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Kehittämistehtävän tavoitteena oli tutkia, miten suunnitelmallisempaa pedagogista 
toimintaa viisivuotiaiden varhaiskasvatuksessa toteutetaan ja miten toimitaan siirty-
mätilanteessa esiopetukseen. Tutkimus on toteutettu Ilmajoen varhaiskasvatuk-
sessa syksyn 2019 ja kevään 2020 välisenä aikana. Tutkimukseen osallistui kolmen 
eri varhaiskasvatusyksikön viisivuotiaat lapset. Tutkimusmenetelmänä on käytetty 
kyselyä ja havainnointia. Kyselystä kehittämistehtävässä käytetään nimitystä viisi-
vuotiaan kehityksen arviointi. Tutkimuksessa selvitettiin tietoa lapsen toiminnoista 
tiedonkäsittelytoimintojen, tunnetaitojen ja yhteistoimintaitojen osalta, sekä lapsen 
itsenäistä osaamisesta. Tutkimuksen tulokset on tulkittu viisivuotiaan kehityksen ar-
vioinnin käsikirjan mukaan ja havainnoimalla lasta tehtäviä tehdessä, sekä arjenti-
lanteissa. 

Tutkimuksessa viisivuotiaan kehityksen arviointi toteutui kaikkien lasten kohdalla. 
Tulostenpohjalta toteutettiin suunnitelmallisempaa viisivuotiaiden varhaiskasva-
tusta lapsilähtöisesti kaikissa mukana olleissa varhaiskasvatusyksiköissä. Yhdessä 
tutkimuksessa mukana olleessa päiväkodissa viisivuotiaiden varhaiskasvatusta to-
tutettiin kymmenen viikon ajan, keväällä 2020, pienryhmissä oppimisryhmätoimin-
tana. 

Yhtenäisen käytännön luomiseksi Ilmajoen varhaiskasvatukseen, siirtymätilantee-
seen varhaiskasvatuksesta esiopetukseen, laadin tiedonsiirtolomakkeen kokeilta-
vaksi keväälle 2020. Varhaiskasvattajat kokivat, että samansisältöinen tieto kaikista 
lapsista oli tärkeää välittää siirtymätilanteessa kasvattajataholta toiselle, unohta-
matta varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjattuja tietoja lapseta. Tutkimuksesta sel-
visi, että varhaiskasvattajat saavat kehityksen arvioinnista tärkeää tietoa lapsen ole-
massa olevista ja kehittyvistä taidoista, jonka pohjalta toteuttaa suunnitelmallisem-
paa pedagogista toimintaa.  

  

Avainsanat: Varhaiskasvatus, esiopetus, viisivuotiaan kehityksen arviointi, viska-
ritoiminta, tiedonsiirto 
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1 JOHDANTO 

Kehittämistehtävän aihe valikoitui työskennellessäni kiertävän varhaiskasvatuksen 

erityisopettajan määräaikaisessa työsuhteessa. Ilmajoen varhaiskasvatuksessa oli 

noussut esille tarve kehittää päiväkodissa tapahtuvaa viisivuotiaille suunnattua pe-

dagogista toimintaa suunnitelmallisemmin oppimisen taitojen, yhteistyö - ja työsken-

telytaitojen osalta. Kehittämistehtävässäni käytän nimeä viskaritoiminta viisivuotiai-

den varhaiskasvatuksesta. Varhaiskasvatuksen kehittäminen viisivuotiaiden toimin-

nassa aloitettiin Ilmajoen Ahonkylän alueen varhaiskasvatusyksiköissä vuoden 

2018 loppupuolella. Viskaritoimintaa kehitettiin Käpälämäen, Metsätähden ja Vana-

mon päiväkodeissa. Näistä Käpälämäen päiväkodissa, jossa toimii kaksi viisivuoti-

aiden lapsiryhmää, viskaritoiminnassa toteutettiin oppimisryhmäajattelua ja toimin-

taa lapsen kehityksen arvioinnin toteuttamisen jälkeen. Metsätähden ja Vanamon 

päiväkodeissa viskaritoiminta totutettiin oman varhaiskasvatuksen opettajan joh-

dolla lapsen kehityksen arvioinnin tulosten pohjalta.  Kehittämistehtävään kirjattu 

tutkimus ajoittuu syksyn 2019 ja kevään 2020 väliselle ajalle. 

Viskaritoiminnan alkaessa jokaiselle lapselle tehtiin viisivuotiaan kehityksen arviointi 

KEHU (LIITE 1). Tämä on Nokian kaupungin erityispäivähoidon työryhmän viisivuo-

tiaiden lasten kehityksen arviointiin kehitetty menetelmä neuvolan ja varhaiskasva-

tuksen käyttöön 1990-luvulta. Heidän mukaansa varhaiskasvatuksessa suunnitel-

mallisuus ja systemaattisuus tulevat esille havainnoimalla lasta ja käyttämällä tu-

kena lasten kanssa tehtäviä tehtävistöjä. (Nokian kaupunki, 2020). Kehitysarvioin-

nilla tavoitellaan tietoa lapsen toiminnoista ja itsenäisestä osaamisesta. Arvioinnilla 

voidaan tehdä päätelmiä lapsen olemassa olevista taidoista ja kehittyvistä taidoista, 

johon hän tarvitsee tukea ja ohjausta. (Järnefelt, Koskimäki, Helenius, Luhtalampi 

& Mäkinen 1999, 10.) Kehitysarviointi päiväkodissa sisältää: lapselle kohdennetut 

tehtävät, vanhempien kyselylomakkeen ja päiväkodin henkilöstön havainnointilo-

makkeen. Kehityksenarvioinnin tehtävissä arvioidaan lapsen silmän ja käden yhteis-

toimintaa, kielellisiä toimintoja, tarkkaavaisuutta ja muistia, moraalikäsitystä, minä-

käsitystä ja työskentelytyyliä. Havainnoimalla arvioidaan lapsen päivittäistoimintoja, 

tunneilmaisua ja yhteistoimintoja, sekä liikkumista. (Kojo 2012,10).  
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Kehitysarvioinnin tehtävät ja havainnointilomakkeen täyttämisen tekee päiväko-

dissa tuttu kasvattaja. Yhteenvetoon kirjataan ne kehityksen osa-alueet, jotka lapsi 

osaa, joita hän harjoittelee, sekä ne osa- alueet, joissa tarvitsee tukea. (Järnefelt 

ym.1999, 49–50). Kehu-arvioinnin jälkeen kasvattaja käy keskustelun vanhempien 

kanssa, jossa käsitellään lapsen kehitystä, lapsen vahvuuksia ja mahdollista tuen 

tarvetta ja suunnitellaan tukitoimia. (Kojo 2012,10). 

Kehittämistehtävän kirjattu prosessi toteutettiin yhdessä viisivuotiaiden ryhmissä 

työskentelevien kasvattajien kanssa. Itse tein yhteenvedot ryhmien lasten arvioin-

tien tuloksista. Tämän jälkeen, yhdessä varhaiskasvatuksen opettajien kanssa, laa-

dittiin suunnitelma pienryhmätoiminnasta, teemalliset oppimisryhmät, Käpälämäen 

päiväkotiin. Metsätähden ja Vanamon päiväkodeissa laatimani yhteenvedon poh-

jalta varhaiskasvatuksen opettajat hyödynsivät kehitysarvioinneista saamansa tie-

toa toteuttaessaan varhaiskasvatusta viisivuotiaiden ryhmässä. 

Tarkoitus oli saada tietoa, miten kehitysarvioinnista saadut tulokset auttavat var-

haiskasvatuksen opettajia toteuttamaan suunnitelmallisempaa lapsen kehitystä ja 

varhaisia tuentarpeita huomioivaa pedagogista toimintaa. Taustalla vaikutti myös 

valtakunnallisen tason suunnitelmat kaksivuotisesta esiopetuksesta, millaista tulisi 

olla viisivuotiaan varhaiskasvatus, mikä heitä innostaa ja millaisista valmiuksista 

lapsi hyötyy esiopetukseen siirryttäessä. 

 

Tein lisäksi, viskarista eskariin siirtymää ajatellen, Ilmajoen varhaiskasvatukseen 

kokeiluun tiedonsiirtolomakkeen varhaiskasvatuksesta esiopetukseen, kasvattaja 

taholta toiselle, keväällä 2020. Tarkoituksena oli kokeilla yhtenäistää käytäntöä siir-

tymässä varhaiskasvatuksesta esiopetukseen. Tiedonsiirtolomakkeen kokeilu tuli 

toteuttaa, sekä päiväkodeista, että perhepäivähoidosta esiopetukseen siirtyvillä lap-

silla.   
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2 VARHAISKASVATUS 

Varhaiskasvatus on lapselle suunnitellusti ja tavoitteellisesti toteutettavaa kokonais-

valtaista kasvatusta, opetusta ja hoitoa, jossa korostuu pedagogiikka. (Varhaiskas-

vatuslaki 2§ 540/2018). Varhaiskasvatuksen opettajien liiton (2017, 10) mukaan 

käytännössä pedagogiikkaa ilmentyy kaikissa arkipäivän tilanteissa. Kasvattajien 

tavoitteena on edesauttaa ja tukea lapsen kehitystä, kasvua ja hyvinvointia positii-

visella tavalla. (Pihlaja, Viitala 2018, 19).  

Varhaiskasvatusta toteutetaan varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukai-

sesti, jossa kasvatuksen tehtävänä on ohjata lapsia mielipiteenilmaisussa ja oman-

toiminnan tarkastelussa, sekä ajattelu- ja toimintatapojen arvioinnissa. Opetuksen 

tehtävänä on saada lapset innostumaan ja motivoitumaan oppimaan asioita. Hoito 

puolestaan on perustarpeista huolehtimista ja lapsen tietoisuutta, että hänestä väli-

tetään, tulee kuulluksi ja ymmärretyksi. Lasten taitojen kehittyminen mahdollistuu 

vuorovaikutuksessa toisten ja ympäristön kanssa.  (Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteet 2018,7–23). Helenius ja Lummelahti (2018, 13) ovat sitä mieltä, että var-

haiskasvatuksella pyritään toteuttamaan monipuolisia ja myönteisiä oppimiskoke-

muksia: toimintaa leikin, liikkumisen, taiteen ja kulttuuriperinnön kautta. Sillä tuetaan 

elinikäisen oppimisen edellytyksiä, kestäviä ihmissuhteita ja lasten vuorovaikutus-

taitoja, sekä opastetaan lapsia vastuuntuntoiseen ja tasa-arvoiseen toimintaan. 

