Hakemus saapunut:

KOULUKULJETUSHAKEMUS

Koululle

____.____.20____

Janakkalan kuntaan

____.____.20____

Suku- ja etunimi

Syntymäaika

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

OPPILAAN
PERUSTIEDOT

Koulun nimi

Luokka

KOULU JA
KOULUMATKA
Koulumatkan pituus (mitataan lyhintä jalankulkukelpoista reittiä pitkin)
____________________ metriä

Huom! Koulumatkan pituus tarkistetaan kunnassa!

Kuljetustarve
Haen kuljetusta ____.____.20____ alkaen
(Huom! Jos oppilas osallistuu koulun iltapäivätoimintaan, kunta ei järjestä erillistä kuljetusta iltapäiväkerhosta kotiin)

PERUSTELUT

Haen kuljetusta koulumatkan pituuden perusteella
Haen kuljetusta terveydellisten syiden perusteella (asiantuntijalausunto oltava liitteenä)
Haen kuljetusta koulumatkan vaarallisuuden perusteella (perustelut lisätietoja kohtaan)
Muu syy (perustelut lisätietoja kohdassa)

LISÄTIETOJA

Päiväys
HUOLTAJA

Huoltajan allekirjoitus ja nimen selvennys

____.____.20____
Puhelinnumero(t) koti/työ

sähköpostiosoite

Puhelinnumeroni saa luovuttaa kuljetusta hoitavalle liikennöitsijälle

Koulukuljetushakemus toimitetaan os. Hämeenlinnan kaupunki, Joukkoliikenne ja henkilökuljetusyksikkö,
kuljetussuunnittelija Iina Eiste, Wetterhoffinkatu 2, 3. krs, PL 84, 13100 HÄMEENLINNA. Hakemuksesta tehdään
sivistysjohtajan viranhaltijapäätös, joka postitetaan huoltajalle. Päätöksen valmistelee kuljetussuunnittelija.
Lisätietoja: kuljetussuunnittelija Iina Eiste, p. 03 621 5328, iina.eiste@hameenlinna.fi
Janakkalan kunta
Kunnanvirasto
Juttilantie 1
14200 TURENKI

Puh. (03) 680 11 tai (019) 75 801
Fax. (03) 680 1209 tai (019) 758 0209
janakkalan.kunta@janakkala.fi

KOULUKULJETUKSEN JÄRJESTÄMINEN
Koulukuljetukset järjestetään perusopetuslain määräysten ja Janakkalan koulutuslautakunnan 15.3.2017 §
24 hyväksymien periaatteiden mukaisesti.
Peruskoulun oppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen silloin kun
1. 1.-3. luokan oppilaan koulumatka on yli 3 km ja 4.-9. luokan oppilaan koulumatka on yli 5 km.
Koulumatka mitataan lyhintä yleisessä käytössä olevaa jalankulkukelpoista tietä kotitontin portilta koulun
portille. Koulumatkan mittaus tarkistetaan kunnassa kartalta ja kiistatapauksessa maastomittauksena
2. Koulumatka on vaarallinen. Koulumatkan vaarallisuuden arvioinnissa käytetään hyväksi tie- ja
vesirakennushallituksen määrittelemiä koulumatkan turvallisuuden arviointiohjeita, mahdollisia tie- ja
poliisiviranomaisten lausuntoja sekä KOULULIITU-karttaa
3. Koulumatka on oppilaalle liian vaikea tai rasittava. Kuljetuksen järjestämisestä päätettäessä edellytetään
lääkärin tai vastaavan asiantuntijan lausuntoa, jossa kuljetustarve on todettu välttämättömäksi. Lääkäri tai
vastaava asiantuntija ei lausunnollaan voi velvoittaa kuljetuksen järjestämistä, vaan lausuntoa käytetään
asiantuntija-apuna päätöksenteossa. Kuljetuspäätös lääkärintodistuksen perusteella tehdään sille ajalle,
jolle tarve on todettu, pääsääntöisesti enintään lukuvuodeksi kerrallaan.
Oppilaan oikeus koulumatkaetuun tai matkojen tukemiseen voi rajoittua vain osaan lukuvuotta, esimerkiksi
talviaikaan tai oppilaan sairausaikaan.

Koulukuljetuksissa käytetään ensisijaisesti olemassa olevaa julkista liikennettä (vuorolinja-autoja). Linjaautoja käyttävät oppilaat saavat koululta linja-autolipun matkojaan varten. Koulukuljetuksia hoidetaan lisäksi
tilausajoliikenteellä (taksit) jos linja-autoja ei kulje tai jos linja-autoa käytettäessä oppilaalla ylittyy päivässä
koulumatkoihin odotuksineen perusopetuslaissa määritellyt aikarajat (2,5 tuntia tai 3 tuntia jos oppilas
lukuvuoden alkaessa on täyttänyt 13 vuotta) tai jos oppilas tarvitsee lääkärintodistuksen perusteella
taksikuljetuksen.
Taksikuljetukset suunnitellaan kunnassa keskitetysti ja järjestetään siten, että ne mahdollisuuksien mukaan
palvelevat usean luokan ja koulun oppilaita. Välikyydityksiä järjestetään vain silloin kun oppilaiden
koulumatkojen sallitut aikarajat ylittyisivät. Taksit ajavat tietyn linja-autonomaisen reitin ja oppilaat
kerääntyvät sovituille taksipysäkeille kuten vuorolinja-autoa käytettäessä. Taksi hakee kotoa vain silloin kun
siihen on erityinen syy. Asiasta tulee tällöin esittää lääkärintodistus, jossa on todettu, että oppilas on
välttämätöntä hakea kotoa saakka.
Kuljetusoppilaan koulumatkaa ei ole välttämätöntä järjestää koko pituudeltaan, vaan oppilaan koulumatka
voi muodostua oppilaan itse kulkemasta osasta. Kodin ja pysäkin välinen matka, jonka oppilas reiteistä
johtuen voi joutua kulkemaan omin neuvoin, voi olla 1.-3. –luokkalaiselle enintään 3 km ja 4.-9. luokan
oppilaalle 5 km.
Mikäli kunta ohjaa oppilaan muuhun kuin hänen omaan lähikouluunsa (esim. oppilasmäärien tasaamisen ja
muiden tämänkaltaisten syiden perusteella) ja koulumatkarajat ylittyvät, oppilaalla on oikeus kunnan
kustantamaan koulukuljetukseen. Mikäli oppilas hakeutuu itse muuhun kuin lähikouluunsa, kunta ei järjestä
kuljetusta eikä osallistu oppilaan koulumatkakustannuksiin.

