
Vantaan kaupunki | Sivistystoimi

ILMOITTAUTUMINEN ESIOPETUKSEEN

523016.pdf (12/18)

Huom! * merkityt ovat 
pakollisia täyttää!

VastaanottajaPäivämäärä

1. 
Lapsen tiedot

* Sukunimi * Etunimi * Henkilötunnus

* Kotisoite * Postinumero * Postitoimipaikka

* Kotikunta * Puhelin kotiin * Lapselle kotona puhuttu kieli

2. 
Lapsen kanssa 
asuvat

* Huoltajan sukunimi * Etunimi * Henkilötunnus

* Puhelin päivisin Sähköposti

Huoltajan sukunimi Etunimi Henkilötunnus

Puhelin päivisin Sähköposti

Alle 18-vuotiaiden sisarusten henkilötunnukset

3. 
Muualla kuin 
lapsen kotiosoit- 
teessa asuvan 
huoltajan yhteys- 
tiedot päätöksen 
tiedoksiantoa 
varten

Nimi Henkilötunnus

Lähiosoite

Postinumero Postitoimipaikka

4. 
Lapsen  
varhaiskasvatus 
esiopetuksen  
lisäksi

Lapsi on varhaiskasvatuksessa ja tarvitsee esiopetuksen lisäksi edelleen varhaiskasvatusta

Lapsi ei ole varhaiskasvatuksessa. Esiopetuksen lisäksi haemme hänelle varhaiskasvatusta erillisellä hakemuksella

Lapsi ei tarvitse esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta

5. 
Toivottu 
esiopetus- 
paikka

* Alue

1.

2.

* Esiopetuspaikka

1.

2.

* Aloituspäivä (ppkkvvvv)

6. 
Muuta 
esiopetuksen 
järjestämisessä 
huomioon  
otettavaa

Terveydentila (esim. allergiat, lääkitys, neuvola)

Erityisen tuen tarve (tutkiva taho, apuvälineet ym.)

Lisätietoja

7. 
Asiointitili Olen ottanut Suomi.fi viestit -palvelun käyttöön ja esiopetuspäätös voidaan lähettää minulle sähköisesti palvelun kautta

8. 
Päiväys ja 
allekirjoitus

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja suostun annettujen tietojen tarkistamiseen

Päiväys Allekirjoitus



TÄYTTÖOHJE  
  
Oheisella ilmoittautumislomakkeella ilmoitetaan lapsi esiopetukseen. Ilmoittautumisen tiedot rekisteröidään Vantaan kaupungin 
ylläpitämään asiakastietojärjestelmään (VATJ). 
  
1.  
Lapsen tiedot  
Henkilötunnuksen tulee olla täydellinen.  
Merkitään kieli, jota lapsen kanssa puhutaan kotona. 
  
4. 
Lapsen varhaiskasvatus esiopetuksen lisäksi 
  
Jos lapsi ei ole ollut esiopetusta edeltävänä toimintavuotena Vantaalla varhaiskasvatuksessa ja hän tarvitsee esiopetuksen lisäksi 
varhaiskasvatusta, sitä haetaan varhaiskasvatushakemuksella. 
  
Varhaiskasvatuksessa jo olevan ja esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta tarvitsevan lapsen osalta tulee täyttää ja palauttaa 
kevään aikana kotiin lähetettävä tuloselvityslomake liitteineen. 
  
5. 
Toivottu esiopetuspaikka  
  
Esiopetusta järjestetään päiväkodeissa ja muutamien koulujen tiloissa. Esiopetuspaikat ilmoitetaan Vantaan internet-sivuilla, 
www.vantaa.fi. 
  
6.  
Muuta lapsen esiopetuksen järjestämisessä huomioon otettavaa 
Seuraavat kohdat täytetään tarvittaessa: 
  
Lapsen terveydentila 
Ilmoitetaan ne seikat, jotka liittyvät lapsen terveydentilaan ja jotka on hyvä ottaa huomioon esiopetuksessa. Hakemuksen 
liitteeksi voi lisätä asiantuntijalausuntoja (esimerkiksi erikoislääkärin tai muun asiantuntijan lausunto). 
  
Tuen tarve 
Ilmoitetaan lapsen tarvitsemaan tukeen liittyvät seikat. Hakemuksen liitteeksi voi lisätä asiantuntijalausuntoja (esim. lasta 
tutkivan tahon, puheterapeutin, toimintaterapeutin lausunto) 
   
Lisätietoja 
Tässä kohdassa tai tarvittaessa liitteellä voidaan esittää muita seikkoja, joita halutaan otettavan huomioon lapsen esiopetuksen 
toteutuksessa.
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TÄYTTÖOHJE 
 
Oheisella ilmoittautumislomakkeella ilmoitetaan lapsi esiopetukseen. Ilmoittautumisen tiedot rekisteröidään Vantaan kaupungin ylläpitämään asiakastietojärjestelmään (VATJ).
 
1. 
Lapsen tiedot 
Henkilötunnuksen tulee olla täydellinen. 
Merkitään kieli, jota lapsen kanssa puhutaan kotona.
 
4.
Lapsen varhaiskasvatus esiopetuksen lisäksi
 
Jos lapsi ei ole ollut esiopetusta edeltävänä toimintavuotena Vantaalla varhaiskasvatuksessa ja hän tarvitsee esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta, sitä haetaan varhaiskasvatushakemuksella.
 
Varhaiskasvatuksessa jo olevan ja esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta tarvitsevan lapsen osalta tulee täyttää ja palauttaa kevään aikana kotiin lähetettävä tuloselvityslomake liitteineen.
 
5.
Toivottu esiopetuspaikka 
 
Esiopetusta järjestetään päiväkodeissa ja muutamien koulujen tiloissa. Esiopetuspaikat ilmoitetaan Vantaan internet-sivuilla, www.vantaa.fi.
 
6. 
Muuta lapsen esiopetuksen järjestämisessä huomioon otettavaa
Seuraavat kohdat täytetään tarvittaessa:
 
Lapsen terveydentila
Ilmoitetaan ne seikat, jotka liittyvät lapsen terveydentilaan ja jotka on hyvä ottaa huomioon esiopetuksessa. Hakemuksen liitteeksi voi lisätä asiantuntijalausuntoja (esimerkiksi erikoislääkärin tai muun asiantuntijan lausunto).
 
Tuen tarve
Ilmoitetaan lapsen tarvitsemaan tukeen liittyvät seikat. Hakemuksen liitteeksi voi lisätä asiantuntijalausuntoja (esim. lasta tutkivan tahon, puheterapeutin, toimintaterapeutin lausunto)
  
Lisätietoja
Tässä kohdassa tai tarvittaessa liitteellä voidaan esittää muita seikkoja, joita halutaan otettavan huomioon lapsen esiopetuksen toteutuksessa.
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