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1 luku Esiopetuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet

1 § Tehtävä

Esiopetus rakentuu yhteiskunnan perusarvojen pohjalle. Nämä il-
menevät kansallisesta lainsäädännöstä ja kansainvälisistä julistuk-
sista, suosituksista tai sopimuksista, joilla ihmisoikeuksia ja maa-
pallon elinkelpoisuutta pyritään vaalimaan. Esiopetuksen tehtävänä
on edistää lapsen kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen
yhteiskunnan jäsenyyteen ohjaamalla häntä vastuulliseen toimin-
taan ja yhteisesti hyväksyttyjen sääntöjen noudattamiseen sekä tois-
ten ihmisten arvostamiseen.

Esiopetuksen keskeisenä tehtävänä on edistää lapsen suotuisia
kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä. Siinä tuetaan ja seurataan
fyysistä, psyykkistä, sosiaalista, kognitiivista ja emotionaalista ke-
hitystä sekä ennalta ehkäistään mahdollisesti ilmeneviä vaikeuksia.
Tärkeää on vahvistaa lapsen tervettä itsetuntoa myönteisten oppi-
miskokemusten avulla sekä tarjota mahdollisuuksia monipuoliseen
vuorovaikutukseen muiden ihmisten kanssa. Lapsen kokemusmaail-
maa rikastutetaan ja häntä autetaan suuntautumaan uusiin kiinnos-
tuksen kohteisiin. Esiopetuksessa on huomioitava myös sukupuol-
ten erityistarpeet. Esiopetuksessa lapsille taataan tasavertaiset mah-
dollisuudet oppimiseen ja koulun aloittamiseen.

Varhaiskasvatus ja siihen kuuluva esiopetus sekä perusopetus
muodostavat lapsen kehityksen kannalta johdonmukaisesti etenevän
kokonaisuuden. Esiopetuksen järjestämisessä tulee siten ottaa huo-
mioon toisaalta muun varhaiskasvatuksen ja toisaalta perusopetuk-
sen tavoitteet ja sisällöt. Riippumatta siitä, toteutuuko esiopetus eril-
lisryhmässä tai yhdistettynä muiden ikäryhmien kanssa, sen tavoit-
teet ja omaleimaisuus on kuitenkin aina otettava huomioon.

Jotta asetettuihin tavoitteisiin päästäisiin, on tärkeää, että opetta-
ja ja huoltajat sekä esiopetuksen toteuttamiseen osallistuva henki-
löstö kantavat yhdessä vastuun lapsen säännöllisestä osallistumises-
ta esiopetukseen.

2 § Yleiset kasvatuksen  ja oppimisen tavoitteet 

Esiopetuksen tavoitteet määräytyvät toisaalta kunkin lapsen yksilöl-
lisistä kehittymisen mahdollisuuksista ja oppimisedellytyksistä ja
toisaalta yhteiskunnan tarpeista. Esiopetuksen tavoitteena on:

Lapsen myönteinen minäkuva vahvistuu ja hänen oppimaan op-
pimisen taitonsa kehittyvät. Hän omaksuu perustietoja, -taitoja ja 
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-valmiuksia oppimisen eri alueilta ikänsä ja edellytystensä mukai-
sesti. Leikin kautta oppiminen on keskeistä. Hän oppii ymmärtä-
mään vertaisryhmän merkityksen oppimisessa. Hän säilyttää oppi-
misen ilon ja innostuksen sekä uskaltaa rohkeasti ja luovasti kohda-
ta uudet oppimishaasteet.

Lapsi oppii pohdintaa oikeasta ja väärästä. Hänen toimimisensa
vastuuntuntoisena yhteisön jäsenenä vahvistuu. Hän harjoittelee yh-
teiselämän pelisääntöjä ja sitoutumista niihin. Hän sisäistää yhteis-
kuntamme hyviä tapoja ja ymmärtää niiden merkityksen osana jo-
kapäiväistä elämää. Hän oppii paremmin hallitsemaan itseään ja
opettelee selviytymään arkipäivän tilanteissa. Hän oppii ymmärtä-
mään tasavertaisuutta ja hyväksymään ihmisten erilaisuuden. Hän
oppii ikävaiheensa mukaisesti ymmärtämään, miten terveyttä ja hy-
vinvointia ylläpidetään.

Lapsen kieli- ja kulttuuri-identiteetti sekä hänen kykynsä ilmais-
ta itseään monipuolisesti vahvistuvat ja kehittyvät. Hän tutustuu eri
taidemuotoihin, paikalliseen ja kansalliseen kulttuuriin sekä mah-
dollisuuksien mukaan myös muihin kulttuureihin.

Lapsi kiinnostuu luonnosta ja saa käsityksen omasta riippuvuu-
destaan ja vastuustaan sekä luonnosta että rakennetusta ympäristös-
tä. Hän oppii havainnoimaan ja jäsentämään ympäristöään moni-
puolisesti, nauttimaan ympäristön monimuotoisuudesta ja kauneu-
desta sekä tulee tietoiseksi oman toimintansa vaikutuksesta.

2 luku Esiopetuksen toteuttaminen

3 § Oppimiskäsitys

Esiopetuksessa oppiminen on aktiivinen, aikaisempiin tietoraken-
teisiin pohjautuva päämääräsuuntautunut prosessi, joka usein sisäl-
tää ongelmanratkaisua. Näin tietoa ei voida suoraan opettamalla siir-
tää lapselle, vaan lapsi itse rakentaa aikaisemmin omaksumiensa kä-
sitysten ja uuden tiedon pohjalta uudet käsityksensä. Oppiminen pe-
rustuu aiempaan tietoon ja oppimiskokemuksiin. Oppimista tapah-
tuu opittavan aineksen, aikaisemmin muodostuneiden tietorakentei-
den sekä ajattelun vuorovaikutuksessa. Vertaisryhmän vuorovaiku-
tustilanteissa lapset oppivat yhdessä toisten kanssa ja toisiltaan anta-
malla virikkeitä toistensa ajattelun ja mielikuvituksen kehittymiseen.

4 § Oppimisympäristö 

Esiopetuksen oppimisympäristöllä tarkoitetaan fyysistä, psyykkistä,
sosiaalista, kognitiivista ja emotionaalista ympäristöä, jossa toimin-
ta toteutuu. Oppimisympäristössä on keskeistä opettajan ja lapsen
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välinen sekä lasten keskinäinen vuorovaikutus, erilaiset toimintata-
vat ja oppimistehtävät. Esiopetuksessa lapsikeskeisyys edellyttää
ohjaavaa kasvatusta, jossa aikuinen asettaa lapselle rajoja ja lapseen
kohdistetaan odotuksia ja vaatimuksia.

