
 

 

 

 

Tiedote vanhemmille esiopetuksesta, esiopetuslapsen päivähoidosta tai 

leikkitoiminnasta 
 

Esiopetus alkaa 10.8.2017 ja päättyy 1.6.2018. 

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 vaikuttavat ongelmat havaitaan, niihin puututaan ja ennalta ehkäistään näin 

mahdollisesti ilmeneviä vaikeuksia. 

 

Perusopetuslain (26 a §) mukaan lasten on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna osallistuttava vuoden 

kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. 

 

Päiväkodeissa ja Länsitien esiopetusryhmässä järjestetään esiopetuksen lisäksi päivähoitoa. 

Kirkonkylän koululla järjestetään ainoastaan esiopetusta, muilla esiopetusta järjestettävillä kouluilla lapsi voi 

ennen ja jälkeen esiopetuksen osallistua leikkitoimintaan, joka on koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan 

kaltaista toimintaa. Mikäli perhe haluaa, että lapsi osallistuu päivähoitoon (ei leikkitoimintaan), järjestetään se 

perhepäivähoidossa tai ryhmäperhepäivähoidossa koulukuljetusten avulla. Kuljetuksesta peritään perheeltä 

maksu Sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunnan vahvistaman perusteen mukaisesti.  Ks. matkaselvityssivu. 
 

Päivähoitomaksun määräytyminen  

 
Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät 

henkilöt sekä kaikki heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset. 

Päivähoitomaksuihin tulee muutos 1.3.2017 alkaen, jolloin maksut määräytyvät tuntiperusteisesti. Sivistys- ja 

varhaiskasvatuslautakunta päättää tuntirajoista 22.2.2017. 

 

Esiopetus on maksutonta (4 t/pv). Päivähoitomaksu määräytyy osa-aikaisen maksuprosentin mukaan ajalla 

10.8.2017-1.6.2018 ja ajalla 1.–9.8.2017 sekä 4.6.2018 alkaen maksu määräytyy kokoaikaisen maksuprosentin 

mukaan. 

 
Maksun määräytyminen leikkitoiminnassa  

 
Leikkitoiminnan maksu ei ole tuloperusteinen vaan laskutus tapahtuu alla mainittujen kellonaikojen mukaan eikä 

vaihtele kuukausittain. 

 

Leikkitoiminta ei ole päivähoitoa, jolloin leikkitoiminnasta ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta 

perittävät maksut ovat kiinteitä maksuja, joihin eivät perheen tulot vaikuta. Perheiden tulee etukäteen varata 

lapsen tarvitsema toimintaan osallistumisen laajuus, jolloin maksut määräytyvät seuraavasti: 

• mikäli lapsi osallistuu toimintaan vain iltapäivisin ajalla 11.30–16, on maksu 90,-/kk  

• vain aamuisin on maksu 60,-/kk 

• mikäli lapsi osallistuu toimintaan ajalla 7.30–16, on maksu 110,-/kk 

• mikäli lapsi osallistuu toimintaa ennen klo 7.30, lisämaksu on 20,-/kk 

• mikäli lapsi osallistuu toimintaan klo 16.00 jälkeen, lisämaksu on 20,-/kk 

• mikäli lapsi osallistuu toimintaan enintään 10 pv/kk, maksu on puolet em. kuukausimaksusta. 

 

 

 

Maija Kajaala, varhaiskasvatuksen johtaja 050-44 22 617 


