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1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen
lähtökohdat
Perusopetuslaissa (628/1998) säädetään maahanmuuttajille järjestettävästä
perusopetukseen valmistavasta opetuksesta. Perusopetukseen valmistava opetus on
tarkoitettu niille maahanmuuttajataustaisille oppilaille, joiden suomen tai ruotsin kielen taito
ja/tai muut valmiudet eivät riitä esi- tai perusopetuksen ryhmässä opiskelemiseen Opetusta
annetaan 6–10-vuotiaille vähintään 900 tuntia ja tätä vanhemmille vähintään 1 000 tuntia.
Opetukseen osallistuvalla on oikeus siirtyä perusopetukseen jo ennen edellä todettujen
tuntimäärien täyttymistä, jos hän pystyy seuraamaan perusopetusta. Opetusta varten ei ole
määritelty valtakunnallista tuntijakoa eikä oppimäärää. Perusopetuslain mukaan oppilailla on
oikeus työpäivinä opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen.
Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetusryhmien muodostamisesta päättää
opetuksen järjestäjä. Valmistavaa opetusta voidaan järjestää myös yhdelle oppilaalle.
Opetusryhmät muodostetaan oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti siten, että
ryhmäjako edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä sekä varmistaa
opetussuunnitelman mukaisten ja oppilaiden omissa opinto-ohjelmissa asetettujen
tavoitteiden saavuttamisen.
Valmistavan opetuksen aikana oppilaita integroidaan esi- tai perusopetukseen, oppilaan
ikätasoa vastaaviin suomen- tai ruotsinkielisiin opetusryhmiin oman opinto-ohjelman mukaan
oppilaan omassa opinto-ohjelmassa määritellyllä tavalla. Integroinnilla edistetään
kotoutumista, suomen tai
ruotsin kielen kehittymistä ja oppiaineiden sisältöjen omaksumista.

Lappeenranta
Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa olevalla lapsella on oikeus saada
esiopetusvuoden aikana vähintään 900 tuntia valmistavaa opetusta pääsääntöisesti viisi
tuntia päivässä viitenä päivänä viikossa. Opetusjärjestelyt päätetään vuosittain.
1. Keitä lapsia voidaan ottaa valmistavaan opetukseen
Lapsi jonka äidinkieli on jokin muu kuin suomi ja jonka suomen kielen taso jää alle A2.1.
Kielireppu kuvausasteikolla (liite 1). Tehostetun tuen piirissä olevan lapsen edellytyksiä
osallistua valmistavaan opetukseen arvioidaan yksilöllisesti ennen esiopetuksen alkamista.
Lasta, jolle on tehty hallintopäätös erityisen tuen antamisesta, ei oteta valmistavaan
opetukseen.
1.1 Varhaiskasvatuksessa jo olevat lapset
Lapsen valmistavan opetuksen tarve selvitetään. Arvioinnissa käytetään Pienten kielireppu
arviointimenetelmää (liitteet 1 ja 2), mahdollisia lausuntoja sekä henkilökunnan ja
vanhempien arvioita lapsen suomen kielen tasosta. Mikäli yksikön esimies ja lapsen ryhmän
lastentarhanopettaja arvioivat, että lapsen suomen kielen taito tai muut valmiudet eivät riitä
esiopetuksen ryhmässä opiskelemiseen, vaan lapsen on hyvä aloittaa valmistavassa
opetuksessa, kutsuu yksikön esimies tai hänen valtuuttamansa henkilö lapsen huoltajat
palaveriin.
Palaverin tavoitteena on kertoa kasvattajien näkemykset huoltajille ja kuulla huoltajien
näkemykset asiasta. Huoltajilla on mahdollisuus tarvittaessa tutustua tulevaan ryhmään ja
pohtia asiaa. Mikäli huoltajan kanta on myönteinen, tekee yksikön esimies esityksen
palvelualueen esimiehelle lapsen ottamisesta valmistavaan opetukseen. Samalla täytetään
ja allekirjoitetaan myös huoltajien kuuleminen-lomake.
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Huoltajien kuulemiset pidetään huhtikuun loppuun mennessä ja palvelualueen esimiehet
tekevät päätökset toukokuun aikana.
1.2 Lapset, jotka eivät ole aiemmin osallistuneet varhaiskasvatukseen
Kun esiopetusryhmään hakee maahanmuuttajataustainen lapsi, joka ei aiemmin ole ollut
päivähoidossa, selvittää päiväkodinjohtaja huoltajien kanssa lapsen suomen kielen tason.
Mikäli lapsi ei osaa lainkaan suomen kieltä tai jos lapsen suomen kielen taso on heikko,
huoltajien kanssa keskustellaan lapsen ottamisesta valmistavaan opetukseen. Mikäli
huoltajien kanta on myönteinen, täytetään ja allekirjoitetaan huoltajien kuuleminen-lomake ja
päiväkodinjohtaja tekee esityksen lapsen ottamisesta perusopetukseen valmistavaan
opetukseen.

