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37§ VARHAISKASVATUKSEN PALVELUPERIAATTEET (LIITE) 

 

Valmistelija: vs. varhaiskasvatuspäällikkö Paula Kaikkonen 

etunimi.sukunimi@lapinjarvi.fi  Puh. 050 307 5632  

Esittelijä: sivistys- ja hyvinvointijohtaja Pia Kokko  

etunimi.sukunimi@lapinjarvi.fi  Puh. 050 543 9522  

 

 

Varhaiskasvatuksen palveluperiaatteet on päivitetty ja hyväksytty sivistys- 

ja hyvinvointilautakunnassa 6.4.2021 § 40. Palveluperiaatteita on syytä tar-

kentaa huoltajilta tulleiden yhteydenottojen takia koskien perusopetuksen 

aloittavien lasten oikeutta varhaiskasvatukseen. Huoltajat ovat tuoneet esille 

perheiden vaikeuden järjestää ensimmäisen luokan aloittavien, pienten kou-

lulaisten hoito elokuussa ennen koulun alkua.  

 

Varhaiskasvatuslain (13.7.2018/540) mukaan varhaiskasvatusta voivat saa-

da lapset, jotka eivät vielä ole oppivelvollisuusikäisiä (§1). Oppivelvolli-

suus alkaa perusopetuslaissa (628/1998) tarkoitetun lukuvuoden alkaessa 

sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta. Perusopetuksessa lukuvuo-

si alkaa 1 päivänä elokuuta (§23). Näiden lakipykälien perusteella Lapinjär-

vellä on ollut käytäntö, että ensimmäiselle luokalle menevien lasten var-

haiskasvatusoikeus päättyy 31.7. Tästä ei ole mainintaa varhaiskasvatuksen 

palveluperiaatteissa. 

 

Vs. varhaiskasvatuspäällikkö esittää (23.3.2023), että Lapinjärvi tarjoaa 

varhaiskasvatusta perusopetuksen aloittaville lapsille elokuussa ennen kou-

lun alkua ja että, varhaiskasvatuksen palveluperiaatteisiin lisätään luku Esi-

koululaisten varhaiskasvatus. 

 

Esikoululaisten varhaiskasvatus 

 

Esiopetuksessa oleville lapsille järjestetään täydentävää varhaiskasvatusta 

esiopetuksen lisäksi aamulla klo 6–9 ja iltapäivällä esiopetuksen jälkeen klo 

17 saakka. Koulun loma-aikoina esikoululaisilla on oikeus kokopäiväiseen 

varhaiskasvatukseen. Lapsen varhaiskasvatusoikeus päättyy sinä päivänä 

elokuussa, kun hän aloittaa ensimmäisen luokan. 

 

Lapsivaikutusten arviointi 

 

Tarjoamalla varhaiskasvatusta perusopetuksen aloittaville lapsille elokuussa 

ennen koulun alkua lisätään lasten hyvinvointia ja turvallisuutta. Lapset 

saavat viettää jännittävät koulun alkamisen odotuspäivät tutussa paikassa 

tuttujen aikuisten ja kavereiden seurassa. Tällä tuetaan myös per-heitä hei-

dän kasvatustehtävässään. Toiminta on ihmislähtöistä ja lapsiystävällisen 

kunnan periaatteiden mukaista. 

 

Liite 8:  Varhaiskasvatuksen palveluperiaatteet/ 3.3.2023 
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EHDOTUS: Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää 

-hyväksyä edellä esitetyn mukaisesti perusopetuksen aloitta-

vien lasten oikeuden varhaiskasvatukseen 

-hyväksyä edellä esitetyn lisäyksen Varhaiskasvatuksen palve-

luperiaatteisiin 

   

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan. 

 

 

 

 

 

Otteen oikeaksi todistaa 

 

 

 

Pia Kokko, sivistys- ja hyvinvointijohtaja 
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