
MAKSUTTOMAAN/ MAKSULLISEEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ESIOPETUKSEN KULJETUKSEEN PÄÄSY 

Hakemus/ Päätös  

Päätöspvm 

Varhaiskasvatusjohtaja                                        § 

 

Hakemus (huoltaja täyttää) 
Hakemus 

 
Haen lapselleni 

 maksutonta kuljetusta 

 maksullista kuljetusta ajalle: __________________________ 

Oppilaan henkilötiedot Oppilaan nimi ja osoite 

 

Henkilötunnus 

Esiopetusryhmä Kotikunta 

 

 

Huoltajan nimi, osoite ja puhelin 

 

 

Esikoulumatka ja 

kulkuneuvo 

 

Esikoulumatkan pituus yhteen suuntaan (km)  

Kulkuneuvo 

 Bussi  

 Taksi  

Haen kuljetusta 
  ainoastaan menomatka esiopetukseen 

  ainoastaan paluumatka esiopetuksesta 

  meno - paluu 
Hakemuksen peruste  Esiopetusmatkan pituus                                                  

 Oppilaan terveydentila (lääkärinlausunto liitteenä) 

 Esiopetusmatka on vaarallinen, perustelu: _______________________________ 

__________________________________________ (jatka tarvittaessa kääntöpuolelle)  

 Esiopetusmatka on rasittava, perustelu:  _________________________________ 

      _________________________________________ (jatka tarvittaessa kääntöpuolelle) 

Liitteet  Lääkärinlausunto 

 Muu, mikä ______________________________________________________ 

Allekirjoitus Paikka ja päivämäärä                                                Allekirjoitus 

 

 

 

Päätös perusteluineen 
Varhaiskasvatusjohtajan 

päätös 
 Myönnetään maksuton kuljetus. 

 Myönnetään maksullinen kuljetus ajalle _________________, mikäli kyytiin 

mahtuu (lisätietoja päivähoitotoimistosta). Maksu on alimman bussitaksan 

mukainen hinta/yhdensuuntainen matka. Laskutus tapahtuu neljä kertaa 

lukuvuodessa (poissaoloja ei huomioida). 

 Ei myönnetä kuljetusta. 
Perustelut  

 

 

Allekirjoitus 

 
 

    

Outi Silander                                       Varhaiskasvatusjohtaja  
Täytäntöönpano Päätös 

 hakijalle, lähetetty tiedoksi kirjeellä/annettu 

 koulutoimistoon     

 esiopetusryhmään                     
Oikaisuvaatimus: Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai 

jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus tehdään Virolahden 

sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle, osoite: Opintie 2-4, 49900 Virolahti. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 

tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 

saantitodistuksen osoittamana aikana tai erillisen erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi 

vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan 

päättymistä. 

 



 

ESIOPETUKSEN KULJETUSTEN JÄRJESTÄMINEN   

 
Perusopetuslain 32 §:n mukaan esiopetuksen oppilaalle on järjestettävä maksuton kuljetus tai avustettava 

kuljetusta tai saattamista, mikäli yhdensuuntainen matka kotoa esiopetukseen tai lasten päivähoidosta annetussa 

laissa tarkoitetusta päivähoidosta esiopetukseen ylittää 5 kilometriä tai milloin se oppilaan ikä tai muut 

olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle muutoin liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Tässä 

ohjeessa täsmennetään esiopetuksen kuljetusten järjestämistä Miehikkälän kunnassa. 

 

1. Kuljetukset lapsen ollessa kunnan osoittamassa esiopetusryhmässä 

 

Esiopetusta saavalle lapselle järjestetään maksuton kuljetus tai hänen kuljetustaan avustetaan, mikäli lapsen 

yhdensuuntainen matka kotoa esiopetukseen ylittää viisi kilometriä tai milloin se lapsen ikä tai muut olosuhteet 

huomioon ottaen muodostuu lapselle muutoin liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Muilla olosuhteilla 

tarkoitetaan tässä yhteydessä erityisesti lapsen heikkoa terveyttä tai tien vaarallisuutta. 

 

Lapsen heikko terveys tulee olla lääkärintodistuksella todettu ja tien vaarallisuus sosiaali- ja terveyslautakunnan 

päätöksellä osoitettu. 

 

Lasten kuljetukset hoidetaan pääsääntöisesti linja-autoilla ja takseilla, minkä lisäksi lapsen huoltajalla on 

mahdollisuus saada kuljetusavustusta kuljettaakseen lapsen säännöllisesti esikouluun.  

  

2. Kuljetukset lapsen ollessa muussa kuin kunnan osoittamassa esiopetuspaikassa 

 

Jos lapsi otetaan muuhun kuin kunnan osoittamaan lähimpään esiopetuspaikkaan, oppijaksi ottamisen 

edellytykseksi voidaan asettaa, että huoltaja vastaa itse lapsen kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista 

kustannuksista. 

  

3. Muuta 

 

Huoltajalla on mahdollisuus hakea maksuttomaan kuljetukseen oikeuttamattoman lapsen pääsemistä 

maksulliseen kuljetukseen. Lapselle voidaan myöntää harkinnan mukaan oikeus maksulliseen kuljetukseen. 

Tällöin lapsen huoltaja maksaa kyydistä kunnalle. Harkinnanvaraisen maksullisen kuljetuksen myöntämisen 

edellytyksenä on, että aiemmat kuljetusmaksut on suoritettu.  

 

Esiopetuksen kuljetukset järjestetään koulukuljetusten yhteydessä.  

 

Varhaiskasvatusjohtaja päättää hakemuksesta lapsen pääsystä maksuttomaan tai maksulliseen kuljetukseen sekä 

myöntää kuljetus- ja saattoavustukset. 

_  _  _  _  _  _  _ 

 

Jatkoa edelliseltä sivulta hakemuksen perusteluihin: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 


