RANUAN KUNNAN KOULUMATKAOPAS

Ranuan sivistyslautakunta 2.5.2012 § 40
Ranuan sivistyslautakunta 13.2.2017 § 19

1 Turvallinen koulumatka
Koulumatkaoppaassa on Ranuan kunnan koulukuljetuksen periaatteet ja käytänteet. Oppaan avulla huoltajat, kuljettajat ja koulut saavat tietoa koulukuljetuksesta.
Ranuan kunnan koulukuljetusten järjestämisessä noudatetaan perusopetuslakia (POL 32
§) sekä Ranuan sivistyslautakunnan päättämiä maksuttoman koulukuljetuksen myöntämisen perusteita. Koulukuljetukset ovat koulunkäyntiä tukevaa toimintaa, joka onnistuu hyvällä ja rakentavalla yhteistyöllä koulujen, liikennöitsijöiden ja oppilaiden huoltajien kanssa.

2 Yleiset periaatteet
Perusopetuslain 32 §:n mukaisesti perusopetusta tai lisäopetusta saavalla oppilaalla on
oikeus saada maksuton koulukuljetus, jos hänen koulumatkansa on yli viisi kilometriä.
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.
Momentin 1 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 3 tuntia.
Oppilaan oikeus saada kuljetus koskee niitä tapauksia, joissa oppilaalla on POL 6 §:n 2
momentin mukaisesti oikeus käydä lähikoulua, omakielistä koulua tai kunnan osoittamaa
muuta koulua. Jos oppilas otetaan muuhun kuin 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuun kouluun
tai opetuksen järjestämispaikkaan, huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista.
Kuljetusta odottavalle oppilaalle järjestetään mahdollisuus ohjattuun toimintaan.
Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestettäessä otetaan huomioon (POL § 48 b 3mom.), että
niillä toimintaan osallistuvilla lapsilla, joilla on 32 §:n mukainen oikeus koulumatkaetuun,
on mahdollisuus käyttää tätä etuutta mikäli siitä ei aiheudu kohtuuttomia lisäkustannuksia.
Koulumatkan pituus mitataan aina lyhyimmän jalankulkukelpoisen, turvallisen ja yleisessä
käytössä olevan reitin mukaan oppilaan kodin portilta koulun portille. Pääperiaatteena koulukuljetusten järjestämisessä on turvallisuus, tasapuolisuus, taloudellisuus ja tarkoituksenmukaisuus. Koulukuljetukset järjestetään ensisijaisesti julkista joukkoliikennettä ja linjaliikennettä käyttäen ja vasta toissijaisesti erillisin linja-auto- tai taksikuljetuksin. Kuljetusta
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ei järjestetä välttämättä koko koulumatkalle, vaan koulumatka voi muodostua osittain oppilaan itse kulkemasta osasta.
Mikäli oppilaalle ei ole myönnetty maksutonta koulukuljetusetuutta, oppilas voi kulkea koulukyydissä maksavana asiakkaana jos kyytiin mahtuu.
Koulukuljetukset järjestetään sen huoltajan luota, jonka osoite on merkitty väestörekisteriin
oppilaan vakituiseksi asuinpaikaksi. Yhteishuoltajuudessa oleville oppilaille koulumatkat
järjestetään ainoastaan väestörekisteriin merkitystä asuinpaikasta (KHO 2006:10). Jos
kuljetuksesta ei aiheudu kunnalle lisäkustannuksia, oppilas voi saada maksuttoman kuljetuksen myös toisen asuinpaikkansa (ei väestörekisterissä oleva) ja koulun välille.
Oppilas on velvollinen korvaamaan hävinneen tai rikkoutuneen matkakortin, joka hänelle
on myönnetty koulumatkoja varten. Mahdollisiin matkakortin väärinkäyttötilanteisiin (mm.
kouluajan ulkopuolinen käyttö) tulee aina puuttua.

3 Kuljetusperusteet sivistystoimessa
Koulukuljetuksista päätetään perusopetuslain ja seuraavien Ranuan kunnan sivistyslautakunnan tekemien koulukuljetusperiaatteiden mukaisesti.
