Esiopetus Oulussa 2022-2023
Info 10.1.2022 klo 17.30-18.30

Tervetuloa Mitä esiopetus on? -infoiltaan
Tapahtuma alkaa klo 17.30.
Mikrofonisi ja kamerasi on mykistetty järjestäjän toimesta.
Kysymykset ja kommentointi
• Lähetä kysymyksesi tai kommenttisi keskusteluikkunassa (puhekupla).
• Kysymyksesi ja kommenttisi näkyy kaikille osallistujille reaaliaikaisesti, samoin kuin nimesi tai
nimimerkkisi.
• Mikäli mobiililaitteessasi ei näy toimintopainikkeita (mm. keskusteluikkuna), napauta näyttöä kerran
niin saat ne näkyville.
• Yleisiin kysymyksiin ja kommentteihin vastataan esitysten jälkeen.
• Mikäli sinulla on lastasi tai perhettäsi koskevia yksityisiä kysymyksiä, käänny lapsesi päiväkodin
henkilökunnan puoleen tai ole yhteydessä varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen
(varhaiskasvatus@ouka.fi).

Esiopetusinfon aikataulu
17.30

Tilaisuuden avaussanat
Varhaiskasvatusjohtaja Miia Kemppi

17.35

Mitä esiopetus on?
Varhaiskasvatuksen suunnittelija Sari Nyberg

17.45

Mikä muuttuu, kun esiopetus alkaa?
Varhaiskasvatuksen opettaja Leena Karjalainen

18.10

Esiopetukseen ilmoittautuminen
Varhaiskasvatuksen palveluohjauksen esimies Kirsi Ranki

18.20

Kysymysten koonti ja vastaaminen

Tilaisuuden tallenne ja
kooste yleisimmistä
kysymyksistä on nähtävillä
www.ouka.fi/esiopetus.

Esiopetusikä
Kun lapsi tulee 6–7-vuoden ikään, hän valmistautuu
vuoden aikana lapsuuden maailmasta kohti pienen
koululaisen maailmaa. Esiopetusvuosi on lapselle tärkeä
elämänvaihe ennen koulun aloittamista.

Esiopetusikäinen on innokas kohtaamaan haasteita ja
oppimaan uusia asioita.

Kuuden vuoden ikää on kutsuttu kuningasvuodeksi:
esikouluikä on kuin varhaislapsuuden kruunaus.

Oikein paljon onnea ja intoa ja iloa kaikilla tuleville
esioppilaille ja vanhemmille.

Mitä esiopetus on?

Esiopetus on
Esiopetus on maksutonta opetusta, jota lapset saavat oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna.
Varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus muodostavat johdonmukaisesti etenevän opinpolun –
elinikäinen oppiminen. Esiopetus on osa varhaiskasvatusta ja tärkeä ajanjakso lapsen elämässä.
Esiopetuksessa lapsilla on mahdollisuus innostua, kokeilla ja oppia uutta. Lisäksi se tarjoaa tilaisuuksia
lapsille monipuoliseen vuorovaikutukseen ja sosiaalisten taitojensa vahvistamiseen.
Esiopetuksen tavoitteena on edistää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa lapsen kasvu-,
kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen myönteistä minäkuvaa ja käsitystä itsestä
oppijana.
Leikki eri muodoissaan on olennainen osa esiopetuksen toimintaa.

Esiopetuksen arvoperusta
Esiopetus perustuu käsitykseen lapsuuden itseisarvoisesta merkityksestä – jokainen lapsi on
ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin hän on.
Lapsella on oikeus:
• tulla kuulluksi, nähdyksi, huomioon otetuksi ja ymmärretyksi sekä yksilönä että yhteisön jäsenenä
• oppia ja rakentaa käsitystään itsestään ja maailmasta omien lähtökohtiensa mukaisesti
• kokea arvostusta omasta erilaisuudestaan ja mielipiteistään
• oppia leikkien ja iloita oppimastaan

• osallistua yhdessä tekemiseen ja oppimisympäristönsä rakentamiseen
• ilmaista itseään ja ajatuksiaan sekä kokeilla ja opetella uusia asioita
• saada hyvää opetusta, johon kuuluvat kannustava palaute ja oikeudenmukainen kohtelu.

Näin esiopetus toteutuu
Esiopetus sekä opetuksessa käytettävät oppimateriaalit, välineet sekä tarvittava oppilashuolto on
maksutonta.
Lisäksi lapsille tarjotaan jokaisena esiopetuspäivänä maksuton ateria.

