KULJETUSHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET
Oppilaiden, joiden koulumatka on yli 5 km, ei tarvitse hakea kuljetusta. Koulumatkan pituus tarkistetaan ja
kuljetus järjestetään automaattisesti. Saattoavustusta tulee aina hakea.
Harkinnanvaraista koulukuljetusta haetaan seuraavalle lukuvuodelle keväisin, viimeistään toukokuussa.
Koulukuljetushakemus mahdollisine liitteineen toimitetaan koulun rehtorille. Ote päätöksestä lähetetään koteihin
ennen lukuvuoden alkua.
Lukuvuoden alussa elokuussa tai kesken lukuvuotta toimitettujen hakemusten käsittelyaika on 2 - 4 viikkoa sen
jälkeen kun hakemus on saapunut käsittelijälle. Lyhytaikaisen kuljetustarpeen hakemuksen käsittelyaika on noin
viisi arkipäivää.
OPPILAAN TIEDOT:
Lapsen asuessa kahden eri huoltajan luona, kunta on velvollinen järjestämään lapsen koulukuljetuksen vain
väestörekisteriin merkittyyn vakinaiseen osoitteeseen. (KHO 2006:10).
MITÄ HAETAAN:
Kuljetus:
Maksuton koulukuljetus myönnetään ensisijaisesti julkisilla kulkuneuvoilla. Oppilas voi joutua kulkemaan omin
neuvoin osan koulumatkasta linja-autopysäkille tai taksireitin varteen.
Saattoavustus:
Huoltajalla on oikeus anoa koulukuljetuksen vaihtoehtona (samoin perustein) saattoavustusta. Saattoavustus
myönnetään korkeintaan lukuvuodeksi kerrallaan. Avustus maksetaan vain siltä matkan osalta, jolla oppilas on
mukana kuljetuksessa. Saattoavustuksen suuruus on sama kuin kulloinkin voimassa oleva KELA:n oman auton
köytöstä maksama korvaus.
HAKEMUKSEN PERUSTE:
Kuljetus voidaan myöntää koulumatkan 1) pituuden (yli 5 km), 2) rasittavuuden, vaikeuden tai vaarallisuuden
perusteella.
1) Koulumatkan pituus:
Koulumatkalla tarkoitetaan matkaa oppilaan vakinaisesta, väestörekisteriin merkitystä osoitteesta lähikouluun.
Koulukuljetukset järjestetään tai korvataan vain kodin ja koulun väliselle matkalle tai esiopetuspaikan väliselle
koulumatkalle.
Huoltajan ilmoittama oppilaan koulumatkan pituus tarkistetaan. Koulumatka mitataan lyhintä,
jalankulkukelpoista ja yleisessä käytössä olevaa reittiä pitkin. Mikäli oppilas voi kulkea koulumatkansa
vaihtoehtoisesti jalankulku-, kevyt-, asuntokatu tai autoliikenteen käyttämää tietä pitkin, niin koulumatkaksi
katsotaan lyhin reitti, jota pitkin koulumatka voidaan liikennesääntöjä noudattaen jalan kulkea.
Jos oppilaalle on myönnetty huoltajan hakemuksesta koulunkäyntioikeus muuhun kuin lähikouluun (ns.
toissijaiseen kouluun), kuljetuksia ei järjestä eikä korvata. Oppilaaksi ottamisen edellytykseksi muuhun kuin
lähikouluun asetetaan, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta.
2) Koulumatkan rasittavuus, vaikeus tai vaarallisuus:
Maksuttoman koulukuljetuksen myöntäminen vaikeuden, rasittavuuden tai vaarallisuuden perusteella
edellyttää hakemukseen liitettyä lausuntoa tai selvitystä, josta käy ilmi kuljetustarve ja sen syy / perustelu. Asia
ratkaistaan tapauskohtaisesti, eikä suositus ole tae kuljetuksen saamisella
KOULUN REHTORIN KANNANOTTO:
Erityisliikenne ei välttämättä tarkoita ovelta ovelle kuljetusta, vaan kyytiin voidaan joutua nousemaan linjaautopysäkiltä tai lähimmästä tienhaarasta. Oppilaan kuljetuksen profiili harkitaan tapauskohtaisesti käyttäen apuna
asiantuntijoita.
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