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ESIOPETUS JYVÄSKYLÄSSÄ 

 
 

Suomessa lapsilla on velvollisuus osallistua esiopetukseen tai muuhun sen ta-
voitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuon-
na. Jokaisella lapsella on oikeus vähintään 700 tunnin maksuttomaan esiopetuk-
seen. Esiopetuksessa noudatetaan Opetushallituksen hyväksymiä valtakunnalli-
sia opetussuunnitelman perusteita ja niiden pohjalta laadittua paikallista esiope-
tussuunnitelmaa. Esiopetus on osa varhaiskasvatusta.  

 
Esiopetus tukee lapsen hyvinvointia, kehitystä ja oppimisedellytyksiä 

 
Esiopetuksen päätavoite on lapsen hyvinvoinnin edistäminen, kehityksen tuke-
minen sekä oppimisedellytysten parantaminen ennen kouluikää. Esiopetussuun-
nitelma ei aseta lapsille tiettyä yhtenäistä oppimisen tavoitetasoa. Opettaja kes-
kustelee kunkin lapsen tarpeista, toiveista ja oppimisen tavoitteista lapsen ja hä-
nen huoltajansa kanssa. Jokaiselle lapselle laaditaan henkilökohtainen esiope-
tuksen oppimissuunnitelma. Yksilöllisesti pohditut tavoitteet hyödyttävät lapsen 
kasvua ja oppimista.  

 
Esiopetus järjestään pääsääntöisesti päiväkodeissa 
 

Esiopetusta järjestetään Jyväskylässä pääsääntöisesti päiväkodeissa. Esiope-
tusikäiset lapset toimivat joko oman ikäisten esiopetusryhmissä tai eri-ikäisistä 
lapsista muodostetuissa ryhmissä. Esiopetuksen tavoitteiden pitää toteutua ryh-
män ikärakenteesta riippumatta. Toiminta organisoidaan usein niin, että lapset 
jaetaan pienryhmiin päivän aikana. Näin voidaan paremmin huomioida lapsen 
tarpeet. Pienryhmissä lapset saavat aikuisen tukea ja ohjausta tasapuolisesti las-
ten ikä ja kehitystaso huomioiden.  

 
Kaikista poissaoloista ilmoitettava 
 

Sairauspoissaoloista ilmoitetaan esiopetuspaikkaan ja muista poissaoloista sovi-
taan aina esiopetusyksikön kanssa. 

 
Yksilöllistä kehitystä tukien neljä tuntia päivässä 
 

Esiopetusikäiset lapset kulkevat omilla kehityspoluillaan hieman eri tahdissa. 
Lasten on toisaalta hyvä saada toimia keskenään omassa ryhmässään, mutta 
toisaalta on hyvä toimia myös pienempien lasten kanssa. Monia tärkeitä sosiaa-
lisen ja tunne-elämän taitoja lapsi oppii, kun hän joutuu ottamaan huomioon välil-
lä myös pienemmät lapset. Pienemmät lapset taas oppivat luontevasti uusia asi-
oita seuraamalla ja jäljittelemällä isompia lapsia.  
  
Esiopetusta on koko nelituntinen esiopetuspäivä kaikkine arjen tilanteineen. Ar-
jen toistuvat tilanteet ovat tärkeä osa esiopetuksen yleisten tavoitteiden toteutu-
mista. Lapsi oppii perustaitoja, kuten hyvät ruokailutavat, pukeutumisen ja omista 
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tavaroista huolehtimisen. Lapsi oppii arjen kautta ymmärtämään miten liikkumi-
nen, lepo ja terveellinen ravinto edistävät terveyttä ja hyvinvointia.  

Leikkiessä oppii monia taitoja 

Esiopetuksessa käytetään varhaiskasvatukseen soveltuvaa pedagogiikkaa ja 
opetuksen järjestämisessä kunnioitetaan lasten mielenkiinnon kohteita. Monipuo-
listen työtapojen käyttö edellyttää, että oppimisympäristöissä on riittävästi erilai-
sia leikkiin ja opetteluun soveltuvia materiaaleja, havainto- ja työvälineitä sekä 
mahdollisuuksia käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa. Usein kognitiivisten taitojen 
harjoittelu tehtäväkirjojen ääressä (esim. kirjainten opettelu) ymmärretään vir-
heellisesti varsinaiseksi esiopetukseksi. Esiopetuksessa oppimista tapahtuu leik-
kien, liikkuen, tutkien, erilaisia työtehtäviä tehden ja itseään ilmaisten. Leikki on 
keskeinen osa päivää ja tärkein työtapa. Varhaiskasvatus ja perusopetus tekevät 
tiivistä yhteistyötä, jotta varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus muodostavat 
johdonmukaisen, lapsen kasvua ja oppimista tukevan jatkumon. 

Esiopetus muodostuu eri laajuisista ja eri tavoin toteutetuista oppimiskokonai-
suuksista. Oppimiskokonaisuuksien sisältöjä ovat musiikillinen, kuvataiteellinen, 
suullinen, kehollisen ilmaisu ja käsityö, kielelliset taidot, historiallinen, yhteiskun-
nallinen ja eettinen näkökulma itseen ja ympäristöön, katsomuskasvatus, mate-
maattiset taidot, teknologia- ja ympäristökasvatus, liikunta, ruokakasvatus sekä 
kuluttajuus-, terveys- ja turvallisuuskasvatus. 

Oppimisen tuki osana esiopetuksen arkea 

Esiopetuksessa hyödynnetään erilaisia materiaaleja ja keinoja, joilla voi tunnis-
taa oppimisvaikeuksiin liittyviä riskitekijöitä. Erilaisen materiaalin avulla helpote-
taan havaintojen tekemistä, arviointia ja tavoitteiden asettamista. Havainnoista 
keskustellaan vanhempien kanssa. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä myös mui-
den asiantuntijatahojen kanssa ja etsitään tukitoimia osaksi arjen toimintaa. Lap-
sen tarvitsema tehostettu tai erityinen tuki toteutetaan osana esiopetuksen ar-
kea. 

Päivi Koivisto  
palvelujohtaja 


