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Kuokkalan päiväkoti  
 
Esiopetus Kuokkalan päiväkodissa  
 
Kuokkalan päiväkotiin kuuluu ns. päätalo, (os. Räpylä 3) ja Kolmospesä, (os. Polttolinja 
9). Kuokkalan päiväkoti on ns. jatketun toiminta-ajan päiväkoti. Päiväkoti on avoinna arki-
päivisin ja aukioloajat suunnitellaan lasten ilmoitettujen hoidontarpeiden mukaan klo 05.00 
- 22.30 välille. Vuorohoito on tarkoitettu molempien huoltajien työn tai opiskelun vuoksi 
vuorohoitoa tarvitseville lapsille. Esiopetusaika on klo 8.30-12.30. Esiopetusta ei järjestetä 
koulujen loma-aikoina: https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus/varhaiskasvatus-jyvasky-
lassa/varhaiskasvatuksen-toimintavuosi-ja-loma-ajat. Vuorohoidon lisäksi Kuokkalan päi-
väkodissa painottuu kielten ja kulttuurien rikas maailma. Toiminnassamme painottuu vuo-
rohoidon kokopäiväpedagogiikan ohella lasten kielellisten taitojen tukeminen. 
 
  

1. Kuvaus ryhmärakenteista, henkilöstörakenteesta ja johtamisesta  

  
Kuokkalan päiväkodissa on neljä esiopetusryhmää (Herukat, Viikunat, Vaapukat ja Juolu-
kat), joissa on lapsia 7-14.  Nämä ryhmät on jaettu vielä toiminnallisiin pienryhmiin lasten 
oppimisen tarpeet huomioiden. Herukoiden 7 lapsen ryhmä toimii pääsääntöisesti pääta-
lossa ja muut ryhmät Kolmospesän tiloissa. Kolmospesän tilat ovat käytössä klo 7-15.30. 
Aamu- ja iltahoito tapahtuu päätalolla.  
  
Jokaisessa esiopetusryhmässä toimii työpari, joka koostuu esiopetuksen opettajasta 
sekä lastenhoitajasta ja/tai erityisavustajasta. Ryhmissä työskentelee myös tiiviisti var-
haiskasvatuksen erityisopettaja sekä Kuokkalan päiväkodin varahenkilöstöä. Varahenki-
löt ovat lastenhoitajia, joiden työpanos on koko päiväkodin käytössä, kun esim. opettajat 
ovat tekemässä suunnittelu, arviointi ja kehittämisaikaa, apulaisjohtajat hoitavat omia teh-
täviään tai ryhmien kasvattajilla on koulutuksia tai muita vastuutehtäviä hoidettavanaan. 
Yksi esiopettajista toimii myös Kolmospesän apulaisjohtajana.  
  
Päiväkodinjohtaja, apulaisjohtajat ja varhaiskasvatuksen erityisopettaja muodostavat päi-
väkodin johtotiimin, joka vastaa palveluista sekä työyhteisön toimintatapojen kehittämi-
sestä. Muutaman kerran vuodessa ns. laajennetussa johtotiimissä on mukana talon tiimi-
vastaavat. Tiimivastaavat ovat varhaiskasvatuksen opettajia, jotka vastaavat yhdessä so-
vitusti isomman tiimin toimivuudesta ja arjen sujuvuudesta. Myös muut työntekijät osallis-
tuvat päiväkodin toiminnan kehittämiseen. Henkilöstö kokoontuu säännöllisin väliajoin ko-
konaisuudessaan tai erilaisin kokoonpanoin keskustelemaan varhaiskasvatuksen peda-
gogiikasta sekä sopimaan käytännön järjestelyistä.  
   
