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1. KOKEILUN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET JA PAIKALLINEN KOKEILUOPETUSSUUNNITELMA
1.3 Kokeiluopetussuunnitelmaa koskevat paikalliset päätökset
Opetussuunnitelma laaditaan ja hyväksytään suomen kielellä.
Se laaditaan yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kanssa muodostamalla työryhmä, jossa on
edustus myös varhaiserityiskasvatuksesta. Lisäksi teemme yhteistyötä maakunnan muiden kaksivuotista
kokeilua järjestävien kuntien kanssa. Hyödynnämme Maakunnallista/Ilmajoen kunnan
esiopetussuunnitelmaa sekä Ilmajoen kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa. Opetussuunnitelman
laatimisessa hyödynnämme jo olemassa olevaa verkostoa, mm. SiSote-ryhmän asiantuntijuutta.
Opetussuunnitelma julkaistaan ePerusteet –palvelussa ja sen lisäksi kunnan nettisivuilla.
Kokeiluopetussuunnitelman lisäksi laaditaan vuosisuunnitelma, jossa tarkennetaan kaksivuotisen
esiopetuksen tavoitteet, sisällöt, toteuttaminen ja toimintatavat. Vuosisuunnitelman toteutumista
arvioidaan paikallisella arviointiraportilla vuosittain.
Kokeiluopetussuunnitelman arviointi on jatkuvaa, suunnitelmallista ja säännöllistä. Opetussuunnitelman
tarkempi arviointisuunnitelma tarkentuu toimintakauden 2021 alussa.
Jokaiselle lapselle laaditaan oma kaksivuotinen esiopetussuunnitelma. Se laaditaan syksyllä, tavoitteita
arvioidaan ja päivitetään tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään kerran kevät kaudella ja uudestaan toisen
vuoden syksyllä, toisen vuoden keväällä on loppuarviointi. Suunnitelman laatimisessa ovat mukana sekä
huoltajat että lapsi itse.
Kaksivuotinen esiopetussuunnitelma on samalla lapsen varhaiskasvatussuunnitelma.
Kokeiluopetussuunnitelmasta ja sitä tarkentavasta vuosittaisesta suunnitelmasta tiedotetaan kunnan
verkkosivuilla, vanhempain illoissa ja verkostotyöryhmissä.

2. ESIOPETUKSEN TEHTÄVÄ, JÄRJESTÄMINEN JA YLEISET TAVOITTEET KAKSIVUOTISEN ESIOPETUKSEN
KOKEILUSSA
2.7 Kaksivuotisen esiopetuksen tehtävä, järjestäminen ja yleiset tavoitteet paikallisessa
kokeiluopetussuunnitelmassa
Ilmajoen kunnassa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu järjestetään Neiron päiväkodissa ja Peuralan
esiopetusyksikössä. Ilmajoella kokeilu koskee 20 lasta v. 2021-22.
Kaksivuotista esiopetusta annetaan kahtena vuotena yhteensä vähintään 1 400 tuntia, vähintään 700 tuntia
kumpanakin vuotena. Kaksivuotiseen esiopetukseen osallistuvilla lapsilla on myös oikeus esiopetuksen
lisäksi annettavaan varhaiskasvatukseen.
Ilmajoella kaksivuotisen esiopetuksen tehtävä osana oppimisen polkua noudattelee Eteläpohjalaisen
esiopetuksen opetussuunnitelmassa mainittua esiopetuksen vuosikelloa. Etelä-Pohjanmaalla on laadittu
esimerkinomainen esiopetuksen vuosikello (ks. eteläpohjalainen esiopetuksen opetussuunnitelma, yhteistyö
esiopetuksen aikana ja siirtymävaiheissa), jossa näkyy yhteistyön sisällöt.
Kokeilun aikana vuosikelloa tullaa päivittämään liittämällä mukaan kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluyksiköt ja
Ilmajoen kunnan toimintaperiaatteet.
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Eteläpohjalaiset arvoteemat (Eteläpohjalainen esiopetuksen opetussuunnitelma 2014)
Opimme
Lapsi on aktiivinen tietojen ja taitojen oppija. Opettajan tehtävä on auttaa ja kannustaa lasta
löytämään erilaisia tapoja ja menetelmiä oppia yhdessä muiden kanssa. Elinikäinen oppiminen on
jatkuvaa uusien polkujen löytämistä: taitojen oppimista, tiedon hakua ja käsittelyä sekä kriittistä
arviointia alati muuttuvassa ympäristössä. Toiminnassa korostuvat sisukas yritteliäisyys, ahkeruus ja
tunnollisuus.

