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Jokainen lapsi osallistuu esiopetukseen vuotta 
ennen oppivelvollisuuden alkua ja esiopetus on 
velvoittavaa. Elokuussa 2023 esiopetuksessa 
aloittavat pääsääntöisesti vuonna 2017 syntyneet 
lapset. Vuoden aikana opitaan leikkien, liikkuen, 
tutkien ja taiteillen sosiaalisia taitoja, vahviste-
taan lapsen itsetuntoa ja tutustutaan kirjainten, 
numeroiden ja metsä- sekä kaupunkiympäristön 
maailmoihin. Esiopetuksen toiminnassa otetaan 
huomioon lapsen yksilölliset tarpeet ja tapa 
oppia ja toimia. 

Lapsen opinpolku kulkee varhaiskasvatuk-
sesta esiopetuksen kautta perusopetukseen. 
Siksi lapsen esiopetuspaikka sijaitseekin usein 
lähellä tulevaa koulua. Koulun kanssa tehdään 
yhteistyötä jo esiopetusvuoden aikana. Lapsi 
pääsee tutustumaan tuleviin luokkakavereihin, 

kun samaan kouluun jatkavat lapset sijoit-
tuvat samaan eskariin. Lapsen tarvitsema 
tuki huomioidaan myös aina esiopetuspaikan 
valinnassa.

Esiopetus on maksutonta ja sitä annetaan 
neljä tuntia päivässä klo 8.30–13.30 välillä pää-
sääntöisesti koulujen toiminta-aikoina. Jokainen 
esiopetuksen toimipaikka määrittelee itse mihin 
kellonaikoihin esiopetusta annetaan. 

Helsingissä suomen- ja ruotsinkielistä esi-
opetusta järjestetään kunnallisena palveluna. 
Lisäksi Helsingissä yksityiset päiväkodit voivat 
tarjota esiopetusta. Yksityisissä päiväkodeissa 
esiopetusta järjestetään myös muilla kielillä kuin 
suomeksi tai ruotsiksi. 

Kts. Lisätietoja hel.fi/fi/kasvatus-ja-koulutus/
esiopetus sivuilta.

Mitä on esiopetus?

https://www.hel.fi/fi/kasvatus-ja-koulutus/esiopetus
https://www.hel.fi/fi/kasvatus-ja-koulutus/esiopetus
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Esiopetuksen 
oppilaaksiottamisen 
perusteet
Helsingin kaupunki on määritellyt perusteet, 
joiden mukaan esiopetuksen oppilaaksiottami-
nen toteutetaan. Helsinki on jaettu esiopetuk-
sen oppilaaksiottoalueisiin ja esiopetuspaikka 
osoitetaan sekä kunnallisessa varhaiskasva-
tuksessa olevalle lapselle että esiopetukseen 
ilmoittautuneelle lapselle. Paikka osoitetaan 
lapsen kotiosoitteen mukaiselta esiopetuksen 
oppilaaksiottoalueelta. Lapsen esiopetuspaikan 
osoittamisessa huomioidaan lapsen kotiosoit-
teen mukainen lähikoulu. Ilmoittautuminen 
koskee niitä lapsia, jotka eivät ole olleet kunnal-
lisessa varhaiskasvatuksessa ennen esiopetuk-
sen alkua. 

Lapselle voidaan osoittaa esiopetuspaik-
ka myös muulta kuin kotiosoitteen mukaiselta 
esiopetuksen oppilaaksiottoalueelta kielikylvyn, 
lapsen erityisen tuen tarpeen tai vuorohoidon 
tarpeen vuoksi. Mikäli lapsen tuen tarve sitä 
edellyttää, hänen esiopetuksensa voidaan 
järjestää myös muulla kuin omalla esiopetuksen 
oppilaaksiottoalueella tai toimipaikassa, jossa ei 
järjestetä esiopetusta. Lisätietoa kielikylvyssä ja 
vuorohoidossa järjestettävään esiopetukseen 
hakemisesta löytyy sivuilta 6.

