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HAKEMUS ESIOPETUKSEN / VALMISTAVAN 
OPETUKSEN OPPILAAN

saattamisavustuksen myöntämiseksi
taksikuljetuksen myöntämiseksi erityisperustein

1 
Lapsen ja  
huoltajan tiedot

Lapsen sukunimi Etunimi Henkilötunnus

Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka

Huoltajan nimi

Puhelin

Puhelin päivisin

Sähköposti

Huoltajan nimi

Puhelin

Puhelin päivisin

Sähköposti

2 
Tiedot  
esiopetus- /  
valmistavan  
opetuksen  
paikasta

Esiopetuspaikka, osoite, yhteyshenkilö ja puhelinnumero Matkan pituus kunnan osoittamaan 
esiopetuspaikkaan (lyhin jalankulku- 
kelpoinen tie) 

3 
Tarpeen kesto

Saattamisavustusta / taksikuljetusta haetaan ajalle

4 
Saattamis-
avustuksen /  
kuljetustarpeen 
perustelu

Kuljetukset tapahtuvat pääsääntöisesti siten, että esiopetuksen oppilaan huoltajalle maksetaan julkisen joukko- 
liikenteen mukainen saattamisavustus kuljettamisesta
Perustelut saattamisavustukselle tai taksikuljetukselle (matkan pituus, erityisperuste, muu syy)

5 
Saattamis- 
avustuksen 
maksutili

Huoltajan pankkiyhteys (IBAN-tilinumero) ja henkilötunnus

6 
Taksikuljetus 
erityisperustein  
lisätiedot

Kuljetustarve
aamulla iltapäivällä

Osoite, josta lapsi haetaan esiopetukseen Esiopetus alkaa klo

Osoite, johon lapsi viedään esiopetuksesta Esiopetus päättyy klo

Yhteyshenkilö, muu kuin huoltaja (sijoitetun lapsen sijoituspaikka, yhteyshenkilö ja sijoituspaikan puhelinnumero)

Lapsen kuljettamiseen liittyvät lisätiedot, kuvaus tarvittavista apuvälineistä

7 
Hakemuksen 
tiedot

Uusi kuljetushakemus
Muutos aikaisempaan kuljetushakemukseen

8 
Lisätietoja

9 
Hakijan 
allekirjoitus

Vakuutan tiedot oikeiksi ja suostun yllä mainittujen tietojen tarkistamiseen. Hakija on velvollinen ilmoittamaan 
sellaisesta muutoksesta olosuhteissaan, jotka vaikuttavat oikeuteen saada kuljetus. Tällä hakemuksella hakija  
antaa suostumuksen, että kuljetuksen toteuttamiseksi välttämättömiä tietoja saa luovuttaa kuljetuksen  
järjestäjälle, mikäli kuljetus myönnetään.
Päiväys Allekirjoitus

VASTAANOTTAJA TÄYTTÄÄ
Saapumispäivä Vastaanottajan allekirjoitus

Kustannuspaikka (viranomainen täyttää)
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TÄYTTÖOHJE 
  
  
Tällä hakemuksella haetaan saattamisavustusta tai taksikuljetusta lapselle, joka osallistuu esiopetukseen (4 t/päivä) tai 
valmistavaan opetukseen 6-vuotiaille (5 t/ päivä) eikä ole sen lisäksi varhaiskasvatuksessa. Jos lapsi on myös varhais-
kasvatuksessa, kuljetusta haetaan hakemuksella Hakemus/päätös Kuljetus erityisperustein (lomakenumero 
523069a). Hakemuksen yläosassa olevaan valikkoon merkitään rastilla haetaanko saattamisavustusta vai taksikuljetusta 
erityisperustein. Hakemuksen kohtaan 4 laitetaan tarkempi perustelu hakemukselle. 
  
Kohta 5 täytetään, mikäli lapselle haetaan saattamisavustusta. Kohta 6 täytetään, mikäli lapselle haetaan taksikuljetusta 
erityisperustein. Nämä tiedot sekä huoltajien yhteystiedot luovutetaan taksikuljetusta hoitavalle yritykselle. Lapsen 
saattamisavustuksesta / taksikuljetuksesta erityisperustein tehdään erillinen päätös ja se toimitetaan lapsen lähiosoitteeseen. 
Kuljetus myönnetään aina määräaikaisena ja tarve tarkistetaan tilanteen muuttuessa. 
  
Kuljetuksen myöntämisperusteet (Opetuslautakunta 18.1.2021 § 8) 
Kuljetuksia esiopetukseen järjestettäessä noudatetaan seuraavia perusteita:  
 1. Esiopetukseen tai esiopetuksen yhteydessä perusopetukseen valmistavaan opetukseen osallistuvalla lapsella (jäljempänä 

esiopetukseen osallistuva lapsi) on oikeus maksuttomaan kuljetukseen vain lapsen asuinpaikkaan perustuvan 
oppilaaksiottoalueen mukaiseen esiopetuksen tai valmistavan opetuksen järjestämispaikkaan (jäljempänä esiopetuksen 
järjestämispaikka). Maksuton kuljetus voidaan järjestää vain lapsen väestötietojärjestelmään merkitystä osoitteesta.  

