
NURMIJÄRVEN KUNTA PERUSOPETUKSEN MAKSUTTOMAN KOULU- JA ESIOPETUSKULJETUKSEN HAKEMUS

Sivistystoimi

Hallinto- ja talouspalvelut

Kuljetussuunnittelija 1. Koulu- ja esiopetuskuljetusanomus (1.-3. lk, matkan pituus yli 3 km)

PL 37 2. Koulukuljetusanomus (4.-6. lk, matkan pituus yli 5 km)

01901 Nurmijärvi 3. Koulukuljetusanomus (1.-6. lk, matkan pituus yli 5 km)

4. Koulukuljetusanomus (7.-9. lk, matkan pituus yli 5 km)

5. Koulukuljetusanomus (1.-9. lk, matkan pituus yli 5 km) 10. lk

4. Saattoavustus (huoltaja kuljettaa oppilasta itse), haetaan korvausta

matkakuluihin (kuitit toimitetaan kuntaan)

Kuljetusoikeutta haetaan                          alkaen

Lomakkeen palautus:

 - tulevat 7.-luokkalaiset; sähköisesti 15.2.2019 mennessä

 - tulevat 4.-luokkalaiset; sähköisesti 15.3.2019 mennessä

 - tulevat esiopetuksen ja 1. luokkien oppilaat; sähköisesti 26.4.2019 mennessä

 - erityisluokkien oppilaat; sähköisesti 30.4.2019 mennessä

 - uudet kuljetusoppilaat/muuttavat kuljetusoppilaat; sähköisesti tai omaan kouluun/päiväkotiin mahdollisimman pian muuton varmistut-

   tua 

 - kunnan ulkopuolella koulua käyvät; sähköisesti tai hakemukset kuljetussuunnittelijalle yllä mainittujen luokka-asteiden aikataulun 

   mukaisesti

Oppilaan nimi Syntymäaika

Katuosoite Postinumero Postitoimipaikka

Koulu/esiopetuspaikka (syksyllä 2018) Koulumatkan pituus (koti-koulu) km

Osallistuuko lapsi esiopetuksen/erityisopetuksen lisäksi kunnan järjestämään, hankkimaan tai tukemaan päivähoitoon? 

Kyllä ____ Ei ____

Perustelut kohtien 3, 4, 8 ja 9 mukaisiin hakemuksiin (Voidaan esittää myös erillisellä liitteellä. Tarvittavat lääkärin- ja psykologinlausunnot 

liitetään mukaan.)

Huoltajan pankkiyhteystiedot anottaessa saattoavustusta tai korvausta matkakuluista

Päiväys Huoltajan allekirjoitus Puhelinnumero työaikana

         Nimenselvennös

Hakemuksen perusteet (rengasta kohta):

1. Oppilas käy esikoulua tai on 1. - 3. luokan oppilas ja koulumatka on lyhintä käyttökelpoista reittiä pitkin yli 3 kilometriä pitkä.

2. Oppilas on 4. - 9. luokan oppilas ja koulumatka on lyhintä käyttökelpoista reittiä pitkin yli 5 km pitkä.

3. Koulukuljetus järjestetään terveydellisistä syistä. Lääkärin- tai psykologinlausunto hakemuksen liitteeksi.

4. Koulumatka on vaarallinen.

5. Oppilaan äidinkieli on ruotsi ja oppilas käy omakielistä koulua lähimmässä tarkoituksenmukaisessa koulussa vieraan kunnan

alueella. Jos vieras kunta ei järjestä kuljetusta, niin kunta maksaa korvauksen saattoavustuksena. Erillistä kuljetusta ei järjestetä.

6. Jos oppilas muuttaa kesken lukuvuoden kunnan sisällä ja käy lukuvuoden loppuun vanhassa koulussa, voidaan kustannukset kor-

vata tai  antaa oppilaalle matkakortti edellyttäen, että koulumatka on tarkoituksenmukaisesti järjestettävissä. Ei erillistä kuljetusta.

