ESIOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN YKSITYISISSÄ TOIMIPISTEISSÄ
OHJE YKSITYISEN PALVELUNTUOTTAJALLE
Lapsen tulee osallistua vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan
toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena. Vastuu lapsen osallistumisesta on huoltajalla.
Esiopetuksen tehtävänä on yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa tukea Sipoossa asuvien lasten kehitysja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa leikin ja myönteisten
oppimiskokemusten avulla. Esiopetus on suunnitelmallista kasvatusta ja opetusta, joka liittyy kiinteästi sekä
varhaiskasvatukseen että perusopetukseen. Esiopetuksessa luodaan hyvä pohja lapsen elinikäiselle
oppimiselle.
Kunta voi tuottaa esiopetuspalvelut itse tai hankkia ne yksityiseltä palvelujentuottajalta. Kunta vastaa siitä,
että sen hankkimat palvelut järjestetään lain mukaisesti.
Tähän ohjeeseen on koottu keskeisimmät esiopetuksen järjestämistä Sipoossa määrittävät periaatteet, lait
ja asetukset yksityisen palveluntuottajan näkökulmasta. Asiakirjan liitteenä on lomake, jolla yksityinen
palveluntuottaja voi hakea esiopetusta antavaksi toimipisteeksi.
Esiopetuksen järjestäminen
Esiopetuksen järjestäjää velvoittavat perusopetuslaissa olevat esiopetusta koskevat säännökset sekä Sipoon
kunnan esiopetuksen opetussuunnitelma (2016). Päiväkodissa annettavaan esiopetukseen sovelletaan
myös varhaiskasvatuslakia ja sen nojalla annettuja säännöksiä. Sipoossa perusopetuslain mukaista
maksutonta esiopetusta voivat kunnan lisäksi järjestää Sipoossa sijaitsevat yksityiset päiväkodit, jotka
sivistysvaliokunta hyväksyy toimintakausittain esiopetuksen järjestämispaikaksi.
Maksuton 4 t esiopetus
Esiopetus, opetusmateriaali, ateria ja tapaturmien hoito ovat esiopetuksessa olevalle lapselle maksuttomia.
Yksityisen palveluntuottajan tulee vakuuttaa lapset esiopetuksen osalta.
Mikäli palveluntuottaja on hyväksytty Sipoossa perusopetuslain mukaisen esiopetuksen toteuttajaksi, kunta
maksaa esiopetuksen 4 tunnin ajalta tuottajalle erillisenä esiopetuskorvauksena 470e/kk/lapsi.
Perusopetuslain mukaiseen esiopetukseen (4t) osallistumisen ajalta ei voida periä asiakasmaksua.
(Asiakasmaksu voidaan periä ainoastaan täydentävän varhaiskasvatuksen osalta).
Palveluseteli täydentävässä varhaiskasvatuksessa
Mikäli lapsi osallistuu sekä esiopetukseen että sitä täydentävään varhaiskasvatukseen, hänen
palvelusetelinsä arvo määritellään täydentävän varhaiskasvatuksen osalta kertoimella 0,42.
Täydentävästä varhaiskasvatuksesta palveluntuottaja saa periä asiakkaalta Sipoon kunnan määrittämän
asiakasmaksulain mukaisen päivähoitomaksun. Lisäksi palveluntuottajalla on mahdollisuus periä 0-30
e/kk/lapsi ylimääräistä asiakasmaksua.
Yksityisen hoidon tuki ja Sipoon kuntalisä täydentävässä varhaiskasvatuksessa
Mikäli lapsi osallistuu sekä esiopetukseen että sitä täydentävään varhaiskasvatukseen, palveluntuottaja saa
yksityisen hoidon tuen lakisääteistä hoitorahaa puolitettuna Kelan kautta 63,38 e/kk sekä mahdollisesti
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tulosidonnaista hoitolisää. Lisäksi Sipoon kunta maksaa lapsikohtaista kuntalisää 100 e/kk/lapsi. (Laki
lasten kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuesta 1128/1996).
