
Mitä esiopetus on 

Esiopetusta toteutetaan esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden ja paikallisen 
esiopetuksen opetussuunnitelman mukaan. Esiopetus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että 
lapsilla on mahdollisuus innostua, kokeilla ja oppia uutta. Esiopetuksen tavoitteena on edistää 
lapsen kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja ja tervettä 
itsetuntoa leikin ja myönteisten oppimiskokemusten avulla. Tavoitteena on myös havaita lasten 
kehitykseen ja oppimiseen vaikuttavat mahdolliset ongelmat, puuttua niihin ja ennalta 
ehkäistä vaikeuksien syvenemistä.  
 
Esiopetus on luonteeltaan eheytettyä opetusta, joka muodostuu eri laajuisista ja eri tavoin 
toteutetuista oppimiskokonaisuuksista. Esiopetuksen valtakunnalliset oppimiskokonaisuudet ovat: 
ilmaisun monet muodot, kielen rikas maailma, minä ja meidän yhteisömme, tutkin ja toimin 
ympäristössäni sekä kasvan ja kehityn. Näiden lisäksi Urjalan esioppilaat osallistuvat yhdessä 
perusopetuksen kanssa monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin.  

Missä esiopetusta järjestetään 

Esiopetusta järjestetään varhaiskasvatuksena päiväkodin etäyksiköissä koulujen yhteydessä. 

Toivottavaa on, että lapsi ilmoitetaan oman lähikoulun yhteydessä olevaan esiopetukseen. 

Milloin esiopetus alkaa 

Esiopetus alkaa elokuussa koulujen alkaessa ja päättyy keväällä koulujen päättymistä edeltävänä 
perjantaina. Työviikko on maanantaista perjantaihin ja noudattelee pääsääntöisesti koulun työ- ja 
loma-aikoja. Työpäivän pituus on noin 4 tuntia alkaen klo 8.25. Esiopetus on maksutonta. 

Esiopetuskuljetus 

Maksutonta esiopetuskuljetusta ei järjestetä, jos lapselle on myönnetty varhaiskasvatuspaikka 

samaan aikaan. Sen sijaan säännöllinen aamukuljetus ja esiopetuksen iltapäivähoito on 

mahdollista saada. Lisätiedot Urjalan kunnan oppilaskuljetusperiaatteista. 

Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus 

Jos lapsi tarvitsee maksuttoman esiopetuksen lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta, haetaan sitä 

omalla lomakkeella sähköisen asioinnin kautta. Varhaiskasvatusta järjestetään esiopetusyksikössä 

ennen esiopetuksen alkua ja esiopetuksen päättymisen jälkeen aamu- ja iltapäivähoitona. Jos 

lapsella on huoltajien työstä johtuva vuorohoidon tarve, järjestetään sitä pääsääntöisesti 

päiväkodissa. Vuorohoitoa haetaan omalla lomakkeella. Tässä tapauksessa lapsesta täytetään siis 

kolme erillistä hakemusta: esiopetusilmoitus, aamu- ja iltapäivähoito- sekä vuorohoitohakemus. 

Kaikissa lomakkeissa on sama pohja ja lomakkeelle pääsee samasta linkistä. 

Hoitoaikojen ilmoittaminen 

Hoitoajat varataan sähköisen asioinnin kautta mielellään heti kun tarve on selvillä. 

Varausjärjestelmä sulkeutuu sunnuntaina viikkoa ennen varauksen kohteena olevan 



esiopetusviikon alkamista. Varaukseen tulee kirjata myös ennalta tiedossa oleva poissaolo. Jos 

varausta ei ole tehty, tulkitaan, että lapsella ei ole hoidon tarvetta. 

Vakuutus 

Varhaiskasvatuksen lapsilla on kunnan puolesta vapaaehtoinen tapaturmavakuutus. Jos lapsi 
aiheuttaa omaisuusvahinkoja, niin korvausvelvollisuus on huoltajilla, esimerkiksi perheen omien 
vakuutuksien kautta.  

 
 


