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Varhaiskasvatuksen johtaja Marjo Vesa:

Seloste Esiopetusta koskevan lain perusopetuslain muuttamisesta
(1040/2014) mukaan lap sen huoltajan on huo leh dit ta va sii-
tä, että lapsi osallistuu esi ope tuk seen tai muu hun esi ope-
tuk sen tavoitteet saa vut ta vaan toimintaan vuot ta ennen op-
pi vel vol li suu den alkamista. Jos lapsen op pi vel vol li suus vam-
man tai sairauden vuoksi al kaa jo 6-vuo ti aa na ja hä nel lä on
pidennetyn op pi vel vol li suu den päätös, hä nel lä on oi keus
esiopetukseen sinä vuonna, kun hän täyt tää viisi vuot ta.
Pidennetyn oppivelvollisuuden pii ris sä ole val la lapsella on
velvoite osallistua esiopetukseen myös op pi vel vol li suu den
alkamisvuonna eli kuusivuotiaana. Lap sel la on oikeus esi-
ope tuk seen oppivelvollisuuden al ka mis vuon na eli 7-vuo ti aa-
na, jos hän perusopetuslain 27 §:n mu kai ses ti aloit taa pe-
rus ope tuk sen vuotta säädettyä myö hem min.

 Ylöjärvellä esiopetuksen järjestämisestä vastaa var hais kas-
va tus. Esiopetusta toteutetaan esiopetuksen ope tus suun ni-
tel man perusteiden (2014) ja Ylöjärven esi ope tus suun ni tel-
man mu kai ses ti.  Esiopetuksen laajuus on 700 tuntia lu ku-
vuo des sa eli kes ki mää rin neljä tuntia päivässä. Esi ope tuk-
sen lukuvuosi al kaa 10.8.2021 ja päättyy 4.6.2022. Esi ope-
tuk ses sa nou da te taan koulujen työ- ja loma-aikoja.

 Esiopetus on maksutonta. Esiopetusta täydentävää var hais-
kas va tus ta järjestetään varhaiskasvatuslain mukaisesti ja
sii tä peritään varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mu kai-
nen maksu.

 Esiopetuksen opetusryhmän muodostaminen toteutetaan
pe rus ope tus ase tuk sen 2 § mukaan ts. opetusta annetaan
yh del le ikäluokalle. Esiopetuksen ryhmäkoko on Ope tus hal-
li tuk sen suosituksen mukaan enintään 13 lasta tai jos ryh-
mäs sä työskentelee opettajan lisäksi toinen kasvattaja ryh-
mä ko ko voi olla 20 lasta. Ylöjärvellä on noudatettu ao. suo-
si tus ta. Ryhmäkokoa alentavana on huomioitu erityistä tu-
kea tarvitsevat lapset samoin periaattein kuin var hais kas va-
tuk ses sa. Ryhmän vähimmäiskokona on pidetty 13 lasta.

 Lukuvuonna 2021-2022 esiopetuksen järjestämispaikat
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ovat: Asuntilan päiväkoti ja koulu, Kangasniemen päiväkoti,
Kou lu kal lion päiväkoti ja Siivikkalan koulu, mahdollisesti Ky-
lä se pän päiväkoti, Metsäkylän päi vä ko ti ja koulu, Ylö jär ven
Yhtenäiskoulu, Mutalan päiväkoti, Kurun päiväkoti, Rin teen
päiväkoti, Ta ka maan päiväkoti ja koulu, Tähkätaskun päi vä-
ko ti, Vahannan päi vä ko ti, Veittijärven päiväkoti ja kou lu,
Viljakkalan koulu ja Vuo ren taus tan päiväkoti ja koulu. Ym-
pä ri vuo ro kau tis ta var hais kas va tus ta tarvitsevien lasten esi-
ope tus järjestetään Rin teen vuoropäiväkodissa.

 Ruotsinkielistä esiopetusta ylöjärveläisille lapsille tarjoaa
Svens ka samskolan i Tammerfors.

 Kunta voi myös hankkia esiopetuksen ostopalveluna jul ki-
sel ta tai yksityiseltä palveluiden tuottajalta. Kunta vastaa sii-
tä, että ostopalveluna tuotettu esiopetus toteutetaan sää-
dös ten ja määräysten mukaisesti.

 Englanninkielistä esiopetusta ylöjärveläisille lapsille tar joa-
vat: Sunshine Early Learning Centre Oy, Tampereen Eng-
lan ti lai sen Koulun Ystävät Ry ja Touhula Oy (Touhula
Vekarametsä). Eng lan nin kie li sen esi ope tus ryh män
vähimmäiskoko on 8 lasta.

 Suomenkielistä esiopetusta tarjotaan myös Ylöjärvellä toi mi-
vis sa Touhula Oy:n  palvelusetelipäiväkodeissa (Touhula
Ylö jär vi, SatuVekara ja Vekarametsä). Yksityisellä pal ve lun-
tuot ta jal la suomenkielisen esiopetusryhmän vähimmäiskoko
on 8 lasta.

Lisätiedot Marjo Vesa, p. 050 596 9081, mar jo.vesa@ylojarvi.fi

Sivistysjohtaja ehdottaa:
 Sivistyslautakunta päättää hyväksyä esiopetuksen

järjestämisen lukuvuonna 2021-2022 selosteosan
mukaisesti.

Päätös Hyväksyttiin.
 -----

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
virallisesti:
10.2.2021

Katja Ahola
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Pöytäkirjanpitäjä

Jakelu Päiväkodin johtajat