Täydentävästä varhaiskasvatuksesta palveluntuottaja saa periä asiakkaalta asiakasmaksun oman
harkintansa mukaan.
Tuen maksaminen kesäaikana, muina koulun lomapäivinä sekä lapsen lopettaessa kesken
toimintakauden
Lähtökohtaisesti Sipoon kunta maksaa palveluntuottajalle esiopetuksen ja sitä täydentävän
varhaiskasvatuksen järjestämisestä myös koulujen lomapäivien ajalta (esim. joululoma, syysloma) sekä
kesäajalta varhaiskasvatuksen järjestämisestä 31.7 asti, mikäli lapsi on ollut toiminnan piirissä lukuvuoden
päättymiseen asti.
Mikäli lapsi lopettaa esiopetuksen muuna aikana ennen lukuvuoden päättymistä, kunta maksaa tukia
lopettamiskuukauden loppuun asti.
Toiminta-aika
Esiopetuksen laajuus on vähintään 700 tuntia toimintavuodessa. Tämä tarkoittaa keskimäärin neljä tuntia
päivässä. Esiopetus noudattaa koulujen toiminta- ja loma-aikoja, ja toiminta-ajat vahvistetaan kunnassa
vuosittain.
Esiopetusta antavan opettajan kelpoisuus
Esiopetusta antavien opettajien kelpoisuusvaatimuksista säädetään opetustoimen henkilöstön
kelpoisuusvaatimuksissa annetussa asetuksessa.
Esiopetusta antamaan kelpoinen on henkilö, joka on suorittanut lastentarhanopettajan tutkinnon tai
kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon (KK) varhaiskasvatuksen koulutusohjelmassa. Esiopetusta on myös
kelpoinen antamaan henkilö, joka on kelpoinen antamaan luokanopetusta. (muutos 3.11.2015/865)
Asetuksessa säädetään myös sosiaalikasvattajan tutkinnon, sosiaalialan ohjaajan tutkinnon ja sosionomin
(AMK) suorittaneiden henkilöiden kelpoisuudesta toimia tietyillä edellytyksillä esiopetuksen opettajina.
Esiopetusta antavan opettajan tulee täydellisesti hallita opetuskieli. Opetushallitus määrää tarvittaessa,
miten kielen hallinta osoitetaan.
Vieraskielisen opetuksen opettaja
Jos opetuskieli on muu kuin toimipisteen opetuskieli tai jos toimipiste on vieraskielinen (PoL 10 § 3-4
mom.), opetusta voi antaa myös henkilö, joka hallitsee ao. kielen. Riittäviksi opinnoiksi voidaan hyväksyä
esim. ao. kieliryhmään kuuluvassa maassa suoritetut opettajanopinnot. Opetushallitus määrää tarvittaessa
miten kielitaito osoitetaan.
Opetussuunnitelma
Esiopetuksessa tulee noudattaa Opetushallituksen valtakunnallisia Esiopetuksen opetussuunnitelman
perusteita (2014), Sipoon kunnan esiopetuksen opetussuunnitelmaa (2016) sekä näiden pohjalta laadittua
yksikkökohtaista esiopetuksen työsuunnitelmaa.
Esiopetuksen työsuunnitelman laatimisesta vuosittain vastaa päiväkodin johtaja tai tuottaja, joka lähettää
suunnitelman Sipoon kuntaan. Esiopetuksen työsuunnitelma on julkinen asiakirja ja sen tulee olla
asiakkaiden saatavilla.
Jokaiselle lapselle laaditaan henkilökohtainen Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma (Leops).
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Esiopetusryhmät
Esiopetusryhmät tulee muodostaa siten, että esiopetuksessa voidaan saavuttaa opetussuunnitelmassa
asetetut tavoitteet.