Tarvittaessa lapsella on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämät
tulkitsemis- ja avustajapalvelut, muut opetuspalvelut ja erityiset apuvälineet.
Lapsilla on myös oikeus maksuttomaan kuljetukseen, jos matka on yli viisi kilometriä tai jos
matka on lapselle liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.
Esiopetuksen laajuus on vähintään 700 tuntia eli keskimäärin neljä tuntia päivässä. Päivään saa
kuulua enintään viisi tuntia esiopetusta.

Esiopetuksen toiminta-ajat
lukuvuonna 2022-2023
Syyslukukausi 15.8.-21.12.2022
Kevätlukukausi 9.1.-31.5.2023
Lomat ja vapaapäivät, jolloin esiopetusta ei järjestetä:

• syysloma 24.-28.10.2022 (vko 43)
• itsenäisyyspäivää edeltävä maanantai 5.12.2022 ja itsenäisyyspäivä 6.12.2022
• joululoma 22.12.2022-8.1.2023

• talviloma 6.3.-10.3.2023
• pääsiäinen 7.-10.4.2023
• vappu 1.5.2023

• helatorstai 18.5. ja helatorstain jälkeinen perjantai 19.5.2023

Kasvun ja oppimisen tuki
Esiopetuksella on suuri merkitys lasten kasvun ja oppimisen tuen tarpeiden varhaisessa
havaitsemisessa, tuen antamisessa ja samalla vaikeuksien ehkäisemisessä.
Esiopetuksessa olevalla lapsella on oikeus saada kehityksen ja oppimisen edellyttämää tukea
heti tuen tarpeen ilmetessä. Tuen kolme tasoa ovat:
• yleinen tuki - yksittäisiä tukitoimia heti tuen tarpeen ilmetessä
• tehostettu tuki - säännöllistä tukea, samanaikaisesti useita tukimuotoja
• erityinen tuki - jatkuvaa tukea, käytettävissä kaikki perusopetuslain mukaiset tukimuodot
Lapsen tuki jatkuu tarvittaessa perusopetuksessa. Tuen tarve ja tuen muodot tarkistetaan
perusopetuksen alkaessa.

Esiopetuksen sisältöä ohjaavat
asiakirjat

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet
(Opetushallitus)
Oulun kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma (LEOPS)
Oulun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma

Esiopetus Oulussa 2022-2023
Esiopetusta järjestetään kunnallisissa ja yksityisissä päiväkodeissa ja muutamien koulujen tiloissa.
Esiopetus on kaupungin tukemaa niissä yksityisissä päiväkodeissa, jotka vuosittain hyväksytään
esiopetuksen järjestämispaikoiksi.
Esiopetuksen järjestämisen lupa annetaan päiväkodille, jos ryhmään osallistuu 7 esioppilasta.

Tavoitteena on muodostaa ryhmiä, joissa mahdollistuu yhteistyö lasten tulevan koulun kanssa.
Tämän vuoksi on toivottavaa, että esiopetuspaikkaa haetaan omalta alueelta.

Esiopetuksen velvoittavuus
Esiopetuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet perustuvat perusopetuslakiin ja –asetukseen,
oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin sekä esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin.
• Kunnan velvollisuus on järjestää sen alueella asuville lapsille oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna
esiopetusta.

• Huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen
tavoitteet saavuttavaan toimintaan.
• Esiopetukseen osallistumisesta tulee merkintä lapsen opintopolkuun (Koski-järjestelmä).
• Periaatteena on, että esiopetukseen ilmoitetut lapset osallistuvat esiopetukseen säännöllisesti, jotta
esiopetukselle asetetut tavoitteet voivat toteutua.
• 1-5 päivän poissaolon myöntää ryhmän varhaiskasvatuksen opettaja, yli viikon mittaisen
loman myöntää päiväkodin johtaja.