Hyvä oppimisympäristö ohjaa lapsen uteliaisuutta, mielenkiintoa
ja oppimismotivaatiota sekä tukee hänen aktiivisuuttaan ja itseoh-
jautuvuuttaan. Se tukee monipuolisesti lapsen kasvua ja oppimista
sekä oman toiminnan arviointia. Se tarjoaa lapselle tilaisuuksia leik-
kiin, muuhun toimintaan ja omaan rauhaan. Se on myös kieliympä-
ristönä virikkeinen ja siinä pystytään järjestämään lapsen kielellistä
kehitystä tukevaa toimintaa.

Oppimisympäristössä tulee vallita iloinen, avoin, rohkaiseva ja
kiireetön ilmapiiri. Työvälineiden ja materiaalien tulee olla lasten
ulottuvilla. Oppimisympäristön varustus tukee myös lapsen kehitty-
mistä nykyaikaisen tietoyhteiskunnan jäseneksi. Hyvä oppimisym-
päristö on terveellinen ja tukee monipuolisesti lapsen turvallisuutta.
Oppimisympäristön tulee olla myös esteettisesti miellyttävä.

Yhteistyössä esiopetuksen toteuttamiseen osallistuvan henkilös-
tön, huoltajien ja lasten kanssa opettaja suunnittelee, toteuttaa ja ar-
vioi toimintaa, joka johtaa lapsen tunteiden, taitojen ja tietojen ke-
hittymiseen sekä laajentaa lapsen ja samalla koko ryhmän kiinnos-
tuksen kohteita.

5 § Työtavat

Opettajan tulee tukea oppimista sekä ohjata lasta tiedostamaan oma
oppimisensa ja havaitsemaan, että tämä voi itse vaikuttaa onnistu-
miseensa oppimisessa. Opettaja ohjaa oppimista, konkreettista ko-
keilemista, tutkimista, aktiivista osallistumista sekä muuta tiedon
hankintaa ja ongelmien ratkaisemista vuorovaikutuksessa aikuisten
ja vertaisryhmän kanssa. Lapsen omien tutkimusten lähtökohtana
ovat lapsen elinympäristöön läheisesti liittyvät ilmiöt ja tapahtumat
sekä niistä saadut kokemukset. Lapsi harjoittelee pohtimaan syy-
seuraussuhteita ja tekemään johtopäätöksiä. Lapsen näkökulmasta
toiminnan tulee olla tarkoituksenmukaista ja haasteellista.

Esiopetuksen työskentely perustuu leikinomaiseen, lapsen kehi-
tystasosta lähtevään toimintaan, joka edistää myös lapsen kielellistä
kehitystä sekä valmiuksia uusien asioiden oppimiseen. Toiminnassa
otetaan huomioon lapsen tarve oppia mielikuvituksen ja leikin kaut-
ta. Draamallisessa työtavassa yhdistyvät eri taideaineet, lasten ko-
kemukset ja tietoaines, joita työstetään yhdessä ajankohtaisen ai-
heen, sadun tai tarinan pohjalta.
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3 luku Esiopetuksen yksityiskohtaiset 
tavoitteet ja sisällöt

6 § Eheyttäminen

Esiopetus pohjautuu opetuksen eheyttämiseen. Eheyttävä opetus
muotoutuu kokonaisuuksista, jotka liittyvät toisaalta lapsen elämän-
piiriin ja toisaalta lapsen maailmankuvaa laajentaviin ja jäsentäviin
sisältöihin. Eheytetyn opetuksen tavoitteista neuvotellaan yhdessä ja
ne tiedostetaan siinä yhteisössä, jossa lapsi elää.

Eheyttämisen monimuotoisuuden tulee ilmetä siten, että eri tie-
donalat otetaan suunnittelussa ja toteutuksessa huomioon ja niitä
tarkastellaan osana kulloinkin valittua kokonaisuutta. Teemakoko-
naisuuksien valinnassa pyritään löytämään lapsille merkitykselliset
asiat ottamalla heidät mukaan teemojen suunnitteluun.

Eheytetyt kokonaisuudet ja oppimisprosessi ovat tärkeämpiä
kuin yksittäiset sisällöt. Kokemusten ja tietojen käsittely vuorovai-
kutuksessa aikuisten ja lasten kanssa monin eri tavoin on oppimisen
keskeinen osa. Työtapoja määrittävät opetuksen tavoitteet ja tarkoi-
tuksenmukaisuus. Monipuolisella työtapojen käytöllä pyritään saa-
maan erilaisia kokemuksia ja taitoja eri tiedonaloista. Esiopetukses-
sa tiedonalojen sisältöjen avulla lapsi laajentaa maailmankuvaansa
ja oppii itsestään oppijana. Esiopetuksen sisältöaluejako on tarkoi-
tettu ohjaamaan opettajan työtä. 

7 §  Keskeiset sisältöalueet

Kieli ja vuorovaikutus
Kieli on ajattelun ja ilmaisun väline. Oppimiensa käsitteiden avulla
lapsi jäsentää ympäristöään ja rakentaa maailmankuvansa. Esiope-
tuksessa tulee tukea lapsen ajattelun, sosiaalisuuden, tunteiden ja
vuorovaikutustaitojen kehittymistä ja oppimisprosessia erityisesti
kielen avulla. Näin lapsen tunne-elämä, luovuus ja itsetunto vahvis-
tuvat.

Lasta rohkaistaan ja ohjataan niin, että hänestä vähitellen kasvaa
aktiivinen puhuja ja kuuntelija monenlaisissa vuorovaikutustilan-
teissa, niin arkisissa viestintätilanteissa kuin oppimistilanteissakin.
Lapsi totuttautuu kertomaan ja keskustelemaan omista tunteistaan,
toiveistaan, mielipiteistään ja ajatuksistaan sekä ilmaisemaan suulli-
sesti havaintojaan ja päätelmiään. Lapsi harjaantuu  kuunteluun ja
kerrontaan. Ryhmän jäsenenä hän totuttautuu kuuntelemaan sekä
lasten että aikuisten puhetta, osallistumaan keskusteluun ja odotta-
maan tarvittaessa omaa vuoroaan.
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Lapselle luetaan ja kerrotaan satuja, kertomuksia, kertovia tieto-
tekstejä, runoja, loruja ym. niin, että hän saa tilaisuuden nauttia kuu-
lemastaan. Lapsi eläytyy kuulemaansa, hän saa aineksia ajatteluun-
sa ja hänen kykynsä ymmärtää omaa ja toisten elämää vahvistuu.
Hän alkaa ymmärtää lukemisen merkitystä. Hän kiinnostuu kysy-
mään ja tekemään päätelmiä sekä arvioimaan kuulemaansa.

