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perusopetuslain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2014

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan perusopetuslain (628/1998) 26 a § ja 35 §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä on

26 a § laissa 1288/1999, sekä
lisätään 1 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1136/2003, uusi 5 momentti seuraavasti:

1 §

Soveltamisala

— — — — — — — — — — — — —
Tässä laissa mainitulla esiopetuksessa ole-

valla oppilaalla tarkoitetaan 26 a §:n mukai-
seen esiopetukseen osallistuvaa lasta.

26 a §

Esiopetukseen osallistuminen

Oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä
vuotena lapsen on osallistuttava vuoden kes-
tävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuk-
sen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen
25 §:n 2 momentissa tarkoitetun pidennetyn
oppivelvollisuuden piirissä olevan lapsen on
osallistuttava 26 §:n 1 momentin mukaisesti
esiopetukseen oppivelvollisuuden alkamis-

vuonna. Lisäksi pidennetyn oppivelvollisuu-
den piirissä olevalla lapsella on oikeus saada
esiopetusta sinä vuonna, jona lapsi täyttää
viisi vuotta.

Sellaisella lapsella, joka 27 §:n mukaisesti
aloittaa perusopetuksen vuotta säädettyä
myöhemmin, on oikeus saada esiopetusta tä-
män pykälän 1 momentissa säädetyn lisäksi
myös oppivelvollisuuden alkamisvuonna.

Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä,
että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun
esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimin-
taan.

Esiopetukseen hakeutumisesta ja opetus-
ryhmien muodostamisesta esiopetuksessa
voidaan säätää valtioneuvoston asetuksella.

35 §

Oppilaan velvollisuudet

Oppilaan tulee osallistua tässä laissa sää-
dettyyn opetukseen johon hänet on otettu,
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jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti
myönnetty vapautusta.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2015.

Tammikuun 1 päivästä 2015 heinäkuun 31
päivään 2015 sovelletaan tämän lain voimaan
tullessa voimassa olleita säännöksiä.
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