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Kunnan järjestämä lakisääteinen esiopetus on tarkoitettu kaikille alle kouluikäisille lapsille vuotta
ennen oppivelvollisuuden alkamista. Lukuvuonna 2019-2020 esiopetus koskee vuonna 2013
syntyneitä lapsia.
Esiopetuksen laajuus on vähintään 700 tuntia vuodessa. Perusopetuslain (26a§) mukaan lasten on
oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai
muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Jos lapsen oppivelvollisuus vamman tai
sairauden vuoksi alkaa jo kuusivuotiaana ja hänellä on pidennetyn oppivelvollisuuden päätös, hänellä on
oikeus esiopetukseen sinä vuonna, kun hän täyttää viisi vuotta. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä
olevalla lapsella on velvoite osallistua esiopetukseen myös oppivelvollisuuden alkamisvuonna eli
kuusivuotiaana.
Esiopetuspaikkojen myöntämisessä noudatetaan Kajaanin perusopetuksen oppilaaksiottoalueita.
Esioppilas pyritään sijoittamaan johonkin tulevan koulunsa lähellä olevaan kunnalliseen tai yksityiseen
päiväkotiin. Kajaanin kaupungissa esiopetusta järjestetään kaikissa niissä kunnallisissa päiväkodeissa,
joihin ilmoittautuu vähintään 13 esioppilasta. Esiopetusta järjestetään myös niissä yksityisissä
päiväkodeissa, joihin esioppilaita ilmoittautuu riittävästi, jotta esiopetusryhmä voidaan muodostaa.
Esiopetus (4h/päivä) on maksutonta, mutta sen ylittävältä ajalta peritään varhaiskasvatuksen
asiakasmaksu, joka määräytyy perheen tulojen ja lapsen hoitoajan mukaan.
Esiopetuksen päivittäinen toiminta-aika ma-pe (4h) määritellään yksikkökohtaisesti esimerkiksi klo 812/9-13. Vuorohoidossa järjestetään aamuesiopetuksen lisäksi myös iltapäiväesiopetusta yksikön
määrittelemänä aikana 4h päivässä ma-pe esimerkiksi klo 11-15/12-16 niille iltahoitoa tarvitseville
lapsille, joiden hoidontarve jatkuu klo 17.30 jälkeen.

Esiopetuksen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2019-2020
Syyslukukausi
ma 19.8.- pe 20.12.2019
Syyslukukauden lomat ja vapaapäivät:
syysloma vko 42, 14.-20.10.2019
itsenäisyyspäivä 6.12.2019
joululoma 21.12.2019-6.1.2020
Kevätlukukausi
ti 7.1.- pe 29.5.2020
Kevätlukukauden lomat ja vapaapäivät:
urheiluloma vko 10, 2.-8.3.2020
pääsiäinen 10.-13.4.2020
vappu 1.5.2020
helatorstai 21.5.2020
vapaapäivä 22.5.2020

Esiopetukseen ilmoittautuminen
Esiopetukseen on ilmoittauduttava sähköisesti viikolla 4 (ma-pe 21.1.-27.1.2019) varhaiskasvatuksen eAsiointipalvelun kautta, jonne voi kirjautua osoitteessa www.kajaani.fi/fi/palvelut/varhaiskasvatus. Päätös
esiopetuspaikasta lähetetään perheille huhti-toukokuussa 2019. Yksikkökohtaiset esiopetuksen vanhempainillat
järjestetään toukokuussa. Esiopetusryhmästä informoidaan perheitä toukokuun vanhempainillan tarkemmasta
ajankohdasta.

