KOULUKULJETUKSET
Lukiolain mukaan kuljetuksen järjestäminen lukiolaisille ei ole kunnalle
pakollista. Euran kunta kuitenkin järjestää yli 10 kilometrin etäisyydellä
asuville euralaisille opiskelijoille koulukuljetuksen Euran lukioon.
Koulukuljetuksesta peritään opiskelijoilta kuukausittain omavastuuosuus, joka noudattaa Kelan koulumatkatuen omavastuuosuuden euromäärää, joka tällä hetkellä on 43 €/kk. Omavastuu kattaa sekä bussi- että taksikuljetukset. Koulumatkaedun saadakseen opiskelijan on
tehtävä koulumatkatukihakemus.
Yleiset toimintaohjeet
Pääsääntö on, että koulumatkoilla käytetään julkisen reittiliikenteen
bussivuoroja. Mikäli kyseeseen tulee taksikuljetus, sitäkin voivat käyttää vain yli 10 kilometrin etäisyydellä asuvat. Tätä lähempänä asuva
voi pyrkiä taksin kyytiin, mikäli taksissa on tilaa. Opiskelijan on itse
maksettava tällöin lisämaksu suoraan taksille. Kyytiin voi päästä edellyttäen, ettei kyydin taksaluokka nouse hänen takiaan. Lisätaksia
ei hänen takiaan myöskään tilata. Taksinkuljettajan velvollisuus on
ottaa nämä näkökohdat huomioon.
Tapaturma- ja sairaustapauksissa lukio ei kustanna kuljetuksia.
Koulumatkatukihakemus
Syksyllä koulun alkaessa opiskelijan on ensi tilassa tehtävä koulumatkatukihakemus. Hakemuslomakkeen voi tulostaa Kelan sivuilta tai
noutaa lukion kansliasta. Lomake täytetään huolellisesti koulun ohjeiden mukaan ja se palautetaan kansliaan.
Kela suosittelee hakemuslomakkeen täyttämistä Kelan internetsivulla, jonka jälkeen opiskelija tulostaa lomakkeen ja toimittaa kouluun.
Koulusihteeri tarkistaa hakemuksen tiedot. Ilmoitetun koulumatkan pituuden tarkistamiseen käytetään reittiohjelmia: Eniro, Google Maps,
Maporama, tms. Hakemukseen hyväksytään ohjelman antama matka,
ellei hakijalla ole esittää muuta todistetta. Matkan jäädessä alle 10 kilometrin rajan hakemus hylätään.
Koulu lähettää hakemukset Kelaan, joka hyväksyy ne koulumatkatukipäätöksensä ja maksamansa tuen perusteeksi. Käytännössä siis kunta
saa ko. tuen, koska kunta järjestää ja maksaa kuljetuksen. Koulukuljetukseen oikeutetuista opiskelijoista on luettelo lukion kansliassa. Opiskelijalle itselleen (itse järjestetty kuljetus) Kela maksaa tukea vain, jos
julkista liikennettä ei ole, eikä koulukuljetusta ole järjestetty.
Omavastuuosuus
Opiskelijoilta laskutetaan kuukausittain omavastuuosuus, joka on
sama kuin Kelan omavastuuosuus, jos opiskelijalla ei olisi kunnan maksamaa koulukuljetusta. Omavastuu peritään kymmeneltä
kuukaudelta, abiturienteilta kuudelta kuukaudelta. Tällä hetkellä

omavastuu on 43 €/kk. Omavastuu kattaa siis sekä bussi- että
taksikuljetukset.
Koulupäivä klo 8.45 – 14.45
Päivinä, jolloin lukujärjestyksen tunnit ajoittuvat klo 8.45 – 14.45 välille,
opiskelijat käyttävät normaaleja bussivuoroja. Satakunnan Liikenteen
ja Olli Lönnbergin autoja käyttävät opiskelijat noutavat lukion kansliasta ostoluvan, jolla he saavat Matkahuollosta 44 matkan elektronisen
opiskelijalipun. Näin toimitaan aina uutta sarjalippua ladattaessa. Hakasen Liikenteen sarjaliput ostetaan suoraan bussista ja kuitti tuodaan
koulusihteerille, joka hoitaa kunnan kirjanpidon kautta lipun hinnan takaisin opiskelijan ilmoittamalle pankkitilille. Näitä bussikuljetuksia käytetään siis silloin, kun oma lukujärjestys sopii peruskoulun kuljetuksiin
tai julkisen liikenteen vuoroihin.
Pidemmät koulupäivät
Kun koulupäivä alkaa tai loppuu siten, että vuorobussin käyttö on
mahdotonta, järjestetään taksikuljetus. Tätä varten on opiskelijan ennen jokaisen jakson alkamista ilmoitettava koulusihteerille, minä päivinä hänellä on taksikuljetuksen tarve. Taksin tilaa koulusihteeri, ei opiskelija itse. Kiukaisten suuntaan menee pikavuoro, johon opiskelijat tarvitsevat erillisen sarjalipun, ostolupa haetaan kansliasta ja lippu noudetaan Matkahuollosta. Panelialaisilla on jatkokuljetus taksilla pikavuorolta Paneliaan. Opiskelija on velvollinen ilmoittamaan kansliaan sekä
tilapäisestä että pysyvästä kyyditystarpeen muutoksesta, jotta taksi ei
tee hukkareissuja. Länsi-Euran suuntaan ei iltapäivällä ole taksikuljetusta, koska Rauman suuntaan menee busseja tunnin välein.
Liikunnan pakollisten kurssien tunneilta Kiukaisten ja Panelian
suuntaan on erillinen bussikuljetus kaikilla, koska pikavuoroon ei ehdi.
Koeviikko
Koeviikolla ei ole taksikuljetuksia, kaikki ehtivät peruskoulun kuljetuksiin tai pikavuoroihin. Koulussa on myös erinomaiset tilat opiskeluun ja
seuraavan päivän kokeeseen valmistautumiseen odotustuntien aikana.
Ulkopaikkakuntalaiset
Ulkopaikkakuntalaiset joutuvat järjestämään ja maksamaan itse koulumatkansa. Tällöin koulun kansliasta saa bussilippua varten Kelan ostotodistuksen, jolla Matkahuolto myy lipun opiskelijalle omavastuuhintaan (43 €). Myös ulkopaikkakuntalaiset täyttävät koulumatkatukihakemuksen ja palauttavat sen kansliaan.
Kela on myös Facebookissa: www.facebook.com/opintotuki. Tykkää,
niin pysyt opintotukiasioissa ajan tasalla…