2.1 Siirtymävaihe varhaiskasvatuksessa 

Varhaiskasvatussuunnitelmassa (2018, 34) määritellään siirtymävaiheen yhteistyö 

huomattavaksi, lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksen, sekä varhaiskasvatuksessa 

tapahtuvissa siirtymävaiheissa, kuten lapsen vaihtaessa päiväkotia tai aloittaessa 

esiopetuksen. Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014,14–25) puoles-

taan siirtymävaihe on määritelty suunniteltavan lapsen kasvun tueksi ja oppimisen 

sujumiseksi siten, että niitä arvioidaan varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetus-

suunnitelman päivittämisen yhteydessä. Pyrkimys on saavuttaa joustava opinpolku 

varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja edelleen perusopetukseen, huomioon ot-

taen lapsen todelliset tarpeet. Hyvin toteutettu siirtymävaihe kasvattaa lapsen 
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turvallisuuden tunnetta ja hyvinvointia, sekä kasvun ja oppimisen mahdollisuuksia. 

Lapsen turvallisuuden tunteen saavuttamiseksi merkittävää on miten kasvattajat 

ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja millainen tunnelma saavutetaan, unohta-

matta konkreettisia tekijöitä päiväkotiympäristössä. (Koskenranta, Vähämäki 

2017,14)  

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotteessa (2017) OECD selvitti varhaiskasvatuk-

sesta esi- ja perusopetukseen tapahtuvia siirtymävaiheita Suomessa ja kahdek-

sassa muussa maassa vuosina 2015–2016.  Tuloksena nähtiin varhaiskasvatuk-

sella olevan huomattava merkitys lapsen kehityksessä ja oppimisessa. Siirtymävai-

heiden todettiin olevan lapselle ensiarvoisia. Suunnitelmallisuus, lapsen etu ja kou-

lutettu henkilökunta takaavat laadukkaat siirtymävaiheet. Ensiluokkaisten siirtymä-

vaiheiden myötä varhaiskasvatuksen myönteiset vaikutukset näkyvät aina perus-

opetuksessa ja lapsen tulevassa elämässä.  

Yhteistyön ja tiedonsiirron käytännöt luodaan opetuksen järjestäjän toimesta. Ta-

voitteena on siirtää olennainen tieto, joka on tarpeen lapsen opetuksen, oppimisen 

tuen tai oppilashuollon järjestämiseksi. Tiedonsiirrossa käytetään aikaisempien ja 

tulevien opettajien asiantuntemusta lapsen kasvun ja oppimisen edistämiseksi. Toi-

mintatapojen tulee siirtymävaiheissa olla suunniteltuja ja tavoitteena on lapsen sekä 

huoltajan tutustuminen esi- ja alkuopetukseen, sen oppimisympäristöön, toimintaan 

ja toiminnan toteuttajiin. (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 25–

26). Karila, Lipponen ja Pyhältö (2013) toteavat lapsen oppimisen polun johdonmu-

kaisuutta ja ymmärrettävyyttä voitavan rakentaa siirtymävaiheessa opettajien väli-

sen yhteistyön kehittämisellä. Tämä edesauttaa lapsen oppimista koskevan tiedon 

välittämistä kasvatusyhteisöjen välillä. Toimiva yhteistyö lisää ymmärrystä varhais-

kasvatuksen, esiopetuksen ja koulun kasvatusyhteisöjen toiminnoista, niiden eroa-

vuuksista ja yhtenevistä piirteistä. 
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2.2 Pienryhmätoiminta varhaiskasvatuksessa 

Pienryhmätoiminnaksi Sthålberg (2019, 18–61) määrittelee joukon henkilöitä, joilla 

on samanlaisia ohjauksellisia tarpeita. Käydään dialogista keskustelua, jossa hen-

kilön ymmärretään olevan valmis kuuntelemaan toista, sekä ymmärtämään toisen 

näkökulmaa.  Vickers (2019) on sitä mieltä, että pienryhmätoiminta tulee sisällyttää 

päivittäiseen varhaiskasvatukseen yhteistyö- ja ryhmätyötaitojen opettamiseksi, 

sillä niiden oppiminen tapahtuu parhaiten pienryhmissä. Sthålberg (2019) jatkaa, 

pienryhmätoiminnan ryhmäkokoon vaikuttaa työskentelyn tavoitteet, ohjaajien 

määrä ja toimintatavat. Pihlajan (2018, 81) mukaan ryhmäkoko kuudesta seitse-

mään lasta on turvallisin, sekä aikuisille, että lapsille. Tällöin ryhmässä itsensä il-

maiseminen ja vuorovaikutuskumppaneiden määrä on helpommin hallittavissa. 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2018, 33) mukaan joustava ja pedago-

gisesti perusteltu toiminta erilaisissa ryhmäkokoonpanoissa edesauttaa lapsia ja 

kasvattajia keskittymään toimintaan, sekä kasvattajia työskentelemään lapsilähtöi-

sesti. Kyrönlampi, Mäkitalo ja Uitto (2020, 57) toteavat, että joustavuuden takaa-

miseksi pienryhmätoimintaan tarvitaan useampi aikuinen, joiden keskinäinen yhteis-

työ on merkityksellistä. Ahonen (2017, 110), Vasun käyttöoppaassa, puolestaan tuo 

esille, miten pienryhmätoiminnassa voidaan nähdä myönteisenä enemmän tukea 

tarvitsevien lasten huomiointi, kasvattajien osalta, osana oppivaa yhteisöä. Tällöin 

toiminnan suunnittelussa voidaan lähtökohtaisesti jo huomioida tuen tarve.  

Pienryhmätoiminnan tavoitteena on saavuttaa lapsiryhmässä rakenne, jossa lapsi 

voi turvallisesti leikkiä, tutkia ja ilmaista itseään sekä toimintaansa ja harjoitella so-

siaalisia taitoja. (Järvinen 2018, 32). Levin (2020) kertoo pienryhmässä olevan huo-

mattavaa, että toiminnot ovat mielenkiintoisia ja mukavia. Jos toiminnot eivät ole 

vuorovaikutteisia ja leikillisiä, niin pienryhmätoiminta ei ole onnistunutta. Järvinen 

(2018) lisää, kasvattajalle lasten kohtaamisen, kuulluksi tulemisen, osallisuuden ja 

oppimisen ohjaamisen mahdollisuus tapahtuu pienryhmätoiminnassa. Tavoitteet 

pienryhmätoiminnassa lähtevät lasten ja koko ryhmän tavoitteista. Mikä tulee esille 

varhaiskasvatussuunnitelmissa? Mitkä asiat tulee huomioida ja mitkä vaativat oh-

jausta. Usein haasteellisina koetut asiat pienryhmässä harjoiteltuna vievät koko ryh-

män kehitystä eteenpäin.  Ahonen (2017, 186) toteaa kirjassaan, Haastavat kasva-

tustilanteet, että pienryhmätoiminnalla on havaittu olevan myönteinen vaikutus 
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lapsiin, joilla on paljon sosiaalisemotionaalista tuentarvetta. Silloin pienryhmätoimin-

nassa kasvattajalla on paremmat mahdollisuudet havainnoida ja ohjata lasta, eikä 

lapselle haastavaan odotteluun kulu kohtuuttomasti aikaa. 
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3 ESIOPETUS 

Esiopetus on osa varhaiskasvatusta, jota toteutetaan esiopetuksen opetussuunni-

telman perusteiden mukaan. Elinikäisen oppimisen perustana varhaiskasvatuksen, 

esiopetuksen ja perusopetuksen nähdään rakentavan yhtenäisen kokonaisuuden 

lapsen kehityksessä ja oppimisessa. (Opetushallitus, 2020).  Helenius ja Lumme-

lahti (2018, 170) kertovat esiopetuksen olevan 6-vuotiaiden lasten suunnitelmallista 

ja tavoitteellista opetusta, sekä kasvatusta, joka järjestetään joko koulussa tai päi-

väkodissa. Yhdessä huoltajien kanssa esiopetuksella edistetään lapsen kehitystä, 

oppimisen edellytyksiä, sosiaalisia taitoja ja itsetuntoa, sekä leikin, että myönteisten 

oppimiskokemusten avulla. 

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014, 8) mukaan suunnitelman tar-

koitus on viedä eteenpäin laadullisesti yhtenäistä ja yhdenvertaista esiopetusta 

koko maassa. Helenius ja Lummelahti (2018, 170) sanovat esiopetussuunnitelman 

laadittavan, sekä esiopetusryhmälle, että lapsille henkilökohtaisesti esiopetusvuo-

deksi. Lapsen osallistuessa oman esiopetussuunnitelman laadintaan varmistetaan 

hänen tietoisuutensa omista asioistaan, niihin vaikuttamisesta ja tavoitteista, sekä 

mahdollisuudesta oppia itsearviointia. Opetushallitus (2020) kirjoittaa esiopetuksen 

tukitoimien olevan lapsen oikeus oppimisen taitojen osalta välittömästi tuen tarpeen 

ilmentyessä. 

3.1 Kaksivuotinen esiopetus  

Laitinen (Talentia – lehti, 2018) kirjoittaa artikkelissaan, opetushallituksen olettavan, 

että 2-vuotinen esiopetus vähentäisi eroja lasten oppimisvalmiuksissa ennen perus-

opetukseen siirtymistä. Uskotaan, että kuusivuotiaana aloitetussa pakollisessa esi-

opetuksessa ei ennätetä saavuttaa valmiutta koulunkäynnin aloittamiseen. Tarvi-

taan selvitys siitä, miten lainsäädäntöä tulee muuttaa ja esiopetusta kehittää, jos 

viisivuotiaat otetaan mukaan esiopetukseen.  

Opetushallituksen (2019, 38–40) tekemästä selvityksestä, kaksivuotisesta esiope-

tuksesta, todetaan kehitettävää olevan esiopetuksen käytännöissä ja lainsäädän-

nössä. Tällä hetkellä sekä perusopetus-, että varhaiskasvatuslaki yhdessä 
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säätelevät esiopetusta ja sen järjestämistä. Kasvun ja oppimisen tuki muun muassa 

on määritelty eri tavalla näissä laeissa.  Esiopetuksessa olevat lapset tarvitsevat 

usein myös varhaiskasvatuksen palveluita kasvun ja hoidon kokonaisuuden toteu-

tumiseksi, jolloin näitä säädellään varhaiskasvatuslailla. Kaksivuotisen esiopetuk-

sen toteutuessa, myös opetussuunnitelmien laatimisessa, sekä varhaiskasvatuk-

sessa, esiopetuksessa, että perusopetuksessa on tehtävä kehittämistä.   

