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Tervetuloa esiopetukseen
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esiopetus ja sen aloittaminen

Esiopetusvuosi on tärkeä vaihe lapsen
elämässä ennen koulun aloittamista.

Ilmoittautuminen
esiopetukseen

Esiopetus on nivelvaihe varhaiskasvatuksen ja peruskoulun välissä.

Esiopetukseen ilmoittaudutaan sähköisessä Wilma-järjestelmässä.

Esiopetus alkaa vuotta ennen oppivelvollisuuden alkua, yleensä sinä

Mikäli lapsella on esiopetuksen lisäksi tarvetta varhaiskasvatuksel-

vuonna, kun lapsi täyttää kuusi vuotta. Esiopetuksessa lapsi oppii toimies-

le, tulee se ilmoittaa esiopetukseen ilmoittautumisen yhteydessä.

saan ja leikkiessään yhdessä toisten lasten kanssa.

Jos lapsi on jo varhaiskasvatuksessa, ei paikkaa tarvitse erikseen

Keravalla esiopetusta järjestetään kunnallisissa ja yksityisissä päiväkodeissa, sekä päiväkotien että koulujen tiloissa. Esiopetusta järjestetään koulujen toiminta-aikoina neljä tuntia päivässä. Esiopetus on maksutonta.

Esiopetuksen tehtävä on
• Auttaa lasta kokemaan oppimisen iloa ja innostusta uuden oppimiseen.
• Auttaa lasta harjoittelemaan monenlaisia tärkeitä taitoja, joita tarvitaan
niin koulussa opiskellessa kuin koko elämän aikana.
• Vahvistaa lapsen itsetunnon kehittymistä ja auttaa häntä rakentamaan
positiivista käsitystä itsestään oppimiskokemusten avulla.
• Opettaa ryhmässä toimimista ja sosiaalisia taitoja.

sa samaan paikkaan. Mikäli lapsi ei ole vielä varhaiskasvatuksessa,
tulee täydentävää varhaiskasvatusta hakea erikseen Hakuhelmen
kautta.

kerava.fi/asioi-verkossa/varhaiskasvatus

Esiopetusta täydentävä
varhaiskasvatus
Esiopetuspäiväkodeissa ja -kouluissa tarjotaan varhaiskasvatusta
aamulla ennen esiopetuksen alkua ja iltapäivisin esiopetuksen jälkeen tarpeen mukaan. Varhaiskasvatusmaksu riippuu tuntimääräs-

• Opettaa lasta arvostamaan ihmisten yhdenvertaisuutta ja omaa ainut-

tä, jonka lapsi on hoidossa. Voimassa olevat varhaiskasvatusmaksut

laatuisuuttaan.

löydät kaupungin verkkosivuilta.

• Kartoittaa tietoa lapsen kehityksestä ja oppimisvalmiuksista ja tavoista,
jotta hänen opiskelunsa koulussa alkaisi mahdollisimman sujuvasti.
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hakea ja täydentävä varhaiskasvatus osoitetaan esiopetuksen kans-

kerava.fi/palvelut/kasvatusopetusja-koulutus/varhaiskasvatus/

Esiopetuspaikan
määräytyminen

Jos yksityisen päiväkodin esiopetukseen ilmoittautuneita on enem-

Esiopetuspaikka osoitetaan jokaiselle lapselle tärkeysjärjestyksessä

Lapsen esiopetuspaikka ei vaikuta lapsen tulevaan koulupaikkaan.

män kuin esiopetuspaikkoja, etusijalla ovat jo kyseisessä yksityisessä päiväkodissa varhaiskasvatuksessa olevat lapset. Tämän jälkeen
vapaaksi jääneet esiopetuspaikat täytetään arpomalla.

seuraavin perustein (KOUL 31.10.2019 / 126 §):
1. Lausuntoon perustuva tuen tarve
Lapsella on terveydentilaan liittyvä tai muu oppilashuollollinen syy,
jonka perusteella hänelle osoitetaan esiopetuspaikka yksilöllisen arvioinnin perusteella.
2. Lapsen esiopetuksen matkan pituus
Esiopetuspaikka osoitetaan lapselle päiväkodista tai koulusta, johon
lapsella on mahdollisimman lyhyt ja turvallinen matka. Matka esiope-

Toissijainen esiopetukseen
ottaminen
Mikäli lapsen saama päätös ensisijaisesta esiopetuspaikasta ei tyydytä huoltajaa, on hänellä mahdollisuus hakea lapselle esiopetuspaikkaa muusta kuin osoitetusta esiopetuspaikasta.

tukseen mitataan Reittigis-ohjelmaa käyttäen.

