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Perusopetuslain 32 §:n mukaan jos perusopetusta saavan oppilaan
koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan
kuljetukseen. Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen
tai varhaiskasvatuslaissa tarkoitetusta varhaiskasvatuksesta
esiopetukseen on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on vastaavasti oikeus
maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai
varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai
varhaiskasvatukseen. Perusopetusta tai esiopetusta saavalla oppilaalla on
oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun koulumatka oppilaan
ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian
vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi.
Oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi
ja puoli tuntia. Jos oppilas on lukuvuoden alkaessa täyttänyt 13 vuotta, saa
koulumatka kestää enintään kolme tuntia. Oppilaan koulumatkoihin
muuhun kuin lähikouluun kuluva aika odotusaikoineen voi ylittää lain
salliman koulumatkan enimmäisajan.
Mikäli oppilas otetaan muuhun kuin kunnan hänelle osoittamaan
lähikouluun (perusopetuslaki 6 §), oppilaaksi ottamisen edellytykseksi
voidaan asettaa, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai
saattamisesta aiheutuvista kustannuksista.
Perusopetuksen 7. - 10. luokkien oppilaille koulukuljetukset järjestetään
pääasiassa koulumatkan pituuden takia.
Koulutuslautakunta on 29.8.2018 § 64 täsmentänyt koulukuljetustohjeitaan
lain asettamat velvoitteet ylittäviltä osin seuraavasti:
1. Koulumatka on yli viisi kilometriä
- jos oppilas hakeutuu muuhun kuin kunnan hänelle osoittamaan
lähikouluun, koulukuljetus järjestetään julkista joukkoliikennettä käyttäen.
2. Koulumatkalla on vaikeita ja vaarallisia kulkuolosuhteita
- ne haja-asutusalueella asuvien 1.-2. luokkien oppilaat, joiden
koulumatkan pituus on yli 3 km, ja joiden koulureitillä ei ole valaistusta tai
kevyen liikenteen väylää, koulumatkasta jalan kuljettava osuus ei saa olla
yli 3 km
- pimeänä aikana (viikot 44-7) kuljetetaan aamuisin haja-asutusalueella
asuvien 1.-2. luokkien oppilaat, joiden koulumatkanpituus on yli 3 km ja
joiden koulumatkalla ei ole jatkuvaa yhtenäistä katuvalaistusta yli 1
kilometrin matkalla
- ne 1. - 2. luokkien oppilaat, jotka joutuvat ylittämään Rymättyläntien
alueella, jossa ei ole suojatietä
- ne 1. - 6. luokkien oppilaat, jotka joutuvat koulumatkallaan kulkemaan
Rymättyläntien suuntaisesti alueella, jossa ei ole kevyen liikenteen väylää

- ne perusopetuksen oppilaat, jotka joutuvat koulumatkallaan kulkemaan
Velkuantien suuntaisesti
- ne Rööläntien ja Luotojentien alueella asuvat 1. - 6. luokkien oppilaat,
jotka joutuvat koulumatkallaan kulkemaan näiden teiden suuntaisesti
- ne Merimaskuntien ja Rauduistentien alueella asuvat 1. - 6. luokkien
oppilaat, jotka joutuvat koulumatkallaan kulkemaan näiden teiden
suuntaisesti alueella, jossa ei ole kevyen liikenteen väylää
- 1. - 6. luokkien oppilaiden koulumatkasta jalan kuljettava osuus ei saa
olla yli 5 km
- pimeän aikana (viikot 44 - 7) kuljetetaan ne haja-asutusalueella asuvat 3.
- 6. luokkien oppilaat, joiden koulumatkan pituus on yli 3 km ja joiden
koulumatkalla ei ole valaistusta tai kevyen liikenteen väylää, koulumatkasta
jalan kuljettava osuus ei saa olla yli 3 km
- 7. - 10. luokkien oppilaiden koulumatkasta jalan kuljettava osuus ei saa
olla yli 5 km
- 7. - 10. luokkien oppilaiden koulumatkasta jalan kuljettava osuus ei saa
pimeän aikana (viikot 44 - 7) olla yli 3 km, kun koulumatkalla ei ole
valaistusta tai kevyen liikenteen väylää.
3. Koulumatkan katsotaan muodostuvan liian vaikeaksi tai rasittavaksi
oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen
- Oikeus koulukuljetukseen perustuu tällöin lääkärin tai koulupsykologin
lausuntoon taikka muuhun luotettavaan lausuntoon.
Koulutuslautakunnan on tarpeen aina valtuustokauden alkaessa käydä läpi
koulukuljetusten järjestämisperusteet ja päivittää ne tarpeellisilta osin.
Esittelijä
Päätösehdotus

Sivistysjohtaja
Koulutuslautakunta täsmentää koulukuljetusohjeitaan lain
asettamat velvoitteet ylittäviltä osin seuraavasti:
1. Oppilas hakeutuu muuhun kuin kunnan osoittamaan
lähikouluun ja koulumatka on yli viisi kilometriä
- jos oppilas hakeutuu muuhun kuin kunnan hänelle
osoittamaan lähikouluun, koulukuljetus järjestetään julkista
joukkoliikennettä käyttäen.
2. Koulumatkalla on vaikeita ja vaarallisia kulkuolosuhteita
- niiden 1.-2. luokkien oppilaiden, joiden koulureitillä ei ole
valaistusta tai kevyen liikenteen väylää, koulumatkasta jalan
kuljettava osuus ei saa olla yli 3 km
- pimeänä aikana (viikot 42-7) kuljetetaan aamuisin ne 1.-2.
luokkien oppilaat, joiden koulumatkanpituus on yli 3 km ja
joiden koulumatkalla ei ole jatkuvaa yhtenäistä
katuvalaistusta yli 1 kilometrin matkalla
- pimeänä aikana (viikot 42-7) kuljetetaan aamuisin
perusopetuksen oppilaat, joiden koulumatkan pituus on yli 3
km ja joiden koko koulumatkalla ei ole valaistusta tai kevyen
liikenteen väylää
- ne 1. - 2. luokkien oppilaat, jotka joutuvat ylittämään
Rymättyläntien alueella, jossa ei ole suojatietä
- ne 1. - 6. luokkien oppilaat, jotka joutuvat koulumatkallaan
kulkemaan Rymättyläntien, Rööläntien, Iskolantien,
Luotojentien, Merimaskuntien ja Rauduistentien suuntaisesti
alueella, jossa ei ole kevyen liikenteen väylää
- ne perusopetuksen oppilaat, jotka joutuvat koulumatkallaan
kulkemaan Velkuantien suuntaisesti.

3. Koulumatkan katsotaan muodostuvan liian vaikeaksi tai
rasittavaksi oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon
ottaen
- oikeus koulukuljetukseen perustuu tällöin lääkärin tai
koulupsykologin lausuntoon taikka muuhun luotettavaan
lausuntoon.
Päätös

Sivistysjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

