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Esiopetus
SUOMENKIELINEN VARHAISKASVATUS

Valitse palvelualue
Hakemus toimitetaan oman palvelualueen varhaiskasvatuksen
asiantuntijalle tai varhaiskasvatuksen aluepäällikölle.

Lomakkeen tiedot tallennetaan varhaiskasvatuksen
asiakastietojärjestelmään.

Yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.espoo.fi/varhaiskasvatus
ja hakemuksen lopusta. Lisätietoja matka-avustuksen
hakemisesta saa esiopetusyksikön esimieheltä.

Rekisteriseloste on nähtävissä varhaiskasvatuksen toimintayksikössä sekä Espoon kaupungin internet-sivuilla:
www.espoo.fi/rekisteriselosteet.

LAPSEN PERUSTIEDOT
Lapsen sukunimi

Etunimi

Lähiosoite (väestörekisterissä oleva)

Henkilötunnus
Postinumero ja -toimipaikka

HUOLTAJIEN TIEDOT
Huoltajan sukunimi

Etunimi

Puhelinnumero, josta tavoittaa päivisin

Sähköpostiosoite

Huoltajan sukunimi

Etunimi

Puhelinnumero, josta tavoittaa päivisin

Sähköpostiosoite

HUOLTAJA TÄYTTÄÄ MATKAETUUTTA KOSKEVAT TIEDOT
Esiopetusyksikön nimi ja osoite

Oikeus matkaetuuteen koskee vain matkoja kodista esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin. Matkaetuuden perusteena on matkan pituus (yli 3 km)
Yhdensuuntaisen matkan pituus kodista esiopetuspaikkaan lyhintä ympäri vuoden jalankulkukelpoista tietä mitattuna yhteen suuntaan
km
Haettava matkaetuus

m

Matka-avustus
matkaan kodista esiopetukseen

matkaan esiopetuksesta kotiin

Matkakortti (lapsi täyttää esiopetusvuonna 7 vuotta)
Pankkitilin numero IBAN muotoisena

SWIFT/BIC

HUOLTAJIEN ALLEKIRJOITUKSET JA NIMENSELVENNYKSET
Päiväys
Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys

Päiväys

Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys

PÄÄTÖS
Matka-avustus myönnetään ajalle (pp.kk.vvvv - pp.kk.vvvv):

Matkakortti myönnetään lapselle ajalle (pp.kk.vvvv - pp.kk.vvvv):

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Matka-avustusta ei myönnetä

Matkakorttia ei myönnetä

Hakemus, matkaetuus 5.2017

Päätöksen perustelut

Päiväys

Päätöksen tekijän allekirjoitus, nimen selvennys ja yhteystiedot

MUUTOKSENHAKU
Muutosta on haettava hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Muutoksenhakuohje liitteenä.
ESPOON KAUPUNKI • SIVISTYSTOIMI • SUOMENKIELINEN VARHAISKASVATUS • PL 302, 02070 ESPOON KAUPUNKI • WWW.ESPOO.FI

Tulosta

Tallenna
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HUOMIOITA HUOLTAJALLE
Lomakkeella ilmoitettuja tietoja käytetään lapsikohtaisessa päätöksenteossa.
Matka-avustuksen myöntää varhaiskasvatuksen aluepäällikkö tai varhaiskasvatuksen asiantuntija,
noudattaen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan hyväksymiä Koulukuljetusten ja matka-avustusten
myöntämistä koskevia linjauksia.
Kuljetuksen myöntämisessä yleisperiaatteita ovat:
• Matka-avustuksen edellytyksenä on, että lapsi osallistuu esiopetukseen kunnan osoittamassa
esiopetusyksikössä.
• Matka-avustus myönnetään huomioiden yksi, lapsen väestörekisteriin merkitty osoite Espoon sisällä.
• Yhdensuuntaisen matkan pituus kodista esiopetusyksikköön tai esiopetusyksiköstä kotiin on yli 3 km.
• Matkaetuus voidaan myöntää lukuvuodeksi tai osaksi lukuvuotta.
Oppilaan huoltajalle maksetaan avustuksena julkisen joukkoliikenteen aikuisen kausilipusta perimän
korvauksen suuruinen euromäärä. Lisäksi 7-vuotta täyttäneelle oppilaalle myönnetään huoltajien
hakemuksesta joukkoliikenteen matkakortti jäljellä olevan esiopetuksen ajaksi.
Oikeus matka-avustukseen koskee vain matkoja kotoa esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin. Sitä ei
myönnetä matkaan, joka tapahtuu aamulla ennen esiopetuksen alkua varhaiskasvatukseen eikä iltapäivällä
esiopetuksen jälkeen liittyvästä varhaiskasvatuksesta kotiin. Myönnetyt matka-avustukset maksetaan
syksyllä marraskuussa ja keväällä huhtikuussa. Mikäli oikeus matka-avustukseen on vain yhteen suuntaan,
maksettava avustus puolittuu.
Myöntämisperusteet löytyvät kokonaisuudessaan osoitteesta www.espoo.fi/koulumatkat

YHTEYSTIEDOT
Espoon keskuksen varhaiskasvatus
Postiosoite: PL 3593, 02070 Espoon kaupunki
Espoonlahden varhaiskasvatus
Postiosoite: PL 3400, 02070 Espoon kaupunki
Leppävaaran varhaiskasvatus
Postiosoite: PL 3125, 02070 Espoon kaupunki
Matinkylä-Olarin varhaiskasvatus
Postiosoite: PL 3308, 02070 Espoon kaupunki
Tapiolan varhaiskasvatus
Postiosoite: PL 3200, 02070 Espoon kaupunki
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