Mikäli hakijoita on enemmän kuin esiopetuk-
sen toimipaikassa on vapaita paikkoja, huomi-
oidaan ensin lapsen kotiosoitteen mukainen 
lähikoulu ja se, tekeekö esiopetuksen toimipaikka 
yhteistyötä kyseisen koulun kanssa. Jos hakijoita 
on enemmän kuin esiopetuksen toimipaikassa on 
paikkoja ja hakijat ovat opinpolun osalta tasa-
vertaisessa asemassa, käytetään tarvittaessa 
arvontaa. Arvonnassa ilman paikkaa jääneille 
lapsille osoitetaan esiopetuspaikka omalta esi-
opetuksen oppilaaksiottoalueelta.

Mikäli esiopetusta järjestävässä toimipaikas-
sa on oman esiopetuksen oppilaaksiottoalueen 
lasten jälkeen tilaa, voidaan vapaille esiopetus-
paikoille sijoittaa lapsia toissijaisen oppilaaksio-
ton periaatteella edellyttäen, ettei toimipaikkaan 
synny tämän vuoksi uutta ryhmää. Toissijaisella 
oppilaaksiotolla tarkoitetaan sitä, että huoltaja 
hakee lapselleen esiopetuspaikkaa muualta kuin 
lapsen kotiosoitteen mukaiselta esiopetuksen 
oppilaaksiottoalueelta. Huoltaja vastaa lapsen 
kuljetuksesta, jos esiopetuspaikka sijaitsee oman 
esiopetuksen oppilaaksiottoalueen ulkopuolella. 
Poikkeuksena  ovat tuen tarpeen vuoksi oman 
oppilaaksiottoalueen ulkopuolelle sijoitetut.
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Esiopetuspaikan 
osoittaminen Astissa 
Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa 
oleville lapsille

Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevan lap-
sen huoltajana vastaanotat tai hylkäät esiopetus-
paikan Asti-asiointipalvelussa 6.2.–17.2.2023 vä-
lisenä aikana. Paikat osoitetaan pääsääntöisesti 
automaattisesti kunnallisessa varhaiskasvatuk-
sessa oleville ilman erillisiä toimenpiteitä. Lap-
sella on oikeus esiopetuspaikkaan kotiosoitteen 
mukaiselta esiopetuksen oppilaaksiottoalueelta. 
Esiopetuspaikat osoitetaan 23.1.2023 voimassa 
olevan osoitteen perusteella. Hyväksytyistä esi-
opetuspaikoista päätökset tulevat 3.3.2023. 

Lisätietoa esiopetuksen järjestämisestä 
löydätte hel.fi/esiopetus.

Lapsi on 
varhaiskasvatuksessa 
kielikylvyssä
Mikäli lapsi on ollut varhaiskasvatuksessa kie-
likylvyssä, hänelle osoitetaan esiopetuspaikka 
kielikylpypolun mukaisesti kielikylpyesiopetuk-
seen ja huoltaja vastaanottaa esiopetuspaikan 
kielikylvyssä Asti-asiointipalvelussa. 

Lapsi on 
varhaiskasvatuksessa 
vuorohoidossa
Mikäli lapsi on päiväkodissa, joka järjestää vuo-
rohoitoa ja tarvitset lapselle vuorohoitoa myös 
esiopetuksen alettua, tulee hänet ilmoittaa esi-
opetukseen Astissa (kts.sivu 8). Jos et ole ilmoit-
tautunut esiopetukseen ja ilmoittanut samalla 
vuorohoidon tarvetta, osoitamme lapselle paikan 
omalta oppilaaksiottoalueelta. Huoltajan tulee 
todentaa vuorohoidon tarve päiväkodin johtajalle 
ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä.

Lapsi varhais
kasvatuksen 
keskeytyksellä
Mikäli lapsi on varhaiskasvatuksen keskeytyk-
sellä koko 26.1–28.2 välisen ajan, ilmoittaudu 
esiopetukseen Asti-asiointipalvelun kautta 
9.–20.1.2023 (kts. sivu 8) . Mikäli lasta ei ilmoi-
teta esiopetukseen tulee lapselle hakea paikkaa 
hakuajalla 6.2.–17.2.2023.

Ilmoittautuminen 
paikan vastaanotto, 

sekä hakeminen esiopetukseen  
onnistuu osoitteessa  asti.hel.fi

https://www.hel.fi/fi/kasvatus-ja-koulutus/esiopetus
https://asti.hel.fi/#/landing


Lapsen osoite 
muuttuu ennen 
esiopetuksen 
alkua toiselle 
oppilaaksiottoalueelle 
Helsingin sisällä
Esiopetuspaikka osoitetaan 23.1.2023 voimassa 
olevan osoitteen perusteella. 