2 Perusopetukseen valmistavan opetuksen
opetussuunnitelma esiopetuksessa
Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman laatimisesta vastaa opetuksen
järjestäjä. Lähtökohdan opetussuunnitelman laatimiselle muodostavat perusopetukseen
valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteiden lisäksi valtioneuvoston asetuksessa
1435/2001 määritellyt yleiset ja perusopetukseen valmistavaa opetusta koskevat
valtakunnalliset tavoitteet sekä soveltuvin osin perusopetuksen opetussuunnitelman
perusteet.
Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelmassa tulee olla:
− opetuksen tavoitteet ja opetusjärjestelyt
− periaatteet oppilaan oman opinto-ohjelman laatimiseksi
− oppilashuollon ja siihen liittyvän yhteistyön järjestäminen
− ohjaustoiminta opiskelun tukena ja erilaiset oppimisympäristöt oppimisen
− tukena
− erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus
− yhteistyö perusopetuksen kanssa
− kodin ja koulun yhteistyö
− yhteistyö muiden tahojen kanssa
− oppilaan arviointi ja todistus

3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset
sisällöt
3.1 Yleiset tavoitteet ja yhteistyö perusopetuksen kanssa
Valmistavan opetuksen tavoitteena on edistää opetukseen osallistuvan oppilaan
suomen/ruotsin kielen taitoa, tasapainoista kehitystä ja kotoutumista suomalaiseen
yhteiskuntaan sekä antaa tarvittavia valmiuksia perusopetukseen siirtymistä varten.
Valmistavassa opetuksessa oppilaalle
annetaan opetusta perusopetuksen oppiaineissa ja mahdollisuuksien mukaan oppilaan
omassa äidinkielessä oppilaan omassa opinto-ohjelmassa tarkemmin määritellyllä tavalla. Eri
oppiaineiden opetuksessa noudatetaan soveltuvin osin perusopetuksen opetussuunnitelman
perusteita, joten valmistavan opetuksen opettajan ja perusopetuksen opettajien yhteistyö on
tärkeää.
Koulun pedagogisissa järjestelyissä ja opetuksessa otetaan huomioon, että oppijat ovat
iältään, opiskeluvalmiuksiltaan ja taustaltaan erilaisia ja että oppilaan opetusjärjestelyt
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suunnitellaan ja opetusta eriytetään oppilaiden ikä- ja kehitysvaiheiden mukaisesti. Oppilaan
omalla äidinkielellä tuettu opetus edistää eri oppiaineiden sisältöjen omaksumista.

3.2 Luku- ja kirjoitustaidottomat oppilaat
Lapsilla ja nuorilla, joilla on heikko luku- ja kirjoitustaito, painotetaan perusopetukseen
valmistavassa opetuksessa näiden taitojen oppimista. Oppilaan oman opinto-ohjelman
tavoitteet asetetaan siten, että oppilaat saavat omalle taito- ja ikätasolleen soveltuvaa
opetusta. Sisällöt valitaan niin, että ne tukevat arkitilanteista selviytymistä, kotoutumista ja
auttavat opiskelijaidentiteetin kehittymisessä. Oman äidinkielen opiskelu edistää oppilaan
oppimistaitoja ja vahvistaa kulttuurista identiteettiä.
Luku- ja kirjoitustaidon omaksumiseen ja varmentamiseen varataan riittävästi aikaa. Mikäli
oppilaan taidot eivät riitä perusopetuksessa opiskeluun, tulee oppilaan omassa opintoohjelmassa kiinnittää huomiota perusopetukseen siirtymisen aikatauluun. Tarvittaessa
oppilas voi jatkaa perusopetukseen valmistavassa opetuksessa, siirtyä opiskelemaan
vuosiluokkiin sitomattoman opinto-ohjelman mukaisesti tai muulla tavoin hänelle parhaiten
soveltuvin tukitoimin. Perusopetukseen siirtyvän luku- ja kirjoitustaidottoman oppilaan
riittävästä tuesta huolehditaan.

