KOULUKULJETUSHAKEMUS

Tällä lomakkeella kerättyjä henkilötietoja käytetään kuljetusten suunnitteluun ja järjestelyyn. Tiedot kerätään
Riihimäen kaupungin rekisteriin ja kuljetuksessa tarvittavat tiedot välitetään kuljetusyrittäjälle. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä: www.riihimaki.fi/tietosuoja
OPPILAAN TIEDOT
Nimi

Syntymäaika

Koulu

Luokka-aste

Lähiosoite
Postitoimipaikka
HUOLTAJAN YHTEYSTIEDOT
Huoltajan nimi
Huoltajan sähköposti

Koulukuljetusta haetaan ajalle
HAKEMUKSEN
PERUSTE

Huoltajan puhelinnumero

____ / ____ 20_____ – ____ / ____ 20_____

Matkan pituus ________ km
Terveydelliset syyt (asiantuntijalausunto liitteenä)
Muu syy (asiantuntijalausunto liitteenä)
Tien vaarallisuus
Päätöksen saa lähettää sähköisessä muodossa

Kyllä
Ei

LISÄTIETOJA

HUOLTAJAN
Päiväys
ALLEKIRJOITUS
_____/_____ 20____

Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys

_________________________________________

Sivistys ja hyvinvointi

KOULUKULJETUSTEN MÄÄRÄYTYMINEN

Perusopetuslain 32 pykälässä määritellään esi- ja perusopetusta saavien oppilaiden koulukuljetusten myöntämisen perusteet sekä ne periaatteet, joita koulukuljetusten järjestämisessä noudatetaan. Perusteiden täyttyessä kunta on velvollinen järjestämään oppilaalle maksuttoman koulukuljetuksen tai korvaamaan huoltajalle oppilaan kuljettamisesta aiheutuvia kustannuksia. Mikäli perusopetuslain määrittämät koulukuljetusten
myöntämisperusteet eivät täyty, ovat huoltajat itse velvollisia järjestämään oppilaan koulumatkan.
Koulukuljetus myönnetään ainoastaan hakemuksesta oppilaalle ensisijaisena koulupaikkana osoitettuun esitai perusopetuspaikkaan. Koulukuljetusta haetaan lukuvuosittain. Päätökset koulukuljetuksesta voivat koskea koko lukuvuotta tai sen osaa.
Oppilaalla ei ole oikeutta koulukuljetukseen millään perusteella, mikäli hän opiskelee muussa kuin kunnan
hänelle osoittamassa ensisijaisessa esiopetus- tai perusopetuspaikassa.
Koulukuljetusten myöntämisessä ja järjestämisessä noudatetaan Riihimäen kaupungin sivistyslautakunnan
hyväksymää Koulukuljetussääntöä.
Koulukuljetuksen myöntämisen perusteet:
1.

Koulumatkan pituus
Koulumatkan pituuden tulee olla Riihimäen kaupungin osoittamaan ensisijaiseen esiopetus- tai perusopetuspaikkaan
- esiopetuksessa tai peruskoulun 1.–3. luokan oppilaalla yli kolme kilometriä
- peruskoulun 4.–9. luokan oppilaalla yli viisi kilometriä.
Poikkeuksia kilometrirajoista (esim. 2,9 km) ei tehdä, vaan kaikkia oppilaita kohdellaan samoin perustein. Oppilaan koulumatka määritellään lyhintä jalankulkukelpoista ja yleisessä käytössä olevaa
tietä pitkin kotitontin portilta koulutontin portille.

2.

Koulumatkan vaikeus tai rasittavuus
Kunta järjestää oppilaalle koulukuljetuksen, 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 koulukuljetuksen tarpeesta.

3.

Koulumatkan vaarallisuus
Jos oppilaan koulumatka tai osa siitä todetaan vaaralliseksi, kunta järjestää kuljetuksen koulumatkalle tai sen vaaralliseksi katsotulle osuudelle. Koulumatkan vaarallisuudesta on tarkemmin määritelty Koulukuljetussäännössä.

Koulukuljetuksen järjestäminen
Koulukuljetukset pyritään järjestämään ensisijaisesti julkisella liikenteellä. Mikäli koulukuljetusta ei
pystytä järjestämään julkisen liikenteen avulla, järjestetään koulukuljetus muulla tavoin. Koulukuljetusta ei välttämättä järjestetä koko matkalle, vaan oppilaan tulee varautua siihen, että hän kulkee
osan koulumatkasta omatoimisesti. Oppilas voi myös joutua käyttämään useita eri kuljetusmuotoja.
Kotoa haetaan vain poikkeustapauksessa ja erikseen perustellusta syystä (esim. liikuntaeste).
Koulumatkakustannusten korvaus
Kunta voi suorittaa korvausta huoltajalle oppilaan kuljettamisesta aiheutuneista kustannuksista. Korvaus vastaa matkakustannuksia pääsääntöisesti halvinta kuljetustapaa noudattaen. Edellytyksenä
on, että oppilas on oikeutettu kuljetukseen eikä kunta ole sitä järjestänyt. Koulumatkakustannusten
korvauspäätös tehdään lukuvuodeksi kerrallaan, ellei sitä erityisestä syystä ole myönnettävä lyhyemmäksi ajaksi. Oikeutta saada koulumatkakustannusten korvausta tulee hakea ennen kuljetuksen
aloittamista.
Tarkemmin koulukuljetusten myöntämisen perusteista ja järjestämisestä Koulukuljetussäännössä, joka on
Riihimäen kaupungin internet-sivuilta – Palvelut – Päivähoito ja koulutus – Perusopetus – Koulukuljetus.