Esiopetuksessa luodaan pohjaa luku- ja kirjoitustaidon oppimi-
selle. Alkavan luku- ja kirjoitustaidon perustana on, että lapsi on
kuullut ja kuunnellut, hän on itse tullut kuulluksi, hän on puhunut ja
hänelle on puhuttu, hänen kanssaan on keskusteltu, hän on kysellyt
ja hänelle on vastattu. Lapsi  kehittää tällaisessa ympäristössä ikään
kuin huomaamattaan sanavarastoaan sekä luku- ja kirjoitustaitoaan.
Lapsen aikaisemmat kokemukset ja taidot ovat pohjana esiopetuk-
sen lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen prosessissa. Nämä erilai-
set tiedot ja taidot, myös mahdollisesti jo ennen esiopetusta opittu
luku- ja kirjoitustaito, otetaan huomioon järjestämällä avoin oppi-
misympäristö, jossa kukin lapsi voi tarttua kirjoitettuun kieleen
omien edellytystensä mukaisesti. Materiaalina tulee olla monipuoli-
sia tekstejä, jotka tarjoavat tilaisuuksia lukea yksin, toisten lasten tai
aikuisen seurassa.

Tavoitteena on herättää ja lisätä lapsen mielenkiintoa suullisen ja
kirjoitetun kielen havainnointiin ja tutkimiseen. Tutkimisen kohtei-
na voivat olla erilaiset tekstit, ilmaisut, yksittäiset sanat, kirjaimet ja
äänteet lapselle mielekkäässä yhteydessä. Kielellisen tietoisuuden
kehittymistä tuetaan kielellä leikkien, loruillen ja riimitellen sekä tu-
tustuen monipuolisesti kirjoitettuun kielimuotoon. Lapsi saa koke-
muksia siitä, että puhuttu kieli voidaan muuttaa kirjoitetuksi ja kir-
joitettu kieli puheeksi sekä aikuisten antaman mallin että omien kir-
joittamis- ja lukemisyritysten avulla.

Matematiikka
Esiopetuksessa luodaan ja vahvistetaan pohjaa matematiikan oppi-
miselle. Lasta ohjataan kiinnittämään huomiota luonnollisissa arki-
päivän tilanteissa ilmeneviin matemaattisiin ilmiöihin. Oppimisti-
lanteissa lapsella on aktiivinen rooli. Pääosin leikkien, tarinoiden,
laulujen, liikunnan, pienten työtehtävien, keskusteluhetkien ja pe-
lien avulla johdattelu sekä runsas havainnollisuus ovat luonnollisia
tapoja avartaa lapsen käsitystä matematiikasta. Lapsen myönteistä
suhtautumista matematiikkaa kohtaan tulee tukea. Hänen tulisi ko-
kea matematiikan oppiminen mielenkiintoiseksi ja haastavaksi toi-
minnaksi, joka on merkityksellistä ja mielekästä.

Matematiikan oppiminen edellyttää käsitteiden ymmärtämistä.
Lapsen tulee saada monipuolisia kokemuksia käsitteen eri ilmene-
mismuodoista. Tarkoin harkitut ja johdonmukaiset opetusmenetel-
mät, välineet ja kieli ovat keskeisiä käsitteiden muodostusprosessis-
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sa. Luokittelun, vertailun ja järjestämisen avulla lapsi tutkii ja jä-
sentää ympäristönsä esineitä, eliöitä, kappaleita, kuvioita, aineita ja
ilmiöitä muotojen ja määrien sekä muiden ominaisuuksien perus-
teella.

Esiopetuksessa on tärkeää kehittää lapsen keskittymistä, kuunte-
lemista, kommunikointia ja ajattelun taitoja. Matemaattisen ajatte-
lun kehittymisessä on tärkeää, että lapsi oppii tarkkailemaan myös
omaa ajattelemistaan. Lasta on kannustettava kertomaan, mitä hän
ajattelee tai miten hän ajatteli. Aikuisen tehtävänä on rakentaa oppi-
misympäristö, joka tukee ja edistää jokaisen lapsen yksilöllistä ma-
temaattisen ajattelun kehittymistä.

Etiikka ja katsomus
Uskonnon ja omantunnon vapaus on perustuslain 11 §:n turvaama
oikeus, jota esiopetusikäisten kohdalla käyttää huoltaja. Esiopetuk-
seen sisältyy eettistä kasvatusta ja kulttuurista katsomuskasvatusta.
Perustuslain 6 §:n säännösten puitteissa esiopetukseen sisältyy
myös uskontokasvatusta ja sille vaihtoehtoista elämänkatsomustie-
tokasvatusta. Huoltajan valinnan mukaan lapsi osallistuu tällöin jo-
ko järjestettyyn uskontokasvatukseen, elämänkatsomustietokasva-
tukseen tai muuhun opetukseen.

Tiettyyn uskontokuntaan kuuluvien tai uskontokuntiin kuulu-
mattomien lasten vähäisestä määrästä tai muusta erityisestä opetuk-
sen järjestämiseen liittyvästä hyväksyttävästä syystä, esiopetuksen
järjestäjä voi päättää, ettei kyseisen uskontokunnan tunnustuksen
mukaista uskontokasvatusta tai elämänkatsomustietokasvatusta jär-
jestetä.

Esiopetuksen eettinen kasvatus sisältyy kaikkeen toimintaan ja
on koko ryhmälle yhteistä. Eettinen kasvatus lähtee itsetunnon ke-
hittymisestä ja laajentuu ihmisten välisiin sosiaalisiin taitoihin sekä
edelleen elinympäristöön. Eettinen kasvatus liitetään esiopetuksen
eri tilanteisiin, ja sitä käsitellään lasten kanssa keskustellen tai roo-
lileikkejä käyttäen ja näin kehitetään lasten eettistä ajattelua.

Kulttuurista katsomuskasvatusta opetetaan kaikille lapsille yh-
teisenä. Kulttuurisen katsomuskasvatuksen tavoitteena on katso-
muksellisen ajattelun kehittyminen. Tähän liittyy lapsen kuulluksi
tuleminen katsomuksellisissa elämänkysymyksissä, mahdollisuus
kartuttaa katsomuksellista yleissivistystä tutustumalla oman katso-
muksen ja muiden lapsiryhmässä edustettuina olevien uskontojen ja
vakaumusten tapoihin sekä mahdollisuus oppia tuntemaan ja arvos-
tamaan oman kotiseudun kulttuuri- ja luontoperintöä.

Uskontokasvatuksen tavoitteena puolestaan on  mahdollisuus
kohdata uskontoon liittyviä asioita ja tutustua uskonnollisiin juhliin
sekä siihen, miten ja miksi niitä vietetään. Tavoitteena on myös an-
taa mahdollisuus tutustua oman uskonnon keskeisimpiin sisältöihin.
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Elämänkatsomustietokasvatuksen tavoitteena on kehittää val-
miuksia kohdata vakaumuksellisia kysymyksiä, jotka liittyvät ih-
missuhteisiin, kulttuuri-identiteettiin, ihmisen ja luonnon suhtee-
seen ja yhteisöön. Opetuksessa käsitellään suvaitsevaisuutta ja koh-
tuullisuutta, oikeudenmukaisuutta ja reiluutta, rohkeutta ja omaa
identiteettiä sekä hyväntahtoisuutta ja huolenpitoa.

