”HYVINVOIVA LAPSI
OPPII JA KEHITTYY”

OPPIMISEN TUKI
Esiopetuksessa tarjottavan tuen tavoitteena on ehkäistä oppimisvaikeuksia sekä ongelmien monimutkaistumista. Lapsella on oikeus saada riittävää tukea heti
kun tuen tarve huomataan. Esiopetuksen henkilöstö tekee tuen tarpeen arviointia, ja tarvittaessa
mukaan pyydetään oppilashuollon työntekijöitä. Yhdessä suunnitellaan tukitoimia ja
arvioidaan tuen riittävyyttä.
Oppimisen tuen tasot ovat yleinen,
tehostettu ja erityinen tuki. Esiopetuksen
tukimuotoja ovat esimerkiksi pienryhmätoiminta, avustajan ohjaus, erityisopettajan tuki, apuvälineet. Tukimuotoja
voidaan tarjota sekä yksittäin että samanaikaisesti rinnakkain. Tuen tulee
olla joustavaa ja suunnitelmallista,
ja sitä annetaan niin kauan ja sen
tasoisena kuin lapsi sitä tarvitsee.

LAPSEN TIETOJEN KÄSITTELY OPPILASHUOLLOSSA
Yksilökohtainen oppilashuolto perustuu aina huoltajan suostumukseen. Lapsen
asioita hoidetaan perheen kanssa hyvässä yhteistyössä, yhteisesti sovituilla tavoilla,
perheen toiveita kuunnellen ja kunnioittaen.
Koulukuraattori ja koulupsykologi kirjaavat tiedot lapsen ja perheen kanssa työskentelystä omiin asiakastietojärjestelmiinsä. Tiedot eivät toistaiseksi siirry Kantaarkistoon. Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma kirjataan varhaiskasvatuksen
omaan järjestelmään.
Lupa- ja tietosuoja-asiat käydään tarkemmin läpi ensimmäisessä yhteistyötapaamisessa, jossa myös allekirjoitetaan yksilöity kirjallinen suostumus lapsen asioiden
hoitamisesta ja käsittelemisestä monialaisessa asiantuntijaryhmässä.

• Perusopetuslaki 21.8.1998/628, (26 a § Esiopetukseen osallistuminen 12.12.2014/1040). Oppilas- ja
opiskeluhuoltolaki 1287/2013. Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999)
26§:n 3 momentti.
• Tämän julkaisun laatimisesta vastaa: Sipoon kunta • Graafinen suunnittelu: Kummakko-Design 2019

ESIOPETUKSEN
OPPILASHUOLTO
Oppilashuollon kuraattori, psykologi, terveydenhoitaja ja koululääkäri
työskentelevät myös esiopetuksessa. Oppilashuoltotyön tavoitteena on yhteistyössä esiopetuksen henkilökunnan ja huoltajien kanssa edistää lasten
hyvinvointia ja oppimisvalmiuksien kehittymistä.

YHTEISÖLLINEN OPPILASHUOLTO

YKSILÖLLINEN OPPILASHUOLTO

Yhteisöllistä hyvinvointityötä tehdään
esiopetuksen arjessa, ja se kohdennetaan
koko ryhmälle. Työn suunnitteluun ja toteutukseen osallistuvat koko esiopetuksen
henkilöstö sekä lapset perheineen.

Lapsen kehitykseen voi kuulua vaiheita,
joissa hän tarvitsee tavallista enemmän
tukea. Yksilöllisen oppilashuoltotyön
tarkoituksena on tarjota lapselle tukea
varhaisessa vaiheessa, ongelmia ennalta ehkäisten. Yksilölliseen oppilashuoltotyöhön kuuluvat mm. terveystarkastukset, koulupsykologin tutkimukset,
vanhempien ja lasten tukikäynnit
ja tukitoimien suunnittelu yhdessä
esiopetuksen henkilöstön kanssa. Myös
lapsen tueksi koottavat monialaiset
asiantuntijaryhmät ovat yksilöllistä
oppilashuoltoa.

Yhteisöllisen työn tarkoitus on tukea
lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja
edistää yhteistyö-, vuorovaikutus- ja tunnetaitojen kehittymistä. Lisäksi huolehditaan esiopetuspaikan terveellisyydestä,
turvallisuudesta ja esteettömyydestä.

