Iitin kunta
Sivistyspalvelut

Hakemus

Hakemus koulukuljetuksesta
Oppilas

Huoltaja

Hakemuksen
peruste

Nimi

Syntymäaika

Osoite

Koulu ja luokka

Huoltajan yhteystiedot

tien vaarallisuus
lääkäri- tai muu asiantuntijalausunto
koulumatkaan odotuksineen kuluva aika
Koulumatkan pituus yhteen suuntaan
Kuljetusta halutaan
/

Hakemuksen
perusteet

Päiväys ja
huoltajan
allekirjoitus

20

alkaen

km

Perusopetuslaki 32 §
Koulumatkat
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)
Jos oppilas otetaan muuhun kuin 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuun kouluun tai opetuksen
järjestämispaikkaan, oppilaaksi ottamisen edellytykseksi voidaan asettaa, että huoltaja vastaa oppilaan
kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista. Lisäksi, jos esiopetusta saava lapsi osallistuu
toisessa kunnassa järjestettävään lasten päivähoitoon lasten päivähoidosta annetun lain 11 c §:ssä
tarkoitetulla tavalla, opetuksen järjestäjällä on oikeus edellyttää, että lapsen huoltaja vastaa lapsen
kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista päivähoito- ja esiopetuspaikan välillä.
(8.4.2011/324
Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun toimintaan
Iitin kunnan koulukuljetuksista vastaa Iitin kunnanhallitus, joka on hyväksynyt koulukuljetuksia koskevat
yleiset periaatteet ja ehdot, joiden täyttyessä kunta järjestää oppilaalle koulukuljetuksen.
Esiopetuksen ja perusopetuksen oppilaiden varsinaisella koulumatkalla tarkoitetaan oppilaan päivittäistä
kodin/asunnon ja koulun välistä matkaa, jonka oppilas kulkee kouluun mennessään ja sieltä palatessaan.
Koulukuljetukset järjestetään tai korvataan vain kodin ja koulun väliselle matkalle. Kunta järjestää
koulukuljetuksen vain väestörekisteriin merkittyyn kodin osoitteeseen.
Kunnan velvollisuutena ei ole järjestää koulukuljetusta koko matkalle, vaan kuljetus voidaan järjestää vain
osalle matkasta. Matka, jonka oppilaan tulee varautua kulkemaan omin neuvoin, on pisimmillään
omavastuumatkoina määritelty kilometriraja.
Omavastuumatkat:
-

esiopetusoppilaalla ja 1.-2. luokan oppilaalla 3 km
3.-9. luokan oppilaalla 5km

Jos kuljettamista tai avustamista haetaan koulumatkan rasittavuuden perusteella, tulee hakemukseen
liittää lääkärin antama lausunto. Poikkeukset kuljetusoikeuksiin myöntää sivistystoimenjohtaja.

