SÄKYLÄN
KUNTA
Sivistystoimi

KOULUKULJETUSHAKEMUS
ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAILLE
(perusopetuslaki 32§)

-

lukuvuodelle

1. Koulukuljetus myönnetään ilman hakemusta koulukuljetusperiaatteiden mukaisesti oppilaille, joiden kohdalla
maksuttoman koulukuljetuksen ehdot täyttyvät.
Koulukuljetusperiaatteet löytyvät tämän hakemuksen toiselta puolelta sekä osoitteesta
www.sakyla.fi – Kasvatus ja opetus – Sivistystoimen lomakkeet.

2. Hakemus koskee koulukuljetusta:
Koulumatka yli 3 km 1.- 2. lk oppilaille
Talviajalle 1.- 6. lk oppilaille, koulumatka yli 3 km
Lääkärin tai muun asiantuntijan lausunnon perusteella
Petoeläinvaaran perusteella
Koulumatkan vaarallisuuden perusteella (Koululiitu-kartat)

Kuljetus toisen huoltajan osoitteesta (yhteishuoltajuus)
Muuta kuin lähikoulua käyvä oppilas
Iltapäivätoimintaan osallistuva oppilas
Esiopetuskuljetus
Kuljettamisavustus

Oppilaan tiedot
Nimi

Syntymäaika

Oppilaan Digi- ja väestötietovirastoon merkitty lähiosoite
Koulun nimi

Luokka

Koulumatkan pituus lyhintä jalankulkukelpoista väylää pitkin / km

Hakemuksen perustelut

Lääkärin tai muun asiantuntijan koulukuljetukseen liittyvä lausunto liitteenä (lausunnossa pitää olla mainittuna perusteltu
syy koulukuljetuksen tarpeelle, älä liitä hakemukseen muita terveyteen liittyviä lausuntoja)

Allekirjoitus
Paikka ja päivämäärä

Huoltajan allekirjoitus

Puhelinnumero

Nimenselvennys

Sähköpostiosoite

Lisätiedot: koulujen rehtorit, Isosäkylän koulun koulukuljetusvastaava Maija Suni ja päiväkodinjohtajat
Hakemus palautetaan päiväkodinjohtajalle, koulun rehtorille tai sivistystoimen hallintopäällikölle (Rantatie 268, 27800 Säkylä tai
sarita.sandelin@sakyla.fi)

Rehtorin/koulukuljetusvastaavan/päiväkodinjohtajan esitys:

Sivistyslautakunta 4.2.2020

SÄKYLÄN KUNNAN
ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUSPERIAATTEET
1.3.2020 ALKAEN

esiintymisistä aiheutuvan vaaran voi muutoin todeta ilmeiseksi. Tilapäinen
maksuton koulukuljetus lakkaa välittömästi kuljetuksen syyn lakatessa.
2.5

Koulumatkalla tarkoitetaan matkaa oppilaan vakinaisesta, väestörekisteriin
merkitystä osoitteesta lähikouluun. Koulukuljetus järjestetään tai korvataan vain
kodin ja koulun väliselle matkalle tai esiopetuspaikan väliselle matkalle.
3.
Huoltajan ilmoittama oppilaan koulumatka tarkistetaan sivistystoimen
hallinnossa. Koulumatka mitataan lyhyintä, jalankäyntikelpoista ja yleisessä
käytössä olevaa reittiä pitkin. Sivistystoimen hallintopäällikkö myöntää
lukuvuoden aikaiset koulukuljetukset. Tilapäiset, tapaturmista johtuvat
koulukuljetukset myöntää koulun rehtori.

MUITA HUOMIOITA
3.1

Yhteishuoltajuus
Yhteishuoltajuudessa oleville oppilaille koulumatkat myönnetään kotiosoitteesta
ainoastaan lähikouluun, johon oppilas väestörekisteriin merkityn osoitteen
mukaan kuuluu. Koulukuljetuspäätös voidaan myöntää myös toisen huoltajan
osoitteesta, mikäli olemassa olevia kuljetuksia voidaan hyödyntää. Tämä
edellyttää, että koulukuljetuksissa on tilaa eikä niistä aiheudu kunnalle
ylimääräisiä kustannuksia. Erillisiä kuljetuksia ei järjestetä.