Esiopetus ja muu esiopetuksen tavoitteet saavuttava toiminta

Esiopetusta järjestävissä yksiköissä (vähintään 7 lasta esiopetuksessa):
• noudatetaan valtakunnallista Esiopetuksen opetussuunnitelmaa sekä Oulun
kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelmaa ja laaditaan vuosittain
yksikkökohtainen lukuvuosisuunnitelma ja oppilashuoltosuunnitelma
• jokaiselle esiopetuksessa olevalle lapselle laaditaan lapsen
henkilökohtainen esiopetuksen oppimissuunnitelma (LEOPS), tukea
tarvitseville laaditaan omat pedagogiset suunnitelmat (tehostetun tuen
oppimissuunnitelma tai HOJKS)
• kasvun ja oppimisen tuki sekä oppilashuollon palvelut kuuluvat
esiopetukseen osallistuville lapsille
• esiopetuksen oppimateriaalit ja päivittäinen ateria ovat maksuttomia
• oikeus maksuttomaan kuljetukseen, jos matka on yli viisi kilometriä tai jos
matka on lapselle liian vaikea, rasittava tai vaarallinen
• esiopetus on maksutonta, mutta esiopetuksen lisäksi järjestettävästä
varhaiskasvatuksesta perittävä maksu on 60% perheelle määritellystä
kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta
• esiopetuksen uimakoulut ja Turvaa tenaville-tapahtuma
• annetaan lapselle keväällä todistus esiopetukseen osallistumisesta
• esiopetukseen osallistumisesta tulee merkintä lapsen opintopolkuun
• perhe saa tunnukset Wilma- järjestelmään

Muu esiopetuksen tavoitteet saavuttava toiminta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

huoltajan vastuulla esiopetuksen tavoitteiden saavuttaminen
ei ole oikeutta oppilashuollon palveluihin
ei ole oikeutta esiopetuksen kuljetuksiin
ei ole oikeutta 6-vuotiaille järjestettävään uimakouluun
ei ole oikeutta 6-vuotiaille suunnattuun Turvaa tenaville -tapahtumaan
lapselle laaditaan lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, jos lapsi osallistuu
varhaiskasvatuksen toimintaan (varhaiskasvatuslaki 7a§)
jos lapsi on varhaiskasvatusryhmässä, niin lapsen tukeen liittyvät asiat
kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan
varhaiskasvatuksen asiakasmaksut varhaiskasvatukseen osallistuvilla
esiopetukseen osallistumisesta ei tule merkintää lapsen opintopolkuun
ei tunnuksia Wilma-järjestelmään

Intoa ja iloa eskarista

Esiopetus
Lapsen ei tarvitse opetella etukäteen mitään erityistä sen vuoksi, että esiopetus alkaa, vaan
hän tulee esiopetukseen juuri sellaisena kuin on, omine vahvuuksineen, tarpeineen,
tavoitteineen ja taitoineen sekä mielenkiinnon kohteineen.

5-vuotiaiden kysymyksiä eskarilaisille
Mitä eskarissa voi oppia?
• ystävyyttä, saa uusia ystäviä
• numeroita, matikkaa, kirjaimia, lukemaan,
kirjoittamaan, askartelemaan, siivoamaan,
uusia leikkejä
• kuuntelemista
• oppii, että yhdessä on kivaa ja mukavaa
• käytöstapoja, ystävällisyyttä.

Onko pakko tehdä tehtäviä?
• On. Tehtäviä tekemällä oppii kaikenlaisia asioita.
Koulussakin pitää tehdä tehtäviä, niin me osataan jo
tehdä niitä, kun harjoitellaan eskarissa. Eskaritehtävät on
kivoja, jumppakin on eskaritehtävä.

Onko siellä leikkiaikaa?
• Joo on, tietenkin, paljon!

Onko siellä kivoja leikkitavaroita?
− Joo. Paljon erilaisia.

Eskarit menee uimaan, onko totta?
− Joo, viis päivää.

Vanhempien ajatuksia ja odotuksia
• Yksilöllisyys, vahvuudet huomioidaan
• Iloista yhdessäoloa, paljon naurua!
• Oppimisen iloa!
• Onnistumisen hetkiä

• Kaikenlaisten tunteiden hyväksymistä ja harjoittelua -> tunnetaidot
• Tylsyyden sietämistä -> sinnikkyyttä
• Kuuntelua
• Uusien taitojen ja tietojen oppiminen

• Muiden huomioon ottaminen
• Lasten tasa-arvoinen kohtelu
• Toiminnallisuus
• Omatoimisuus

Esiopetus on oppimista, intoa, iloa ja osallisuutta
Esiopetusvuoden aikana leikitään, harjoitellaan, opetellaan, vahvistetaan, tuetaan,
kannustetaan, rohkaistaan, oivalletaan, iloitaan, opitaan ja ymmärretään.
Toiminta on:
•
•
•
•

pedagogisesti suunniteltua, toteutettua ja arvioitua
lapselle merkityksellistä
lasta osallistavaa
lapsilähtöistä – aikuisjohtoista.

