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ESIOPETUS JA ESIOPETUSTA TÄYDENTÄVÄ TOIMINTA 
 
 
Esiopetus 

 
Esiopetusta annetaan vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista. Oppivelvollisuus alkaa sinä 
vuonna kun lapsi täyttää seitsemän vuotta. Esiopetus on velvoittavaa ja lapsen huoltajan on huoleh-
dittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toi-
mintaan (Perusopetuslaki 26 a §). Esiopetus toteutetaan perusopetuslain ja esiopetuksen opetus-
suunnitelman perusteiden mukaisesti. 

Esiopetusta järjestetään koulujen toiminta-aikoina neljä tuntia päivässä (klo 8-12 tai 9-13). Esiope-
tus järjestetään Kirkonseudun koulun yhteydessä, Pakkalan tiloissa (Pakkalantie 3). Esiopetus on 
maksutonta ja sisältää maksuttoman lounaan. Mikäli matka kotoa esiopetukseen ylittää 3km, on 
lapsella oikeus kuljetukseen aamuisin ennen esiopetuksen alkamista Pakkalaan ja esiopetuspäivän 
jälkeen Pakkalasta kotiin. Kuljetukset järjestetään pääosin koulukuljetusbusseja hyödyntäen. Kulje-
tusoikeutta haetaan erillisellä Wilman-järjestelmästä löytyvällä koulukuljetushakemuksella. 

Jokaiselle esioppilaalle on toimitettu esiopetustiedote. Tiedote löytyy myös Nakkilan kunnan verk-
kosivulta osoitteesta https://nakkila.fi/kasvatus-ja-koulutus/esiopetus/tervetuloa-esiopetukseen/ 

Esiopetusta täydentävä toiminta 

Esiopetuksen lisäksi lapsella on mahdollisuus osallistua esiopetusta täydentävään toimintaan. Esi-
opetusta täydentäväksi toimintamuodoksi voi valita joko esiopetuskerhon tai täydentävän varhais-
kasvatuksen. Huoltaja tekee valinnan perheen tarpeen mukaisesti. Esiopetusta täydentävä toiminta 
on maksullista.  
 
Esiopetusta täydentävän toiminnan lähtökohtana on tarjota lapselle turvallinen aamu- ja iltapäivä. 
Toiminta tukee lapsen kasvua ja kehitystä sekä auttaa vanhempia kasvatustehtävässään.  
  

https://nakkila.fi/kasvatus-ja-koulutus/esiopetus/tervetuloa-esiopetukseen/
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Esiopetusta täydentävät toimintamuodot 

 
 

 
 
  

Esiopetuskerho

•toimintapaikka: esiopetustila Pakkalassa, 
Pakkalantie 3

•toiminta-aika: klo 7-17 (poislukien 
esiopetusaika), mahdollisuus joustoon 
perheen tarpeen mukaisesti

•aamu- ja välipala: lapsille tarjotaan 
aamu- ja välipala

•henkilöstö: ohjaajilla tehtävään soveltuva 
tutkinto (esim. lähihoitaja) ja kokemuksen 
tai koulutuksen pohjalta taito toimia 
lapsiryhmän ohjaajana, ammattitaitoista 
henkilöstöä on riittävä määrä suhteessa 
lapsimäärään

•hakeminen: Wilma-järjestelmän kautta 
ks. kohta "Esiopetusta täydentävään 
toimintaan hakeminen"

•kuljetus: kuljetukset aamuisin kerhoon ja 
iltapäivisin kerhosta kotiin ovat huoltajan 
vastuulla

•vakuutukset: lapset ovat vakuutuksen 
piirissä

•maksu: maksu määräytyy Nakkilan 
sivistysvaliokunnan 21.4.2020 § 20 
päätöksen mukaisesti ks. kohta "Esiopetusta 
täydentävän toiminnan maksut"

Täydentävä varhaiskasvatus

•toimintapaikka: päiväkoti Kuperkeikka, 
Munckinkatu 2

•toiminta-aika: klo 6.30-17 (poislukien 
esiopetusaika), mahdollisuus joustoon 
perheen tarpeen mukaisesti (esim. 
vuorohoito)

•aamu- ja välipala: lapsille tarjotaan 
aamu- ja välipala

•henkilöstö: henkilöstön kelpoisuudet 
määrittyvät varhaiskasvatuslain luvun 6 
mukaisesti ja henkilöstömäärä suhteessa 
lapsimäärään valtioneuvoston asetuksen 
(753/2018) mukaisesti

•hakeminen: Nakkilan kunnan 
varhaiskasvatuksen eAsioinnin kautta ks. 
kohta "Esiopetusta täydentävään 
toimintaan hakeminen"

•kuljetus: kuljetukset aamuisin päiväkotiin 
ja iltapäivisin päiväkodista kotiin ovat 
huoltajan vastuulla