Tunnemme

Esiopetuksessa on tärkeää tukea lapsen elämänhallintataitojen kehittymistä yhdessä kotien kanssa.
Omien vahvuuksien löytäminen ja tunteminen kehittävät lapsen tervettä itsetuntoa ja luottamusta
elämässä selviämiseen. Lasta opetetaan arvostamaan muita ihmisiä ja tunnistamaan oman
toiminnan vaikutukset toisiin ihmisiin.
Toimimme
Yhteisöllisessä esiopetuksessa vuorovaikutus ihmisten välillä on avointa, ystävällistä ja tasa-arvoista.
Esiopetusyksiköiden ympärillä olevat tahot ja yhteistyökumppanit ovat tärkeitä. Erilaiset ihmiset
toimivat yhdessä toisiaan arvostaen ja toisiinsa luottaen ”koko kylä kasvattaa” – periaatteella. Lapsen
kestävää tulevaisuutta rakennetaan aktiivisesti, tavoitteellisesti ja rakentavasti perheen kanssa
yhdessä tehden ja yrittäen. Toiminnassa korostuu vahvasti lapsen osallisuus.
Iloitsemme
Esiopetuksen leikinomainen toimintakulttuuri luo lapselle turvallisen oppimisympäristön. Leikin
kautta lapsi löytää oppimisen ilon. Esiopetuksessa on tilaa uteliaisuudelle ja erilaiselle oppimiselle.
Siellä viihdytään yhdessä kavereiden ja ystävien kanssa. Hyvinvoivassa ryhmässä on ilo oppia!
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Eteläpohjalaisessa esiopetuksen opetussuunnitelmassa laaja-alaisen osaamisen tavoitteet ja toimenpiteet
toteutuvat seuraaviin kysymyksiin vastaten:

