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Hyvä yhteistyö esikoulun
ja kodin välillä on keskeinen 
tekijä lapsen oppimisessa ja 
kehityksessä.

Johdanto
Lapset tarvitsevat aikuisia, jotka tukevat ja kannus-
tavat. Aikuisia, jotka ottavat vastuuta ja auttavat toi-
siaan. Aikuisia, joilla on myönteisiä odotuksia ja jotka 
asettavat rajoja. Siinä Uppsalan kunnallisen esikoulun 
suuntaviivojen pääperiaatteet koskien esikoulun ja 
kodin yhteistyötä.

Tiedämme, että hyvä yhteistyö esikoulun ja kodin 
välillä on keskeinen tekijä lapsen oppimisessa ja 
kehityksessä. Esikoulussa lapset kohtaavat pieniä ja 
suuria haasteita.

Tietoja on hankittava, ongelmia ratkaistava, ristiriito-
ja käsiteltävä, taitoja kehitettävä ja muita ihmisiä on 
kohdeltava kunnioittavasti. Näissä haasteissa lapset 
tarvitsevat aikuisia, jotka auttavat toisiaan.
Yhteinen päämäärä ja halu ovat ehdottoman tärkeitä. 

Todella hyvä yhteistyö edellyttää, että alusta alkaen 
on selvää, mikä on kenenkin vastuualuetta, millaisia 
yhteistyömuodot ovat ja missä asioissa yhteistyötä 
tehdään. Vasta sitten voimme saada yhteistyön toimi-
maan – lasten parhaaksi.



Esikoulun ja kodin välisen yhteistyön tavoitteet
• Että esikoulu ja koti auttavat toisiaan ja luovat 

parhaat mahdolliset edellytykset sille, että lapsen 
esikouluaika olisi kehittävää ja opettavaista. 

• Että esikoululla ja kodilla on yhteinen kuva ja käsi-
tys esikoulun tavoitteista ja tehtävistä.

• Että esikoulu ja koti tukevat lasten oppimista ja 
kehitystä parhaalla mahdollisella tavalla yhdessä ja 
erikseen.



Vastuu ja odotukset
Esikoulun vastuusta on säädetty selvästi koululaissa 
ja opetussuunnitelmassa. Esikoulun johtajan tehtävä-
nä on johtaa ja jakaa työtä. Uppsalan kunnan organi-
saatiossa esikoulun johtaja saa jakaa joitakin vas-
tuualueita esikoulun varajohtajalle. Esikoulu päättää 
itse omasta organisaatiostaan, siitä, miten resurssit 
jaetaan ja siitä, miten esikoulu toimii saavuttaakseen 
tavoitteet.

Vanhempainkaaren ja esikoulun opetussuunnitelman 
mukaan huoltajilla on vastuu lastensa kasvatuksesta 
ja kehityksestä. Esikoulun on täydennettävä kotia ja 
annettava jokaiselle lapselle mahdollisuus kehittyä 
runsaasti ja monipuolisesti. Esikoulun työn lasten 
kanssa tulee tapahtua läheisessä yhteistyössä kodin 
kanssa.

Esikoulun vastuu
• Että oppiminen perustuu opetussuunnitelman 

päämääriin ja tavoitteisiin.

• Että opetus on vaihtelevaa ja että sitä mukautetaan 
lasten kiinnostusten, tarpeiden ja edellytysten 
mukaan.

• Että huoltajat saavat tietoa esikoulun tehtävistä, 
tavoitteista ja toimintatavoista.

• Että huoltajat saavat apua vastuunsa kantamisessa 
koskien lasten kasvatusta, kehitystä ja kasvua.

• Että huoltajille tarjotaan kehityskeskusteluja koski-
en lasten oppimista ja kehitystä.

• Että huoltajat saavat tietoa esikoulussa tapahtuvis-
ta muutoksista, joilla on merkitystä lasten oppimi-
selle ja kehitykselle.

• Että huoltajiin otetaan tarvittaessa mahdollisim-
man nopeasti yhteyttä.

• Että huoltajien mielipiteet otetaan huomioon toi-
minnan suunnittelussa ja harjoittamisessa.

Esikoulun odotukset huoltajilta
• Että huoltajat ottavat vastuuta lastensa kasvatuk-

sesta ja kehityksestä.

• Että huoltajat osallistuvat esikoulun tarjoamiin 
tapaamisiin ja keskusteluihin.

• Että huoltajat tutustuvat esikoulun tiedotteisiin 
koskien oman lapsen oppimista ja kehitystä.

• Että esikoululla on huoltajien oikeat yhteystiedot.

• Että huoltajat ottavat tarvittaessa yhteyttä esikou-
lun henkilökuntaan omaa lasta koskevissa kysy-
myksissä. 



Yhteistyön muodot ja sisältö
Yhteistyössämme kodin kanssa käytämme erilai-
sia tiedotus- ja vuorovaikutustapoja, joiden avulla 
voimme ottaa yhdessä vastuuta yhteistyöstä lasten 
parhaaksi.

Tietoa
Tietoa kunnan esikoulujen työn ohjauksesta ja seu-
rannasta on kunnan verkkosivustolla: www.uppsala.se.
Tietoa kustakin esikoulusta on kyseisen esikoulun 
verkkosivustolla. Tietoa ajankohtaisista tapahtumista 
ja muutoksista annetaan päivittäisessä yhteyden-
pidossa huoltajien kanssa ja esimerkiksi viikko- tai 
kuukausikirjeessä.

