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HAKEMUS / PÄÄTÖS
Koulukuljetus

Hakemus (huoltaja täyttää)
Oppilaan nimi

Syntymäaika

Lähiosoite

Postinumero ja toimipaikka

Turvakieltomerkintä voimassa väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista
annetun lain (661/2009) 4. luvun 36§ mukaan
Huoltajan puhelin

Koulu

Oppilaan koulu ja luokka haettavana ajankohtana

Koulumatkan pituus (koti-koulu) km

Huoltajan
henkilötiedot
Hakemuksen
perustelut

Huoltajan nimi

Huoltajan sähköposti

Oppilaan
henkilötiedot

Hakemuksen syy ja perustelut (voidaan esittää myös erillisellä liitteellä)

Koulumatkan pituus
Terveydelliset syyt (liitteeksi hoitavan lääkärin tai asiantuntijan lausunto )
Koulumatka on vaarallinen (liitteeksi poliisiviranomaisen lausunto)
Koulutapaturmakuljetus (liitteeksi lääkärin lausunto)
Muu syy, mikä (liitteeksi perustelut asiantuntijalausuntoineen)
Haettava kuljetusmuoto/avustus

Tilinumero (anottaessa saattoavustusta)

Saattoavustus
Julkiset liikennevälineet
Taksikuljetus
Liitteet

Anottava avustusaika

Lääkärin lausunto
Koulupsykologin/-kuraattorin lausunto
Muu, mikä

Koko lukuvuosi
Ajalle
_____________ - _______________
Uusi anomus
Jatkoanomus, edellinen päätös pvm __________

Huoltajan
allekirjoitus

Paikka ja päiväys

Huoltajan allekirjoitus

Lausunto (koulun rehtori täyttää)
Rehtorin
lausunto

Rehtorin lausunto

Oppilaan oma lähikoulu

Puollan hakemusta

En puolla

Paikka ja päiväys

Kyllä

Ei

Rehtori tarkistanut tiedot

Kyllä

Rehtorin allekirjoitus

Päätös (viranomainen päättää)
Päätös

Hakemus hyväksytty

Myönnetty kuljetus

Hakemus hylätty
Hyväksytty hakemuksesta poikkeavasti
seuraavasti

Maksuton lakisääteinen, kuljetus (1.-9. lk)
Maksuton kunnan myöntämä kuljetus (1.-2. lk)
Muu koulukuljetus
Kuljetusavustus
Julkiset liikennevälineet
Taksikuljetus

Päätöspäivä ja §

Päätöksentekijä

Valmistelija

OikaisuvaatimusValitusosoitus annetaan päätöksen liitteenä.
ohjeet
Tiedoksi
Huoltaja

Keravan kaupunki
Kasvatus ja opetus

Rehtori

Taksikuljetuksissa yrittäjä

Käyntisoite: Kultasepänkatu 7, 04250 Kerava
Postiosoite: PL123, 04201 Kerava
Internet: www.kerava.fi
Vaihde: (09) 294 91

Sähköposti
opetus@kerava.fi
etunimi.sukunimi@kerava.fi:
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Koulukuljetus

Täyttöohjeet
Maksuton koulukuljetus
Lakisääteinen = kuljetusta hakevat kaikki ne 1.-9. -luokalla olevat oppilaat, joiden koulumatka kaupungin osoittamaan
lähikouluun on yli 5 km sekä esiopetuksessa olevat oppilaat, joiden matka esiopetukseen on yli 5 km.
Kunnan myöntämä = kuljetusta voivat hakea ne 1.-2. luokalla olevat oppilaat, joiden koulumatka kaupungin osoittamaan
lähikouluun on yli 3 km
hakemus tehdään aina ennen kuljetustarpeen alkamista ja se on voimassa lukuvuoden kerrallaan
uusi hakemus tehdään myös olosuhteiden muuttuessa (esim. oppilaan osoite muuttuu)
päätöksentekijä Kasvatus- ja opetustoimen talousjohtaja
Muu koulukuljetus
kuljetusta voivat hakea ne oppilaat, joiden hakemuksen perusteena on terveydelliset syyt, koulumatkan vaarallisuus,
koulutapaturmasta johtuva kuljetus tai vieraan uskonnon opiskelusta johtuva kuljetus
hakemus tehdään lukuvuosittain ja se on voimassa vain sen yhden lukuvuoden
myös asiantuntijalausunnot on toimitettava joka lukuvuosi hakemuksen mukana uudelleen, elleivät ne ole luonteeltaan
pysyväisluonteisia
päätöksentekijä Kasvatus- ja opetustoimen talousjohtaja
Kuljetusavustus / saattoavustus
oppilaan huoltajalle voidaan maksaa anomuksesta avustusta koulumatkakustannuksiin, jos oppilas täyttää koulukuljetusehdot
ja huoltaja kuljettaa tai saattaa oppilasta
tällöin kunta ei järjestä oppilaalle kuljetusta
korvausta on haettava täyttämällä koulukuljetushakemus ennen kuljetuksen tai saattamisen aloittamista
kuljetus- tai saattoavustuksena maksetaan julkisen joukkoliikenteen 30 päivän taksan suuruinen korvaus tai kohtuullinen
kuljetusajan pituuteen ja kuljetettavan erityistarpeisiin suhteutettu, talousjohtajan tapauskohtaisesti määrittelemä
harkinnanvarainen korvaus
korvaus maksetaan päätöksen mukaisesti huoltajan ilmoittamalle pankkitilille viimeistään kunkin lukukauden päättyessä
päätöksentekijä Kasvatus- ja opetustoimen talousjohtaja