Vuosittain myös sovitaan jokaiselle työyhteisön jäsenelle omia vastuualueitaan perusteh-
tävän lisäksi. Vastuualueiden jaossa pyritään ottamaan huomioon henkilön kiinnostuksen 
kohteet ja erityisosaaminen. Oman osaamisen hyödyntäminen ja uuden oppiminen tukee 
henkilöstön sitoutumista työhönsä ja tukee näin myös johtamisen rakenteita.  

https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/varhaiskasvatuksen-toimintavuosi-ja-loma-ajat
https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/varhaiskasvatuksen-toimintavuosi-ja-loma-ajat
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Toimintaa arvioidaan säännöllisesti mm. viikkopalavereissa, henkilöstön omissa palave-
reissa sekä arviointi- ja suunnittelupäivillä.   
    

2. Hyvä arki ja laadulliset tavoitteet   
”Jyväskylän varhaiskasvatuksessa painotetaan hyvää arkea ja sensitiivistä vuorovaiku-
tusta, jotka edistävät lasten ja aikuisten hyvinvointia. Hyvä arki muodostuu lämminhenki-
sestä yhdessäolosta, koko päivän kattavasta monipuolisesta, pedagogisesti suunnitellusta 
toiminnasta sekä päivittäisestä fyysisestä aktiivisuudesta, levosta ja ruokailosta.”   
  

Esiopetus on osa varhaiskasvatusta. Esiopetuksen järjestäminen perustuu valtakunnalli-
seen Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin (2014) sekä Jyväskylän omaan esi-
opetussuunnitelmaan (https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jkleops). Esiopetuk-
sen tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä, edistää lapsen hy-
vinvointia ja parantaa lapsen oppimisedellytyksiä ennen kouluikää. Esiopetus kestää 4 tun-
tia päivässä ja on esiopetusikäiselle lapselle maksutonta. Esiopetuspäivä pitää sisällään 
samoja arjen asioita kuin muukin varhaiskasvatus. Lapsi harjoittelee arjen perustaitoja: ka-
vereiden ja aikuisten kanssa toimimista erilaisissa tilanteissa, leikkimistä, omista tavaroista 
ja yhteisistä tavaroista huolehtimista sekä itsenäistä pukeutumista. Esiopetuksessa taiteil-
laan ja musisoidaan, liikutaan, tehdään kädentöitä, pelataan, opetellaan laskemista arki-
sissa tilanteissa, loruillaan, keskustellaan, kerrotaan ja kuunnellaan tarinoita ja retkeillään. 
Esiopetuksessa pyritään vahvistamaan oppimisen valmiuksia, myönteistä minäkuvaa ja 
tekemisen iloa myönteisessä ilmapiirissä.   
  
2.1. Hyvä arki   
  
Lasten havainnointi päiväkodin arjessa on oleellinen osa toimintaamme, jotta voimme 
suunnitella lapsen tarpeita ja tavoitteita vastaavaa toimintaa. Havaintojen pohjana käy-
tämme Jyväskylän kaupungin omaa Eskarin Arki -materiaalia. Jokaiselle esiopetusikäi-
selle lapselle tehdään yhteistyössä vanhempien kanssa yksilöllinen esiopetuksen oppimis-
suunnitelma, joka pohjautuu eskarissa tehtyihin havaintoihin ja yhteisiin keskusteluihin 
vanhempien kanssa.  
  
Kuokkalan päiväkodin toimintaa määrittelee se, että päivittäinen toiminta-aika on pitkä ja 
lasten hoitoajat vaihtelevat aamuvarhaisesta iltamyöhään. Lapsilla voi olla myös arkena 
vapaapäiviä tai he käyvät ”keikkahoidossa” Tapiolan päiväkodissa öisin tai viikonloppuisin. 
Kuokkalan päiväkodin ryhmissä käy myös ajoittain lapsia ”keikalla” muista päiväko-
deista. Vaikka esiopetukseen osallistuminen on velvoittavaa, huolehdimme yhdessä van-
hempien kanssa, että lapsella on myös vapaapäiviä eikä hoitopäivä veny esiopetukseen 
osallistumisen vuoksi liian pitkäksi. Esiopetuksen tavoitteita ja toimintaa huomioidaan lap-
sen koko hoitopäivän aikana, esimerkiksi eskarikirja kulkee lapsen mukana iltahoidossa.  
  