Jos osoite muuttuu 15.3.2023 mennessä: voit 
hylätä lapselle osoitetun paikan ja hakea uutta 
paikkaa uuden osoitteen mukaisesti. 

Jos osoite muuttuu 15.3.2023 jälkeen: voit 
hyväksyä lapselle osoitetun paikan ja hakea esi-
opetuspaikan siirtoa uuden osoitteen voimaan-
tulon jälkeen esiopetushakemuksella osoitteessa 
asti.hel.fi. Päätökset hakuajan jälkeen tulleista 
hakemuksista tehdään toukokuun alusta alkaen.

Vaihtaminen suomen 
tai ruotsinkieliseen 
esiopetukseen
Esiopetuspaikka osoitetaan Astissa varhaiskas-
vatuksen järjestämiskielen mukaan. Mikäli toivot 
muutosta toiseen kieleen tulee sinun hylätä lap-
sellesi osoitettu esiopetuspaikka ja hakea uutta 
esiopetuspaikkaa Astissa. Hakuajalla hakiessa 
varmistamme aina esiopetuspaikan omalta oppi-
laaksiottoalueelta esiopetuksen järjestämiskieltä 
vaihdettaessa.

Lapsi osallistuu kaksi
vuotisen esiopetuksen 
kokeiluun
Kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun osallistu-
van lapsen esiopetus jatkuu siinä toimipaikassa, 
jossa hän on nyt kaksivuotisessa esiopetukses-
sa. Mikäli huoltajana kuitenkin toivotte uutta 
esiopetuspaikkaa esimerkiksi muuton vuoksi 
elokuusta 2023 alkaen, saatte lisätietoa päiväko-
din johtajalta.

Sisään
kirjautuminen
Avaa selain tietokoneellasi, tabletillasi tai 
älypuhelimellasi.

 Siirry osoitteeseen asti.hel.fi
 Valitse haluamasi toimintakieli sivun 
oikeasta ylälaidasta

 Paina painiketta Kirjaudu sisään
 Tunnistaudu valitsemaasi tunnistus-
tapaa käyttäen

 Valitse Jatka
 Valitse Jatka palveluun
 Tarkista tietosi ja siirry eteenpäin

Esiopetus
paikan vastaan
ottaminen
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”
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Esiopetuspaikan 
osoittaminen Astissa 
Kotihoidossa, yksityisessä varhais
kasvatuksessa, kerhotoiminnassa ja muille 
kunnallisen varhaiskasvatuksen ulkopuolella 
oleville lapsille 

Yksityisessä varhaiskasvatuksessa, kaupungin 
järjestämässä kerhotoiminnassa tai kotihoidossa 
olevan lapsen huoltajana ilmoitat lapsesi esi-
opetukseen Asti-asiointipalvelussa 9–20.1.2023 
välisenä aikana. Esiopetuspaikat osoitetaan 
23.1.2023 voimassa olevan osoitteen perusteel
la. Hyväksytyistä esiopetuspaikoista päätök
set tulevat 3.3.2023. Lisätietoa esiopetuksen 
järjestämisestä löydätte Helsingin kaupungin 
verkkosivuilta.

Lapsi osallistuu 
Helsingin kaupungin 
kerhotoimintaan tai  
on kotihoidossa
Mikäli lapsi on kerhossa tai kotihoidossa il-
moittaudu esiopetukseen Asti-asiointipalvelun 
kautta 9.–20.1.2023. Lapselle osoitetaan paikka 
yhtä aikaa kunnallisessa varhaiskasvatukses-
sa olevien kanssa. Huoltajana vastaanotat tai 
hylkäät esiopetuspaikan Asti-asiointipalvelussa 
6.2.–17.2.2023 välisenä aikana. 



Lapsi on varhais
kasvatuksessa 
yksityisessä 
päiväkodissa

Katso yksityiseen esiopetukseen hakeutumisesta 
tarkemmin sivulta 15.