Tärkeää on:
•
•
•
•

lapsen onnistumisen kokemukset – taitamisen tunne
myönteinen palaute - kehuminen
hyväksytyksi ja kuulluksi tuleminen
vertaisryhmä.

Laaja-alainen osaaminen esiopetuksessa
Muodostuu tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon
kokonaisuudesta. Osaaminen tarkoittaa myös kykyä käyttää
tietoja ja taitoja sekä toimia tilanteen edellyttämällä tavalla.
Osaamisen kehittyminen jatkuu läpi elämän.
Laaja-alaiseen osaamiseen kuuluu kuusi toisiinsa
liittyvää osa-aluetta:
• ajattelu ja oppiminen
• kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
• itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
• monilukutaito
• tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
• osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävä elämäntapa

Opetuksen yhteiset tavoitteet ja oppimiskokonaisuudet
Yhteiset, eri tiedon- ja taidonaloilta nousevat opetukselle asetetut
tavoitteet, on opetussuunnitelmassa ryhmitelty viideksi
kokonaisuudeksi:
• Ilmaisun monet muodot

• Kielen rikas maailma
• Minä ja meidän yhteisömme
• Tutkin ja toimin ympäristössäni

• Kasvan ja kehityn

Oppimiskokonaisuudet esiopetuksessa
Esiopetus on eheytettyä opetusta, jossa ei ole oppiainejakoa.
Eheytetty opetus muodostuu eri laajuisista ja eri tavoin toteutetuista
oppimiskokonaisuuksista.
Lähtökohtana on lasten omat ja ryhmän kiinnostuksen kohteet sekä
opetukselle ja laaja-alaiselle osaamiselle asetetut yhteiset tavoitteet.
Oppimiskokonaisuuksien toteuttamisessa korostuu toiminnallisuus,
tekemällä ja kokemalla oppiminen.

On tärkeää, että lapsi tietää mitä opetellaan, miksi opetellaan
ja että osallistumalla toimintaan hän oppii.

Esiopetuksen tavoitteista
Tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoitteleminen
Yksi esiopetuksen tärkeimmistä tavoitteista. Onnistunut tunnesäätely näkyy lapsen arjessa:
• noudattaa vanhempien ohjeita ja kehotuksia
• kykenee sietämään pettymyksiä
• jaksaa ponnistella haastavissakin tilanteissa.
Kyky säädellä omaa toimintaa ja käyttäytymistä näkyy:
• oman vuoron odottaminen
• itselle tärkeän asian siirtäminen myöhemmäksi
• taito lopettaa ja jatkaa samaa tekemistä myöhemmin.
Työskentelytaitojen harjoitteleminen
• tarkkaavuus, keskittyminen ja oman toiminnan ohjaaminen.
Tavoitteena on yhteiselämän pelisääntöjen ymmärtäminen ja hyväksyminen.

Esiopetuksesta ekaluokalle
Esi- ja alkuopetuksen yhteistyö
Tavoitteena yhdessä tekeminen ja yhteisen toimintakulttuurin
kehittäminen yhteistoiminnallisten oppimiskokonaisuuksien
parissa.
Yhteinen toiminta toteutuu lähikoulun ja läheisen päiväkodin
välillä lähiyhteistyönä.
Lukuvuonna 2021-2022 yhteisinä aiheina ovat mm:
• tunne- ja turvataidot
• luontoliikunta
• STEAM-toiminta

Suunnitelmallisen yhteisen toiminnan tavoitteena on lapsen
turvallinen ja joustava siirtyminen ekaluokalle - ”Ilolla Kouluun”.

Esiopetukseen
ilmoittautuminen

Esiopetukseen ilmoittautumisaika on 10.-23.1.2022
Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti Oulun kaupungin nettisivujen kautta:
www.ouka.fi/esiopetus
• Jos sähköinen ilmoittautuminen ei jostain syystä ole mahdollista, voit myös täyttää paperisen
ilmoittautumislomakkeen. Niitä saa kaikista kaupungin päiväkodeista ja Oulu10 –
toimipisteestä.
Kaikki tulevat esioppilaat ilmoittautuvat, myös ne lapset, jotka ovat jo jossakin päiväkodissa
varhaiskasvatuksessa.
Poikkeus: niiden lasten, jotka ovat viime syksynä aloittaneet kaksivuotisen
esiopetuksen kokeiluryhmissä, ei tarvitse ilmoittautua uudelleen, koska heillä on jo
esiopetuspaikka.
Jos tulevan esioppilaan nuoremmalle sisarukselle toivotaan varhaiskasvatuspaikkaa samasta
päiväkodista, hänestä täytetään samalla kertaa oma varhaiskasvatushakemuksensa.