Koulukuljetus järjestetään seuraavin perustein:
1. kun koulumatka on yli 5 km
2. E – 3 luokkalaisille, kun koulumatka on yli 3 km
3. Esioppilaille, kun oppilas tarvitsee esiopetuksen lisäksi aamu- tai iltapäivähoitoa.
4. kun lääkärintodistuksella on todistettu oppilaan tarvitsevan kyyditystä
5. koulumatkan vaarallisuuden perusteella. Vaarallisuuden määrittelyssä käytetään ensisijassa Koululiitu-ohjelmaa sekä toissijaisesti poliisin lausuntoja.
6. 4–6 –luokkalaisille 4–5 km:n koulumatkalta (sivistyslautakunnalla on 5 %:n harkintavalta
matkan pituuden osalta)
7. 4 – 6 luokkalaisille 3 – 5 km:n matkalta, kun koulupäivän aamulla on pakkasta yli -15° C.
Maksuton kuljetus voidaan järjestää esikoululaisille alle 3 km:n matkalle asiantuntijalausuntojen perusteella (lääkärin tai vastaavan ja/tai poliisiviranomaisen antaman asiantuntijalausunnon perusteella).
Esi-, 1 ja 2 luokkien oppilaat haetaan taksilla yli kilometrin pituisen ajokuntoisen, talvella
auki pidetyn pistotien varrelta. Esioppilas haetaan turvallisuuden (asiantuntijan lausunto)
niin vaatiessa kotipihasta. Tästä päätöksen tekee sivistyslautakunta. Jos samalla suunnalla asuu vanhempia oppilaita, heidät voidaan kuljettaa, mikäli taksaluokka ei muutu. Vastaava kilometrimäärä 3-9 luokkien oppilaiden, lukiolaisten ja ammattikoululaisten osalta on
yli 2 km.
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Harkinnanvarainen koulukuljetus voidaan myöntää pääsääntöisesti korkeintaan lukuvuodeksi kerrallaan.
Jos oppilas huoltajien hakemuksesta siirtyy johonkin muuhun kuin kunnan osoittamaan
lähikouluun tai asuinpaikan vaihdoksen myötä haluaa jatkaa entisessä koulussa, mahdollisista kuljetuskustannuksista ja kuljetusjärjestelyistä vastaavat huoltajat. Jos oppilaalla on
kuljetusetu kunnan osoittamaan kouluun eikä oppilaalle tule uutta, kalliimpaa kuljetusetuisuutta huoltajien valitsemaan kouluun eikä kunnalle lisäkustannuksia, on oppilaalla oikeus
maksuttomaan koulukuljetukseen.
Tilapäinen kuljetus sairauden tai tapaturman johdosta järjestetään lääkärintodistuksen perusteella. Todistuksesta on käytävä ilmi kuljetuksen tarve ja ajankohta.
Koulukuljetuksia ei järjestetä eikä korvata:
•1. luokasta lähtien hoitopaikasta kouluun eikä hoitopaikkaan
•terapia-, lääkäri-, kerho-, yms. käynteihin
•tilapäisasumisiin tai tilapäisiin hoitopaikkoihin
•aamu- ja iltapäivätoiminnasta (yleisopetus / ilman POL 32 §:n perusteella syntyvää kuljetusoikeutta) mikäli syntyy kohtuuttomia lisäkustannuksia
•matkaa kaverin luokse.
Kuljetukseen oikeutettujen lasten huoltajat vastaavat siitä, että lapsi pääsee turvallisesti
kotoa linja-autoon (tai palveluliikenne/taksi) ja linja-autosta takaisin kotiin.
Huoltajille voidaan maksaa esi-, perus ja lukion oppilaan kuljettamisesta korvausta tilanteissa, jossa oppilaan sijoittaminen olemassa oleviin reitteihin olisi hankalaa oppilaan
asuinpaikan, aikataulujen tai oppilaan sairaudesta/vammasta johtuvan erityisen syyn
vuoksi. Saattoavustuksen maksaminen vaatii aina sivistyslautakunnan erillisen päätöksen.
4 Esiopetuksen kuljetukset
Esiopetuksen kuljetusten järjestämisessä sovelletaan samoja periaatteita kuin peruskoululaisten koulukuljetusten järjestämisessä, kuitenkin pävähoitokuljetukset ja turvallisuus
huomioiden.
Jokaiselle esiopetuksen oppilaalle laaditaan koulumatkasuunnitelma yhteistyössä huoltajien kanssa.