3.2

Muuta kuin lähikoulua käyvät
Mikäli oppilas käy huoltajan pyynnöstä muuta kuin lähikoulua, oppilaaksi
ottamisen edellytys on, että huoltaja vastaa koulukuljetuksesta tai saattamisesta
aiheutuvista kustannuksista. Koulukuljetus voidaan kuitenkin myöntää muualle
kuin lähikouluun, mikäli kuljetuskustannukset ovat saman suuruiset tai
edullisemmat kuin omaan lähikouluun. Erillistä koulukuljetusta ei järjestetä.
Huoltajan on tässä tapauksessa haettava aina kuljetusta
koulukuljetushakemuksella.

3.3

Iltapäivätoimintaan osallistuvat
Iltapäivätoimintaan osallistuvat koulukuljetukseen oikeutetut oppilaat voivat
käyttää jo olemassa olevia kuljetuksia silloin kun niissä on tilaa. Erillisiä
kuljetuksia ei järjestetä.

MAKSUTON KOULUKULJETUS TAI KULJETTAMISAVUSTUS MYÖNNETÄÄN:
1.

2.

ILMAN HAKEMUSTA
1.1

Yli 3 km, esiopetusoppilaat
Esiopetukseen osallistuville lapsille, joiden matka esiopetukseen on yli kolme
kilometriä.

1.2

Yli 5 km, 1.-9. luokan oppilaat
1.-9. luokan oppilaille, joiden koulumatka on yli viisi kilometriä.

HUOLTAJAN HAKEMUKSESTA
2.1

Yli 3 km, 1.-2. luokan oppilaat
1.-2. luokkien oppilaille, joiden koulumatka on yli kolme kilometriä, voidaan
myöntää oikeus käyttää olemassa olevia kuljetuksia, mikäli kuljetuksissa on tilaa.
Jos kaikki kuljetusta anoneet eivät mahdu kuljetukseen, kuljetusoikeus
myönnetään koulumatkan pituuden mukaisessa järjestyksessä.

2.2

Talviaika, 1.-6. luokan oppilaat
Talviajalla 1.-6. luokkien oppilaille, joiden koulumatka on yli 3 km, voidaan
myöntää oikeus käyttää olemassa olevia kuljetuksia erityisin perustein (esim.
matka lähes viisi kilometriä, tien vaikeakulkuisuus, Koululiitu-arvio tms.).

2.3

Lausunnot
Lääkärin tai muun asiantuntijan lausunnon perusteella.

2.4

Petoeläimet
Kunnan alueella esiintyy petoeläimiä. Petojen esiintyminen ei yksin ole peruste
maksuttomalle koulukuljetukselle, vaan mahdollisen vaaran aiheuttaa
petoeläimen käyttäytyminen. Tilapäisen kuljetustarpeen voi aiheuttaa
petoeläimen todettu ja ajankohtainen uhkaava käyttäytyminen. Tilapäinenkään
kuljetustarve ei voi perustua aikaisempien vuosien tapahtumiin. Petoeläimen
aiheuttamasta vaarasta pyydetään lausunto riistanhoitoyhdistykseltä. Kuljetus
voidaan myöntää myös ilman riistanhoitoyhdistyksen lausuntoa, mikäli susien

Matkan vaarallisuus
Oppilaille, joiden koulumatka arvioidaan oppilaan luokka-aste huomioiden
vaaralliseksi viimeisimpien päivitettyjen Koululiitu-karttojen perusteella.
Lisätiedot: sivistystoimen hallintopäällikkö.

Perusopetuslain 628/1998 32 §:n määrittelemä koulukuljetusoikeus:
Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä
kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Jos
esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen tai lasten päivähoidosta
annetussa laissa tarkoitetusta päivähoidosta esiopetukseen on viittä kilometriä
pitempi, oppilaalla on vastaavasti oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa
suoraan esiopetukseen tai päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin
tai päivähoitoon. Perusopetusta, lisäopetusta tai esiopetusta saavalla oppilaalla
on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun edellä tarkoitettu matka
oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian
vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona
on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus.
(19.12.2003/1139) Edellä 1 momentin mukaisesti järjestettävä oppilaan
päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia.
Jos oppilas on lukuvuoden alkaessa täyttänyt 13 vuotta, saa koulumatka kestää
enintään kolme tuntia. (24.6.2010/642)

