
                                                 HAKEMUS / PÄÄTÖS                                     5 / 2017 
SIVISTYSTOIMIALA                                 esiopetuksessa olevan oppilaan matkaedusta 
VARHAISKASVATUS 
 
Kuljetusta on haettava 1.8. alkavalle toimintakaudelle saman vuoden toukokuun loppuun mennessä 

Oppilaan 
henkilötiedot 
 
 
 

Nimi                                                                                                       Syntymäaika 
 
 
Kotiosoite                                                                      Postinumero ja -toimipaikka 

Huoltajan 
tiedot 
 
 
 
 
 
 

Huoltajan nimi                                                                                       Syntymäaika 
 
 
Puhelin kotiin                                                Puhelin työhön 
 

 
Osoite, jos muu kuin oppilaan                                       Postinumero ja -toimipaikka 

Tiedot 
esiopetus- 
paikasta 

Esiopetuspaikka, johon/josta kuljetusta haetaan                                  Matkan pituus 

Perusteet, jolla 
kuljetusta 
haetaan 

☐ Matkan pituus kunnan osoittamaan           ☐ Muu peruste, mikä 
     esiopetuspaikkaan                                                                        ____________________ 

Aika 
 
 

Kuljetusta haetaan ajalle 

Päiväys ja 
allekirjoitus 
 

Päiväys                               Huoltajan allekirjoitus 

PÄÄTÖS Peruste: Perusopetuslaki 32 § ja 3 mom.(1139/2003) Kaupunginhallitus 15.9.2014 § 350 
               Kasvatus- ja opetuslautakunta 25.8.2014 § 137 
 
☐ Matkaetu myönnetään   ☐ oppilaan matkakustannukset   ☐ saattajan matkakustannukset 
 
☐ Matkaetua ei myönnetä 

 

Perustelu________________________________________________________________ 

               ________________________________________________________________ 

 

Päättäjä ____________________________________________ 
                           Aluepäällikkö 
 
Päiväys  __ / __ 20__ 
 
Pykälä _________ 

Jakelu: Huoltajat, yksikön esimies, arkisto (päättäjä) 
Liite: Muutoksen haku 
 



                                                                                                     5 / 2017 
  VARHAISKASVATUS                       VALITUSOSOITUS 
                                                              Hallintovalitus 
 
           Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. 

Valitusviran-
omainen ja 
valitusaika 

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                                                    Valitusaika 
                                                                                                                                 30 päivää 
Turun hallinto-oikeus 
Sairashuoneenkatu 2-4 
PL 32 
20101 Turku 
 
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                                            Valitusaika 
                                                                                                                                      päivää  
 
 
 
Valitusaika luetaan siitä päivästä, jona valittaja on saanut tiedon päätöksestä tiedoksiantopäivää kuitenkaan lukuun 
omatta. 

Valituskir-
jelmä 

Valituskirjassa on ilmoitettava 
·  päätös, johon haetaan muutosta 
·  miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 
·  muutosvaatimuksen perusteet. 
 
Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen 
edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitet-
tava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koske-
vat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai esimiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 
 
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, 
minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. 
 
Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikai-
semmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21§:ssä sääde-
tään. 

Valitusasia-
kirjojen toi-
mittaminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimei-
nen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai lauantai, saa valitusasia-
kirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitus-
asiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että 
ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös / on toimitettava (tarpeeton yliviivataan): nimi, osoite ja postiosoite**) 
 
 
 
 
 
 

Selvitys pää-
töksen anta-
misesta tie-
doksi 

Hakijan nimi                                                                     Allekirjoitus *) 
 
 
☐ Lähetetty postitse saantitodistusta vastaan                       ☐ Luovutettu annettavaksi haastetiedonantona 
 
☐ Lähetetty postitse tavallisena/kirjattuna kirjeenä                 ☐ Luovutettu asianosaiselle kirjallista todistusta vastaan 
    pvm. 
 
Muulla tavalla, miten 
 
 

Lisätietoja Huom! Hallintovalitus on maksullinen. 
 
 
 

*) Kun päätös on luovutettu asianosaiselle, tulee tähän kohtaan hänen allekirjoituksensa.                          Liitetään pöytäkirjanotteeseen 
**) Täytetään, jos muu kuin valitusviranomainen.. 
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