Eskarilaisen hyvää arkea ja sensitiivistä vuorovaikutusta tukee pienryhmätoiminta ja tar-
kasti suunnitellut henkilökunnan työvuorot. Pienryhmät jaetaan lasten tarpeiden mukaan. 
Ryhmät ulkoilevat porrastetusti. Tällä tavoin mahdollistamme rauhallisemman toiminta- ja 
leikkiympäristön niin sisällä kuin ulkonakin ja tuemme aikuisen ja lapsen sekä lasten kes-
kinäistä vuorovaikutusta. Päivärytmi pidetään selkeänä ja ennakoitavana ja se on kuvitet-
tuna ryhmien seinillä. Kuvia käytetään myös leikin valintaa helpottamaan ja luomaan leik-
kirauhaa.   

https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jkleops


5 
Toimintasuunnitelma 2019-2020 
 
 

  

  
Päiväkotimme hyvää arkea ja sensitiivistä vuorovaikutusta tuetaan myös mm.  noudatta-
malla Jyväskylän kaupungin yhteistä suunnitelmaa kiusaamisen ehkäisemiseksi. Mahdol-
lisia riitatilanteita käsitellään molempia osapuolia kuunnellen ja tarpeen mukaan kuvite-
taan lasten kertoma tilanne. Samalla sovitaan jatkosta ja aikuinen palaa asiaan jonkin 
ajan kuluttua tarkistaen onko sopimuksessa pysytty. Huomataan hyvät teot ja hyvä kave-
ruus ja annetaan tästä lapsille palautetta.  
  
Terveitä elämäntapoja opetamme lapsille välittämällä positiivista asennetta ruokaan ja roh-
kaisemme lapsia maistamaan uusia ja yllättäviäkin makuja. Lapsen on kuitenkin luvallista 
sanoa ääneen, jos ruuan maussa tai rakenteessa on jotain mistä hän ei pidä. Lapset har-
joittelevat itsenäistä ruuan annostelua aikuisen tuella. Ruokalinjaston seinällä on annosko-
koja määrittävät kuvat: hiiri, koira ja karhu, joista lapsi voi oman tarpeensa mukaan valita 
sopivan annoskoon. Ryhmissä on käytössä 10-näkkärit: pieni välipala klo 10, jotta lapset 
jaksavat aamupäivän, jos ruokailu on myöhemmin. Esiopetusaikaan ei kuulu lepohetkeä. 
Eskarin jälkeen hoitopäiväänsä jatkavien lasten päivään kuuluu lepohetki, jolloin on tilai-
suus rauhoittua ja nukahtaa, jos lapsi tarvitsee unta. Ulkoilu ja liikunta kuuluvat jokai-
seen esiopetuspäivään. Päätalolla sekä Kolmospesässä on omat jumppasalit, jotka ovat 
ahkerasti käytössä. Lisäksi eskariryhmät käyvät viikoittain liikkumassa Graniitissa. Eskari-
ryhmät ulkoilevat pääsääntöisesti päätalon pihalla.  Päiväkodin metsäinen takapiha luo hy-
vät puitteet motoristen taitojen harjoitteluun.  
 
 
Kuva1. Lapsi voi valita ruokailussa annoskokonsa 
 
  

 
  
Kaiken toiminnan pohjana on hyvä ja laadukas perushoito ja lapsen yksilöllisten tarpeiden 
huomioiminen. Lapsen tarpeiden huomioimiseksi hyvään arkeemme kuuluu tiivis yhteistyö 
vanhempien kanssa; tiedon jakaminen hoitosuhteen alussa (Hyvä alku –keskustelut) ja 
päivittäisten kuulumisten vaihtaminen niin tulo- kuin lähtötilanteessa. Esiopetusvuonna 
lapselle laaditaan yhdessä vanhempien kanssa esiopetuksen oppimissuunnitelma tai hen-
kilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. Lapsen vahvuudet ja kehityk-
sen myönteiset puolet muodostavat lapsen yksilöllisen huomioinnin perustan. Jos lapsen 
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hyvinvoinnissa ja kehityksessä ilmenee huolenaiheita, niistä sekä niiden ratkaisumahdolli-
suuksista keskustellaan vanhempien kanssa ja sovitaan jatkotoimenpiteistä. Keskustelun 
käy lapsen ryhmän esiopetuksen opettaja ja mukana on usein myös varhaiskasvatuksen 
erityisopettaja.    
  
