
    ESIOPETUSKULJETUS  

Hakkapeliitantie 2, 31300 Tammela  ANOMUS  
Sivistyspalvelut , Varhaiskasvatuksen palvelualue KILOMETRIKORVAUS 
                
 

Katuosoite Postiosoite Puhelin Telefax e-mail 
Hakkapeliitantie 2 Hakkapeliitantie 2 03-41201 03-4360 407 neuvonta@tammela.fi 
31300 TAMMELA 31300 TAMMELA 

YHTEYSTIEDOT 

LAPSEN NIMI __________________________________________________________________ 

LÄHIOSOITE ___________________________________________________________________ 

POSTINUMERO JA –TOIMIPAIKKA _______________________________________________ 

TILINUMERO: FI________________________________________________________________ 

Ilmoitetaan tilinumero, jolle km-korvaus maksetaan. Tilinumero ilmoitetaan IBAN-muodossa.  

LAPSIRYHMÄ: _________________________________________________________________ 

MATKAN PITUUS KOTOA ESIOPETUKSEEN: _____________________km (10 m tarkkuus) 

Matka mitataan kotoa esiopetusryhmään lyhintä käytössä olevaa tietä pitkin. Kilometrikorvausta voidaan anoa kotoa 
esiopetukseen ja/tai esiopetuksesta kotiin matkan ollessa yli kolme kilometriä.  
 

ANON KILOMETRIKORVAUSTA (O,20 €/km) SEURAAVILTA MATKOILTA 

REITTI, JOTA ANOMUS KOSKEE: ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Pvm Km yhteensä Tarkistus  Pvm Km yhteensä Tarkistus 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

KOKO KUUKAUDEN KILOMETRIT YHTEENSÄ ___________ X 0,20 € = ________________ 

 

PAIKKA JA PVM: _______________________________________________________________ 

HUOLTAJAN ALLEKIRJOITUS ___________________________________________________ 

NIMENSELVENNYS ____________________________________________________________ 

HYVÄKSYNTÄ: ________________________________________________________________ 
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OHJEET 
 
Huoltaja täyttää yhteystiedot. Tilinumeroksi ilmoitetaan numero, jolle kilometrikorvaus maksetaan. 
Tilinumero ilmoitetaan IBAN-muodossa.  
 
Esiopetuksen kilometrikorvaus noudattaa Kansaneläkelaitoksen km-korvausta, joka on nyt 0,20 €/km. 
 
Esiopetuskuljetuksen kilometrikorvausta voi anoa, jos matkan pituus on yli kolme kilometriä. Matka 
anotaan suorinta käveltävää tietä kotoa esiopetukseen tai esiopetuksesta kotiin (ns. postilaatikolle). 
Kilometrikorvausta ei voi anoa varhaiskasvatukseen. Kilometrikorvauksen voi anoa osalle kuukauden 
päivistä.  

Esim. jos lapsi on maanantaista keskiviikkoon varhaiskasvatuksessa ja torstaista perjantain vain 
esiopetuksessa ja kilometrikorvauksen raja täytyy, huoltajat voivat anoa kilometrikorvausta torstaille ja 
perjantaille.  

 
Huoltaja täyttää reitin, jota anomus koskee. Reitti on joko kotoa esiopetukseen ja/tai esiopetuksesta 
kotiin. Anomukseen kirjoitetaan kotiosoite ja esiopetuspaikan osoite, jota reitti koskee. 
Taulukkoon kirjataan päivämäärä, jolloin huoltaja on kuljettanut lapsen esiopetukseen tai 
esiopetuksesta kotiin. 
 Esimerkki täytöstä: 
 

REITTI, JOTA ANOMUS KOSKEE: Hakkapeliitantie 2, 31300 Tammela – Nuutinkulmantie 19, 30100 

Forssa-Hakkapeliitantie 2, 31300 Tammela (yhdensuuntainen matka 8,22 km) 

 

Pvm Km yhteensä Tarkistus  Pvm Km yhteensä Tarkistus 

1.9.2021 8,22 km   15.9.2021 8,22 km  

2.9.2021 16,44 km      

3.9.2021 16,44 km      

 
 
Huoltaja allekirjoittaa anomuksen ja merkitsee päivämäärän, milloin anomus on jätetty. 
Lomake palautetaan lapsen esiopetuspaikkaan.  
Esiopetuspaikan varhaiskasvatuksen opettaja tarkistaa päivät, jolloin esiopetuskuljetuskorvaus 
maksetaan VakaMukana ohjelman esiopetus- ja varhaiskasvatuspäivien mukaisesti, ja merkitsee päivät 
tarkistetuksi. Esiopetuspaikasta anomukset toimitetaan varhaiskasvatuspäällikölle ja hän toimittaa ne 
hyväksyttynä laskutukseen.  
 
Kilometrikorvaus tulee anoa esiopetuskuukautta seuraavan kuukauden aikana. Esim. elokuun km-
korvaus anotaan syyskuun loppuun mennessä. Tämän jälkeen km-korvaus katsotaan anomatta 
jätetyksi.  
 
Puutteellisesti täytettyjä tai epäselviä anomuksia ei huomioida.  