Perusopetuslaissa määritellään ehdot, joiden täyttyessä kunta järjestää oppilaille esiopetuskuljetuksen. Muiden kuin kunnan kuljetukseen oikeutettujen oppilaiden huoltajat ovat
itse velvollisia järjestämään lastensa kuljetuksen parhaaksi katsomallaan tavalla. Myös
kuljetusoppilaiden vanhemmat voivat järjestää lastensa esiopetusmatkat itse, mikäli katsovat, ettei kunnan tarjoama perustaso ole heille riittävä. Tällöin vanhemmat vastaavat syntyneistä kustannuksista.
Perusopetuslain 32 §:n mukainen maksuton koulumatkaetu koskee myös esioppilasta siinä tapauksessa, että hänen matkansa kotoa esiopetukseen tai lasten päivähoidosta anne4

tussa laissa tarkoitetusta päivähoidosta esiopetukseen on kolme kilometriä pidempi. Hänellä on oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai päivähoitoon. Mikäli em. matka oppilaan ikä
ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai
vaaralliseksi, on huoltajilla oikeus hakea harkinnanvaraista maksutonta koulumatkaetuutta.
Mikäli lapsen huoltaja haluaa ilmoittaa lapsen muuhun kuin kunnan osoittamaan esiopetuspaikkaan, vanhemmat huolehtivat itse kuljetuksesta. Kunta järjestää maksuttoman kuljetuksen oppilaaksiottoalueita koskevan päätöksen mukaisesti. Maksuton koulukuljetusetu
ei koske päivähoitokuljetuksia.
Jos esioppilaalla on ollut kuljetusetu kunnan osoittamaan kouluun eikä hänelle tule uutta
kuljetusetuisuutta huoltajien valitsemaan kouluun eikä kunnalle lisäkustannuksia, oppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen.

5 Aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuvien kuljetus
Ranualla ei järjestetä erillistä kuljetusta aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuville. Ne aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuvat ensimmäisen ja toisen luokan sekä erityistä tukea
saavat oppilaat, joiden koulumatka on yli kolme kilometriä, saavat maksuttoman koulukuljetuksen, mikäli aikataulut sopivat aamu- ja iltapäiväkerhon alkamiseen/päättymiseen ja
mikäli kuljetusjärjestelyistä ei synny kohtuuttomia ylimääräisiä kustannuksia. Muina aikoina
huoltajat huolehtivat kuljetuksesta.

6 Lukiolaisten koulumatkatuki
Ranuan lukio järjestää maksuttoman koulukuljetuksen kaikille Ranuan kunnan alueella
asuville lukion opiskelijoille, joiden koulumatka on yli 5 kilometriä. Opiskelijat, joiden päivittäinen koulumatka on yli 10 kilometriä, ovat oikeutettuja Kelan koulumatkatukeen. Opiskelija hakee tukea Kelalta, mutta tuki maksetaan Ranuan lukiolle. Koulu antaa opiskelijoille
vuosittain tarkemmat ohjeet tukimenettelystä.
Näillä perusteilla järjestetään myös Ranualla ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien
kuljetukset.
7 Liikenneturvallisuus
Kunta tekee omalta osaltaan jatkuvaa työtä koulumatkojen turvallisuuden parantamiseksi.
Huoltajat ovat ensisijaisesti velvollisia opastamaan lapsiaan liikkumaan turvallisesti liikenteessä. Ranuan kunta painottaa vanhempien vastuuta lastensa koulumatkoista. Huoltajien
toivotaan huolehtivan siitä, että koulunsa aloittaville ja vanhemmillekin oppilaille opetetaan
turvallinen koulumatkareitti, aikataulut ja liikenteessä kulkeminen. Nämä asiat kerrataan
kouluissa vuosittain. Vanhempien on opastettava ja neuvottava sekä tarpeen mukaan kul5

jettava mukana ja saatettava lasta, kunnes hän oppii itse kulkemaan ja huomioimaan liikennettä.