 2. Esiopetukseen osallistuvalle lapselle maksuton kuljetus järjestetään, kun matka kotoa esiopetuksen järjestämispaikkaan 
on yli viisi (5) kilometriä.  

 3. Kuljetus esiopetukseen järjestetään ensisijaisesti maksamalla esiopetukseen osallistuvan lapsen huoltajalle avustuksena 
matkan kustannukset edullisimman julkisen joukkoliikenteen maksujen mukaisesti. Jos oppilaan kuljettaminen edellyttää 
oman auton käyttöä, voidaan maksaa saattamisavustuksena korkeintaan verohallinnon ohjeistuksen mukainen oman 
auton käytöstä maksettava enimmäiskorvaus, ei kuitenkaan enempää kuin mitä oppilaan taksikuljetus tulisi kaupungin 
järjestämä maksamaan. Korvaus maksetaan huoltajalle jälkikäteen toteutuneiden esiopetuspäivien ja matkojen mukaan. 
Huoltaja sitoutuu huolehtimaan kuljetuksesta koko lukukauden ajan.  

 4. Taksikuljetus voidaan järjestää lääkärin, psykologin tai muun asiantuntijan lausuntoon perustuen ja vain siksi ajaksi, 
jona huoltajalla on tosiasiallinen este kuljettaa lastaan. Päätöksentekijä ottaa edellä mainitun lausunnon huomioon 
tehdessään kuljetuspäätöstä.  

 5. Lastensuojelulain perusteella tilapäisesti kodin ulkopuolelle sijoitetun lapsen maksuton kuljetus esiopetukseen 
järjestetään enintään kolmen (3) kuukauden ajaksi. 

  
Hakemuksen tiedot rekisteröidään Vantaan kasvatuksen ja oppimisen toimialan asiakasrekisteriin.
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Tällä hakemuksella haetaan saattamisavustusta tai taksikuljetusta lapselle, joka osallistuu esiopetukseen (4 t/päivä) tai valmistavaan opetukseen 6-vuotiaille (5 t/ päivä) eikä ole sen lisäksi varhaiskasvatuksessa. Jos lapsi on myös varhais-kasvatuksessa, kuljetusta haetaan hakemuksella Hakemus/päätös Kuljetus erityisperustein (lomakenumero 523069a). Hakemuksen yläosassa olevaan valikkoon merkitään rastilla haetaanko saattamisavustusta vai taksikuljetusta erityisperustein. Hakemuksen kohtaan 4 laitetaan tarkempi perustelu hakemukselle.
 
Kohta 5 täytetään, mikäli lapselle haetaan saattamisavustusta. Kohta 6 täytetään, mikäli lapselle haetaan taksikuljetusta erityisperustein. Nämä tiedot sekä huoltajien yhteystiedot luovutetaan taksikuljetusta hoitavalle yritykselle. Lapsen saattamisavustuksesta / taksikuljetuksesta erityisperustein tehdään erillinen päätös ja se toimitetaan lapsen lähiosoitteeseen. Kuljetus myönnetään aina määräaikaisena ja tarve tarkistetaan tilanteen muuttuessa.
 
