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esiopetukseen!

IISALMEN KAUPUNKI
Varhaiskasvatus

Luku-/toimintavuoden 2022-2023

Esiopetuspäivät iisalmessa
SYYSLUKUKAUSI

ke 10.8. – to 22.12.2022
SYYSLOMA

ma 17.10. – su 23.10.2022 (vko 42)
JOULULOMA

to 23.12.2022 – su 8.1.2023
KEVÄTLUKUKAUSI

ma 9.1. – pe 2.6.2023
TALVILOMA		

ma 6.3. – su 12.3.2023 (vko 10)
ESIOPETUS PÄÄTTYY

pe 2.6.2023

Haku esiopetukseen
ja täydentävään
varhaiskasvatukseen
4.3.2022 mennessä!
Päätös lapsen
esiopetuspaikasta
ilmoitetaan perheille
30.4.2022 mennessä.
Yksityiset päiväkodit
ilmoittavat esiopetuspaikasta omille
esioppilailleen.

Esiopetuspalvelujen järjestäminen
Esiopetus on maksutonta opetusta, jota lapset saavat oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna. Lapsen
huoltajan on huolehdittava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä
vuotena siitä, että lapsi osallistuu
esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.
Varhaiskasvatuslain mukaan lapsella
on oikeus esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatuspaikkaan. Oikeus var-

haiskasvatukseen päättyy, kun lapsi
on oppivelvollinen ja siirtyy perusopetukseen. Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus on maksullista.
Jos lapsi tarvitsee varhaiskasvatusta
koulujen loma-aikoina, tämä järjestetään varhaiskasvatusyksikön johtajan kanssa.
Maksutonta esiopetusta järjestetään noin 190 päivää vuodessa ja
noin 4 tuntia päivässä.

Esiopetuksessa noudatetaan koulujen toiminta- ja loma-aikoja. Esiopetusta tarjotaan pääsääntöisesti
kello 8–12 välisenä aikana. Esiopetukseen sisältyy lounas. Kaupunki
tarjoaa myös aamupalan niissä esiopetusryhmissä, joissa on tarjolla

esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta. Jos esioppilaan päivä alkaa
ennen klo 7.30 ja loppuu klo 12.30
jälkeen, kyseessä on täydentävä varhaiskasvatus.

Esiopetuspaikan osoittaminen
Lain mukaan kaupungin tulee osoittaa esioppilaalle esiopetuspaikka.
Se pyritään osoittamaan siltä alueelta, jolla oppilaan tuleva lähikoulu
sijaitsee. Jos oman koulun alueella
ei ole esiopetusryhmää tai sinne ei
mahdu, esiopetuspaikka voidaan
osoittaa muualta. Huoltaja voi halutessaan hakea esiopetuspaikkaa
myös muista yksiköistä.
Jos esioppilas tarvitsee täydentävää
varhaiskasvatusta varhain aamulla
tai myöhään illalla (ns. epätyypilliset
hoitoajat), esiopetuspaikka osoite-

taan Paloisten päiväkodista. Mikäli
esioppilas tarvitsee täydentävää
varhaiskasvatusta myös yöllä ja viikonloppuisin aikaisen aamun ja illan
lisäksi, esiopetuspaikka osoitetaan
Päiväkoti Simpukasta.
Oppilaaksiottoalueet löytyvät
internetissä osoitteesta:

www.iisalmi.fi/karttapalvelu
https://kartta.ylasavonseutu.fi/IMS/?
layers=Taustakartta&lon=Oppilaaksiotto
alueet&cp=7050560,27508416&z=
32&title=Oppilaaksiottoalueet

Esiopetuspaikan hakeminen
Esiopetuspaikka on haettava osoitusmenettelystä huolimatta. Mikäli
huoltaja hyväksyy lapselleen osoitetun esiopetuspaikan, hän hakee
esiopetuspaikkaa ja mahdollisesti
tarvittavaa täydentävää varhaiskasvatusta osoitetusta yksiköstä. Esioppilaalla on oikeus maksuttomaan
kuljetukseen, mikäli kuljetuksen
edellytykset täyttyvät.
Esiopetuspaikkaa voi hakea myös
muusta yksiköstä, kuin mikä lapselle on osoitettu. Mikäli ko. esiopetuspaikka on oman oppilaaksiottoalueen ulkopuolella, vanhemmat
järjestävät ja kustantavat kuljetuksen esiopetukseen itse. Kaupunki
järjestää edellytysten täyttyessä
kuljetuksen vain omalla oppilaaksiottoalueella olevaan esiopetusryhmään tai muuhun kaupungin osoittamaan esiopetuspaikkaan.