  
Kuokkalan päiväkodissa sovittuja toimintatapoja vanhempien osallisuuden mahdollista-
miseksi:  

  
• Toiminnalliset vanhempainillat   
• Koko päiväkodin yhteiset juhlat ja tapahtumat.  
• Vanhempia kutsutaan lapsensa ryhmään seuraamaan esiopetuksen arkea. 
Päiväkoti tarjoaa huoltajalle päiväkotilounaan.  
• Vanhemmat voivat osallistua päiväkodin toimintaan tuomalla omia taitojaan 
ryhmän käyttöön (esim. liikunnan ohjaus, käden taidot, kielisuihkutus tms.)  
• Aloituskeskustelussa ja lapsen esu-keskustelussa vanhemmilla on mahdolli-
suus esittää toiveitaan esiopetuksen toiminnasta  
• Monikieliset perheet huomioidaan kuvitetulla viikko-ohjelmalla ja päiväjärjes-
tyksellä  
• Hyvä alku –käytäntöjen mukaisesti perheille suositellaan kotikäyntejä lapsen 
aloittaessa esiopetuksen. Perheiden kanssa käydään aloituskeskustelut.  

  
  

Päiväkodin arjen järjestelyin tuetaan lapsen mahdollisuuksia kokea kuulumista ryhmään, 
saada kavereita ja kokea osallisuutta omissa asioissaan. Lapsen kuuleminen on ensisi-
jaista. Jokaisella lapsella on mahdollisuus tulla kuulluksi omalla tavallaan.  
  
Keinoja, joilla vahvistetaan lapsen kuulluksi tulemista:  
  

• Osallisuus on kuulumista ryhmään: ryhmäytyminen tärkeää, apuna kiinteät pienryh-
mät,   

o lasten tervehtiminen nimellä, kaveruuden tukeminen aikuisen avulla, leikinoh-
jaus, lelujen saavutettavuus, leikinvalintataulut, pitkäkestoiset leikit  
o positiivinen palaute, Sydänkerho   

• Lapsi osallistuu häntä koskevaan päätöksentekoon  
o lapset mukana kevään esiopetuskeskusteluissa   
o lapsia haastatellaan ennen esiopetuskeskustelua heidän toiveistaan ja oppi-
misen tavoitteistaan   
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Kuva 2. Leikinvalintataulut 
 
 

 
 
 
 

  
2.2. Kuokkalan päiväkodin laadulliset tavoitteet 2019-20  
  
Jo toimintavuoden 2018-2019 aikana ryhmiin tehtiin vasu-puut, joiden avulla pyrittiin li-
säämään lasten ja vanhempien osallisuutta varhaiskasvatukseen ja tekemään arjen toi-
mintaa näkyväksi. Vanhemmille tehtiin keväällä 2019 yksikön oma verkkokysely, josta 
selvisi, että vasu-puu oli jäänyt vanhemmille vieraaksi. Lisäksi vanhemmat ilmaisivat, että 
eivät ole tietoisia, mitä päiväkodin arjessa tapahtuu. Henkilöstökyselystä nousi esiin se, 
että lapsia halutaan enemmän osallisiksi oman oppimisensa suunnitteluun, toteuttami-
seen ja arviointiin. Halusimme jatkaa vasu-puun kehittämistä ja se onkin meillä tämän 
vuoden isona tavoitteena, jonka alle olemme niputtaneet osatavoitteita.  
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Kuva 3. Vasupuu 
 

 
  
 
Vasupuu isona tavoitteena   
  
–  Vasu-puu tuo yhteneväisyyttä koko talon toimintaan  

→ Oppimisympäristö – Joka ryhmään vasu-puu ja leikinvalintataulut   
• Huomioidaan toiminnan suunnittelussa kaikki oppimisen alueet. Jokainen oppimi-
sen alue on painopisteenä yhden kuukauden aikana:   