Koulukuljetuksen järjestäminen ja koulumatkakustannusten korvaaminen
Koulukuljetukset järjestetään perusopetuslain 32 §:n määräysten ja Keravan kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunnan 18.11.2015
104 §:n tekemien periaatepäätösten mukaisesti. Keravan kaupungin kasvatus- ja opetustoimen toimintasäännön 5 §:n mukaisesti
talousjohtaja päättää kuljetusten järjestämisestä Harkinnanvaraisissa (ei lakisääteinen) tapauksissa suositus kuljetuksesta ei ole
tae sen saamiselle, vaan jokainen hakemus harkitaan erikseen. Kuljetusreitit kulkevat pääteitä pitkin, joiden varrelta kuljetusoppilaat
poimitaan kuljetuksiin erikseen osoitetuilta noutopysäkeiltä.
Koulumatkan pituus
Koulumatka mitataan kotitontilta koulutontille lyhintä yleisessä käytössä olevaa tietä pitkin.
Kunnan velvollisuutena ei ole järjestää koulukuljetusta koko matkalle, vaan kuljetus voidaan järjestää vain osalle matkasta.
Kilometriraja (3 ja/tai 5 km) on pisin mahdollinen omavastuumatka, joka oppilaan tulee varautua kulkemaan omin neuvoin.
Koskee myös matkaa kotoa kuljetukselle ja takaisin.
Koulumatkan vaarallisuus
Jos koulumatka tai osa koulumatkasta on vaarallinen, kunta järjestää kuljetuksen vaaralliseksi katsotulle koulumatkan
osuudelle tai korvaa huoltajalle koulumatkakustannuksia oppilaan kuljettamisesta.
Koulumatkan turvallisuuden arviointiperusteena käytetään mm. kasvatus- ja opetustoimen pyytämiä asiantuntijalausuntoja
Koulumatkan vaikeus ja rasittavuus
Kunta järjestää oppilaalle kuljetuksen tai korvaa oppilaan huoltajalle koulumatkakustannuksia, jos koulumatka on oppilaalle liian
vaikea tai rasittava
Kuljetuksen järjestäminen edellyttää aina asiantuntijan lausuntoa (hoitava lääkäri, koululääkäri tai koulupsykologi)
Lausunnosta tulee ilmetä selkeästi kuljetustarpeen syiden ja perusteluiden lisäksi se, mille ajanjaksolle kuljetuksen
järjestämistä suositellaan sekä se, millä kulkuneuvolla asiantuntija suosittelee kuljetuksen tapahtuvan
Sairauden takia voidaan kuljetus myöntää lääkärintodistuksessa mainituksi ajaksi
Oppilaan terapiakuljetuksia ei järjestetä eikä korvata
Vieraan uskonnon opiskelu opiskelu
Kunta järjestää pakollisen vieraan uskonnon opiskelun edellyttämät kuljetukset, mikäli säädetyt kilometrirajat ylittyvät ja mikäli
opetusta järjestetään muussa kuin oppilaan lähikoulussa, vaikka oppilas ei olisi muuten kuljetusoppilas. Oppitunnit pyritään
järjestämään varsinaisten lukujärjestystuntien ulkopuolella, päivän alussa tai lopussa.
Tällöin kuljetus järjestetään pääsääntöisesti lähikoululta koululle, jossa kielenopiskelu tapahtuu ja takaisin lähikoululle.
Muussa kuin lähikoulussa tai vieraassa kunnassa koulua käyvät oppilaat
Oppilaan käydessä huoltajan anomuksesta koulua vieraassa kunnassa tai muussa kuin kaupungin oppilaalle osoittamassa
lähikoulussa, koulukuljetuksia ei järjestetä eikä korvata.
Jos oppilas muuttaa kesken lukuvuoden kunnan sisällä ja haluaa käydä lukuvuoden loppuun vanhassa koulussa, kuljetusta ei
järjestetä eikä korvata

Keravan kaupunki
Kasvatus ja opetus

Käyntisoite: Kultasepänkatu 7, 04250 Kerava
Postiosoite: PL123, 04201 Kerava
Internet: www.kerava.fi
Vaihde: (09) 294 91

Sähköposti
opetus@kerava.fi
etunimi.sukunimi@kerava.fi:

