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Tuusulan kunnan esiopetuksen järjestämispaikat lukuvuonna 2015 – 
2016 
 
Esiopetukseen osallistuminen 1.8.2015 alkaen (perusopetuslaki 26 a §) 
 
Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta (25 §). Lapsen on 
1.8.2015 alkaen osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna vuoden 
kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. 
 

Maksuttomaan esiopetukseen osallistuvat lukuvuonna 2015 – 2016 kaikki kuusivuotiaat 
lapset (vuonna 2009 syntyneet). Jos huoltaja ei ilmoita lasta esiopetukseen, huoltajan 
tulee kuitenkin huolehtia lapsen esiopetuksen tavoitteiden toteutumisesta. Lisäksi esiope-
tukseen on osallistuttava niiden seitsemänvuotiaiden, joilla on päätös koulunkäynnin 
aloittamisen siirtämisestä vuodella sekä niillä viisivuotiailla joille on tehty päätös pidenne-
tystä oppivelvollisuudesta.  
 
Esiopetusta järjestetään pääsääntöisesti koulujen toimintavuoden mukaisesti (pois lukien 
lauantaipäivät), niissä esiopetuksen järjestämispaikoissa, joihin hakeutuu vähintään 13 
esiopetukseen osallistuvaa lasta. Esiopetusryhmän koko voi olla alueellisesti mainittua 
pienempi, mikäli kyseessä on esim. integroitu ryhmä tai ympärivuorokautista päivähoitoa 
tarjoava yksikkö. 
 
Lopulliset esiopetuspaikat ja - ryhmät päätetään esiopetuksen hakuajan päätyttyä. 
 

1. Alustavan suunnitelman mukaan pelkkää esiopetusta (4h/pv) järjestetään 
seuraavissa yksiköissä: 

 Jokela /Pertun koulu 

 Etelä-Tuusula /Riihikallion koulu 

 Kellokoski/ Ruukin koulu 
 

2. Alustavan suunnitelman mukaan esiopetusta alkuopetuksen yhteydessä (4h/pv) 
järjestetään seuraavissa yksiköissä: 

 Jokela / Vanhakylän koulu 

 Etelä-Tuusula /Klemetskogin koulu 
 

3. Alustavan suunnitelman mukaan esiopetusta (4h/pv) ja täydentävää päivähoitoa 

(alle tai yli 5 h/pv, päivähoidon asiakasmaksu määräytyy valitun tuntimäärän 

mukaisesti) järjestetään seuraavissa yksiköissä: 

 Etelä-Tuusula  

 Anttilan päiväkoti 

 Hyrylän päiväkoti / Hyökkälän koululla olevassa ryhmässä 

 Lahelan tertun päiväkoti (luontoliikuntapainotteinen) 

 Mainingin päiväkoti / Etelä-Tuusulan vuorohoitoa tarvitsevat 
eskarit 

 Mattilan päiväkoti / Kirkonkylän koululla olevassa ryhmässä  

 Mikkolan päiväkoti / Mikkolan koululla olevassa ryhmässä 
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 Nummenharju päiväkoti (ostopalvelu) 

 Pellavan päiväkoti 

 Vaunukankaan päiväkoti 
 

 Jokela  

 Jokelan päiväkoti / vain vuorohoitoa tarvitsevien lasten esiopetus 

 Kolsan päiväkoti 

 Lepolan päiväkoti 

 Pertun päiväkoti 
 

 Kellokoski  

 Kellokosken päiväkoti 

 Torpparin päiväkoti 
 

4. Alustavan suunnitelman mukaan esiopetusta (4h/pv) ja täydentävää päivähoitoa 

(alle tai yli 5h/pv) järjestetään seuraavissa yksityisissä päiväkodeissa, jotka 

sitoutuvat noudattamaan kunnan esiopetuksen linjauksia ja jos yksikköön 

ilmoittautuu vähintään viisi esiopetusikäistä lasta.  

 Aarteiden Talo 

 Lahelanniityn päiväkoti  

 Liikuntapäiväkoti Vauhti 

 Liikuntapäiväkoti Huiske 

 Päiväkoti Sympaatti 

 Päiväkoti Tenava-Puisto 

 Päiväkoti Venlantupa 

 Steinerpäiväkoti Pohjantähti 

 Päiväkoti Tikankolo  

 Tuusulan Montessori- leikkikoulu Pikkulukkari (vain esiopetus) 

 Päiväkoti Satumaa 

 

Päätökset esiopetuspaikoista postitetaan huoltajille viikolla 10. 

 

Esiopetuksen kuljetusetu 
 

Mikäli esiopetusoppilaan matka, väestörekisteriin merkitystä kotiosoitteesta esiopetus-
paikkaan, on yli kolme kilometriä, järjestää kunta kuljetuksen kotiosoite- esiopetuspaikka – 
kotiosoite. Mikäli vanhemmat haluavat lapselleen esiopetuspaikan muusta kuin kunnan 
osoittamasta esiopetuksen järjestämispaikasta, ei oppilaalla ole oikeutta kuljetusetuuteen. 
 
Mikäli lapsi osallistuu esiopetuksen lisäksi päivähoitoon, ei hänelle synny kuljetusoikeutta. 
Poikkeuksena kuitenkin tilanne, jossa kunnan osoittama päivähoito ja esiopetus sijaitsevat 
eri paikoissa, järjestää kunta kuljetuksen välille päivähoito - esiopetus - päivähoito. 
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Lisätietoja  
 
www.tuusula.fi/ Opetus ja koulutus/ Koulukuljetusopas  
 
Hakeminen  
 
www.tuusula.fi/ Lomakepankki/ Koulukuljetushakemus  
 
Esiopetusoppilaiden kohdalla lomake palautetaan koululle tai päiväkotien kohdalla 
toimistosihteerille Riikka Korhonen p.040 314 3404 tai etunimi.sukunimi@tuusula.fi. 