Jos haluat paikan lapselle Helsingin kau-
pungin järjestämään esiopetukseen, ilmoittau-
du esiopetukseen Asti-asiointipalvelun kautta 
9.–20.1.2023. Lapselle osoitetaan paikka yhtä 
aikaa kunnallisessa varhaiskasvatuksessa 
olevien kanssa. Huoltajana vastaanotat tai 
hylkäät esiopetuspaikan Asti-asiointipalvelussa 
6.–17.2.2023 välisenä aikana. 

Lapsen kotiosoite 
on Helsingissä, 
mutta hän on 
varhaiskasvatuksessa 
toisessa kunnassa
Mikäli lapsen kotiosoite on Helsingissä, mut-
ta hän on tällä hetkellä varhaiskasvatuksessa 
toisessa kunnassa, ilmoittaudu esiopetukseen 
Asti-asiointipalvelun kautta 9.–20.1.2023. Lapsel-
le osoitetaan paikka yhtä aikaa jo kunnallisessa 
varhaiskasvatuksessa olevien kanssa. Huolta-
jana vastaanotat tai hylkäät esiopetuspaikan 
Asti-asiointipalvelussa 6.2.–17.2.2023 välisenä 
aikana. 
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Ilmoittautuminen 
paikan vastaanotto, 

sekä hakeminen esiopetukseen  
onnistuu osoitteessa  asti.hel.fi

https://asti.hel.fi/#/landing
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Tärkeitä päivämääriä 
Jos lapsesi on jo 
Helsingin kaupungin 
varhaiskasvatuksessa

6.–17.2.2023

6.2.2023

6.–17.2.2023

3.3.2023

30.4.2023

Toukokuu  
2023

10.8.2023

Osoitetut esiopetuspaikat katsottavissa Astissa.  
Esiopetuspaikat osoitetaan kaikille Helsingin 
kaupungin varhaiskasvatuksessa oleville. Sinun ei 
huoltajana tarvitse tehdä mitään tätä ennen.

Vastaanota tai hylkää osoitettu esiopetuspaikka  
Astiasiointipalvelussa. 
Jos hylkäät paikan, sinun tulee täyttää 
esiopetushakemus.

Täytä Esiopetushakemus. 
Jos hylkäsit osoitetun esiopetuspaikan,  
sinun täytyy täyttää esiopetushakemus hakuaikana.

Saat esiopetuspäätöksen vastaanotetusta paikasta. 
Täydentävästä varhaiskasvatuksesta ei tule uutta 
päätöstä, vaan täydentävä varhaiskasvatus jatkuu 
esiopetustoimipaikassa.

Esiopetustoimipaikka ilmoittaa aloittamiseen  
ja tutustumiseen liittyvistä käytänteistä.

Esiopetus alkaa. 
Voit ilmoittaa mahdollisesta muuttuneesta  
täydentävän varhaiskasvatuksen  
tarpeesta suoraan päiväkotiin.

Saat esiopetuspäätöksen, jos hait esiopetuspaikkaa. 
Jos ilmoitit täydentävän varhaiskasvatuksen tarpeen 
saat myös varhaiskasvatuspäätöksen.
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Jos lapsesi on esimerkiksi 
kotihoidossa tai yksityisessä 
varhaiskasvatuksessa

Hakeminen yksityisessä päiväkodissa järjestettävään 
esiopetukseen.

Osoitetut esiopetuspaikat katsottavissa Astissa. 

Vastaanota tai hylkää osoitettu esiopetuspaikka  
Astiasiointipalvelussa. 
Jos hylkäät paikan, sinun tulee täyttää esiopetushakemus.

Täytä esiopetushakemus. 
Jos hylkäsit osoitetun paikan, sinun täytyy täyttää 
esiopetushakemus hakuaikana.

Saat esiopetuspäätöksen, jos hait esiopetuspaikkaa. 
Jos ilmoitit täydentävän varhaiskasvatuksen tarpeen 
saat myös varhaiskasvatuspäätöksen.

Esiopetustoimipaikka ilmoittaa aloittamiseen  
ja tutustumiseen liittyvistä käytänteistä.

Esiopetus alkaa. 
Jos olet ilmoittanut varhaiskasvatuksen tarpeen alkavaksi 
aikaisemmin, lapsi osallistuu päiväkodin toimintaan jo sitä ennen.