Ilmaisun monet muodot, marraskuu  
Minä ja meidän yhteisömme, tammikuu  
Kielten rikas maailma, helmikuu  
Kasvan, liikun ja kehityn, maaliskuu  
Tutkin ja toimin ympäristössäni, huhtikuu 

• Dokumentointi – Tehdään varhaiskasvatuksen arkea ja lapsen oppimista näky-
väksi. Vasu-puu ja oppimisen alueet toimivat dokumentoinnin pohjana. Vasu-puuhun 
lisätään kuvia oppimisen alueeseen liittyvästä toiminnasta ja toiminnan pedagogisesta 
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tavoitteesta. Dokumentointiin sisältyy myös kuukausikirjeet perheille, valokuvat ja vi-
deot toiminnasta.  
• Lasten välinen tasa-arvo – Oppimisen alueen teemat ulottuvat ja ohjaavat myös 
iltahoidon pedagogiikkaa. Viikoittaisissa työpari-palavereissa vuorohoitajat suunnitte-
levat seuraavan viikon toimintaa perustuen lasten tarpeisiin ja yhdessä sovittuihin tee-
moihin. Noin 5 kertaa vuodessa pidetään Yömyssy-palaveri, johon osallistuvat vuoro-
hoitajat, joka tiimistä vähintään yksi kasvattaja, veo ja päiväkodin johtaja. Nämä pala-
verit ovat yhteistä iltahoidon kehittämistä ja sen pedagogiikan vahvistamista.  
 
 
Tavoitteiden arviointia:  
  
• Ryhmät kirjaavat pesuihin (pedagogisiin suunnitelmiin) oppimisen alueiden suun-
nitelmia ja toteutusta. Pesuissa tulee myös näkyä, miten vanhemmat ja lapset otetaan 
mukaan vasu-puun rakentamiseen. Pesut käydään läpi esimiehen ja veon johdolla 
kaksi kertaa toimintavuoden aikana   
• Vasu-puu itsessään kertoo, miten tavoitteet (oppimisen alueet ja dokumentointi) 
toteutuvat  
• Arvioidaan iltahoidon pedagogiikan suunnittelua ja toteutumista iltahoidon pedago-
gisen lukujärjestyksen avulla  
• Vanhemmille tehdään keväällä kaksi nettikyselyä vasupuiden ja iltahoidon peda-
gogiikan toteutumisesta, tammikuussa 2020 ja toukokuussa 2020. Tammikuun kysely 
käydään läpi kevään työillassa ja toukokuun kysely arviointipäivässä.  

  

3. Kehityksen ja oppimisen tuki yhteistyössä huoltajien kanssa   

  
Hyvä yhteistyö vanhempien kanssa tukee lapsen hyvinvointia ja oppimista. Hyvä yhteis-
työ laitetaan alulle Hyvä alku –keskusteluissa, jotka antavat vanhemmalle mahdollisuu-
den kertoa ja jakaa arvokasta tietoa lapsesta ja hänen yksilöllisistä toimintatavois-
taan. Tutustumispäivänä vanhemmat näkevät, mitä eskarissa tehdään, millaista lapsen 
arki on lapsiryhmässä ja vanhemmat tutustuvat kasvattajiin. Eskarin alettua vanhemmat 
saavat tietoa lapsensa päivästä mm. päivittäisissä kohtaamissa, eteisten viikko-ohjel-
mista ja ryhmien kuukausikirjeistä. Lapsen esiopetuskeskustelut pidetään syksyllä, syys-
lokakuussa, ja arviointikeskustelu keväällä, maalis-huhtikuussa. Lapsen esiopetuksen 
oppimissuunnitelma siirtyy kouluun.   
  
Lasten päivittäiset kuulumiset vaihdetaan vanhempien ja kasvattajien välillä päivittäin. 
Vuoropäiväkodissa on tärkeää, että lapsen päivän kuulumiset sekä ryhmän toiminta kirja-
taan myös päivälistaan, jotta iltatyöntekijät osaavat kertoa lapsen päivästä vanhem-
malle. Esiopetusvuoden syksyllä järjestetään koko Kuokkalan alueen yhteinen vanhem-
painilta eskarivanhemmille sekä toiminnalliset vanhempainillat omissa yksiköissä.   
  
