SUONENJOEN KAUPUNKI

HAKEMUS ESIOPETUKSEN
OPPILASKULJETUKSESTA
Vastaanotettu _________________
Henkilötunnus

LAPSEN
HENKILÖTIEDOT

Lapsen nimi
Lähiosoite

Postinumero ja postitoimipaikka

TIEDOT
HUOLTAJISTA

Huoltaja 1 nimi

Huoltaja 2 nimi

Puhelinnumero

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Sähköpostiosoite

MATKAREITTI
HAKEMUKSEN
PERUSTE

Matkareitti, johon kuljetusta haetaan:

Matkan pituus (Matkan pituus mitataan lyhyintä jalankulkukelpoista ja yleisessä käytössä olevaa tietä pitkin.)
Lapsen terveydentila
Matka vaarallinen, miten ____________________________________________________________
Matka rasittava, miten_______________________________________________________________
Muu peruste, mikä__________________________________________________________________

MATKAN
PITUUS

Matkan kokonaispituus yhteen suuntaan:

Matka kotoa päätielle:

km

km

KULJETUSTARVE
Kuljetusta tarvitaan kaikkina esiopetuspäivinä
Kuljetusta tarvitaan vain aamuisin esiopetuksen alkaessa (n. klo 8)
Kuljetusta tarvitaan vain iltapäivisin esiopetuksen päättyessä (klo 12 jälkeen)
Kuljetusta tarvitaan vain ajalla ___.___.20___ - ___.___.20___
Kuljetusta tarvitaan epäsäännöllisesti. Selvitys epäsäännöllisestä kuljetustarpeesta ja sen syistä:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
SAATTOAVUSTUS
Mikäli kuljetuksen järjestäminen opetuksen järjestäjän toimesta tuottaa vaikeuksia, niin olemme
valmiita kuljettamaan itse kuljetusoikeuden omaavaa esiopetuksen oppilasta saattoavustuskorvausta
vastaan. (Vuonna 2015 0,44 €/km)
LIITTEET
Lääkärinlausunto
ALLEKIRJOITUS

Muu liite, mikä: _____________________________________________

Päiväys:

Huoltajan allekirjoitus:
___.___.20___

PÄÄTÖS
Kuljetus myönnetään ajalle: ___.___.20___ - ___.___.20___

aamuisin

iltapäivisin

Saattoavustus myönnetään ajalle: ___.___.20___ - ___.___.20___
Kuljetusta ei myönnetä
Päätöksen perustelu:

Päätöspykälä:

Päiväys:

Allekirjoitus ja niemenselvennys:
___.___.20___
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SUONENJOEN KAUPUNKI

HAKEMUS ESIOPETUKSEN
OPPILASKULJETUKSESTA

OHJEET ESIOPETUKSEN OPPILASKULJETUKSEN HAKEMISEKSI
Esiopetusten kuljetusten järjestämisessä sovelletaan samoja yleisiä periaatteita kuin
muussakin oppilaskuljetusten järjestämisessä (perusopetuslaki 32 § ja Suonenjoen
kaupungin koulutuslautakunnan hyväksymä kuljetusohje: www.suonenjoki.fi  opetus
ja varhaiskasvatus). Huoltajan tulee kuitenkin aina hakea esiopetuksen
kuljetusetuutta kirjallisesti myös yli 3 km ylittäville matkoille. Kuljetusetuus
koskee pääsääntöisesti vain pelkkään esiopetukseen (4 h/pv) osallistuvaa lasta.
Esiopetusta täydentävä päivähoito tai kerhotoiminta ennen tai jälkeen esiopetuksen ei
oikeuta ilmaiseen kuljetukseen. Esiopetusta täydentävä päivähoitopalvelu järjestetään
pääsääntöisesti esiopetusta antavassa yksikössä.
Yleisenä periaatteena on, että huoltajat tuovat ja hakevat lapsensa esiopetuksesta
silloin kun lapsella ei ole oikeutta kuljetukseen. Esiopetusikäinen voi kuitenkin
sovittaessa kulkea matkan myös yksin, kun lapsi osallistuu perusopetuslain mukaiseen
maksuttomaan esiopetukseen, mutta ei päivähoitoon. Yksin kulkemisesta on aina
sovittava esiopetushenkilöstön kanssa ja vanhemmat antavat asiasta vapaamuotoisen
kirjallisen suostumuksensa, joka on varustettu huoltajan allekirjoituksella. Esioppilaan
yksin kulkeminen voidaan evätä perustellusta syystä.
Kuljetus esiopetukseen ja esiopetuksen päätyttyä kotiin/hoitopaikkaan*
järjestetään:





Kun matka yhteen suuntaan on yli 3 kilometriä.
Perhepäivähoidosta esiopetukseen ja takaisin erityisperustein. Esimerkiksi, jos
alueella ei ole esiopetusta järjestävää päiväkotia ja esiopetuspaikka sijaitsee
lapsen tulevassa koulussa. (Koskee yleensä vain Lempyyn koulun esiopetukseen
osallistuvia lapsia, jotka tarvitsevat muuta päivähoitopalvelua, kuin koululla
järjestettävää kerhotoimintaa)*
Kun esiopetusmatka oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen
muodostuu oppilaalle asiantuntijalausunnon perusteella liian vaikeaksi,
rasittavaksi tai vaaralliseksi. Asiantuntijalausunto (lääkäri, sosiaalityöntekijä,
psykologi) on aina liitettävä hakemukseen. Lausunto ei velvoita kaupunkia
kuljetuksen järjestämiseen, mutta sitä käytetään asiantuntija-apuna
päätöksenteossa.

Kuljetusta ei järjestetä:



päivähoitoon tai päivähoidosta kotiin
yksityiseen päivähoitoon osallistuvalle esiopetusikäiselle lapselle

Kuljetus voi olla yhteis- tai erilliskuljetus, joko bussi tai taksi. Kuljetusta ei järjestetä
välttämättä koko matkalle, vaan matka voi muodostua osittain oppilaan itse
kulkemasta tai vanhempien saattamasta osasta yhteiselle pysäkille ja takaisin.

Lisätietoja antaa varhaiskasvatusjohtaja Jaakko Roitto p. 044 758 1404,
jaakko.roitto@suonenjoki.fi
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