Tutustumiskeskustelu
Tutustumiskeskustelu pidetään silloin, kun lapsi aloit-
taa esikoulussa. Keskustelun tarkoituksena on, että 
esikoulu tietäisi, mitä kokemuksia lapsella on. Tämä 
on tärkeää, jotta esikoulu voisi paremmin täyttää 
lapsen tarpeet. Keskustelun tarkoituksena on myös 
luoda hyvä suhde perheeseen, antaa huoltajille tietoa 
esikoulun pedagogisesta käytännön työstä, valottaa 
esikoulun käsitystä koskien yhteistyötä perheen kans-
sa sekä antaa tietoa käytännön asioista lapsen arjessa 
esikoulussa. Esikoulu kutsuu huoltajat keskusteluun.

Kehityskeskustelu
Kehityskeskustelussa huoltajat kutsutaan keskuste-
lemaan lapsestaan. Keskustelujen tarkoituksena on 
keskustella lapsen huoltajan kanssa lapsen viihtyvyy-
destä, kehityksestä ja oppimisesta sekä esikoulussa 
että sen ulkopuolella.

Kehityskeskustelu antaa pedagogeille ja huoltajille 
lisää tietoa kustakin lapsesta ja se muodostaa

perustan esikoulun toiminnan pedagogiselle suunnit-
telulle ja kehittämiselle.

Unikum, digitaalinen portaali
Kaikki kunnalliset esikoulut käyttävät yhteistä digitaa-
lista Unikum-portaalia.

Portaalin tarkoituksena on antaa paremmat mahdol-
lisuudet seurata lapsen kehitystä ja oppimista. Sen 
tarkoituksena on myös helpottaa viestintää ja yhteis-
työtä esikoulun ja kodin välillä.

Neuvottelufoorumit
Jokaisessa esikoulussa on yksi tai usea neuvotte-
lufoorumi lasten ja huoltajien kanssa. Neuvottelujen 
tarkoituksena on toimia foorumina, jossa huoltajat 
voivat esittää ehdotuksia ja mielipiteitä eri asiois-
ta. Yksittäisiä lapsia, vanhempia tai henkilökunnan 
jäseniä koskevia asioita ei käsitellä. Neuvottelussa 
voidaan myös antaa tietoa tulevista päätöksistä niille, 
joihin päätökset vaikuttavat.

Esimerkkejä eri foorumeista:

• Esikoulun neuvonpitoryhmän kokous – antaa tietoa 
tulevista päätöksistä. 

• Tiedotustilaisuudet/vanhempaintapaamiset - tilai-
suudet,  joissa huoltajat voivat esittää ehdotuksia 
ja mielipiteitä eri asioista.

• Aktiviteetit kuten kahvihetket, avoimet ovet, juhlat, 
joissa on mahdollisuus esittää kysymyksiä, mielipi-
teitä ja ideoita jne.

• Kehityskeskustelut.



Huolenaiheiden ja valitusten käsittely
Jos huoltajat ovat huolissaan tai jos heillä on mie-
lipiteitä lapsensa tilanteesta esikoulussa, heidän 
tulee ottaa ensisijaisesti yhteyttä esikoulun henkilö-
kuntaan, toissijaisesti esikoulun varajohtajaan. Jos 
huolenaiheet tai kommentit koskevat toimintaa ja 

organisaatiota, ota ensisijaisesti yhteyttä esikoulun 
varajohtajaan ja toissijaisesti esikoulun johtajaan.

Voit myös esittää huomautuksia tai valituksia Uppsa-
lan kunnan verkkosivuston kautta www.uppsala.se.



Seuranta ja kehitys
Hyvä yhteistyö esikoulun ja kodin välillä ei synny vain 
tahdosta, yhteisestä tavoitteesta, vastuun jakami-
sesta ja vakiintuneista yhteistyömuodoista. Sitä 
saatetaan joutua kehittämään ja parantamaan.  Siksi 
on tärkeää seurata sitä, millaiseksi esikoulu ja koti 
kokevat yhteistyön. Tämän seurannan tulee puoles-
taan johtaa toimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on 
yhteistyön kehittäminen ja parantaminen.

Kysely huoltajille
Huoltajat saavat kerran vuodessa kyselyn koulutus-
hallinnolta. Kysely sisältää kysymyksiä siitä, millaisek-
si huoltajat kokevat lapsensa tilanteen esikoulussa, 

mutta myös kysymyksiä siitä, miten esikoulun ja 
kodin välinen yhteistyö toimii.

Kyselyä seurataan ja analysoidaan sisäisesti esikou-
lussa, jolla on myös vastuu ryhtyä tarvittaessa paran-
nustoimenpiteisiin. Huoltajat saavat kyselystä lyhyen 
suullisen tai kirjallisen palautteen, johon on tiivistetty 
kyselyn tulokset, analyysi ja mahdolliset toimenpi-
teet. Kyselyn tulokset muodostavat arvokkaan lähtö-
kohdan esikoulun seuranta- ja kehitystyölle. 

Hyvän ja keskinäisen vuoropuhelun kautta voimme an-
taa lapsille parhaat edellytykset oppia ja kehittyä sekä 
kotona että esikoulussa. 



Uppsalan kunta
Koulutushallinto 
utbildningsforvaltningen@uppsala.se
Suuntaviivat on haettu osittain Södertäljen kunnasta, 
missä koulutustoimisto on laatinut ne vuoropuhelussa 
poliitikkojen, huoltajien ja esikoulujen työntekijöiden 
kanssa.