Keltikangas - Järvinen (2018) toteaa, että jos on pyrkimys supistaa eroja lasten vä-

lillä, esiopetuksessa pitää keskittyä tukemaan heikoimmista lähtökohdista tulevien 

lasten oppimisvalmiuksia. Entä millainen opetus edistää viisivuotiaan kehitystä, si-

ten, että se ei ole sisällöllisesti samaa kuin mitä annetaan seitsemänvuotiaalle. Pitää 

tietää mitä puutteita viisivuotiaan varhaiskasvatuksessa on ollut, että onko uusi esi-

opetus heille parempaa kuin nykyinen varhaiskasvatus. Tavoitellaanko kaksivuoti-

sella esiopetuksella aikaistettua esiopetusta vai hyvät valmiudet omaavia tulevai-

suuden rakentajia? Suomen OMEP -World Organization for Early Childhood Edu-

cation (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2017) mielestä kaksivuotista esiopetusta ke-

hitettäessä tulee tärkeimpänä tarkastella lapsen edun näkökulmaa ja lapsen kuule-

mista. Lisäksi on huomioonotettavaa lasten yksilölliset tarpeet kasvun ja kehityksen 

aikana. Henkilöstön määrää suhteessa lapsiryhmään tulee yhtenäistää varhaiskas-

vatuksen mitoitusten mukaiseksi ja ryhmäkokoja muokattava. Myös opettajien var-

haispedagogien osaamien tulee olla riittävällä tasolla. Keltikangas - Järvinen (2018) 

jatkaa, kun hyvässä esiopetuksessa säilyy leikinomaisuus, on lapsi herkkä oppi-

maan uusia asioita. 

3.2 Esiopetuksen lähitulevaisuuden kehitysnäkymät 

Suomen hallituksen opetus- ja kulttuuriministeriö on laatinut (2020) lakiesityksen 

kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta. Tarkoituksena on toteuttaa tämänhetkistä 

hallitusohjelmaa, muodostaa esi- ja alkuopetuksesta nykyistä yhtenäisempi ja jous-

tavampi kokonaisuus. Osana tätä kokonaisuutta selvitetään kaksivuotisen esiope-

tuksen toteuttamista 1.8.2021 alkaen.   

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotteessa, Andersson (2020) toteaa, että kaksi-

vuotisen esiopetuksen kokeiluun osallistuvien kuntien ja toimijoiden valinta tehdään 
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satunnaisotannalla.  Mukaan kokeiluun otetaan 10 000 lasta. Pyrkimys kokeilulla on 

lisätä tasa-arvoa, esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta, sekä saada lisää osallistujia 

varhaiskasvatukseen viisivuotiaiden osalta. Tavoitteena on saada selville, miten 

kaksivuotinen esiopetus vaikuttaa lasten kehittymiseen kouluvalmiuksien, sosiaalis-

ten taitojen ja itseluottamuksen syntymisen osalta. Kokeilukunnille ensimmäinen 

esiopetusvuosi on maksujen osalta valtion avustamaa. Opetus- ja kulttuuriministe-

riön kolumnissa, Andersson (2020) kertoo kokeiluun liittyvän myös tutkimushank-

keen, jolla pyritään esittämään kokeilun toteutumista ja vaikuttavuutta. Tämän jäl-

keen tulee vielä selvittää nivelvaiheen muokkaamista esi- ja perusopetukseen siir-

ryttäessä, kunnes voidaan valtakunnallisesti lähteä laajentamaan esiopetusta koko 

viisivuotiaiden ikäluokkaa koskevaksi velvoittavaksi esiopetukseksi. 

Holappa kirjoittaa (2020) opetushallituksen mukanaolosta kehitystyössä, laatimassa 

uutta opetussuunnitelmaa, joka valmistuu tammikuun 2021 loppuun mennessä. Tä-

män jälkeen, kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa mukana olevat kunnat, tulevat 

mukaan selvittelemään pedagogiikan kehittämistä ja kokoamaan opetussuunnitel-

maan omat osuutensa. 

Opetustyöstä vastaavien osalta, Opetusalan ammattijärjestö (2020), haluaa tuoda 

esille, että heille järjestyisi riittävästi aikaa, toimintamahdollisuudet ja tukea kaksi-

vuotisen esiopetuksen suunnitteluun ja valmisteluun, kunnes kaksivuotien esiope-

tuksen kokeilu alkaa. Unohtamatta toiminnan kehittämistä ja arviointia kokeilun ai-

kana. 
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4 KEHITTÄMISTEHTÄVÄN TOTEUTTAMINEN 

Ilmajoen Ahonkylän alueen varhaiskasvatusyksiköissä toteutettiin viisivuotiaille 

suunnattua pedagogista toimintaa, viskaritoimintaa, elokuun 2019 ja toukokuun 

2020 välisenä aikana. Tavoitteena oli suunnitelmallisempi ohjaus ja tuki oppimisen 

taidoissa ja yhteistoiminnoissa lapsiryhmässä. Viskaritoiminnan tarkoituksena oli tu-

kea lapsen leikkiä ja oppimista, itsetunnonkasvua, sekä ryhmätyöskentelytaitoja. 

Toimintaa suunniteltiin yhdessä ryhmien varhaiskasvatuksen opettajien, minun- 

määräaikaisen kiertävän varhaiskasvatuksen erityisopettajan ja aluejohtajan 

kanssa.  Toiminnan toteutuksesta vastasivat varhaiskasvatuksen opettajat ja – hoi-

tajat, sekä minä. Taustatiedoksi viskaritoimintaan laadittiin jokaiselle viisivuotiaan 

lapsen kehitystaitojen arviointi (KEHU- arviointi). Kehityksen arvioinnin lomakkeita 

ei täytetty kaikilta osin, vaan siitä otettiin käyttöön viskaritoiminnan kehittämisessä 

tarpeelliseksi todetut lomakkeet. Tähän päädyttiin esiopetuksen opettajien kanssa 

käydyssä keskustelussa. Heidän näkemyksensä oli viskaritoiminnassa kiinnittää 

huomiota tiedonkäsittelytoimintoihin, sekä tunneilmaisuun ja yhteistoimintoihin lap-

siryhmässä. Päivittäistoimintojen ja liikkumisen havainnointilomaketta todettiin voi-

tavan käyttää niiden lasten kohdalla, joista syntyi huolta näiden taitojen osalta tai oli 

tarvetta vahvistaa omia havaintoja arviointiin pohjautuen. 

Viskaritoiminnan aikana tärkeäksi koetuksi asiaksi nousi esille yhteisesti tiedon siir-

täminen varhaiskasvatuksesta esiopetukseen. Mitä asioita, millä tavalla, milloin ja 

kenen toimesta, tulisi siirtää lapsen varhaiskasvatuspaikasta esiopetukseen.  Tie-

donsiirtoa varhaiskasvatuksesta esiopetukseen oli tapahtunut jo edeltävinä vuosina, 

vaan käytäntöjä oli ollut erilaisia Ilmajoen varhaiskasvatusyksiköissä. Tähän halusin 

tuoda kokeiltavaksi, keväälle 2020, tiedonsiirtolomakkeen, sekä päiväkodeista, että 

perhepäivähoidosta esiopetukseen siirtyville viskareille. 

Tiedonsiirtolomakkeen laadin tutustumalla eri kunnissa käytössä oleviin lomakkei-

siin. Lisäksi minulla oli käytettävissä Ilmajoen Ahonkylän esiopetuksen ja Ilmajoen 

erityisopetuksen koordinaattorin käyttämät tiedonsiirtolomakkeet. Yhdessä Ahonky-

län esiopettajien kanssa tarkasteltiin asiakokonaisuuksia, joista on hyvä tietää siir-

tymävaiheessa lapsen varhaiskasvatussuunnitelman tietoa täydentäen. Tiedonsiir-

tolomakkeeseen koottiin tiivistetysti tietoa lapsesta. Tavoitteena oli saada 
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lomakkeeseen, sekä lapsen ja perheen näkemystä, että ryhmän kasvattajien. Tie-

donsiirron vastaanotto varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen välillä oli tarkoitus ta-

pahtua erikseen sovituissa tiedonsiirtopalaverissa tai lapsen vasu- keskusteluissa. 

Lomakkeen kokeilua varjosti keväällä 2020 covid-19 poikkeustilanne, jonka vuoksi 

tiedonsiirtolomakkeen kokeilu, Ilmajoen varhaiskasvatuksessa, onnistui eri tavalla 

viskarista eskariin siirtyvien lasten kohdalla.  

4.1 Tutkimusmenetelmät  

Aineiston kerääminen totutetaan kyselyllä, siten että jokaiselle kyselyyn osallistu-

neelle esitetään kysymykset samalla tavalla. Kysely voidaan toteuttaa laajalle jou-

kolle ja siinä voidaan selvittää useita asioita. Kysymyslomakkeilla hankitaan muun 

muassa tietoa käyttäytymisestä ja toiminnasta. Lisäksi toisena menetelmänä on 

käytetty havainnointia. Sillä pyritään saavuttamaan tietoa ihmisen tavasta ajatella, 

tuntea ja uskoa. Havainnointi antaa tietoa henkilön toiminnasta, toimiiko hän niin 

kuin sen itse haluaa ilmaista. Havainnoin plussapuoli on välitön tiedonvälittyminen 

havainnoitavan toimimisesta, kun taas haittana voidaan pitää havainnoijaa itses-

sään.  (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 193–213 ). 

Kehittämistehtävässä kysely tehtiin käyttäen viisivuotiaan lapsen kehityksen arvi-

ointimenetelmää- KEHU. Menetelmä ei ole psykologinen testi, jonka vuoksi siitä 

käytetään nimitystä arviointi. Arviointimenetelmässä lapsen kehitystä arvioitiin teh-

tävien avulla ja vanhemmille esitettiin kysymyksiä varhaiskasvatuskeskusteluissa. 

Tehtävät tehtiin lapsen kanssa kahden kesken, opettajan esittäessä kysymyksiä kä-

sikirjan mukaan tiedonkäsittelytoimintojen osalta. Arviointilomakkeet antoivat sa-

manlaisen tiedon kunkin lapsen kohdalta tiedonkäsittelytoimintojen osalta. Arvioin-

nissa tapahtui myös havainnointia. Pelkästään havainnointiin pohjautui KEHUN tun-

neilmaisun ja yhteistoimintojen osiot. Niitä havainnoivat päiväkodissa lapsia hyvin 

tuntevat varhaiskasvattajat, jolla pyrittiin minimoimaan havainnoinnin virheelliset tul-

kinnat.  
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4.2 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 

Hyvä tutkimus eettisesti noudattaa hyvää tieteellistä todellisuutta. Tutkimuksen tu-

lee perustua ihmisarvon kunnioittamiseen ja antaa ihmisille mahdollisuus päättää 

itse osallistumisestaan tutkimukseen. Vaikeaa päätöksenteosta tulee, jos kyseessä 

on lapsi, jolloin ehtojen noudattaminen ei voi olla jyrkkää. Tutkimuksen lähtökohtana 

tulisi olla kiinnostusta herättävä ilmiö tai oma havainto. Luontevasti omaan koke-

musmaailmaan ja arkipäivän elämään liittyvä tutkimustyö on innostavaa. Kvalitatii-

visessa eli laadullisessa tutkimuksessa tutkimusta tehdään kokonaisvaltaisesti. Tut-

kimuksen luotettavuutta ja uskottavuutta korostaa tarkka selvitys totutetusta tutki-

muksesta. (Hirsjärvi ym. 2009, 23–232) 

Kehittämistehtävän eettisyys ja luotettavuus tulee esille viisivuotiaiden kehityksen 

arvioinnin totuttamisena, käyttäen Nokian kaupungin varhaiserityiskasvatuksen asi-

antuntijoiden laatimaa arviointimenetelmää valitulta osin, käsikirjan ohjeiden mukai-

sesti. Tutkimuslupa haettiin prosessin kirjaamiseen, kun käsiteltiin lasten henkilö-

kohtaisia tietoja. Kehittämistehtävän tiedonhankinnassa käytettiin kotimaista ja ul-

kolaista lähdekirjallisuutta tai julkaisuja. Kehittämistehtävässä erottuu itse tuotettu 

teksti lähdeviitatusta kirjoituksesta. Liitteistä välittyy luotettavuuden läpinäkyvyys. 