Sipoossa perusopetuslain mukaisessa esiopetusryhmässä esiopetusaikana (4t) toimintakielenä tulee olla
joko suomi tai ruotsi. Tällöin samassa esiopetusryhmässä ei voida käyttää kahta eri kieltä. Esiopetusta
täydentävän varhaiskasvatuksen osalta ryhmä voi kuitenkin toimia toiminnallisesti kaksikielisenä (samassa
ryhmässä käytetään molempia kieliä)
Järjestettäessä perusopetuslain mukaista esiopetusta päiväkodissa sovelletaan varhaiskasvatuslain
määräämää hoito- ja kasvatushenkilöstön suhdetta lapsimäärään sekä lisäksi kulloinkin voimassa olevaa
Sipoon kunnan mahdollista omaa, täydentävää linjausta suhdeluvusta. Tällä hetkellä Sipoon kunta on
päättänyt yli 3-vuoitiaiden osalta noudattaa aikaisempaa asetusta henkilöstön ja lapsimäärän suhdeluvusta
eli hoito-ja kasvatushenkilöstön ja lapsimäärän suhdelukuna käytetään Sipoossa 1/7. Kuitenkin siten, että
Sipoossa säilytetään aiemmin päätetty lupa täyttää yli 3-vuotiaiden ryhmä 1/8, mikäli on tarve saada saman
perheen sisarukset samaan päiväkotiin tai muista kunnista tuleville muuttajille päivähoitopaikka Sipoosta
tms.
Esiopetusryhmissä minimimäärä ryhmän muodostamiselle on 7 lasta. Ryhmäkoon määrittelyn
päivämääränä käytetään ilmoittautumisajankohdan viimeistä ilmoittautumispäivää. Mikäli päiväkodissa
järjestetään esiopetusta molemmilla kotimaisilla kielillä, tulee kunkin kieliryhmän minimikoko täyttyä
esiopetusryhmän perustamiseksi.
Mikäli lapsimäärä alittuu korkeintaan kahdella lapsella, voidaan harkinnan mukaan järjestämislupa myötää,
mikäli palveluntuottajan järjestämässä esiopetuksessa on edellisenä vuonna toteutunut minimilapsimäärä.
Esiopetuksen valvonta
Sipoon kunnan varhaiskasvatuksen hallinnon tehtävänä on valvoa yksityistä päivähoitoa ja yksityiseltä
tuottajalta hankittuja esiopetuspalveluja.
Esiopetusta antavaksi päiväkodiksi hakeutuminen
Kun yksityinen päiväkoti haluaa esiopetuksen tuottajaksi, sen tulee toimittaa hakemus hyvissä ajoin ennen
esiopetushakua. Tarkat päivämäärät ilmoitetaan kunkin vuoden osalta erikseen kunnan nettisivuilla.
Hakemukseen liitetään Sipoon kunnan esiopetuksen opetussuunnitelman 2016 -pohjautuva alustava
työsuunnitelma sekä suunnitelma esiopetusta antavasta henkilökunnasta. Sipoon kunta antaa kirjallisen
lausunnon, josta ilmenee täyttyvätkö esiopetuksen järjestämisen edellytykset ko. toimipisteen osalta.
Ehdollinen lausunto esiopetuksen järjestämisoikeudesta lähetetään tuottajalle ennen esiopetushakua.
Kunkin vuoden osalta tarkat päivämäärät ilmoitetaan kunnan nettisivuilla.
Hakeutuessaan perusopetuslain mukaista esiopetusta antavaksi yksiköksi on yksityinen palveluntuottaja
velvollinen järjestämään esiopetusta ja sitä täydentävää varhaiskasvatusta, mikäli järjestämislupa
myönnetään. Yksityisen perusopetuslain mukaisen järjestämisluvan saaneen yksikön tulee asiakkaiden
halutessa järjestää tarvittaessa myös pelkkää esiopetusta (4t).
