
Ohjeet sähköisen esiopetushakemuksen täyttämiseen 

 

Palveluun kirjaudutaan lapsen vanhemman verkkopankkitunnuksilla.  

Kirjautumisen jälkeen: 

 Lomakkeen otsikoiden perässä olevaa ?- merkkiä painamalla löytyy ohjeita ko. kentän 
täyttämiseen. 

 Ponnahdusikkunoiden käyttö saattaa olla estetty. Klikkaa ilmoituspalkkia ja salli 
ponnahdusikkunoiden käyttö tilapäisesti. 

 Mikäli hakemuksen lähettämisessä tulee virheilmoituksia, ole hyvä ja ilmoita siitä sähköpostilla 
sanna.komu@urjala.fi 

 Tulosta tai tallenna hakemus sen lähettämisen jälkeen. Tuolloin hakemukseen on tallentunut sen 
lähettämisajankohta. Onnistuneesta lähetyksestä tulee näytölle kuittaus. 

 Hakemuksen lähettämisen jälkeen voit tehdä uuden hakemuksen joko kopioimalla jo tehdyn 
hakemuksen tiedot tai avaamalla uuden, tyhjän hakemuksen. 

 
 
Tarkempia ohjeita: 
 

1. Lapsen tiedot  
Nimi- ja osoite: Lapsen osoite esiopetuksen alkamispäivänä. Kirjoita lisätietoihin lapsen nykyinen osoite, jos 
olette muuttamassa. 
 
Kotikieli. Uskontoa koskevan tiedon voi kirjoittaa kohtaan lisätiedot. 
 

2. Huoltajan tiedot 
 

Ohjelma tuo lapsen 1. huoltajaksi kirjautumiseen käytettyjen verkkopankkitunnusten haltijan. Käytä saman 
huoltajan verkkopankkitunnuksia perheen kaikkien lasten hakemuksiin. 
 
Toisen huoltajan tiedot täytetään samalla tavalla. 
 

 
3. Toivottu esiopetuspaikka 

 
Esiopetuspaikka: Pääsääntöisesti esiopetusta annetaan omassa lähikoulussa. Vaihtoehdot ovat Aseman 
koulu tai Urjalan Yhtenäiskoulu. Jos haluat perustella valintaa, kirjoita perustelu lisätietoihin. 
 

4. Esiopetuskuljetus 
 
Mikäli lapsi osallistuu vain esiopetukseen, järjestetään matkan ollessa yli 3 km maksuton kuljetus kotoa 
esiopetukseen ja takaisin. Kuljetusperiaatteet löytyvät kunnan kotisivuilta www.urjala.fi /perhe ja 
hyvinvointi. 
 
Mikäli lapsi tarvitsee kuljetuksen, valitaan kyllä. 
 
Mille ajalle kuljetusta haetaan ellei koko lukuvuodeksi. 
 
Matka kotoa esiopetuspaikkaan lyhintä tietä (km). 
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5. Lapsen muu varhaiskasvatus / päivähoito 
 
Lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta, aamu- ja iltapäivähoitoa 
esiopetusyksikössä tai päiväkotihoitoa ja /tai vuorohoitoa päiväkodissa. Täytä erillinen hakemus 
sähköisesti.  
 

6. Lapsen terveydentila tai tuen tarve 
 
Merkitse tähän lapsen mahdollinen erityisen tuen tarve, allergiat, terveydentila ym. Lisää tähän kohtaan 
tieto, onko lapsenne käynyt tutkimuksissa tai kuntoutuksessa (puhe- tai toimintaterapeutti, psykologi, muu 
asiantuntija).  
 
Jos lapsella on terveydentilaan tai erityiseen tukeen liittyviä asiantuntijalausuntoja lähetetään lausunnot 
osoitteella Urjalan kunta / esiopetus, PL 33, 31761 Urjala. 
 

7. Lisäselvitykset 
 
Tähän voit kirjoittaa mm. 

 lapsen kanssa eri osoitteessa asuvan äidin / isän osoite 

 vuorohoidon tarpeeseen ja päivittäisiin hoitoaikoihin liittyvää tietoa 

 muuttajien nykyinen / tuleva osoite ja muuton oletettu aikataulu 

 tai muuta sellaista tietoa, jota haluatte lapsesta tiedettävän. 
 

 

 
 
 
 
 