Kehittämistehtävän lähtökohtana voidaan pitää kiinnostusta kehittää omaa sen het-

kistä työtä, sekä ajankohtaista esiopetuksen kehitysnäkymien mukaista toimintaa, 

kuten Andersson (2020) tiedotteessaan tuo esille; esiopetuksen kaksivuotisuudella 

tavoitellaan kouluvalmiuksien ja sosiaalisten taitojen keittämistä ja lapsen itseluot-

tamuksen kohentumista. Tutkimuksen tekemisessä noudatettiin varhaiskasvatuk-

sen suunnitelman perusteiden mukaisesti kokonaisvaltaista lapsen kasvun, kehityk-

sen ja oppimisen ohjaamista, sekä tukemista. Kehittämistehtävän viisivuotiaiden ke-

hityksen arviointia voidaan pitää luotettavana, vaikka arviointimenetelmä on jo yli 

kymmenen vuotta vanha. Vastaavia neurologisen kehityksen arviointeja tehdään 

neuvolassa varhaisten kehityksellisten ongelmien ja ennakoitavien oppimisvalmiuk-

sien huomioimiseksi. 
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4.3 5-vuotiaiden kehityksen arvioinnin toteuttaminen Ilmajoen Ahonkylän 
alueen varhaiskasvatusyksiköissä 

Ilmajoen Ahonkylän alueella viskarin ryhmäkokoonpanot olivat selvillä elokuussa 

2019.  Tällöin varhaiskasvatuksen opettajat ja minä laadimme yhdessä tiedotteen 

(LIITE 2) lasten huoltajille viisivuotiaan kehityksen arviointien (KEHU) toteuttami-

sesta varhaiskasvatuksessa. Myös kahdessa vanhempainillassa kerrottiin viskari-

toiminnasta ja vanhemmilla oli mahdollisuus keskustella sen toteuttamisesta. Van-

hempien informoinnin jälkeen varhaiskasvatuksen opettajat tai minä kiertävänä var-

haiskasvatuksen erityisopettaja toteutimme kehityksen arvioinnit. Arvioinnit tehtiin 

lapsen kanssa kahden kesken pääasiassa toimistotiloissa. Arvioinnin tekemiseen 

kului aikaa yhden lapsen kanssa noin puoli tuntia. Tein itse yhteenvedot ryhmittäin 

lasten arvioinneista loka-marraskuun aikana. Samaan aikaan varhaiskasvatuksen 

opettajat aloittivat lasten henkilökohtaiset varhaiskasvatussuunnitelma- keskustelut. 

Vanhempien kanssa läpikäytiin kehityksen arvioinnissa esille tulleita asioista ja 

heille esitettiin myös kysymyksiä lapsen kehityksestä, oppimisesta ja mahdollisesta 

tuen tarpeesta. Tämän jälkeen keskustelin kolmen eri varhaiskasvatusyksikön var-

haiskasvatuksen opettajien kanssa tavasta toteuttaa viskaritoimintaa. Pohdittiin eri-

tyisesti, miten kehityksen arvioinnin tuloksia hyödynnetään lasten varhaiskasvatuk-

sessa. 

Kolmessa eri yksikössä: Käpälämäen päiväkodissa, Metsätähden päiväkodissa ja 

Vanamon päiväkodeissa päädyttiin erilaisiin tapoihin hyödyntää kehityksen arvioin-

nin tuloksia viskaritoiminnassa. Sitä toteutettiin pienryhmätoimintana oppimisryh-

minä, pari- ja pienryhmätyöskentelynä, sekä ryhmätyöskentelynä yksilölliset tarpeet 

huomioiden, joko varhaiskasvatuksen opettajien tai yhdessä minun- varhaiskasva-

tuksen erityisopettajan kanssa toteutettuna. 

4.3.1 Kehityksen arvioinnin toteuttaminen Käpälämäen päiväkodissa 

Käpälämäen päiväkodissa oli varhaiskasvatuksessa viisivuotiaita lapsia kahdessa 

eri ryhmässä syksyllä 2019 yhteensä 28. Yhdessä ryhmien varhaiskasvatuksen 

opettajien kanssa tehtiin kaikille lapsille kehityksen arvioinnit. Tehtävien tekeminen 

ensimmäisessä ryhmässä oli lasten mielestä enimmäkseen erittäin kiinnostavaa ja 
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toisessakin ryhmässä kiinnostavaa, ainoastaan paljon tukea tarvitsevan lapsen koh-

dalla tehtävät eivät motivoineet. Henkilökohtaiset tulokset arvioinneista läpikäytiin 

molemmissa ryhmissä kasvattajien kanssa tiimipalaverissa. Tuloksia tarkasteltiin 

myös varhaiskasvatuksen opettajien, minun ja aluejohtajan kanssa yhteisessä ko-

koontumisessa. Tällöin käsiteltiin ryhmittäin tehtävien osa- alueita, joissa lapset oli-

vat onnistuneet ja missä he tarvitsivat tukea ja ohjausta.  

Kielellinen toiminta, sekä tarkkaavaisuus ja muisti olivat tehtävien osa-alueita, jotka 

tulosten mukaan vaativat eniten ohjausta, harjoitusta ja tukea molemmissa lapsiryh-

missä. Tunnetaitojen ja yhteistoimintojen osalta tunteiden ilmaisu ja itsehillintä nou-

sivat selkeästi ensimmäisessä ryhmässä ohjausta vaativaksi. Toisessa ryhmässä 

tunne- ja yhteistoimintojen osalta toiminnassa huomioitavaksi nousi itsensä ilmaise-

misen taidot ja tunteiden ilmaisu, sekä pettymysten sietokyky. 

Kehitysarviointien tulosten pohjalta aloitettiin kummasakin ryhmässä pienryhmittäin 

tapahtuvien oppimisryhmien suunnittelu marraskuussa 2019.  Seuraavan talven ja 

kevään aikana toteutettiin kymmenen viikkoa kestävä oppimisryhmätoiminta. Tästä 

oppimisryhmätoiminnasta kerron kehittämistehtävässä kahden muun päiväkodin 

Kehitysarviointien toteutuksen ja yhteenvedon jälkeen. 

4.3.2 Kehityksen arvioinnin toteuttaminen Metsätähden päiväkodissa 

Metsätähden päiväkodissa syksyllä 2019 oli viisivuotiaita lapsia varhaiskasvatuk-

sessa 14. Varhaiskasvatuksen erityisopettajana tein yhdessä ryhmän varhaiskas-

vatuksen opettajien kanssa lasten kehityksen arvioinnit. Vastasin osaltani tukea tar-

vitsevien tai huolta herättävien lasten tehtävien tekemisestä. Tehtävien tekeminen 

oli lähes kaikkien lasten mielestä erittäin kiinnostavaa. Yksilölliset tulokset läpikäy-

tiin varhaiskasvatuksen opettajien kanssa. Samanaikaisesti henkilökohtaisten var-

haiskasvatuskeskusteluiden yhteydessä myös vanhempien kanssa opettajat kävi-

vät läpi kehityksen arvioinnin tuloksia ja vanhempien näkemyksiä kehityksestä ja 

oppimisen taidoista. Yhteenvetoon kokosin ryhmittäin lasten henkilökohtaiset tulok-

set tiedonkäsittelytoimintojen osalta. Huomiota vaativat, puolella ryhmän lapsista, 

sekä silmän ja käden yhteistoiminnat, että hahmottamisen ja hienomotoriikan taidot. 

Kielellisistä taidoissa huomioitavaa oli luokittelun osalta neljällä lapsella ja kahdella 
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lapsella riimittelyn taidoissa, sekä käsitteiden nimeämisessä. Kolmella lapsella oli 

haastetta moniosaisten ohjeiden noudattamisessa ja muistitehtävissä. Kahdella lap-

sista oli lukukäsitteessä epäselvyyttä. 

Varhaiskasvatuksen opettajien kanssa sovittiin, että he ottavat kehityksen arvioinnin 

tulokset huomioon viskaritoimintaa varhaiskasvatuksessa toteuttaessa. Itse var-

haiskasvatuksen erityisopettajana huomioin ohjauskäynneillä pari- tai pienryhmä-

työskentelyssä lasten yksilöllisiä tarpeita, joita tulosten perusteella oli hyvä harjaan-

nuttaa tiedonkäsittelytaitojen osalta. 

4.3.3 Kehityksen arvioinnin toteuttaminen Vanamon päiväkodissa 

Vanamon päiväkodissa viisivuotiaita lapsia varhaiskasvatuksessa oli 2019 syksyllä 

kahdeksan. Varhaiskasvatuksen erityisopettajana tein kaikkien lasten kanssa kah-

den kesken kehityksen arvioinnit. Tehtävien tekeminen oli lapsista mielekästä ja in-

nostavaa, lukuun ottamatta kahta lasta, joilla esiintyi keskittymisenhaasteita. Yksi-

lölliset tulokset läpikäytiin varhaiskasvatuksen opettajan kanssa ja yhteenvetoon ko-

kosin kunkin lapsen kohdalta, tehtävien tiedonkäsittelytoiminnot, tulokset, jotka on 

hyvä ottaa huomioon henkilökohtaisia varhaiskasvatussuunnitelmia laadittaessa ja 

varhaiskasvatusta toteutettaessa.  

Ryhmäkohtaisesti tiedonkäsittelytoiminnoissa erityisesti tarkkaavuuteen, kuten mo-

niosaisten ohjeiden noudattamiseen, painottuvat tehtävät nousivat kaikkien lasten 

kohdalla huomioonotettavaksi. Lisäksi muisti, silmän ja kädenyhteistoiminta, sekä 

kahden lapsen kohdalla, kielelliset toiminnat vaativat huomiota ryhmätoimintaa to-

tutettaessa.  