3.3 Kielenopetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt
Suomi tai ruotsi toisena kielenä
Suomen tai ruotsin kielen opintojen tavoitteena on kielitaidon tasojen kuvausasteikolla taso
A1.3–A2.1, joka kuvaa keskimäärin lapsen osaamista valmistavan opetuksen päättyessä.
Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa pääpaino on suomi tai ruotsi toisena kielenä opinnoissa. Opetuksessa noudatetaan soveltuvin osin esiopetuksen suomi toisena kielenä
opetussuunnitelmaa. Suomi toisena kielenä -opinnot ovat pohjana kaikille muille opinnoille.
Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa suomi tai ruotsi toisena kielenä -opintojen
tavoitteena on antaa lapselle tarvittavat valmiudet siirtyä perusopetukseen. Opetuksessa
otetaan huomioon oppilaan koulu ja opiskelutausta jo mahdollisesti hallitsema suomen tai
ruotsin kielen taito. Lapselle laaditussa omassa opinto-ohjelmassa määritellään taitotason
mukaiset tavoitteet ja sisällöt.

Lappeenranta
Varhaiskasvatuksessa on tehty Monikulttuurisuuden käsikirja, joka opastaa kasvattajia
monikulttuurisuustyössä. Monikulttuurisuuden käsikirja sisältää myös eri kieli- ja
kulttuuritaustaisten lasten suomi toisena kielenä opetussuunnitelman.
6-vuotiaiden valmistavassa opetuksessa tavoitteena on jatkuva ja systemaattinen kielen
kehityksen arviointi ja lapsen suomen kielen taidon järjestelmällinen vahvistaminen.
Opetuksessa kiinnitetään erityistä huomiota lapsen kaksikielisen/monikulttuurisen identiteetin
kehityksen tukemiseen sekä koulunkäyntivalmiuksien vahvistamiseen. Opetuksessa
käytettävät työtavat harjaannuttavat eri kieli- ja kulttuuriryhmistä tulevia lapsia kielen käytön
eri toimintoihin ja kotouttavat suomalaiseen kulttuuriin.
Kuusivuotiaiden valmistavassa opetuksessa eri kieli- ja kulttuuritaustaisen lapsen kielen
kehittymiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Hyvän suomen kielen hallinnan edellytyksinä
ovat oman äidinkielen hallinta ja suomen kielen tavoitteellinen oppiminen. Ryhmässä
tapahtuvan toiminnan lisäksi lapsella on mahdollisuus opiskella suomen kieltä sekä

5

ohjatuissa pienryhmätilanteissa että luonnollisissa viestintätilanteissa suomenkielisten lasten
ja aikuisten kanssa. Kuusivuotiaiden valmistavassa
Lukutaidon alkeita opetellaan äänteiden ja kirjainmerkkien vastaavuutta harjoittelemalla.
Lasta innostetaan käyttämään kaikkia aistejaan oppimisen apuna. Lorut ja laulut auttavat
muistamaan äänteitä ja kirjaimia. Lapsi kuuntelee ja tuottaa äänteitä sekä vähitellen
harjoittelee yhdistämään niitä. Erilaiset liikuntaleikit ja koskettelumateriaalit tukevat myös
oppimista. Lapselle annetaan mahdollisuus oman oivalluksen avulla oppia lukemaan.
Kirjoittamiseen tutustutaan kirjainleikkien, -pelien avulla, kirjainmuotoja tutkien ja harjoitellen
sekä saduttamalla. Lukemisen ja kirjoittamisen oppimisen apuna käytetään mahdollisuuksien
mukaan myös mm. tieto- ja viestintäteknologiaa.
Lukeminen avaa oven kirjallisuuteen. Päivittäiset lukutuokiot ovat tärkeä tekijä matkalla
kirjallisuudesta nauttimiseen ja myöhemmin oman lukuinnostuksen heräämiseen. Kirjoja
valitessa otetaan huomioon lapsen kielen taso ja käytetään esim. selkokielisiä kirjoja.
Ääneen luetusta tekstistä keskusteleminen kehittää lasta ymmärtävään lukemiseen ja
kuuntelemiseen. Ryhmän omassa kirjahyllyssä tai päiväkodin/koulun kirjastossa on lapselle
sopivaa katseltavaa ja luettavaa. Lasten kanssa tutustutaan myös kirjastoon. Siellä
harjoitellaan lainaamista, kirjoista huolehtimista ja kirjastokäyttäytymistä.
Lapsi kartuttaa vuorovaikutustaitojaan keskustelemalla, kuuntelemalla, kyselemällä sekä
kertomalla omista kokemuksistaan ja ajatuksistaan. Häntä rohkaistaan ilmaisemaan oma
mielipiteensä ja tunnistamaan ja nimeämään omia tunteitaan vuorovaikutustilanteissa.
Ryhmässä lapset voivat harjoitella vuorovaikutustaitoja improvisoimalla, leikkimällä,
kertomalla mm. kuvista ja kuvasarjoista, tekemällä juonellisia tarinoita, satuja sekä pieniä
esityksiä. Kieli on leikin työkalu. Oppimisen tukena käytetään erilaisia leikkejä, oppimispelejä,
rakentelumateriaaleja sekä soveltuvia oppi- ja tehtäväkirjoja ja muistiharjoittelua.

