ESIOPETUKSEN KULJETUSAVUSTUS
Oppilaan
henkilötiedot

Nimi

Henkilötunnus

(kaikki täyttävät
oppilaan, huoltajan
ja esikoulun tiedot!)

Kotiosoite

Postitoimipaikka

Huoltajan
tiedot

Huoltajan nimi

Puhelin koti/työ

Esikoulun tiedot

Päiväkoti

Ryhmä

Perustelut
Koulumatkan pituus
(valitse yksi
vaihtoehto kohdista
1-4
kun järjestät
kuljetuksen itse ja
haet esiopetuksen
kuljetus avustusta
valitse yksi
perustelu ja täytä
huolellisesti alla
olevat tiedot. Voit
antaa myös asiasta
tarkempaa
selvitystä kohtaan
muut mahdolliset
perustelut!)

km

1.

Tien vaarallisuus

2.

Muu perusteltu syy (liitteeksi lausunnot ja perustelut)

3.

Terveydelliset syyt (lääkärintodistus tulee liittää mukaan hakemukseen)

4.

Koulumatka liian vaikea tai rasittava
- psykologin, lääkärin tai kuraattorin lausunto on liitettävä hakemukseen

________________________________________________________________
Tapauksissa joissa esikoululainen päivän aikana osallistuu myös varhaiskasvatukseen, lapsi on oikeutettu
kuljetuskriteereiden mukaisesti (mm. matka yli 3 km, tien vaarallisuus, terveydelliset syyt) riittävään
avustukseen. Tällöin haetaan esiopetuksen kuljetusavustusta. Kuljetusta ei tällöin järjestetä, vaan huoltajat
huolehtivat esikoululaisen kuljettamisesta varhaiskasvatukseen ja sieltä takaisin kotiin. Kuljetusavustus
määräytyy joukkoliikennetaksan mukaisesti.
6.

Kuljetusavustus (varhaiskasvatukseen osallistuvan
esikoululaisen itsejärjestetty kuljetus)

Esikoululaisen säännöllinen hoidontarve esiopetuksen lisäksi (voimassa vähintään 3 kk):
Päivittäinen hoitoaika klo:
Esiopetuksen esiopetusaika klo:
Kuljetusavustukseen oikeuttavien matkojen määrä kuukaudessa:
1-8 krt/kk

9-16 krt/kk

17-24 krt/kk

25-34 krt/kk

Esikoululaisen palveluntarve EO+15 pv/kk
-> pelkässä esiopetuksessa päiviä 7 kpl/kk -> korvattavia matkoja (meno-paluu) 14 kpl / kk
Esikoululaisen palveluntarve EO+10 pv/kk
-> pelkässä esiopetuksessa päiviä 12 kpl/kk -> korvattavia matkoja (meno-paluu) 24 kpl / kk
Lisäksi korvattavaksi tulee x -määrä kertoja / kk
-> kun lapsi aloittaa tai päättää päiväkotipäivänsä esiopetukseen
Maksimimäärä korvattavia matkoja 34 krt/kk
-> kun lapsen palveluntarve on EO+10pv/kk ja hän sen lisäksi aloittaa tai päättää pk-päivänsä
esiopetukseen eli 24 kpl (pelkät eo-päivät) + 10 kpl päivähoitopäiviä

Kuljetusavustusta hakevan huoltajan henkilötunnus:

Kuljetusavustusta hakevan huoltajan sähköpostiosoite:

Päätöksen saa lähettää tiedoksi sähköpostilla
Kuljetusavustusta hakevan huoltajan pankkitili:
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ESIOPETUKSEN KULJETUSAVUSTUS
Esiopetuksen kuljetusavustusta haetaan
ajalle:

/
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-

/

20

Muut mahdolliset
perustelut

Päiväys ja
huoltajan
allekirjoitus

/

20

___________________________________________________________
Allekirjoitus ja nimen selvennys

Kuljetusetuuden myöntämisen perusteet
Perusopetuslain 32 §:ssä määritellään esi- ja perusopetusta saavien oppilaiden koulukuljetusten myöntämisen perusteet sekä ne periaatteet, joita
koulukuljetuksen järjestämisessä noudatetaan. Perusteiden täyttyessä kunta on velvollinen järjestämään oppilaalle maksuttoman koulukuljetuksen
tai korvaamaan huoltajalle oppilan kuljettamisesta aiheutuvia kustannuksia.
Muihin kuin kunnan osoittamiin kouluihin/päiväkoteihin kuljetuksia ei järjestetä, eikä korvata.
Mikäli perusopetuslain määrittämät koulukuljetusten myöntämisperusteet eivät täyty, ovat huoltajat itse velvollisia järjestämään oppilaan
koulumatkan.
Jos esiopetuksessa olevan lapsen kuljetuskriteerit täyttyvät, lapsella on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, kun hän on päivän aikana
pelkässä esiopetuksessa. Kuljetukset pyritään järjestämään peruskoulun oppilaiden kuljetuksien yhteydessä.
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