Varhaiskasvatuksen opettajan kanssa keskustellen kehitysarviointien tulokset hyö-

dynnettiin henkilökohtaisella tasolla lasten vasu- keskusteluissa ja vuoden aikana 

viskaritoimintaa toteutettaessa ryhmän kasvattajien toimesta. Ryhmässä huomioitiin 

erityisesti tarkkaavuuden ja muistin harjoittamista koko päivän pedagogiikassa. Li-

säksi tehtiin suunnitellusti visuaalisen hahmottamisen tehtäviä. 
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5 KEHITTÄMISTEHTÄVÄN TULOKSET 

Kehittämistehtävän tuloksena voidaan pitää KEHU-arvioinnin toteutumista kaikkien 

Ilmajoen Ahonkylän alueella varhaiskasvatuksessa olleiden viisivuotiaiden osalta, 

syksyllä 2019. Tämän olen kuvannut jo luvussa 4, kehittämistehtävän toteuttami-

nen. Toisena merkittävänä tuloksena pidän pienryhmätoimintana toteutettua oppi-

misryhmätoimintaa. Se kohdennettiin, yhteistyössä ryhmien varhaiskasvattajien ja 

minun kanssa, ryhmän viisivuotiaille. Kolmanneksi kehittämistehtävän tulokseksi 

nostan yhtenäisen tiedonsiirtolomakkeen kehittämisen, jonka avulla keskitetysti voi-

tiin välittää tietoa lasten kasvatuksellisesta, kehityksellistä ja opillisesta kokonaisuu-

desta varhaiskasvatuksesta esiopetukseen. Seuraavaksi kerron tarkempia tuloksia 

pienryhmätoimintana toteutetusta oppimisryhmätoiminnasta Käpälämäen päiväko-

dissa ja tiedonsiirrosta varhaiskasvatuksesta esiopetukseen. 

5.1 Viskaritoiminta 2019–2020 Käpälämäen päiväkodissa 

Käpälämäen päiväkodissa viskareiden oppimisryhmätoimintaa toteutettiin kehityk-

sen arviointien tulosten ja yhteenvedon läpikäymisen jälkeen. Suunnitteluvaiheessa 

lapset jaettiin molemmissa viisivuotiaiden ryhmissä neljästä kuuteen henkilön pien-

ryhmiin. Ryhmäjaossa otettiin huomioon kaverisuhteet, sekä työskentely-, että yh-

teistoimintataitojen harjaannuttamisen mahdollisuus. Pienryhmäkokoonpanot olivat 

lapsilla esillä ryhmätilassa.  Arvioinnin tuloksia käytettiin pohjana pienryhmätoimin-

nan sisältöä suunniteltaessa ja siinä millä tavalla asioita läpikäydään lasten kanssa.  

Päädyttiin siihen, että jokainen lapsi saa joka kerta osallistua kolmeen eri sisältöi-

seen ryhmään, eikä harjaannuteta vaan sitä taitoa mikä vaatii eniten tukea. Teemal-

liset oppimisryhmät olivat nimeltään: kielellisten valmiuksien oppimisryhmä, toimin-

nallisten taitojen oppimisryhmä ja tunnetaitojen oppimisryhmä. Jokaisesta pienryh-

mästä vastasi, joko varhaiskasvatuksen opettaja tai minä. Työpareina toimivat viisi-

vuotiaiden ryhmistä muut kasvattajat. 

Oppimisryhmätoiminta toteutettiin vuonna 2020 helmi-toukokuun välisenä aikana. 

Suunnitelmana oli aluksi kokoontua kerran viikossa kymmenen viikon ajan helmi-

huhtikuussa. Viikoittaiset pistetyöskentelytyyppiset oppimisryhmät aloitettiin, 
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molemmissa ryhmissä, kokoontumalla kaikki yhdessä ryhmätilaan. Siellä lapset ja-

kaantuivat pienryhmiin ja siirtyivät ohjaavan opettajan johdolla omaan toimintatilaan. 

Jokaisella opettajalla oli ajastin kello, johon asetettiin työskentelyajaksi 25 minuuttia 

yhtä ryhmää kohden. Ajastin kellon soidessa lapset siirtyivät pienryhminä seuraa-

vaan pistetyöskentelypaikkaan, siten että noin 1,5 tunnin kuluttua jokainen lapsi oli 

saanut osallistua kielellisten-, toiminnallisten- ja tunnetaitojen oppimisryhmään. 

Pienryhmätoiminnan päätteeksi kokoonnuttiin yhteen kaikki mukana olleet lapset ja 

kasvattajat, arvioimaan senhetkistä oppimisryhmän toimintaa. Jokaisessa pienryh-

mässä lapset olivat jo tehneet itsearvion toiminnanpäätteeksi onnistumisestaan tai 

osallistumisestaan päivän aiheeseen. Itsearviointi toteutettiin laittamalla helmi joko 

hymy- tai surunaamalla varustettuun lasipurkkiin. Yhteisessä koonnissa tarkasteltiin 

itsearvioinnin tuloksia, vertailemalla helmien lukumäärää purkeissa. Koonnin aikana 

vielä annettiin ja saatiin palautetta päivän toiminnasta, sekä kerrattiin, että mieleen 

palautettiin oppimisryhmien tämän kerran toiminnat. Tällä tavalla myös kasvattajat 

saivat palautetta toiminnasta ja tietoa siitä, mitä eri pienryhmissä oli tehty ja kuinka 

lapset olivat kokeneet päivän oppimisryhmätoiminnan. Palautteen pohjalta myös ke-

hitettiin tai muokattiin tarvittaessa toimintaa tuleville oppimisryhmien kokoontumi-

sille. Oppimisryhmien lisäksi viskaritoiminnassa toteutettiin suunnitellusti kerran vii-

kossa pöytätehtävätyöskentelyä kumpikin ryhmä omien lasten tarpeiden mukaan.  

Toiminnanohjauksen tukemiseen, ennakointiin, muistin ja asioiden nimeämisen tu-

eksi, ryhmissä pyrittiin käyttämään ajastinkellon, time-timer, lisäksi kuvia tai esineitä 

tukemaan ohjaustoimintaa. Tavoitteena oli erityisesti kielellisten valmiuksien ryh-

mässä lasten itsensä sanottaminen toiminnankulkua läpikäydessä ja toiminnan 

päätteeksi itsearviointia tehdessä. 

Seuraavaksi esittelen oppimisryhmätoiminnan sisältöjä pienryhmittäin. Covid-19 

poikkeusolojen vuoksi vain osa lapsista sai mahdollisuuden osallistua useampaan 

pienryhmäkokoontumiseen ja osa lapsista ehti olla mukana vain muutaman kerran.  

5.1.1 Kielellisten valmiuksien oppimisryhmä 

Kielellisten valmiuksien oppimisryhmätoiminta (LIITE 3) perustui varhaiskasvatus-

suunnitelman oppimisen alueeseen kielten rikas maailma. Painotus oppimisryhmä 
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toiminnassa oli vahvistaa kielellisiä taitoja ja valmiuksia, sekä kielellisen identiteetin 

syntymistä. Sisältö muodostui enimmäkseen nimeämisen taidon, kerronta- ja kuun-

telutaitojen harjaannuttamisen tehtävistä, riimittelyn ja luokittelun tehtävistä, sekä 

muistin ja tarkkaavuuden taitoja tukevista harjoituksista vuorovaikutuksessa ver-

taisoppijoiden ja kasvattajan kanssa. Käytännön toteutuksessa huomioitiin kulloin-

kin läsnä olevat lapset, erityisesti covid-19 poikkeusolojen aikana. Tällöin harjoituk-

set voitiin kohdentaa yksilöllisemmin henkilökohtaisten tuen tarpeiden mukaan, kun 

pienryhmistä puuttui paljon lapsia. Oppimisryhmätoiminnan suunnitelmassa kym-

menelle kokoontumiselle oli joka kerralle oma toiminta ja tavoite.  

5.1.2 Toiminnallisten taitojen oppimisryhmä 

Toiminnallisten taitojen oppimisryhmätoiminta (LIITE 4) perustui varhaiskasvatus-

suunnitelman oppimisen alueeseen, tutkin ja toimin ympäristössäni. Painotus pien-

ryhmätoiminnassa oli tukea matemaattisen ajattelun kehittymistä ja vahvistaa posi-

tiivista suhtautumista matematiikkaan.  Lisäksi oppimisen alue kasvan, liikun ja ke-

hityn osiosta, pienryhmätoiminnalla tuettiin kehontuntemusta ja –hallintaa, sekä mo-

torisia perustaitoja. Sisällöllisesti oppimisryhmässä käsiteltiin leikin ja toiminnan 

avulla seuraavia asioita: tutustuttiin lukumääriin ja numeromerkkeihin, lukujonoon, 

sijainti- ja suhdekäsitteisiin, sarjoittamiseen ja vertailuun, sekä tilanhahmottami-

seen. Työskentely- ja yhteistoimintataitoja tuettiin myös suunnitelmallisesti. Oppi-

misryhmätoiminnan suunnitelmassa kymmenelle kokoontumiselle oli joka kerralle 

oma toiminta ja tavoite.  

5.1.3 Tunnetaitojen oppimisryhmä 

Tunnetaitojen oppimisryhmätoiminta (LIITE 5) perustui varhaiskasvatussuunnitel-

man mukaan sekä kielten rikas maailma, että ilmaisun monet muodot oppimisen 

alueeseen. Tavoitteena oli vuorovaikutustaitojen tukeminen, kielen ymmärtämisen 

taidot ja keskustelutaitojen harjaannuttaminen. Lisäksi myös lapsen sanallisen ja 

kehollisen ilmaisun tukeminen, sosiaalisten taitojen ja minäkuvan vahvistaminen 

tunnekasvatusta läpikäymällä. Jokaisesta lapsesta oli otettu ennen 
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oppimisryhmätoiminnan alkamista, voimahahmo -valokuva, mieleisessä asussa. 

Oppimisryhmän aikana nimettiin tunteita ja sitä tunnetta etsittiin omasta kehosta. 

Kokoontumiskerroilla väritettiin tunnetta kuvaava merkki, joka laitettiin siihen koh-

taan voimahahmoa, kun se omassa kehossa tuntuu. Oppimisryhmätoiminnan suun-

nitelmassa kymmenelle kokoontumiselle oli joka kerralle oma toiminta ja tavoite. 

Tunnetaitojen harjoittelemisessa käytettiin materiaalina Ympyräiset kirja- sarjaa 

kahdeksalla ensimmäisellä kokoontumiskerralla. 

