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LAPSI 

 
Nimi Henkilötunnus 

PERHEEN TIEDOT, 

SAMASSA TALOUDESSA 

ASUVAT 

Äiti/avio- tai avopuoliso (yliviivaa tarpeeton) 
 
Työ-/ opiskelupaikka 

Henkilötunnus  
 

Puhelin toimeen 
 

Matkapuhelin 
 

Sähköpostiosoite 

 Isä/ avio- tai avopuoliso (yliviivaa tarpeeton) 
 
 
Työ-/ opiskelupaikka 
 

Henkilötunnus  
 

Puhelin toimeen 
 

Matkapuhelin 
 

Sähköpostiosoite 

OSOITE Lähiosoite 
 

Postitoimipaikka Puhelin kotiin 
 

ERI TALOUDESSA 

ASUVAN HUOLTAJAN 
TIEDOT 

(YHTEISHUOLTAJUUS) 

Nimi Henkilötunnus 
 

Lähiosoite 
 

Puhelin toimeen 

Postitoimipaikka 
 

Matkapuhelin 

 
 

Sähköpostiosoite 

ESIOPETUSPAIKKA 

 
 

 

 Kirjolan koulun oppilaaksi ottoalue, esiopetuspaikka ilmoitetaan myöhemmin. 
 Saaren koulun oppilaaksi ottoalue, esiopetus järjestetään Saaren koulun 

esiopetusryhmässä 

 

TÄYDENTÄVÄN 
VARHAISKASVATUKSEN 

TARVE 
ESIOPETUKSEN 

LISÄKSI 

(klo 9.00 - 13.00) 

Pelkkä esiopetus (klo 9.00-13.00)     

Tarve esiopetuksen lisäksi seuraavasti: 
Aamuisin ennen esiopetusta klo ____________________________ 
Iltapäivisin esiopetuksen jälkeen klo _________________________ 
Tarve esiopetuksen lisäksi  ___ t/pv 
Tarve keskimäärin ____ pv/kk 
Alkamispäivämäärä _____________ 
Onko lapsella vuorohoidon tarvetta: 

 iltahoito/ klo – klo ____________ 
 yöhoito/ klo - klo _____________ 
 lauantaihoito/ klo - klo _________ 
 sunnuntaihoito/ klo - klo ________ 

 Lapsi tarvitsee täydentävää varhaiskasvatusta esiopetuksen lisäksi, hakemus toimitetaan 
myöhemmin   
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  Esioppilaan maksu 
Jos lapsi tarvitsee esiopetuksen lukuvuoden aikana esiopetuksen lisäksi 
täydentävää varhaiskasvatusta, maksuna peritään: 

- 40% kokoaikaisesta maksusta, kun tarve on enintään 4 tuntia päivässä 
- 60 % kokoaikaisesta maksusta, kun tarve on enintään 5 tuntia päivässä 
- 80 % kokoaikaisesta maksusta, kun tarve on yli 5 tuntia päivässä 

Maksu peritään suhteutettuna sovittujen päivien mukaisesti (0-8, 9-12, 13-16, yli 
16pv). 
 
Muuna aikana (kesäisin) maksu peritään varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen 
mukaan. 
 

MUUT 

LISÄTIEDOT 
Esim. lapsen allergiat tai muut sairaudet; perheen uskonnollinen vakaumus tms. 
 
 
 

ESIOPETUSMATKAN 
JÄRJESTÄMINEN 

Anon  kuljetusta koulukuljetuksen yhteydessä (pelkkä esiopetus) 
Anon  osittaista kuljetusta koulukuljetuksen yhteydessä (tarve ei joka päivä) 
 
Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen tai lasten 
päivähoidosta annetussa laissa tarkoitetusta päivähoidosta esiopetukseen on viittä 
kilometriä pitempi, oppilaalla on vastaavasti oikeus maksuttomaan kuljetukseen 
kotoa suoraan esiopetukseen tai päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta 
kotiin tai päivähoitoon. Perusopetusta, lisäopetusta tai esiopetusta saavalla 
oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun edellä 
tarkoitettu matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu 
oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Maksuttoman kuljetuksen 
vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista vartan myönnettävä riittävä 
avustus. Laki perusopetuslain muuttamisesta (1139/2003) 1.8.2004 alkaen. 
 

MATKA 

ESIOPETUKSEEN 
Esiopetuspaikan ja kodin välimatka on ___ km 

PERHEEN MUUT ALLE 

18 -VUOTIAAT 
Nimi ja syntymävuosi 
 
 
 

TIETOJEN ANTAJAN 

ALLEKIRJOITUS 
Yhteishuoltajuudessa molempien vanhempien allekirjoitus 
 
Päiväys ja allekirjoitus 
 
 
 

Palautus varhaiskasvatuspäällikölle, Pietarinkuja 1, 59100 Parikkala, puh. 044 7811239. 

 


