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    ESIOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN LIEDOSSA LUKUVUONNA 2022 - 2023 
   

Lapsen huoltajan tulee huolehtia siitä, että lapsi osallistuu oppivelvollisuutta edeltävänä 

vuotena vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet 

saavuttavaan toimintaan (perusopetuslaki 26 a §).  
 

Liedossa esiopetusta järjestetään varhaiskasvatuksen toimintana joko koulujen 

yhteydessä tai kunnallisissa tai yksityisissä päiväkodeissa. Esiopetukseen liittyvä 
varhaiskasvatus tapahtuu samassa ryhmässä. Esiopetusaika 4h päivässä on 

maksutonta. 

  
Esiopetuksessa noudatetaan Liedon varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan päättämiä 

Liedon esiopetuksen linjauksia sekä Liedon kunnan esiopetussuunnitelmaa, joka löytyy 

Liedon verkkosivulta.  

https://lieto.fi/palvelut-ja-asiointi/varhaiskasvatus-ja-esiopetus/esiopetusyksikot/ 
 

     

     
Esiopetukseen ilmoittautuminen 31.1.2022 – 13.2.2022 

 

Elokuussa käynnistyy vuonna 2016 syntyneiden lasten esiopetus. Ilmoittautuminen 
tapahtuu Wilman kautta 31.1.2022-13.2.2022 välisenä aikana. Jos ette ole käyttäneet 

Wilmaa aiemmin, niin pääsette kirjautumaan ohjelmaan osoitteessa 

https://lieto.inschool.fi. Ohje kirjautumiseen löytyy Wilman etusivulta. 

 
Wilmassa esiopetuksen ilmoittautumislomakkeessa ilmoitetaan kunnan osoittama 

esiopetusyksikkö. Huoltaja hyväksyy ehdotetun esiopetusyksikön ilmoittaessaan 

lapsensa esiopetukseen. Huoltajalla on mahdollisuus ilmoittautuessa esittää toive 
lapsensa pääsystä toissijaiseen esiopetusyksikköön. Huoltajan esittämä toive ei 

kuitenkaan ole tae siitä, että esiopetuspaikka osoitetaan toissijaisesta 

esiopetusyksiköstä, koska esiopetuspaikkoja on rajallinen määrä eri yksiköissä. 
 

Esi- ja alkuopetuksen suunnitelmallisella yhteistyöllä tasoitetaan lapsen koulualoituksen 

kynnystä, mistä syystä lapsen tulisi ilmoittautua tulevan lähikoulunsa yhteydessä 

toimivaan / koulun kanssa yhteistyötä tekevään esiopetukseen. Esiopetusryhmän 
minimikooksi varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta on määritellyt 13 lasta. 

 

Esiopetuksen toiminta-aika 

Lukuvuoden 2022 - 2023 esiopetus alkaa ke 10.8.2022 ja päättyy ke 31.5.2023. 

Esiopetusta tarjotaan 20 tuntia viikossa 4 tuntia päivässä. Esiopetus alkaa aamuisin klo 

8.00 -9.00 välisenä aikana. Vuorohoidossa lasten esiopetus toteutetaan pääsääntöisesti 

kiinteässä vertaisryhmässä klo 8.30–12.30. Syysloma on ma 17.10.-23.10.2022 ja 

talviloma 20.2.-26.2.2023. 

    

 

https://lieto.fi/palvelut-ja-asiointi/varhaiskasvatus-ja-esiopetus/esiopetusyksikot/
https://lieto.inschool.fi/


 
 
 
Sivistyspalvelut  / Varhaiskasvatus  31.1.2022 
 

 
 
 

Postiosoite: Vaihde (02) 487 3000 Käyntiosoite: 
PL 24 Fax (02) 4873 3240 Kirkkotie 13 
21421 LIETO kirjaamo@lieto.fi 21240 Lieto 

 

Varhaiskasvatuspaikan hakeminen 

 

Mikäli lapselle tarvitaan esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta, tulee siitä 

tehdä erillinen varhaiskasvatushakemus. 

 

Esiopetukseen siirtyvien varhaiskasvatuksessa tällä hetkellä olevien lasten 

sijoituspäätökset päättyvät 31.7.2022. Varhaiskasvatushakemus tehdään Wilman 

lomakkeella olevan sähköisen varhaiskasvatuksen eAsioinnin linkin kautta. 

 

Varhaiskasvatushakemus tulee tehdä siitä päivämäärästä alkaen, jolloin 
varhaiskasvatusta tarvitaan. Huomioithan lapsesi varhaiskasvatustarpeen ennen 

esiopetuksen alkua 1.-9.8. välisenä aikana. 

Esiopetusajan lisäksi tapahtuvasta varhaiskasvatuksesta peritään tulojen mukainen 

varhaiskasvatusmaksu Liedon kunnan varhaiskasvatuksen asiakasmaksuperiaatteiden 
mukaisesti. Koulujen loma-aikoina ei ole esiopetusta. Lapsen varhaiskasvatusmaksua ei 

muuteta koulujen syys-, joulu- ja hiihtoloman aikana.  

Perheille lähetetään päätös esiopetus / varhaiskasvatuspaikasta 31.3.2022 mennessä.  

 

Yksityisten päiväkotien tuottama esiopetus 

Liedon kunta ostaa esiopetusta Loukinaisten alueella Kukonharjan päiväkodilta. 
Esiopetusta ostetaan Kukonharjassa varhaiskasvatuksessa oleville esioppilaille, joille on 

merkitty lähikouluksi Loukinaisten koulu.  

Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus järjestetään palvelusetelillä. Perhe maksaa 

palvelutuottajalle asiakasmaksun (omavastuuosuuden), jonka suuruus on 
palveluntuottajan perimän varhaiskasvatuspaikan kokonaishinnan ja palvelusetelin arvon 

välinen erotus. 

 

Kuljetukset 

Esiopetuksessa olevilla lapsilla on oikeus maksuttomaan esiopetuskuljetukseen samoin 

perustein kuin perusopetuksessa. Maksuttoman kuljetuksen perusteena on yli kolmen 

kilometrin pituinen matka lapselle osoitettuun esiopetuspaikkaan.  

Kuljetus koskee ainoastaan pelkässä esiopetuksessa olevia lapsia tai niitä 

esiopetuksessa olevia lapsia, jotka tulevat joka aamu suoraan esiopetukseen tai 

lähtevät joka päivä suoraan esiopetuksesta kotiin.  

Jos lapsen vanhempi kuljettaa maksuttomaan kuljetukseen oikeutettua lasta 

esiopetukseen, voidaan hänelle maksaa ns. saattokorvaus matkasta.  Vanhemmat voivat 

ilmoittaa lapsensa muuhunkin kuin lähimpään esiopetusta antavaan esiopetusyksikköön, 

jolloin vanhemmat itse huolehtivat esiopetuskuljetuksista. 
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Maksutonta esiopetuskuljetusta haetaan Wilman kautta esiopetukseen ilmoittautumisen 
yhteydessä. Päätökset esiopetuskuljetuksista lähetetään perheille ennen juhannusta. 

Lisätietoa kuljetuksista https://lieto.fi/palvelut-ja-

asiointi/opetus/koulunkaynti/koulukyydit/  

    

    Lisätietoja 

Esiopetukseen ilmoittautumiseen liittyviin kysymyksiin vastaa varhaiskasvatuksen 

palveluohjaaja Reija Helenius, reija.helenius@lieto.fi tai puh. 050 569 0919 

 

    Varhaiskasvatusjohtaja   Elina Lindholm 

mailto:reija.helenius@lieto.fi

