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Perusopetuslaki muuttui esiopetuksen osalta velvoittavaksi    1.1.2015 alkaen niin, , , , että lapsen huoltajan 
tulee huolehtia siitä, , , , että    lapsi osallistuu esiopetukseen.... Perusopetuslain mukainen esiopetus alkaa pää-
sääntöisesti vuotta ennen lapsen oppivelvollisuuden alkua.  
 
Esiopetuksen laajuus on vähintään 700 tuntia lukuvuodessa. Taajamassa esiopetuksen järjestää varhais-
kasvatus ja kyläkouluilla perusopetus. Tulevana lukuvuonna esiopetusta annetaan viitenä päivänä viikos-
sa (ma-pe), keskimäärin 4 tuntia päivässä. Samaa kuntakohtaista esiopetuksen opetussuunnitelmaa 
noudatetaan kaikissa esiopetuspaikoissa. Tosin jokainen toimipaikka on omaleimainen ja henkilökunta 
laatii yksikkö- ja ryhmäkohtaiset toimintasuunnitelmat huomioiden lasten ja vanhempien toiveita. 
 
Esiopetus alkaa uusilla esioppilailla 21.8.2017. Vuonna 2011 syntyneitä lapsia on 64. Ilmoittautuminen 
esiopetukseen on ajalla 17.1 – 27.1.2017. Päiväkotien esiopetusryhmiinPäiväkotien esiopetusryhmiinPäiväkotien esiopetusryhmiinPäiväkotien esiopetusryhmiin ilmoittaudutaan ensisijaisesti 
täyttämällä sähköinen ilmoittautumislomake, joka löytyy www- sivuilta www.kuhmo.fi/esiopetus, kir-
jautumiseen tarvitaan pankkitunnukset. Ko. sivuilta löytyy myös tulostettava ilmoittautumislomake. 
Kyläkoulujen esiopetukseenKyläkoulujen esiopetukseenKyläkoulujen esiopetukseenKyläkoulujen esiopetukseen ilmoittaudutaan ainoastaan paperisella ilmoittautumislomakkeella.     
 

Esiopetuspaikat taajamassaEsiopetuspaikat taajamassaEsiopetuspaikat taajamassaEsiopetuspaikat taajamassa    
    
1)1)1)1)    Mäkikadun päiväkotiMäkikadun päiväkotiMäkikadun päiväkotiMäkikadun päiväkoti, Mäkikatu 2, puh. 044- 725 5317, päiväkodin johtaja Mirja Pussinen 

- 40- paikkaa esioppilaille 
- päiväkodissa on kaksi 20 lapsen ryhmää 
- päiväkoti avoinna ma - pe noin klo 6.30 -17.30 
- toiminta siirtyy uusiin tiloihin Tuupalaan, uuden koulurakennuksen valmistuessa (todennäköi-

sesti vuoden 2018 alussa) 
 
2222) Vuoropäiväkoti Kuusenkuiske, ) Vuoropäiväkoti Kuusenkuiske, ) Vuoropäiväkoti Kuusenkuiske, ) Vuoropäiväkoti Kuusenkuiske, Kuusitie 7, puh.044- 725 5400, päiväkodin johtaja Tarja Kähkönen 

- 64- paikkaa (n.1-6v), esiopetuspaikat vuorohoitoa (aamu- päivä-, ilta- ja yöhoitoa) tarvitseville 
lapsille 

- päiväkodissa on noin 20 paikkaa esioppilaille 
- esiopetusta järjestetään tarvittaessa kaksi kertaa päivässä, aamu- ja iltapäivisin, jotta lapsen hoi-

topäivä ei pidentyisi esiopetuksen vuoksi. 
- päiväkoti avoinna tarvittaessa koko vuorokauden ja myös viikonloppuisin. 

 
Esioppilaiden sijoituksia tehdessä huomioidaan ryhmärakenteet, erityisen tuen ja hoidon tarpeet sekä 
päivähoito ja mahdolliset kuljetusjärjestelyt. Mikäli lapsellanne on asiantuntijalausunto/suositus tervey-
dentilaan tai tuen tarpeeseen liittyen, niin toimittakaa se viipymättä päivähoitotoimistoon. Esiopetus-
ryhmien muodostamisen kannalta on tärkeää, että jätätte esiopetushakemuksen asiantuntijalausuntoi-
neen hakuajan puitteissa. 
 