AJATTELU JA OPPIMINEN
Miten minä opin?
Miten toimin itsenäisesti ja yhdessä muiden kanssa?
Miten työskentelen toiminnallisesti, kokemuksellisesti ja luovasti?
Miten opin itselle tärkeistä asioista enemmän?
KULTTUURINEN OSAAMINEN, VUOROVAIKUTUS JA ILMAISU
Miten opin tuntemaan oman kulttuurisen taustani sekä arvostamaan kulttuuriperintöäni?
Miten opin ymmärtämään, arvostamaan ja hyväksymään erilaisia tapoja elää meillä ja muualla?
Miten opin sosiaalisia taitoja ja hyviä tapoja?
Miten rohkaistun ilmaisemaan itseäni monipuolisesti, rakentavasti ja tarkoituksenmukaisesti?
ITSESTÄ HUOLEHTIMINEN JA ARJEN TAIDOT
Miten opin huolehtimaan itsestäni, omista tavaroistani ja yhteisestä ympäristöstä?
Miten kasvan vastuulliseksi ja toiset huomioonottavaksi ihmiseksi?
Miten opin ymmärtämään arkielämän taitoja?
Miten opin ymmärtämään levon, ravinnon ja liikunnan tärkeyden elämässäni?
MONILUKUTAITO
Miten opin leikinomaisesti sanallista, kuvallista, äänellistä, numeerista, kinesteettistä ilmaisua ja tulkintaa
sekä näiden yhdistelmiä?
Miten opin ymmärtämään, mikä mediassa on totta ja mikä ei?
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGINEN OSAAMINEN
Miten opin käyttämään tietotekniikkaa sekä toimimaan vastuullisesti sen käyttäjänä?
Miten hyödynnän teknologian mahdollisuuksia itseilmaisussa yhdessä toisten kanssa?
OSALLISTUMINEN JA VAIKUTTAMINEN
Miten opin tarkastelemaan asioita eri näkökulmista ja miettimään omia valintojani?
Miten opin pyytämään ja antamaan apua?
Miten kasvan osallistuvaksi, sovittelevaksi ja kannustavaksi toimijaksi?
Miten osallistun toiminnan, sääntöjen ja sopimusten suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin?
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3. KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI
3.4 Toimintakulttuuri, oppimisympäristöt ja yhteistyö paikallisessa kokeiluopetussuunnitelmassa
Toimintakulttuuri on historiallisesti ja kulttuurisesti muotoutunut tapa toimia,
joka muovautuu yhteisön vuorovaikutuksessa. Kaksivuotista esiopetusta johtavien henkilöiden tehtävänä
on luoda edellytykset toimintakulttuurin kehittämiselle ja arvioinnille. Hyvä toimintakulttuuri edistää
oppimista ja hyvinvointia esiopetusyhteisössä. Toimintakulttuurin kehittämisen lähtökohtana on
kaksivuotinen esiopetus, jossa kukin lapsi voi toimia, kehittyä ja oppia omana ainutlaatuisena yksilönään
sekä yhteisön jäsenenä.
Esiopetuksen toimintakulttuuri on kokonaisuus, joka rakentuu muun muassa
• arvoista ja periaatteista
• työtä ohjaavien normien ja tavoitteiden tulkinnasta
• oppimisympäristöistä ja työtavoista
• yhteistyöstä ja sen eri muodoista
• vuorovaikutuksesta ja ilmapiiristä
• henkilöstön osaamisesta, ammatillisuudesta ja kehittämisotteesta
• johtamisrakenteista ja -käytännöistä
• toiminnan organisoinnista, suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista.
Yhteisön toimintakulttuuri muuttuu jatkuvasti ja sitä arvioidaan ja kehitetään siten, että se tukee
kaksivuotisen esiopetuksen tavoitteiden toteutumista. Yhteisiin tavoitteisiin sitoutuminen edistää
arvoperustan ja oppimiskäsityksen toteutumista. Toimintakulttuurin vaikutusten pohdinta ja sen eitoivottujen piirteiden tunnistaminen ja korjaaminen ovat tärkeä osa toimintakulttuurin kehittämistä.
Jatkuvan kehittämisen perusedellytys on, että henkilöstö ymmärtää oman toimintansa taustalla
vaikuttavien arvojen, tietojen ja uskomusten merkityksen sekä osaa arvioida niitä. Kehittämisessä on
tärkeää toisia arvostava, koko yhteisöä osallistava ja luottamusta rakentava dialogi.
Esiopetusta suunniteltaessa, järjestettäessä ja kehitettäessä on ensisijaisesti huomioitava lapsen etu.
Lapsen etua on harkittava yksittäisen lapsen, lapsiryhmän ja yleensä lasten kannalta tapaus- ja
tilannekohtaisesti.
Johtaja edistää osallistavaa toimintakulttuuria luomalla rakenteita ammatilliseen keskusteluun. Lisäksi
