
 
Opetuslautakunta/ Esiopetus  Tiedote huoltajille 
 
ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN AJALLA 6.2.- 19.2.2023 
 
Esiopetuksen velvoittavuus 
Oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai 
muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Syksyllä 2023 esiopetukseen osallistuvat v.2017 
syntyneet lapset ja myös ne v.2018 syntyneet, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta. Piden-
netyn oppivelvollisuuden piirissä olevalla lapsella on oikeus saada esiopetusta sinä vuonna, jona lapsi täyttää 
viisi vuotta. 
 
Esiopetukseen ilmoittautuminen 
Esiopetukseen ilmoittaudutaan sähköisesti kaupungin nettisivuilla: www.pieksamaki.fi/varhaiskasvatus-ja-
opetus/paivahoito-ja-esiopetus/sahkoinen-asiointi/. Ilmoittautumislomakkeita liitteineen on saatavilla myös päi-
väkodeista ja Tilhi-ryhmiksestä ja varhaiskasvatuksen palveluesimiehiltä. 
Palautusosoite: Pieksämäen kaupunki/ Esiopetus, PL 125, 76101 Pieksämäki 
 
5-vuotiaiden esiopetuskokeilu 
Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilulapsiryhmissä olevat lapset jatkavat samoissa lapsiryhmissä lukuvuonna 
2023-2024 ja huoltajien ei tarvitse ilmoittaa lasta uudelleen esiopetukseen. Jos huoltajat haluavat vaihtaa esi-
opetuksen lapsiryhmän, tulee ilmoittautuminen tehdä.  
 
Esiopetuspäätökset 
Esiopetuspäätökset tehdään viimeistään huhtikuussa 2023 ja ne postitetaan koteihin. Päätöksen yhteydessä 
tulee myös huoltajille Wilma-ohjelmaan tunnukset. Wilma-ohjelmaan kannattaa kirjautua mahdollisimman pian, 
koska sinne ilmoitetaan mm. koulukuljetuspäätökset.  
 
Päiväkotien esiopetus lukuvuonna 2023 – 2024 
Päiväkotien esiopetus alkaa 21.8.2023 ja päättyy 31.5.2024. 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. Päiväkotien esiopetusryhmissä 
opetuksesta vastaavat varhaiskasvatuksen esiopettajat yhdessä muun varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa.  
 
Esiopetus Jäppilän ja Virtasalmen kouluilla  
Koulujen esiopetus alkaa 9.8.2023 ja päättyy 01.06.2024. Esiopetusta järjestetään joko omana ryhmänään tai 
yhdistettynä 1-2-luokkalaisten opetusryhmiin. Esiopetuksesta vastaavat joko esiopettajat tai luokanopettajat 
avustavan henkilöstön kanssa ja opetuksessa noudatetaan koulujen luku- ja loma-aikoja. Koulunjohtaja tiedot-
taa huoltajia tarkemmin esiopetuksen päivittäisistä toiminta-ajoista, kuljetuksista ym. 
 
Esiopetuksen Koulumatkaetuus 
Esiopetuksessa olevan lapsen oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen määräytyy perusopetuslain 32 §:n mu-
kaisesti. Kuljetukset järjestetään samojen periaatteiden mukaisesti kuin 1. – 2. luokan oppilailla. 
 
Esiopetuskuljetuksessa huomioitavaa: 

- Kuljetus koskee ainoastaan maksutonta esiopetusta (4 h/pv), mikäli lapsi tarvitsee esiopetusta täyden-
tävää varhaiskasvatusta aamuisin ja/tai iltapäivisin, eivät matkat kuulu kuljetusten tai matkaetuuden pii-
riin.  

- esiopetusta saavan lapsen koulumatka kunnan osoittamaan esiopetuspaikkaan tulee olla pitempi kuin 
kolme kilometriä (3 km). 

- Jos huoltajat haluavat lapselleen muun kuin esioppilaan oppilaaksiottoalueen mukaisen tai kunnan 
osoittaman esiopetuspaikan, lapselle ei muodostu oikeutta maksuttomaan koulukuljetukseen 

- Kuljetus järjestetään vain, jos se on säännöllistä ja tapahtuu samasta kotiosoitteesta. 
- Lisää tietoa kuljetuksesta Koulukuljetusoppaasta:  

https://www.pieksamaki.fi/wp-content/uploads/Pieksämäen-koulukuljetusopas-3.pdf 
- Koulukuljetuspäätökset tulevat huoltajille tiedoksi Wilmaan vähän ennen esikoulun lukukauden alkamis-

ta. 
 