Kuokkalan päiväkodissa pyritään selkeän ja pysyvän ryhmärakenteen ja ennakoitavan päi-
väjärjestyksen avulla luomaan toimintaympäristö, johon lapsen on turvallista kiinnittyä. Ai-
kaa, ryhmää ja toimintaa kuvitetaan, jotta lasten osallisuus mahdollistuu riippumatta esim. 
kielen kehityksen vaiheista. Pienryhmissä toimiminen antaa myös aikuiselle mahdollisuu-
den huomioida kaikki lapset. Kaiken perustana on vahva yleinen tuki, joka perustuu lasten 
havainnointiin. Eskarissa opettajat käyttävät havainnoinnin työkaluna Eskarin arki –mate-
riaalia.   
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Kuokkalan päiväkodissa työskentelee varhaiskasvatuksen erityisopettaja (veo). Veo osal-
listuu ryhmien toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin sekä miettii tarkoituk-
senmukaisia toimintatapoja yhdessä kasvattajien kanssa. Veo toimii myös yhteyshenki-
lönä monialaisessa yhteistyössä ja ohjaa perheitä palveluiden piiriin. Kuokkalan päiväko-
dissa työskentelee myös erityisavustajia. Erityisavustajat ovat ryhmissä tukemassa lasten 
ohjaamista ja mahdollistamassa pienryhmätoiminnan toteuttamista. Erityisavustajat toimi-
vat läheisessä yhteistyössä erityisopettajan ja ryhmän henkilöstön kanssa ja ovat mukana 
suunnittelemassa ja toteuttamassa lasten yksilöllistä tukea. Ryhmissä toteutettavaa yksi-
löllistä tukea ja sen järjestämistä mietitään yhdessä vanhempien ja ryhmän kasvattajien 
kanssa.  

  
Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa käytetään tuen kolmiportaista mallia lapsen kas-
vun ja oppimisen tuen järjestämisessä. Kolmiportainen tuki sisältää yleisen, tehostetun ja 
erityisen tuen. Yleinen tuki kuuluu kaikille lapsille ja se sisältää monenlaisia eri tuen kei-
noja. Oikea-aikaisella tuella pyritään ehkäisemään oppimisen ja kehityksen haasteiden 
vaikeutumista ja kasautumista. Jos yleinen tuki ei ole lapselle riittävää, lapsi voi saada 
tarvittaessa tehostettua tai erityistä tukea. Jyväskylän esiopetussuunnitelmassa on ku-
vailtu tuen portaat ja niihin liittyvät prosessit tarkemmin,  https://peda.net/opetussuunni-
telma/ksops/jkleops/luku5.   
 
  
Oppilashuolto on tärkeä osa esiopetuksen toimintakulttuuria. Yhteisöllisessä oppilashuol-
totyössä seurataan, arvioidaan ja kehitetään esiopetusyhteisön ja ryhmien hyvinvointia. 
Lisäksi huolehditaan esiopetusympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja esteettö-
myydestä. Oppilashuollon tehtävänä on kehittää hyvinvointia tukevaa kasvuympäristöä ja 
vahvistaa esiopetusyksikön yhteisöllistä toimintatapaa. Yhteisöllistä oppilashuoltoa toteu-
tetaan järjestämällä kokoontumisia, joissa keskustellaan lapsiryhmien fyysisestä ja psyyk-
kisestä oppimisympäristöstä.   
  
Kuokkalan päiväkodin oppilashuoltoryhmä kokoontuu syksyllä ja keväällä kaksi kertaa 
(sekä tarvittaessa). Oppilashuoltoryhmän muodostavat päiväkodin johtaja, apulaisjohta-
jat, veo sekä pedagogiset tiimivastaavat. Ryhmän kokoontumiset keskittyvät ennalta sovit-
tuihin ja ajankohtaisiin teemoihin.   
  