7. Oppilas käy koulua toissijaisessa koulussa ja oppilas saisi maksuttoman kuljetuksen sekä omaan lähikouluun että toissijaiseen 

kouluun. Oppilaalle voidaan antaa matkakortti tai maksaa korvausta enintään sen, mitä kustannuksia aiheutuisi omaan kouluun. 

Ei erillistä kuljetusta.

8. Muu opetussuunnitelmallinen syy (esim. 10. luokka vieraassa kunnassa, sairaalakoulu, ym.).

9. Mikäli oppilaan vanhemmat asuvat eri osoitteissa, heillä on vahvistettu yhteishuoltajuus ja kirjallinen tapaamissopimus koskien 

arkitapaamisia ja oppilas täyttää molemmista osoitteista maksuttoman kuljetuksen myöntämisen ehdot, voidaan oppilaalle myöntää 

maksuton kuljetus tai saattoavustus.

Lisätietoja:

Luokka/ryhmä (aamu-/iltapäivä) 

(syksyllä 2018)



Käännä! (Kääntöpuolella tietoja kuljetusten järjestämis- ja päätösperusteista)

PERUSOPETUKSEN MAKSUTTOMAN KOULU- JA ESIOPETUSKULJETUKSEN JÄRJESTÄMINEN TAI SAATTOAVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN

Nurmijärven esiopetuskuljetuksissa noudatetaan valtuuston päätöksen mukaisesti samoja periaatteita kuin koulukuljetuksissa,

joita puolestaan koskevat seuraavat päätös- ja järjestämisperiaatteet:

Perusopetuksen maksuttomat kuljetukset järjestetään perusopetuslain määräysten ja Nurmijärven sivistyslautakunnan tekemien periaate-

päätösten mukaisesti. Kuljetuspäätös tehdään määräajaksi (enintään 1.-3., 4.-6., 1.-6., 7.-9. tai 1.-9. luokan ajaksi). Päätöksessä on 

merkintä, mille aikavälille kuljetus on myönnetty. Oppilaan muuttaessa asuinpaikkaa tai koulua, tulee kuljetusta hakea aina uudelleen.

Perusopetuksen oppilaalle järjestetään kuljetus tai myönnetään saattoavustus, jos jokin seuraavista edellytyksistä on olemassa:

1. Esiopetuksessa olevan tai 1. - 3. luokan oppilaan koulumatka on lyhintä käyttökelpoista reittiä pitkin yli 3 kilometriä pitkä. Koulumatka

mitataan kotitontin koulua lähimmältä portilta koulutontin kotia lähimmälle portille. Mikäli reitillä on kevyen liikenteen väylä, mitataan matka 

sitä pitkin. Kunnan velvollisuutena ei ole järjestää koulukuljetusta koko matkalle, vaan kuljetus voidaan järjestää myös osalle matkasta 

Kilometrirajat ovat pisimpiä mahdollisia omavastuumatkoja, jotka oppilaan tulee varautua kulkemaan omin neuvoin.

2. 4. - 9. luokan oppilaan koulumatka on lyhintä käyttökelpoista reittiä pitkin yli 5 kilometriä pitkä. Koulumatka mitataan kotitontin koulua

 lähimmältä portilta koulutontin kotia lähimmälle portille. Mikäli reitillä on kevyen liikenteen väylä, mitataan matka sitä pitkin. Kunnan vel-

vollisuutena ei ole järjestää koulukuljetusta koko matkalle, vaan kuljetus voidaan järjestää myös osalle matkasta. Kilometrirajat ovat

pisimpiä mahdollisia omavastuumatkoja, jotka oppilaan tulee varautua kulkemaan omin neuvoin.

