
 

Ohje esiopetuspaikan hyväksymiseksi ja/tai toissijaisen esiopetuspaikan hakemiseksi 

 

Esiopetuspäätös 

Tammikuussa 2022 teille lähetetään sähköinen esiopetusehdotus ja -päätös syksyllä 2022 esikoulun 

aloittavan lapsenne tulevasta esikoulupaikasta. Päätöksestä tulee teille sähköposti-ilmoitus, jossa 

on linkki varhaiskasvatuksen asiointipalveluun. Sijoitus näkyy asiointipalvelu eDaisyn pääsivulla 

(hakemukset välilehti).  

Sijoituspäätös on tehty oppilaaksiottoalueen mukaisesti, eli esiopetuspaikka myönnetään lapsen 

osoitteen mukaisesti tulevan lähikoulun periaatteella.  

Teidän tulee, kahden viikon sisällä sijoituspäätöksen saatuanne, joko ottaa esiopetuspaikka vastaan 

hyväksymällä sijoitus, tai hylätä se, jos teillä on aikomus hakea toissijaista esiopetuspaikkaa. 

Hyväksyminen tai hylkääminen tehdään eDaisyssä sijoituspäätöksen kohdalla oikealla, jossa lukee 

”Odottaa huoltajan päätöstä”. Hyväksyessänne esiopetuspaikan, valitsette vihreän oikein-merkin. 

Jos hylkäätte esiopetuspaikan, valitsette punaisen rastin ja kirjoitatte kommenttiruutuun syyn 

hylkäämiselle (mihin toissijaiseen esiopetuspaikkaan aiotte hakea). Tämän jälkeen haette toissijaista 

esiopetuspaikkaa eDaisyssä uudella esiopetusilmoituksella 15.2.2022 mennessä (kts. ohjeet alla). 

 

Toissijainen esiopetuspaikka 

Jos olette hylänneet ensisijaisen esiopetuspäätöksen, voitte hakea toissijaista esiopetuspaikkaa. 

Toissijaista esiopetuspaikkaa haette eDaisyn esiopetusilmoituslomakkeella kohdassa Hakemukset, 

ja sen alla esiopetusilmoitus. Täyttäkää tässä tapauksessa kuitenkin kohta ”ensisijainen alue” ja 

“ensisijainen paikka” toissijaisen toiveenne mukaisesti. Toissijaista hakemusta tehdessä voidaan 

mahdollinen esiopetuksen täydentävä varhaiskasvatus hakea samalla valitsemalla kohta ”Esiopetus 

ja täydentävä varhaiskasvatus”. 



 

 

a) Toissijaisen paikan hakeminen toisesta kunnallisesta esiopetusyksiköstä: 

Valitse ensisijaisen alueen kohdalta ”Esiopetusyksiköt / Förskoleenheter” ja valitse 

ensisijaisen paikan kohdalta haluamasi esiopetusyksikkö. Hakiessasi toissijaista 

esiopetuspaikkaa voit samalla hakea myös täydentävää varhaiskasvatusta, jos sille on 

tarvetta. 

 

b) Toissijaisen paikan hakeminen koulun toimintana järjestettävästä esiopetusyksiköstä: 

Valitse ensisijaisen alueen kohdalta ”Box / Gumbo / Salpar” ja valitse ensisijaisen paikan 

kohdalta haluamasi esiopetusyksikkö. Koulujen toimintana järjestettävissä 

esiopetusryhmissä EI TARJOTA täydentävää varhaiskasvatusta aamuisin ja iltapäivisin. 

(Koulun kesäloman ajaksi tulee tarvittaessa hakea kunnallista varhaiskasvatusta.) 

 

c) Toissijaisen paikan hakeminen yksityisestä Sipoon kunnan alueella toimivasta 

esiopetusyksiköstä: 

Valitse ensisijaisen alueen kohdalta ”Yksitynen esiopetus / Privat förskoleundervisning” ja 

valitse ensisijaisen paikan kohdalta haluamasi esiopetusyksikkö. 

 

d) Toissijaisen paikan hakeminen Sipoon kunnan ulkopuolella toimivasta 

esiopetusyksiköstä: 

Valitse ensisijaisen alueen kohdalta ”Muu esiopetus / Annan förskoleundervisning” ja valitse 

ensisijaisen paikan kohdalta myös ”Muu esiopetus / Annan förskoleundervisning”. Tämän 

jälkeen kirjoita lomakkeen lopussa olevaan ”Muut lisätiedot” -kenttään mihin 

esiopetusyksikköön haette. Esiopetuspaikkaa on tässä tapauksessa haettava suoraan myös 

ko. yksiköstä. 

Toissijainen esiopetuspaikka myönnetään maaliskuun loppuun mennessä, jos esiopetusryhmässä 

on tilaa. Toissijainen esiopetuspaikka ei oikeuta koulukuljetukseen eikä automaattisesti paikkaan 

toissijaisesta koulusta. Jos toissijaista esiopetuspaikkaa ei myönnetä, alkuperäinen ensisijainen 

esiopetusehdotuksen mukainen esiopetuspaikka säilyy hylkäämisestä huolimatta. 

Täydentävä varhaiskasvatus 



 

Jos lapsellanne on tarve täydentävään varhaiskasvatukseen esiopetuksen ohella, haette sitä 

eDaisyssä varhaiskasvatushakemuksella. Esiopetuksen täydentävän varhaiskasvatuksen päätökset 

tehdään huhtikuun loppuun mennessä. 

Esiopetus koulupäivinä 4 h/ päivä, on maksuton. Täydentävä varhaiskasvatus aamulla ennen ja 

iltapäivällä esiopetuksen jälkeen on maksullista. Asiakasmaksu määräytyy seuraavasti: 

Esiopetus  Tuntiperusteinen varhaiskasvatus  

Maksuprosentti 

%  

Suurin maksu  

euroa / kk 

Esiopetus 4h – – – 

Esiopetus 4h Keskimäärin 15h/vko, max 63h/kk 45 % 130e 

Esiopetus 4h Keskimäärin 25h/vko, max 105h/kk 60 % 173e 

Esiopetus 4h Keskimäärin 34h/vko, max 147h/kk 80 % 230e 

 


