HUOLTAJIEN KUULEMINEN LAPSEN OTTAMISEKSI PIDENNETYN OPPIVELVOLLISUUDEN SEKÄ
ERITYISOPETUKSEN PIIRIIN
POL 7. luku 25§: ”Jos perusopetukselle säädettyjä tavoitteita ei lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi
ilmeisesti ole mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuodessa, alkaa oppivelvollisuus sinä vuonna, jona lapsi
täyttää kuusi vuotta ja kestää 11-vuotta.”
Pidennettyyn (11-vuotiseen) oppivelvollisuuteen kuuluvat sellaiset lapset, joiden arvioidaan tarvitsevan
vahvempia (erityis)opetuksellisia ja muita tukitoimia mahdollisesti koko kouluajan. Pidennetyn
oppivelvollisuuden piirissä olevan lapsen 6-vuotiaana alkava esiopetusvuosi kuuluu oppivelvollisuuteen.
Ennen varsinaisen oppivelvollisuuden alkamista, lapsella on oikeus vapaaehtoiseen (5-vuotiaana alkavaan)
esiopetukseen päiväkodissa, jos huoltajat sitä haluavat. Mikäli lapsi osallistuu vapaaehtoiseen,
oppivelvollisuutta edeltävään esiopetukseen, perusopetuksen ensimmäinen luokka alkaa pääsääntöisesti sen
lukuvuosn alusta, kun lapsi täyttää seitsemän vuotta. Mikäli lapsi ei ole osallistunut vapaaehtoiseen,
oppivelvollisuutta edeltävään esiopetukseen, voidaan perusopetuksen ensimmäisen vuosiluokan alkamista
lykätä yhdellä vuodella. Tällöin lapsi aloittaa perusopetuksen ensimmäisen vuosiluokan sen lukuvuoden
alusta, jolloin hän täyttää kahdeksan vuotta.
Käytännössä pidennetty oppivelvollisuus tarkoittaa sitä, että lapsi käy ennen varsinaista ensimmäistä luokkaa
joko yksi- tai kaksivuotisen esiopetuksen (opetusta voivat antaa joko päiväkoti tai koulu). Lapset siirtyvät
perusopetusikäisinä päiväkodista kouluun sellaiseen opetusryhmään, jonka on yhdessä huoltajien ja
asiantuntijatahojen kanssa katsottu parhaiten vastaavan lapsen tarpeita.
Päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta on samalla erityisen tuen päätös. Lapsen huoltajat anovat päätöstä
opetuksen järjestäjältä oheisella lomakkeella. Lomake tulee toimittaa alareunassa olevaan osoitteeseen
mahdollisimman pian sen jälkeen, kun asiantuntijasuositus pidennetystä oppivelvollisuudesta on saatu.
Liitteeksi tarvitaan lääkärin tai psykologin lausunto.
Joensuussa kehitysvammaisille pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaille tehdään vuosiluokkiin sitomattoman
opetuksen päätös (PoA 11 §). Tällöin lapsi saa rauhassa tutustua koulumaailmaan ja toisen vuosiluokan
lopulla, kun erityisen tuen päätöstä tarkistetaan, tehdään tarvittavat oppimäärien yksilöllistämiset.
HUOLTAJIEN KUULEMINEN LAPSEN OTTAMISEKSI SUORAAN ERITYISEN TUEN PIIRIIN ENNEN
ESIOPETUKSEN ALKAMISTA
PoL 17§: Erityisen tuen päätös voidaan tehdä ennen esi- tai perusopetuksen alkamista taikka esi- tai
perusopetuksen aikana ilman sitä edeltävää pedagogista selvitystä ja oppimisen tehostetun tuen antamista,
jos psykologisen tai lääketieteellisen arvion perusteella ilmenee, että oppilaan opetusta ei vamman,
sairauden, kehityksessä viivästymisen tai tunne-elämän häiriön taikka muun vastaavan erityisen syyn vuoksi
voida antaa muuten.
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Haen / haemme lapsellemme
pidennettyä oppivelvollisuutta __/__ __ alkaen.
lisäksi haen oppivelvollisuutta edeltävää vapaaehtoista esiopetusta ___/__ ____ alkaen
____________________________________ päiväkodissa.
vuosiluokkiin sitomatonta opetusta.
erityisen tuen päätöstä __/__ __ alkaen.

Liitteeksi tarvittavan psykologisen / lääketieteellisen tutkimuksen tekijä ja ajankohta
______________________________________________________________________________
Paikka ja aika:__________________________________
_________________________
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___________________________
huoltajan allekirjoitus
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