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HAKIJAN TIEDOT 
Oppilaan sukunimi 
 
 

Oppilaan kaikki etunimet Oppilaan henkilötunnus 

Kotiosoite (väestörekisteri) 
 
 

Postinumero ja postitoimipaikka 
 

Kotikunta 

Huoltajan sukunimi 
 
 

Huoltajan etunimi Huoltajan puhelinnumero 

Esikoulun nimi ja osoite/palveluyksikkö 
 
 

Huoltajan sähköpostiosoite 

KULJETUKSEN PERUSTE 

 
   Esikoulumatkan pituus kunnan osoittamaan päiväkotiin (yli 3 km) 
   Vaarallinen esikoulumatka (alle 3km). Sivistyslautakunnan vaaralliseksi luokittelemat tieosuudet on  
   lueteltu koulukuljetusperiaatteissa. 
   Vaikea tai raskas koulumatka, asiantuntijalausunto liitetään hakemukseen 
   Muu, mikä ___________________________________________________________________________ 
 

AIKA JA KULJETUSTAPA 

Koulukuljetusta haetaan ajalle _____ /_____ 20____ - _____ /_____ 20 ___ 
Koulukuljetustarve on aamulla  
Koulukuljetustarve on iltapäivällä 
 
Esiopetusoppilaille myönnetään koulukuljetus ensisijaisesti saattoavustuksen muodossa. Toissijainen kul-
jetusmuoto on kulukorvaus Matkahuollon bussikortin muodossa ja kolmantena vaihtoehtona voidaan 
harkita koulukuljetusta tilausliikenteellä. Huoltajan työeste, vuorotyö, opiskelu tai kotihoidossa olevien 
muiden lasten hoitaminen eivät ole riittäviä perusteita myöntää kuljetusta tilauskuljetuksena, vaan li-
säksi tarvitaan jokin muu erityinen syy. Hakemuksesta on selkeästi ilmettävä, miksi tilauskuljetusta edel-
lytetään ja miksi lapsi ei voi liikkua huoltajan tai tämän valtuuttaman aikuisen saattamana tai käyttää 
koulumatkoilla joukkoliikenteen busseja.  
 
Haemme koulukuljetusta  
 
   Saattoavustuksen muodossa (avustushakemus toimitetaan koulukuljetuspäätöksen liitteenä)                      
   Kulukorvausta bussikortin muodossa (bussikortti noudetaan Matkahuollosta päätöstä vastaan) 
   Tilausliikenne 
          Oppilas käyttää apuvälineitä, esim. pyörätuolia 
          ______________________________________ 

 

LISÄPERUSTELUT JA LISÄTIETOJA  

 
 

PÄIVÄYS JA HUOLTAJAN ALLEKIRJOITUS 
Paikka ja aika Allekirjoitus ja nimenselvennys 
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PORVOON KAUPUNGIN ESIOPETUSOPPILAIDEN KOULUKULJETUKSEN PERUSTEET – Hakijalle tiedoksi 

1. Porvoon sivistyslautakunnan vahvistamat esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksia koskevat periaat-
teissa määritellään koulukuljetuksen anomis-, myöntämiskäytännöt. Periaatteet perustuvat Perus-
opetuslain 32. §:ään ja koskevat esiopetusta, perusopetusta sekä lisäopetusta. 
 

2. Koulukuljetuksen myöntäminen edellyttää aina hakemuksen tekemistä ja sen perusteella tehdään 
viranhaltijapäätös. Koulukuljetus myönnetään vain kodin ja esikoulun välisille matkoille. Esiope-
tusta täydentävään varhaiskasvatukseen/varhaiskasvatuksesta koulukuljetusta ei myönnetä. 
 

3. Esiopetusryhmät muodostetaan ottaen huomioon lapsen tuleva lähikoulu kotiosoitteen perus-
teella. Mikäli huoltaja anoo lapselleen paikkaa toisesta esikoulusta ja toissijainen esikoulupaikka 
myönnetään, oikeutta koulukuljetukseen ei ole. Tämä koskee myös kielikylpyesiopetusta. 
 

4. Koulumatka mitataan sivistystoimistossa koulukuljetusperiaatteiden mukaisesti. Matkan pituudella 
tarkoitetaan yhdensuuntaista koulumatkaa.  
 

5. Koulukuljetus myönnetään vain oppilaan väestörekisteriin merkityn osoitteen perusteella. Mikäli 

oppilas asuu lukuvuoden tai osan siitä esim. toisen huoltajan luona tai toisessa osoitteessa, koulu-

kuljetusta ei myönnetä siitä osoitteesta. Oppilaan muuttaessa vaaditaan uusi koulukuljetushake-

mus. 

 

6. Lain mukaan opetuksen järjestäjällä on oikeus valita, järjestääkö se maksuttoman kuljetuksen itse 

vai maksaako se kuljettamista tai saattamista varten avustusta. Esiopetusoppilaille myönnetään en-

sisijaisesti koulukuljetus saattoavustuksen muodossa, jolloin huoltajat itse järjestävät kuljetuksen. 

Saattoavustus maksetaan huoltajalle kaksi kertaa vuodessa jälkikäteen perustuen läsnäolopäiviin ja 

avustushakemuslomakkeet toimitetaan huoltajalle koulukuljetuspäätöksen kanssa.  

 

7. Mikäli koulumatkan pituus on alle 3 km, voidaan koulukuljetus myöntää vaarallisen koulumatkan 

perusteella. Sivistyslautakunnan vaaralliseksi luokittelemat tieosuudet löytyvät kuljetusperiaat-

teista sekä sähköiseltä kartalta.  

 

8. Huoltaja voi hakea maksutonta koulukuljetusta koulumatkan liiallisen vaikeuden tai rasittavuuden 

perusteella. Liiallisen vaikeuden tai rasittavuuden arvioimiseksi oppilaan huoltaja on velvollinen 

hankkimaan asiantuntijalausunnon, jossa koulukuljetuksen järjestämistä suositellaan joko joukkolii-

kenteen bussilla tai tilausajona järjestettävänä kuljetuksena. Jokainen tapaus käsitellään erikseen ja 

lausuntoja käytetään tukena harkinnanvaraisessa päätöksenteossa. Asiantuntijalausunto ei velvoita 

kuntaa kuljetuksen järjestämiseen eikä asiantuntijalausunto määrää sitä, onko kuljetusoikeuspää-

tös myönteinen vai kielteinen. 

 

9. Perheen muuttaessa, tulee ensin uuden osoitteen perustella selvittää voiko oppilas aloittaa siinä 

esikoulussa, joka tekee yhteistyötä tulevan lähikoulun kanssa. Mikäli vaihtomahdollisuutta ei ole 

koulukuljetusta voi hakea jos myöntämisedellytykset täyttyvät.  

 

10. Hakemuslomake palautetaan viimeistään 17. helmikuuta 


