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1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat esiopetuksessa

Perusopetuslaissa (628/1998) säädetään maahanmuuttajille järjestettävästä perusopetukseen valmistavas-
ta opetuksesta. Maahanmuuttajille järjestettävän perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteena on 
antaa oppilaalle tarvittavat valmiudet suomen tai ruotsin kielessä ja tarpeelliset muut valmiudet esiopetuk-
seen tai perusopetukseen siirtymistä varten sekä edistää oppilaiden tasapainoista kehitystä ja kotoutumista 
suomalaiseen yhteiskuntaan. Valmistavaa opetusta annetaan 6 -10 -vuotiaille vähintään 900 tuntia. Valmis-
tavan esiopetuksen opetusryhmien muodostamisesta päättää opetuksen järjestäjä.  (Perusopetukseen val-
mistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet 2015) 

1.1 Valmistavan esiopetuksen järjestäminen 

Valmistavaa esiopetusta on viikossa 24 tuntia. Mikä tarkoittaa, että esiopetusta on viisi tuntia neljänä päi-
vänä ja yhtenä päivänä neljä tuntia. Toiminta-aika asettuu klo 8.30–14.00 välille. Valmistavassa esiopetuk-
sessa toimii varhaiskasvatuksen opettaja 13:a esiopetuksen lasta kohden. Muun henkilökunnan tarve val-
mistavassa esiopetuksessa katsotaan vuosittain lasten lukumäärän ja opetuksellisten tarpeiden pohjalta. 

Kotkan valmistava esiopetus järjestetään vähintään viiden lapsen suuruiselle ryhmälle. Valmistava esiopetus 
toteutuu Hovinsaaren koululla yhdessä Hovinsaaren muun esiopetuksen kanssa.  

Valmistava esiopetus on tarkoitettu niille maahanmuuttajataustaisille lapsille, joiden suomen tai ruotsin 
kielen taito ei riitä esiopetukseen. Mikäli lapsi on jo varhaiskasvatuksessa, niin varhaiskasvatuksen opettaja 
vastaa valu-esiopetuksen tarpeen esille nostamisesta. Tässä opettaja tekee yhteistyötä huoltajien ja var-
haiskasvatuksen S2 opettajan kanssa. Tarvittaessa mukana yhteistyössä tulee olla myös varhaiskasvatuksen 
erityisopettaja.  Mikäli lapsi ei ole varhaiskasvatuksessa, valu-esiopetustarpeen esittää joko vastaanottokes-
kuksen työntekijät tai Kotkan maahanmuuttotoimiston työntekijä.  

2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet esiopetuksessa

2.1. Yleiset tavoitteet 

Kotkan esiopetuksen toiminta-ajatus:  
Esiopetus on oppimisen polulla varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen välinen jakso. Esiopetuksessa lapsi 
kasvaa, leikkii ja oppii omien edellytystensä mukaan turvallisen, tavoitteellisen ja lapsuutta kunnioittavan 
toiminnan avulla. Esiopetus on vuorovaikutusta muiden lasten ja aikuisten kanssa. Esiopetuksessa lapsen 
luontainen kiinnostus saa tilaa ja lapsen minäkuva vahvistuu. Yhteistyössä vanhempien kanssa esiopetus 
tukee lapsen sujuvaa siirtymistä perusopetukseen.  

Toiminta-ajatus kuvaa esiopetuksen erityisyyttä. Esiopetuksen erityisenä tavoitteena on edistää yhteis-
työssä huoltajien kanssa lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lasten sosiaalisia taitoja ja 
tervettä itsetuntoa leikin ja myönteisten oppimiskokemusten avulla.  

Kotkan valmistavassa esiopetuksessa lapsi toistuvasti innostuu, kokeilee ja oppii uutta. Leikkiessään ja toi-
miessaan erilaisissa oppimisympäristöissä lapset laajentavat osaamistaan eri tiedon- ja taidonaloilla. Esiope-
tuksessa lapsilla on tilaisuuksia monipuoliseen vuorovaikutukseen ja sosiaalisten taitojensa vahvistamiseen.  

Tavoitteena on, että lapset oppivat arvostamaan ihmisten yhdenvertaisuutta ja omaa ainutlaatuisuuttaan 
(vahvuuteni, ensikielet, kaksi- tai monikielisyys ja kulttuuri). Kotikieli on lapsen kotona käytetty yhteinen 
kieli. Voi olla, että kumpikin vanhempi puhuu omaa äidinkieltään lapsen kanssa. Tällöin lapsen äidinkieliä 
(järjestyskriteerin mukaan ensikieliä) ovat vanhempien kanssa puhuttavat kielet ja kotikieli on vanhempien 
yhteinen kieli, joka on myös osa lapsen kielimaailmaa.  