Ympäristö- ja luonnontieto
Ympäristö- ja luonnontieto auttaa lasta ymmärtämään ympäristö-
ään, tukee ajattelun ja oppimaan oppimisen taitojen kehittymistä se-
kä vahvistaa elämyksellistä, kokemuksellista ja emotionaalista suh-
detta luontoon ja muuhun ympäristöön. Oppimisen lähtökohtana on
lapsen monimuotoinen elinympäristö, jonka  tunteminen luo pohjaa
laajemmalle ymmärrykselle ympäröivästä maailmasta.

Esiopetuksen tavoitteena ympäristö- ja luonnontiedossa on, että
lapsi oppii ymmärtämään ja arvostamaan luonnonvaraista ja raken-
nettua ympäristöä, erilaisia ihmisiä ja kulttuureja sekä tuntemaan
oman toimintansa vaikutuksen lähiympäristöönsä. Lapsi oppii otta-
maan omassa toiminnassaan huomioon luonnon monimuotoisuu-
den, ympäristön viihtyisyyden ja kauneuden sekä toimimaan ympä-
ristöä säästävällä tavalla ja sitä hoitaen. Myönteisen ympäristösuh-
teen kehittymisen yhtenä edellytyksenä on, että lapsi kokee elinym-
päristönsä myös turvalliseksi ja kiinnostavaksi tutkimus- ja leikki-
paikaksi.

Lapsen ympäristöopiskelu tukeutuu ongelmakeskeiseen tutki-
vaan lähestymistapaan, jossa lähtökohtana ovat ympäristöön liitty-
vät asiat, ilmiöt ja tapahtumat. Vaikka opiskelu tapahtuu sosiaalises-
sa vuorovaikutuksessa muiden kanssa, tiedonhankinnassa jokainen
lapsi on aktiivinen toimija, joka rakentaa omaa ymmärrystään mo-
nin erilaisin keinoin. Lasta rohkaistaan muotoilemaan kysymyksiä
ja etsimään niihin selityksiä. Havaintojen avulla, kaikkia aisteja
käyttäen, hän saa tietoa ympäröivästä maailmasta, ja siksi häntä
myös ohjataan havaintojen teossa erilaisin apukeinoin, kuten mit-
tauksin. Lapsi oppii kuvailemaan, vertailemaan, luokittelemaan ja
järjestämään havaintojen ja mittausten avulla saatuja tietoja ja tu-
loksia sekä esittämään näille toimille perusteluja. Samoin hän oppii
niiden pohjalta muodostamaan käsitteitä, tekemään päätelmiä ja
löytämään syy-seurausselityksiä. Havaintoja ja tutkimusten tuloksia
harjoitellaan merkitsemään muistiin ja esittämään niitä esimerkiksi
piirtämällä, kertomalla tai näyttelemällä. Kokeellisesti saatuun,
kuultuun tai nähtyyn tietoon opetellaan suhtautumaan kriittisesti.

Sisällöt valitaan esimerkiksi seuraavilta luonnontieteellisiltä ai-
healueilta: ihminen ja hänen suhteensa ympäristöön, eliöt ja niiden
elinympäristö, maa ja avaruus, ympäristön aineet ja materiaalit sekä
energiaan liittyvät asiat. Luonnontieteellisiä käsitteitä hyödyntäen
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voidaan opetus suunnitella integroiduiksi teemoiksi, jotka liittyvät
lapsen elämänpiiriin. Teemat suunnitellaan kuitenkin siten, että ne
tarjoavat lapselle mahdollisuuden rakentaa maailmankuvaa sekä
hankkia arkielämän ymmärtämistä edistäviä tietoja, taitoja ja val-
miuksia.

Terveys
Esiopetuksessa edistetään lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista
terveyttä sekä kasvua ja kehitystä. Lasta autetaan tiedostamaan it-
sensä suhteessa muihin ja ympäristöön antamalla myönteisiä koke-
muksia ja osallistumisen mahdollisuuksia. Luonnollisissa arkipäi-
vän tilanteissa edistetään lapsen valmiuksia ymmärtää ja ottaa vas-
tuuta omasta terveydestään ja turvallisuudestaan. Lasta ohjataan
liikkumaan turvallisesti lähiympäristössä.

Lasta ohjataan huolehtimaan terveydestään ja päivittäisestä hen-
kilökohtaisesta hygieniastaan. Lapsen terveellisiä ruokatottumuksia
tuetaan ja lasta ohjataan hyviin ruokailutapoihin. Toiminnalla ja ta-
pakasvatuksella lasta ohjataan myönteisiin ihmissuhteisiin ja tunne-
elämän terveyteen sekä välttämään väkivaltaa. Lapsen kasvua ja ke-
hitystä tuetaan huolehtimalla työn, levon ja virkistyksen välisestä ta-
sapainosta.

Fyysinen ja motorinen kehitys
Päivittäinen monipuolinen liikunta on välttämätöntä lapsen tasapai-
noiselle kasvulle, kehitykselle ja terveydelle. Liikkumisen ja leikin
avulla harjaannutetaan lapsen fyysistä ja motorista kuntoa, liikehal-
lintaa ja motorisia perustaitoja. Lapsen hienomotoriikka, kädentaidot
sekä käden ja silmän yhteistyö kehittyvät arkipäivän toiminnoissa.
Ohjatun liikunnan lisäksi lapselle annetaan mahdollisuuksia omaeh-
toiseen liikunnalliseen toimintaan ja leikkiin. Lasta tuetaan toimi-
maan omatoimisesti, aloitteellisesti ja yhteistoiminnallisesti ryhmäs-
sä sekä rohkeasti kaikissa liikuntatilanteissa. Lasta ohjataan ymmär-
tämään liikunnan merkitys ihmisen hyvinvoinnille ja terveydelle.

Taide ja kulttuuri
Esiopetuksessa musiikki- ja muut taidekokemukset ovat merkittävä
osa lapsen emotionaalista, taidollista ja tiedollista kehitystä. Kuvia
tekemällä, valmistamalla esineitä käsin, musisoimalla, draamahar-
joituksilla, tanssimalla ja liikkumalla lapsen luovuus, mielikuvitus
ja itseilmaisu harjaantuvat. Lapselle järjestetään mahdollisuuksia
taidekokemuksiin ja -nautintoihin ja niistä keskustelemiseen. Leikin
sekä tutkivan ja kokeilevan taiteellisen toiminnan avulla lapsi etsii
tietoa itsestään ja ympäröivän maailman ilmiöistä. Lasta ohjataan
pitkäjänteiseen taiteelliseen työskentelyyn ja arvostamaan omaa ja
muiden työtä. Lapsen aistiherkkyyden, havaintokyvyn ja avaruudel-
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lisen hahmottamiskyvyn kehittymistä tuetaan. Näin lapsen oppimis-
prosessit syventyvät ja hän oppii elämäntaitoja sekä ajattelun ja on-
gelmanratkaisun taitoja.

