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ESIOPETUSPAIKAN VAHVISTAMINEN, 1. VUOSILUOKALLE 
ILMOITTAUTUMINEN SEKÄ HAKEMINEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN

Kaikki Suomessa 
vakinaisesti asuvat 
lapset ovat oppivel-
vollisia. Oppivelvolli-
suus alkaa sinä vuon-

na, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta. 
Perusopetuslain muutoksen myötä 
oppivelvollisuuden alkamista edeltä-
vänä vuotena lapsen on osallistuttava 
vuoden kestävään esiopetukseen. Tänä 
vuonna esiopetusikäisiä ovat vuonna 
2017 syntyneet. Lapsen huoltajan on 
huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu 
esiopetukseen tai muuhun esiopetuk-
sen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

A. ESIOPETUSPAIKAN 
VAHVISTAMINEN
Sivistyslautakunta päätti 29.1.2019 
määritellä esioppilaiden oppilaaksiot-
toalueeksi koko kunnan alueen. Tämän 
perusteella Lempäälän kunta osoittaa 
esioppilaalle esiopetuspaikan esiope-
tusryhmän koon ollessa 20 oppilasta. 

Esiopetuspaikan vahvistaminen
Esiopetuspaikan vahvistaminen tapah-
tuu ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella 
23.1.-17.2.2023 välisenä aikana.

Huom! MIKÄLI ETTE OLE SAANEET 
ESIOPETUSPAIKAN VAHVISTAMINEN
LUKUVUODEKSI 2023-2024 -
KIRJETTÄ POSTIN KAUTTA 1.2.2023 
MENNESSÄ, OTTAKAA YHTEYTTÄ: 
tuija.merontausta@lempaala.fi ja 
ilmoittakaa viestissä yhteystietonne.

Paperisen vahvistuslomakkeen voi 
tulostaa verkkosivulta www.lempaala.fi/
kasvatus-ja-opetus/esi-ja-perusopetus/
esiopetus/. Lomake palautetaan koulul-
le tai Lempäälä-talon palveluaulaan, 
Manttaalitie 15 tai postitse PL 36, 

37501 Lempäälä em. ajankohtana.
Esioppilaat saavat kevään aikana 
koululta kutsun esiopetukseen 
tutustumispäivään.

B. 1. VUOSILUOKALLE
Ilmoittautuminen koskee Lempäälässä 
asuvia vuonna 2016 syntyneitä lapsia 
sekä niitä aikaisemmin syntyneitä, joille 
myönnetty lykkäys päättyy lukuvuoden 
2022-2023 lopussa. Lempäälän kunnan 
järjestämässä esiopetuksessa olevien ei 
tarvitse erikseen ilmoittautua kouluun. 
Tieto ensimmäisen luokan aloittavasta 
oppilaasta siirtyy kunnallisesta esiope-
tuksesta sähköisesti suoraan kouluun. 
Jos lapsi on muussa kuin kunnallisessa 
esiopetuksessa tai muuttaa Lempäälään 
toiselta paikkakunnalta, tulee hänet 
ilmoittaa ensimmäiselle luokalle. Ilmoit-
tautuminen tapahtuu kunnan verkkosi-
vulta www.lempaala.fi/kasvatus-ja-
opetus/esi-ja-perusopetus/
perusopetus/ tulostettavalla lomakkeel-
la. Lomake palautetaan Lempäälä-talon 
palveluaulaan, Manttaalitie 15 tai pos-
titse PL 36, 37501 Lempäälä 15.3.2023 
mennessä.

Oikeutta saada suorittaa koulunkäynti 
muussa koulussa on anottava opetus-
päälliköltä 28.2.2023 mennessä.

Jos perusopetukselle säädettyjä tavoit-
teita ei lapsen vammaisuuden tai sai-
rauden vuoksi ilmeisesti ole mahdollista 
saavuttaa yhdeksässä vuodessa, kuuluu 
lapsi pidennetyn oppivelvollisuuden 
piiriin ja hänen oppivelvollisuutensa 
alkaa sinä vuonna, kun hän täyttää 
kuusi vuotta. Tällöin huoltajaa pyyde-
tään toimittamaan asiantuntijalausunto 
ja huoltajien hakemus Lempäälä-talon 
palveluaulaan, Manttaalitie 15 tai pos-

titse PL 36, 37501 Lempäälä 31.5.2023 
mennessä.

