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KUNNAN RAHOITTAMAT KULJETUKSET

1. Ilmoitus
Kunta, jota ilmoitus koskee Vuosi, jota ilmoitus koskee

2. Joukkoliikenne (kaikille avoin liikenne)

Kustannukset €/
vuosi (sis. alv)

Joukkoliikenne tarkoittaa tässä tapauksessa kaikillle avointa liikennettä. 
Joukkoliikenteen kustannukset ilmoitetaan nettokustannuksina eli ne eivät sisällä valtionavustuksia.

Ostetut linja-autovuorot

Ostetut taksivuorot

Taksa-alennusten osto (kuntien seutu- ja 
kaupunkilippurahoitus)

Palveluliikenne (vain kunnan avoimen 
joukkoliikenteen budjetista maksettu, 
SOTEn osuus ilmoitetana kohdassa 4)

JOUKKOLIIKENNE YHTEENSÄ

Kustannukset €/
vuosi (sis. alv)

3. Opetustoimen kuljetukset

Satunnainen tilausliikenne 
linja-autoilla (esim. 
uimahallikuljetukset jne.)

Esikoululaisten kuljetukset 
(huom. vain opetustoimen 
kuljetukset)

Taksikuljetukset

Peruskoululaisten matkaliput
Säännöllinen tilausliikenne 
linja-autoilla (esim. päivittäiset 
koulumatkat)

Lukion ja keskiasteen 
matkaliput (kunnan omat, ei 
sis. Kelan kust.)

Kustannukset €/
vuosi (sis. alv)

Kunnan 
maksamaan 
kuljetukseen 
oikeutettujen 
lukumäärä

OPETUSTOIMEN KULJETUKSET YHTEENSÄ

Kustannukset €/
vuosi (sis. alv)

Kunnan 
maksamaan 
kuljetukseen 
oikeutettujen 
lukumäärä

4. Sosiaalitoimen kuljetukset

Esikoululaisten kuljetukset (huom. vain 
sosiaalitoimen kustantamat)

Kehitysvammalain perus-
teella järjestetyt kuljetukset

Lasten päivähoidon kuljetuksetSosiaalihuoltolain mukaiset 
kuljetukset

Palveluliikenne 
(vain sosiaalitoimen ostama)

Vammaispalvelulain 
edellyttämät kuljetukset

Kustannukset €/
vuosi (sis. alv)

Kustannukset €/
vuosi (sis. alv)

SOSIAALITOIMEN KULJETUKSET YHTEENSÄ

Asiakkaiden 
määrä, 
henkeä

KULJETUKSET YHTEENSÄ

5. Kuljetukset yhteensä

Niiden elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) yhteystiedot toimialueittain, joihin lomakkeet 
toimitetaan: 
ELY-keskusten yhteystiedot

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/liikenne-lomakkeet-yhteystiedot
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KUNNAN RAHOITTAMAT KULJETUKSET
1. Ilmoitus
2. Joukkoliikenne (kaikille avoin liikenne)
Kustannukset €/vuosi (sis. alv)
Joukkoliikenne tarkoittaa tässä tapauksessa kaikillle avointa liikennettä.
Joukkoliikenteen kustannukset ilmoitetaan nettokustannuksina eli ne eivät sisällä valtionavustuksia.
Ostetut linja-autovuorot
Ostetut taksivuorot
Taksa-alennusten osto (kuntien seutu- ja kaupunkilippurahoitus)
Palveluliikenne (vain kunnan avoimen joukkoliikenteen budjetista maksettu, SOTEn osuus ilmoitetana kohdassa 4)
JOUKKOLIIKENNE YHTEENSÄ
Kustannukset €/vuosi (sis. alv)
3. Opetustoimen kuljetukset
Satunnainen tilausliikenne linja-autoilla (esim. uimahallikuljetukset jne.)
Esikoululaisten kuljetukset (huom. vain opetustoimen kuljetukset)
Taksikuljetukset
Peruskoululaisten matkaliput
Säännöllinen tilausliikenne linja-autoilla (esim. päivittäiset koulumatkat)
Lukion ja keskiasteen matkaliput (kunnan omat, ei sis. Kelan kust.)
Kustannukset €/vuosi (sis. alv)
Kunnan maksamaan kuljetukseen oikeutettujen lukumäärä
OPETUSTOIMEN KULJETUKSET YHTEENSÄ
Kustannukset €/vuosi (sis. alv)
Kunnan maksamaan kuljetukseen oikeutettujen lukumäärä
4. Sosiaalitoimen kuljetukset
Esikoululaisten kuljetukset (huom. vain sosiaalitoimen kustantamat)
Kehitysvammalain perus-teella järjestetyt kuljetukset
Lasten päivähoidon kuljetukset
Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset
Palveluliikenne
(vain sosiaalitoimen ostama)
Vammaispalvelulain edellyttämät kuljetukset
Kustannukset €/vuosi (sis. alv)
Kustannukset €/vuosi (sis. alv)
SOSIAALITOIMEN KULJETUKSET YHTEENSÄ
Asiakkaiden määrä, henkeä
KULJETUKSET YHTEENSÄ
5. Kuljetukset yhteensä
Niiden elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) yhteystiedot toimialueittain, joihin lomakkeet toimitetaan:
ELY-keskusten yhteystiedot
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6.6.2007
YPA
KUNNAN RAHOITTAMAT KULJETUKSET LHLII020_FI
1.1
10.1.2008
	Nykyinensivu: 
	Sivumäärä: 
	Painonapit toimivat Adobe Acrobat ja Reader versioista 7.0 eteenpäin.: 
	Painonapit toimivat Adobe Acrobat ja Reader versioista 7.0 eteenpäin.: 
	Painonapit toimivat Adobe Acrobat ja Reader versioista 7.0 eteenpäin.: 
	Tekstikenttä1: 
	Numerokenttä1: 
	Tekstikenttä: 