Oppilas
•on ajoissa sovitulla odotuspaikalla, että kaikki kuljetettavat ehtivät oikeaan aikaan kouluun
•odottaa autoa rauhallisesti eikä aiheuta vaaraa itselleen eikä muille
•nousee autoon reippaasti ryntäilemättä
•istuutuu penkille ja kiinnittää turvavyön ja pitää sen kiinnitettynä matkan ajan
•automatkalla käyttäytyy asiallisesti ja ottaa muut kuljetettavat huomioon
•noudattaa hyviä tapoja ja kuljettajan antamia ohjeita
•pitää omalta osaltaan paikan kunnossa, eikä riko omaisuutta
•kertoo kuljettajalle, jos matkan aikana tulee ongelmia itselle tai toisille
•poistuu autosta viivyttelemättä. Jos joutuu ylittämään tien, odottaa, kunnes kuljetusauto
on jatkanut matkaa
•ymmärtää säännöt ja sitoutuu noudattamaan niitä.
Vanhemmat arvioivat, pystyykö heidän lapsensa kulkemaan koulumatkan / osan koulumatkasta turvallisesti pyörällä. Suositus on, etteivät esikoulun ja 1. luokan oppilaat pyöräilisi kouluun. Polkupyöräilijän ja polkupyörän matkustajan on ajon aikana yleensä käytettävä asianmukaista suojakypärää (Tieliikennelaki 90§).
Heijastimen käyttö on ehdottoman tärkeää pimeään vuodenaikaan. Jalankulkijan on pimeän aikana tiellä liikkuessaan yleensä käytettävä asianmukaista heijastinta (Tieliikennelaki
42§). Vanhemmat opastavat lastaan asianmukaiseen käyttäytymiseen ja turvallisuuteen
koulumatkojen aikana.
Jos oppilas ei tarvitse koulukuljetusta, vanhemmat ilmoittavat poissaolosta suoraan liikennöitsijälle sekä koululle. Huoltaja ei voi itse tilata koulukuljetusta eikä tehdä muutoksia kuljetusreitteihin. Vanhemmat opastavat lastaan asianmukaiseen käyttäytymiseen ja turvallisuuteen koulumatkojen aikana.
Vanhemmat huolehtivat, että oppilas
•esioppilaan päivähoitokuljetuksiin liittyvät kuljetusaikataulut (mm. vuorotyö) ovat liikennöitsijän tiedossa
•on ajoissa kuljetuspaikalla
•on pukeutunut sään mukaisesti
•käyttää pimeällä heijastinta
•kuljetusreitin varteen pyöräillessään käyttää pyöräilykypärää
•tuo mukanaan tarvittavat välineet asianmukaisesti pakattuna.
•Lisäksi huoltajan tulee ilmoittaa kirjallisesti esim. tekstiviestillä tai viestilapulla oppilaan
koulukuljetuksiin tulevista muutoksista kuljettajalle (poissaolo, muu satunnainen kuljetusjärjestely yms.).
Liikennöitsijöiden vastuu kattaa koulumatkan. Oppilas on kunnan vakuutuksen piirissä koko koulumatkansa ajan. Kunta on vakuuttanut kaikki oppilaat koulussa tai koulumatkalla
tapahtuvan tapaturman varalta. Vakuutus koskee varsinaista kouluaikaa ja koulumatkaa
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sekä koulun järjestämiä opinto- ym. retkiä. Vakuutus korvaa tapaturman aiheuttamat hoitokulut. Esinevahinkoja ei korvata.

Kuljettajan vastuu
Valmistautuminen ajoon
•positiivinen asenne tehtävän suorittamiseen, asianmukainen asu, koulukyytikilpi paikallaan
Ajokunto
•vaativa ja riskialtis kuljetustehtävä edellyttää kuljettajalta sekä fyysisestä että henkisestä
kunnosta huolehtimista. Väsymys heikentää ajokykyä
’tupakkalain mukaan tupakointi on kielletty yleisten kulkuneuvojen sisätiloissa. Kuljettajan
tupakointi auton ulkopuolella tartuttaa tupakan hajun vaatteisiin ja voi aiheuttaa pahoinvointia lapsille autossa. Vältä siis tupakointia.
Ajoreitti
•kuljetettavien lista aina mukana, mahdollisten muutosten huomioiminen päivittäin.
Auton kunto
•auto on määräysten sekä ohjeiden mukainen ja siisti, turvavyöt kunnossa ja niitä on tarpeellinen määrä.