Lapselle tarjotaan tilaisuus tutustua viestintävälineisiin ja harjoi-
tella niiden käyttöä. Lapsen kanssa tarkastellaan kuvia ja keskustel-
laan niiden merkityssisällöistä ja kuvailmaisusta. Lasta ohjataan tut-
kimaan äänimaailmaa ja musiikin vaikutusta viestinnässä. Lasta
kannustetaan ilmaisemaan ajatuksiaan ja tunteitaan sanoin sekä
draaman keinoin, äänenpainoin ja -sävyin, ilmein, elein ja liikkein.

Lapsen kulttuurisen identiteetin vahvistumista ja hänen ymmär-
rystään omasta kulttuuriperinnöstään ja kulttuurien monimuotoisuu-
desta tuetaan. Lasta ohjataan arvostamaan ja vaalimaan luonnon ja
rakennetun ympäristön sekä esineympäristön esteettisiä ja kulttuuri-
sia arvoja. 

Lasta rohkaistaan monipuoliseen ilmaisuun erilaisten teemako-
konaisuuksien yhteydessä.

4 luku  Esiopetuksen yleinen tuki

8 § Yhteistyö huoltajien kanssa

Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta. Lapsen viihty-
vyyden, kasvamisen ja oppimisen kannalta on tärkeää luoda luotta-
muksellinen yhteys esiopetuksen henkilöstön ja huoltajien välille.

9 § Lapsen esiopetuksen suunnitelma

Esiopetuksen aloitusvaiheessa opettaja voi laatia yhteistyössä huol-
tajien ja mahdollisesti lapsen kanssa lapsen esiopetuksen suunnitel-
man, jonka avulla pyritään turvaamaan lapselle parhaat edellytykset
kasvaa ja oppia. Lapsen esiopetuksen suunnitelma voidaan laatia jo-
kaiselle lapselle erikseen ja/tai yhteisesti ryhmälle. Suunnitelmassa
kiinnitetään huomiota yksilön kehityksen kannalta olennaisiin teki-
jöihin, kuten lapsen kasvulle ja kehitykselle asetettaviin tavoitteisiin
sekä arvioon lapsen vahvuuksista ja vaikeuksista.

10 § Arviointi

Esiopetuksessa arviointi perustuu siihen, miten hyvin esiopetuksen
yleiset tavoitteet ja mahdollisessa lapsen esiopetuksen suunnitel-
massa tai muulla tavoin asetetut lapsen tavoitteet toteutuvat. Ar-
viointia suoritetaan  jatkuvasti opettajan ja lapsen vuorovaikutuk-
sessa työskentelyn ja oppimisprosessin edetessä. Palautetta anne-
taan opettajan ja huoltajien sekä mahdollisesti myös lapsen kanssa

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2000

15



käytävissä säännöllisissä keskusteluissa. Opettajan tulee yhteistyös-
sä muun henkilöstön kanssa edistää lapsen edellytyksiä itsearvioin-
tiin, mikä tukee erityisesti lapsen minäkuvan kehittymistä ja oman
työskentelyn jäsentämistä. Arvioinnissa painotetaan lapsen kasvu-
ja oppimisprosessin edistymistä pikemmin kuin vain tavoitteiden
saavuttamista.

Esiopetuksen päätteeksi voidaan antaa osallistumistodistus. To-
distusta voidaan täydentää kuvaamalla järjestettyä esiopetusta.

11 § Tukipalvelut

Esiopetuksen tavoitteiden toteutuminen edellyttää lapsen terveydes-
tä sekä fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huo-
lehtimista. Opetussuunnitelmassa määritellään, miten terveyttä ja
hyvinvointia edistävät tukipalvelut järjestetään.

5 luku Erityistä tukea tarvitsevien 
lasten esiopetus

12 § Erityinen tuki

Esiopetuksessa erityistä tukea tarvitsevat lapset, joiden kehityksen,
kasvun ja oppimisen edellytykset ovat heikentyneet sairauden, vam-
man tai toimintavajavuuden vuoksi. Lisäksi erityisen tuen piiriin
kuuluvat lapset, jotka tarvitsevat psyykkistä tai sosiaalista tukea
kasvulleen. Erityiseen tukeen ovat oikeutettuja myös lapset, joilla
on opetuksen ja oppilashuollon asiantuntijoiden ja huoltajan mu-
kaan kehityksessään oppimisvalmiuksiin liittyviä riskitekijöitä. Li-
säksi erityistä tukea esiopetuksessa tulee antaa lapsille, jotka ovat
pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä tai joiden perusopetuksen
aloittamista on päätetty siirtää vuotta myöhemmäksi, sekä lapset,
jotka otetaan tai siirretään erityisopetukseen esiopetuksen aikana.

Erityisen tuen tulee sisältää oppimisvaikeuksien varhaiseen tun-
nistamiseen, ennaltaehkäisyyn ja kuntouttamiseen liittyvät tarpeelli-
set toimet.

13 § Erityistä tukea tarvitsevan lapsen 
esiopetuksen yksilöllistäminen

Lapsen esiopetuksen fyysinen ja sosiaalinen oppimisympäristö ja
tarvittavat tukipalvelut tulee ensisijaisesti järjestää niin, että lapsi
voi mahdollisimman täysipainoisesti osallistua ryhmän toimintaan. 

Työskentelyn perustana ovat yhdessä kodin kanssa sovitut, pe-
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rusturvallisuutta ylläpitävät, henkilökohtaiset tavoitteet, jotka tuke-
vat lapsen fyysistä, kognitiivista ja sosioemotionaalista kasvua. En-
sisijaisesti on tuettava lapsen positiivisen minäkuvan ja terveen it-
setunnon kehittymistä sekä huolehdittava tasavertaisesta jäsenyy-
destä ryhmässä. Työskentelyn tulee olla leikinomaista, lapsen kehi-
tystasosta lähtevää toiminnallista ryhmä- ja yksilöohjausta. Se edis-
tää lapsen kielellistä kehitystä ja valmiuksia uusien asioiden oppi-
miseen sekä ennalta ehkäisee oppimisvaikeuksia. 

