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OHJE

Kuljetuksen myöntämisperusteet (Opetuslautakunta 18.1.2021 § 8)

Päätös lapsen kuljetuksesta erityisperustein toimitetaan lapsen lähiosoitteeseen. Kohdan 4 kuljetustiedot 
sekä huoltajien yhteystiedot luovutetaan taksikuljetusta hoitavalle yritykselle. Kuljetuksen järjestämiseen 
liittyvien valmistelujen vuoksi kuljetus voi alkaa aikaisintaan kolmen viikon kuluttua 
päätösajankohdasta. 
 
Mikäli kuljetettavan lapsen olosuhteet muuttuvat, esim. kodin tai varhaiskasvatuspaikan osoite muuttuu, on 
uusi kuljetushakemus toimitettava lapsen varhaiskasvatuspaikan johtajalle tilanteen uudelleen arvioimiseksi. 
 
Kuljetus myönnetään aina määräaikaisena ja tarve tarkistetaan tilanteen muuttuessa tai vähintään vuosittain. 
 
Hakemuksen tiedot rekisteröidään Vantaan kasvatuksen ja oppimisen toimialan asiakasrekisteriin. 

Kuljetuksia varhaiskasvatukseen järjestettäessä noudatetaan seuraavia perusteita 
  
 1. Kuljetus voidaan järjestää kehityksen ja oppimisen tukea tarvitsevalle lapselle, jonka edun mukaista on 

osallistua varhaiskasvatukseen ja jonka huoltajalla on perusteltu este kuljettaa lapsi hänelle osoitettuun 
varhaiskasvatuspaikkaan. 

 2. Kuljetuspäätös tehdään pääsääntöisesti yhteen suuntaan huoltajien ja varhaiskasvatuksen välisen 
yhteydenpidon turvaamiseksi. 

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

 4. Kuljetuksen myöntäminen on harkinnanvaraista. Kuljetustarpeen arvioinnissa ja 
päätöksen perusteena otetaan huomioon, mikäli:  
 a. lapselle osoitettuun varhaiskasvatuspaikkaan on yli 2 kilometrin matka lapsen kotoa; 
 b. lapselle osoitettuun varhaiskasvatuspaikkaan ei ole lapsen kotoa kohtuullista joukkoliikenneyhteyttä 
 c. huoltajilla ei ole mahdollisuutta kuljettaa lasta tai kulkea matkaa lapsen kanssa; 
 d. lapsella on kuljetusta puoltava asiantuntijalausunto; tai 
 e. perheen kokonaistilanne ei kohtuudella mahdollista lapsen kuljettamista. 

Tällä hakemuksella haetaan taksikuljetusta  
- varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle  
- lapselle, joka on esiopetuksessa tai valmistavassa opetuksessa ja sitä täydentävässä varhaiskasvatuksessa.    
  
