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Koulumatkaetua ei myönnetä takautuvasti.

Kuljetustarve päättyy, pvmKuljetustarve alkaa, pvm

Emme hae koulumatkaetua iltapäivisin

Saattamisavustus (perustele kohdassa 3)

Taksi (perustele kohdassa 3)

Koululaismatkakortti

Kuljetusmuoto iltapäivällä

Emme hae koulumatkaetua aamuisin

Saattamisavustus (perustele kohdassa 3)

Taksi (perustele kohdassa 3)

Koululaismatkakortti

Kuljetusmuoto aamulla

Lausunto toimitetaan myöhemmin (milloin, pvm?):

lausunto toimitetaan myöhemmin  lausunto toimitettulausunto liitteenä

Jos kuljetusoikeus perustuu asiantuntijan lausuntoon, ei hakemusta voida käsitellä ilman lausuntoa.

Valmistava opetus

Vapaa-ajan tapaturma (lausunnon perusteella)

Koulutapaturma (lausunnon perusteella)

Terveydelliset syyt (lausunnon perusteella)

Muu peruste (perustele kohdassa 3)

Erityisen tuen tarve (taksi lausunnolla)

Koulumatkan vaarallisuus (perustele kohdassa 3)

Koulumatkan pituus yli 5 km

Koulukuljetus järjestetään ensisijaisesti julkisilla kulkuvälineillä.

2. KULJETUSPERUSTE JA KULJETUSMUOTO

Luokka, jota hakemus koskeeKoulu, johon koulumatkaetua haetaan

Postinumero ja -toimipaikkaHuoltajan osoite (jos eri kuin oppilaalla)

Huoltajan sähköpostiosoite

PuhelinnumeroHuoltajan sukunimiHuoltajan etunimi 

Postinumero ja -toimipaikka
Osoite (kuljetus myönnetään vain väestörekisteriin tallenne-
tusta osoitteesta)

HenkilötunnusSukunimiEtunimi 

1. OPPILAAN PERUSTIEDOT

Koulukuljetusta haetaan ensisijaisesti Wilman kautta 
https://vantaa.inschool.fi/

Koulukuljetushakemus
Perusopetus

https://vantaa.inschool.fi/
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Vantaan kaupunki – Kasvatuksen ja oppimisen toimiala – Koulukuljetus

LOMAKKEEN PALAUTUS
Lomake voidaan palauttaa postitse, sähköpostilla (salattuna viestinä), Vantaa-infoon tai koululle. 
Postiosoite: Kasvatus ja oppiminen, Koulukuljetus, PL 1500, 01030 VANTAAN KAUPUNKI 
Sähköposti: koulukuljetus@vantaa.fi.  
Vantaa-infojen yhteystiedot: www.vantaa.fi/vantaa-info  
koulujen yhteystiedot: https://www.vantaa.fi/fi/kasvatus-ja-koulutus

LISÄTIETOJA 
Koulukuljetusperusteet, hakuajat ja muut lisätiedot löydät osoitteesta:
www.vantaa.fi/koulumatkat ja koulukuljetus@vantaa.fi 

Vantaan kaupungin henkilötietojen käsittelyn periaatteet löydät osoitteesta: 
https://www.vantaa.fi/fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/selosteet-oikeudet-ja-tietosuoja/henkilotieto-
jen-kasittely

Allekirjoitus ja nimenselvennysPäiväys

Ilmoitan jos tiedot muuttuvat. Välttämättömät tiedot saa suostumuksellani luovuttaa 
kuljetuksen järjestäjälle.

5. HUOLTAJAN ALLEKIRJOITUS

Sähköisen tiedoksiannon suostumuksen voi perua ilmoittamalla siitä koulukuljetus@vantaa.fi. 
Päätösasiakirja toimitetaan tällöin postitse. 

Suostun siihen, että tähän hakemukseen annettava päätös annetaan sähköisesti tiedoksi niin, 
että se on nähtävissä Wilmassa Hakemukset ja päätökset -välilehdellä. Päätöstä ei tarvitse 
lähettää minulle erikseen postitse.

4. PÄÄTÖKSEN TOIMITUSTAPA

Varanumero, jos huoltajaa ei tavoiteta   

Saa jättää ilman vastaanottajaa Osallistuu iltapäiväkerhoon Osallistuu päivätoimintaan 

Hakemuksen lisätiedot sekä taksiyhtiölle ilmoitettavat lisätiedot (osoitetarkennus, apuvälineet)        

3. LISÄTIEDOT
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