Vaitiolovelvollisuus
•kuljetettaviin tai heidän perheisiinsä liittyviä asioita ei kerrota ulkopuolisille
Kuljettajan tehtävät ajon aikana
•varmistettava, että oppilailla on turvavyö kiinni
•esittäytyminen uuden lukuvuoden alkaessa
•ajaminen liikennesääntöjä noudattaen
•koulukuljetusreitin ajaminen tilauksen mukaisesti, tilaaja määrä reitin - ei matkustaja
•yhteisesti sovitun aikataulun noudattaminen, pysähtymispaikkojen ilmoittaminen kuljetettaville
•pysäköiminen niin, että kuljetettava voi nousta ja jäädä kyydistä turvallisessa paikassa
•oppilaiden sijoittaminen kuljetettavien koko huomioiden, kuormitusmääräysten noudattaminen
•liikuntavälineiden kuljettaminen
•järjestyksenpito autossa, ongelmatilanteissa yhteydenotot huoltajaan ja koululle ja/tai koulutoimistoon
•autosta poistuvan oppilaan opastaminen, erityistä huolenpitoa vaativien (esim. näkörajoitteisten/esiopetuksen) oppilaiden huoltaminen vastaanottavalle henkilölle saakka
•kohtelias, asianmukainen ja esimerkillinen käytös
•vanhempien kuljetusmuutostoiveista ilmoittaminen kuljetuksen tilaajalle
•kääntöpaikan turvallisuuden varmistaminen
•ottaa tarvittaessa yhteyttä kouluun ja huoltajiin oppilasta koskevissa kuljetusasioissa
•puhelinnumeron antaminen huoltajille mahdollisten sairastumisten ja poissaolojen varalta
*ilmoittaa auton myöhästymisestä toimistosihteerille ja koulujen johtajille.
Koulun piha-alueen liikenne järjestetään oppilasturvallisuus huomioiden. Koulut osoittavat
piha-alueidensa läheisyydestä turvallisen oppilaiden tuonti- ja hakupaikan.
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Koulun vastuu
•Rehtori huolehtii, että kuljetusten järjestelijä saa kuljetettavien luettelot, kouluajat ym. tiedot.
•Kouluaika tarkoittaa sovittua kouluun tulo- ja koulusta lähtöaikaa.
•Vuosittain kouluissa käsitellään koulukohtaiset koulukuljetusten säännöt. Tässä mainittuja
sääntöjä koulu voi käyttää pohjana.
•Koulu järjestää kuljetusoppilaiden valvonnan mahdollisena kuljetusten odotusaikana.
•Koulu arvioi kuljetusten toimivuutta ja kehittää kuljetusjärjestelyitä
•ilmoittaa kuljettajille oppilaan poissaolosta koulukuljetuksista mm. iltapäivisin.
8 Kriisisuunnitelma
Kouluissa on laadittu kriisisuunnitelma, jota on noudatettava soveltuvilta osin kuljetusonnettomuudessa. Tämän lisäksi on kuljettajan ryhdyttävä seuraaviin toimenpiteisiin onnettomuuspaikalla.
1.Arvioi rauhallisesti, mitä on tapahtunut! Kuinka monta henkilöä on osallisena onnettomuuteen.
2.Pelasta loukkaantuneet hengenvaarasta! Tarkkaile kaikkia asianomaisia.
3.Tutki onko loukkaantunut hereillä, hengittääkö, lyökö sydän, vuotaako hänestä paljon
verta.
4.Hälytä 112 puhu rauhallisesti, kerro mitä on tapahtunut ja missä. Ilmoita jos henkilöitä ei
voi saada pois ajoneuvoista. Älä keskeytä puhelua ilman lupaa.
5.Varoita muita vaarasta ja estä enemmät vahingot.
6.Auta potilasta
-tarkista, että hengitystiet ovat auki
-jos potilas ei hengitä tai jos kaulassa ei tunnu pulssia, aloita sydän-keuhkoelvytys
-jos potilas hengittää, varmista, että potilaan hengitystiet ovat auki kääntämällä potilas kyljelleen pää taaksepäin
-tyrehdytä verenvuodot
-älä siirrä potilasta turhaan.
7.Näytä tie pelastusajoneuvoille.
8.Kysy viranomaisilta tullaanko sinua kuulemaan todistajana. Tarvittaessa pyydä myös
kriisiapua.