Oppilaan oma äidinkieli
Oppilaan oman äidinkielen opetuksen tavoitteena on tukea ja edistää äidinkielen hallintaa,
kulttuuritaustan tuntemusta ja kulttuuri-identiteetin kehittymistä. Oman äidinkielen hyvä
hallinta luo edellytyksiä myös suomen/ruotsin kielen oppimiselle ja tällä kielellä tapahtuvalle
muulle oppimisille.
Oppilaalle järjestetään opetusta mahdollisuuksien mukaan.
Opetus noudattaa soveltuvin osin Opetushallituksen suositusta maahanmuuttajien
äidinkielen opetuksen perusteiksi (1/011/2001). Lapsen oman äidinkielen hallintaa ja sen
säilymistä tuetaan myös eri tavoin yhteistyössä perheen kanssa.
Lappeenranta
Esiopetuksessa annettavassa perusopetuksessa valmistavassa opetuksessa lapsen oman
äidinkielen opetusta järjestetään mahdollisuuksien mukaan. Myös vanhempia kannustetaan
ja tuetaan vaalimaan omaa kieltään ja kulttuuriaan kotona. Esiopetuksessa opetellaan lasten
äidinkielillä tervehdyksiä, lauluja ja loruja. Oppimisympäristö muokataan siten, että se tukee
niin lapsen suomenkielen kuin äidinkielenkin oppimista. Mahdollisuuksien mukaan esillä on
myös erikielisiä satukirjoja.
Muut kielet
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin sisältyy oppilaiden vieraan kielen
opetuksen tavoitteet. Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa noudatetaan näitä
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opetussuunnitelman perusteita soveltuvin osin. Oppilaan vieraan kielen opinnot järjestetään
kunnan kieliohjelman mukaisesti. Oppilaan kielelliset valmiudet ratkaisevat, missä määrin
hänen omaan opinto-ohjelmaansa voidaan sisällyttää vieraiden kielten opiskelua
perusopetukseen valmistavan opetuksen aikana.

