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Hyvä esikoululaisen vanhempi.  
 
Karijoen kunnanhallitus päätti kokouksessaan 9.10.2017 §:ssä 213 tarjota karijokisten esikoululaisten per-
heille mahdollisuutta järjestää itse esikoululaisen koulukuljetus vaihtoehtona kunnan järjestämälle koulu-
kuljetukselle. 
 
Esikoulukuljetusavustus myönnetään kunnan järjestämän koulukuljetuksen vaihtoehtona niille esikoululai-
sille, jotka ovat oikeutettuja kunnan järjestämään maksuttomaan kuljetukseen, seuraavin ehdoin: 
 

- Esikoulukuljetusavustukseen ovat oikeutettuja ne Karijoella asuvat esikoululaiset, joille kunta 
on velvollinen Perusopetuslain 628/1998 § 32 mukaan järjestämään maksuttoman kuljetuksen. 

- Perhe voi valita esikoululaiselleen lukuvuodeksi joko kunnan järjestämän koulukuljetuksen tai 
esikoulukuljetusavustuksen. Molempia tukimuotoja ei voi saada saman lukuvuoden aikana.  

- Tuen saadakseen esikoululaisen vanhemmat sitoutuvat lukuvuoden ajaksi järjestämään esikou-
lulaisensa kuljetuksen aamulla ja illalla. Kuljetuksesta tehdään kunnan ja vanhempien välillä 
kirjallinen sopimus. 

- Esikoulukuljetusavustusta ja Karijoen kunnan tarjoamaa maksutonta esikoululaisen päivähoi-
toa ei ole mahdollista saada yhtä aikaa. 

- Avustus maksetaan yhdeltä edestakaiselta matkalta päivässä kunnan mittaamaa lyhintä reittiä 
kotoa esiopetukseen.  

- Mikäli perheessä on kaksi tai useampia esikoululaisia, maksetaan avustus kuitenkin vain yh-
destä lapsesta. 

- Esikoulukuljetusavustuksen määrä on 0,25 euroa/km. 

- Avustus maksetaan jälkikäteen syyslukukauden osalta 31.1. ja kevätlukukauden osalta 30.6. 
mennessä todellisten esiopetuksen läsnäolopäivien mukaisesti. 

 
Mikäli haluat saada esikoulukuljetusavustuksen kunnan järjestämän koulukuljetuksen sijaan, ole hyvä ja pa-
lauta oheinen sitoumuslomake täytettynä Karijoen kuntaan 5.8.2022 mennessä osoitteella Karijoen 
kunta, Kristiinantie 3, 64350 Karijoki. Lisätietoja asiasta antaa kunnanjohtaja Marko Keski-Sikkilä, puh. 
050 449 7969, marko.keski-sikkila@karijoki.fi. 
 
 
 
Karijoella 24.2.2022 
 
 
 
 
Marko Keski-Sikkilä 
kunnanjohtaja 
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SOPIMUS ESIKOULUKULJETUSAVUSTUKSESTA 
 
Haluan/haluamme järjestää lapsemme esikoulukuljetuksen itse ja sitoudumme seuraaviin Karijoen kunnan 
esikoulukuljetusavustuksen ehtoihin: 
 

- Esikoulukuljetusavustukseen ovat oikeutettuja ne Karijoella asuvat esikoululaiset, joille kunta 
on velvollinen Perusopetuslain 628/1998 § 32 mukaan järjestämään maksuttoman kuljetuksen. 

- Perhe voi valita esikoululaiselleen lukuvuodeksi joko kunnan järjestämän koulukuljetuksen tai 
esikoulukuljetusavustuksen. Molempia tukimuotoja ei voi saada saman lukuvuoden aikana.  

- Tuen saadakseen esikoululaisen vanhemmat sitoutuvat lukuvuoden ajaksi järjestämään esikou-
lulaisensa kuljetuksen aamulla ja illalla. Kuljetuksesta tehdään kunnan ja vanhempien välillä 
kirjallinen sopimus. 

- Esikoulukuljetusavustusta ja Karijoen kunnan tarjoamaa maksutonta esikoululaisen päivähoi-
toa ei ole mahdollista saada yhtä aikaa. 

- Avustus maksetaan yhdeltä edestakaiselta matkalta päivässä kunnan mittaamaa lyhintä reittiä 
kotoa esiopetukseen.  

- Mikäli perheessä on kaksi tai useampia esikoululaisia, maksetaan avustus kuitenkin vain yh-
destä lapsesta. 

- Esikoulukuljetusavustuksen määrä on 0,25 euroa/km. 

- Avustus maksetaan jälkikäteen syyslukukauden osalta 31.1. ja kevätlukukauden osalta 30.6. 
mennessä todellisten esiopetuksen läsnäolopäivien mukaisesti. 

 
 
 
Lapsen nimi:_____________________________________________________________________ 
 
Lapsen sosiaaliturvatunnus:_____________________________ 
 
 
 
Olemme lukeneet ja ymmärtäneet esikoulukuljetusavustuksen ehdot, hyväksymme ne ja sitoudumme jär-
jestämään itse lapsemme esikoulukuljetuksen lukuvuonna 2022-2023. 
 
Karijoella ____.____.______ 
 
 
 
__________________________________  __________________________________ 
Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys  Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys 
 