3. Koulumatka on oppilaalle liian vaikea tai rasittava. Kuljetuksen järjestäminen koulumatkan vaikeuden tai rasittavuuden peruteella edel-

lyttää lääkärin tai psykologin lausuntoa, jossa kuljetustarve todetaan oppilaan tutkimukseen perustuvan lääketieteellisen syyn perusteella ja 

jossa on perustelut kuljetustarpeeseen ja millä kulkumuodolla lääkäri/psykologi suosittelee kuljetuksen tapahtuvan. Lausunnosta on myös 

ilmettävä selkeästi, mille ajanjaksolle asiantuntija suosittelee maksuttoman kuljetuksen järjestämistä. Kuljetus järjestetään tai maksetaan

saattoavustus.

4. Oppilaan koulumatka on vaarallinen. Koulumatkan turvallisuuden arviointiperusteena käytetään KOULULIITU -koulumatkan liikennetur-

vallisuuden arviointiohjelmaa. Kunta järjestää kuljetuksen vaaralliseksi katsotulle koulumatkan osuudelle tai maksaa saattoavustusta.

5. Vieraassa kunnassa tai toissijaisessa koulussa koulua käyvien koulukuljetuksia ei pääsääntöisesti järjestetä eikä korvata. Seuraa-

vissa tapauksissa voidaan järjestää kuljetus tai maksaa korvausta koulumatkakustannuksista edellyttäen, että kuljetusehdot täyttyvät

matkan pituuden osalta:

 - vuosiluokkien 7. - 9. oppilaan äidinkieli on ruotsi ja oppilas käy äidinkielensä mukaisessa lähimmässä taroituksenmukaisessa koulussa

vieraan kunnan alueella (korvauksen edellytys on, että vieras kunta/koulu ei järjestä koulukuljetusta tai  ei korvaa matkakustannuksia).

Korvaus maksetaan saattoavustuksena. Erillistä kuljetusta ei järjestetä.

 - jos oppilas muuttaa kesken lukuvuoden kunnan sisällä ja hänelle myönnetään hakemuksesta lupa käydä lukuvuoden loppuun vanhassa,

voidaan koulumatkakustannukset korvata (vuoroauton alennustaksan mukaisesti) tai oppilaalle voidaan antaa matka- tai pysäkkikortti 

edellyttäen, että kuljetus on tarkoituksenmukaisesti järjestettävissä. Erillistä kuljetusta ei järjestetä.

 - oppilaan matkat korvataan toissijaiseen kouluun, jos oppilas saisi maksuttoman kuljetusoikeuden omaan lähikouluunsa ja hän käy

koulua toissijaisessa koulussa ja täyttää sinne maksuttoman kuljetuksen myöntämisen ehdot. Oppilaalle voidaan antaa matka- tai pysäk-

kikortti. Erillistä kuljetusta ei järjestetä. Korvausta maksetaan enintään sen mukaan, mitä kustannuksia aiheutuisi käymisestä omassa lähi-

koulussa.

6. muu opetussuunnitelmallinen syy (esim. oppilas käy 10. luokkaa vieraassa kunnassa, sairaalakoulu)

7. mikäli oppilaan vanhemmat asuvat eri osoitteissa, heillä on vahvistettu yhteishuoltajuus ja kirjallinen tapaamissopimus koskien arki-

tapaamisia ja oppilas täyttää molemmista osoitteista maksuttoman kuljetuksen myöntämisen ehdot, voidaan oppilaalle myöntää maksuton 

kuljetus tai saattoavustus.

Oppilaan huoltajalle voidaan maksaa anomuksesta saattoavustusta mikäli huoltaja kuljettaa oppilasta ja oppilas täyttää koulukuljetusehdot

(edellä kohdat 1-7). Tällöin kunta ei pääsääntöisesti järjestä oppilaalle kuljetusta, eikä anna vuoroautolippuja. Saattoavustus maksetaan

Kuumaseutulipun, Nurmijärven nuorisolipun ja/tai Numijärvi-lipun lipputaksan mukaisena korvauksena/matka/koulupäivä. Saattoavustusta 

ei makseta silloin, kun kuljetus tulisi järjestettäväksi erikseen tilattavalla kuljetuksella. Saattoavustusta maksetaan huoltajan pankkitillille

 jälkikäteen kuukausittain. Saattoavustusta pitää hakea viimeistään sen lukukauden aikana, jolloin kuljettaminen alkaa.