3.3 Muiden oppiaineiden opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt
Valmistavan opetuksen lähtökohtana ovat oppilaan aikaisemmat opinnot ja kulttuuritausta.
Opetuksessa hyödynnetään oppilaan tietämystä oman kieli- ja kulttuurialueensa luonnosta,
elämäntavoista, historiasta ja yhteiskunnasta, kielistä ja kulttuureista.
Valmistavan opetuksen aikana muiden oppiaineiden opetuksen tavoitteet ja sisällöt
noudattavat soveltuvin osin perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteita ja keskeisiä
sisältöjä. Sisältöjä suunniteltaessa otetaan huomioon kunkin oppiaineen keskeinen
käsitteistö, työtavat ja välineet.
Omalla äidinkielellä annettu opetus ja tuki edistää oppilaan opiskelua ja kotoutumista.
Omakielisen opetuksen ja tuen avulla saatu lisätieto oppilaan osaamisen tasosta auttaa
muiden oppiaineiden tavoitteiden asettamisessa. Näin oppilas voi edistyä aineopinnoissaan,
vaikka suomen/ruotsin kielen taidot kehittyisivätkin muita taitoja hitaammin. Omakielistä
opetusta ja tukea annetaan oppilaan tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan.
Valmistavassa opetuksessa hyödynnetään kokemuksellisia ja toiminnallisia
oppimisympäristöjä ja monipuolisia opetusmenetelmiä ja työtapoja. Monipuoliset
oppimisympäristöt tarjoavat oppilaalle mielekkäitä ja monipuolisia tilanteita käyttää kieltä eri
kommunikaatioympäristöissä. Erilaiset tilanteet kehittävät oppilaan kykyä toimia sekä
itsenäisenä yksilönä että yhteisön jäsenenä ja antavat valmiuksia elinikäiseen oppimiseen.
Oppimisympäristöt tutustuttavat oppilasta suomalaiseen kulttuuriin ja edistävät hänen
kotoutumistaan lähiympäristöön sekä laajemmin suomalaiseen yhteiskuntaan.

Lappeenranta
Valmistavan opetuksen muut tavoitteet ja sisällöt noudattavat soveltuvin osin
esiopetussuunnitelman tavoitteita ja keskeisiä sisältöalueita. Sisältöjä suunniteltaessa
otetaan huomioon kunkin sisältöalueen keskeinen käsitteistö, työtavat ja välineet.
Kotoutumissuunnitelma
Vasta Suomeen tulleen lapsen (tai jos lapsi on ollut vain oman kieli- ja kulttuuritaustaisessa
ympäristössä) aloittaessa perusopetukseen valmistavan opetuksen esiopetuksessa hänelle
laaditaan kotoutumissuunnitelma. Kotoutumissuunnitelman laadintaan osallistuvat lapsen
vanhemmat, esiopetuksesta vastaava lastentarhanopettaja ja tulkki aina, kun vanhemmat tai
jompikumpi heistä ei osaa suomen kieltä. Kotoutumissuunnitelma on osa lapsen
esiopetussuunnitelmaa.
Esiopetuksen eheyttäminen
Opetus rakentuu eri aihekokonaisuuksista, joissa eri tiedonalojen sisällöt yhdistyvät lapsen
elämänpiiriin ja mielenkiinnon kohteisiin. Sisältöalueet on jaoteltu seuraavasti: kieli ja
vuorovaikutus, matematiikka, etiikka ja katsomus, ympäristö ja luonnontieto, terveys,
fyysinen ja motorinen kehitys sekä taide ja kulttuuri. Suomen kielen opetus ja lapsen
oppimisprosessit nivoutuvat kaikkiin esiopetuksen sisällöllisiin osa-alueisiin. Opetusta
eheytettäessä
lapsen
perustaidot
ovat
yksittäisiä
sisältöalueita
tärkeämpiä.
Kokonaisopetuksellisen periaatteen mukainen työskentely tapahtuu erilaisten teemojen,
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projektien, leikkien ja päivittäisten toimintojen avulla käyttäen monipuolisia työtapoja ja –
menetelmiä.
Esiopetuksen eriyttäminen
Opetus eriytetään lapsen kehityksen mukaisesti. Pienryhmätoimintaa ja kielipajoja käytetään
opetuksen eriyttämiseen. Erilaiset oppimateriaalit, retket, juhlat ja vanhempainillat edistävät
kotoutumista ja sosiaalisen kielitaidon kehittymistä.
Oppimisympäristö
Oppimisympäristö rakennettaessa suunniteltaessa kiinnitetään huomiota paitsi fyysisten
tilojen järjestämiseen myös leikki- ja opetusvälineisiin ja ilmapiiriin. Päivittäistä
pienryhmätoimintaa suunnitellessa otetaan huomioon paitsi tilat ja välineet myös henkilöstö
ja ajankäyttö tarkoituksenmukaisella tavalla. Monikulttuurisuus tehdään näkyväksi mm.
materiaalien, laulujen ja leikkien kautta.
Fyysinen oppimisympäristö on kielellisesti ja kuvallisesti tuettu niin, että se aktivoi lasta
käyttämään kieltä eri tilanteissa. Lapsille luodaan motivoiva ja kannustava ilmapiiri, jossa
lapsi tuntee olonsa turvalliseksi ja saa positiivisia oppimiskokemuksia.