Erityistä tai tehostetun tuen tarve lapsella yksityisessä esiopetuksessa
Lähtökohtaisesti yksityisen esiopetuksen tulee vastata kunnallisen esiopetuksen tasoa myös lapsen
tarvittavan tuen osalta. Mikäli lapsen erityisen tai tehostetun tuen tarve vaatii isoja henkilöstöresursseja tai
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toimintaympäristöön tehtäviä suuria muutoksia, joihin yksityisellä päiväkodilla ei ole mahdollisuutta,
suositellaan lapselle paikkaa kunnallisen esiopetuksen piiristä.
Mikäli hoitosuhde yksityisessä päiväkodissa on alkanut, erityistä tai tehostettua tukea tarvitsevan lapsen
tuen tarve arvioidaan samoin toimenpitein kuin kunnallisessa esiopetuksessa. Kun Sipoon kunnallisen
esiopetuksen prosessien mukainen päätös edellyttää tukitoimien käynnistämistä, edellytetään
esiopetuksen järjestäjältä tukitoimenpiteiden toteuttamista, dokumentointia ja arviointia.
Jos lapselle on Sipoon kunnallisten prosessien mukaisesti päätetty erityisen tai tehostetun tuen tarve ja
tukitoimenpiteenä ehdotetaan lapsiryhmän pienentämistä, kunta maksaa palveluntuottajalle
palvelusetelimaksun tai yksityisen hoidon ja kuntalisän maksun kaksinkertaisena tukikertoimen mukaisesti.
Tällöin edellytetään palveluntuottajalta, että lapsiryhmän kokoa pienennetään tukikertoimen mukaisesti ja
lapsi vie ryhmässä tukikertoimen mukaisen verran paikkoja.
Vaihtoehtoisesti palveluntuottaja voi käyttää lapselle päätetyn tehostetun tai erityisen tuen perusteella
saamansa taloudellisen korvauksen myös tarvittavien virikemateriaalien, apuvälineiden, koulutuksen tai
osa-aikaisen työntekijän hankintaan. Tällöin tulee kuitenkin aina harkita tukitoimenpiteiden
kohdentaminen siten, että kunkin lapsen tarpeet ovat ensisijaisena lähtökohtana tuen toteuttamiselle.
Kunta maksaa harkinnanvaraisesti yksityiselle palveluntuottajalle ryhmäkohtaisen tai henkilökohtaisen
avustajan palkan ja tällöin lapsen esiopetuspaikka mietitään yksilöllisesti.

Esiopetuksen järjestämispaikoista päättäminen
Sivistysvaliokunta päättää esiopetuspaikat toimintakaudeksi kerrallaan. Sipoossa sivistysvaliokunta päättää
perusopetuslain mukaisen esiopetuksen järjestämispaikoista. Esiopetuspaikat ovat vanhempien nähtävillä
ehdollisina esiopetukseen haettaessa helmikuussa. Esiopetuspaikat päätetään lopullisesti
sivistysvaliokunnassa esiopetushaun jälkeen maaliskuussa. Yksityisen päiväkodin edellytykset esiopetuksen
järjestämiseen tarkistetaan ennen esiopetuspaikkojen lopullista päättämistä.
Esiopetukseen hakeminen ja esiopetuspaikan osoittaminen
Esiopetukseen haku kuulutetaan kerran vuodessa ja se on Sipoossa samaan aikaan kuin kouluun
ilmoittautuminen.
Yksityisen palveluntuottajan järjestämään esiopetukseen haetaan samaan aikaan ja samalla tavalla kuin
kunnalliseen esiopetukseen. Esiopetukseen haku tapahtuu Wilma-tunnuksilla, jotka lähetetään helmikuun
alussa kaikille Sipoossa vakituisesti asuville vanhemmille, joiden lapsi saavuttaa seuraavana vuonna
esiopetusiän. Tarvittaessa esiopetuspaikkaa voidaan myös hakea Sipoon kunnan nettisivuilla olevalla
hakulomakkeella.
