
PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI 
Opetuslautakunta/ Esiopetus  Tiedote vanhemmille 
 
ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN AJALLA 5.2. – 18.2.2018 
 
Oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna lapsen on osallistuttava vuoden kestävään 
esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Pidennetyn op-
pivelvollisuuden piirissä olevalla lapsella on oikeus saada esiopetusta sinä vuonna, jona lapsi 
täyttää viisi vuotta. Syksyllä 2018 esiopetukseen osallistuvat v.2012 syntyneet lapset ja myös 
ne v.2013 syntyneet, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta. 
Esiopetukseen ilmoittaudutaan sähköisesti kaupungin nettisivuilla os. 
www.pieksamaki.fi/asiointi/ sähköinen asiointi/Varhaiskasvatuksen Web. Ilmoittautumislo-
makkeita liitteineen on saatavilla myös päiväkodeista ja kylien ryhmäperhepäiväkodeista. 
Palautusosoite: Pieksämäen kaupunki/ Esiopetus, PL 125, 76101 Pieksämäki 
 
Päiväkotien esiopetus lukuvuonna 2018- 2019 
Päiväkotien esiopetus alkaa 13.8.2018 ja päättyy 31.5.2019. Päiväkodeissa järjestettävän 
esiopetuksen luku- ja loma-ajat löytyvät kaupungin nettisivuilta ja lähetetään vanhemmille 
myös esiopetuspäätöksen mukana. 
Esiopetusta järjestetään päivittäin yleisimmin klo 8.30 – 12.30 välisenä aikana. Mahdollisten 
kuljetusryhmien toiminta-ajat ovat riippuvaisia kuljetusaikatauluista, yleensä klo 9.00 -13.00. 
Päiväkotien esiopetusryhmissä on 13- 21 lasta ja opetuksesta vastaavat lastentarhanopetta-
jat yhdessä avustavan henkilökunnan kanssa.  
 
Esiopetus kouluilla  
Koulujen esiopetus alkaa 9.8.2018 ja päättyy 1.6.2019. Jäppilän ja Virtasalmen kouluilla jär-
jestetään esiopetusta joko omana ryhmänään tai yhdistettynä 1-2-luokkalaisten opetusryh-
miin. Esiopetuksesta vastaavat joko lastentarhan- tai luokanopettajat avustavan henkilökun-
nan kanssa ja opetuksessa noudatetaan koulujen luku- ja loma-aikoja. Koulunjohtajat tiedot-
tavat huoltajia tarkemmin esiopetuksen päivittäisistä toiminta-ajoista, kuljetuksista ym. 
 
Koulumatkaetuus  
Kuljetuspalvelua voidaan järjestää lapsille, joiden kodin tai perhepäivähoitopaikan ja lähim-
män esiopetuspaikan välinen matka on yli 3 km tai muusta perustellusta syystä. Vanhempien 
tulee mainita kuljetustarpeesta ilmoittautumislomakkeessa. 
Esioppilaat ovat vakuutettuja esiopetuspaikassa ja koulumatkalla sattuvien tapaturmien va-
ralta. 
 
Esiopetuksen sisältö 
Esiopetus on alle kouluikäisten lasten tavoitteellista ja suunnitelmallista opetusta ja kasvatus-
ta, joka perustuu esiopetuksen opetussuunnitelmaan. Tavoitteena on edistää ja tukea lapsen 
kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä mahdollistaa luonteva siirtyminen kouluun. Esi-
opetuksessa oppiminen tapahtuu yhdessä leikkimällä, tutkimalla, kokemalla ja tekemällä, 
sekä retkistä, ulkoilusta ja ruokailusta kavereiden kanssa nauttien. 
 
Päivähoidon järjestäminen 
Lapsille, jotka tarvitsevat maksuttoman esiopetusajan n. 8.30-12.30 (4 h) lisäksi myös päivä-
hoitoa, tulee täyttää erillinen päivähoitohakemus ja valita esiopetuspaikka sellaisesta päivä-
kotiryhmästä, jossa on mahdollista toteuttaa päivähoito lapsen ja perheen tarpeen mukaan. 
Esioppilas voi jatkaa perhepäivähoitopaikassa vain erityisestä, perustellusta syystä mm. mi-
käli perheen muut lapset jatkavat ko. hoitomuodossa. Kyläkoulujen esioppilaiden päivähoito 
järjestetään joko alueen ryhmäperhepäiväkodissa tai koulun iltapäiväkerhossa.  
 
      jatkuu… 
 

http://www.pieksamaki.fi/asiointi/


 
TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA: 
 
Esiopetukseen ilmoittautuessa on huoltajien hyvä valita 2-3 vaihtoehtoa lapsen esiopetus-
paikaksi, koska esiopetusryhmiä muodostettaessa esiopetuspaikkaa ei aina voida osoittaa 
huoltajien ensisijaisen toiveen mukaan.  
Alla on lueteltu ne päiväkodit ja kyläkoulut, joissa annetaan esiopetusta lukuvuonna 2018-19. 
 
Kunnalliset päiväkodit:  
Kunnallisten päiväkotien esiopetusryhmiin sijoitetaan ensi sijassa ne esioppilaat, joille hae-
taan myös kunnallista päivähoitopaikkaa. Vapaaksi jääville paikoille voidaan ottaa myös pel-
kästään esiopetukseen osallistuvia lapsia. 
 
HIEKANPÄÄN PÄIVÄKOTI, Huvilakatu 27 
auki ympäri vuorokauden arkisin ja viikonloppuisin ilta- ja vuorohoitoa tarvitseville lapsille 
 
KONTIOPUISTON PÄIVÄKOTI, Harjukatu 14 
aukioloaika 6.15 – 17.00 (17.30) 
 
TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI, Tahintie 36 
aukioloaika 6.15 – 17.00 (17.30) 
 
MAASELÄN PÄIVÄKOTI, Seunalantie 4, Naarajärvi 
aukioloaika 5.30 – 21.30 arkisin 
 
NENONPELLON PÄIVÄKOTI, Ojakuja 3 
aukioloaika 6.15 – 17.00 (17.30) 
 
Yksityiset päiväkodit: 
Yksityisten päiväkotien esiopetusryhmiin sijoitetaan pääasiassa ne lapset, joille haetaan esi-
opetuksen lisäksi yksityistä päivähoitoa ja ne lapset, jotka ovat koti- tai perhepäivähoidossa. 
Yksityiseen päivähoitoon voi hakea palveluseteliä, jolloin asiakasmaksu yksityisessä päivä-
hoidossa määräytyy perheelle samoin perustein kuin kunnallisessakin päivähoidossa. 
 
PÄIVÄKOTI HARJUN-HALI, Niilontie 7 
aukioloaika 6.30 – 17.00 
 
PÄIVÄKOTI KÄTZLEIN, Kalevalankatu 38 
aukioloaika 6.30 – 17.00 
 
PÄIVÄKOTI SYLVIN-SYLI, Sylvinkuja 1 
aukioloaika 6.30 – 17.00 
 
PÄIVÄKOTI VILLA VIIKARI, Pyhityntie 45 
aukioloaika 6.30 – 17.00 
 
Kyläkoulut 
 
JÄPPILÄN KK:N KOULU, Jäppilän kirkkotie 9 
 
VIRTASALMEN KK:N KOULU, Koulutie 12 
 
 
Kysymyksiin vastaa Eija Tarvonen p. 044 588 3404, eija.tarvonen@pieksamaki.fi 
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