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Päätettävä tässä kokouksessa

§ 7
Päiväkoti Kampin lisääminen esiopetuksen toimipaikaksi toiminta-
vuodelle 2022-2023

HEL 2022-003198 T 01 03 00 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti, että 
suomenkielisen kunnallisen esiopetuksen toimipaikaksi toimintavuodel-
le 2022-2023 Kampin esiopetuksen oppilaaksiottoalueelle lisätään päi-
väkoti Kamppi.

Esittelijä
va. varhaiskasvatusjohtaja
Ulla Lehtonen

Lisätiedot
Henrietta Suomalainen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 22759

henrietta.suomalainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön 15 luvun 2 §:n mukaan kasvatus- ja koulutuslautakun-
nan suomenkielinen jaosto päättää esiopetuksen järjestämispaikoista. 
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti 
26.10.2021 (§ 44) suomenkielisen kunnallisen esiopetuksen toimipaikat 
oppilaaksiottoalueittain toimintavuodelle 2022-2023. Perusopetuslain 
mukaista maksutonta suomenkielistä esiopetusta voivat järjestää Hel-
singin alueella sijaitsevat kunnalliset tai yksityiset päiväkodit, jotka kas-
vatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto on hyväksynyt 
esiopetuksen toimipaikoiksi.

Esiopetuksen oppilaaksiottamisen perusteiden mukaan kunnallisessa 
varhaiskasvatuksesa olevalle lapselle osoitetaan esiopetuspaikka ensi-
sijaisesti lapsen kotiosoitteen mukaiselta esiopetuksen oppilaaksiottoa-
lueelta. Esiopetuspaikka voidaan osoittaa muulta alueelta lapsen tuen 
tarpeeseen, kielikylpyyn tai vuorohoidon tarpeeseen perustuen.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2022 2 (2)
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan 
suomenkielinen jaosto

Asia/7
15.03.2022

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 51300 Töysänkatu 2 D +358 9 310 8600 0201256-6 FI2922661800003009
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro
kasvatusjakoulutus@hel.fi www.hel.fi/kasvatusjakoulutus FI02012566

Tilaratkaisuista johtuvista yllättävistä syistä johtuen päiväkoti Kampissa 
esitetään järjestettäväksi esiopetusta toimintavuonna 2022-2023, jotta 
kaikille Kampin esiopetuksen oppilaaksiottoalueella asuville esiopetuk-
seen osallistuville lapsille voidaan taata esiopetuspaikka omalta alueel-
ta.

Esiopetuspaikka on osoitettu kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ole-
ville lapsille 1.-13.3.2022. Muille kuin kunnallisessa varhaiskasvatuk-
sessa oleville lapsille on voinut hakea esiopetuspaikkaa 1-15.3.2022. 
Päiväkoti Kamppiin esiopetukseen sijoittuvien lasten huoltajia on tiedo-
tettu, että heille esiopetuspaikka kerrotaan erikseen 16.3.2022. 

Lapsivaikutukset

Jokaisella helsinkiläisellä lapsella on mahdollisuus osallistua esiope-
tukseen
vuotta ennen oppivelvollisuuden alkua. Esiopetuksen toimipaikan
tulee löytyä mahdollisimman läheltä lapsen kotia ja hänen tulevaa
kouluaan tai lapsen tuen edellyttäessä tarkoituksenmukaisimmasta
toimipaikasta. Esiopetuksen aikana koulun kanssa tehdyllä yhteistyöllä
tuetaan lapsen opinpolkua.

Esittelijä
va. varhaiskasvatusjohtaja
Ulla Lehtonen

Lisätiedot
Henrietta Suomalainen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 22759

henrietta.suomalainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö


