
HELSINGIN KAUPUNKI 
Kasvatus ja koulutus 
Varhaiskasvatus ja esiopetus 

ESIOPETUKSEN MATKA-AVUSTUS, HAKEMUS JA 
PÄÄTÖS           HSL:n matkalippu

Hakemus koskee 
 matka-avustusta lapselle ja / tai 
 saattamisavustusta huoltajalle 

 HUOLTAJA TÄYTTÄÄ
Esiopetuksen toimipaikka ja sen osoite 

Lapsen nimi Lapsen henkilötunnus 

Lapsen väestörekisteriin merkitty osoite 

Huoltajan nimi Huoltajan väestörekisteriin merkitty osoite 

Huoltajan puhelinnumero Huoltajan sähköpostiosoite 

 Uusi hakemus  Jatkohakemus Edellisen päätöksen päivämäärä: ___________________ 
HAKEMUKSEN PERUSTEET 
Lapsi on esiopetuksessa 

 esiopetuksen 
oppilaaksiottoalueen mukaisessa 
esiopetuspaikassa 

 muussa lapselle 
osoitetussa paikassa 

 kielikylpyryhmässä  kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun 
kokeilutoimipaikassa ja osallistuu siellä kaksivuotisen 
esiopetuksen kokeiluun 

Matkan pituus 

 Lapsen matka kotoa esiopetukseen on yli 2 kilometriä; matkan pituus on _______ kilometriä 

 Lapsen matka varhaiskasvatuspaikasta esiopetukseen on yli 2 km; matkan pituus on _______ kilometriä 
Täydentävä varhaiskasvatus 

 Lapsi ei ole täydentävässä varhaiskasvatuksessa 

 Lapsi on täydentävässä varhaiskasvatuksessa esiopetuspäivän jälkeen (varhaiskasvatuspaikka on alle 2 km päässä esiopetuspaikasta) 

 Lapsi on täydentävässä varhaiskasvatuksessa ennen esiopetuspäivää (varhaiskasvatuspaikka on alle 2 km päässä esiopetuspaikasta) 

Muut syyt 

 Terveydelliset syyt, asiantuntijalausunto liitteenä, liitteiden lkm: _______ 

Perustelut 

Lisätiedot 

HUOLTAJAN ALLEKIRJOITUS 
 Vakuutan yllä olevat tiedot oikeiksi. Sitoudun ilmoittamaan hakemuksessa ilmoitettujen tietojen muutoksista välittömästi Helsingin kaupungin kasvatuksen ja 

koulutuksen toimialalle. 

Päivämäärä Allekirjoitus ja nimenselvennys 
ESIOPETUSPAIKKA TÄYTTÄÄ 
Esiopetuspaikka tarkistaa tietojen oikeellisuuden ja merkitsee tarvittavat tarkennukset 

 Ei muutosta lasta koskeviin tietoihin 

 Tarkennukset seuraaviin lasta koskeviin tietoihin: 

VARHAISKASVATUKSEN ALUEPÄÄLLIKÖN PÄÄTÖS (myönnetään korkeintaan toimintakaudeksi kerrallaan) 
Lapsen matka-avustuksena myönnetään  HSL:n koululaisten matkakortti ajalle ________________________________ 

 HSL:n haltijamatkakortti, arvo ____________ € 

Huoltajan saattamisavustuksena myönnetään  HSL:n matkakortti ajalle ________________________________ 

 HSL:n  haltijamatkakortti, arvo ____________ € 

 Lapsen matka-avustus hylätty 

 Huoltajan saattamisavustus hylätty 
Perustelut: 

Päivämäärä 

Allekirjoitus ja nimenselvennys 
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