5.2 Tiedonsiirtolomake varhaiskasvatuksesta esiopetukseen 

Tiedon välittämiseen siirtymätilanteessa varhaiskasvatuksesta esiopetukseen pää-

dyin laatimaan yksisivuisen lomakkeen. Tiedonsiirtolomakkeeseen (LIITE 6) valikoi-

tui aihepiirit lapsen kasvatuksellista, kehityksellistä ja opillista kokonaisuutta ajatel-

len. Kasvattajien tuli kirjata siihen osittain vastaavia asioita, kun varhaiskasvatus-

suunnitelma lomakkeessa sekä nostaa esille myös asioita, jotka ovat lapselle mie-

luisia ja epämieluisia. Sosiaaliset taidot, oppimisen taidot tuentarpeineen, sekä fyy-

sisen toiminnanrajoitteet ja terveyteen liittyvät asiat. Tärkeänä huomiona myös per-

hetilanne, jonka vaikutukset nähtävissä lapsessa ja hänen toiminnassaan. 

Tiedonsiirtolomakkeen kokeilusta saatekirjeineen (LIITE 7) tiedotettiin varhaiskas-

vatuksen esimiehiä, joiden kautta tieto välittyi varhaiskasvatuksen opettajille ja per-

hepäivähoitajille. Ahonkylän alueella toimiessani välitin itse tiedon ja opastin lomak-

keen täyttämisessä. Lomakkeen täyttämisestä vastaa lapsen viskaritoiminnan var-

haiskasvatuksen opettaja ottaen huomioon tiimin muiden kasvattajien lapsitunte-

muksen. Perhepäivähoidossa perhepäivähoitaja täyttää lomakkeen. Lapsen näkö-

kulma tulee esille esimerkiksi haastatellen lasta kaveritoiveista tulevaan esiopetus-

ryhmään. Vanhempien toiveet esiopetukselle voi tulla esiin monissa eri kasvattajien 

ja vanhempien välisissä keskusteluissa, vaikka päivittäisissä kohtaamisissa tai 

vasu- keskustelussa. 
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5.3 Tiedonsiirto covid-19 poikkeusolojen aikana 

Lomakkeen täyttämisen ajankohta ajoittui esiopetukseen ilmoittautumisen jälkeen, 

huhtikuulle 2020. Tällöin covid-19 viruksen poikkeustilanteen vuoksi varhaiskasva-

tuksessa oli vähän lapsia viskariryhmissä ja yhteistyö perheiden kanssa oli vähäistä. 

Tiedonsiirtolomakkeisiin kirjaamien jäi useiden lasten osalta enimmäkseen kasvat-

tajien näkemysten varaan. Tiedonsiirto varhaiskasvatuksesta esiopetukseen järjes-

tettiin keskitetysti varhaiskasvatusyksiköittäin siihen esiopetusyksikköön, johon 

lapsi oli ilmoittautunut tai ryhmittäin joko etäyhteyksin tai Ahonkylän alueella kokoon-

tumalla Käpälämäen päiväkotiin. Tiedonsiirtopalavereissa olivat läsnä varhaiskas-

vatuksen opettajat, minä kiertävänä varhaiskasvatuksen erityisopettajana ja esiope-

tuksen opettajat. Tuentarpeisten lasten kohdalla järjestettiin lisäksi varhaiskasva-

tussuunnitelmien arviointikeskustelut, jossa tapahtui tiedonjakamista kasvattaja ta-

holta toiselle. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

Kehittämistehtävässäni tavoitteena oli kuvata viskaritoiminnan toteuttamista Ilmajo-

ella Ahonkylän alueen varhaiskasvatusyksiköissä, joissa työskentelin määräaikai-

sena kiertävänä varhaiskasvatuksen erityisopettajana. Tarkoitus oli toteuttaa suun-

nitellusti varhaiskasvatusta laatien jokaiselle viisivuotiaalle kehityksen arviointi, 

KEHU- menetelmällä, jota on toteutettu Nokian kaupungin varhaiskasvatuksessa jo 

1990- luvulta ja on käytössä edelleen. Tuloksia hyödynnettiin laadittaessa varhais-

kasvatussuunnitelman mukaista toimintaa, sekä henkilökohtaisella -, että ryhmäta-

solla. Viskaritoiminnassa eri yksiköissä toteutustapa vaihteli yksilöohjauksesta aina 

koko ryhmälle suunnattuun varhaiskasvatustoimintaan. Pienryhmätoimintana Käpä-

lämäen päiväkodissa totutettiin oppimisryhmät kahden ryhmän viskareille kymme-

nen viikon ajan. Teemalliset pienryhmät muodostettiin painottaen varhaiskasvatuk-

sen perusteiden oppimisalueita: kielten rikas maailma, tutkin ja toimin ympäristös-

säni, ilmaisun monet muodot, sekä kasvan, liikun ja kehityn.  

Lisäksi viskarista eskariin siirtyvien lasten tiedonsiirtoon kehitin kokeiluun lomak-

keen, joka yhdessä lapsen varhaiskasvatussuunnitelman kanssa sisälsi tarvittavaa 

tietoa uusille kasvattajille. Tarkoitus oli saada yhtenäinen lomake kokeiltavaksi ke-

väälle 2020 koko Ilmajoen varhaiskasvatukseen, jossa sekä lapsen ja vanhempien, 

että viskariajan kasvattajien näkemykset tulevat esille.  

Yhtenä keskeisenä tuloksena voi pitää, Järnefelt ym. (1999) kehittämän, viisivuoti-

aiden kehityksen arviointimenetelmän tehtävistön osien toteuttaminen kaikille viska-

reille. Kehityksen arvioinnin avulla voitiin tehdä johtopäätöksiä lapsella olevista tai-

doista ja kehittyvistä taidoista. Arvioinnin tulokset pystyttiin hyödyntämään varhais-

kasvatussuunnitelmia laadittaessa ja ohjauksen tai tuen tarvetta suunniteltaessa. 

Vanhempien kyselylomaketta ei täytetty, vaan heidän näkemyksensä tuli huomioi-

duksi varhaiskasvatuskeskustelussa.  

Toisena keskeisenä tuloksena koen pienryhmätoiminnan toteuttamisen pedagogi-

sesti ja joustavasti lapsilähtöisesti, kuten varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 

(2018) todetaan. Käpälämäen päiväkodin viisivuotiaiden ryhmässä oppimisryhmät 

toteutuivat kehityksen arviointien jälkeen varhaiskasvatuksen opettajien ja minun 

yhteisellä suunnittelulla. Kaikilla kasvattajilla oli yhteinen näkemys lasten oppimisen, 
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kasvun ja hyvin voinnin edistämisestä oppimisryhmätoimintaa toteuttaessa. Myös 

Kyrönlampi ym. (2020) ovat tuoneet esille, että joustavan pienryhmätoiminnan to-

teuttamiseen tarvitaan useampi aikuinen, joiden kesken yhteistyö on merkityksel-

listä.  

Oppimisryhmien teemat pistetyyppiseen työskentelyyn saatiin arvioinnin tuloksista, 

joissa kielellisten-, matemaattisten ja tunnetaitojen harjaannuttaminen yhteistoimin-

tataitoja unohtamatta nousivat tärkeimmiksi. Kuten Järvinen (2018) totesi, niin ta-

voitteet pienryhmätoiminnassa lähtivät lasten ja koko ryhmän tavoitteista. Mitkä 

asiat tuli huomioida ja mitkä vaativat ohjausta. Pienryhmässä harjoiteltuna usein 

vaikeaksikin koetut asiat veivät koko ryhmän kehitystä eteenpäin. 

Oppimisryhmien suunnittelu ja totutus eteni hyvin aikataulullisesti. Vanhemmille 

suunnatusta infokirjeestä aina kevään toiminnan totuttamiseen. Covid- 19 poikkeus-

tilanne osaltaan muutti maaliskuusta 2020 alkaen oppimisryhmien kokoonpanoja. 

Lapsia oli vähän paikalla ja osa kasvattajistakin oli poissa. Oppimisryhmätoimintaa 

toteutettiin niiden lasten osalta, ketkä osallistuivat tällöin varhaiskasvatukseen. Osa 

toiminnasta totutettiin pari- ja yksilötyöskentelynä, erityisesti enemmän ohjusta ja 

tukea tarvitsevien lasten kohdalla. 

Kolmas keskeinen tuotos kehittämistehtävässä oli tiedonsiirtolomakkeen laatimi-

nen. Karilan ym. (2013) tekstiin viitaten, lapsen oppimisen polun johdonmukaisuu-

den rakentuminen siirtymävaiheessa syntyy opettajien välisen yhteistyön kehittämi-

sellä. Toimiva yhteistyö lisää toistensa ymmärrystä kasvatusyhteisöjen toiminnoista, 

niiden eroavuuksista ja yhtenevistä piirteistä. 

Kevään 2020 covid-19 poikkeusolojen takia uuden käytännön kokeilu onnistui osit-

tain. Varhaiskasvatuksesta esiopetukseen tiedonsiirtäminen tapahtui niin sano-

tuissa tiedonsiirtopalavereissa, yhteisissä opettajien tapaamisissa. Perhepäivähoi-

tajia tiedonsiirtolomake ei tavoittanut riittävän ajoissa. Sen lisäksi perhepäivähoi-

dossa oli keväällä, poikkeustilanteen takia, hyvin vähän lapsia. Perhepäivähoi-

donohjaajan kanssa todettiin, että tämä lomake olisi hyvä ottaa perhepäivähoitajille 

kokeiluun vuoden kuluttua, jolloin tiedonsiirtoon perehdyttämiselle olisi paremmin 

aikaa. 
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Kaikkineen viskaritoiminnan kehittäminen ja suunnitelmallisempi toteutus tuotti 

myönteisiä kokemuksia lapsille, vanhemmille, kasvattajille ja minulle itselleni. Toi-

voisin tässä prosessissa olevan jotain sellaista, mitä voisi toteuttaa tulevaisuudes-

sakin. KEHU-arviointien tekeminen lasten kanssa oli kiinnostavaa, kun suurin osa 

oikein odotti pääsevänä tekemään tehtäviä ja totesivat niiden olevan mukavia. Op-

pimisryhmätoiminnan koin mielekkääksi tavaksi pienryhmissä läpikäydä opillisia asi-

oita, koska lasten yksilölliset tarpeet tuli siinä paremmin huomioiduksi. Erityisesti 

poikkeusolojen aikana tukea tarvitsevien lasten tarpeet tuli hyvin täytettyä ja lasten 

taitojen kehittymistä oli havaittavissa. Lasten osallistamista olisin ehkä toivonut vielä 

enemmän pienryhmätyöskentelyn toteuttamisessa. Jatkossa dokumentoisin oppi-

misryhmien sisältöä esimerkiksi kuvin tai valokuvin, jotta lapset voisivat muistella ja 

palata edellisten kertojen toimintoihin, sekä kertoa vanhemmille mitä ryhmissä oli 

työstetty. Suunnitelma oli kyllä näkyvillä ryhmän tiloissa, josta myös vanhemmat 

pystyivät seuraamaan, mitä eri oppisryhmäkerroille oli suunniteltu.  