Koulukuljetuksia järjestetään tai korvataan vain kodin ja koulun väliselle matkalle. Hoitopaikkakuljetukset, terapiakuljetukset ym. 

eivät kuulu koulutoimen tehtäväkenttään ja hoitopaikkakuljetuksia päiväkotiin tai yksityiseen hoitopaikkaan ei järjestetä tai korvata.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistumisen perusteella kunta ei järjestä maksutonta kuljetusta. Kuljetus voidaan edelli-

sestä poiketen järjestää, jos oppilas on oikeutettu maksuttomaan kuljetukseen ja hänellä on lääkärin tai psykologin lausunto, jossa on 

lapsen tutkimukseen perustuva lääketieteellinen syy ja perustelut kuljetukselle ja jossa suositellaan kuljetuksen järjestämistä iltapäivä-

toimintaan/varhaiskasvatuksen järjestämään päivähoitoon.

Koulukuljetuksissa käytetään ensisijaisesti olemassa olevaa avointa julkista liikennettä (vuoro-autot ja Kivenkyyti). Koulukuljetuksia 

hoidetaan tilausliikenteellä (koulukyyti) silloin, kun reitillä ei ole muuta liikennettä. Oppilas voi joutua käyttämään useita eri kuljetusmuotoja

(vuoroauto, Kivenkyyti ja koulukyyti). Aikatauluista johtuen oppilas voi joutua odottamaan kuljetusta aamulla ja/tai iltapäivällä. Lain mukaan

oppilaan koulumatka odotusaikoineen voi kestää enintään 2 ½ tuntia päivässä. Lukuvuoden alussa 13 vuotta täyttäneen oppilaan 

koulumatka saa odotuksineen kestää enintään kolme tuntia päivässä. Koulukyytikuljetuksia ei järjestetä ovelta-ovelle -kuljetuksina, vaan 

oppilaat joutuvat kerääntymään ns. koulukyytipysäkeille kuten vuoroautoa käytettäessä. Kodin ja pysäkin välille ei järjestetä kuljetuksia, 

jos matka on lyhyempi kuin koulukuljetuksen järjestämisraja eli kolme tai viisi kilometriä.

Kunta tekee omalta osaltaan työtä koulumatkojen turvallisuuden puolesta. Huoltajien kasvatusvastuuseen kuuluu myös liikennekasvatus 

ja lapsen koulukypsyyteen koulumatkasta selviäminen. Niinpä huoltajien toivotaan huolehtivan siitä, että koulunsa aloittaville ja vanhem-

millekin oppilaille opetetaan ja kerrataan vuosittain hyvin koulumatkareitti ja liikenteessä kulkeminen. Heijastimien ja heijastinliivin käyttö

lisää oppilaan näkyvyyttä liikenteessä pimeänä vuodenaikana. Pienimpiä oppilaita ei ole syytä päästää kouluun polkupyörällä. Pyöräilyky-

pärä tulee olla aina pyöräillessä. Oppilaat on vakuutettu tapaturman varalta.  Vakuutus koskee varsinaista kouluaikaa ja koulumatkaa sekä 

koulun järjestämiä opinto- ym. retkiä. Vakuutus korvaa tapaturman aiheuttamat hoitokulut. Esinevahinkoja ei korvata. 

Kunnan esi- ja perusopetuksen kuljetusoppaasta on yllä olevaan poimittu keskeisimmät kohdat perusopetuksen maksuttoman kuljetuksen myöntämis- 

perusteista ja järjestämisestä. Koko opas on luettavissa kunnan kotisivulla osoitteessa:

https://www.nurmijarvi.fi/filebank/21350-Nurmijarven_kunnan_esi-ja_perusopetuksenkuljetusopas_1_4_2019_alkaen%2C.pdf

https://www.nurmijarvi.fi/filebank/21350-Nurmijarven_kunnan_esi-ja_perusopetuksenkuljetusopas_1_4_2019_alkaen%2C.pdf