Iisalmessa on lukuvuonna 2022–
2023 noin 220 esioppilasta. Esiopetusta tarjotaan ensisijaisesti kunnallisista Kilpijärven, Kangaslammin,
Kauppis-Heikin, Edvin Laineen ja
Mansikkaniemen koulujen esiopetusryhmistä. Mansikkaniemen koulun esiopetusryhmä on väistötiloissa
Meijerikatu 1:ssä syyslukukaudella
uuden Mansikkaniemen koulun valmistumiseen saakka (arvioitu valmistumisaika 14.10.2022).
Esiopetusryhmät ovat varhaiskasvatuksen alaisia. Kyseisissä esiopetusryhmissä tarjotaan iltapäivisin myös
esiopetusta täydentävää varhais
kasvatusta. Lisäksi kunnallisiin Päiväkoti Simpukkaan, Paloisten, Lumilinnan ja Kirkkopuiston Montessori
päiväkotiin muodostetaan esiopetusryhmät. Esiopetusta on tarjolla
seuraavissa yksityisissä päiväkodeissa: Päiväkoti Tuike, PikkuKengurun
Koti, Touhula Kangaslampi, Pilke Vipinä ja Ruskolinna.
Esiopetusyksikköjen ja esiopetusryhmien määrä tarkistetaan vuosittain tarvetta vastaavaksi.
Partalan, Soinlahden ja Hernejärven
kouluissa ei toistaiseksi järjestetä
esiopetusta. Näiden alueiden oppilasmäärät ovat liian pieniä varhaiskasvatuksen ryhmien muodostamiseksi.

Kunnalliseen sekä yksityisten päiväkotien järjestämään esiopetukseen
ja sitä täydentävään varhaiskasvatukseen haetaan ajalla 7.2.-4.3.2022
sähköisesti. Perheiden tulee täyttää
hakemus esiopetukseen ja tarpeen
mukaan erillinen hakemus esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen.
Sähköinen hakeminen tapahtuu Iisalmen kaupungin lasten varhaiskasvatuspalvelujen sivuilla kohdassa:
sähköinen asiointi ja lomakkeet.

www.iisalmi.fi/varhaiskasvatus
Yksityisten päiväkotien järjestämään
esiopetukseen ja sitä täydentävään

varhaiskasvatukseen haetaan palveluseteliä. Yksityiseen esiopetukseen hakevat huomioikaa: aloittakaa
esiopetukseen haku varhaiskasvatuspalveluiden sivuilta kohdasta:
sähköinen asiointi ja lomakkeet >
palvelusetelihakemus.
Perheiden
tulee toimittaa tuloselvitykset varhaiskasvatuspalveluiden sähköiseen
asiointiin täydentävän varhaiskasvatuksen osalta omavastuuosuuden
selvittämistä varten.
Päätös lapsen esiopetuspaikasta
ilmoitetaan perheille 30.4.2022
mennessä. Yksityiset päiväkodit ilmoittavat esiopetuspaikasta omille
esioppilailleen.

Esiopetuksen kuljetukset
Esioppilaalla on oikeus kuljetukseen
kotoa esiopetukseen ja/tai esiopetuksesta kotiin, jos esiopetusmatka
on yli 3 km ja esioppilas käy oman
oppilaaksiottoalueen koulun tai
päiväkodin esiopetusryhmässä tai
muussa kaupungin osoittamassa esiopetuspaikassa. Kuljetuksen lisäk-

si esioppilaan matkaan voi sisältyä
myös kävelymatkaa.
Jos esioppilaan varhaiskasvatuksen
tarve alkaa ennen klo 7.30 ja/tai loppuu klo 12.30 jälkeen, kyseessä on
täydentävä varhaiskasvatus. Huoltajat vastaavat kuljetuksesta varhaiskasvatukseen ja sieltä kotiin.

Lapsen päivän pituus

Kuljetus aamulla

Kuljetus iltapäivällä

klo 7.35–12.15

kyllä

kyllä

klo 6.45–12.15

ei (tarve ennen klo 7.30) kyllä

klo 7.30–15.30

kyllä

klo 7.15–14.15

ei (tarve ennen klo 7.30) ei (tarve klo 12.30 jälkeen)

ei (tarve klo 12.30 jälkeen)

Lapsen mahdollisuuksia omatoimiseen kulkemiseen osalla esikoulumatkaa arvioidaan ottaen huomioon
perusopetuslain 32 §:ssä mainitut
kriteerit kuten oppilaan ikä, muut
olosuhteet ja tien vaarallisuus sekä
koulumatkaan kuluva aika.
Huoltajan pitää hakea kuljetukseen
oikeutetuille esioppilaille matkaetuutta sähköisellä hakemuksella
16.5.2022 mennessä Iisalmen kaupungin lasten varhaiskasvatuspalvelujen sivuilla kohdassa: esiopetus.

www.iisalmi.fi/esiopetus

Kuljetus järjestetään ensisijaisesti
olemassa olevaa julkista liikennettä
hyödyntäen. Muita kuljetusmuotoja
eli tilauslinja-autoja ja takseja, käytetään erityistapauksissa täydentämään julkisen liikenteen yhteyksiä.
Kuljetus voidaan harkinnanvaraisesti
myöntää lääkärinlausunnon tai muun
erittäin painavan syyn perusteella.

