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Sivistys- ja kulttuuripalvelut
Varhaiskasvatus

KULJETUSHAKEMUS VARHAISKASVATUKSEEN
Hakemus palautetaan: päiväkodin johtaja

Hakemus vastaanotettu

Lapsen tiedot
Sukunimi

Etunimet

Henkilötunnus

Kotiosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Päiväkoti/perhepäivähoitopaikka

Puhelin kotiin

Haku kotoa viimeistään

Kotiintulo aikaisintaan

klo
Kuljetuksen tarve

klo

kuljetus päiväkotiin

Kuljetusta haetaan ajalle
/

20

-

/

20

kuljetus kotiin

Huoltajan tiedot
Sukunimi

Etunimet

Puhelin

Työ-/opiskelupaikka

Osoite

Puolison tiedot
Sukunimi

Etunimet

Puhelin

Työ-/opiskelupaikka

Osoite

Osoitetiedot
Huoltajan/puolison kotiosoite jos on eri kuin lapsen

Auto
Onko äidillä auto käytettävissä lapsen kuljetusta varten
kyllä

Onko isällä auto käytettävissä lapsen kuljetusta varten

ei

kyllä

ei

Onko perheen autoon saatu lapsen vammaisuuden perusteella?
autoveronpalautusta _________ euroa

autoavustusta _________ euroa, sosiaalivirastosta

Miksi vanhemmat eivät itse pysty kuljettamaan: (käytä tarvittaessa erillistä liitettä)

Huom!
Kuljetuksiin liittyy KAHDEN VIIKON järjestelyaika päätöspäivämäärästä lukien.

Päiväys ja huoltajan allekirjoitus
Mikäli kuljetuspalvelupäätös on myönteinen, annan luvan ilmoittaa kuljetuksen järjestämiseen liittyvät tarvittavat
yhteystiedot kuljetuksen järjestäjälle.
Päiväys

Allekirjoitus
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Sivistys- ja kulttuuripalvelut
Varhaiskasvatus

KULJETUSHAKEMUS VARHAISKASVATUKSEEN
Hakemus palautetaan: päiväkodin johtaja

Lausunto / päiväkodin johtaja
puollan, ajalle

/

20

-

/

20

en puolla

Perustelut:

Päiväys

Allekirjoitus

Päätösesitys/ varhaiserityisopettaja
hyväksytty, ajalle

/

20

-

/

20

hylätään

Perustelut:

Päiväys

Allekirjoitus

Päätös / varhaiskasvatusjohtaja
hyväksyn, ajalle

/

20

-

/

20

hylätty

Perustelut ja käytettävä kustannuspaikka

Päätös §
Päiväys

Allekirjoitus

Erityistä hoitoa ja kuntoutusta tarvitsevan lapsen kuljetus varhaiskasvatuksessa
(tujo 5.6.2003 § 108)








vanhemmat vastaavat ensisijaisesti lapsensa kuljetuksista
varhaiskasvatus voi harkinnan mukaan järjestää kuljetuksen tukea tarvitsevalle lapselle tai perheestä
johtuvista erityissyistä päivähoitopaikan ja kodin välillä
kuljetusetuus perustuu harkinnanvaraisuuteen
kuljetusta ei pääsääntöisesti myönnetä silloin, jos perhe on saanut verohelpotuksen autoveroon lapsen
vammaisuuden vuoksi
harkinnanvaraista kuljetusta haetaan tällä hakemuksella, johon on perusteltu, miksi vanhemmat eivät itse
pysty kuljettamaan lastaan päivähoitoon
kuljetuspäätöksen tekee varhaiskasvatusjohtaja varhaiserityisopettajan esityksestä
asiakkaalla on mahdollisuus tehdä oikaisuvaatimus kuljetuspäätöksestä Sivistys- ja kulttuurilautakunnalle

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimus/viranomainen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Sivistys- ja kulttuurilautakunta, Oulun kaupungin kirjaamo
PL 27, 90015 Oulu
Oikaisuvaatimusaika ja sen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
alkaminen
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
(7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.
Tiedoksianto asianosaiselle
Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 §)
Asianosainen
Annettu postin kuljetettavaksi, pvm/tiedoksi antaja
Oikaisuvaatimuksen sisältö ja
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän
toimittaminen
allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle
ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.
Tiedoksi: Päiväkodinjohtaja/vanhemmat/varhaiserityisopettaja/pääkäyttäjä