Ilmoittautumislomakkeella huomioitavat asiat:
Kohta 4. Toivottu esiopetuspaikka ja aloituspäivämäärä
Lapsi tarvitsee kuljetuksen esiopetukseen
Valitaan kyllä, jos lapsen esiopetusmatka ylittää 3 km eikä lapsi tarvitse esiopetuksen lisäksi
päivähoitoa.
Valitaan ei, jos lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi päivähoitoa tai jos lapsen esiopetusmatkan
pituus jää alle 3 km Kuljetukset järjestetään yhteistyössä perusopetuksen kanssa.
Esiopetuksen lisäksi päivähoitoa tarvitseville kuljetusta ei järjestetä. Jos lapsi on osan viikkoa
varhaiskasvatuksessa ja osan viikkoa käy pelkässä esiopetuksessa ja lapsen esiopetusmatkan pituus
on yli 3 km, voidaan myöntää esiopetukseen kulkemiseen kuljetusavustus, jos joukkoliikennettä ei
ole käytössä. Erillisiä taksikuljetuksia ei järjestetä (SIVLTK§ 27 19.3.2014). Esi- perusopetuksen
oppilaiden koulukuljetuksia koskevat periaatteet löytyvät osoitteesta
www.kajaani.fi/koulukuljetukset

Kohta 5. Varhaiskasvatuksen tarve esiopetuksen lisäksi
Valitaan kyllä, mikäli lapsi tarvitsee päivähoitoa esiopetuksen lisäksi. Jos varhaiskasvatuksen tarve
on esiopetuksen lisäksi alle 5h/päivä, valitaan osapäiväinen ja jos tarve on esiopetuksen lisäksi yli
5h/päivä, valitaan kokopäiväinen.

Vaikka sähköisen lomakkeen ohjeessa kehotetaan täyttämään erikseen varhaiskasvatushakemus, ei tätä
tarvitse Kajaanissa tehdä.

Esiopetuksen tavoitteet
Esiopetuksen tavoitteina on edistää lapsen kasvua, kehitystä ja oppimisvalmiuksia sekä vahvistaa lapsen
myönteistä minäkuvaa. Keskeistä on toiminnallinen vuorovaikutus aikuisten ja lasten kesken sekä
vertaisoppiminen.
Esiopetuksen työtapoina ovat kokeileminen ja tutkiminen sekä luova toiminta aikuisten ja vertaisryhmän kanssa.
Lisäksi ovat eri teemat, projektit ja työskentely toiminnallisessa oppimisympäristössä. Keskeistä on oppiminen
leikin avulla.
Esiopetuksen perustana on yhteistyö huoltajien, lasten ja esiopetuksen henkilöstön välillä. Yhteistyössä etsitään
sellaisia toimintakäytäntöjä, jotka antavat lapselle tilaa kasvaa persoonana ja yhteisön jäsenenä. Lapselle
laaditaan esiopetuksen oppimissuunnitelma lapsen kasvun ja oppimisen tavoitteista, tarvittavista
opetusjärjestelyistä sekä lapsen tarvitsemasta tuesta ja ohjauksesta.

Kasvun ja oppimisen tuki sekä oppilashuolto
Esiopetukseen osallistuvat lapset kuuluvat perusopetuslain mukaiseen kasvun ja oppimisen tuen piiriin. Lapsilla
on oikeus saada riittävää tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Lapsen kasvun ja oppimisen tuen kolme tasoa ovat
yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Tuen tarpeen arvioinnissa, käytännön tukitoimien suunnittelussa ja
toteuttamisessa tehdään yhteistyötä lapsen, huoltajien, esiopettajien, varhaiskasvatuksen erityisopettajien sekä
muiden tuen ammattihenkilöiden kanssa. Yhteistyöhön kulloinkin osallistuvat ammattihenkilöt harkitaan
tapauskohtaisesti.
Lisäksi lapsella on oikeus saada maksutta oppilashuollon palveluita. Oppilashuollolla tarkoitetaan lapsen hyvän
oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä
niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa esiopetusyhteisössä. Oppilashuollon ammattihenkilöitä ovat
terveydenhoitaja, koulukuraattori ja/tai koulupsykologi.

Varhaiskasvatuksen palvelupäälliköt
Esiopetukseen liittyvissä kysymyksissä voitte olla yhteydessä varhaiskasvatuksen palvelupäälliköihin:
Riikka Sipilä riikka.sipila@kajaani.fi 044 421 4307, esiopetus
Leila Lassila leila.lassila@kajaani.fi 044 710 0558, esiopetukseen ilmoittautuminen
Kaija-Liisa Meriläinen kaija-liisa.merilainen@kajaani.fi 044 421 4372, esiopetukseen ilmoittautuminen
Mika Tiihonen mika.tiihonen@kajaani.fi 044 710 1344, yksityiset päiväkodit

