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ESIOPETUSKULJETUSHAKEMUS

Lapsen nimi:

Kotiosoite:

Päiväkoti / Esiopetusryhmä:

Lisäselvitykset:

Matkan pituus esiopetusryhmään ( tai vaihtoehtoisesti hoitopaikasta esiopetusryhmään) lyhintä yleisessä
käytössä olevaa tietä pitkin (100 m tarkkuudella).    km

 Kotoa esiopetusryhmään
KULJETUSTA HAETAAN:

 Esiopetusryhmästä kotiin

 Hoitopaikasta esiopetusryhmään

 Esiopetusryhmästä hoitopaikkaan

KULJETUSTA HAETAAN SEURAAVILLA ERITYISILLÄ PERUSTEILLA:

 Koulumatka on vaarallinen  (TL:n tai nimismiehen antama selvitys)

 Oppilaasta johtuvasta erityisestä syystä matka ilman kuljetusta on liian vaikea tai rasittava.
 Terveydellisistä syistä on esitettävä lääkärintodistus.

HUOLTAJAN ALLEKIRJOITUS
Nimenselvennys

Puhelinnumero; koti Puhelinnumero; Työ / Gsm

Esiopetuskuljetus hakemus palautetaan esiopetushakemuksen yhteydessä. Katso ja täytä myös kääntöpuoli.

Mikäli haluat itsellesi kopion hakemuksesta, tulosta silloin itsellesi toinen kappale ja palauta toinen kuntaan.
Mikäli et halua tulostaa ohjetta itsellesi, tulosta vaan sivut 1-2.



Merkitse allaolevaan karttaan esioppilaan koti ja reitti kotoa esiopetusryhmään värikynällä.



Perusturvalautakunta 3.3.2004

ESIOPETUSKULJETUKSET TAMMELAN KUNNASSA 1.8.2004 ALKAEN:

Esiopetuksen kuljetuksesta säädetään perusopetuslain 32§:ssä seuraavaa:” Jos esiopetusta saavan
oppilaan matka kotoa esiopetukseen tai lasten päivähoidosta annetussa laissa tarkoitetusta päivähoidosta
esiopetukseen on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on vastaavasti oikeus maksuttomaan kuljetukseen
kotoa suoraan esiopetukseen tai päivähoitoon. Esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan
kuljetukseen myös silloin, kun edellä tarkoitettu matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen
muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Maksuttoman kuljetuksen
vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus
(19.12.2003/1139).” Laki tulee voimaan 1.8.2004.

Esioppilaalla on siis oikeus kunnan järjestämään kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai
päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai päivähoitoon. Kuljetuksen saa hakematta, kun
matka esiopetukseen on yli 3 km. Kuljetustarve on ilmoitettava päiväkodin johtajalle keväällä hakemisen
yhteydessä. Epäselvissä tapauksissa matkan pituus tarkistetaan.

Esikoulukuljetushakemusten käsittelyssä noudatettavat periaatteet:

a) Poikkeukset: Esioppilaasta johtuvasta erityisestä syystä kuljetus voidaan järjestää, vaikka
koulumatka jää alle säädetyn kilometrirajan.

b) Matkan pituus: Poikkeuksia kilometrirajasta (esim.2,9 km) ei tehdä, vaan kaikkia esioppilaita
kohdellaan samoin perustein. Kiistanalaisissa tapauksissa matka määritellään lyhintä
jalankulkukelpoista ja yleisessä käytössä olevaa tietä pitkin.

c) Reitin vaarallisuus: Esioppilaat saavat kuljetuksen, jos matka todetaan vaaralliseksi. Tien ylitys tai
vähäinen matka vaaralliseksi katsottavalla osuudella ei kuitenkaan muodosta sellaista vaaraa, että sen
takia järjestetään kuljetus. Tiestön vaarallisuutta arvioitaessa pääasiallinen peruste on liikuntamäärät.
Kaikille esioppilaille vaarallisia ovat VT2 ja 10.

d) Koulukyydin järjestäminen: Kuljetusta ei järjestetä välttämättä koko matkalle, vaan osan matkasta
esioppilas voi joutua kulkemaan itse. Kotoa haetaan vain perustellusta syystä (esim. liikuntaeste).
Maksamalla syntyvän lisäkustannukset huoltaja voi saada myös kotiinkuljetuksen.

e) Esikoulun vaihtaminen: Jos esioppilas menee muuhun kuin hänelle lähinnä olevaan esikouluun,
huoltaja vastaa kuljetuksesta.

f) Huoltajalle maksettava korvaus: Kunta voi maksaa esioppilaan huoltajalle kuljetuskorvauksen,
joka vastaa todellisia matkakustannuksia halvinta kuljetustapaa noudattaen. Edellytyksenä on, että
esioppilas on oikeutettu kuljetukseen ja kunta ei sitä ole järjestänyt.

Esiopetuksen kuljetussääntö noudattaa kunnan muun koulukuljetusten järjestämisen kriteerejä.
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