
Tervetuloa 
esiopetukseen

Tietoa esiopetuksesta

huoltajille



Esiopetus ja sen aloittaminen
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Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus

Täydentävää varhaiskasvatusta annetaan 

esiopetuksen tiloissa aamulla ennen esiopetuksen 

alkua ja iltapäivällä esiopetuksen päätyttyä. 

Henkilökunta pysyy samana päivän ajan.

• hae tarvittaessa lapsellesi täydentävää 

varhaiskasvatusta 23.1.2023 mennessä

• päätökset paikoista tehdään toukokuun loppuun 

mennessä

Varhaiskasvatusmaksu määräytyy tuntimäärien 

mukaan. Lisätietoa tuntimääristä ja laskutuksesta:

Kaarinan varhaiskasvatusmaksut

Lapsesi esiopetusvuosi alkaa syksyllä 2023

Lapsesi osallistuu esiopetukseen vuotta ennen 

oppivelvollisuuden alkua, yleensä sinä vuonna, kun 

lapsesi täyttää kuusi vuotta. 

Kaarinassa esiopetusta järjestetään kunnallisissa ja 

yksityisissä päiväkodeissa. 

Ilmoittautuminen esiopetukseen

• ilmoita lapsesi maksuttomaan esiopetukseen 

23.1.2023 mennessä sähköisen asioinnin kautta

• päätökset paikoista tehdään toukokuun loppuun 

mennessä

Kaarinan eAsiointi 

Kaarinan eAsiointi 

https://kaarina.fi/fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/varhaiskasvatus/varhaiskasvatuksen-maksut-ja-tuet
https://kaarina.fi/fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/varhaiskasvatuksen-sahkoinen-asiointi
https://kaarina.fi/fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/varhaiskasvatuksen-sahkoinen-asiointi


Esiopetusvuosi
Jos lapsi osallistuu vain esiopetukseen, voi hän kulkea 
matkat yksin, jos reitti on turvallinen. Tällöin kulkeminen 
esiopetukseen on huoltajien vastuulla.

Lapsesi on oikeutettu maksuttomaan 
koulukuljetukseen, kun hän osallistuu vain 
esiopetukseen ja

• matka on kävellen mitattuna yli 5 kilometriä

TAI

• lapsen ikä tai muut olosuhteet huomioiden, matka on liian 
vaikea, rasittava tai vaarallinen

TAI

• lapsi on perhepäivähoidossa täydentävässä 
varhaiskasvatuksessa

Esiopetusta annetaan neljä (4) tuntia 

päivässä pääsääntöisesti koulujen toiminta-

aikana. Esiopetusaika on yksikkökohtainen ja 

se painottuu aamupäivään.

Esiopetusvuosi on lapselle velvoittavaa. 

Lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen 

kannalta on tärkeää, että osallistuminen 

esiopetukseen on säännöllistä. Säännöllinen 

osallistuminen tukee esiopetusryhmän 

yhteisöllisyyttä ja sosiaalisten taitojen 

kehittymistä. 

Lapsen mahdollisista poissaoloista 

ilmoitetaan ennalta esiopetusryhmään. 

Äkillinen poissaolo, esimerkiksi 

sairaspoissaolo, ilmoitetaan viipymättä 

esiopetusryhmään. 

Esiopetus on maksutonta ja tarvittavat 

materiaalit löytyvät esiopetuksesta. 

Lisätietoa kuljetuksista ja koulukuljetushakemuksen 

jättäminen

https://kaarina.fi/fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/perusopetus/koulukuljetukset


Esiopetusvuosi

Mikäli lapsellesi on erityisruokavalio tai muita 
yksilöllisiä ravitsemukseen liittyviä tarpeita, 
toimitathan erityisruokavalion tiedot sekä 
lääkärintodistuksen päiväkodin johtajalle.

Viestintä kodin ja esiopetuksen väillä tapahtuu 
Wilmassa. Tämän lisäksi Wilmassa on lapsen 
esiopetuksen oppimissuunnitelma. Lapsen oppimisen 
ja tuen paperit siirtyvät automaattisesti Kaarinan 
perusopetukseen.

Esiopetus vuoden aikana tehdään yhteistyötä 
lähikoulun kanssa. 
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Työ- ja loma-ajat 2023-2024

Alla mainittuina loma-aikoina 

varhaiskasvatuksen toiminta on keskitetty 

päivystäviin päiväkoteihin.

Syyslukukausi 10.8. – 22.12.2023

Lomat:

• Syysloma 16. – 22.10.2023 

Joululoma 23.12.2023 – 7.1.2024

Kevätlukukausi 8.1. – 31.5.2024

Lomat:

• Hiihtoloma 19. – 25.2.2024



Esiopetussuunnitelma
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Jokaiselle lapselle laaditaan 

syksyllä henkilökohtainen 

esiopetuksen oppimissuunnitelma 

yhdessä esiopetuksen opettajan, 

lapsen sekä huoltajan kanssa. 

Suunnitelma arvioidaan samalla 

kokoonpanolla tammi-

helmikuussa sekä keväällä ennen 

esiopetuksen päättymistä.

Suunnitelma on koko ajan 

huoltajien nähtävissä Wilmassa.

https://kaarina.fi/sites/default/files/media/files/esiopetussuunnitelma_0.pdf
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Esiopetuksen 

oppimiskokonaisuudet

Esiopetuksen laaja-alainen 

osaaminen

Ilo kasvaa yhdessä toimien

• Ilmaisun monet 

muodot

• Kielen rikas maailma

• Minä ja meidän 

ympäristömme

• Tutkin ja toimin 

ympäristössäni

• Kasvan ja kehityn

• Ajattelu ja oppiminen

• Kulttuurinen osaaminen, 

vuorovaikutus ja ilmaisu

• Itsestä huolehtiminen ja 

arjen taidot

• Monilukutaito

• Tieto- ja 

viestintäteknologinen 

osaaminen

• Osallistuminen ja 

vaikuttaminen

Elämisen 

taidot

Kaarinan esiopetussuunnitelma on luettavissa täältä.

https://kaarina.fi/sites/default/files/media/files/esiopetussuunnitelma_0.pdf


Tukea ja apua 
esiopetusvuoden aikanaKasvun ja oppimisen tuki 

esiopetuksessa

Esiopetukseen osallistuvat lapset 
kuuluvat perusopetuslain mukaisen 
kasvun ja oppimisen tuen piiriin. Lain 
mukaan lapsella on oikeus saada 
riittävää tukea ja ohjausta oppimiseen 
heti tuen tarpeen ilmetessä. Tuki 
annetaan lapselle omassa 
esiopetusryhmässä. Lapsen kasvun ja 
oppimisen tuen kolme tasoa ovat 
yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. 
Lapsi saa tuen ensisijaisesti omassa 
esiopetusryhmässä pedagogisin ja 
erilaisin joustavin menetelmin. 

Oppilashuolto esiopetuksessa

Esiopetuksen oppilashuolto koostuu 
moniammatillisesta työryhmästä, johon kuuluvat 
koulupsykologi- ja kuraattoripalvelut sekä 
terveydenhuollon palvelut. Terveydenhuollon palvelut 
esiopetusikäiselle lapselle annetaan neuvolassa.

Täältä löydät lisätietoa Kaarinassa 

järjestettävästä erityisopetuksesta 

esiopetuksessa

https://kaarina.fi/fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/varhaiskasvatus/oppimisen-ja-kasvun-tuki


Nähdään 
esiopetuksessa 
10.8.2023

Paras 

paikka 

kasvaa 

isoksi.


