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1. Lainsäädäntöä
Perusopetuslain 6 §:n mukaan
opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden koulumatkat ovat asutuksen,
koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet
huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. Kunta osoittaa oppivelvolliselle lähikoulun tai muun soveltuvan paikan, jossa annetaan opetusta. Perusopetuksessa oppilaalla on oikeus käydä edellä tarkoitettua kunnan osoittamaa lähikoulua.
Perusopetuslain 28 §:n mukaan
oppivelvollinen voi pyrkiä oppilaaksi myös muuhun kuin edellä tarkoitettuun kunnan
osoittamaan kouluun. Tähän toissijaiseen kouluun ei ole lakiin perustuvaa oikeutta
maksuttomaan koulukuljetukseen ja oppilaaksi ottamisen edellytykseksi voidaan
asettaa, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista.
Perusopetuslain 32 §:n mukaan
jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä
pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen.
Perusopetusta tai lisäopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun matka oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen
muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi.
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Jos oppilas otetaan muuhun kuin 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuun lähikouluun tai
opetuksen järjestämispaikkaan, oppilaaksi ottamisen edellytykseksi voidaan asettaa, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista
kustannuksista.
1.8.2011 voimaan tulevan muutoksen myötä opetuksen järjestäjälle tulee myös oikeus edellyttää, että huoltajat vastaavat kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista silloinkin, kun lapsi osallistuu
lain 6 §:n 2 momentissa tarkoitetussa lähikoulussa tai opetuksen järjestämispaikassa annettavaan esiopetukseen, mutta käy esiopetuksen lisäksi päivähoidossa
muussa kuin asuinkunnassaan. Muutos koskee vain esiopetus- ja päivähoitopaikan
välisiä matkoja, ei kodin ja esiopetuspaikan välisiä matkoja.

2. Oppilaan vakituinen asuinpaikka
Oppilaan vakituinen asuinpaikka on väestörekisteriin merkitty osoite.
Jos oppilas matkustaa muualle kuin koti-osoitteeseen, hänen on maksettava
matkasta asianmukainen hinta.

3. Koulumatka
Koulumatka mitataan käyttäen lyhintä ympärivuotisessa käytössä olevaa kevyen liikenteen väylää tai katua / maantietä. Reitti mitataan oppilaan kodin portilta koulukiinteistön sisääntulokohtaan. Mikäli koulukiinteistöllä on useita sisääntulokohtia,
mittaus tehdään lähimpänä oppilaan kotia olevaan sisääntulokohtaan.

4. Tien vaarallisuus
Tien vaarallisuuden määrittelyssä käytetään Koululiitu-ohjelmaa.
Koulukuljetukset järjestetään ensisijaisesti julkista joukkoliikennettä käyttäen.

5. Yksittäinen taksikuljetus
Yksittäinen taksikuljetus järjestetään lääkärin, psykologin tai muun asiantuntijan
lausuntoon perustuen ja vain siksi ajaksi, minkä oppilas on kykenemätön käyttämään julkista joukkoliikennettä.
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6. Maksuton koulukuljetus
Maksuton koulukuljetus järjestetään alakoulun oppilaille lähimpään tai kuljetusten
kannalta tarkoituksenmukaisimpaan kouluun, jos koulumatka



esiopetus- ja 1.-2. vuosiluokkien oppilailla on yli kolme (3) kilometriä
3.-6. vuosiluokkien oppilailla on yli viisi (5) kilometriä.

Yläkoulussa (7-9 luokat) koulukuljetus järjestetään yli viiden (5) kilometrin koulumatkalta.
Oppilaat otetaan taksiin / linja-autoon kuljetusreitin varrelta.
Kotoa haetaan vain, jos kävelymatka linja-auto- tai taksipysäkille on




esiopetus- ja 1.-2. vuosiluokan oppilaalla yli puolitoista (1,5)
kilometriä
3.-6. vuosiluokan oppilaalla yli kaksi (2) kilometriä ja
7.-9.vuosiluokan oppilaalla yli kolme (3) kilometriä.