4 Lapsen oman opinto-ohjelman laatiminen
Perusopetukseen valmistavaa opetusta varten ei ole olemassa valtakunnallista tuntijakoa tai
oppimäärää, joten jokaiselle lapselle laaditaan oma opinto-ohjelma. Lapsen omaan opintoohjelmaan kirjataan:
• Lapsen lähtötaso, kuten koulunkäyntihistoria, kielitaito ja oppilaan vahvuudet
• Lapsen henkilökohtaiset oppimistavoitteet, joita tarkistetaan säännöllisin väliajoin
• opiskeltavat orientaatiot, niiden sisältö
• lapsen opinnot valmistavan opetuksen opetusryhmässä
• ohjauksen järjestäminen ja mahdollisesti tarvittavat tukitoimet
Opinto-ohjelma voi olla osa kotouttamislain mukaista lapsen kotoutumissuunnitelmaa.
Valmistavan opetuksen oppilaalle voidaan laatia myös oppimissuunnitelma.
Lappeenranta
Lapselle laaditaan oma esiopetuksen oppimissuunnitelma, joka sisältää opinto-ohjelman,
mahdollisen kotoutumissuunnitelman, sekä suomi toisena kielen-oppimissuunnitelman (liite
3). Lapsen kielen kehittymisen seurannassa käytetään Pienten Kielirepun suomen kielen
seuranta varhaiskasvatuksessa ja alkuopetuksessa –seurantalomaketta (liite 2).

5 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuki
Kun perusopetukseen valmistavan opetuksen aikana selviää lapsen tarve opiskelun tukeen,
tuki annetaan oppilaalle parhaiten soveltuvalla tavalla. Perusopetukseen valmistavassa
opetuksessa
oppilaalle
annetaan
tarvittaessa
tukiopetusta,
oppilashuollollisia
tukitoimenpiteitä sekä osa-aikaista erityisopetusta. Jos annettu tuki ei riitä, on tarpeen
kartoittaa oppilaan erityisen tuen tarve.

5.1 Kodin ja koulun yhteistyö
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Opetuksen järjestäjä luo edellytykset kodin ja koulun yhteistyölle. Yhteistyön lähtökohtana on
osapuolten yhdenvertainen ja tasa-arvoinen kunnioitus ja kohtelu. Tavoitteena on
vuoropuhelun aikaansaaminen oppilaan kasvun ja oppimisen tukemiseksi.
Kodin ja koulun yhteistyössä otetaan huomioon perheiden kieli- ja kulttuuritausta.
Huoltajille annetaan tietoa suomalaisesta koulusta ja koulutusjärjestelmästä,
opetussuunnitelmasta, oppilaan arvioinnista, opetusmenetelmistä
ja perusopetukseen valmistavassa opetuksessa käytettävästä oppilaan
omasta opinto-ohjelmasta. Perheille annetaan tietoa perusopetukseen
siirtymisestä sekä jatko-opintomahdollisuuksista perusopetuksen jälkeen.

