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Esikoulu ja varhaiskasvatus muuttuvat 

 

Eduskunta hyväksyi 24.6.2010 muutoksia perusopetuslakiin. Tämän 

seurauksena esikoulu ottaa uuden opetussuunnitelman käyttöön 

syksyllä 2011. Olemme Kruunupyyssä osallistuneet Kelpo-nimiseen 

hankkeeseen valmistautuaksemme lakimuutokseen. Varhaiskasvatus 

muuttuu samojen periaatteiden mukaan kuin esikoulu. 

 
 

Muutosten tavoitteena on  

 vahvistaa lapsen oikeutta saada varhaista ja ennaltaehkäisevää 

tukea  

 yhtenäistää työtapoja 

 vahvistaa yhteistyötä kodin kanssa 

 lisätä eri ammattiryhmien välistä yhteistyötä  

 

Kolme tukitasoa otetaan käyttöön: 

  



YLEINEN TUKI tapahtuu lapsiryhmässä. Henkilökunta 

 Eriyttää, eli ottaa lapsen taidot, harrastukset ja tunne-elämän 

tarpeet huomioon kasvatuksen ja ympäristön suunnittelussa. 

Vaikeusasteeltaan eritasoiset tehtävät, pukeutumis- ja 

ruokailutilanteiden organisointi tai tarkoituksenmukaisen ja 

pedagogisen ympäristön luominen ovat havainnollisia esimerkkejä 

eriyttämisestä 

 Opastaa lasta ja kotia 

 Antaa riittävästi tukea  

 Löytää joustavia ratkaisuja, kuten joustava ryhmittely, 

samanaikais- tai tiimiopetus 

 Käyttää opastus- ja tukipalveluja apunaan 

 

 

TEHOSTETTU TUKI annetaan, jos lapsi tarvitsee kasvamisessaan ja 

oppimisessaan säännöllistä tukea tai useita tukimuotoja, esim.  

 Osa-aikainen erityisopetus 

 Lapsitiimin tuki 

 Avustajan apu 

 Opastus- ja tukipalveluja 

Tehostetun tuen aloittaminen perustuu kirjalliseen pedagogiseen 

arvioon, jonka laatii henkilökunta. Lapsitiimi tekee päätökset 

tehostetun tuen antamisesta.  Huoltajien ja oppilaan kanssa laaditaan 

lapsen oppimisen suunnitelma. 



ERITYISTÄ TUKEA annetaan niille lapsille, joiden kasvun tai oppimisen 

tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu muilla tukitoimilla (ennen ”siirto 

erityisopetuksen piiriin”). Lapselle laaditaan henkilökohtaiset 

tavoitteet. Erityinen tuki voi olla 

 erityisopetusta 

 lapsitiimin apua 

 avustajan apua 

 opastus- ja neuvontapalveluja 

Ennen erityistä tukea koskevan päätöksen tekemistä tehdään kirjallinen 

pedagoginen arvio yhteistyössä asianomaisten ammattiryhmien, lapsen 

ja huoltajien kanssa. Erityisen tuen päätös (ja mahd. päätös 

pidennetystä oppivelvollisuudesta) tehdään sivistyslautakunnan 

toimesta. Huoltajat voivat valittaa päätöksestä. Erityistä tukea saavalle 

lapselle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva 

suunnitelma (HOJKS). 

 

 

Kaikki toiminta tapahtuu yhdessä       Päivähoidon ohjaaja 

huoltajien kanssa         pedagoginen ohjaaja 

 

 

 

 

 

 

 

Lapsitiimi 

Jatkuva yhteistyö, suunnittelu, organisointi, seuranta  



Varhaiskasvatuksen ja esikoulun oppilashuoltotyö ja lapsitiimi  

Varhaiskasvatus ja siihen kuuluva esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kehityksen 

kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden. 

Oppilashuolto kuuluu kaikille varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yksiköissä työskenteleville 

sekä oppilashuoltopalveluista vastaaville viranomaisille, eli kunnan sivistystoimelle sekä sosiaali- 

ja terveydenhuollolle. Oppilashuollolla tarkoitetaan lapsen hyvän oppimisen, hyvän fyysisen ja 

psyykkisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden 

edellytyksiä lisäävää toimintaa.  

Oppilashuollossa pyritään kasvun ja oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä muiden 
ongelmien ehkäisemiseen, tunnistamiseen, lieventämiseen ja poistamiseen mahdollisimman 
varhain. Oppilashuolto toimii myös ehkäisevänä lastensuojelutyönä.  

Hyvä yhteistyö on edellytyksenä lapsen joustavalle siirtymiselle varhaiskasvatuksesta 

esiopetuksen kautta perusopetukseen.  

Oppilashuoltotyössä käsitellään monia lasta ja hänen perhettään koskevia tietoja, jotka ovat 

lainsäädännön mukaan salassa pidettäviä. Salassapidolla tarkoitetaan asiakirjan pitämistä 

salassa ja kieltoa ilmaista tieto suullisesti eli vaitiolovelvollisuutta. Salassa pidettävä tieto ei saa 

käyttää omaksi eduksi tai toisen vahingoksi. Salassa pidettäviä tietoja ovat mm. tiedot lapsen ja 

heidän perheenjäsentensä henkilökohtaisista oloista, tiedot tehostetun tai erityisen tuen 

tarpeesta tai antamisesta sekä oppilashuoltoa koskevat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot.  

Oppilashuoltotyöhön osallistuvilla tahoilla varhaiskasvatuksessa ja esikoulussa on 

salassapitosäännösten estämättä oikeus saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen oppilaan 

opetuksen asianmukaisen järjestämisen ja turvallisuuden takaamisen edellyttämät 

välttämättömät tiedot. 

Lapsitiimi toimii varhaiskasvatuksen ja esikoulun moniammatillisena oppilashuoltoryhmänä 

Kruunupyyn kunnassa.  Lapsitiimi käsittelee sekä yksittäiseen lapseen liittyviä asioita että 

kokonaisvaltaisia kehitysasioita ja voi antaa tukitoimenpiteisiin liittyviä suosituksia.  

Lapsitiimissä työskentelevät lähinnä varhaiskasvatuksen ja esikoulun henkilökunta, 

erityislastentarhanopettaja/erityisopettaja sekä psykologi. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä 

sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa. Lapsitiimi kokoontuu säännöllisesti toimintavuoden aikana. 

Lapsitiimin tehtäviin kuuluvat mm. lapsen terveyden ja turvallisuuden seuranta ja arviointi 

varhaiskasvatuksessa ja esikoulussa, henkilökunnan työn tukeminen sekä neuvojen ja avun 

antaminen oppilashuoltotilanteissa. 