Kuljetuksen myöntämisperusteet (Opetuslautakunta 18.1.2021 § 8)
Kuljetuksia esiopetukseen järjestettäessä noudatetaan seuraavia perusteita: 
Esiopetukseen tai esiopetuksen yhteydessä perusopetukseen valmistavaan opetukseen osallistuvalla lapsella (jäljempänä esiopetukseen osallistuva lapsi) on oikeus maksuttomaan kuljetukseen vain lapsen asuinpaikkaan perustuvan oppilaaksiottoalueen mukaiseen esiopetuksen tai valmistavan opetuksen järjestämispaikkaan (jäljempänä esiopetuksen järjestämispaikka). Maksuton kuljetus voidaan järjestää vain lapsen väestötietojärjestelmään merkitystä osoitteesta. Esiopetukseen osallistuvalle lapselle maksuton kuljetus järjestetään, kun matka kotoa esiopetuksen järjestämispaikkaan on yli viisi (5) kilometriä. Kuljetus esiopetukseen järjestetään ensisijaisesti maksamalla esiopetukseen osallistuvan lapsen huoltajalle avustuksena matkan kustannukset edullisimman julkisen joukkoliikenteen maksujen mukaisesti. Jos oppilaan kuljettaminen edellyttää oman auton käyttöä, voidaan maksaa saattamisavustuksena korkeintaan verohallinnon ohjeistuksen mukainen oman auton käytöstä maksettava enimmäiskorvaus, ei kuitenkaan enempää kuin mitä oppilaan taksikuljetus tulisi kaupungin järjestämä maksamaan. Korvaus maksetaan huoltajalle jälkikäteen toteutuneiden esiopetuspäivien ja matkojen mukaan. Huoltaja sitoutuu huolehtimaan kuljetuksesta koko lukukauden ajan. Taksikuljetus voidaan järjestää lääkärin, psykologin tai muun asiantuntijan lausuntoon perustuen ja vain siksi ajaksi, jona huoltajalla on tosiasiallinen este kuljettaa lastaan. Päätöksentekijä ottaa edellä mainitun lausunnon huomioon tehdessään kuljetuspäätöstä. Lastensuojelulain perusteella tilapäisesti kodin ulkopuolelle sijoitetun lapsen maksuton kuljetus esiopetukseen järjestetään enintään kolmen (3) kuukauden ajaksi. 
Hakemuksen tiedot rekisteröidään Vantaan kasvatuksen ja oppimisen toimialan asiakasrekisteriin.
Täyttöohje-tekstilaatikko
TÄYTTÖOHJE  Tällä hakemuksella haetaan saattamisavustusta tai taksikuljetusta lapselle, joka osallistuu esiopetukseen (4 t/päivä) tai valmistavaan opetukseen 6-vuotiaille (5 t/ päivä) eikä ole sen lisäksi päivähoidossa. Jos lapsion myös päivähoidossa, kuljetusta haetaan hakemuksella Hakemus/päätös Kuljetus erityisperustein(lomakenumero 523069). Hakemuksen yläosassa olevaan valikkoon merkitään rastilla haetaanko saattamis-avustusta vai taksikuljetusta erityisperustein. Hakemuksen kohtaan 4 laitetaan tarkempi perustelu hakemukselle. Kohta 5 täytetään, mikäli lapselle haetaan saattamisavustusta. Kohta 6 täytetään, mikäli lapselle haetaantaksikuljetusta erityisperustein. Nämä tiedot sekä huoltajien yhteystiedot luovutetaan taksikuljetusta hoitavalleyritykselle. Lapsen saattamisavustuksesta / taksikuljetuksesta erityisperustein tehdään erillinen päätösja se toimitetaan lapsen lähiosoitteeseen. Kuljetus myönnetään aina määräaikaisena ja tarvetarkistetaan tilanteen muuttuessa. Kuljetuksen myöntämisperusteet (Opetuslautakunta 18.1.2021 § 8)Kuljetuksia esiopetukseen järjestettäessä noudatetaan seuraavia perusteita: Esiopetukseen tai esiopetuksen yhteydessä perusopetukseen valmistavaan opetukseen osallistuvalla lapsella (jäljempänä esiopetukseen osallistuva lapsi) on oikeus maksuttomaan kuljetukseen vain lapsen asuinpaikkaan perustuvan oppilaaksiottoalueen mukaiseen esiopetuksen tai valmistavan opetuksen järjestämispaikkaan (jäljempänä esiopetuksen järjestämispaikka). Maksuton kuljetus voidaan järjestää vain lapsen väestötietojärjestelmään merkitystä osoitteesta. Esiopetukseen osallistuvalle lapselle maksuton kuljetus järjestetään, kun matka kotoa esiopetuksen järjestämispaikkaan on yli viisi (5) kilometriä. Kuljetus esiopetukseen järjestetään ensisijaisesti maksamalla esiopetukseen osallistuvan lapsen huoltajalle avustuksena matkan kustannukset edullisimman julkisen joukkoliikenteen maksujen mukaisesti. Jos oppilaan kuljettaminen edellyttää oman auton käyttöä, voidaan maksaa saattamisavustuksena korkeintaan verohallinnon ohjeistuksen mukainen oman auton käytöstä maksettava enimmäiskorvaus, ei kuitenkaan enempää kuin mitä oppilaan taksikuljetus tulisi kaupungin järjestämä maksamaan. Korvaus maksetaan huoltajalle jälkikäteen toteutuneiden esiopetuspäivien ja matkojen mukaan. Huoltaja sitoutuu huolehtimaan kuljetuksesta koko lukukauden ajan. Taksikuljetus voidaan järjestää lääkärin, psykologin tai muun asiantuntijan lausuntoon perustuen ja vain siksi ajaksi, jona huoltajalla on tosiasiallinen este kuljettaa lastaan. Päätöksentekijä ottaa edellä mainitun lausunnon huomioon tehdessään kuljetuspäätöstä. Lastensuojelulain perusteella tilapäisesti kodin ulkopuolelle sijoitetun lapsen maksuton kuljetus esiopetukseen järjestetään enintään kolmen (3) kuukauden ajaksi. Esiopetuksen kuljetuspäätösten rekisteri Esiopetuksen kuljetuspäätökset rekisteröidään Viranhaltijanpäätöspöytäkirjasovellukseen (VIPS), jonka rekisteriseloste on nähtävänä sivistysvirastossa.
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