Koulu tiedotta mahdollisista ongelmatilanteista henkilöstölle, oppilaille ja omaisille. Koulussa on oltava voimassa oleva matkustaja- ja puhelinluettelo. Koulun ja liikennöitsijän on
tiedotettava oppilaille liikenneturvallisuudesta ja järjestettävä pelastuslaitoksen kanssa harjoituksia onnettomuustilanteiden varalle.

9 Linjaliikenteen pysäkit ja aikataulut
Koulukuljetukset ajetaan määrättyjä reittejä ja aikatauluja käyttäen. Liikennöitsijä/kuljettaja
vastaa reittien ja aikataulujen noudattamisesta sää- ja liikenneolosuhteet huomioon ottaen.
Aikataulu sitoo myös oppilaita ja heidän vanhempiaan. Joukkoliikenteen linja-autot pysähtyvät linja-autopysäkeillä.
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10 Kuljetuksiin liittyvät säännöt
Koulukuljetus on koulupäivään kuuluva opetustapahtuma, jossa oppilas tutustuu liikenteeseen. Koulukuljetusten sujuminen joustavasti ja turvallisesti edellyttää kaikilta osapuolilta
sitoutumista yhteisiin sääntöihin:
1.Liikenneturvallisuus on kuljetuksen aikana tärkeintä.
2.Koulun järjestyssäännöt ovat voimassa myös koulumatkan aikana.
3.Kuljetuksen aikana autossa ei saa liikkua paikasta toiseen ja turvavyöt on pidettävä kiinni.
4.Kuljettaja on koulukuljetusten aikana kasvatuksesta vastaava henkilö.
5.Kuljetusten aikana noudatetaan kuljettajan antamia ohjeita.
6.Kuljettajan tulee puuttua kuljetuksen aikana tapahtuvaan häiriköintiin tilanteen vaatimalla
tavalla.
7.Koulut/esiopetuspaikat toimittavat lukuvuoden alussa liikennöitsijöille listan maksuttomaan koulukuljetukseen oikeutetuista. Lista on päivitettävä aina, kun siihen tulee muutoksia. Koulu-/ esiopetuspaikka toimittaa liikennöitsijälle ajantasaisen listan ja sen tulee olla
kuljetusautossa mukana ajon aikana.
8.Oppilaan on oltava riittävän ajoissa sovitulla pysäkillä.
9.Jos oppilas myöhästyy kuljetuksesta, erillistä kuljetusta ei järjestetä. Tällöin kuljetus on
vanhempien vastuulla.
10.Ongelmatilanteessa kuljettaja ottaa yhteyttä toimistosihteeriin, rehtoriin, huoltajiin yms.
11 Maksuttoman koulukuljetuksen hakeminen
Koulukuljetusetua haetaan lomakkeella, jonka saa kouluilta tai kunnan www sivuilta.
Perusopetuksen esioppilaat ja 1.-9. luokkien oppilaat
Maksutonta koulukuljetusta ensisijaiseen kouluun ei haeta silloin, kun esiopetuksen ja perusopetuksen oppilaan koulumatka on yli 5 kilometriä.
Mikäli oppilaalle ei ole myönnetty koulukuljetusta ja huoltaja katsoo, että se olisi tullut
myöntää, voi hän hakea maksutonta koulukuljetusta sivistyslautakunnalta koulukuljetushakemuksella. Mikäli sivistyslautakunta tekee kielteisen perustellun päätöksen, on huoltajalla
mahdollisuus hakea muutosta päätökseen hallintovalituksella Pohjois-Suomen hallintooikeudelta (Oulu).
12 Yhteystiedot
Koulukuljetusperiaatteet ja koulukuljetusopas ovat luettavissa Ranuan kunnan sivuilla
www.ranua.fi. Lisätietoa koulukuljetuksiin liittyen voi kysyä toimistosihteereiltä, rehtoreilta
ja sivistystoimenjohtajalta.
Impiön koulu p.040 867 0286
Kirkonkylän koulu 040 867 0243
Kuhan koulu 040 867 0293
Yläaste ja lukio 040 867 0232, 040 867 0231, 0400 695902
Koulunvaihto- ja/tai koulukuljetusanomus on tämän oppaan lopussa sekä osoitteessa
www.ranua.fi.
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