Tiedonsiirtopalavereissa lomakkeen avulla lasten asioiden käsitteleminen oli mie-

lestäni sujuvaa. Lomakkeeseen oli voitu koota kaikki samasta ryhmästä siirtyvien 

lasten tiedot kasvattajilta tulevalle esiopettajalle. Varsinainen palaute esiopettajilta 

jäi muiden työkiireiden vuoksi keräämättä kehittämistehtävän aikana. Varhaiskas-

vatuksen opettajat puolestaan Ahonkylän alueella puolsivat yhtenäistä koontia siitä, 

mitä, milloin ja ketkä, antavat tietoa viskarista eskariin. Toiveet heillä on myös ensi 

keväänä käyttää samaista lomaketta tiedonsiirrossa. Tällä tavalla jokaisesta lap-

sesta tulee läpikäytyä samat asiat, unohtamatta varhaiskasvatussuunnitelmissa ole-

vaa tietoa. Erityisesti tiedonsiirtopalaverit olivat tarpeen nyt covid-19 poikkeusolojen 

aikana, kun monien lasten varhaiskasvatussuunnitelmien arviointikeskustelut jäivät 

toteutumatta.  

Tulevaisuudessa toivoin voivani hyödyntää hankkimaani tietoa viskaritoiminnasta 

varhaiskasvatuksen opettajana kehittämistehtävän myönteisten kokemusten perus-

teella. Myös kaksivuotisen esiopetuksen ollessa Suomessa kehittämisvaiheessa, 

tulisi tarkastella onko esimerkiksi toteuttamassamme oppimisryhmätoiminnassa joi-

tain sellaista, joilla hankitaan valmiuksia joustavaan siirtymiseen esiopetuksesta al-

kuopetukseen. Uskon lisäksi eduskunnassa 13.10.2020 käydyn lähetekeskustelun 

johtavan kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun elokuussa 2021, jolla toivottaisiin 
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saatavan myös lisää 2016 ja 2017 syntyneitä viisivuotiaita varhaiskasvatuksen pa-

riin. 

Itse opin tästä prosessista, että varhaiskasvattajana on helpottavaa, jos voi jollain 

varhaiskasvatuksessa toteutetulla menetelmällä todentaa lasten olemassa olevia 

taitoja ja saada vahvistusta omille havainnoille. Tuloksia voi hyödyntää varhaiskas-

vatusta suunniteltaessa ja toteutettaessa yhteistyössä lasten ja vanhempien, sekä 

kasvattajatiimin kassa. Pienryhmätoiminnan toteuttaminen oppimisryhminä viska-

reille motivoi lapsia sekä osallistumaan, oppimaan ja osallistamaan yhteisöllisesti. 

Siirtymätilanteessa tiedon välittämiseen lomake kokosi yhteen samaan eskariryh-

mään siirtyvien lasten tiedot, joten ne olivat keksitetysti siitä helposti saatavilla. Läh-

teiden saatavuus oli vähäistä ajatellen oppimisryhmätoimintaa, vaan esiopetuksen 

kehittämisnäkymistä puolestaan oli ajankohtaisia julkaisuja saatavilla, kuten itse 

varhaiskasvatuksen pienryhmätoiminnasta ja esiopetuksesta. Halusin ottaa käyt-

töön, sekä kirjoja, että internetistä saatavia julkaisuja, koska ajankohtaista materi-

aalia oli saatavilla molempia kanavia käyttäen.  

Kehittämistehtävä on tarkoitus tulostaa tai jakaa digitaalisessa muodossa Ilmajoen 

varhaiskasvatuksen käyttöön, jotta hyvät käytännöt saadaan jaettua kaikkien kas-

vattajien käyttöön. Kehittämistehtävän liitteet oppimisryhmien sisällöistä on myös 

käytettävissä muissa viskariryhmissä, joko kehityksen arvioinnin kautta tai suoraan 

liitteenä olevien suunnitelmien pohjalta.  
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Liite 1. Viisivuotiaan kehityksen arviointilomake: tiedonkäsittelytoiminnot, 
tunneilmaisu ja yhteistoiminnot 

 
Kuva 1. Viisivuotiaan kehityksen arviointilomake: tiedonkäsittelytoiminnot, tunneilmaisu ja yhteistoiminnot 
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Liite 2. Tiedote lasten huoltajille viisivuotiaan kehityksen arvioinnin toteutta-
misesta 
 

Hei vanhemmat      10.9.2019 

Kuluneen syksyn aikana olemme harjoitelleet ryhmätyöskentelytaitoja, kaveri- ja tunnetai-

toja erilaisia menetelmiä käyttäen.  Ryhmäytymisessä on menty paljon eteenpäin, lapset 

hyväksyvät erilaisuutta ja ottavat toisiaan paremmin huomioon. Edelleen näitä taitoja on 

hyvä harjoitella sekä hoidossa että kotona. 

Kevätkaudelle kokoamme erilaisia oppimisryhmiä. Näiden ryhmien tarkoituksena on tukea 

lapsen oppimista, itsetunnon kasvua sekä ryhmätyöskentelytaitoja toisten lasten kanssa. 

Jokaiselle lapselle laaditaan viisivuotiaan kehitysarviointi (KEHU), joiden mukaan ryhmät 

muodostetaan. Kehussa osa-alueina ovat silmän ja käden yhteistoiminta, kielelliset toimin-

not, tarkkaavaisuus ja muisti, moraali- ja minäkäsitys sekä työskentelytyyli. Kehuja tekevät 

ryhmien omat varhaiskasvatuksen opettajat sekä varhaiskasvatuksen erityisopettaja Satu 

Soivio. Kehut tehdään syys-lokakuun aikana. 

Oppimisryhmien suunnittelun pohjana toimivat myös lapsen oma varhaiskasvatussuunni-

telma: lapsen mielenkiinnon kohteet, osallisuus, vanhempien toiveet, sekä lasten vasujen 

pohjalta laadittu ryhmävasu. 

Oppimisryhmät toimivat kerran tai kaksi viikossa. Näistä tiedotamme erikseen viikkosuun-

nitelmassa. Oppimisryhmät voivat olla sisällöltään esimerkiksi tunnetaitoihin, kieleen, -tai 

motoriseen kehitykseen liittyviä. Oppimisryhmät toimivat nivelvaiheena esiopetukseen. 

Oppiminen tapahtuu leikin, liikkumisen ja toiminnan avulla, nämä ovat lapsen luontaisia 

tapoja oppia. Oppimisryhmät kokoontuvat aamupäivän aikana, ryhmän kesto riippuu lap-

sien aktiivisuustasosta. 

Oppimisryhmien tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. Oppimisryhmätoiminta 

kestää kymmenen viikkoa. 
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Terveisin Tassulan ja Otsolan kasvattajat ja kveo 

 
 

Liite 3. Kielellisten valmiuksien oppimisryhmätoiminta 

 

 KIELELLISTEN VALMIUKSIEN OPPIMISRYHMÄ KEVÄT 2020  
 

1.kerta: Jonoon järjestä – peli, Measure and compare- peli ja syys-seuraussuhde 
kuvakortit 

– tavoite: looginen päättely ja kerrontaitojen harjaannuttaminen, ohjeen mu-
kaan toimiminen  
 

 

2.kerta: Marjamäellä – kielenkehityksen materiaaliin tutustuminen, lapset valitsevat 
mihin Marjamäen talon huoneisiin haluavat myöhemmin tutustua 

– tavoite: kuuntelu- ja kerrontataitojen harjaannuttamien, asioiden tai esinei-
den nimeäminen ja sanavaraston kartuttaminen, sekä lasten osallistami-
nen toiminnan suunnitteluun 
 

 

3.kerta: riimittelyä ja luokittelua Essin ja Ossin eskarimonisteet - kirjasta 
– tavoite: riimiparien yhdistäminen ja kuullun ymmärtäminen 

 

 

https://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwityrHdheDeAhUBZCwKHa3WDoMQjRx6BAgBEAU&url=http://christinternationalschool.in/learning-by-doing&psig=AOvVaw1M-2ERuZkyku6iTE7wHLll&ust=1542702715278918
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4.kerta: Marjamäellä materiaalin talon huoneisiin tutustuminen 
– tavoite: asioiden ja esineiden nimeäminen, vastakohtien vertailu, sijainti-

käsitteiden nimeäminen ja riimittely 
 

 

5.kerta: sanaleikki - mikä ei kuulu joukkoon, Marjamäellä 2 materiaalin nimeämis-
kortit ja Marjamäellä 4 harjoituskirjan luokittelutehtävät 

– tavoite: luokittelun ja yläkäsitteiden harjoitteleminen 
 

         

6.kerta: Marjamäellä materiaalin talon huoneeseen tutustuminen ja KIM- leikki 
– tavoite: muistin harjaannuttaminen, kerrontataitojen vahvistaminen ja rii-

mittely 
 

         

7.kerta: pupu-värityskuva ja Leikiten materiaalin Kaisu Kanin lottopeli 
– tavoite: ohjeen mukaan toimiminen ja muistin harjaannuttaminen 

 

8.kerta: Marjamäellä materiaalin talon huoneeseen tutustuminen 
– tavoite: muistin harjaannuttaminen, kerrontataitojen vahvistaminen, arvoi-

tuksien ratkaiseminen ja vastakohtien vertailu.  
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9.kerta: väritystehtävä Essin ja Ossin eskarimonisteet – kirjasta 

– tavoite: toimintaan keskittyminen ja ohjeen mukaan toimiminen, käsittei-
den harjaannuttaminen. 
 