Esiopetuksen järjestämispaikat 1/2
Lapsi tulee ilmoittaa ensisijaisesti oman asuinalueen esiopetuspaikkaan tai lapsen
tulevan koulun alueelle. Päiväkodit järjestävät lapselle myös tarvittavaa varhaiskasvatusta
(ma-pe pääsääntöisesti 6.30-17 välillä, tarvittaessa klo 6-18).

Jos lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi jatketun aukiolon varhaiskasvatusta iltaisin tai
viikonloppuisin, perhe voi hakea paikkaa lähimmästä esiopetusta järjestävästä jatketun
aukiolon päiväkodista.
• Jos tarve on myös yöaikaiselle vuorohoidolle, Ainolan päiväkoti keskustan alueella
tarjoaa myös yöhoitoa.
Erilaisia vaihtoehtojen pohtimisessa varhaiskasvatuksen palveluohjaustiimi on mielellään
avuksi.

Esiopetuksen järjestämispaikat 2/2
Paikat, joihin on mahdollista ilmoittautua esiopetukseen, löytyvät listattuina Oulun
kaupungin nettisivuilta: https://www.ouka.fi/oulu/paivahoito-ja-esiopetus/esiopetus.
Edellytyksenä esiopetuksen järjestämiselle on, että ryhmään on vähintään 7
ilmoittautunutta lasta.
• Jos johonkin päiväkotiin tai kouluun on vähemmän ilmoittautuneita, esiopetuspaikka järjestetään
jostain toisesta saman alueen yksiköstä. Tällaisessa tapauksessa varhaiskasvatuksen
palveluohjaustiimi on yhteydessä huoltajiin ennen esiopetuspaikan järjestämistä.

Lopullisesti syksyn esiopetusyksiköt vahvistetaan helmikuun lopussa.

Päätös lapsen esiopetuspaikasta
Päätös lapsen tulevasta esiopetuspaikasta postitetaan kirjeenä viimeistään maaliskuun
lopussa. Päätöksessä on mainittu päiväkodin tai koulun nimi ja esiopetuksen aloitusaika.
Keväällä esiopetusyksiköt järjestävät tutustumismahdollisuuden, ja viimeistään siinä
vaiheessa on tiedossa myös lapsen tuleva esiopetusryhmä.

Esiopetukseen liittyvän varhaiskasvatuksen maksut
Esiopetus on kaikille maksutonta (4 h/päivä).
Jos lapsi tarvitsee myös varhaiskasvatusta, maksuna siitä peritään kunnallisessa
varhaiskasvatuksessa enintään 60 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Maksu
määräytyy perheen tulojen ja tarvittavan varhaiskasvatuksen laajuuden mukaan.
Yksityiseen varhaiskasvatukseen kaupunki myöntää palvelusetelin, joka arvo määrittyy niin
ikään perheen tulojen ja tarvittavan varhaiskasvatuksen laajuuden mukaan. Perhe maksaa
itse yrittäjälle palvelusetelin ja sovittavan palvelun välisen erotuksen verran. Yksityisten
päiväkotien hinnat löytyvät kaupungin nettisivuilta: https://www.ouka.fi/oulu/paivahoito-jaesiopetus/yksityisten-paivakotien-hinnat.

Neuvoja ja ohjeita saa varhaiskasvatuksen palveluohjauksesta
Jos haluat tietoa vaikkapa sopivimman esiopetuspaikan valinnasta, varhaiskasvatuksen
järjestämisestä tai muusta asiaan liittyvästä, voit olla yhteydessä varhaiskasvatuksen
palveluohjaukseen.
• Sähköpostiosoite varhaiskasvatus@ouka.fi vastaa viesteihin saman työpäivän aikana.
• Puhelinpäivystys toimii kaikkina arkipäivinä klo 9.00-12.00 välillä numerossa 08 558 45300 / valitse
numero 1.

Kysymykset ja vastaukset
Kysymysosioon julkaistut yleiset kysymykset
käydään yhdessä läpi.

Mikäli sinulla on lastasi tai perhettäsi koskevia
yksityisiä kysymyksiä, käänny lapsesi päiväkodin
henkilökunnan puoleen tai ole yhteydessä
varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen
(varhaiskasvatus@ouka.fi).

Kiitos!
Tilaisuuden tallenne ja koonti yleisimmistä kysymyksistä
vastauksineen on nähtävillä: www.ouka.fi/esiopetus.

