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Kunta on perusopetuslain mukaan aina velvollinen järjestämään
koulukuljetuksen niille perusopetuksessa oleville kunnan alueella asuville
oppilaille, joiden koulumatkan pituus kunnan osoittamaan lähikouluun
yhteen suuntaan ylittää viisi kilometriä. Tämä koskee myös esiopetuksessa
olevia oppilaita. Esiopetuksessa oleviin oppilaisiin sovelletaan 1. luokan
oppilaita koskevia koulukuljetusperiaatteita, silloin kun he käyvät
ainoastaan esiopetuksessa eivätkä ole muutoin päivähoidossa.
Perusopetuksen 7. - 10. luokkien oppilaille koulukuljetukset järjestetään
pääasiassa koulumatkan pituuden takia.
Voimassa olevien lautakunnan hyväksymien koulukuljetusperiaatteiden
mukaan kaupunki järjestää maksuttoman koulukuljetuksen peruskoulun ja
esiopetuksen oppilaille, joiden
1. koulumatka on yli viisi kilometriä
Jos oppilas hakeutuu muuhun kuin kunnan hänelle osoittamaan
lähikouluun, huoltaja vastaa oppilaan koulumatkoista aiheutuvista
kustannuksista.
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. vapaaehtoiset valinnaisluokat
vapaaehtoisille valinnaisluokille meneville uusille oppilaille kaupunki ei
järjestä koulukuljetusta, mikäli oppilas ei asu koulun varsinaisella
oppilaaksiottoalueella. Valinnaisluokkien oppilailla säilyy kuitenkin
koulumatkaetu, jolloin oppilas voi koulumatkallaan maksutta käyttää
julkista joukkoliikennettä silloin, kun se on mahdollista.
4. 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.
Oppilaan koulumatkoihin voi kaikissa yllä mainituissa tapauksissa sisältyä
odotusaikoja. Koulumatkaan odotuksineen saa perusopetuslain nojalla
kulua alakoulun oppilaalta enintään 2,5 tuntia ja yläkoulun oppilaalta 3
tuntia.
Oppilaiden huoltajat ovat kokeneet lautakunnan päättämät
koulukuljetusperiaatteet epäoikeudenmukaisiksi tilanteessa, jossa
saaristossa asuvan oppilaan huoltajat ovat halunneet sijoittaa oppilaan
Suopellon kouluun muulle kuin liikuntaluokalle. Oppilaan lähikoulu on
tällöin kuitenkin Maijamäen koulu, eikä maksutonta koulukuljetusta
Suopellon kouluun ole voitu järjestää.
Maksuttoman koulukuljetuksen laajentaminen koskemaan muitakin
kouluja kuin vain oppilaan lähikoulua, on mahdollista vähäisin kustannuksin
tietyin edellytyksin:
 oppilaan lähikoulu määritellään edelleen nykyiseen tapaan
koulupaikkapäätöksen yhteydessä ensisijaisesti koulumatkan pituuden
perusteella
 oppilaalla on mahdollisuus päästä muuhun kouluun mikäli muun koulun
opetusryhmissä on tilaa
 muu koulu on oppilaan huoltajan vapaaehtoinen valinta, mikä ei
itsessään synnytä koulukuljetuksen järjestämisvelvoitetta, mutta
mahdollistaa maksuttoman koulukuljetuksen
 koulukuljetukset toteutetaan julkisen joukkoliikenteen kautta, eikä
erillisiä kuljetuksia sitä varten järjestetä

 oppilaan koulumatkoihin muuhun kuin lähikouluun kuluva aika voi
ylittää lain salliman koulumatkan enimmäisajan.
Tällöin oppilaskohtainen kustannus on kuluvan vuoden tasossa noin 230
euroa oppilasta kohden lukuvuodessa.
Maksuttoman koulumatkaetuuden ulottaminen yllä mainitulla tavalla
koskemaan muitakin kuin vain lähikouluja
 parantaa oppilaiden tasavertaista kohtelua ja mahdollisuutta valita
koulu muillakin perusteilla kuin vain koulumatkan pituuden mukaan.
 antaa koulujen painotuksille ja omalle pedagogiselle kehittämistyölle
uutta merkitystä
 tukee palveluverkkouudistukseen sisältyvää lapsen turvallista kasvu- ja
oppimispolkua varhaiskasvatuksesta perusopetukseen.
SIVISTYSTOIMENJOHTAJA:
Koulutuslautakunta päättää muuttaa nykyisiä
koulukuljetusperiaatteita siten, että maksuton koulukuljetus
ulotetaan koskemaan muitakin oman kunnan peruskouluja
kuin vain oppilaan lähikoulua. Muutos tulee toteuttaa julkista
joukkoliikennettä käyttäen.
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.
Oppilaan koulumatkoihin voi kaikissa yllä mainituissa
tapauksissa sisältyä odotusaikoja. Oppilaan koulumatkoihin
muuhun kuin lähikouluun kuluva aika odotusaikoineen voi
ylittää lain salliman koulumatkan enimmäisajan.
Muutos tulee voimaan 3.9.2018 alkaen.
KOULUTUSLAUTAKUNTA:
Sivistystoimenjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