Esiopetuksen sisältö 
Esiopetus on alle kouluikäisten lasten tavoitteellista ja suunnitelmallista opetusta ja kasvatusta, joka perustuu 
esiopetuksen opetussuunnitelmaan. Tavoitteena on edistää ja tukea lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedelly-
tyksiä sekä mahdollistaa luonteva siirtyminen kouluun. Esiopetuksessa oppiminen tapahtuu yhdessä leikkimäl-



 
lä, tutkimalla, kokemalla ja tekemällä, sekä retkistä, ulkoilusta ja ruokailusta kavereiden kanssa nauttien. Esi-
opetuksen opetussuunnitelma löytyy Pieksämäen kaupungin verkkosivuilta. 
https://www.pieksamaki.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/esiopetus/  
 
Varhaiskasvatuspaikan järjestäminen 
Lapsille, jotka tarvitsevat maksuttoman esiopetusajan n. 8.30-12.30 (4 h) lisäksi myös varhaiskasvatusta, tulee 
täyttää erillinen varhaiskasvatushakemus. Päiväkodeissa esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus järjestetään 
pääsääntöisesti 1.8. alkaen siinä päiväkodissa, jossa lapsi tulee osallistumaan esiopetukseen. Yksityisistä var-
haiskasvatuspalveluista siirtyvälle lapselle tulee hakea erikseen elokuun alun osalta tarpeen mukaisesti var-
haiskasvatusta. Päiväkotien varhaiskasvatuspäätökset postitetaan huoltajille esiopetuspäätösten mukana. Ky-
läkoulujen esioppilaille varhaiskasvatusta järjestetään Jäppilässä Lammenkukan päiväkotiryhmässä ja/tai kou-
lulla sekä Virtasalmella Tilhi-ryhmiksessä ja/tai koululla. 
 
Tärkeää huomioitavaa 
Esiopetukseen ilmoittautuessa on huoltajien hyvä valita pari vaihtoehtoa lapsen esiopetuspaikaksi, koska esi-
opetusryhmiä muodostettaessa esiopetuspaikkaa ei aina välttämättä voida osoittaa huoltajien ensisijaisen toi-
veen mukaan. Pääsääntöisesti esiopetuspaikka pyritään järjestämään samalta alueelta, missä esioppilaan tule-
va koulu on. Lisäksi huomioimme mahdollisen kuljetustarpeen. 
  
Ilmoittautumismäärät voivat vaikuttaa siihen, missä toimintayksiköissä esiopetusta järjeste-
tään. Tämän vuoksi on tärkeää, että ilmoittautuessa valitsette lapselle myös vaihtoehtoisen 
toiveen esiopetuspaikasta. Lukuvuonna 2023– 2024 esiopetukseen voi hakea seuraaviin toi-
mintayksiköihin: 
 
Kunnalliset päiväkodit  
 
Hiekanpään päiväkoti, Huvilakatu 27, puh. 044 – 088 2335, email: jaana.halonen@pieksamaki.fi 
auki ympäri vuorokauden arkisin ja viikonloppuisin ilta- ja vuorohoitoa tarvitseville lapsille 
 
Kontiopuiston päiväkoti, Harjukatu 14, puh. 044 – 088 2324, email: marjut.kantanen@pieksamaki.fi 
aukioloaika 6.15 – 17.00 (17.30) 
 
Maaselän päiväkoti, Seunalantie 8, Naarajärvi, puh. 044- 588 3834, email: anne.ihalainen@pieksamaki.fi 
aukioloaika 6.15 – 17.00 (17.30) 
 
Nenonpellon päiväkoti, Ojakuja 3, Nenonpelto, puh. 044- 588 3834, email: anne.ihalainen@pieksamaki.fi 
aukioloaika 6.15 – 17.00 (17.30) 
 
Tahiniemen päiväkoti, Tahintie 36 puh. 044 – 088 2324, email: marjut.kantanen@pieksamaki.fi 
aukioloaika 6.15 – 17.00 (17.30) 
 
Yksityiset päiväkodit 
Yksityisten päiväkotien esiopetusryhmiin sijoitettaville lapsille, jotka tarvitsevat myös esiopetusta täydentävää 
varhaiskasvatusta tulee hakea palveluseteliä, jolloin asiakasmaksu yksityisessä varhaiskasvatuksessa määräy-
tyy perheelle samoin perustein kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. Myös yksityisten päiväkotien esioppi-
lailla pyritään ottamaan huomioon tuleva koulupaikka sekä mahdollinen kuljetus.  
 
Päiväkoti Sylvin-Syli, Niilontie 7, p. 044 034 8874 sylvin.syli@luukku.com, aukioloaika 6.30- 17.00 
 
Päiväkoti Villa Viikari, Pyhityntie 45, 044 709 8743, villaviikari@bovallius.fi, aukioloaika 6.30 – 17.00 
 
Päiväkoti Kätzlein, Kalevalankatu 38, 045 170 6290, paivakotikatzlein@gmail.com, aukioloaika 6.30- 17.00 
 
Kyläkoulut  
 
Jäppilän kirkonkylän koulu, Jäppilän kirkkotie 9, puh. 050 438 5197, email: maarit.turunen@pieksamaki.fi 
 
Virtasalmen kirkonkylän koulu, Koulutie 12, puh. 040 567 8544, email: matti.tallbacka@pieksamaki.fi 
 
 
Lisätietoja antavat: päiväkotien ja kyläkoulujen johtajat 