Toissijaisen esiopetukseen ottamisen periaatteet:

3. Sisaruusperuste

1. Esiopetusikäinen asuu Keravalla

Sisaruusperustetta sovelletaan huoltajan niin toivoessa. Esiopetus-

2. Yhtenäinen koulupolku

paikkaa määrättäessä otetaan huomioon, jos lapsen nuorempi sisarus

Huoltaja voi hakea esiopetusikäiselle mahdollisuutta aloittaa esi-

on sijoitettu ko. esiopetusta antavaan päiväkotiin tai lapsen vanhempi
sisarus on alkuopetuksessa vuosiluokilla 1 tai 2 koulussa, jonka yhteydessä ko. esiopetusryhmä toimii.

opetus uudella alueella perheen muuttaessa Keravan sisällä.
3. Esiopetusikäisen koulumatkan pituus

4. Lapsen yhtenäinen polku varhaiskasvatuksesta esiopetukseen

Matka mitataan Reitti-Gis-ohjelmalla.

ja perusopetukseen

4. Sisaruusperuste

Yhtenäistä opinpolkua varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja edel-

Sisaruusperustetta sovelletaan huoltajan niin toivoessa.

leen perusopetukseen tarkastellaan lapsen etua ajatellen tilanteissa,
joissa esiopetuspaikaksi määräytyisi Reitti-Gis-ohjelmalla mitattuna
eri päiväkoti kuin missä lapsi on varhaiskasvatuksessa.
Yksityisiin päiväkoteihin ilmoittautuneet lapset sijoitetaan siihen yksi-

5. Arvonta
Mikäli samat hakukriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin vapaita esiopetuspaikkoja, esiopetusikäiset valitaan arpomalla.

tyiseen päiväkotiin, johon he ovat ilmoittautuneet.
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Esiopetus käytännössä

Esiopetukseen osallistuminen ja poissaolot

Asiakasohjaus
neuvoo

Perusopetuslain mukaan lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Lapsen osallistumisesta vastaavat huoltajat.
Esiopetus ei ole oppivelvollisuutta, mutta esiopetukseen otetun

ma–to klo 9–12, p. 09 2949 2119
varhaiskasvatus@kerava.fi
Asiointipiste: Kultasepänkatu 7, 04250 Kerava

lapsen on osallistuttava opetukseen, ellei hänelle ole erityisestä
syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta kuten lapsen sairastuessa
Poissaolot anotaan erillisellä lomakkeella päiväkodin johtajalta.

Ruokailu esiopetuksessa

Säännöllinen viikoittainen poissaolo voidaan myöntää koko luku-

Maksuttomaan esiopetukseen kuuluu lounas, josta vastaa Keravan ate-

tai esimerkiksi perheen matkan takia.

kaudeksi tai -vuodeksi päiväkodin johtajan päätöksellä. Poissaolon
vaikutuksesta lapsen esiopetuksen tavoitteiden saavuttamiseen
keskustellaan lapsen esiopettajan kanssa.

Kulkeminen
esiopetuspaikkaan
Matkat kodin ja esiopetuksen välillä tapahtuvat huoltajien vastuulla.
Jos lapsi osallistuu pelkkään esiopetukseen ja matka kotoa esiopetuspaikkaan on yli 5 kilometriä, huoltajat voivat hakea kuljetusavustusta (Perusopetuslaki 32§). Avustusta ei myönnetä, jos huoltajat
ovat itse toivoneet paikkaa kauemmasta esiopetusryhmästä.

