
RYHMÄSSÄ 
TOIMIMINEN

ESIOPETUKSEEN 
HAKEMINEN

INFOA
ESIOPETUKSESTA

OHR OHR

TUTUKSI
TULEMINEN

esitteet,
vanhempainillat,

vierailut ryhmissä,
tiedottaminen vuosikellon mukaan

YHTEISÖLLINEN TYÖ

NIVELVAIHE

NIVELVAIHE

(YKSILÖKOHTAINEN TYÖ)

OHR

ELO-SYYS LOKA-MARRAS-JOULU TAMMI-HELMI-MAALIS HUHTI-TOUKO

ESIOPETUKSEN 
OPPIMISSUUNNITELMA

kirje kotiin,
vanhempainilta

ryhmäkohtainen työ,
yksilökohtainen työ,
lupa tiedonsiirtoon

ryhmäkohtainen työ,
yksilökohtainen työ,
lupa tiedonsiirtoon

vanhempien ja lasten osallisuus

TYÖSKENTELY TARPEEN MUKAAN

RYHMIIN 
LIITTYVÄ 

TYÖ

KONSULTAATIO

ESIOPETUKSEN KURAATTORITYÖ PÄIJÄT-HÄMEESSÄ

PALVELU-
OHJAUS

monialainen yhteistyö

vanhempien ja lasten osallisuus

monialainen yhteistyö

AKUUTTI-
JA 

KRIISITYÖ

neuvoja vanhemmille,
ammattilaisten välistä,
ryhmään tai yksilöön 

liittyvää

ilmiöihin perustuvaa,
kohdennettua

YHTEISÖLLINEN TYÖ
Yhteisöllinen työskentely kohdistuu koko 
esiopetusryhmään tai –yksikköön. 
Yksikön suunnitelmien tekemiseen, 
opiskeluhuoltoryhmiin ja mahdollisuuk-
sien mukaan esim. teemapäiviin osallis-
tumalla ollaan mukana tuomassa yhtei-
söön oma panos ja osaaminen. Joskus 
voidaan työskennellä koko ryhmää 
koskevien ilmiöiden parissa. Yhteisölli-
sessä työskentelyssä on tärkeää huomi-
oida lasten ja vanhempien osallisuuden 
lisääminen. 

KURAATTORITYÖTÄ TARPEEN 
MUKAAN
Esiopetuksessa tehdään sekä yhteisöllistä 
että yksilökohtaista opiskeluhuoltotyötä. 
Kuraattoriresurssin kohdentaminen 
onnistuu parhaiten tiedolla johtamalla, 
työn suunnittelulla ja ennakoimalla.
Työhön sisältyy yksikkökohtaista suunnit-
telutyötä, lapsikohtaista monialaista 
verkostoyhteistyötä, ohjausta, konsul-
taatiota ja palveluohjausta sekä mahdol-
lisuuksien mukaan kohdennettua ryhmä-
työtä.

TUTUKSI TULEMINEN
Kuraattorin tekemä työ tulee tutuksi esi-
opetusryhmille, vanhemmille ja yhteis-
työtahoille esitteiden, vanhempainilto-
jen, yksiköissä vierailujen ja suunnitte-
lemiseen osallistumisen kautta. Tämä 
edellyttää ohjeistuksia, sopimista ja aika-
tauluttamista ajoissa.
Tutuksi tuleminen helpottaa nivelvaihe-
työtä, konsultoimista ja perheiden 
ohjaamista.

YKSILÖKOHTAINEN TYÖ
Yksilökohtainen työ on yksittäisen lapsen 
tai lapsen ja perheen kanssa tehtävää 
työtä, tarpeen mukaan. Yksilökohtaista 
työtä tehdään monialaisessa asiantunti-
jaryhmässä eli yhteisissä neuvotteluissa 
lapsen asiassa oleellisten ihmisten 
kanssa. Lapsella ja perheellä voi olla 
myös omia tapaamisia kuraattorin 
kanssa. Työskentely on kohdennettua, 
esim. akuuttia tai kriisityötä tai koulu-
polun ja tuen suunnittelua yhdessä. 

NIVELVAIHE
Nivelvaiheessa on tärkeää turvata riittävä 
tiedon siirtyminen ja tuen jatkuminen tai 
sen alkaminen. Ryhmätasolla ilmiöt ovat 
tuttuja ja tuen tarpeet monesti tiedossa. 
Pedagogista tukea ja opiskeluhuollon 
työtä voidaan kohdentaa konsultaation, 
ohjauksen ja tuen avulla. Nivelvaihe voi 
muodostua niin kodin ja esiopetusyksi-
kön kuin varhaiskasvatuksen, esiopetuk-
sen ja koulun välille.