Esiopetusyksiköiden yhteystiedot
KIRKKOPUISTON MONTESSORI
PÄIVÄKOTI
Kirkkopuistonkatu 27, 74100 Iisalmi
Vs. Päiväkodin johtaja
Pia Kääriäinen 040 484 7297
EDVIN LAINEEN KOULUN
ESIOPETUSRYHMÄ
Savonkatu 8, 74100 Iisalmi
Varhaiskasvatusjohtaja
Katja Koskela 040 543 4982
YKSITYINEN
PÄIVÄKOTI TUIKE
Eteläinen puistoraitti 2, 74100 Iisalmi
Päiväkodin johtaja
Minna Vainikainen 040 139 1764
YKSITYINEN
PÄIVÄKOTI PIKKU-KENGURUN KOTI
Luuniemenkatu 3, 74100 Iisalmi
Päiväkodin johtaja
Timo Mykkänen 040 163 0117

KAUPPIS-HEIKIN KOULUN
ESIOPETUSRYHMÄ
Peltosalmentie 11, 74510 Iisalmi
Päiväkodin johtaja
Mari Ollikainen-Ruottu
040 489 4048
KILPIJÄRVEN KOULUN
ESIOPETUSRYHMÄ
Varhaiskasvatusjohtaja
Katja Koskela 040 543 4982
LUMILINNAN PÄIVÄKOTI
Vihtakannankatu 15,
74120 Iisalmi
Päiväkodin johtaja
Paula Rajamäki 040 489 4972
PÄIVÄKOTI SIMPUKKA
Pekankatu 1, 74120 Iisalmi
Päiväkodin johtajat
Tiina Pulkkinen 040 708 6301
Mirja Lyytinen 040 830 2778

KANGASLAMMIN KOULUN
ESIOPETUSRYHMÄ
Petter Kumpulaisentie 30,
74130 Iisalmi
Päiväkodin johtaja
Päivi Rönkkö 040 830 2777

MANSIKKANIEMEN KOULUN ESIOPETUSRYHMÄ
Väistötiloissa Meijerikatu 1, 74100 Iisalmi,
1.8.2022 alkaen Mansikkaniemen koulun
valmistumiseen saakka
Varhaiskasvatusjohtaja
Katja Koskela 040 543 4982

YKSITYINEN
TOUHULA KANGASLAMPI
Petter Kumpulaisentie 28,
74130 Iisalmi
Päiväkodin johtaja
Virpi Rissanen 050 5627792

YKSITYINEN
PÄIVÄKOTI RUSKOLINNA
Huotarintie 15, 74150 Iisalmi
Päiväkodin johtaja
Tuula Rissanen 050 302 0519

YKSITYINEN
PILKE VIPINÄ
Pöllösenlahdenkatu 21, 74130 Iisalmi
Päiväkodin johtaja
Jelena Kauppinen 040 1628326

Tarkempia tietoja www-sivuilta:

www.iisalmi.fi/esiopetus

Vuorohoitoa ja jatkettua
hoitoaikaa tarjoavat
päiväkodit
PÄIVÄKOTI SIMPUKKA
vuorohoitoa tarvitseville esioppilaille
1.8.2022 alkaen
Pekankatu 1, 74120 Iisalmi
Päiväkodin johtaja
Mirja Lyytinen 040 830 2778
Tiina Pulkkinen 040 708 6301
PALOISTEN PÄIVÄKOTI
jatkettua aukioloa tarvitseville
esioppilaille
Savonia Kampus
Haukisaarentie 2 F, 74130 Iisalmi
Päiväkodin johtaja
Päivi Rönkkö 040 830 2777

IISALMEN KAUPUNKI
PL 10, 74101 iisalmi, puh. (017) 272 31

Lasten varhaiskasvatuspalvelut
Pohjolankatu 14, 74100 Iisalmi
Varhaiskasvatusjohtaja
Katja Koskela
p. 040 543 4982
Palveluohjaaja
Marjatta Miettinen
p. 040 660 8891

www.iisalmi.fi

