
Hakemus

Maksuttomaan koulukuljetukseen 

(Perusopetuslaki 32 §)

Siilinjärven kunta 
Sivistyspalvelut 
Koulutoimisto
PL  5, 71801 Siilinjärvi 
Puh. 044 740 1307

Oppilaan tiedot

Nimi

Henkilötunnus Kotikunta

Lähiosoite ja postitoimipaikka

Koulu ja luokka

Huoltajan tiedot

Nimi

Lähiosoite ja postitoimipaikka

Puhelin kotiin Puhelin työhön 

Sähköpostiosoite

Koulukuljetusta haetaan

Luokille / ajalle 

Matka: mistä mihin

Matkan pituus suorinta jalankulkukelpoista tietä km

Mahdollisen sivutien osuuden pituus yhteensuuntaan km

Kulkuneuvo: Linja-auto / taksi / erilliskuljetus / muu, mikä? 

Perustelut

Koulumatkan pituus: yli 5 km yli 3 km, enintään 5 km ( 1-2 lk)

Oppilaan terveydentila, lääkärin-/psykologin todistus liitteenä

Koulumatka vaarallinen

Lisäselvityksiä (oppilaan terveydentila yms.)

Päiväys ja huoltajan allekirjoitus



KOULUMATKOJEN KORVAAMINEN JA JÄRJESTÄMINEN PERUSKOULUSSA

Koulumatkojen korvaamisessa ja järjestämisessä noudatetaan perusopetuslakia § 32, 

kunnanvaltuuston päätöstä, kunnan toimivaltasääntöä ja koululautakunnan hyväksymiä periaatteita.   

Oppilaan koulumatkat korvataan siihen kouluun, jonka koulunkäyntialueella hän asuu tai muuhun

kunnan osoittamaan opiskelun vaatimaan kouluun, mikäli:

1. Oppilaan koulumatka on yli 3 km (1-2 luokat) tai yli 5 km (3-10 luokat)

Koulumatka mitataan lyhintä jalankulkukelpoista väylää pitkin kotiportilta koulun portille. 

2.Oppilaan koulumatka on vaarallinen

Perusteena koululautakunnan päätös tien vaarallisuudesta ja koulutoimiston hankkimat

poliisiviranomaisen lausunnot.

3. Oppilaan koulumatka on vaikea tai rasittava

Perusteena huoltajan toimittama alkuperäinen lääkärintodistus, jossa on 

- yksiselitteisesti todettu kuljetuksen tarpeellisuus

- mainittu, jos oppilas ei voi käyttää linja-autoa

- mainittu aika, jona kuljetus tarvitaan.

Koulukuljetusta matkan pituuden perusteella ei tarvitse hakea (kohta 1). 

Muissa tapauksissa (kohdat 2 ja 3) koulukuljetus myönnetään vain hakemuksesta. 

Hakemuslomakkeita saa kouluilta / koulutoimistosta / Siilinjärven kunnan nettisivuilta osoitteesta

http://www.siilinjarvi.fi/opetus_ja_koulutus/perusopetus/lomakkeet/index.php

Jos oppilas huoltajan aloitteesta käy muuta kuin oman koulunkäyntialueensa koulua, silloin huoltaja

vastaa koulukuljetuksen järjestämisestä ja kustannuksista. Huoltaja vastaa koulukuljetuksesta myös 

silloin, kun oppilas tarvitsee sairauden tai vapaa-ajan tapaturman vuoksi kuljetuksen kouluun.

Koulukuljetukset hoidetaan pääsääntöisesti linjaliikenteessä. Ellei linjaliikennettä ole, kuljetus 

järjestetään tilausvuorolla/taksilla tai huoltajalle maksetaan saattoavustusta.

Kuljetusten yhdistelyjen vuoksi oppilas voi joutua odottamaan koululla kuljetusta tunnin tai lähtemään

aamuisin tuntia aikaisemmin. Oppilaan koulumatkaan voi sisältyä myös itse kuljettava matka 

linja-autopysäkille tai taksireitin varteen, enintään 3 km. 

Päivittäiseen koulumatkaan käytettävä aika odotuksineen voi olla

- vuosiluokilla 1 - 6    2,5 tuntia

- vuosiluokilla 7 - 10   3 tuntia

Koulutoimistossa koulukuljetuksista päättää talouspäällikkö Pekka Kauhanen puh. 044 740 1302 ja

kuljetusjärjestelyistä huolehtii toimistosihteeri Kaisa Sutinen puh. 044 740 1307.

http://www.siilinjarvi.fi/opetus_ja_koulutus/perusopetus/lomakkeet/index.php
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