KOULUKULJETUSANOMUS
Ilmoituksen vastaanottopäivä (kunta täyttää)
1.

Oppilaan
henkilötiedot

______ / ______ 20____

Sukunimi ja etunimet

Syntymäaika

Lähiosoite

2.

3.

Vanhemmat tai
muu huoltaja

Hakemus

Postinumero ja postitoimipaikka

Puhelin

Koulun/päiväkodin nimi

Luokka

Äiti

Puhelin

Isä

Puhelin

Muu huoltaja

Puhelin

Koulukuljetusta haetaan ajalle
______ / ______ 20____ - ______ / ______ 20____
Matka pituus ______________________ km (100 metrin tarkkuudella)
Terveydelliset syyt (lääkärintodistus liitteenä)
Muu syy (selvitys lisätietoja-kohdassa)

4.

Lisätietoja

5. Allekirjoitus

Päiväys

Vanhemman/huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys

_____ / _____ 20____

__________________________________________________

Lomake toimitetaan allekirjoitettuna koulutoimistoon osoitteella
Lopen kunta, Koulutoimisto, Yhdystie 5, 12700 Loppi.

YLEISTÄ
Pääsääntö oppilaan oikeudesta saada koulukuljetus tai kuljettamis- ja saattoavustus on perusopetuslain 32 §:ssä, jonka
mukaan viittä kilometriä pitempi matka oikeuttaa kuljetukseen tai avustukseen. Lyhempikin matka oikeuttaa kuljetukseen tai
avustukseen silloin, jos se oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi
tai vaaralliseksi. Oppilaan koulumatkaa ei ole välttämätöntä järjestää koko pituudeltaan, vaan oppilaan koulumatka voi
osittain muodostua oppilaan itse kulkemasta osasta.
Lopen kunnassa myönnetään perusopetuksen oppilaille koulukuljetus ilman erillisiä todistuksia silloin, kun matka ylittää
perusopetuslain 32 §:ssä säädetyn viiden (5) kilometrin kilometrirajan. Kunnan erillisen, 80-luvulla tehdyn päätöksen nojalla
järjestetään maksuton koulukuljetus myös silloin, kun 1. ja 2. luokan oppilaan matka ylittää kolme (3) kilometriä. Myös
tällöin oppilaan koulumatka voi osittain muodostua oppilaan itse kulkemasta osasta. Kunnanhallitus on täydentänyt tätä
vanhaa päätöstä myös esiopetuksen oppilaita koskevaksi kokouksessaan 12.3.2007 (§ 115).
Oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas lukuvuoden alkaessa on
täyttänyt 13 vuotta tai jos oppilas saa perusopetuslain 17 §:n 2 momentissa tarkoitettua erityisopetusta, saa koulumatka
kestää enintään 3 tuntia.
Jos oppilas hakeutuu muuhun kuin kunnan hänelle osoittamaan kouluun, hänen oppilaaksi ottamisensa edellytyksenä on, että
huoltaja vastaa kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista.

KOULUKULJETUSHAKEMUSTEN KÄSITTELYSSÄ NOUDATETTAVAT PERIAATTEET
Hakemukset
Koulukuljetus myönnetään hakemuksesta. Päätöksen koulukuljetuksesta tekee kasvatus- ja koulutusjohtaja. Esiopetuskuljetuksesta päätöksen tekee perusopetuksen yhteydessä olevien esioppilaiden osalta kasvatus- ja koulutusjohtaja ja
varhaiskasvatuksen yhteydessä olevien esioppilaiden osalta varhaiskasvatuspäällikkö.
Matkan pituus
Esiopetuksen ja peruskoulun 1.-2. luokan oppilailla järjestetään maksuton kuljetus, jos oppilaan koulumatka on pidempi kuin
kolme kilometriä. 3.-9. luokilla rajana on viisi kilometriä. Poikkeuksia kilometrirajoissa (esim. 4,9 km) ei tehdä, vaan kaikkia
oppilaita kohdellaan samoin perustein. Kiistanalaisissa tapauksissa matka määritellään lyhintä jalankulkukelpoista ja yleisessä
käytössä olevaa tietä pitkin.
Poikkeukset
Oppilaalle järjestetään koulukuljetus, jos koulumatka on oppilaan ikään nähden ja/tai muut olosuhteet (esim. oppilaan
henkilökohtainen kehitystaso tai terveydelliset syyt) huomioon ottaen liian vaikea tai rasittava. Tällöin edellytetään
tapauksesta riippuen lääkärin, psykologin tai muun vastaavan asiantuntijan lausuntoa. Lausunnosta on ilmettävä
kuljetustarpeen perustelujen lisäksi suositeltava kuljetusmuoto ja ajanjakso, jolle koulukuljetusta tulisi järjestää. Lausunto
ei velvoita kuntaa kuljetuksen järjestämiseen, mutta sitä käytetään asiantuntija-apuna päätöksenteossa. Kuljetuspäätös
tehdään sille ajalle, jolle tarve on todettu.
Koulukuljetuksen järjestäminen
Koulukuljetusta ei järjestetä välttämättä koko matkalle, vaan osan matkasta oppilas voi joutua kulkemaan itse. Kilometriraja
on pisin mahdollinen omavastuumatka oppilaan omatoimiselle kulkemiselle. Oppilas voi myös joutua käyttämään useita eri
kuljetusmuotoja. Kotoa haetaan vain perustellusta syystä (lääkärintodistus tai muu vastaava).
Mikäli lapsi ei käytä myönnettyä koulukuljetusta, kunta ei ole korvausvastuussa matkalla sattuneesta tapaturmasta.
Kuljetuksen odotukset ja valvonta
Koulukuljetuksessa olevan oppilaan huoltajan on varauduttava siihen, että kuljetusjärjestelyistä johtuen oppilaalle voi
muodostua odotusta koululla aamulla ennen koulun alkamista ja/tai koulun päättymisen jälkeen perusopetuslain 32.2 §:n
mukaisten koulumatkojen enimmäiskestoaikojen puitteissa.
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