Lisätietoja kuljetuksista saat Keravan kaupungin
verkkosivuilta tai taloussihteeriltä,
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puh. 040 318 4092.

riapalvelut. Ruokailutilanteissa harjoitellaan ruuan ottamista itse, hyviä
ruokailutapoja, ruoan maistelemista ja ruokailuvälineiden käyttöä.
Mikäli lapsella on yksilöllisiä ravitsemukseen liittyviä tarpeita, huoltaja
toimittaa erityisruokavalion tiedot ja lääkärintodistuksen päiväkodin
johtajalle.
Lisätietoa ruokailusta, ruokalistat ja erikoisruokavalioiden ilmoituslomakkeen löydät Keravan kaupungin ateriapalveluiden verkkosivuilta.

kerava.fi/palvelut/ateriapalvelut

Yhteistyö peruskoulujen
kanssa
Kaikilla esiopetusryhmillä on yhteistyökoulu. Yhteistyökoulu ei
välttämättä ole lapsen tuleva koulu. Yhteistyö esiopetuksen ja alkuopetuksen välillä muodostuu erilaisista vierailuista ja yhteisistä
tapahtumista. Tavoitteena on madaltaa lapsen kouluun siirtymisen
kynnystä.
Esiopettajat tekevät tarvittaessa yhteistyötä koulupsykologien sekä
erityisopetuksen kanssa. Tiedonsiirto esiopetuksen ja perusopetuksen välillä tapahtuu vanhempien luvalla. Lapsen opetuksen järjestämisen kannalta välttämätön tieto tulee perusopetuslain mukaan siirtää kouluun.

Lapsen esiopetuksen
suunnitelma

Työ- ja lomaajat 2021-2022
Esiopetuksen loma-aikoina varhaiskasvatuksen toiminta on keskitetty alueellisesti päivystäviin päiväkoteihin.
Syyslukukausi 16.08.2021 - 17.12.2021
Lomat:
• syysloma 18.10.-24.10.2021 (vko 42)
• joululoma 18.12.-09.01.2022
• itsenäisyyspäivä 06.12.2021 (vapaapäivä)
Kevätlukukausi 10.01.- 31.05.2022
Lomat:
• talviloma 21.02.- 27.02.2022 (vko 8)

Jokaiselle lapselle tehdään oma esiopetuksen oppimissuunnitelma

• pääsiäisloma 15.04. - 18.04.2022

(LEOPS) esiopetuksen alkaessa. Huoltajat, lapsi ja opettaja mietti-

• Helatorstai 26.05.2022 (vapaapäivä)

vät lapsen kiinnostuksen kohteita, vahvuuksia, kehityksen haasteita
ja tavoitteita. Suunnitelmaan ja arviointiin palataan viimeistään ke-

• Perjantai 27.05.2022 (vapaapäivä)

väällä yhdessä huoltajien ja lapsen kanssa.
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Opetussuunnitelma

Keravan esiopetussuunnitelma perustuu valtakunnallisiin opetus-

liikunnan merkitys lapsen oppimisessa, lasten osallisuus toiminnan

suunnitelman perusteisiin. Esiopetussuunnitelmaan voi tutustua

suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa sekä kestävän kehi-

Keravan verkkosivuilla tai lapsen esiopetusryhmässä.

tyksen periaatteet.

Esiopetuksen toiminnan lähtökohtana ovat lasten kiinnostuksen

Esiopetuksessa tehdään yhteistyötä perusopetuksen, Keravan

kohteet, lapsilta tulevat ideat ja lapsille ominaiset tavat oppia. Esi-

vapaa-ajantoimen (kirjasto, liikunta ja museot), liikuntaseurojen,

opetus perustuu laaja-alaisten taitojen harjoitteluun. Esiopetuk-

paikallisten taideoppilaitosten (kuvataide, musiikki ja tanssi) ja

sessa ei ole oppiaineita, kuten koulussa, vaan asiat opitaan leikin ja

seurakunnan kanssa.

tutkimisen kautta oppimiskokonaisuuksina.