Yksilökohtaisen oppilashuollon tavoitteena on seurata ja edistää lapsen hyvinvointia ja op-
pimista, sekä kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja terveyttä. Kuokkalan alueella kokoon-
tuu säännöllisesti monialainen Kuokkala-tiimi, jossa on mahdollista konsultoida oppilas-
huollon asiantuntijoita lapsen kehitykseen, hyvinvointiin ja oppimiseen liittyvissä asi-
oissa. Esiopetusikäisten Kuokkala-tiimiin osallistuu koulupsykologi ja tarvittaessa kuraat-
tori ja muita asiantuntijoita. Ennen konsultaatiota esiopetusyksikön veo kysyy huoltajilta lu-
van keskustella lapseen liittyvistä asioista psykologin tai kuraattorin kanssa. Ilman huolta-
jien suostumusta henkilökunnan on mahdollista konsultoida lapsen asioissa nimettö-
mästi. Kuokkala-tiimissä suunnitellaan esim. lapsen tukitoimien käynnistyminen, tehostet-
tuun tukeen siirtyminen sekä yksilöllisen oppilashuoltoryhmän kokoonpano. Alueella toi-
mii myös kuntoutustyöryhmä, jossa lääkärin johdolla lapsen asioissa mukana olevat tahot 
kokoavat yhteen lapsen tarvitsemat tukitoimet ja suunnittelevat kuntoutuksen. Kuntoutus 
voidaan järjestää perusterveydenhuollossa tai lääkäri voi tehdä lähetteen erikoissairaan-
hoitoon.   
  
Lapsen elämäntilanteesta johtuvissa vaikeuksissa keskustellaan vanhempien kanssa ja 
kutsutaan yhteistyöhön tarvittavia asiantuntijoita. Tarpeen mukaan näitä voivat olla esim. 
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kuraattori, psykologi, perheneuvolan työntekijä tai lastensuojelun sosiaalityöntekijä. Yksit-
täistä lasta koskevassa asiassa kutsutaan koolle yksilökohtainen oppilashuoltoryhmä, 
jossa ovat mukana lapsen asioissa mukana olevat tahot. Tapaamisessa laaditaan oppilas-
huollon kertomus, joka säilytetään asianmukaisesti päiväkodissa. Oppilashuollon kerto-
mus siirtyy lapsen mukana kouluun.  
  
Esiopetuksen oppilashuoltotyöstä annetaan tietoa huoltajille esiopetukseen tutustumisen 
yhteydessä, toimintakauden alussa vanhempainilloissa ja esiopetuksen aikana. Vanhem-
mat voivat vaikuttaa oppilashuollon toteutumiseen mm. vastaamalla säännöllisesti toteu-
tettaviin asiakaskyselyihin ja osallistumalla varhaiskasvatuksen asiakasraatiin tai lähettä-
mällä kysymyksiä asiakasraadille. Varhaiskasvatuksen ja yhteistyökumppaneiden yhteiset 
käytännöt oppilashuoltotyön osalta päivitetään säännöllisesti mm. perusopetuksen, lasten-
neuvolan, perhetyön, lastensuojelun ja perheneuvolan yhteistyökumppaneiden kanssa.   

  
Lapsen ja perheen tarpeen mukaan, teemme yhteistyötä moniammatillisesti alueen eri toi-
mijoiden kanssa. Yhteistyötä tehdään esimerkiksi:   
  

• Alueellisesti koulun, neuvolan ja muiden terveydenhuollon palveluiden 
sekä varhaisen tuen perheohjauksen ja sosiaalityön kanssa.   
• Eskarit tekevät kouluun tutustumista pitkin esiopetusvuotta. Syksyisin esiope-
tuksen ja koulun opettajat tapaavat ja sopivat yhteistyön muodot ja aikataulut toimin-
tavuodelle.   
• Hyödynnämme mahdollisuuksien mukaan myös alueen kulttuuripalveluja 
sekä yhteistyötä liikuntaseurojen, lähikirjaston, seurakunnan, museoiden ja teatterin 
kanssa  
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