30.4.2023

Toukokuu  
2023

10.8.2023

6.2.2023

9.–20.1.2023

6.–17.2.2023

6.–17.2.2023

9.–20.1.2023

3.3.2023

Ilmoittaudu esiopetukseen Astiasiointipalvelun kautta.  
Ilmoita samalla täydentävän varhaiskasvatuksen tarve. 

Saat esiopetuspäätöksen vastaanotetusta paikasta. 
Jos ilmoitit täydentävän varhaiskasvatuksen tarpeesta, 
saat myös varhaiskasvatuspäätöksen.
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Ilmoittautuminen 
paikan vastaanotto, 

sekä hakeminen esiopetukseen  
onnistuu osoitteessa  asti.hel.fi

https://asti.hel.fi/#/landing
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Haluan hakea 
esiopetuspaikkaa 
muusta kuin lapselleni 
osoitetusta paikasta
Mikäli et ota vastaan lapselle osoitettua esiope-
tuspaikkaa, paikka vapautuu toiselle hakijalle. 
Tällöin sinun tulee hakea uutta paikkaa  
6.2.–17.2.2023 Asti-asiointipalvelussa. 

Lapsi voi saada esiopetuspaikan toivomastasi 
esiopetuspaikasta, mikäli siellä on vapaita paik-
koja. Jos hakemassasi toimipaikassa ei ole vapai-
ta paikkoja, lapselle osoitetaan esiopetuspaikka 
oman oppilaaksiottoalueen vapaista paikoista. 

Paikka ilmoitetaan esiopetuspäätöksessä eikä 
sitä vastaanoteta enää Asti-asiointipalvelussa. 
Paikka voi olla eri kuin aiemmin omalta oppilaak-
siottoalueelta osoitettu paikka.

Päätös hakuaikana jätetyistä esiopetushake-
muksista tulee 30.4.2023 mennessä  
suomi.fi-palvelun kautta. 

https://www.suomi.fi/etusivu
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Esiopetusta täydentävä 
varhaiskasvatus
Esiopetus ja esiopetusta täydentävä varhaiskas-
vatus jatkuu saman laajuisena kuin varhaiskas-
vatus ennen esiopetuksen alkamista, ellet toivo 
siihen muutosta. Täydentävä varhaiskasvatus 
järjestetään samassa toimipaikassa ja ryhmäs
sä, jossa lapsi on esiopetuksessa. Varhaiskasva-
tuksen laajuuteen sekä aikaan liittyvissä muutok-
sissa voit olla yhteydessä esiopetustoimipaikan 
johtajaan vastaanotettuasi esiopetuspaikan. 
Näet tämänhetkisen laajuuden Asti-asiointipalve-
lun etusivulta lapsen sijoitustiedosta. Mikäli lapsi 
on kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ja siirtyy 
uuteen toimipaikkaan esiopetukseen, jatkuu 
varhaiskasvatus uudessa esiopetuksen toimipai-
kassa 1.8.2023 alkaen.

Mikäli lapsi ei ole vielä Helsingin kaupungin 
järjestämässä varhaiskasvatuksessa, tulee 
sinun ilmoittaa tarve esiopetusta täydentävälle 
varhaiskasvatukselle ilmoittautumisen yhteydes-
sä. Esiopetuksesta ja esiopetusta täydentävästä 
varhaiskasvatuksesta tehdään päätös siinä 
laajuudessa, mikä ilmoittautumisen yhteydessä 
on valittu. Saat päätöksen varhaiskasvatuksesta 
esiopetuspäätöksen yhteydessä. 

Tarvitsen lapselle 
varhaiskasvatusta jo 
ennen esiopetuksen 
alkua
Jos varhaiskasvatuksen tarve on ennen 1.8.2023 
eikä lapsi ole vielä kaupungin järjestämässä 
varhaiskasvatuksessa, tulee lapselle hakea erik-
seen varhaiskasvatusta Asti-asiointipalvelussa 
varhaiskasvatushakemuksella.