Laaja-alaisen osaamisen alueet ja oppimiskokonaisuudet muodos-

Opetussuunnitelmassa painottuvat positiivinen ilmapiiri, leikin ja

tavat esiopetuksen tavoitteet ja sisällöt.

Esiopetuksen oppimiskokonaisuudet
ILMAISUN
MONET MUODOT
Musiikki, kuvataide,
draama, tanssi

KIELEN RIKAS
MAAILMA
Kieli, kirjallisuus ja
vuorovaikutus

MINÄ JA MEIDÄN
YMPÄRISTÖMME
Lähiympäristö, historia,
etiikka ja katsomuskasvatus

TUTKIN
JA TOIMIN
YMPÄRISTÖSSÄNI
Matematiikka ja
ympäristökasvatus

KASVAN
JA KEHITYN
Liikkuminen, terveys
ja hyvinvointi

Laaja-alaisen osaamisen
alueet
AJATTELU JA
OPPIMINEN
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KULTTUURINEN
OSAAMINEN,
VUOROVAIKUTUS
JA ILMAISU

ITSESTÄ
HUOLEHTIMINEN
JA ARJEN
TAIDOT

MONILUKUTAITO

TIETO- JA
VIESTINTÄTEKNOLOGINEN
OSAAMINEN

OSALLISTUMINEN
JA
VAIKUTTAMINEN

Tukea ja apua

Kasvun ja oppimisen tuki
esiopetuksessa
Esiopetuksen perustehtävä on tukea ja ohjata lapsen kasvua ja oppimista esiopetuksen kasvatus- ja oppimistavoitteiden sekä vanhempien kanssa
tehtyjen sopimusten suuntaisesti.
Kun lapsi tarvitsee tukea oppimisessa ja kasvussa, hänelle tehdään oppimissuunnitelma yhteistyössä vanhempien ja lasta kuntouttavien tahojen
kanssa. Esiopetusryhmissä esiopettajien kanssa työskentelevät alueelliset
varhaiskasvatuksen erityisopettajat ja suomi toisena kielenä -opettajat.
Jos olette huolissanne lapsenne kasvuun ja kehitykseen liittyvissä asioissa,
voitte olla yhteydessä esiopetusryhmän opettajaan tai erityisopettajaan.

Esiopetuksen oppilashuolto
Esiopetuksen oppilashuoltoon kuuluvat psykologi- ja kuraattoripalvelut
sekä terveydenhuollon palvelut. Psykologipalvelua antavat varhaiskasvatuksen, neuvolan, koulujen sekä perheneuvolan psykologit. Kuraattoripalveluja tarjoaa esioppilaille sekä varhaiskasvatus että perusopetus. Terveydenhuollon palveluja esiopetusikäisille tarjoaa neuvola.
Oppilashuollon tukea voi pyytää lapsen huoltaja tai esiopetusryhmän
kasvattaja huoltajan suostumuksella. Esioppilaan tuen tarpeen selvittämiseen ja oppilashuollon palvelujen järjestämiseen liittyvät asiat käsitellään
tapauskohtaisesti monialaisessa asiantuntijaryhmässä. Ryhmä kokoontuu
huoltajan suostumuksella, ja lähtökohtaisesti huoltaja ja esioppilas osallistuvat kokoontumiseen.
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Asiakaspalvelu

Varhaiskasvatusjohtaja

Asiointipiste
Kultasepänkatu 7
04200 Kerava
varhaiskasvatus@kerava.fi

ma–to klo 9–12
p. 09 2949 2119

p. 040 318 2130

Varhaiskasvatuksen
asiantuntijat

Toimialajohtaja,
kasvatus ja opetus

Esiopetuspaikat
p. 040 318 3060

p. 040 318 2160

Postiosoite
PL 123, 04201 Kerava
kerava.fi
oppilaitokset.kerava.fi

Kasvun ja oppimisen tuki
p. 040 318 2247
Pedagogiikka
p.040 318 3513

KASVATUKSEN JA OPETUKSEN TOIMIALA

Löydä meidät Facebookista:
www.facebook.com/Keravankaupunki

Löydä meidät Instagramista:
@cityofkerava
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