Lappeenranta
Ennen esiopetukseen ilmoittautumista järjestetään huoltajille tilaisuuksia, joissa kerrotaan
suomalaisesta päivähoito- ja esiopetusjärjestelmästä. Tarvittaessa käytetään apuna tulkkia
tai puhelintulkkausta. Esiopetusvuoden alussa laaditaan lapsen esiopetuksen
oppimissuunnitelma ja mahdollinen kotoutumissuunnitelma (jos sitä ei aiemmin ole laadittu),
sekä käydään läpi lapsen suomen kielen oppimissuunnitelma ja periaatteet kielen
kehittymisen seurannasta. Jos lapsi ei ole aiemmin osallistunut varhaiskasvatukseen,
keskustellaan vanhempien kanssa varhaiskasvatuksen tavoitteista ja suomalaisesta
kasvatuskulttuurista sekä vanhempien toiveista perheen oman kotikulttuurin huomioon
ottamisesta.
Kasvatuskumppanuus
Kasvatuskumppanuudella tarkoitetaan henkilöstön ja vanhempien tietoista sitoutumista ja
toimimista lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukena. Kasvatuskumppanit pyrkivät
toimimaan keskinäisen kuulemisen, kunnioituksen, tasavertaisuuden, luottamuksen ja
dialogisuuden periaatteilla. Vanhempien kohtaamisen paikkoja ovat esim. päivittäiset
keskustelut, kasvatuskeskustelut, vanhempainillat, vanhempaintoimikunnan tilaisuudet ja
muut erilaiset tapaamiset. Yhteyttä pidetään myös erialisten tiedotteiden, reissuvihon ja
mahdollisesti sähköisten työvälineiden avulla (mm. Wilma). Vanhemmat ovat tervetulleita
milloin tahansa tutustumaan, seuraamaan ja keskustelemaan esiopetuksesta.
Yhteistyö varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa
Valmistavasta opetuksesta perusopetukseen siirtymistä suunniteltaessa huolehditaan siitä,
että tieto oppilaan edistymisestä ja valmiuksista siirtyy kouluun esimerkiksi lapsen
esiopetuksen oppimissuunnitelman avulla. Lapselle ja hänen huoltajalleen tarjotaan
mahdollisuus hyvissä ajoin tutustua tulevaan kouluun.
Lapsen siirtyminen varhaiskasvatuksesta perusopetukseen
Kun lapsen tuleva koulu on tiedossa, esiopetuksesta vastaava lastentarhanopettaja kutsuu
koolle tiedonsiirtopalaverin, johon osallistuvat hänen lisäkseen perusopetuksen edustaja ja
mahdollisesti konsultoiva erityisopettaja, suomi toisena kielenä opettaja sekä mahdollinen
kotikielen opettaja. Lapsen huoltajat voivat halutessaan osallistua tiedonsiirtopalaveriin.
Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen suomi toisena kielenä -opettajat voivat tehdä
yhteistyötä.
Muu yhteistyö
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Yhteistyötä tehdään maahanmuuttajayksikön, sosiaali- ja terveydenhuollon, tulkkipalvelujen,
erilaisten kansalaisjärjestöjen sekä seurakuntien kanssa. Valmistavassa opetuksessa
käytetään mahdollisuuksien mukaan liikunta- ja kulttuuripalveluja, kuten esim. jää- ja
uimahalleja, kirjastoa, teattereita, konsertteja, museoita ja taidenäyttelyitä.

5.2 Oppilashuolto
Perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilaalla on oikeus oppilashuoltoon.
Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen
terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä
lisäävää toimintaa.
Valmistavassa opetuksessa kiinnitetään erityistä huomioita oppilaiden tuen tarpeiden
varhaiseen tunnistamiseen ja tukitoimet aloitetaan heti tarpeen ilmetessä. Lisäksi huoltajille
annetaan riittävät tiedot suomalaisen koulu-, sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän
tukitoimien saatavuudesta,
menetelmistä ja käytännöistä. Tukea suunniteltaessa tehdään yhteistyötä perheen sekä
perheelle mahdollisesti tehtävän kotoutumissuunnitelman laatijoiden kanssa. Tarvittaessa on
huolehdittava tulkkauksen järjestämisestä.
Oppilaan tuen tarpeet arvioidaan valmistavan opetuksen aikana yhteistyössä koulun
oppilashuoltohenkilöstön kanssa.

Lappeenranta
Oppilashuollon osalta noudatetaan Lappeenrannan kuntakohtaista esiopetussuunnitelmaa.

5.3 Oppilaanohjaus
Opetussuunnitelmassa määritellään, miten oppilaanohjaus valmistavassa opetuksessa
toteutetaan. Ohjausta toteutetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa
kuvattujen ohjaustoiminnalle asetettujen tavoitteiden mukaisesti.
Oppilaanohjauksen tarkoituksena on kehittää oppilaan oppimisvalmiuksia ja tukea hänen
sosiaalista kasvuaan sekä ennaltaehkäistä oppimisvaikeuksia. Oppilaan opiskelua
valmistavassa opetuksessa tuetaan oppilaanohjauksella siten, että opiskelutaidot ja
elämänsuunnittelun kannalta tarpeelliset tiedot ja taidot kehittyvät.
Perusopetukseen siirtymistä suunniteltaessa tulee huolehtia siitä, että tieto oppilaan
valmiuksista ja edistymisestä valmistavassa opetuksessa siirtyy seuraavan kouluun.
Oppilaalle ja hänen huoltajalleen annetaan mahdollisuus tutustua ajoissa tulevaan kouluun.
Valmistavan opetuksen oppilaanohjauksessa tulee kiinnittää huomiota myös siihen, että
oppilaalla on käsitys omista mahdollisuuksistaan jatko-opinnoissa ja työelämässä.