Esioppilaan päivähoitoEsioppilaan päivähoitoEsioppilaan päivähoitoEsioppilaan päivähoito    
Esioppilaiden aamu- ja iltapäivähoito järjestetään samassa päiväkodissa, missä esiopetuspaikka on, huo-
mioiden hoitoajat suhteessa päiväkodin aukioloaikaan. Hakemukseen merkittyjen päivähoitotarpeiden 
ja hoitoaikojen perusteella voidaan jo nyt keväällä päättää päivähoitopaikka ja varata riittävästi henkilö-
kuntaa. Mikäli esioppilas tarvitsee esiopetuksen (4h) lisäksi päivähoitoa, on se yleensä osapäivähoitoa 



(enintään 20h/vko). Tällä hetkellä esioppilaan osapäivähoidon maksu on 60 % ja kokopäivähoidon 80 
% kokopäivähoidon maksusta. 
 
Esiopetuskuljetus taajamaEsiopetuskuljetus taajamaEsiopetuskuljetus taajamaEsiopetuskuljetus taajama----alueellaalueellaalueellaalueella 
Lapsella on oikeus kaupungin järjestämään maksuttomaan esiopetuskuljetukseen, jos matka kotoa lä-
himpään esiopetuspaikkaan on yli 3 km. 
 
Tieto esiopetuspaikasta, kuljetuksesta ja päivähoitopaikastaTieto esiopetuspaikasta, kuljetuksesta ja päivähoitopaikastaTieto esiopetuspaikasta, kuljetuksesta ja päivähoitopaikastaTieto esiopetuspaikasta, kuljetuksesta ja päivähoitopaikasta    
Päätökset esiopetuspaikasta toimitetaan huoltajille 31.3.2017 mennessä. Kirjeessä on mukana tuloselvi-
tyskaavake, joka täytetään ja toimitetaan liitteineen päivähoitotoimistoon talousassistentille, jos lapsi 
tarvitsee päivähoitoa. Päätökset päivähoitopaikasta ja – maksusta tehdään myöhemmin. 
Esiopetukseen tuleville järjestetään tutustumispäivät päiväkodeissa viikolla 33. 
 
Esiopetuspaikat kyläkoulujen yhteydessä Esiopetuspaikat kyläkoulujen yhteydessä Esiopetuspaikat kyläkoulujen yhteydessä Esiopetuspaikat kyläkoulujen yhteydessä         

Esiopetusta järjestetään kyläkouluilla 1.-2. luokkien yhteydessä 20 - 21 tuntia viikossa. Päätökset esiope-
tuspaikasta toimitetaan huoltajille 16.6.2017 mennessä.  
 
Lapsella on oikeus kaupungin järjestämään maksuttomaan esiopetuskuljetukseen, jos matka kotoa kou-
lulle on yli 3 km. Esioppilaille ei järjestetä erillistä kuljetusta, vaan kuljetukset sovitetaan yhteen koulu-
laiskuljetuksien kanssa.  
 
Esiopetukseen tuleville järjestetään tutustumispäivä kouluilla kevään aikana. Tarkemmasta päivästä ja 
ohjelmasta koulut tiedottavat erikseen. 
 
Lisätietoja kyläkoulujen osalta antavat koulunjohtajat ja Kontion koulun rehtori. Puhelinnumerot Hie-
taperä 044-710 5066, Lentua 044-710 5070, Timoniemi 044-710 5071 ja Kontion koulun rehtori 
044- 725 5330. 

 
Kaikki esiopetusiKaikki esiopetusiKaikki esiopetusiKaikki esiopetusillllmmmmoioioioittautumiset on tehtävä 27.1.2017ttautumiset on tehtävä 27.1.2017ttautumiset on tehtävä 27.1.2017ttautumiset on tehtävä 27.1.2017    mennessä. mennessä. mennessä. mennessä. Muut kuin sähköiset ilmoittautumi-
set toimitetaan päiväkoteihin tai päivähoitotoimistoon Mirja Pussiselle tai postitse os. Päivähoitotoimis-
to PL 15, 88901 Kuhmo. Kyläkoulujen osalta ilmoittautumiset palautetaan ao. kyläkoululle.    
 
  
Iloista ja antoisaa esiopetusvuotta lapsillenne ja teille, hyvät vanhemmat! 
 
 
Mirja Pussinen                                                                              Seppo Vilén 
varhaiskasvatuksen johtaja, puh. 044- 725 5317                            rehtori, puh. 044-725 5330                                                              
                                                         