Erityistä tukea tarvitsevalle lapselle tulee laatia lapsen esiope-
tuksen suunnitelma yhdessä huoltajan ja tarvittavien asiantuntijoi-
den kanssa. Suunnitelman tulee sisältää lapsen kasvulle ja kehityk-
selle asetettavat tavoitteet sekä arvio lapsen vahvuuksista ja oppi-
miseen liittyvistä riskitekijöistä ja vaikeuksista. Suunnitelmaan kir-
jataan lapsen oppimisympäristöön liittyvät muutostarpeet sekä ope-
tukseen osallistumisen edellyttämät tuki- ja oppilashuoltopalvelut,
niistä vastaavat tahot ja edistymisen seuranta ja arviointi. Niille lap-
sille, jotka on otettu tai siirretty erityisopetukseen, suunnitelma laa-
ditaan henkilökohtaiseksi opetuksen järjestämistä koskevaksi suun-
nitelmaksi (HOJKS).

Erityisopetus esiopetuksen aikana järjestetään pääasiassa muun
opetuksen ohessa samanaikaisopetuksena tai pienryhmä- ja yksilö-
työskentelynä. Erityistä tukea tarvitsevista lapsista voidaan muo-
dostaa myös oma ryhmä.

Opetusta järjestettäessä tulee huolehtia siitä, että erityistä tukea
tarvitsevan lapsen siirtyminen perusopetukseen tapahtuu yhteistyös-
sä perus- ja esiopetuksesta vastaavan henkilöstön sekä huoltajan
kanssa.

6 luku Eri kieli- ja kulttuuriryhmien sekä 
erityiseen pedagogiseen järjestelmään tai 

periaatteeseen perustuva esiopetus

14 § Saamenkieliset

Esiopetusta voidaan antaa jollakin kolmesta Suomessa puhuttavista
saamen kielistä: inarinsaame, koltansaame ja pohjoissaame.

Saamen kielellä annettavan esiopetuksen kielelliset tavoitteet
ovat samat kuin muussakin esiopetuksessa. Lisäksi saamenkielisen
esiopetuksen tavoitteena on vahvistaa saamen kielen osaamista ja
erityisesti rohkaista käyttämään kieltä. Opetuksen tulee tukea suul-
lisen perinteen säilymistä ja vahvistamista. Tavoitteena on myös li-
sätä lapsen valmiuksia toimia saamenkielisessä ympäristössä ja op-
pia saamen kieltä ja kielellä.
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Saamelaisalueen koulut ja päiväkodit ovat osa monikulttuurista
yhteiskuntaa. Esiopetuksen tavoitteena on kasvattaa lasta monikieli-
syyteen ja -kulttuurisuuteen sekä opettaa häntä kunnioittamaan alu-
eensa kieliä ja kulttuureja. Tärkeää on painottaa saamelaisten yh-
teenkuuluvuutta alueen alkuperäiskansana yli rajojen.

Esiopetuksen tulee vahvistaa ja edistää lasten saamelaista identi-
teettiä ja kulttuuritietoisuutta. Lapselle tulee kasvatuksen ja opetuk-
sen avulla antaa mahdollisuus omaksua saamelainen kulttuuriperin-
tö. Opetuksen painoalueita ovat saamelainen kulttuuri, erityisesti
joiku ja käsityöt, elinkeinot, elämäntapa ja paikallinen luonto. Kie-
lellisen ja kulttuuriperinteen jatkumista tulee edistää yhteistyössä
paikallisen yhteisön kanssa.

15 § Romanikieliset

Romanilasten esiopetuksessa otetaan huomioon romanikulttuurista
johtuvat erityistarpeet ja annetaan mahdollisuuksien mukaan ro-
manikielen opetusta.

Romanikielen opetuksen tarkoituksena on vahvistaa romanilap-
sen identiteettiä ja kulttuuritietoisuutta sekä antaa hänelle mahdolli-
suus toimivaan kaksikieliseen kulttuuri-identiteettiin.

Romanikielen opetuksen tavoitteet ovat tutustuttaa lasta leikin ja
lorujen avulla romanikieleen, laajentaa sanavarastoa, edistää lause-
tajua ja rohkaista käyttämään omaa kieltä keskinäisessä kanssakäy-
misessä. Opetuksen tulee tukea suullisen perinteen säilymistä ja
vahvistamista sekä kertoa romanikulttuurista, elämäntavasta, am-
mateista ja historiasta.

Romanilasten tulee saada esiopetuksessa erityisesti opetusta suo-
men/ruotsin kielessä ja kädentaidoissa.

16 § Viittomakieliset

Viittomakielisessä opetuksessa lasten kielitausta voi olla jokin seu-
raavista: viittomakieli äidinkielenä, ensikielenä tai toisena kielenä.
Viittomakielinen esiopetus toteutetaan ensisijaisesti viittomakieli-
sessä ryhmässä tai sekaryhmässä, joka koostuu viittomakielisistä ja
puhuttua kieltä käyttävistä lapsista. Opetuksen kielelliset tavoitteet
ja pedagogiset ratkaisut kytkeytyvät läheisesti lasten kielitaustaan,
joka otetaan erityisesti huomioon laadittaessa lapsen esiopetuksen
suunnitelmaa tai henkilökohtaista opetuksen järjestämistä koskevaa
suunnitelmaa. Lapselle tulee antaa kasvatuksen ja opetuksen myötä
mahdollisuus omaksua viittomakielinen kulttuuriperintö.

Viittomakielisen esiopetuksen kielelliset tavoitteet ovat samat
kuin muussakin esiopetuksessa. Esiopetuksen tavoitteena on vah-
vistaa viittomakielistä ilmaisua, lausetajua ja viittomavarastoa sekä
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rohkaista käyttämään kieltä ja näin lisätä lapsen valmiuksia toimia
viittomakielisessä ympäristössä. Tavoitteena on myös tutustuttaa
lapsi valtakulttuurin ja viittomakielisen kulttuurin eroihin, kuten ää-
nimaailman ilmiöihin ja puhuttuun kieleen sekä tulkkipalvelun
käyttöön.

Esiopetuksen tavoitteet saavutetaan aikuisen ja lapsen välisessä
viittomakielisessä vuorovaikutuksessa. Siinä otetaan huomioon, et-
tä lapsen kanssa viestitään pääasiallisesti visuaalisen kanavan kaut-
ta. Sekaryhmässä esiopetus toteutetaan siten, että viittomakielinen
lapsi voi osallistua siihen mahdollisimman täysipainoisesti. Viitto-
makielisen opetuksen ja kasvatuksen turvaamiseksi voidaan käyttää
tulkkausta.