johtaja rohkaisee työyhteisöä säännöllisesti kehittämään ja innovoimaan yhteistä toimintakulttuuria.
Johtaja tukee yhteisön kehittymistä oppivaksi yhteisöksi, jossa osaamista kehitetään ja jaetaan.
Päämääränä on, että yhteinen toiminta-ajatus ja toiminnan tavoitteet näkyvät käytännöissä. Johtaja vastaa
siitä, että yhteisiä työkäytäntöjä tehdään näkyväksi ja että niitä havainnoidaan ja arvioidaan säännöllisesti.
Kaksivuotisessa esiopetuksessa yksi keskeinen työmenetelmä on pedagoginen dokumentointi. Pedagogista
dokumentointia käytetään pedagogisen toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa, arvioimisessa ja
kehittämisessä. Dokumentoinnin avulla saatujen tietojen perusteella esiopetuksen toimintakulttuuria,
oppimisympäristöjä ja työtapoja muokataan ja kehitetään esiopetuksen tavoitteiden mukaisesti.
Kehittämistyössä on tärkeää hyödyntää sekä lasten että huoltajien kokemuksia ja mielipiteitä. Yhteistyö
varhaiskasvatuksen, perusopetuksen sekä tuen ja oppilashuollon ammattilaisten kanssa on välttämätöntä
lasten sujuvan oppimisen polun ja hyvinvoinnin turvaamiseksi.
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Esiopetuksen toimintakulttuuria kehitetään seuraavien periaatteiden mukaisesti:
– oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimenä
– oppimisen, oivalluksen ja leikin ilo
– osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
– kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus
– hyvinvointi, turvallisuus ja kestävä elämäntapa
2. Esiopetuksen oppimisympäristöt perusteiden luvun 3.2 määräysten mukaisesti
3. Yhteistyö esiopetuksen aikana ja siirtymävaiheissa perusteiden luvun 3.3
määräysten mukaisesti
Yhteistyön tavoitteena on, että varhaiskasvatus, kaksivuotinen esiopetus ja perusopetus muodostavat
johdonmukaisen, lapsen kasvua ja oppimista tukevan jatkumon. Yhteistyöllä varmistetaan esiopetuksen
laatua sekä vahvistetaan lasten ja huoltajien osallisuutta.
– yhteistyö esiopetuksessa
– huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö
– yhteistyö siirtymävaiheissa
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4. OPETUKSEN TAVOITTEET JA PEDAGOGINEN TOTEUTTAMINEN KAKSIVUOTISESSA ESIOPETUKSESSA
4.6 Opetuksen tavoitteet ja toteuttaminen paikallisessa kokeiluopetussuunnitelmassa
Tämä osuus tulee täydentymään ensimmäisen kokeilulukuvuoden aikana.
Toukokuussa 2021 haastateltiin 5-vuotiaita lapsia Ilmajoen varhaiskasvatuksessa. Heiltä kysyttiin mikä on
tärkeää elämässä, mitä he haluaisivat oppia ja mitä taitoja lapset tarvitsevat.

1.

Mikä on tärkeää elämässä?
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2.

Mitä taitoja lapset tarvitsevat?
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3.

Mitä haluaisit oppia päiväkodissa?
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5. LAPSEN KASVUN JA OPPIMISEN TUKI
5.7 Kasvun ja oppimisen tuki paikallisessa kokeiluopetussuunnitelmassa
Eteläpohjalainen esiopetuksen opetussuunnitelma (2014)
Maakunnassamme on periaatteena tarjota kaikille lapsille samanlaiset mahdollisuudet oppimiseen, vaikka
lähtökohdat olisivatkin erilaiset. Joku tarvitsee enemmän saadakseen yhtä paljon.
Oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvät asiat on kirjattu maakunnallisen perusopetuksen
opetussuunnitelman lukuun 7, joita noudatetaan myös esiopetuksessa. Toisin kuin perusopetuksessa,
jokaiselle esioppilaalle laaditaan lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma.
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6.5 Oppilashuolto paikallisessa kokeiluopetussuunnitelmassa
Eteläpohjalainen esiopetuksen opetussuunnitelma
Oppilashuoltoon liittyvät asiat on kirjattu maakunnallisen perusopetuksen opetussuunnitelman lukuun 8,
joita noudatetaan myös esiopetuksessa.
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