
Valmistava opetus  
esiopetuksessa

Mitä on valmistava opetus  
esiopetusikäisille?
Valmistava opetus on tarkoitettu 6–17-vuotiaille lapsille, jotka eivät vielä osaa tarpeeksi suomea perusope-
tuksen aloittamiseksi. Opetus perustuu erilliseen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitel-
maan. Valmistavaa opetusta annetaan enintään yhden vuoden ajan. 

Valmistava opetus esiopetusikäisille annetaan osana muuta esiopetusta. Tavallista esiopetusta on 20 tuntia 
viikossa. Valmistavaa opetusta on 24 tuntia viikossa. Siksi valmistavaan opetukseen osallistuvilla on opetusta 
vähän muita enemmän. Yleensä neljänä päivänä viikossa on neljä tuntia opetusta ja yhtenä päivänä viisi tuntia 
opetusta.

Valmistava opetus on ilmaista. Sen lisäksi lapsi voi olla päiväkodissa perheen tarpeen mukaan. Päiväkotitun-
neista pitää maksaa.

Tavoitteet

Valmistavan opetuksen alkaessa lapselle tehdään 
oma suunnitelma suomen kielen oppimiseksi. Suunni-
telma tehdään yhdessä huoltajien kanssa. 

Valmistavan opetuksen yleinen tavoite on antaa oppi-
jalle kielelliset ja muut koulunkäyntiin liittyvät valmiu-
det perusopetukseen siirtymistä varten. Valmistavan 
opetus myös edistää oppijoiden tasapainoista kehi-
tystä ja kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan.

Puheen ymmärtämisessä tavoitteena on ymmärtää 
• toiminnassa usein käytetyt sanat ja ohjeet
• tavalliset kysymykset (mikä, mitä, missä) 
• yksinkertaiset käsitteet sekä esimerkiksi vastakohtia 

ja vertailua
• kerrottu yksinkertainen teksti

Puheen tuottamisen taitojen tavoitteena on, että lapsi 
osaa
• ilmaista perustarpeensa
• sosiaalisen kanssakäymiseen liittyvää sanastoa ja 

ilmauksia sekä tuttuihin asioihin ja tilanteisiin liittyviä 
lyhyitä fraaseja

• itse tehdä yksinkertaisia kysymyksiä sekä vastata 
niihin.

Esiopetuksen aikana harjoitellaan lukemista ja kirjoit- 
tamista edeltäviä taitoja, kuten erilaisten kirjoitettujen 
tekstien tunnistamista, numeroiden tunnistamista, 
kirjainten ja puhuttujen äänteiden yhdistämistä sekä 
suomen kielen lukusuunta. Esiopetuksen tavoitteena 
ei ole vielä opettaa lasta lukemaan tai kirjoittamaan.

Oma äidinkieli

Valmistavassa esiopetuksessa kiinnitetään myös 
huomiota lapsen oman äidinkielen kehittymiseen ja 
tukemiseen. Oman äidinkielen kehityksen tukemiseksi 
keskustellaan muun muassa siitä, miten huoltajat pys-
tyvät vahvistamaan lapsen äidinkieltä kotona ja miten 
omaa äidinkieltä voidaan tukea esiopetuksessa.

Arviointi

Arviointi perustuu tavoitteisiin. Arviointi tehdään 
samaan opinto-ohjelmaan, joka lapselle on valmista-
van opetuksen alkaessa tehty. Siinä kuvataan lapsen 
kielitaidon oppiminen sekä opetusmenetelmät.