17 § Maahanmuuttajat

Esiopetusikäisen maahanmuuttajalapsen opetus on mahdollista jär-
jestää muun esiopetuksen yhteydessä, perusopetukseen valmistava-
na opetuksena tai näiden yhdistelmänä. Esiopetukseen osallistuvia
maahanmuuttajia erottaa toisistaan kieli ja kulttuuri, maahanmuuton
syy ja maassaoloaika. Lasten taustat otetaan huomioon, vaikka ope-
tuksessa toteutetaan esiopetuksen yleisiä kasvatus- ja oppimistavoit-
teita. Lisäksi maahanmuuttajien opetuksella on erityistavoitteita,
joihin pyritään paikallisten resurssien ja erilaisten ratkaisumallien
rajoissa. Opetuksella tuetaan suomen/ruotsin kielen ja mikäli mah-
dollista myös lapsen äidinkielen kehittymistä sekä mahdollisuutta
kasvaa kahteen kulttuuriin. Lapsen identiteetin rakentumiselle on
merkityksellistä, että myös hänen kulttuuriinsa kuuluvia asioita ar-
vostetaan ja että ne näkyvät esiopetuksen arkipäivässä.

Suomi/ruotsi toisena kielenä -opetuksen tavoite on, että lapsi
saavuttaa perusopetuksen aikana mahdollisimman toimivan suo-
men/ruotsin kielen taidon kaikilla kielen osa-alueilla. Hyvän suo-
men/ruotsin kielen hallinnan keskeisinä edellytyksinä ovat äidin-
kielen hallinta ja tavoitteinen oppiminen. Esiopetuksessa lapsella on
mahdollisuus opiskella suomea/ruotsia sekä ohjauksessa että luon-
nollisissa viestintätilanteissa suomen/ruotsinkielisten lasten ja ai-
kuisten kanssa. Esiopetuksen  keskeiset sisältöalueet harjaannutta-
vat kielen käytön eri toimintoihin, kotouttavat suomalaiseen kult-
tuuriin ja vertailevat suomalaista kulttuuria muihin kulttuureihin.
Tämä opetus ja lapsen äidinkielen oppimisprosessit nivoutuvat
kaikkiin esiopetuksen osa-alueisiin.

Lapsen äidinkielen opetuksen  tavoitteet puolestaan ovat ajatte-
lun kehittyminen, itsetunnon ja persoonallisuuden ehyt kasvu sekä
kielenkäyttötaitojen vahvistuminen. Keskeisellä sijalla on lapsen il-
maisukielen ja -rohkeuden lisääntyminen sekä omien näkemysten ja
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mielipiteiden esittäminen. Kulttuuriryhmän mukaan joko kerrottu
tai kirjoitettu satu- ja tarinaperinne ovat keskeistä aineistoa.

Oman kulttuurin tukemisen tavoitteena on, että lapsi tulee tietoi-
seksi oman etnisen ryhmänsä kulttuuriperinnöstä ja oppii arvosta-
maan sitä. Kulttuuria tukevan esiopetuksen päämääränä on omanar-
vontuntoinen, kulttuuristaan, taustastaan ja kielestään ylpeä, yhteis-
kuntaan integroitunut kaksikielinen ja -kulttuurinen aikuinen, joka
kykenee siirtämään omaa kulttuuriperintöään lapsilleen.

18 § Erityiseen pedagogiseen järjestelmään tai 
periaatteeseen perustuva esiopetus

Esiopetuksen järjestäminen on mahdollista perustaa erilaisille peda-
gogisille ratkaisuille, joissa korostuu kieli tai ihmisen kehittyminen
taiteen ja käytännön toiminnan myötä. Tällaisia ovat esimerkiksi
vieraskielinen ja kielikylpyopetus sekä steiner- tai montessoripeda-
gogiikka. Näitä ratkaisuja käytettäessä on erityisen tärkeää, että lap-
sen huoltaja saa riittävästi tietoa käytettävästä toimintafilosofiasta ja
opetuksen erityistavoitteista.

Esiopetuksen opetuskielestä on säädetty perusopetuslaissa. Esi-
opetuksen opetuskielellä ja muulla kielellä annettava esiopetus
muodostavat kokonaisuuden. Yleistavoitteiden lisäksi tällaisessa
esiopetuksessa pyritään erityistavoitteisiin. Suppeimmillaan tavoit-
teena on herättää lapsen mielenkiinto kieltä kohtaan. Laajimmillaan
pyritään luomaan lapselle valmiuksia toimia kaksikielisessä ympä-
ristössä ja oppia opetuskielen lisäksi myös muulla kielellä. Etäta-
voitteena voi tällöin olla, että lapsi pystyy perusopetukseen siirryt-
tyään opiskelemaan sekä esiopetuksen opetuskielellä  että kyseisel-
lä muulla kielellä. Jos ryhmässä on kielelliseltä taustaltaan erilaisia
lapsia, heidän kielelliset tavoitteensakin ovat erilaiset. Niiden saa-
vuttamista tuetaan tarvittaessa opetusta eriyttämällä. Mitä laajempaa
muun kielen käyttö esiopetuksessa on, sitä suurempia vaatimuksia
se asettaa oppimisympäristölle.

7 luku Esiopetuksen opetussuunnitelman 
laatiminen

19 § Opetussuunnitelman laatimisen järjestelyt

Opetussuunnitelman perusteet on normi, joka toimii kansallisena ke-
hyksenä opetussuunnitelman laadinnalle. Paikallisissa opetussuun-
nitelmissa tarkennetaan perusteissa määriteltyjä tavoitteita ja sisältö-
jä ja niiden pohjalta luodaan toiminnallisia kokonaisuuksia.
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Opetussuunnitelma tulee siis laatia perusteiden pohjalta, ja sen
lisäksi siinä otetaan huomioon kunnan omaleimaisuus sekä muut
kunnassa tehdyt lapsia ja koulutusta koskevat päätökset.

Esiopetuksen opetussuunnitelmasta tulee käydä ilmi myös päi-
väkodin tai koulun toimintaympäristö ja sen antamat mahdollisuu-
det sekä kuvaus opetuksen toteuttamisesta. Opetussuunnitelman tu-
lee ohjata opettajan suunnittelua ja toimia hänen työvälineenään.

Opetussuunnitelma voidaan laatia kuntakohtaisena, alueittaisena
tai päiväkoti- tai koulukohtaisena sen mukaan, kuin opetuksen jär-
jestäjä päättää. Mikäli kunnassa toimii yksityisiä esiopetuksen to-
teuttajia, joilta kunta ostaa esiopetuspalvelut, on päätettävä myös
näiden opetussuunnitelman laatimisesta ja hyväksymisestä.

On pyrittävä siihen, että mahdollisimman moni opetusta toteut-
tava henkilö osallistuisi opetussuunnitelman laadintaan, jotta sitou-
tuminen sen noudattamiseen varmistuisi. Myös lasten huoltajien on
voitava vaikuttaa työhön varsinkin opetussuunnitelman kasvatusta-
voitteita suunniteltaessa.

