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Pontuksen päiväkotikoulu pähkinänkuoressa
● 2017 toimintansa aloittanut 

solumallin koulu - pian kaksivuotias!
● Eri-ikäiset lapset soluissa 1-3-5 ja 

2-4-6
● Koulun puolella lapsia noin 380 ja 

aikuisia noin 30
● Esiopetuksessa noin 60 lasta 
● Esiopetustilat Lupiinirinne-solun 

vieressä
● Yhteistyötä tehdään viikoittain ja 

ensi vuonna päivittäin - 
eskarikakkonen!



Yhteistyön lähtökohdat ja tavoitteet
* Toistemme toimintaympäristön ja toiminnan tunteminen - yhteinen kieli.

* Tiedonsiirto - siirtymässä toimitaan saattaen vaihtamisen periaatteella.

* Yhteistyön painottuminen ammatilliseen yhteistyöhön, oppilaiden yhteiseen 
toimintaan ja tiedonsiirtoon (yhteisopettajuutta, opettajavaihtoa ja 
ammatillista keskustelua).

* Ryhmien yhteinen toiminta pitää sisällään esimerkiksi 
kummiryhmätoimintaa, vierailuja, joustavaa opetustilojen käyttöä, 
yhteistoiminnallisia toimintahetkiä ja -projekteja.

*  Moniammatillinen yhteistyö

 



Yhteistyön lähtökohdat ja tavoitteet
*Koulun laaja-alainen erityisopettaja havainnoi esiopetusryhmiä.
*Nivelvaiheyhteistyössä toimii erityisopettajan lisäksi päiväkodin 
henkilökunta ja luokanopettajat. 
* Yhdenmukaiset tuen käytännöt ja prosessit.

** Tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden kohdalla nivelvaiheen 
yhteistyö on erityisen tiivistä.
*Laaja- alainen erityisopettaja on mukana tuen prosesseissa 
esiopetusvuoden alusta lähtien. Usein on tarpeellista, että myös tuleva 
luokanopettaja tapaa lasta, hänen perhettään ja esiopetusryhmän 
opettajaa jo esiopetusvuoden aikana. 

Tavoitteet nousevat esiopetuksen ja koulun opetussuunnitelmista ja 
päiväkotikoulussa päätetyistä periaatteista



Pontuksen 
päiväkotikoulun pienten 

oppilaiden nivelvaihe

Nivelvaiheen 

junanpyörät
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Erityisen ja tehostetun tuen oppilaan koulupaikan 
valmistelu

* Koulun laaja-alainen erityisopettaja osallistuu tarvittaessa erityisen ja tehostetun tuen lasten vanhempien tapaamisiin 
ja palavereihin.

 

* Tarvittaessa perheelle tarjotaan mahdollisuus tutustua koulun tuen muotoihin ja erityisopetuksen järjestämiseen.

- Vastuuhenkilönä koulun laaja-alainen erityisopettaja.

 

* Mikäli lapsen koulupaikasta ja tuen tasosta on tarpeen neuvotella tarkemmin veo on yhteydessä päiväkodin 
johtajaan ja koulun rehtoriin.

 

* Lastentarhanopettajat tekevät esiopetuksen seulonnat lokakuun loppuun mennessä. 

- Varhaiskasvatuksen erityisopettaja on tukena.

 

* Mahdolliset lisäselvitykset oppimisesta käynnistetään syyslukukauden puolella.

 

* Lapset, joilla on erityisen tuen tarve tulee olla tiedossa joulukuun loppuun mennessä ja siirretty erityisen tuen piiriin.

 

* Ensimmäinen, Pontuksen päiväkotikoulun sisäinen, ekaotto on joulukuussa. Varsinainen ekaotto helmikuussa.



Koulun laaja-alainen erityisopettaja esiopetuksessa
*Laaja-alainen erityisopettaja on linkki koulun ja esiopetuksen välillä ja konsultoi perusopetuksen asioissa esiopetusta.

*Varhaiskasvatuksen erityisopettaja kutsuu koulun erityisopettajan tapaamiseen elokuussa suunnittelemaan tulevan 
vuoden yhteistyötä ja samalla käydään läpi tehostetun ja erityisen tuen oppilaat ensimmäisen kerran.

* Laaja-alainen erityisopettaja havainnoi esiopetusryhmiä ja lapsia.

*Laaja-alaisen rooli esiopetuksessa on konsultoivaa ja nivelvaiheen yhteistyötä vahvistavaa yhteistoimintaa esiopetuksen 
toimijoiden kanssa.

*Osallistuu varhaiskasvatuksen erityisopettajan kutsumana lapsikohtaisiin neuvotteluihin.

*Tekee yhteistyötä erityisen tuen lasten vanhempien kanssa tarpeen mukaan.

*Koulun laaja-alainen erityisopettaja osallistuu syksyllä esiopetuksen vanhempainiltaan.

* Veo huolehtii, että tarvittavat lausunnot siirtyvät koululle kansliaan tutkimusten valmistuttua huoltajien luvalla.



Oppilashuollon työntekijöiden osuus nivalvaiheessa
*Esiopetuksen opetussuunnitelman mukaan oppilashuollolla tarkoitetaan lapsen hyvän oppimisen, 
hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä 
sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa.

* Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko esiopetusyhteisöä tukevana 
yhteisöllisenä oppilashuoltona. Tämän lisäksi lapsella on oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon.
 
*Oppilashuollon palveluita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä terveydenhoitopalvelut.

