
YPÄJÄN KUNTA    
Perttulantie 20  Koulukuljetusta koskevat tiedustelut: 
32100 YPÄJÄ  koulutoimisto, puh. 050 5747 739 tai 
   sähköpostitse tanja.jussila@ypaja.fi  

 
 

 

HAKEMUS KOULUKULJETUKSEEN 
 

Oppilaan nimi:  Oppilaan syntymäaika: 

Kotiosoite: Postinumero ja -paikka: 

Huoltajan nimi: Huoltajan puhelin: 

Huoltajan sähköposti: 

Koulukuljetusta anotaan ajalle: 

 koko lukuvuosi: _____________________________________________________________ 

 muu aika: __________________________________________________________________ 

Koulu: 

 Hevospitäjän yhtenäiskoulu/ Perttulan yksikkö (1.–4. lk) Luokka: 

 Hevospitäjän yhtenäiskoulu/ Kartanon yksikkö (5.–9. lk) Luokka: 

 

Koulumatkan pituus:  

Peruste koulukuljetukseen:  

 Maksullinen 
Huoltajan henkilötunnus (ppkkvv-0000) laskutusta varten:  __________________________ 
 
 
 

 Maksuton 

 Esiopetuksen tai 1. – 4. luokan oppilas, koulumatka vähintään 3 km tai yli. Etu on voimassa, kunnes oppilas 
siirtyy 5. luokalle.  

 Koulumatkan vaarallisuus: esiopetuksen tai 1.-6. luokan oppilas, joka joutuu koulumatkalla ylittämään 
Forssan-Loimaantien tai 10-tien. 

 Koulumatkan rasittavuus/ terveydelliset syyt. Hakemus tehdään lukuvuosittain; myös 
asiantuntijalausunnot kuljetushakemukseen liittyen on toimitettava joka lukuvuosi, elleivät ole luonteeltaan 
pysyväisluonteisia. 

 Muu peruste:  
 

 

Ypäjällä _____  . _____ . ________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
Huoltajan allekirjoitus ja nimen selvennys 
  

mailto:tanja.jussila@ypaja.fi


Perusopetuslaki 32 § 

Koulumatkat 

Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus 
maksuttomaan kuljetukseen. Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen tai lasten 
päivähoidosta annetussa laissa tarkoitetusta päivähoidosta esiopetukseen on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla 
on vastaavasti oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai päivähoidosta esiopetukseen 
ja esiopetuksesta kotiin tai päivähoitoon. Perusopetusta, lisäopetusta tai esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus 
maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun edellä tarkoitettu matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon 
ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona 
on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus. (19.12.2003/1139) 

Edellä 1 momentin mukaisesti järjestettävä oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään 
kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas on lukuvuoden alkaessa täyttänyt 13 vuotta, saa koulumatka kestää enintään 
kolme tuntia. (24.6.2010/642) 

 

Jos oppilas otetaan muuhun kuin 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuun kouluun tai opetuksen järjestämispaikkaan, 
oppilaaksi ottamisen edellytykseksi voidaan asettaa, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai 
saattamisesta aiheutuvista kustannuksista. Lisäksi, jos esiopetusta saava lapsi osallistuu toisessa kunnassa 
järjestettävään lasten päivähoitoon lasten päivähoidosta annetun lain 11 c §:ssä tarkoitetulla tavalla, opetuksen 
järjestäjällä on oikeus edellyttää, että lapsen huoltaja vastaa lapsen kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista 
kustannuksista päivähoito- ja esiopetuspaikan välillä. (8.4.2011/324) 

 

 

Tutustu myös Ypäjän kunnan koulukuljetusoppaaseen, josta selviää kuntakohtaiset 
kuljetusperusteet. 
 
 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628#a628-1998
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628#a19.12.2003-1139
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628#a24.6.2010-642
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628#a8.4.2011-324

