Hakemus maksulliseen koulukuljetukseen
Huoltajan nimi

Huoltajan henkilötunnus haetaan
väestörekisteristä laskutusta varten

Lapsen nimi
Lapsen virallinen osoite
Osoite, josta kuljetustarve on
Koulu ja luokka

Yhteystiedot saa siirtää sähköiseen koulukuljetusjärjestelmään
Kuljetuksen tarve on:
Rastita kaikki tarvittavat vaihtoehdot
koko lukuvuoden

ajalla

kaikkina koulupäivinä

vain tiettyinä viikonpäivinä*

parittomina viikkoina

parillisina viikkoina

aamulla koululle

iltapäivällä kotiin

Muut kuljetuksen järjestämiseen vaikuttavat asiat tai erityiset perustelut kuljetukselle:
(*tähän esim. lisäselvitys kuljetuspäivistä)

Huoltajan allekirjoitus

paikka ja päivämäärä

Käännä!

Koulukuljetussääntö 1.8.2020 Hyvinvointilautakunta / 11.6.2020 – Maksullinen kuljetus
Oppilaalle, jolla ei ole koulukuljetussäännön perusteella oikeutta maksuttomaan koulukuljetukseen,
voidaan myöntää paikka maksulliseen koulukuljetukseen. Tämä edellyttää, että autossa on tilaa ja
kuljetusreitti on olemassa. Olemassa olevat reitit määritellään maksutonta kuljetusta käyttävien lasten
kuljetusreittien mukaisesti. On myös mahdollista, että kuljetus järjestyy vain osalle toivotuista päivistä.
Mikäli jollekin kuljetusreitille haetaan maksullista kuljetusta niin monelle lapselle, etteivät kaikki mahdu
kyytiin, tehdään päätös kuljetukseen pääsijöistä kaikkien asiaan vaikuttavien seikkojen pohjalta
kokonaisharkintana. Harkintaan vaikuttavia seikkoja ovat muun muassa lapsen ikä, koulumatkan pituus
sekä muut koulureittiin ja siitä suoriutumiseen vaikuttavat tekijät. Jos oppilaan koulumatka kulkee
talviaikaan vaarallisiksi määriteltyjä teitä, pyritään oppilaalle järjestämään huoltajan hakemuksesta
maksullinen kuljetus muille kuin talvikuukausille.
Maksulliseen koulukuljetukseen voi hakea ympäri vuoden. Hakemus tulee lähettää heti tarpeen ilmettyä
hyvinvointipalveluiden hallintosihteerille, joka selvittää kuljetusjärjestelyt.
Maksuttoman kuljetuksen haku on kuitenkin tehtävä 15.7. mennessä, jos kuljetus halutaan alkavaksi
lukukauden alusta. Sen jälkeen tulleiden hakemusten mukainen kuljetus voi alkaa aikaisintaan 1.9.
Lukuvuoden kuluessa paikat myönnetään sitä mukaa kun hakemuksia saapuu, jos kuljetuksissa on tilaa.
Hakemus ja hakemuksen palautusohjeet löytyvät kunnan Internetsivuilta. Varsinaisen päätöksen
maksullisesta koulukuljetuksesta tekee hyvinvointijohtaja.
Maksullisen kuljetuksen hinnan määrittelee hyvinvointilautakunta. Maksullisessa kuljetuksessa
maksetaan varatusta paikasta, ei kulkemisesta. Laskutus tapahtuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa.
Mikäli huoltaja haluaa perua varatun maksullisen kuljetuksen kesken varatun ajan, tulee se tehdä
riittävän ajoissa. Mikäli lasku on lähtenyt ennen päättämisilmoitusta, laskua ei hyvitetä. Myöskään
suorittamattomista matkoista ei makseta hyvitystä.
Mikäli huoltaja jättää kuljetusmaksun maksamatta huomautuksesta huolimatta, on kunnalla oikeus
peruttaa varattu kuljetus. Mikäli auton täyttöaste tai reititys muuttuvat kesken maksulliseen
kuljetukseen varatun ajan, pidättää kunta oikeuden lopettaa maksullisen kuljetuksen lyhyelläkin
varoitusajalla.

Lomakkeen palautus:

Voit palauttaa lomakkeen allekirjoitettuna postitse osoitteeseen:
Liperin kunta, hyvinvointipalvelut
PL 20
83101 Liperi
Voit myös palauttaa lomakkeen allekirjoitettuna ja skannattuna sähköpostitse osoitteeseen
kirjaamo@liperi.fi

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysyttävää lomakkeesta tai maksullisista koulukuljetuksista, voit ottaa yhteyttä:
hallintosihteeri Maija Niemeläinen, maija.niemelainen@liperi.fi tai p. 050 407 9575.