*Kuraattori, terveydenhoitaja ja koulupsykologi osallistuvat esiopetuksen yhteisöllisen oppilashuollon 
kokoukseen syyslukukauden alussa. Koollekutsuja päiväkodin johtaja

Kuraattori ja terveydenhoitaja osallistuvat esi- ja alkuopetuksen yhteistyöhön esimerkiksi pitämällä 
Nalleneuvolaa tutustuttaen esiopetuksen oppilaita oppilashuollon toimintaan ja osallistumalla esi- ja 
alkuopetuksen toimintaan.



Lauritsalan yhteistoiminta-alueen 6.-7. -luokkien 
nivelvaihe

Tavoitteet opetussuunnitelmasta:

*Siirtyminen kuudennelta seitsemännelle luokalle edellyttää koulun tai koulujen henkilöstön 
suunnitelmallista yhteistyötä, opetuksen kannalta tarpeellisen tiedon siirtämistä sekä 
oppimisympäristöjen, toimintatapojen ja ohjaavien asiakirjojen tuntemista.

* Kodin ja koulun välisen vuorovaikutuksen merkitys korostuu siirtymävaiheessa. Siirtymä tarkoittaa 
oppilaille usein uuteen ryhmään sopeutumista, uusiin opettajiin ja ympäristöön tutustumista sekä 
uusien työskentelytapojen ja arviointikäytäntöjen kohtaamista. Tällöin on tärkeää, että kotona ja 
koulussa huolehditaan oppilaiden mahdollisuudesta tuntea olonsa turvalliseksi samalla kun heitä 
rohkaistaan uusien asioiden kohtaamiseen.

* Vastuu omasta opiskelusta lisääntyy ja monet tulevaisuuteen vaikuttavat valinnat tulevat 
ajankohtaisiksi. Oppilaiden kuunteleminen ja arvostaminen sekä heidän osallisuutensa omista asioista 
ja valinnoista päättämiseen on tärkeää. 



Vuosikello























Erityisen ja tehostetun tuen oppilaan yläkoulupaikan 
valmistelu

* Yläkoulun laaja-alainen erityisopettaja osallistuu tarvittaessa erityisen ja tehostetun tuen 
oppilaiden vanhempien tapaamisiin ja palavereihin alakoulun luokanopettajan tai 
erityisopettajan kutsumana.

* Tarvittaessa perheelle voidaan tarjota mahdollisuutta tutustua yläkoulun tuen muotoihin ja 
erityisopetuksen järjestämiseen. Vastuuhenkilönä alakoulun laaja-alainen erityisopettaja.

* Mikäli lapsen koulupaikasta ja tuen tasosta on tarpeen neuvotella tarkemmin alakoulun 
erityisopettaja on yhteydessä yläkoulun erityisopettajaan ja rehtoriin.

* Alakoulun erityisopettajat tekevät opetussuunnitelman mukaiset seulonnat 5. luokan aikana ja 
tarvittaessa lisäselvityksiä 6. vuosiluokalla syyslukukaudella.

* Mahdolliset muut lisäselvitykset oppimisesta käynnistetään 5. luokan aikana.

*Oppilaat, joilla on erityisen tuen tarve, tulee olla tiedossa 6. luokan marraskuun loppuun 
mennessä ja siirretty erityisen tuen piiriin.



Ylä- ja alakoulun erityisopettajien yhteistyö
*Alueen erityisopettajat kokoontuvat säännöllisesti lukuvuoden aikana n. 2-3 kertaa.

*Yläkoulun laaja-alainen tutustuu lukuvuoden aikana 6. luokan oppilaisiin.
- Erityishuomio tehostetun ja erityisen tuen oppilaissa.

*Yläkoulun erityisopettaja osallistuu alakoulun erityisopettajan kutsumana tuen oppilaiden 
palavereihin.

*Yläkoulun laaja-alainen erityisopettaja osallistuu syksyllä 6. luokkalaisten vanhempainiltaan.

*Yläkoulun erityisopettaja voi tarvittaessa konsultoida alakoulun erityisopettajaa uuden 7. 
luokkalaisen asioissa.

* Alakoulun erityisope vierailee ainakin kerran syksyllä yläkoulussa ”moikkaamassa” uusia seiskoja.



Oppilashuollon työntekijöiden osuus nivalvaiheessa

*Terveydenhoitaja, koulupsykologi ja kuraattori ovat mukana 6. ja 7.- luokkalaisten yksilökohtaisessa 
oppilashuollossa tarvittaessa.

*Koulupsykologi on mukana tuen tason tarkistamisessa (konsultointi, koulupalaverit, mahdolliset 
psykologiset tutkimukset).

*Kuraattorit työskentelevät tulevien 7.luokkalaisten kanssa luokissa ennen yläkouluun 
tutustumispäivää.

*Opiskeluhuollon työntekijät ovat mukana toukokuussa tulevien 7. luokkalaisten tutustumispäivässä.

*Terveydenhoitaja, koulupsykologi ja kuraattori osallistuvat 6. ja 7. luokkalaisten yhteisölliseen 
oppilashuoltoon.



Nivelvaihelomake

* 6. Luokan opettajat täyttävät nivelvaihelomakkeen ja antavat sen 
huoltajille täytettäväksi yhdessä oppilaan kanssa.

* Huoltajat tuovat lomakkeen arviointikeskusteluun ja se allekirjoitetaan.

* Yläkoulun erityisopettaja saa lomakkeet 6. luokan opettajalta joulukuun 
tiedonsiirtopalaverissa.

* Yläkoulun erityisopettaja tekee lomakkeista yhteenvedon luokkajaon tueksi 
ja toimittaa lomakkeet luokanohjaajille.