Tarvitsen muutoksen 
aiemmin ilmoittamaa
ni varhaiskasvatus
tarpeeseen
Lapsen päivittäiseen hoitoaikaan liittyvissä muu-
toksissa voit olla yhteydessä päiväkodin johta-
jaan saatuasi esiopetuspäätöksen. 
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Hakeminen yksityisessä 
päiväkodissa järjestettä
vään esiopetukseen
Helsingissä esiopetusta järjestetään myös yksi-
tyisissä päiväkodeissa. Yksityisissä päiväkodeis-
sa lapsi voi osallistua esimerkiksi vieraskieliseen 
esiopetukseen, montessori- tai steinerpedago-
giikkaa tai katsomuskasvatusta painottavaan esi-
opetukseen. Yksityiset palveluntuottajat tarjoavat 
monipuolisia esiopetuksen vaihtoehtoja. Mikäli 
toivot esiopetuspaikkaa yksityisestä päiväkodis-
ta, ole yhteydessä toivomasi yksityisen päiväko-
din johtajaan. Esiopetusta järjestävät yksityiset 
päiväkodit löytyvät osoitteesta hel.fi/esiopetus. 

Yksityisessä päiväkodissa järjestettävään 
esiopetukseen haetaan suoraan toivottuun päi-
väkotiin Helsingin kaupungin esiopetuksen haku-
lomakkeella. Hakulomake löytyy kasvatuksen ja 
koulutuksen verkkosivuilta hel.fi/esiopetus.  Hel-
singin kaupungin esiopetuksen hakulomakkeella. 
Hakulomake löytyy kasvatuksen ja koulutuksen 
verkkosivuilta hel.fi/esiopetus.

Hakuaika yksityisessä päiväkodissa järjestet-
tävään esiopetukseen on 9.–20.1.2023. 

Huoltaja palauttaa paperihakemuksen siihen 
yksityiseen päiväkotiin, josta esiopetuspaikkaa 
haetaan. Esiopetuspäätökset postitetaan huolta-
jille helmi-maliskuussa 2023. 

Yksityinen palveluntuottaja hakee kaupungilta 
lupaa esiopetusta järjestäväksi toimipaikaksi. 
Esiopetusryhmän muodostumisen edellytyksenä 
on vähintään 7 lapsen esiopetusryhmä. Koulupo-
lun mahdollistamassa painotetussa esiopetuk-
sessa (vieraskielinen, montessori- tai steinerpe-
dagoginen, katsomuskasvatuksellinen) ryhmä 
voi olla myös pienempi. Mikäli riittävän suuren 
esiopetusryhmän muodostuminen on epävar-
maa, kannattaa huoltajan ilmoittautua myös 
kunnalliseen esiopetukseen Asti-asiointipalve-
lussa (kts. s.9) tai toiseen yksityiseen päiväkotiin 
(hakulomake suoraan yksityiseen päiväkotiin) 
hakuajan puitteissa. Ilmoittautumisen yhteydessä 
ilmoitat, mikäli toivot ensisijaisesti paikkaa yksi-
tyiseen esiopetukseen.

Yksityisessä päiväkodissa järjestettävä 
esiopetus on huoltajalle maksutonta (neljä tuntia 
päivässä), mutta yksityinen palveluntuottaja mää-
rittelee itse esiopetuksen jälkeen ja esiopetusta 
ennen tarjottavan täydentävän varhaiskasva-
tuksen hinnan. Huoltaja voi hakea täydentävään 
varhaiskasvatukseen yksityisen hoidon tukea 
Kelasta. Lisätietoa Helsingin kaupungin verkkosi-
vuilta hel.fi/esiopetus.

Hakuaika 9.–20.1.2023
Yksityisen palveluntuottajan esiopetukseen haetaan 
Helsingin kaupungin esiopetuksen hakulomakkeella. 
Paperinen lomake palautetaan siihen yksityiseen 
päiväkotiin, josta esiesiopetuspaikkahaetaan.
Lomake löytyy osoitteesta:
hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/paivahoito/esiopetus/
hakeminen/

https://www.hel.fi/fi/kasvatus-ja-koulutus/esiopetus
https://www.hel.fi/fi/kasvatus-ja-koulutus/esiopetus
https://www.hel.fi/fi/kasvatus-ja-koulutus/esiopetus
https://www.hel.fi/fi/kasvatus-ja-koulutus/esiopetus
https://hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/paivahoito/esiopetus/hakeminen/
https://hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/paivahoito/esiopetus/hakeminen/


Tulevalle eskarilaiselle

Väritä lukujen mukaisesti oikealla värillä.
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