HAKEMUS JA PÄÄTÖS
maksuttomasta esikoulukuljetuksesta
Sivistyskanslia

saapunut/diaarinro

Huoltaja täyttää
OPPILAAN NIMI

SYNTYMÄAIKA

ESIKOULUN NIMI

RYHMÄ

OSOITE, JOSSA OPPILAS
ON KIRJOILLA
HUOLTAJAN NIMI

PUHELIN

HUOLTAJAN OSOITE

POSTINUMERO JA
-TOIMIPAIKKA

HUOLTAJAN NIMI

PUHELIN

HUOLTAJAN OSOITE

POSTINUMERO JA
-TOIMIPAIKKA

Koulumatkan pituus
3 km (matkan pituus merkitään kohtaan

HAKEMUKSEN
PERUSTEET
(liitteet alkuperäisinä)

Muu perusteltu syy (selvitys kohtaan
lisätiedot)

lisätiedot)

Terveydelliset syyt (alkuperäinen
lääkärinlausunto liitettävä)

LISÄTIEDOT
KULJETUSTA HAETAAN
LUKUVUOSDEKSI

-

MÄÄRÄAJAKSI

-

Perusopetuslain 32 § mukaan maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten
myönnettävä riittävä avustus. Ottakaa tällaisessa tapauksessa yhteys sivistyskansliaan puh. 019 289 2000 (vaihde).
Hakemus lähetetään Raaseporin sivistyskansliaan, PL 58, 10611 Raasepori

/

PÄIVÄMÄÄRÄ

20

HUOLTAJAN
ALLEKIRJOITUS JA
NIMENSELVENNYS

______________________________

HUOLTAJAN
ALLEKIRJOITUS JA
NIMENSELVENNYS

______________________________

Päätös: (viranomainen täyttää)
PÄIVÄMÄÄRÄ

PÄÄTÖS

PÄÄTÖSNUMERO

Raasepori___ / ___ 20 ___
Maksuton esikoulukuljetus myönnetään lukuvuodeksi 20____ - 20 ____ oppilaan
 noutopaikalta mainittuun kouluun:
__________________________________________________________________



Maksutonta esikoulukuljetusta ei myönnetä.
PERUSTELU

ALLEKIRJOITUS
NIMENSELVENNYS JA
VIRKA-ASEMA
YHTEYSTIEDOT

Charlotte Linch
Varhaiskasvatuspäällikkö
Kaupungin vaihde puh 019 289 2000
Raaseporin sivistyskanslia: sivistys@raasepori.fi.

Tammisaarentie 37, Tammisaari
PL 58
10611 Raasepori
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Tiedoksiantotapa
Päätös

 lähetetty tiedoksi postitse
 luovutettu asianosaisille
 muulla tavoin, miten

Raaseporin kaupunki

päivämäärä ja tiedoksiantaja

Esikoulu- ja koulukuljetuksien periaatteet
Koulukuljetus järjestetään tai korvataan kodin ja kunnan määrittämän lähikoulun väliselle matkalle.
Raaseporin kaupunki järjestää koulukuljetuksen kunnan määrittelemään lähikouluun vuosiluokilla 1-2 oleville
oppilaille, jos koulumatka ylittää 3 km ja vuosiluokilla 3-9 oleville oppilaille, jos koulumatka ylittää 5 km. Lisäksi
erillisellä anomuksella esikoululaisille kodin ja esikoulun välille matkan ollessa vähintään 3 km.
Periaatteet kokonaisuudessaan http://www.raasepori.fi/palvelut/koulut-ja-opetus/perusopetus/koulukuljetukset.
Tien vaarallisuutta arvioitaessa noudatetaan Lääninhallituksen arviota teiden liikenneturvallisuudesta (Koululiito).
Oppilaan edellytetään tulevan koulukuljetuksen lähtöpaikkaan, kuitenkin enintään 3 km vuosiluokkien 1-2 oppilailla ja
5 km vuosiluokkien 3-9 oppilailla.

Muutoksenhakuohje
Valitus osoitetaan Helsingin hallinto-oikeudelle.
Jos olette tyytymätön, voitte hakea siihen kirjallisesti muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta. Osoittakaa
vaatimus Helsingin hallinto-oikeudelle.

Valitusaika
Valituksen on oltava Helsingin hallinto-oikeudessa viimeistään kolmantenakymmenentenä (30.)
päivänä siitä, kun saitte tiedon päätöksistä. Teidän katsotaan saanneen päätöksestä tiedon
seitsämäntenä (7) päivänä päätöksen postituspäivän jälkeen, jollei muuta näytetä.

Valitus toimitetaan Helsingin hallonto-oikeuteen
Voitte toimittaa valituksen henkilökohtaisesti tai postitse. Postittakaa valitus aina hyvissä ajoin, että ehtii
Helsingin hallinto-oikeuteen viimeistään valitusajan päättymispäivänä hallinto-oikeuden aukioloaikana.
Voitte lähettää valituskirjelmän myös faksilla ja sähköpostitse. Faksina tai sähköpostilla toimitettu
valitus katsotaan saapuneeksi ajoissa perille, kun se on saapunut hallinto-oikeuteen valitusajan
päättymispäivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Tammisaarentie 37, Tammisaari
PL 58
10611 Raasepori
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Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot
Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
Vaihde 029 56 42000
Telefax 029 56 42079
S-posti: helsinki.hao@oikeus.fi
Aukioloajat: må - fre 8.00 - 16.15.

Muutoksenhakija lähettää valituksen omalla vastuulla. Huomatkaa myös, että luottamuksellisia
henkilötietoja sisältävän valituksen lähettäminen sähköpostitse tapahtuu Teidän omalla vastuullanne
mahdollisen tietoturvariskin vuoksi.

Valituskirjelmä
Valitus on tehtävä kirjallisesti ja siinä on ilmoitettava, että se on tarkoitettu Helsingin hallinto-oikeudelle.
Ilmoittakaa valituksessa tämän lisäksi seuraavat asiat:


päätös, johon haetaan muutosta



muutokset, joita vaaditte päätökseen tehtäväksi



perusteet, joilla vaaditte muutosta



nimenne, henkilötunnuksenne, kotikuntanne, osoitteenne ja puhelinnumeronne.

Liittäkää valitukseenne mukaan alkuperäinen päätös tai jäljennös siitä sekä selitykset, joihin vetoatte.
Allekirjoittakaa valitus. Merkitkää siihen myös nimenselvennyksenne.
Voitte antaa valituksen laatimisen myös asiamiehen tehtäväksi. Tällöin hänen on allekirjoittettava
valitus ja liitettävä mukaan antamanne valtakirja. Valtakirjaa ei kuitenkaan tarvita, jos asiamiehenne on
asianajaja tai julkinen oikeusavustaja.

Tammisaarentie 37, Tammisaari
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