Kotkan valmistavassa esiopetuksessa lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista suunnitellaan alkukeskustelu-
kaavakkeen ja S2 suunnitelman avulla. Mikäli lapsi jatkaa esiopetuspäiväänsä varhaiskasvatuksessa, ovat 
edellä kuvatut suunnitelmat osa lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa. 

Valmistavan esiopetuksen alkaessa varataan aikaa aloituskeskusteluille, jossa ovat mukana tuleva esiope-
tuksen lapsi, vanhemmat, varhaiskasvatuksen opettaja ja tulkki. Tapaaminen järjestetään koululla ennen 
esiopetuksen virallista alkua.  Pääsääntöisesti seuraavana arkipäivänä tapaamisesta lapsi aloittaa esiopetuk-
sen.  

Keskustelussa kerrotaan suomalaisesta koulupolusta, kasvatuskulttuurista ja tarvittaessa varhaiskasvatuk-
sesta. Myös esiopetuksen toimintatavat, tavoitteet ja käytänteet käydään yhdessä läpi. Valmistavan esiope-
tuksen tavoitteena on  

• edistää lapsen suomen kielen taitoa,
• tukea kotikielen arvostusta,
• edistää lapsen tasapainoista kokonaiskehitystä ja
• kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan.

Tapaamisessa täytetään aloituskeskustelukaavake, kaksikielisyyden suunnitelma (havainnointilomake), var-
haiskasvatuksen palvelusopimus ja tarvittaessa erityisruokavalio-lomake. Palvelusopimuksen ja erityisruo-
kavaliokaavakkeen voi antaa perheelle etukäteen, jolloin he voivat kysyä täyttämiseen apua maahanmuu-
tosta tai virkaneuvosta. 

Esiopetustoimintakauden alusta (elokuussa) valmistavaan esiopetukseen tuleville lapsille ja heidän van-
hemmilleen järjestetään tutustumispäivä. Päivä järjestetään vähän ennen esiopetuksen alkamisajankohtaa. 

2.2. Kielitaidon tavoitteet 

Eri kieli - ja kulttuuritaustaisten lasten valmistavassa esiopetuksessa pääpaino on suomen kielen oppimises-
sa. Hyvän suomen kielen hallinnan edellytyksinä ovat oman kotikielen/kielien hallinta ja suomen kielen ta-
voitteellinen oppiminen. Vanhempia kannustetaan ja tuetaan vaalimaan omaa kieltään ja kulttuuria 
kotona. Tätä voidaan erityisesti tukea huolehtimalla äidinkielen säännönmukaisesta käytöstä. Esimerkiksi 
huoltajat puhuvat aina äidinkieltään lapsensa kanssa.  

Opetuksessa kiinnitetään erityistä huomiota lapsen kaksi/monikielisen ja monikulttuurisen identiteetin ke-
hityksen tukemiseen ja koulunkäyntivalmiuksien vahvistamiseen. Esiopetusvuoden aikana on tavoitteena 
saavuttaa kehittyvä alkeiskielitaito suomen kielessä. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuun-
nitelman perusteissa (2015) tasoksi on laitettu ”tavoitetaso A1”. 

3. Opetus ja oppimisympäristö

Toimintavuoden alussa elokuussa esiopetus painottuu suomen kielen sanavaraston kasvattamiseen. Siinä 
hyödynnetään monia erilaisia varhaiskasvatuksen toimintatapoja (mm. leikki, liikunta, tutkiminen), esiope-
tuksen tiloja ja lähiympäristöä. Esimerkiksi kävellään paljon lähiympäristössä ja samalla kuvataan ja nime-
tään asioita, tekemisiä, paikkoja ja esineitä. Näistä kuvista voidaan koota ”kuvakirja”, jota käytetään ahke-
rasti kielen oppimiseen. Suomen kielen oppimisessa toistolla on suuri merkitys. 

Esiopetuksen oppimiskokonaisuuksiin tutustutaan mahdollisimman monikanavaisesti ja toiminnallisesti. 
Valmistavassa esiopetuksessa ei ole kiire, vaan jokainen saa rauhassa oppia uusia asioita. Valmistava esi-
opetus nivoutuu kaikkiin esiopetussuunnitelman sisältöihin ja toimintoihin. Valmistavassa esiopetuksessa 
suomen kieltä opitaan kaikkialla ja koko ajan ja nämä tilaisuudet käytetään aktiivisesti hyödyksi.  

https://edu.fi/download/171565_S2_Tasokuvaus_liite_tukimateriaaliin_1.10.2015_final.pdf


Esiopetus on toiminnallista, kehollista, monialaista, kielitietoista ja kotouttavaa. Tällöin opettaja elää het-
kessä tiiviisti mukana ja huomaa lasten ihmetykset, joita avaa sanoittamalla ja selittämällä. Opetuksessa 
tulee oivaltaa, että arjen hetket ovat kulttuurisia tilanteita, jolloin aikuinen osoittaa arvostusta lapsen kult-
tuuria kohtaan. Tällöin opettaja muistaa esimerkiksi kysyä, miten teidän kotona tämä sama asia tehdään? 

