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TOHOLAMMIN KUNTA

(L) Perusopetuslaki
(H) Harkinnanvarainen
(Y) Ylimääräinen kunnan kustantama

ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUKSEN PERUSTEET LV 2020 - 2021 alkaen
Maksuton koulukuljetus tai
matka-avustus

Peruste

Muuta huomioitavaa

Vanhempien anomus
sivistystoimistoon

matka yli 5 km

kaikki
oppilaat

perusopetuslaki, matkan mittaus
Fonecta.fi/reittihaku (L)

esikoululaisilla kodin tai varhaiskasvatuksen
ja koulun välinen kuljetus

Ei

matka 3 - 5 km

0 - 2 lk:n
oppilaat

päätetty lähikoulu / järjestämispaikka (Y)

esikoululaisilla kodin tai varhaiskasvatuksen
ja koulun välinen kuljetus

Ei, koulu selvittää
mistä mihin
kuljetetaan päivittäin

matka 5 km tai alle tai
alle 3 km

koulumatka liian vaikea tai rasittava
(H, L)

oppilaan ikä ja muut olosuhteet

Kyllä ja lisäksi
lääkärintodistus

matka 5 km tai alle tai
alle 3 km

koulumatka vaarallinen (H, L)
KOULULIITU-ohjelma

oppilaan ikä ja muut olosuhteet

Kyllä

matka 3 - 5 km

km-korvaus
kuljetuksesta

koulumatka ei osu reitille (L)

oppilaan ikä, koulumatka ja muut olosuhteet
saattoavustus, KVTES:n mukainen km-korvaus

Kyllä

matka 3 - 5 km

avustus
marrasmaaliskuulle

Perheellä on perusopetuksessa vähintään 5
lasta. Avustus myönnetään lapsille, jotka eivät
saa maksutonta koulukuljetusta. (Y)

Avustus 1,50 €/matka toisesta lapsesta lähtien.
Hinnat: yläkoululainen 2 €/matka, alakoululainen
1,50 €/matka.

Kyllä, hyvissä ajoin etukäteen.
Haetaan joka lukuvuodelle erikseen.
Katso käytäntö erillisestä liitteestä
Avustus talviajan koulukuljetuksiin.

Oppilaat jotka eivät kuulu maksuttoman koulukuljetuksen piiriin
* voivat hyödyntää koulukyytejä maksua vastaan, jos linja-autossa on tilaa
* maksun voi maksaa käteisellä linja-autoon tai Pohjolan Matkan Toholammin toimipaikasta voi ostaa 40 lipun lippupakkoja
* hinta alakoululaisilta 1,50 € / matka
* hinta yläkoululaisilta 2 € / matka

Yleistä:
Linja-auto ottaa oppilaat kyytiin maantien varrella olevalta pysäkiltä, ottopaikalta. Jos 0 - 2 lk:n oppilaan matka kotoa ottopaikalle on alle 3 km
ja yläkoululaisten enintään 5 km, he kulkevat omin kyydein ottopaikalle ellei kuljetusaika odotuksineen ylity 2,5 tai 3 tuntia päivässä (L).
Paluumatka samalla tavalla.
Koulumatkat mitataan Fonecta.fi/reittihaku-ohjelman avulla oppilaan kotoa tontin rajalla olevalta portilta koulun portille.
Jos vanhemmat haluavat lapsensa muuhun kouluun kuin hallintosäännön mukaan sivistysjohtajan päättämään kouluun, he hoitavat/maksavat kuljetuksen itse.