 
 

10.kerta: oman kuvan piirtäminen ja aakkosten läpikäyminen, lasten valitsema toi-
minta 

– silmän ja käden yhteistoiminta, kirjainmerkkeihin kiinnostuksen herättämi-
nen/kirjain merkkien nimeäminen ja lasten osallistaminen   
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Liite 4. Toiminnallisten taitojen oppimisryhmätoiminta 

 

TOIMINNALLISTEN TAITOJEN OPPIMISRYHMÄ KEVÄT 2020  

 

1.kerta: tyynyleikki ja lukumääräkorttien metsästäminen toimintatilassa 

– tavoite: lukumäärien harjoitteleminen ja numeromerkkien tunnistaminen 
 
 

2.kerta: Supermarket-pelin pelaaminen 

– tavoite: laskeminen ja nopan silmäluvun mukaan pelilaudalla eteneminen 
ja suhdekäsitteiden harjoitteleminen, sekä luokittelua 

 
 
 
 

3.kerta: Ilmapalloleikki – eri kehonosilla palloa kuljettaen yksilö- ja ryhmäharjoituk-
sin, sekä sarjoittamista leikkivälineillä esimerkiksi duploilla ja pikkueläimillä 

– tavoite: kehon osien tunnistaminen ja nimeäminen, parityöskentelytaitojen 
harjaannuttaminen, sarjoittaminen 

 
 
 
 

4.kerta: muotopaloilla liikuntaharjoitusten tekeminen, duplo- rakennuspalikoista ja 
multilik - paloista mallin mukaan rakentaminen 

– tavoite: muotojen hahmottaminen ja yhtäläisyyksien tarkastelu 
 
 
 
 

5.kerta: (itsetehdyn) Örkit- jättimuistipelin pelaaminen ja Leikiten materiaalin Kaisu 
Kanin lottopeli 
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– tavoite: Ohjeen mukaan toimiminen, kuulonvaraisen toiminnan harjaan-
nuttaminen 

 
 
 
 

 

6.kerta: Sähköpussileikki (samat säännöt kuin myrkkysieni leikissä) ja pienten esi-
neiden lajittelu  

– tavoite: yhdessä ääneen laskeminen, sekä lukujonossa parillisiin ja parit-
tomiin lukuihin tutustuminen 

 
 
 

7.kerta: muistinvaraisesti kuvien etsiminen ryhmätilasta 

– tavoite: muistien harjaannuttamien kuvatuen avulla ja kuvissa olevien asi-
oiden vertailua ja luokittelua 

 
 
 
 
 

8.kerta: Where is it? -pelin pelaaminen ja Innojumppa-kirjasta toiminnallisia    liikun-
taharjoituksia  

– tavoite: sijaintikäsitteiden harjoitteleminen, sekä tarkkaavuuden ja keskit-
tymisen taitojen harjoitteleminen 

 
 
 
 

9.kerta: Kehonosakaveri-leikki ja hernepussin kuljettaminen hernepussirokki laulun 
mukaan 

– tavoite: oman kehon hahmottaminen ja yhteistyötaitojen harjaannuttami-
nen kaverin kanssa 

 
 
 

10.kerta: Jumpparata salissa 

– tavoite: motoristen taitojen harjaannuttaminen 
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Liite 5. Tunnetaitojen oppimisryhmätoiminta 

 

TUNNETAITOJEN OPPIMISRYHMÄ KEVÄT 2020 

1.kerta: Kiva Kirahvin kannustus -kirja 

– tavoite: omien vahvuuksien löytäminen, positiivisten sanojen merkitys ja 
omien pelkojen voittaminen 
 
 

2.kerta: Koala Karhu haluaa olla paras -kirja 

– tavoite: kateuden tunteen käsitteleminen, opetellaan huomion jakamista, 
virheiden tunnustamista ja kateuden voittamista tarinassa 

 
  

3. kerta: Puspus Pusukala tahtoo leikkiin -kirja 

– tavoite: yksinäisyyden tunteen käsitteleminen, toisten tunteiden ymmärtä-
minen, ystävällisyyden ja leikkiin mukaan ottaminen tarinan avulla 
 
 
 

4.kerta: Sisu Kettu ei anna periksi - kirja 

– tavoite: rohkeuden tunteen käsitteleminen, toisten auttaminen, omien asi-
oiden jakaminen ja sisukkuuteen kannustaminen 
 
 

5.kerta: Pomppu Bansku ylikierroksilla - kirja 

– tavoite: ilon tunteen ja rauhoittumisen taidon käsitteleminen, mitä on itse-
hillintä ja kuinka erimielisyydet selvitetään puhumalla 
 
 
 
 

6.kerta: Siro Saparon iso moka -kirja 
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– tavoite: nolostumisen tunteen käsitteleminen, miten selvitään harmituk-
sesta ja kuinka löydetään ratkaisu ongelmaan yhdessä tekemällä 
 
 
 
 
 

7.kerta: Pelokas Pingviini ylittää itsensä -kirja 

– tavoite: pelon tunteen käsitteleminen, miten kohdataan pelottavat ja itselle 
vaikeat asiat, sekä kuinka ujous voitetaan 
 
 
 

8.kerta: Räyhä Ravun kiukkupuuska – kirja 

– tavoite: kiukun tunteen käsitteleminen, miten selvitään kiukun hetkistä, 
myötäeletään toisen tunnetta ja huomioidaan toisten tunteita, sekä kes-
kustellaan anteeksiannosta ja – saamisesta 
 
 
 
 

9.kerta: tunnepeli 

– tavoite: läpikäydään erilaisia tunteita ja kerrotaan niistä kuvakorttien 
avulla 

 
 
 
 
 
 

10.kerta: kootaan poutapilvi- orkesteri molempien lapsiryhmien lapsista erilaisten 
soittimien sointia kuunnellen 

– tavoite: yhteissoitto ja yhteisen rytmin saavuttaminen erilaisten soittimien 
ja soittajien aikaansaamana 

 
 

 

 

 



15(16) 

 

 



15(16) 

 

Liite 6. Tiedonsiirtolomake 

TIEDONSIIRTOLOMAKE VARHAISKASVATUKSESTA ESIOPETUKSEEN 
VARHAISKASVATUSPAIKKA/RYHMÄN NIMI:  
 

VO: PPH: 

 LAPSEN NIMI 1.VAHVUUDET: 
missä olen 
hyvä ja mistä 
olen kiinnostu-
nut 

2.SOSIAALISET 
TAIDOT: vuoro-
vaikutus- taidot 
toisten lasten ja 
aikuisten 
kanssa, vuoron 
odottaminen, 
siirtymätilan-
teet, tunteiden 
hallinta ja il-
maisu 

3.OPPIMISEN TAIDOT: 
työskentelytaidot 
(keskittyminen, ohjei-
den mukaan toimimi-
nen, tehtävien suorit-
taminen, itsenäinen 
työskentely) 
 
 
 

4.FYYSISET JA TERVEY-
DELLISET ASIAT: hieno 
- ja karkeamotoriikka, 
kätisyys, hahmottami-
nen, 
perussairaudet /vam-
mat 
 

5.KASVUN JA OP-
PIMISEN TUKI: 
tuen tarpeet 
/haasteet, kasvua 
ja oppimista edis-
tävät tavat ja me-
netelmät 

6.MUUTA HUO-
MIOITAVAA: 
perheasiat, jotka 
koskee lasta, lap-
sen/perheen nä-
kökulma kaveri-
suhteista -ryh-
mätoive 

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
10.        
11.        
12.        
13.        
14.        
15.        
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Liite 7. Tiedonsiirtolomakkeen saatekirje 

 
SAATEKIRJE TIEDONSIIRTOLOMAKKEESEEN   7.3.2020
   
Esiopetus on osa koko elämän kestävää oppimista ja sijoittuu tärkeään siirtymävaiheeseen lapsen 
aiemman varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen alkamisen väliin. Yhteistyö ja tiedonsiirto, esiope-
tusta edeltäneen, varhaiskasvatuspaikan ja kasvattajan kanssa, luo pohjaa lapsen vahvuuksia, tar-
peita ja oppimista edistäviä tapoja huomioivalle esiopetukselle. 
Tämän tiedonsiirtolomakkeen tarkoitus on kootusti antaa tietoja esiopetukseen siirtyvästä/-vistä 
lapsista varhaiskasvattajan, perhepäivähoitajan tai kotihoidossa vanhemman kirjaamana. Tiedonsiir-
tolomakkeesta täytetään jokainen kohta, sillä lomake toimii samalla varhaiskasvatuksen ja esiope-
tuksen välisen siirtopalaverin keskustelun pohjana. Tällä tavalla siirtopalaverien keskusteluissa tulee 
huomioitua laajasti lapsen kasvua ja kehitystä. Tiedonsiirtolomakkeessa on seuraavat kohdat:  

1. lapsen vahvuudet 
2. sosiaaliset taidot 
3. oppimisen taidot 
4. fyysiset ja terveydelliset asiat 
5. kasvun ja oppimisen tuki 
6.  muuta huomioitavaa 

 

Jokaisessa kohdassa on kerrottu mitä asioita siinä tulee käsitellä ja kirjata.1. Lapsen vahvuudet: 
missä olen hyvä ja mistä olen kiinnostunut. 2.  Sosiaaliset taidot: vuorovaikutustaidot toisten lasten 
ja aikuisten kanssa, vuoronodottaminen, siirtymätilanteet, tunteiden hallinta ja ilmaisu.  3. Oppimi-
sen taidot: työskentelytaidot sisältäen ohjeiden mukaan toimimisen, tehtävien suorittamisen (ajan-
käyttö) ja työskentelyn itsenäisyys.    4. Fyysiset ja terveydelliset asiat: hieno- ja karkeamotoriset tai-
dot, kätisyys, hahmottaminen ja perussairaudet/vammat.5. Kasvun ja oppimisen tuki: missä tarvitsen 
tukea ja mikä on vaikeaa / haasteellista mitkä tavat ja menetelmät edistävät kasvua ja oppimista. 6. 
Muuta huomioitavaa: lasta koskevat asiat, jotka nousevat perheestä, sekä lapsen/vanhemman ja 
kasvattajan näkemys kaverisuhteista ryhmänmuodostamista ajatellen.  

Tiedonsiirtolomakkeen tietoja on tarkoitus käyttää mm. ryhmän kokoonpanoja muodostettaessa, 
lasten tuentarpeita suunniteltaessa sekä joustavan jatkumon luomisessa ja luottamuksen synnyttä-
misessä suhteessa uuteen oppimis- ja toimintaympäristöön lasten ja aikuisten välillä. 

Tiedonsiirtolomakkeeseen tulee kirjoittaa lyhyesti oleellisin tieto. Tekstissä voi myös viitata vasuun, 
mikäli tieto ei ole kovin tarpeellinen esim. ryhmän muodostamisen, tuen tarpeen ja haasteiden kan-
nalta. Hyvät ja toimivat käytännöt tulee kirjata sujuvan siirtymän aikaansaamiseksi. 

Lomakkeen läpikäymiseen on hyvä varata aikaa. Lapsen ja perheen osallisuuden tiedonsiirrossa ka-
veritoiveiden tiedustelemisen osalta kukin toteuttaa tarpeelliseksi katsomallaan tavalla. Varhaiskas-
vatuksessa on hyvä keskustella vanhempien kanssa tiedon tärkeyden välittämisestä esiopetukseen 
uuden oppimisen pohjaksi.  

Tämän lomakkeen lisäksi tietoa välittyy esiopetukseen lasten vasuissa, jonka tiedot siirtyvät esiope-
tukseen vasun arviointikeskustelun jälkeen. Niiden lasten vasuihin, joihin on kirjattu tehostettua tai 
erityistä tuentarvetta toivotaan vasun arviointikeskusteluun osallistuvan myös tulevan esiopetuksen 
opettaja. Hänet kutsuu keskusteluun lapsen varhaiskasvatuksenopettaja tai perhepäivähoitaja, yh-
dessä veon kanssa. 
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