Kotkan varhaiskasvatuksen "Kaksi- ja monikielisen lapsen tukemisen suunnitelma" asiakirjan luvussa neljä 
kuvataan kielitietoista kasvattajaa, kieli- ja kulttuuri-identiteetin kehittymisen tukemista sekä 
oppimisympäristön merkitystä. 

Opettajan käyttämä kieli tulee olla selkeää, hyvää suomen kieltä - rauhallisesti puhuttuna. Esiopetuksen 
henkilökunta puhuu lauseilla, joissa on kaikki lauseenjäsenet. Asioiden nimeämisessä tavoitteena on käyttää 
substantiiveja. Lapsille tulee nimetä asioita, tilanteita ja tunteita sekä kuvata ja selittää sanoja ja käsitteitä.  
Valmistavan esiopetusryhmän opetuskieli on suomi ja lapsia kannustetaan ja rohkaistaan käyttämään suo-
men kieltä heti esiopetuksen alussa. Päivittäisessä viestinnässä vanhempien kanssa on myös tavoitteena 
asioida suomenkielellä, jotta heille tulee mahdollisuus harjoittaa suomen kieltä.   

Suomen kielen vahvistamisen rinnalla korostetaan oman kotikielen tärkeyttä ja arvostusta. Kielitietoisessa 
varhaiskasvatuksessa puhutaan kotikiele(i)stä tai ensikiele(i)stä. Katso Kotkan varhaiskasvatuksen ”Kieli- ja 
kulttuuritietoisen varhaiskasvatuksen suunnitelma kaksi- ja monikielisille lapsille”. 

4. Arviointi

Esiopetuksen toimintakulttuurissa aikuiset ovat läsnä lapsille huomioiden lasten arjessa esiin nostamat ke-
hittämisideat ja arviointikeskustelut. Keskustelukulttuuri mahdollistaa päivän tapahtumien muistelun, ko-
kemusten ja näkemysten vaihtamisen. Lisäksi lapset ovat osallisena opetuksen arvioinnissa ja suunnittelussa 
erilaisten toiminnan seuraamiseen ja tarkasteluun käytettyjen menetelmien kautta. Tällaisia ovat esimerkik-
si lasten kokoukset, käsitekartta- tai aikajanatyöskentely.  Toimintakulttuuriin kuuluu pedagogisen doku-
mentoinnin säännöllinen toteuttaminen. Kuntakohtaisessa esiopetussuunnitelmassa kuvataan luvussa viisi 
tarkemmin arvioinnin mahdollistavaa toimintakulttuuria ja arvioinnin kokonaisuutta ”Arviointi opetuksen ja 
oppimisen tukena”.   

Valmistavassa esiopetuksessa suomen kielen kehityksen seuraaminen on päivittäistä. Arviointi perustuu 
jatkuvaan ja monipuoliseen havainnointiin ja sen tulee olla sekä ohjaavaa että kannustavaa. Kuukausittain 
käydään läpi lasten S2 suunnitelmat, johon samalla kirjataan havaintoja kielen kehityksestä.  Ekapeliä pela-
taan säännöllisesti esiopetusvuoden ajan. Ekapeli tukee kehittyvän kielen seuraamista. Ekapeli Maahan-
muuttaja on mukautettu pelaajakohtaisesti kunkin kotikielen mukaan. Tällöin pelissä korostuvat kullekin 
kielelle tyypillisesti vaikeaksi koetut suomen kielen äänteet. 

Esiopetusvuoden kevätlukukaudella lapsen kielitaidon edistymistä havainnoidaan tarkemmin toiminnallisen 
arvioinnin menetelmin. Näitä ovat esim. pelit, leikit, sadutus ja videointi. Tarvittaessa havainnoinnin tukena 
käytetään yksilöllisesti soveltaen kielen kehityksen seurantaan tarkoitettuja menetelmiä (esim. Lauran päivä 
materiaalia sekä Pienten Kielireppua). Tavoitteena on kehittyvä alkeiskielitaito suomen kielessä, jonka avul-
la lapsi kykenee toimimaan perusopetuksen arjessa. 