Yksityinen palveluntuottaja on velvollinen järjestämään esiopetusta kaikille esiopetuspaikkaa hakeneille ja
sen saaneille lapsille. Ainoastaan lapsen edun niin vaatiessa erityisen tuen tai tehostetun tuen piirissä
olevien lasten osalta tulee käyttää harkintaa lapselle parhaasta esiopetuspaikasta.
Mikäli johonkin toimipisteeseen ei tule esiopetukseen hakijoita riittävästi, esiopetusta ei järjestetä tässä
toimipisteessä, vaan hakijoille osoitetaan kunnallinen esiopetuspaikka lapsen asuinalueen mukaisesti
oppilaaksiottoalueella sijaitsevasta muusta esiopetuspaikasta.
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Liite 1. Yksityisen palveluntuottajan hakemus esiopetusta antavaksi toimipisteeksi
YKSITYISEN PALVELUNTUOTTAJAN HAKEMUS ESIOPETUSTA ANTAVAKSI TOIMIPISTEEKSI
TOIMINTAKAUDELLE 2018-2019
Sipoon kunnan tehtävänä on valvoa alueellaan toimivaa yksityistä varhaiskasvatusta ja yksityiseltä
tuottajalta hankittuja esiopetuspalveluja.
Esiopetuksen järjestämisoikeutta hakevan yksityisen palveluntuottajan tulee vuosittain toimittaa hakemus.
Toimintakauden 2018–2019 osalta hakemus tulee toimittaa 31.12.2017 mennessä.
Varhaiskasvatuksen päällikkö antaa kirjallisen lausunnon, josta ilmenee täyttyvätkö esiopetuksen
järjestämisen edellytykset ko. toimipisteen osalta ja lähettää sen hakijalle 10.1.2018 mennessä.
Kaikkien esiopetuksen järjestämisen edellytysten on täytyttävä ennen kuin toimipiste voidaan hyväksyä
esiopetuksen järjestämispaikaksi.
Sivistysvaliokunta päättää esiopetuspaikat toimikaudeksi kerrallaan. Ennen helmikuussa tapahtuvaa
esiopetushakua päätetään haussa mukana olevat esiopetusta järjestävät päiväkodit. Esiopetuspaikat
toimikaudelle 2018-2019 päätetään esiopetushaun jälkeen sivistysvaliokunnassa maaliskuussa 2018. Päätös
lähetetään palvelun tuottajalle.
Hakeutuessaan maksutonta esiopetusta antavaksi yksiköksi on yksityinen palveluntuottaja velvollinen
järjestämään esiopetusta, mikäli sivistysvaliokunnan päätös on myönteinen ja esiopetukseen hakijoita on
riittävä määrä.
Palveluntuottajan tiedot
Toimipisteen nimi:
Osoite:
Puhelinnumero:
Sähköpostiosoite:
Toimipisteen vastaavan nimi ja yhteystiedot:
Esiopetuksen järjestäminen, toimikausi 2018-2019
Arvioitu esiopetuslasten määrä toimikaudella 2018-2019:
Henkilöstösuunnitelma (esiopetuksesta vastaava lastentarhanopettaja):
Onko toimipiste järjestänyt esiopetusta aiemmin
kyllä
ei
Liite: yksikkökohtainen esiopetuksen työsuunnitelma
Varhaiskasvatuksen päällikön lausunto:
Varhaiskasvatuspäällikkö on todennut, että toimipiste täyttää esiopetuksen järjestämisen
ehdot ja esittää sitä sivistysvaliokunnalle esiopetuksen järjestämispaikaksi toimintakaudelle
2018-2019.
Varhaiskasvatuspäällikkö
on todennut, että toimipiste ei täytä esiopetuksen järjestämisen edellytyksiä eikä
toimipistettä esitetä esiopetuspaikaksi toimintakaudelle 2018-2019.
Perustelut:
Varhaiskasvatuspäällikön allekirjoitus ja pvm
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