
ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN LUKUVUODELLE 2019–2020  
 
Esiopetuslukuvuoden 2019–2020 alkaminen  
Lasten esiopetus alkaa 14.8.2019. 
 
Esiopetuspaikan määräytyminen 
Esiopetuspaikka määräytyy lapsen kotiosoitteen mukaisen oppilasalueen esiopetusyksiköstä. Lähtökoh-
tana on, ettei lasta siirretä esiopetusta varten päiväkodista toiseen vaan tarvittavat siirrot tehdään kou-
luissa toimiviin esiopetuspaikkoihin tai esiopetusta antaviin erillisiin yksiköihin. Kyseisiä yksiköitä ei kui-
tenkaan ole Turun kaupungissa kattavasti, joten joidenkin lasten osalta joudutaan toteuttamaan siirtoja 
päiväkodeissa järjestettävään esiopetukseen. 
 
Ilmoitus esioppilaaksi ottamisesta 
Turun kaupunki ilmoittaa esiopetuksessa aloittavan lapsen huoltajille tämän oman oppilasalueen mukai-
sen esiopetuspaikan. Ilmoitus postitetaan huoltajille kotiosoitteeseen vuoden loppuun mennessä. 
 
Lapsen ilmoittaminen esiopetukseen 
Huoltaja ilmoittaa lapsensa esiopetukseen 2.-13.1.2019. Esiopetukseen ilmoittaudutaan internetissä säh-
köisen asioinnin kautta Turku.fi/ päivähoito ja koulutus/ sähköinen asiointi  
 
Lapsen ilmoittaminen muuhun kuin Turun kaupungin osoittamaan esiopetuspaikkaan 
Huoltajalla on perustellusta syystä oikeus ilmoittaa lapsensa myös muuhun kuin Turun kaupungin ilmoit-
tamaan esiopetuspaikkaan.  
 
Oppilaan lopullinen esiopetuspaikka määräytyy kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielisen varhais-
kasvatus- ja perusopetusjaostossa päätettyjen esiopetuspaikan osoittamisperiaatteetteiden mukaisesti. 
 
Ilmoittautumisohjeet 
Kunnalliseen esiopetuspaikkaan ilmoittauduttaessa valitaan hakutoiveen alueeksi oma asuinalue ja sen 
vierestä alasvetovalikosta yksiköksi haluttu esiopetuspaikka.  
 
Yksityiseen esiopetuspaikkaan ilmoittauduttaessa valitaan hakutoiveen alueeksi palveluseteli ja sen vie-
restä alasvetovalikosta yksiköksi haluttu esiopetuspaikka. 
 
Ilmoitusta tehtäessä lisätään lapsen lisätietoihin lapsen tuleva koulu sekä mahdollisen alakoulua käyvän 
sisaruksen nykyinen koulu. 
 
Tarvittaessa kirjataan lyhyt perustelu siitä, miksi lapsi ilmoitetaan muualle kuin Turun kaupungin ilmoitta-
maan esiopetuspaikkaan.  
 
Ilmoitusten käsittely 
Mikäli huoltaja ilmoittaa lapsensa esiopetukseen Turun kaupungin etukäteen ilmoittamaan osoitteenmu-
kaiseen esiopetuspaikkaan, tehdään päätös pääasiassa ilmoituksen mukaisesti. Turun kaupunki voi pe-
rusopetuslain 6 §:n mukaisesti perustellusta syystä vaihtaa myös paikkaa, jolloin esiopetuspaikka voi olla 
muu kuin se, johon lapsi on ilmoitettu.  
 
Päätös esiopetuspaikasta lukuvuodelle 2019–2020 postitetaan kotiin 
Huoltajille toimitetaan kirjallinen päätös lapsen esiopetuspaikasta postitse huhtikuun loppuun mennessä.  
 
Ilmoittautuminen meneillään olevalle toimintakaudelle ja ilmoittautumisajan jälkeen 
Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuspaikan lukuvuoden jo alettua tai ilmoittautumisajan umpeuduttua, ilmoit-
taudutaan internetissä sähköisen asioinnin kautta. 
 
Esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen hakeminen 
 
Esiopetuspäiväkodeissa ja -kouluissa tarjotaan varhaiskasvatusta aamulla ennen esiopetuksen alkua ja 
iltapäivisin esiopetuksen jälkeen. Varhaiskasvatus on maksullista. Esiopetuksen täydentävää varhais-
kasvatusta haetaan internetissä sähköisen asioinnin kautta.  
 



Esiopetuksen täydentävää varhaiskasvatusta voi hakea siten, että se alkaa ennen esiopetuksen alka-
mista, aikaisintaan 1.8. Kouluilla järjestettävää esiopetuksen täydentävää varhaiskasvatusta voi kuiten-
kin hakea vasta esiopetuksen alkamispäivästä alkaen. Tällöin lapsi voi jatkaa esiopetuksen alkuun 
saakka (13.8.) vanhassa varhaiskasvatuspaikassa. 
 
Nykyiset asiakasperheet: 
Jos lapsella on jo paikka varhaiskasvatuksessa, esiopetukseen ilmoittaminen riittää. Uutta hakemusta 
esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen lisätunneista ei tarvitse tehdä.   
 
Siirtoa hakevat ja uudet asiakasperheet: 
Lapsi ilmoitetaan ensin esiopetukseen ja tämän lisäksi lapselle tehdään esiopetusta täydentävistä var-
haiskasvatuksen lisätunneista uusi sähköinen hakemus. 
 


