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Hyvä 6-vuotiaan lapsen huoltaja!

Lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen 
tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimin-
taan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna. 
Vastuu lapsen osallistumisesta on huoltajalla. Esiopetusta 
annetaan 4 tuntia/päivä ajalla 13.8.2018–31.5.2019. Esi-
opetus on varhaiskasvatuksen hallinnoimaa ja noudattaa 
pääsääntöisesti koulujen työaikoja. Esiopetuspaikka pyri-
tään järjestämään lapsen tuleva koulupolku huomioiden.

Mikkelin kaupunginhallituksen (§368, 7.8.2006) päätöksel-
lä esiopetuksessa olevalle oppilaalle myönnetään esiope-
tuskuljetus kaupungin osoittamaan lähiesiopetuspaikkaan, 
kun matkan pituus on yli 3 km tai jos se lapsen ikä tai muut 
olosuhteet huomioon ottaen muuten muodostuisi lapselle 
liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Ensisijaisesti 
käytetään julkisia kulkuneuvoja. 

Vuorohoitoyksiköihin Saksalaan ja Vilttihattuun ei järjes-
tetä esiopetuskuljetuksia. 

Kuljetuksen järjestäminen ei koske esiopetuksen lisäksi 
täydentävään varhaiskasvatukseen osallistuvia lapsia. Lap-
sen hoitoon viemisestä ja hakemisesta vastaavat huoltajat 
tai heidän valtuuttamansa täysi-ikäinen saattaja.

Mitä esiopetus on?
Esiopetus on opetuksen ja kasvatuksen kokonaisuus. Ta-
voitteena on edistää lapsen kasvua ja oppimista sekä vah-

vistaa lapsen sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa leikin 
ja myönteisten oppimiskokemusten avulla. Toimintaa oh-
jaavat valtakunnallisen esiopetussuunnitelman perusteet 
ja Mikkelin kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelma.

Esiopetuksen toteuttaminen

Esiopetusta tarjotaan kunnallisissa ja yksityisissä päiväko-
deissa, koulujen tiloissa omina ryhminään sekä joidenkin 
kyläkoulujen yhdysluokissa 700 tuntia vuodessa. Koulujen 
tiloihin muodostuvat esiopetusryhmät suunnitellaan tie-
suunnittain ilmoittautuneiden määrä ja tilat huomioiden.  
Erityisen tuen piiriin kuuluva lapsi voi sijoittua muuhunkin 
esiopetus- tai pienryhmään kuin lähimpään esiopetusyk-
sikköön.

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Kunnallisten ja yksityisten päiväkotien järjestämään esi-
opetukseen ilmoittaudutaan ajalla  4.–31.12.2017. Kunnan 
sähköiseen palveluun kirjaudutaan joko suoraan 
https://mikkeli.daisynet.fi/edaisy tai kaupungin nettisi-
vujen kautta www.mikkeli.fi/esiopetus lapsen huoltajan 
verkkopankkitunnuksilla. Tarvittaessa sähköisen lomak-
keen voi täyttää myös asiointipisteissä. Yksityisten päivä-
kotien esiopetukseen ilmoittaudutaan päiväkotien omalla 
hakemuksella päiväkotien verkkosivuilta.



Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus

Mikäli lapsenne tarvitsee esiopetuksen lisäksi täydentä-
vää varhaiskasvatusta, sitä haetaan samalla lomakkeel-
la. Täydentävästä varhaiskasvatuksesta peritään tulojen 
mukainen asiakasmaksu.

Päätös kunnallisesta esiopetuspaikasta ja 
täydentävästä varhaiskasvatuksesta 
lähetetään sähköisesti huoltajan eDaisyyn 
31.3.2018 mennessä.

Lisätietoja

- Varhaiskasvatuksen palvelukoordinaattorit 
   klo 8.30-11.30, puh. 044 794 5796, 
   paivahoidonpalveluohjaus@mikkeli.fi
- eDaisyyn liittyvissä asioissa Daisy-tuki 
   puh. 040 755 4710, daisy@mikkeli.fi

Esiopetus lukuvuonna 
2018-2019
- syyslukukausi 13.8.–21.12.2018
- kevätlukukausi 2.1.–31.5.2019

Loma-ajat
- syysloma 
  22.–28.10.2018
- joululoma 
  24.12.2018–1.1.2019
- talviloma 
  25.2.–3.3.2019
- muut lomapäivät 
  7.12.2018 Loma-aikoina 

ei esiopetusta 
eikä kuljetusta 
esiopetukseen 

järjestetä.



Seuraa meitä

Facebook mikkelinkaupunki
Twitter @MikkelinK
Instagram @mikkelinkaupunki
Youtube MikkeliKaupunki
LinkedIn linkedin.com/company/mikkelin-kaupunki
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