•siirtyminen täydentävän 
varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen 
välillä: kunta järjestää esioppilaan 
saattamisen tai kuljettamisen aamuisin 
päiväkodista esiopetukseen ja iltapäivisin 
esiopetuksesta päiväkotiin

•vakuutukset: lapset ovat vakuutuksen 
piirissä

•maksu: maksu määräytyy Nakkilan 
sivistysvaliokunnan 21.4.2020 § 20 
päätöksen mukaisesti ks. kohta "Esiopetusta 
täydentävän toiminnan maksut"
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Esiopetusta täydentävään toimintaan osallistuvan esioppilaan päivä: 
 

 
Esiopetusta täydentävään toimintaan hakeminen 
 
Esiopetuskerhoon haetaan Wilma-järjestelmästä löytyvällä Hakemus esioppilaiden kerhoon -lo-
makkeella. Lapsen ottamisesta esioppilaiden kerhoon päättää Kirkonseudun koulun rehtori. 
 
Esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen haetaan Nakkilan kunnan varhaiskasvatuksen eAsi-
oinnissa. Linkki eAsiointiin löytyy Nakkilan kunnan kotisivuilta kohdasta sähköinen hakemus ja 
lomakkeet:  
https://nakkila.fi/kasvatus-ja koulutus/varhaiskasvatus/varhaiskasvatuksen-easiointi 
 
  

•Esiopetuskerho Pakkalassa 
klo 7- 8/9 TAI

•Täydentävä 
varhaiskasvatus 
päiväkodissa klo 6.30-8/9 
(sis. kunnan järjestämän 
siirtymisen Pakkalaan)

Esiopetusta 
täydentävä 

toiminta

•Esiopetus Pakkalassa klo 8-
12 tai 9-13

Esiopetus
•Esiopetuskerho Pakkalassa 
klo 12/13-17 TAI

•Täydentävä 
varhaiskasvatus 
päiväkodissa klo 12/13-17 
(sis. kunnan järjestämän 
siirtymisen päiväkotiin)

Esiopetusta 
täydentävä 

toiminta

https://nakkila.fi/kasvatus-ja%20koulutus/varhaiskasvatus/varhaiskasvatuksen-easiointi
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Esiopetusta täydentävän toiminnan maksut  
 
Esiopetuskerhon maksut 1.8.2020 alkaen 

 
Kerho/toiminta-aika 
keskimäärin viikossa 

€/kuukausi 

1.max 10h/viikko 70€ 

2.11-20h/viikko 90€ 

3. 21-30h/viikko 110€ 

4.yli 30h/viikko 130€ 

 
 
 
Täydentävän varhaiskasvatuksen maksut 1.8.2020 alkaen 
 
Varhaiskasvatuksen maksut määräytyvät perheen koon ja bruttotulojen perusteella prosenttiperus-
teisesti keskimääräisten varattujen viikkotuntien mukaan kalenterikuukauden ajalta. 
 
Varhaiskasvatuksen maksun määräämisessä käytettävät tulorajat ovat 1.8.2020 alkaen seuraavat: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaa tulora-
jaa 142 € kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta. 
 
Nakkilan kunnan varhaiskasvatusmaksut 1.8.2020 alkaen:  
 
Hoitoaika keskimää-

rin viikossa 
Kuukausimaksu pro-

sentteina tulojen ja per-
hekoon mukaisesta 
enimmäismaksusta 

€/kuukausi 

1. yli 35 viikkotunnin 
varhaiskasvatus 

100 % 288€ 

2. 26-35 viikkotunnin 
varhaiskasvatus 

87 % 251€ 

3. 21-25 viikkotunnin 
varhaiskasvatus 

73% 210€ 

4.17-20 viikkotunnin 
varhaiskasvatus 

60 % 173€ 

5.1-16 viikkotunnin var-
haiskasvatus 

45 % 130€ 

Perheen 
henkilö- 
määrä 

Tuloraja 
1.8.2020  

euroa / kk 

Maksu- 
prosentti 
1.8.2020 

Tuloraja 
1.8.2018  

euroa / kk 

Maksu- 
prosentti  
1.8.2018 

2 2 136 10,7 % 2 102 10,7 % 
3 2 756 10,7 % 2 713 10,7 % 
4 3 129 10,7 % 3 080 10,7 % 
5 3 502 10,7 % 3 447 10,7 % 
6 3 874 10,7 % 3 813 10,7 % 



   

 

Nakkilan kunta 

Porintie 11, 29250 Nakkila 

www.nakkila.fi 

kirjaamo@nakkila.fi 

PL 50, 29251 Nakkila 

Puh 044-7475 800 

Fax. 02-537 5838 

 

etunimi.sukunimi@nakkila.fi 

 

 
Laskettaessa lapsen keskimääräistä viikoittaista aikaa varhaiskasvatuksessa otetaan huomioon pal-
velusopimuksessa varhaiskasvatukseen varattu aika kalenterikuukauden aikana. 
 
 