Jos lapsi on esiopetuksessa tai 6-vuotiaiden valmistavassa opetuksessa eikä tarvitse varhaiskasvatusta, kuljetusta 
esiopetukseen tai valmistavaan opetukseen haetaan Hakemuksella esiopetuksen / valmistavan opetuksen oppilaan 
saattamisavustuksen / taksikuljetuksen erityisperustein myöntämiseksi (lomakenumero 523086a). 
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Kuljetuksen myöntämisperusteet (Opetuslautakunta 18.1.2021 § 8)
Päätös lapsen kuljetuksesta erityisperustein toimitetaan lapsen lähiosoitteeseen. Kohdan 4 kuljetustiedot sekä huoltajien yhteystiedot luovutetaan taksikuljetusta hoitavalle yritykselle. Kuljetuksen järjestämiseen liittyvien valmistelujen vuoksi kuljetus voi alkaa aikaisintaan kolmen viikon kuluttua päätösajankohdasta.Mikäli kuljetettavan lapsen olosuhteet muuttuvat, esim. kodin tai varhaiskasvatuspaikan osoite muuttuu, on uusi kuljetushakemus toimitettava lapsen varhaiskasvatuspaikan johtajalle tilanteen uudelleen arvioimiseksi.Kuljetus myönnetään aina määräaikaisena ja tarve tarkistetaan tilanteen muuttuessa tai vähintään vuosittain.Hakemuksen tiedot rekisteröidään Vantaan kasvatuksen ja oppimisen toimialan asiakasrekisteriin. 
Päätös lapsen kuljetuksesta erityisperustein toimitetaan lapsen lähiosoitteeseen. Kohdan 4 kuljetus- tiedot sekä huoltajien yhteystiedot luovutetaan taksikuljetusta hoitavalle yritykselle. Kuljetuksen järjestämiseen liittyvien valmistelujen vuoksi kuljetus voi alkaa aikaisintaan kolmen viikon kuluttua päätösajankohdasta.Mikäli kuljetettavan lapsen olosuhteet muuttuvat, esim. kodin tai varhaiskasvatuspaikan osoite muuttuu, on uusi kuljetushakemus toimitettava lapsen varhaiskasvatuspaikan johtajalle tilanteen uudelleen arvioimiseksi.Kuljetus myönnetään aina määräaikaisena ja tarve tarkistetaan tilanteen muuttuessa tai vähintään vuosittain.Hakemuksen tiedot rekisteröidään Vantaan kasvatuksen ja oppimisen toimialan asiakasrekisteriin. 
Päätös lapsen kuljetuksesta erityisperustein toimitetaan lapsen lähiosoitteeseen. Kohdan 4 kuljetus- tiedot sekä huoltajien yhteystiedot luovutetaan taksikuljetusta hoitavalle yritykselle. Kuljetuksen järjestämiseen liittyvien valmistelujen vuoksi kuljetus voi alkaa aikaisintaan kolmen viikon kuluttua päätösajankohdasta.Mikäli kuljetettavan lapsen olosuhteet muuttuvat, esim. kodin tai varhaiskasvatuspaikan osoite muuttuu, on uusi kuljetushakemus toimitettava lapsen varhaiskasvatuspaikan johtajalle tilanteen uudelleen arvioimiseksi.Kuljetus myönnetään aina määräaikaisena ja tarve tarkistetaan tilanteen muuttuessa tai vähintään vuosittain.Hakemuksen tiedot rekisteröidään Vantaan kasvatuksen ja oppimisen toimialan asiakasrekisteriin. 
Kuljetuksia varhaiskasvatukseen järjestettäessä noudatetaan seuraavia perusteita
 
