
TORNION KAUPUNKI 
 

HAKEMUS JA PÄÄTÖS 
Lähikoulun vaihtaminen toiseen kouluun 
 

 
1. Hakija 

Oppilaan nimi ja osoite Luokka *) Henkilö 
tunnus 

   
 

Huoltajan nimi ja osoite (mikäli eri kuin oppilaan) Puh. 
  
 
 

 

Huoltajan nimi ja osoite (mikäli eri kuin oppilaan) 
 

Puh. 

  
  

 
2. Lähikoulu 

Koulun nimi Koulumatka, km 
 
 

 
3. Koulu, johon 
    haetaan    

Koulun nimi Koulumatka, km 

 
4. Perustelut 

 
 
 
 
 
 

5. Kuljetus Perusopetuslain mukaan järjestetään kuljetus lähikouluun: 

- koko lukuvuodeksi niille 1. - 9. luokkien oppilaille, joiden koulumatka on tasan tai yli 5 km, 

 Koulutuslautakunnan periaatepäätöksen mukaan lähikouluun myönnetään koulukuljetus: 

- koko lukuvuodeksi niille 1. - 3. luokkien oppilaille, joiden koulumatka on tasan tai yli 3 km, 

- talviajalle (ns. talvikuljetus) niille 4. - 6. luokkien oppilaille, joiden koulumatka on alle 5 km, 
mutta kuitenkin tasan tai yli 3 km 

Lisäksi oppilaalle myönnetään koulukuljetus tai kuljettamiseen/saattamiseen avustusta, mikäli 
oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen koulumatka muuten muodostuu oppilaalle 
liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. 

Lisäksi koulutuslautakunnan periaatepäätöksen mukaan oppilaalle myönnetään koulukuljetus 
voimassa olevaa joukkoliikennettä käyttäen myös muuhun kuin lähikouluun edellyttäen, että 
edellä mainituista ehdoista joku toteutuu ja lisäksi toteutuu jompikumpi seuraavista ehdoista: 

- kuljetuskustannus muuhun kuin lähikouluun on enintään yhtä suuri kuin lähikouluun, 

- huoltaja sitoutuu maksamaan erotuksen kustannuksista, jotka aiheutuvat pitemmältä 
koulumatkalta muuhun kuin lähikouluun, jos kuljetuskustannus muuhun kuin lähikou-
luun on suurempi 

 

 Oppilaalle ei haeta koulukuljetusta anottuun kouluun: huoltaja huolehtii kuljetuksesta. 
 

 Oppilaalle haetaan kaupungin kustantamaa koulukuljetusta anottuun kouluun. 
 

 Oppilaalle haetaan koulukuljetusta anottuun kouluun ja huoltaja sitoutuu maksamaan 
erotuksen kustannuksista, jotka aiheutuvat pitemmältä koulumatkalta. 

          

      Oppilaalle haetaan koulukuljetusta seuraavien erityissyiden vuoksi: 

  
 
 
 

 
6. Huoltajan 
    allekirjoitus 

 

*) Luokka merkitään hakemuksen päiväyshetken mukaisesti 



7. Päätös 
 

 Hakemus hyväksytään 

 

 Hakemusta ei hyväksytä.   Perustelut: 

 
 
 
 
 

Päätöksen tekijä :    KOULUN REHTORI 

Allekirjoitus Päätöspvm Nähtävillä, pvm 

 
 

   

 

 

8. Tiedoksi- 
    anto 

 
Päätöksestä tiedotetaan: 

 Hakijan huoltaja  Lähikoulu  Kouluvirasto 
 

Tiedoksiantopäivämäärä: 
 

 
9. Valituskielto 

 
Viranhaltijan tekemään päätökseen ei saa valittamalla hakea muutosta. 

 
10. Oikaisuvaati- 
      mus 

 
Oikaisuvaatimusoikeus: 
Viranhaltijan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaati-
muksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai 
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. 

 
Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen: 
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan 
päättymistä. 

 
Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen: 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosai-
sen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kir-
jeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistuk-
seen merkittynä aikana. 

 
Oikaisuvaatimusviranomainen: 

Tornion kaupungin koulutuslautakunta 
Suensaarenkatu 4 
95400 TORNIO 

  
Koulukuljetuksen osalta hakemus tehdään Tornion sivistystoimenjohtajalle. 

 
11. Perusopetus- 
      laki 

 
6 §. Oppilaan koulupaikan määräytyminen. Opetus tulee kunnassa järjestää siten, että op-
pilaiden matkat ovat asetuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti 
sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. 
Kunta osoittaa oppivelvolliselle ja muulle tässä lailla opetusta saavalle 1 momentin mukaisen 
lähikoulun tai muun soveltuvan paikan, jossa tämän lain 4 § 1 ja 2 momentin mukaisesti anne-
taan opetusta sellaisella kielellä, jolla kunta on velvollinen opetusta järjestämään. 
 
28 §. Koulutuspaikka. Perusopetuksessa oppilaalla on oikeus käydä 6 §:n 2 momentissa tar-
koitettua koulua. 
Oppivelvollinen voi pyrkiä oppilaaksi myös muuhun kuin 1 momentissa tarkoitettuun kouluun. 
Tässä momentissa tarkoitettuja oppilaita otettaessa hakijoihin on sovellettava yhdenvertaisia 
valintaperusteita. 

    

 

 