Lappeenranta
Esiopetuksessa oppilaanohjausta toteutetaan opetuksen ja muun toiminnan yhteydessä.
Lapsi saa myös henkilökohtaista ohjausta erilaisissa arkielämän kysymyksissä. Lasta
ohjataan suhtautumaan vastuullisesti omaan työskentelyynsä ja tehtäviinsä, käyttämään
monipuolisia työtapoja sekä hankkimaan tietoa erilaisista tietolähteistä.
Valmistavasta opetuksesta perusopetukseen siirryttäessä huolehditaan siitä, että tieto lapsen
edistymisestä ja valmiuksista siirtyy kouluun. Lapsen mukana kouluun siirtyy esiopetuksen
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oppimissuunnitelma ja kotoutumissuunnitelma, suomi toisena kielenä oppimisen suunnitelma
ja kielen kehityksen seurantalomake (liite 2) sekä arvio lapsen kielitaidosta (liite 3).
Valmistavan opetuksen lopussa järjestetään siirtopalaveri, johon osallistuvat lapsi
perheineen,
vastaanottavan
koulun
edustajat
ja
esiopetuksesta
vastaava
lastentarhanopettaja. Tarvittaessa paikalle kutsutaan tulkki sekä mahdollinen lapsen oman
äidinkielen opettaja.

6 Oppilaan arviointi
Opetussuunnitelmassa määrätään valmistavaan opetukseen osallistuvien arvioinnista sekä
heille annettavasta todistuksesta. Arvioinnin tulee olla ohjaavaa, kannustavaa ja
monipuolista. Oppilaan edellytyksiä itsearviointiin kehitetään. Arvioinnin avulla valmistavan
opetuksen oppilaalle annetaan kuva myös perusopetuksen vaatimuksista.
Oppilaan suomen tai ruotsin kielen taitoa arvioidaan kielitaidon tasojen kuvausasteikolla.
Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa ei käytetä numeroarvostelua.
Arvioinnin suorittavat yhteistyössä kaikki oppilasta opettavat opettajat. Arviointi perustuu
jatkuvaan ja monipuoliseen havainnointiin ja näyttöön.

Lappeenranta
Arviointia suoritetaan jatkuvasti työskentely- ja oppimisprosessin edetessä. Arvioinnin
pohjana käytetään esiopetussuunnitelmaa ja henkilökohtaista suomi toisena kielenä
oppimisen suunnitelmaa sekä Pienten kielirepun seuranta varhaiskasvatuksessa ja
alkuopetuksessa –seurantalomaketta. Arvioinnin välineinä käytetään myös sadutusta,
kuvasta kertomista, puheen nauhoitusta ja erilaisia kaikille esiopetuksessa oleville lapsille
tehtäviä arviointeja ja kartoituksia.
Palautetta annetaan opettajan ja huoltajien sekä mahdollisesti myös lapsen kanssa
käytävissä keskusteluissa osana oppilaanohjausta.

7 Todistukset
Perusopetukseen valmistavan opetuksen päätteeksi oppilaalle annetaan osallistumistodistus.
Todistukseen merkitään opiskellut oppiaineet, niiden laajuus ja opetuksen sisältö.
Todistuksessa kuvataan oppilaan edistymistä valmistavan opetuksen aikana.
Lappeenranta
Esiopetuksen päätteeksi annetaan osallistumistodistus (liite 4), jossa on maininta
valmistavaan opetukseen osallistumisesta sekä arvio lapsen kielitaidosta koulua varten (liite
5). Todistuksessa kuvataan lapsen edistymistä valmistavan opetuksen aikana.
Osallistumistodistuksessa
poissaolojen määrä.

mainitaan

oppilaan

valmistavassa

opetuksessa

olleiden

Liitteet:
1. Pienten Kielirepun kielitaidon tasojen kuvausasteikko
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2. Pienten Kielirepun suomen kielen oppimisen seuranta varhaiskasvatuksessa ja
alkuopetuksessa
3. Suomi toisena kielenä oppimisen suunnitelma
4. Todistus
5. Arvio kielitaidosta koulua varten
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