TUEN TARPEEN PUHEEKSI OTTO JA
YHTEISEN SUUNNITELMAN LAATIMINEN
Jos esiopetuksen työntekijät havaitsevat,
että lapsella on tarvetta vahvempaan
tukeen, asia otetaan puheeksi lapsen
huoltajien kanssa. Vastaavasti jos lapsen
huoltajat kokevat tarvitsevansa apua
lasta tai perhettä koskevassa asiassa,
huolen voi ottaa puheeksi kenen tahansa
esiopetuksen työntekijän kanssa.
Lapsen asian hoitamiseen voidaan ottaa
mukaan oppilashuollon työntekijöitä tai
muita ammattilaisia ja koota monialainen
asiantuntijaryhmä, jonka kokoonpanosta
sovitaan huoltajien kanssa. Ryhmään
voidaan pyytää mukaan myös perheen
läheisiä, kuten isovanhemmat tai lapsen
kummit. Kun ryhmä kokoontuu, luodaan yhteinen ymmärrys tilanteesta ja

laaditaan suunnitelma lapsen kasvun ja
oppimisen tukemiseksi. Suunnitelman
toteutumista ja tuen riittävyyttä seurataan huoltajien kanssa. Jotta tuki jatkuu
myös perusopetukseen siirryttäessä,
pidetään ennen koulun aloittamista
tiedonsiirtopalaveri.
Esitteen seuraavalla sivulla on kuvattu esiopetuksen toimijoita ja heidän
työtehtäviään.

Näin lapsen yksilöllinen oppilashuollon tuki etenee esiOPETUKSEN aikana

Tukitoimien toteutus,
niiden vaikuttavuuden
seuranta

Huolen
puheeksiotto

Yhteiset tapaamiset:
tilanteen jäsentäminen
ja tukitoimien suunnittelu

ESIOPETUKSESSA TYÖSKENTELEVÄT

Varhaiskasvatuksen opettaja
Nimi:

Varhaiskasvatuksen opettaja vastaa lapsen
esiopetuksen suunnitelmallisesta toteuttamisesta. Yhdessä lapsen ja vanhempien
kanssa laaditaan lapsen tuen tarpeiden
mukainen esiopetuksen oppimissuunnitelma. Varhaiskasvatuksessa työskentelee myös sosionomeja, lastenhoitajia ja
avustajia.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Nimi:

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
tekee yhteistyötä lapsen ja esiopetuksen
henkilöstön kanssa. Lapsen ja perheen
tuen tarpeet määrittävät erityisopettajan
roolin lapsen, vanhempien ja henkilöstön
tukemisessa ja ohjaamisessa.

Päiväkodin johtaja/esiopetuksen
esimies
Nimi:

Johtaja vastaa yksikkönsä esiopetuksesta
sekä yhteisöllisen oppilashuollon kehittämisestä ja toteuttamisesta. Sovittaessa
johtaja/esimies voi osallistua monialaisen
asiantuntijaryhmän tapaamiseen.

Koulukuraattori
Nimi:

Kuraattorin työn tavoitteena on koko
yhteisön hyvinvoinnin sekä sosiaalisten
taitojen tukeminen. Kuraattori voi työskennellä koko lapsiryhmän kanssa tai tavata lasta kahden kesken. Kuraattori tapaa
myös vanhempia sekä tukee esiopetuksen
henkilöstön työtä omalla asiantuntemuksellaan.

Yhteistyö
siirryttäessä
kouluun

KIRJOITA
NIMET
YLÖS!

Koulupsykologi
Nimi:

Psykologin työn tavoitteena on lasten
oppimisvalmiuksien ja hyvinvoinnin
tukeminen. Koulupsykologi voi työskennellä koko lapsiryhmän kanssa sekä tukea
esiopetuksen henkilöstön työtä omalla
asiantuntemuksellaan. Vanhemmat voivat
keskustella psykologin kanssa huolta herättävistä asioista, ja tarvittaessa psykologi
voi kartoittaa lapsen oppimisvalmiuksia
psykologin tutkimuksella.

Terveydenhoitaja
Nimi:

Terveydenhoitaja tekee lapsen terveydentilaan ja kasvuun liittyvät tarkastukset
ja ohjaa tarvittaessa eteenpäin muihin
sosiaali- ja terveyspalveluihin. Terveydenhoitaja tekee yhteistyötä esiopetuksen
henkilöstön kanssa. Terveydenhoitajan
työn tavoitteena on lasten ja perheiden
kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen sekä ohjaus terveisiin elämäntapoihin.

Muita yhteistyökumppaneita
Koululääkäri, suun terveydenhuollon
toimijat, fysio- ja puheterapeutit, perheneuvonnan, lapsiperheiden sosiaalityön ja
lastensuojelun työntekijät. Perheet voivat
saada apua myös järjestöiltä, säätiöiltä ja
seurakunnilta.

