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Esiopetus 

Esiopetuksella tarkoitetaan kuusivuotiaille tarjottavaa maksutonta 
opetusta. Esiopetuksen tavoitteena on edistää yhteistyössä kotien 
ja huoltajien kanssa lapsen kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä 
vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa leikin ja 
myönteisten oppimiskokemusten avulla. 

Tavoitteena on myös, että lasten kehitykseen ja oppimiseen vaikut-
tavat ongelmat havaitaan, niihin puututaan ja ennalta ehkäistään 
näin mahdollisesti ilmeneviä vaikeuksia. 

Perusopetuslain (26 a §) mukaan lasten on oppivelvollisuuden  
alkamista edeltävänä vuonna osallistuttava vuoden kestävään esi-
opetukseen. Esiopetuksen laajuus on vähintään 700 tuntia eli kes-
kimäärin neljä tuntia päivässä. Esiopetus noudattelee pääsääntöi-
sesti koulujen työ- ja loma-aikoja. 

Esiopetuksesta vastaavat kunnat, joiden on osoitettava esiopetus-
paikka jokaiselle lapselle. Esiopetus toteutetaan Opetushallituksen 
hyväksymän normin, Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 
ja sen mukaan laaditun paikallisen opetussuunnitelman mukaisesti.  

 

Esiopetukseen osallistuminen 

Esiopetuksen järjestäjät ilmoittavat esiopetuksen alkamisesta  
hyvissä ajoin ennen tarjoamansa esiopetuksen alkamista, jotta 
huoltaja voi hakea lapselle esiopetuspaikkaa. Periaatteena on, että 
esiopetukseen ilmoitetut lapset osallistuvat esiopetukseen säännöl-
lisesti, jotta esiopetukselle asetetut tavoitteet voivat toteutua. 

Mikäli huoltaja ei ilmoita lasta esiopetukseen, tulee hänen huolehtia, 
että lapsi osallistuu muuhun esiopetuksen tavoitteet täyttävään toi-
mintaan.  
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Jos lapsen oppivelvollisuus vamman tai sairauden vuoksi alkaa jo 
6-vuotiaana ja hänellä on pidennetyn oppivelvollisuuden päätös, 
hänellä on oikeus esiopetukseen sinä vuonna, kun hän täyttää viisi 
vuotta. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalla lapsella on 
velvoite osallistua esiopetukseen myös oppivelvollisuuden alkamis-
vuonna eli kuusivuotiaana. 

Lapsella on myös oikeus esiopetukseen oppivelvollisuuden alka-
misvuonna eli 7-vuotiaana, jos hän perusopetuslain 27 §:n mukai-
sesti aloittaa perusopetuksen vuotta säädettyä myöhemmin.  
 

Esiopetuksen toteuttaminen 

Esiopetus perustuu leikinomaiseen, lapsen kehitystasosta lähte-
vään toimintaan, joka edistää myös lapsen kielellistä kehitystä sekä 
valmiuksia uusien asioiden oppimiseen. Toiminnassa otetaan huo-
mioon lapsen tarve oppia mielikuvituksen ja leikin kautta. Tavoittee-
na on, että esiopetuksessa lapsen myönteinen minäkuva vahvistuu 
ja hänen oppimaan oppimisen taitonsa kehittyvät. Lapsi omaksuu 
perustietoja, -taitoja ja -valmiuksia oppimisen eri alueilta ikänsä ja 
edellytystensä mukaisesti. 

Päävastuu esiopetuksen toteuttamisesta kuuluu lastentarhan-
opettajille. Opettaja ohjaa oppimista, konkreettista kokeilemista,  
tutkimista, aktiivista osallistumista sekä muuta tiedon hankintaa ja 
ongelmien ratkaisemista vuorovaikutuksessa aikuisten ja lasten  
vertaisryhmän kanssa. Lapsen näkökulmasta toiminnan esiopetuk-
sessa tulee olla tarkoituksenmukaista ja haasteellista. 

Esiopetus pohjautuu opetuksen eheyttämiseen.  Esiopetuksessa ei 
ole oppiaineita, vaan seuraavat keskeiset sisältöalueet: kieli- ja vuo-
rovaikutus, matematiikka, etiikka ja katsomus, ympäristö- ja luon-
nontieto, terveys, fyysinen ja motorinen kehitys sekä taide ja kult-
tuuri. 
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Esiopetuksessa yhteistyö kotien kanssa on erittäin tärkeää. Tämän 
yhteistyön toimivuudella on suuri merkitys lapsen viihtyvyyden,  
kasvun ja oppimisen kannalta. 

Säkylässä esiopetusta järjestetään Huovinrinteen, Keskustan ja 
Onnimannin päiväkodeissa sekä Kepolan ja Lallin kouluissa.  
Esiopetus järjestetään niin, että esiopetukseen osallistuvilla lapsilla 

on mahdollisuus täydentäviin päivähoitopalveluihin. 

 

Huovinrinteen päiväkoti 
Opintie 10 

Päiväkodin johtaja Teija Aro  0400 338 361 

 

Keskustan päiväkoti  
Tuulimyllyntie 18 

Päiväkodin johtaja Annukka Anttila 0400 330 186 

 

Päiväkoti Onnimanni 
Karhusuontie 295B 

Päiväkodin johtaja Eija Peltonen 050 4086 234 

 

 

Kepolan  koulu 
Karjalantie 1 

Rehtori Miika Heino   040 1942 525 

Kepolan eskarin numero  044 3366 983 

 

Lallin koulu    
Pyhän Henrikintie 121 

Rehtori Juha Jalava   044 4386 722 

Lallin eskarin numero  044 3786 647 


