
 MAKSUTTOMAAN/ MAKSULLISEEN 
KOULUKULJETUKSEEN PÄÄSY 

 Hakemus/ Päätös  
 
  
Hakemus (huoltaja täyttää)  Päätöspvm          § 

Hakemus 
 

Haen lapselleni 
 maksutonta koululaiskuljetusta ajalle :  _______________________  
 maksullista koululaiskuljetusta ajalle :   _______________________  

Oppilaan henkilötiedot Oppilaan nimi ja osoite 
 
 
 

Henkilötunnus 

Kotikunta 
 

Huoltajan nimi, osoite ja puhelin 

Koulumatka 
 

Koulu 
 

Luokka 

Koulumatkan pituus yhteen suuntaan (km) 
 

Koulumatkaan odotuksineen kuluva aika 
päivässä  

Hakemuksen peruste  Koulumatkan pituus                                                  
 Oppilaan terveydentila (lääkärinlausunto liitteenä) 
 Koulumatka on vaarallinen, perustele alle:  
 Koulumatka on rasittava, perustele alle: 
 Oppilas käy kielivalinnan vuoksi lähintä tarkoituksenmukaista koulua 
 Oppilas käy liikenneyhteyksien kannalta lähintä omakielistä koulua 

 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Liitteet  Lääkärinlausunto 
 Muu, mikä ______________________________________________________ 

Allekirjoitus Paikka ja päivämäärä                                                Allekirjoitus 
 
 

Päätös perusteluineen 

Sivistys- ja 
hyvinvointijohtajan 
päätös 

 Myönnetään maksuton koululaiskuljetus ajalle : __________________. 
 Myönnetään maksullinen koululaiskuljetus ajalle : _________________.  

Kuljetuksesta saa lisätietoja koululta. Kertamaksu on voimassa olevan 
bussilipputaksan mukainen alin lapsen kertalipun hinta riippumatta matkan pituudesta. 
Laskutus tapahtuu neljä kertaa lukuvuodessa (poissaoloja ei huomioida). 

 Ei myönnetä koululaiskuljetusta. 

Perustelut  
 
 
 

Allekirjoitus 
 

 
    
Auli Hyttinen              Sivistys- ja hyvinvointijohtaja 

Täytäntöönpano Päätös 
 Hakijalle 
 Koululle 

 
Valitusosoitus: 
Päätöksestä voidaan tehdä kirjallinen hallintovalitus Itä-Suomen hallinto-oikeudelle (os. PL 1744, 70101 Kuopio)  
30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.  



 
 
PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUSTEN JÄRJESTÄMINEN   
 
Perusopetuslain 32 §:n mukaan peruskoulun oppilaalle on järjestettävä maksuton kuljetus tai avustettava kuljetusta 
tai saattamista, mikäli yhdensuuntainen koulumatka ylittää 5 kilometriä tai milloin se oppilaan ikä tai muut 
olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle muutoin liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi.  
 
Tässä ohjeessa täsmennetään koulukuljetusten järjestämistä Virolahden ja Miehikkälän kunnissa. 
 
1. Koulukuljetukset oppilaan opiskellessa kunnan osoittamassa peruskoulussa 
 
Peruskoulun oppilaalle järjestetään maksuton koulukuljetus tai hänen kuljetustaan avustetaan, mikäli oppilaan 
yhdensuuntainen koulumatka ylittää viisi kilometriä tai milloin se oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen 
muodostuu oppilaalle muutoin liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Muilla olosuhteilla tarkoitetaan tässä 
yhteydessä erityisesti oppilaan heikkoa terveyttä tai tien vaarallisuutta. 
 
Oppilaan heikko terveys tulee olla lääkärintodistuksella todettu ja tien vaarallisuus sivistys- ja 
hyvinvointilautakunnan päätöksellä osoitettu. Koulumatkan vaikeutta, vaarallisuutta ja rasittavuutta arvioitaessa 
käytetään aina tuoreinta käytettävissä olevaa Koululiitu-ohjelman päivitystä koulumatkojen vaarallisuudesta. 
 
Oppilaan koulumatkaa ei ole välttämätöntä järjestää koko pituudeltaan, vaan koulumatka voi osittain muodostua 
oppilaan itse kulkemasta osasta. Oppilas on velvollinen kulkemaan omin avuin pysäkille enintään viisi kilometriä, 
ellei tien vaarallisuus tai oppilaan heikko terveys muuta edellytä eikä kuljetus luontevasti ja kustannuksia lisäämättä 
suuntaudu lähemmäksi oppilaan kotia.  
 
Oppilaskuljetukset hoidetaan pääsääntöisesti linja-autoilla ja takseilla, minkä lisäksi oppilaan huoltajalla on 
mahdollisuus saada kuljetusavustusta kuljettaakseen oppilaan säännöllisesti kouluun. Lisäksi huoltajat voivat 
huolehtia koulukuljetuksista erityisinä koulun tapahtumapäivinä (retket, joulujuhlat jne.). 
  
2.  Koulukuljetukset oppilaan opiskellessa muussa kuin kunnan osoittamassa peruskoulussa 

 
Jos oppilas on hakeutunut muuhun kuin kunnan osoittamaan peruskouluun, asetetaan oppilaan kouluun ottamisen 
edellytykseksi, että oppilaan huoltaja vastaa koulukuljetuksesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista.  
 
3.   Muuta 
 
Oppilaan päivittäiseen koulumatkaan odotuksineen käytettävä aika ei saa ylittää kahta ja puolta tuntia 
perusopetuslain 32 §:n 2. mom. mukaisesti. Jos oppilas lukuvuoden alkaessa on täyttänyt 13 vuotta, saa 
koulumatka kestää enintään kolme tuntia perusopetuslain 32 §:n 2. mom. mukaisesti. 
 
Jos oppilas joutuu odottamaan koululla koulukuljetusta, tulee hänellä tällöin olla mahdollisuus ohjattuun toimintaan, 
tehdä läksyjä tai muutoin opiskella. Tämä tapahtuu valvonnan alaisena.  
 
1.8.2004 lukien myös esikoulun oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa tai päivähoitopaikasta 
esiopetukseen ja takaisin esiopetuksen määräämin perustein. Jos maksuttoman kuljetuksen kriteerit eivät täyty, 
voidaan esikoululaisia hakemuksesta ottaa myös maksulliseen kuljetukseen, jolloin heidän huoltajansa maksavat 
kyydistä. 
 
Huoltajalla on mahdollisuus hakea maksuttomaan koulukuljetukseen oikeuttamattoman oppilaan pääsemistä 
maksulliseen koulukuljetukseen. Oppilaalle voidaan harkinnan mukaan myöntää oikeus maksulliseen 
koulukuljetukseen. Tällöin oppilaan huoltaja maksaa kyydistä kunnalle. Harkinnanvaraisen maksullisen kuljetuksen 
myöntämisen edellytyksenä on, että aiemmat koulukuljetusmaksut on suoritettu. 
 
Sivistys- ja hyvinvointijohtaja päättää hakemuksesta oppilaan pääsystä maksuttomaan tai maksulliseen 
koulukuljetukseen sekä myöntää kuljetus- ja saattoavustukset. 
_  _  _  _  _  _  _ 
 
Jatkoa edelliseltä sivulta hakemuksen perusteluihin: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 


