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HAKEMUS ESIOPETUSTA ANTAVAKSI TOIMIPISTEEKSI  
Toimipistekohtainen hakemus yksityiselle palveluntuottajalle 
 

Hakemus koskee toimintakautta 
      

 
PALVELUNTUOTTAJA 

Nimi 
      
Osoite 
      
Y-tunnus 
      
Yhteyshenkilö 
      
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite ja puhelinnumero 
      

 
TOIMIPISTE 

Nimi 
      
Osoite 
      
Toimipisteen vastuuhenkilö 
      
Vastuuhenkilön sähköpostisoite ja puhelinnumero 
      

 
ESIOPETUSTA KOSKEVAT TIEDOT 

Onko toimipiste järjestänyt perusopetuslain mukaista esiopetusta aiemmin?     Kyllä   Ei 
 
Milloin?       
Arvioitu esiopetukseen osallistuvien lasten määrä 
      
Toimipisteen henkilöstösuunnitelma: 

 toimipisteellä on pätevyysvaatimukset täyttävä esiopetuksesta vastaava opettaja 
 toimisteellä ei ole vielä pätevyysvaatimuksia täyttävää esiopettajaa 
 toimipisteellä on suunnitelma esiopettajan rekrytoinnista  

 
Esiopetuksen toimintakieli 
      

 
HAKEMUKSEN LIITE 

 
 Hakemuksen liitteenä on suomenkielinen ja toimipistekohtainen esiopetuksen     

       toimintasuunnitelman luonnos  
 
Päiväys 
 
      
 

Toiminnasta vastaavan allekirjoitus ja nimenselvennys 
 
 
 
      

 
Allekirjoitettu hakemus palautetaan sähköisesti yksityisen varhaiskasvatuksen yksikköön 
yksityinen.varhaiskasvatus@hel.fi  
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Esiopetusta antavaksi toimipisteeksi hakeminen 

Kasvatus- ja koulutus toimialan yksityisen varhaiskasvatuksen yksikkö valvoo yksityistä 
varhaiskasvatusta ja julkiselta tai yksityiseltä tuottajalta ostettuja esiopetuspalveluja. 

Esiopetuksen järjestämisoikeutta hakevan yksityisen palveluntuottajan tulee vuosittain toimittaa 
hakemus yksityisen varhaiskasvatuksen yksikköön. 

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö antaa kirjallisen lausunnon, josta ilmenee täyttyvätkö 
esiopetuksen järjestämisen edellytykset. Päätös lähetetään palveluntuottajalle. Kaikkien 
esiopetuksen järjestämisen edellytysten tulee täyttyä, jotta toimipiste voidaan hyväksyä 
esiopetuksen järjestämispaikaksi. 

Kasvatus-ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää esiopetuspaikat toimikaudeksi 
kerrallaan. Esiopetuksen järjestämispaikat päätetään ehdollisena marraskuussa. Tammikuussa 
tapahtuvan esiopetushaun jälkeen kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto 
vahvistaa esiopetuksen järjestämispaikat maaliskuussa. 

Hakeutuessaan maksutonta esiopetusta antavaksi yksiköksi on palveluntuottaja velvollinen 
järjestämään esiopetusta, mikäli jaoston päätös on myönteinen ja esiopetukseen hakijoita on 
riittävä määrä. 
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