Erityisoppilaiden ja perusopetukseen valmistavassa opetuksessa olevien oppilaiden
kuljetustarpeen määrittelee koulukuljetusasioista vastaava viranhaltija lääkärin,
psykologin tai erityisopettajan lausunnon perusteella.
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta (8.9.2016 § 64) on täydentänyt
Kiteen kaupungin koulukuljetusperiaatteita esikoululaisen
koulumatkasta seuraavasti:
Maksuton kuljetus oppilaille järjestetään POL 32 §:n lisäksi, jos
• esikoululaisen (0 lk) tai 1 - 2. lk:n oppilaan koulumatka
on yli kolme kilometriä.
Kunnan velvollisuus ei ole järjestää kuljetusta koko matkalle vaan
oppilaan tulee varautua kulkemaan omin neuvoin kuljetusreitin
varteen.
Esiopetusoppilaan huoltajat huolehtivat esikoululaisen
saattamisesta pysäkille tai kuljetusreitin varteen.
Itsekuljettavan matkan pituus voi olla enimmillään:
• esikoululaisella (0 lk) puolitoista (1,5) kilometriä.
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7. Koulukuljetukset aamu –ja iltapäivätoiminnasta
Koulukuljetukset aamu- ja iltapäivätoiminnasta
Perusopetuslain 48 b §:n 4 momentin mukaan aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestettäessä tulee ottaa huomioon, että niillä toimintaan osallistuvilla lapsilla, joilla on
32 §:n mukainen oikeus koulumatkaetuun, on mahdollisuus käyttää tätä etuutta.
Lain perusteluissa (HE 57/2003) on todettu, ettei kunnalla ole velvollisuutta erikseen järjestää koulukuljetusta iltapäivätoiminnasta. Lain perustelujen mukaan
säännös on tarkoitettu toimintojen suunnittelua ohjaavaksi, eikä se siten esimerkiksi velvoita kuntaa kuljetusten järjestämiseen. Kunnan on kuitenkin kuljetusten
suunnittelussa syytä huomioida asia.

8. Itsemaksavat oppilaat (päivitetty 02.10.2017 § 89)
Koulukuljetuksia voivat hyödyntää itsemaksavat oppilaat.
Koulukuljetuksiin pyritään varamaan tilaa myös itsemaksaville asiakkaille.
9. Koulumatkaan käytetty aika
Perusopetuslain 32 §:n mukaan oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa
kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Mikäli oppilas on lukuvuoden alkaessa täyttänyt 13 vuotta, koulumatka saa kuitenkin kestää enintään kolme tuntia.

Ikä vuosina
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Oppilaan kilometriä kohti tarvitsema keskimääräinen kävelyaika minuutteina:
16
15
14
13
12,5
12
11,8
11,6
11,4
11,2
11
10,8
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10. Koulukuljetusten valvonta
Kuljetusten valvonta – koulu vastaa ja järjestää oman koulun oppilaiden koulukuljetusten odotuksen valvonnan.

11. Petoeläinvaara
Petoeläinvaaran vuoksi tapahtuvista koulukuljetuksista päättää
koulukuljetusvastaava asiantuntijalausunnon pohjalta.
12. Saattoavustus
Maksuttoman koulukuljetuksen vaihtoehtona on huoltajan toimesta tapahtuva oppilaan saattaminen kouluun.
Saattoavustusta voidaan maksaa koulukuljetusvastaavan tekemällä erillisellä päätöksellä. Saattoavustus voi olla enintään voimassa olevan virkaehtosopimuksen mukainen kilometri-korvaus mikäli alueella ei ole julkista liikennettä.
13. Tiedotus ja koulutus / liikennöitsijät
Lukuvuoden alussa järjestetään liikennöitsijöille tiedotus- ja koulutustilaisuus:
- koulutuksen painopisteet: asiakaspalvelu ja kuljetusturvallisuus
- yhteystiedot
- oppilaiden koulukuljetusten käyttäytymisohjeet > tiedottaminen

Sivistyslautakunta 29.05.2013 § 44
www.kitee.fi/palvelut/opetus ja koulutus/perusopetus/koulukuljetus
Päivitetty 08.09.2016 § 64 – Esiopetuksen osalta 01.10.2016 alkaen
Päivitetty 02.10.2017 § 89 – Itsemaksavat oppilaat 01.11.2017 alkaen

