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Tervetuloa esiopetukseen
– tietoa huoltajille esiopetuksesta
Lapsesi on aloittamassa esiopetuksessa ensi syksynä!
Esiopetuksessa opitaan leikin ja yhdessä tutkimisen
kautta, harjoitellaan hyviä kaveritaitoja ja vahvistetaan
lapsen itsetuntoa.
Osoitamme lapsellesi valmiiksi esiopetuspaikan toimipaikasta, joka sijaitsee kotiosoitteen mukaisella esiopetuksen oppilaaksiottoalueella. Huoltajana voit valita,
vastaanotatko paikan vai haetko toiseen toimipaikkaan.
Esiopetus voidaan järjestää joko päiväkodin tai koulun
tiloissa. Yhdellä esiopetuksen oppilaaksiottoalueella voi
olla yksi tai useampia esiopetusta järjestäviä toimipaikkoja. Samalla alueella voi myös sijaita useampi koulu.
Esiopetuspaikka osoitetaan sen kotiosoitteen mukaisesti, jossa lapsesi on asunut tammikuussa 2022.

Kielikylvyn, vuorohoidon, lapsen tuen tarpeen tai kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun osallistumisen johdosta
esiopetuspaikka voi olla myös muulla kuin kotiosoitteen
mukaisella esiopetuksen oppilaaksiottoalueella. Kotiosoitteen mukaiset esiopetuksen toimipaikat voi tarkistaa
osoitteesta palvelukartta.hel.fi. Esiopetuksen oppilaaksiottoalueet löytyvät hel.fi/esiopetus.
Esiopetukseen osallistutaan vuotta ennen oppivelvollisuuden alkua. Esiopetus on maksutonta ja sitä järjestetään neljä tuntia päivässä pääsääntöisesti koulujen
toiminta-aikoina. Elokuussa 2022 esiopetus alkaa
11.8.2022. Varhaiskasvatus järjestetään esiopetusta
täydentävänä perheen tarpeen mukaan samassa esiopetuksen toimipaikassa. Varhaiskasvatukseen ei tarvitse
erikseen hakea.
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Esiopetuspaikan
vastaanottaminen tai
hakeminen
Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevan lapsen huoltajana vastaanotat esiopetuspaikan Asti-asiointipalvelussa 1.–13.3.2022 välisenä aikana.
Mikäli et ota vastaan lapselle osoitettua esiopetuspaikkaa, paikka vapautuu toiselle hakijalle ja toiseen
toimipaikkaan tulee hakea. Esiopetusta haetaan ajalla
1.–15.3.2022 Helsingin sähköisen asioinnin kautta.
asiointi.hel.fi.
Helsingissä suomen- ja ruotsinkielistä esiopetusta järjestetään sekä kunnallisina että yksityisenä palveluna.
Yksityisen päiväkodin esiopetukseen haetaan suoraan
toivottuun päiväkotiin. Esiopetusta järjestävät yksityiset
päiväkodit löytyvät osoitteesta hel.fi/esiopetus.
Kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun osallistuvan
lapsen esiopetus jatkuu siinä toimipaikassa, jossa hän on
nyt kaksivuotisessa esiopetuksessa. Varhaiskasvatuksen
kielikylpyryhmässä olevan lapsen huoltaja vastaanottaa
esiopetuspaikan kielikylvyssä suoraan päiväkodissa.
Mikäli tarvitset lapselle vuorohoitoa, tulee sinun hylätä
ehdotettu esiopetuspaikka ja hakea esiopetusta järjestävään vuorohoitopäiväkotiin sähköisen asioinnin kautta.
Lapsella on oikeus esiopetuspaikkaan omalla esiopetuksen oppilaaksiottoalueella. Toiselle alueelle tai toiseen
toimipaikkaan siirtyminen on mahdollista, jos siellä on
vapaita esiopetuspaikkoja.
Lisätietoa esiopetuksen järjestämisestä löydätte Helsingin kaupungin verkkosivuilta hel.fi/esiopetus.
Tervetuloa eskariin!

Sisäänkirjautuminen
Avaa selain tietokoneellasi, tabletillasi tai
älypuhelimellasi.
Siirry osoitteeseen asti.hel.fi
Valitse haluamasi toimintakieli sivun
oikeasta ylälaidasta
Paina painiketta Kirjaudu sisään
Tunnistaudu valitsemaasi tunnistustapaa
käyttäen
Valitse Jatka
Valitse Jatka palveluun
Tarkista tietosi ja siirry eteenpäin

Esiopetuspaikan
vastaanottaminen
Näet lapsen kohdalla tiedotteen esiopetukseen paikan vastaanottamisesta, kun ilmoittautuminen on käynnissä.
Paina nappia ”Hyväksy / hylkää”
1. Valitse ”Kyllä, otan osoitetun paikan
vastaan” tai ”Ei, en ota osoitettua paikkaa
vastaan”
2. Paina ”Jatka seuraavaan”
3. Tarkista tiedot ja paina ”Lähetä”