Kuljetus voidaan järjestää kehityksen ja oppimisen tukea tarvitsevalle lapselle, jonka edun mukaista on osallistua varhaiskasvatukseen ja jonka huoltajalla on perusteltu este kuljettaa lapsi hänelle osoitettuun varhaiskasvatuspaikkaan.Kuljetuspäätös tehdään pääsääntöisesti yhteen suuntaan huoltajien ja varhaiskasvatuksen välisen yhteydenpidon turvaamiseksi.Lastensuojelulain perusteella tilapäisesti kodin ulkopuolelle sijoitetun lapsen maksutonkuljetus varhaiskasvatukseen järjestetään enintään kolmen (3) kuukauden ajaksi.Kuljetuksen myöntäminen on harkinnanvaraista. Kuljetustarpeen arvioinnissa japäätöksen perusteena otetaan huomioon, mikäli: lapselle osoitettuun varhaiskasvatuspaikkaan on yli 2 kilometrin matka lapsen kotoa;lapselle osoitettuun varhaiskasvatuspaikkaan ei ole lapsen kotoa kohtuullista joukkoliikenneyhteyttähuoltajilla ei ole mahdollisuutta kuljettaa lasta tai kulkea matkaa lapsen kanssa;lapsella on kuljetusta puoltava asiantuntijalausunto; taiperheen kokonaistilanne ei kohtuudella mahdollista lapsen kuljettamista.
Kuljetuksia varhaiskasvatukseen järjestettäessä noudatetaan seuraavia perusteita Kuljetus voidaan järjestää kehityksen ja oppimisen tukea tarvitsevalle lapselle, jonka edun mukaista on osallistua varhaiskasvatukseen ja jonka huoltajalla on perusteltu este kuljettaa lapsi hänelle osoitettuun varhaiskasvatuspaikkaan.Kuljetuspäätös tehdään pääsääntöisesti yhteen suuntaan huoltajien ja varhaiskasvatuksen välisen yhteydenpidon turvaamiseksi.Lastensuojelulain perusteella tilapäisesti kodin ulkopuolelle sijoitetun lapsen maksutonkuljetus varhaiskasvatukseen järjestetään enintään kolmen (3) kuukauden ajaksi.Kuljetuksen myöntäminen on harkinnanvaraista. Kuljetustarpeen arvioinnissa japäätöksen perusteena otetaan huomioon, mikäli: lapselle osoitettuun varhaiskasvatuspaikkaan on yli 2 kilometrin matka lapsen kotoa;lapselle osoitettuun varhaiskasvatuspaikkaan ei ole lapsen kotoa kohtuullista joukkoliikenneyhteyttähuoltajilla ei ole mahdollisuutta kuljettaa lasta tai kulkea matkaa lapsen kanssa;lapsella on kuljetusta puoltava asiantuntijalausunto; taiperheen kokonaistilanne ei kohtuudella mahdollista lapsen kuljettamista.
Kuljetuksia varhaiskasvatukseen järjestettäessä noudatetaan seuraavia perusteita Kuljetus voidaan järjestää kehityksen ja oppimisen tukea tarvitsevalle lapselle, jonka edun mukaista on osallistua varhaiskasvatukseen ja jonka huoltajalla on perusteltu este kuljettaa lapsi hänelle osoitettuun varhaiskasvatuspaikkaan.Kuljetuspäätös tehdään pääsääntöisesti yhteen suuntaan huoltajien ja varhaiskasvatuksen välisen yhteydenpidon turvaamiseksi.Lastensuojelulain perusteella tilapäisesti kodin ulkopuolelle sijoitetun lapsen maksutonkuljetus varhaiskasvatukseen järjestetään enintään kolmen (3) kuukauden ajaksi.Kuljetuksen myöntäminen on harkinnanvaraista. Kuljetustarpeen arvioinnissa japäätöksen perusteena otetaan huomioon, mikäli: lapselle osoitettuun varhaiskasvatuspaikkaan on yli 2 kilometrin matka lapsen kotoa;lapselle osoitettuun varhaiskasvatuspaikkaan ei ole lapsen kotoa kohtuullista joukkoliikenneyhteyttähuoltajilla ei ole mahdollisuutta kuljettaa lasta tai kulkea matkaa lapsen kanssa;lapsella on kuljetusta puoltava asiantuntijalausunto; taiperheen kokonaistilanne ei kohtuudella mahdollista lapsen kuljettamista.
Tällä hakemuksella haetaan taksikuljetusta 
- varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle 
- lapselle, joka on esiopetuksessa tai valmistavassa opetuksessa ja sitä täydentävässä varhaiskasvatuksessa.   
 
Jos lapsi on esiopetuksessa tai 6-vuotiaiden valmistavassa opetuksessa eikä tarvitse varhaiskasvatusta, kuljetusta esiopetukseen tai valmistavaan opetukseen haetaan Hakemuksella esiopetuksen / valmistavan opetuksen oppilaan saattamisavustuksen / taksikuljetuksen erityisperustein myöntämiseksi (lomakenumero 523086a). 
Tällä hakemuksella haetaan taksikuljetusta - varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle - lapselle, joka on esiopetuksessa tai valmistavassa opetuksessa ja siihen liittyvässä varhaiskasvatuksessa.    Jos lapsi on esiopetuksessa tai 6-vuotiaiden valmistavassa opetuksessa eikä tarvitse varhaiskasvatusta, kuljetusta esiopetukseen tai valmistavaan opetukseen haetaan Hakemuksella esiopetuksen / valmistavan opetuksen oppilaan matka-avustuksen / taksikuljetuksen erityisperustein myöntämiseksi (lomakenumero 523086a). 
Tällä hakemuksella haetaan taksikuljetusta - varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle - lapselle, joka on esiopetuksessa tai valmistavassa opetuksessa ja siihen liittyvässä varhaiskasvatuksessa.    Jos lapsi on esiopetuksessa tai 6-vuotiaiden valmistavassa opetuksessa eikä tarvitse varhaiskasvatusta, kuljetusta esiopetukseen tai valmistavaan opetukseen haetaan Hakemuksella esiopetuksen / valmistavan opetuksen oppilaan matka-avustuksen / taksikuljetuksen erityisperustein myöntämiseksi (lomakenumero 523086a). 
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