Käytännön järjestelyistä määrätään vuosittain laadittavassa pe-
rusopetusasetuksen 9 §:n mukaisessa suunnitelmassa.

20 § Opetussuunnitelmaan sisältyvät seikat

Esiopetuksen opetussuunnitelmasta tulee ilmetä seuraavat seikat sen
mukaan, kuin opetuksen järjestäminen edellyttää:
1) esiopetuksen toiminta-ajatus
2) esiopetuksen oppimisympäristön kuvaus
3) esiopetuksen mahdolliset painotukset
4) esiopetuksessa noudatettavat täsmennetyt kasvatus- ja oppi-

mistavoitteet
5) esiopetuksen pedagoginen toteuttaminen
6) erityistä tukea tarvitsevien lasten esiopetuksen järjestäminen
7) eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvien lasten esiopetuksen jär-

jestäminen
8) yhteistyö muun varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa
9) yhteistyö kotien kanssa 
10) yhteistyö esiopetuksen toteuttamiseen osallistuvan henkilöstön 

kesken
11) opetuksen tukipalvelut ja yhteistyö muiden asiantuntijoiden 

kanssa
12) yhteistyö muiden tahojen kanssa
13) esiopetuksen järjestäminen yhdistetyissä ryhmissä, esimerkik-

si 3–6-vuotiaat päivähoidossa tai esiopetus yhdysluokissa pe-
rusopetuksen kanssa

14) lapsen esiopetuksen suunnitelman laatimisen periaatteet
15) lapsen kehittymisen ja oppimisen seuranta sekä arviointi
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16) esiopetukseen osallistumisesta annettava todistus
17) toiminnan toteutumisen jatkuva arviointi.

8 luku  Voimaantulo

21 § Voimaantulo

Nämä perusteet tulevat voimaan 19.12.2000 ja ne korvaavat 16.2.
1996 annetut Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Näiden
perusteiden mukainen opetussuunnitelma voidaan ottaa käyttöön
1.8.2001 alkaen ja tulee ottaa käyttöön viimeistään 1.8.2002.
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Perusopetuslaki

2 §
Opetuksen tavoitteet

Tässä laissa tarkoitetun opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kas-
vua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen
sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi esiopetuk-
sen tavoitteena on osana varhaiskasvatusta parantaa lasten oppimisedelly-
tyksiä.

Opetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa
sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää it-
seään elämänsä aikana.

Opetuksen tavoitteena on lisäksi turvata riittävä yhdenvertaisuus kou-
lutuksessa koko maan alueella.

(L 628/21.8.1998)

4 §
Velvollisuus järjestää perusopetusta ja esiopetusta

Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvol-
lisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä
vuonna esiopetusta. Lisäksi kunta on velvollinen järjestämään oppivelvol-
lisuuden alkamisvuonna esiopetusta 25 §:n 2 momentissa tarkoitetun pi-
dennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville lapsille ja niille lapsille, jot-
ka 27 §:n mukaisesti aloittavat perusopetuksen vuotta säädettyä myöhem-
min. Kunta voi järjestää tässä laissa tarkoitetut palvelut itse tai yhdessä
muiden kuntien kanssa taikka hankkia ne 7 tai 8 §:ssä tarkoitetulta perus-
opetuksen järjestäjältä. Kunta voi hankkia esiopetuspalvelut myös muulta
julkiselta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta. Kunta vastaa siitä, että sen
hankkimat palvelut järjestetään tämän lain mukaisesti.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
(L 1288/23.12.1999)

6 §
Oppilaan koulupaikan määräytyminen

Opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden matkat ovat asu-
tuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä lii-
kenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja Iyhyitä.
Esiopetusta järjestettäessä tulee lisäksi ottaa huomioon, että opetukseen
osallistuvilla lapsilla on mahdollisuus käyttää päivähoitopalveluita.

Kunta osoittaa oppivelvolliselle ja muulle tässä laissa tarkoitettua ope-
tusta saavalle 1 momentin mukaisen lähikoulun tai muun soveltuvan pai-
kan, jossa tämän lain 4 §:n 1 ja 2 momentin mukaisesti annetaan opetusta
sellaisella oppilaan omalla kielellä, jolla kunta on velvollinen opetusta jär-
jestämään. Esiopetusta saavalle oppilaalle voidaan opetuksen järjestämis-
paikaksi osoittaa myös vastaavat edellytykset täyttävä 4 §:n 1 momentissa
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tarkoitettu päivähoitopaikka tai muu soveltuva esiopetuksen järjestämis-
paikka. Kunta voi perustellusta opetuksen järjestämiseen liittyvästä syystä
opetuskieltä muuttamatta vaihtaa opetuksen järjestämispaikkaa.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
(L 1288/23.12.1999)

26 a §
Oikeus esiopetukseen

Lapsella on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna oikeus
saada esiopetusta. Lain 25 §:n 2 momentissa tarkoitetun pidennetyn oppi-
velvollisuuden piirissä olevalla lapsella ja sellaisella lapsella, joka 27 §:n
mukaisesti aloittaa perusopetuksen vuotta säädettyä myöhemmin, on oi-
keus saada esiopetusta myös oppivelvollisuuden alkamisvuonna.

Esiopetukseen osallistumisesta päättää 26 §:n 1 momentissa säädettyä
poikkeusta lukuun ottamatta oppilaan huoltaja. Esiopetukseen hakeutumi-
sesta säädetään tarvittaessa asetuksella.

Asetuksella säädetään tarvittaessa opetusryhmien muodostamisesta esi-
opetuksessa.

(L 1288/23.12.1999)

Perusopetusasetus

23 a §
Esiopetukseen hakeminen

Esiopetukseen tulee hakea ennen opetuksen alkamista opetuksen jär-
jestäjän edellyttämällä tavalla. Opetuksen järjestäjän tulee etukäteen il-
moittaa esiopetuksen järjestämispaikoista, opetuksen alkamis- ja päätty-
misajankohdasta sekä siitä, miten sen järjestämään tai hankkimaan esiope-
tukseen haetaan.

Esiopetukseen voi hakea oppilaaksi myös muuhun kuin kunnan perus-
opetuslain 6 §:n 2 momentin mukaan osoittamaan esiopetuksen järjestä-
mispaikkaan. Näitä oppilaita otettaessa on sovellettava yhdenvertaisia va-
lintaperusteita. Kunta voi kuitenkin päättää, että sen itse järjestämään tai
hankkimaan esiopetukseen otetaan ensisijaisesti kunnassa asuvia lapsia.

Lapsen asuinpaikan tai huoltajan työ- tai, opiskelutilanteen muuttuessa
taikka muusta vastaavasta erityisestä syystä esiopetukseen voi hakea ope-
tuksen järjestäjän 1 momentin mukaisesti edellyttämää ajankohtaa myö-
hemmin

(A 326/30.3.2000)
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