4.1 Valu-esioppilaan koulupolun jatkuminen 

Valmistavaan esiopetukseen osallistuvalla on oikeus ja mahdollisuus siirtyä esiopetukseen lähikoululle esi-
opetusvuoden aikana, jos hän pystyy seuraamaan opetusta suomen kielellä. Valmistavan esiopetuksen lo-
pussa järjestetään siirtopalaveri, johon osallistuvat lapsi perheineen, valmistavan esiopetuksen (varhaiskas-
vatuksen) opettaja, tuleva esi- tai luokanopettaja, tulkki (tai puhelintulkkaus) ja tarvittaessa varhaiskasva-
tuksen S2 opettaja. 

https://bit.ly/2HcU31B
https://bit.ly/2HcU31B
https://edu.fi/download/171565_S2_Tasokuvaus_liite_tukimateriaaliin_1.10.2015_final.pdf


 

 

 
a. Toimintakauden valuesiopetuksessa olleet lapset voivat pääsääntöisesti jatkaa koulupolkuaan 

omassa lähikoulussa 1. luokalla. 
 

b. Jos suomen kielen taito ei ole esiopetusvuoden jälkeen riittävällä tasolla, lapsella on mahdollisuus 
jatkaa koulupolkua perusopetuksen valmistavassa opetuksessa.  

 
5. Yhteistyö kodin kanssa 
 
Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö on päivittäistä ja se pyritään käymään suomenkielellä. Näin huoltajilla 
on mahdollisuus arjessa harjoitella suomen kielen käyttöä. Lisäksi he voivat olla esimerkkinä lapsilleen, että 
heikommallakin kielitaidolla voidaan arjessa toimia.  
 
Huoltajien kanssa etukäteen sovitut tapaamiset ja keskustelut ovat tärkeä yhteistyönmuoto. Vuoden aikana 
on aloituskeskustelun lisäksi vielä toinen tapaaminen, jossa lapset ovat yleensä mukana. Tarvittaessa ta-
paamisiin osallistuu varhaiskasvatuksen S2 -opettaja ja/tai varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Asioiden niin 
vaatiessa tapaamisia voidaan järjestää useamminkin. Kaikissa tapaamisissa on aina tulkki paikalla tai vaihto-
ehtoisesti käytetään puhelintulkkausta. Toimintakauden aikana kaikki tiedotettavat asiat siirtyvät vanhem-
mille reissuvihkon välityksellä. 
 
6. Muu yhteistyö 

Lasten ja nuorten palveluiden strategia tukee palveluiden toteuttamista saumattomassa yhteistyössä esi-
merkiksi varhaiskasvatus-esiopetus-perusopetus. Suunnitelmia koordinoidaan ja yhteistyötä eri palvelu- 
sekä vastuualueiden kesken linjataan hyvinvointia tukevissa yhteistyöryhmissä (Hyvinvoiva Kotka, Kasva 
Kotkassa -ryhmä) sekä säännöllisesti toteutuvissa yhteistyöpalavereissa. Yhteistyö on tiiviimpää palveluiden 
välisten nivelvaiheiden kohdalla sekä kasvun ja oppimisen tuen asioissa.  

Esiopetus on varhaiskasvatuksen hallinnoimaa ja esiopetusyksiköiden sijaitseminen koulun tiloissa tai kou-
lun välittömässä läheisyydessä antaa hyvän lähtökohdan säännölliselle yhteistyölle. Esiopetusikäisen lapsen 
varhaiskasvatus pyritään järjestämään esiopetuksen kanssa samoissa tiloissa ja saman henkilökunnan toi-
mesta. Yhteistyö ja tiedon kulku lasta koskevissa asioissa on tällöin saumatonta.  
 
Valmistavaa esiopetusta järjestetään integroituna muuhun esiopetukseen. Valmistava esiopetus toimii 
myös omana ryhmänään. Valmistava esiopetus ja esiopetus aloittavat päivän yhdessä. Yhteisen aamutoi-
minnan lisäksi musiikki ja liikunta ovat integroitua esiopetuksen kanssa. 
 
Koulun kanssa tehdään säännöllistä yhteistyötä alkuluokan muodossa. Toiminnassa esi- ja perusopetus ovat 
yhdessä suunnitelleet ja yhdessä toteuttavat opetuksellista yhteistyötä. Siinä korostuvat erityisesti mate-
maattiset ja kielelliset sisällöt. Alkuluokkatoiminnasta laaditaan yksikkökohtainen suunnitelmarunko, joka 
tukee sen säännöllistä toteutumista. Valmistava esiopetus on mukana koulun arjen tilanteissa ja tapahtu-
missa harjaantuen näin myös koulun toimintatapoihin. Yhteistyö koulussa toimivien perusopetuksen valmis-
tavien luokkien kanssa on myös säännöllistä.  
 
Muita yhteistyötahoja ovat Kotkan vastaanottokeskus, tulkkikeskus, maahanmuuttotoimisto, virkaneuvo, 
lähikoulut ja varhaiskasvatus.  
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