Oppilaalle voidaan psykologisten ja tar-
vittaessa lääketieteellisten selvitysten 
perusteella myöntää lupa aloittaa pe-
rusopetus vuotta säädettyä myöhem-
min. Nämä oppilaat ilmoitetaan myös 
alustavasti kouluun tämän ilmoituksen 
ohjeiden mukaisesti ja huoltajan ano-
mus asiantuntijalausuntoineen toimi-
tetaan Lempäälä-talon palveluaulaan, 
Manttaalitie 15 tai postitse PL 36, 
37501 Lempäälä 31.5.2023 mennessä.

C. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA
 
1. Esioppilaiden aamu- ja iltapäivä-
toiminta tai varhaiskasvatus
Esioppilaalle haetaan aamu- ja 
iltapäivätoimintaa 23.1.-19.3.2023 
välisenä aikana Wilman kautta. 
Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään 
pääsääntöisesti kaikilla alakouluilla klo 
7.00-17.00. Kuljun, Lempoisten, Moision 
ja Sääksjärven kouluilla esioppilaille 
järjestetään aamutoimintaa tarvittaessa 
ja erikseen sovittaessa klo 6.30 alkaen. 
Mikäli edellä mainittu kyläkoulujen toi-
minta-aika (7.00-17.00) ei riitä, lapselle 
järjestetään aamu- ja iltapäivätoiminta 
sekä esiopetus pääsääntöisesti lähim-
mällä isolla koululla. Huoltajan tulee 
tässä tilanteessa ilmoittaa lapsi esiope-
tukseen sekä aamu- ja iltapäivätoimin-
taan kyseiselle isolle koululle. Ennen 
toimintaan hakemista on hyvä tutustua 
esioppilaan aamu- ja iltapäivätoiminnan 
infokirjeeseen kunnan verkkosivuilla.

Huoltajat valitsevat esiopetusta täy-
dentäväksi toiminnaksi joko aamu- ja 
iltapäivätoiminnan tai varhaiskasvatuk-
sen, molempia ei voi valita. Jos aamu- 

ja iltapäivätoiminnan toiminta-aika ei 
riitä, lapselle tulee hakea varhaiskas-
vatuspaikkaa erillisellä hakemuksella. 
Varhaiskasvatushakemus löytyy kunnan 
verkkosivuilta osoitteesta 
www.lempaala.fi/varhaiskasvatushaku/.  

HUOM! Varhaiskasvatuksen hakuaika on 
6.3.-19.3.2023.

2. Koululaisten aamu- ja 
iltapäivätoiminta 
1.–2. luokkalaisille sekä vuosiluokkien 
3–9 erityisen tuen piirissä oleville 
oppilaille haetaan aamu- ja iltapäivätoi-
mintaa 23.1.-19.3.2023 välisenä aikana 
Wilman kautta. Aamu- ja iltapäivätoi-
mintaa järjestetään pääsääntöisesti klo 
7.00-17.00 kaikilla alakouluilla. Ennen 
toimintaan hakemista on hyvä tutustua 
aamu- ja iltapäivätoiminnan infokirjee-
seen kunnan verkkosivuilla.

D. MAKSUTON KOULUKULJETUS
Maksuton koulukuljetus järjestetään 
koulukuljetusperiaatteiden täyttyessä 
opetuksen järjestäjän osoittamaan 
lähikouluun. Hakuaika koulukuljetukseen 
on 1.4.-16.4.2023.

Nykyiset Lempäälän kunnan koulu-
kuljetusperiaatteet www.lempaala.fi/
palvelut/kasvatus-ja-opetus/koulutus/
koulukuljetukset/.

Lukuvuonna 2023-2024 koulutyö 
alkaa keskiviikkona 9.8.2023.

Lempäälä 18.1.2023
Kasvatus- ja opetuslautakunta


