Kuusamon kaupungin koulukuljetusperusteet 1.1.2012 alkaen
Hyväksytty: Kuusamon kasvatus- ja sivistyslautakunta 14.12.2011 § 99
Koulukuljetusta koskevat säännökset
Perusopetuslain 32 §:ssä säädetään oppilaan oikeudesta saada tukea koulumatkoihinsa. Pykälä koskee perusopetusta, esiopetusta ja lisäopetusta. Oppilailla on oikeus
maksuttomaan kuljetukseen taikka oppilaan kuljettamista tai saattamista kouluun on
avustettava, jos oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi.
Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen tai lasten päivähoidosta
annetussa laissa tarkoitetusta päivähoidosta esiopetukseen on viittä kilometriä pitempi,
oppilaalla on vastaavasti oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai päivähoitoon.
Oppilaalle on annettava nämä edut koulumatkan pituudesta riippumatta, jos koulumatka
oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuisi oppilaalle liian vaikeaksi,
rasittavaksi tai vaaralliseksi. Oppilaan voidaan myös viittä kilometriä pitemmillä matkoilla
edellyttää kulkevan osan koulumatkasta itse.
Päätettäessä viittä kilometriä lyhyempien koulumatkojen tukemisesta tulee ottaa huomioon sekä oppilaan henkilöön liittyvät tekijät että koulunmatkaan liittyvät objektiiviset
olosuhteet. Oppilaan oikeus koulumatkaetuun tai matkojen tukemiseen voi tällöin rajoittua vain osaan lukuvuotta, esimerkiksi talviaikaan tai oppilaan sairausaikaan. Vaikeasti
vammaisilla oppilailla oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen sisältää myös oikeuden
saada maksutta saattaja koulumatkoille.
Oppilailla on edellä mainituilla edellytyksillä lakisääteinen oikeus koulumatkoja koskevaan tukeen siinä koulussa, jonka kunta on hänelle osoittanut perusopetuslain 6 §:n 2
momentin mukaisesti. Perusopetuslain 28 §:n mukaan oppilaalla on subjektiivinen
oikeus päästä tähän kouluun.
Jos oppilas huoltajan hakemuksen perusteella otetaan muuhun kouluun, koulutuksen
järjestäjä voi asettaa oppilaaksi ottamisen edellytykseksi, että oppilaan huoltaja vastaa
oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista.
Perusopetuslain 32 §:n mukaan edellä mainittu oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas lukuvuoden alkaessa on
täyttänyt 13 vuotta, saa koulumatka kestää enintään 3 tuntia.
Opetuksen järjestäjän on järjestettävä kuljetusta odottavalle oppilaalle mahdollisuus
ohjattuun toimintaan. Säännöstä on tulkittu niin, ettei se koske ennen koulun alkua
koululle kuljetettuja oppilaita, jotka odottavat oppituntien alkua.
Kuusamon kaupungin kasvatus- ja sivistystoimi antaa lisäksi kuljetuksen
järjestämiseen seuraavat ohjeet:
Koulukuljetus ja saattaminen oppilaan varsinaisella koulumatkalla
Koulumatka
Perusopetuksen oppilaiden varsinaisella koulumatkalla tarkoitetaan oppilaan päivittäistä
kodin/asunnon ja koulun välistä matkaa, jonka oppilas kulkee kouluun mennessään ja
sieltä palatessaan. Esiopetusoppilaalla on vastaavasti oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta
kotiin tai päivähoitoon jos koulumatka on yli 5 km.
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Peruskoululaisten koulukuljetukset järjestetään ja korvataan vain kodin ja koulun väliselle matkalle. Kunta järjestää kuljetuksen lapsen väestörekisteriin merkittyyn kodin
osoitteeseen.
Kunnan velvollisuutena ei ole järjestää kuljetusta koko matkalle, vaan kuljetus voidaan
järjestää vain osalle matkasta. Matka, joka oppilaan tulee varautua kulkemaan omin
neuvoin, on pisimmillään omavastuumatkoina käytetty kilometriraja. Tämä tarkoittaa
käytännössä sitä, että jos oppilaan koulumatka on järjestetty linja-autolla tai taksilla, voi
hän joutua kävelemään osan matkasta, ellei koulumatkaan päivittäin käytetty aika ylitä
ao. tuntirajoitusta.
Kuusamon kaupunki järjestää perus- tai lisäopetusta saavalle oppilaalle maksuttoman
kuljetuksen tai avustaa oppilaan kuljettamista tai saattamista seuraavin perustein:
Esiopetuksen ja peruskoulun oppilaalle järjestetään koulukuljetus, kun koulumatka kotoa
kouluun on yli 5 kilometriä (POL 32 §). Sen lisäksi mitä POL 32 §:ssä säädetään,
Kuusamon kaupunki avustaa huoltajaa tai järjestää kuljetuksen jos esikoululaisen
tai 1- 3 luokkien oppilaan koulumatka on yli kolme (3) kilometriä tai jos koulumatka oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuisi oppilaalle liian
vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi.
- Tällöin on oltava asiantuntijoilta riittävät selvitykset (esimerkiksi lääkärintodistus oppilaan terveydentilasta tai jos tie on vaarallinen, kuljetus määräytyy Kasvatus- ja sivistyslautakunnan vahvistamien riskilukujen raja-arvojen perusteella).
Mikäli osan koulumatkaa oppilas kävelee kouluautolle, tulee huomioida, että koulumatkoihin käytettävä aika ei ylitä POL 32 §:n enimmäisaikoja (2,5 ja 3 h/pv).
1 km:n normaali kävely vie aikaa keskimäärin oppilaan luokka-asteen mukaan
0 - 2 lk 20 min/km
3 - 4 lk 18 min/km
5 - 6 lk 15 min/km
7 - 9 lk 12 min/km.
Mikäli kuljetusoppilaan kävelymatka kouluautolle on esikoulu- tai 1-2 luokkien oppilaalla
yli 2 km tai 3-9 luokkien oppilaalla yli 3 km, voidaan huoltajalle korvata oppilaan saattamisesta kouluautolle nk. saattokorvaus ja mikäli huoltajalla saattaminen ei ole mahdollista, voidaan järjestää ko. matkalle muu kuljetus.
Kasvatus- ja sivistyslautakunta voi myöntää perustellusta anomuksesta saattoavustusta
tai järjestää kuljetuksen näistä ohjeista poiketen.
Peruskouluille on tehty kaupungin paikkatietoinsinöörin toimesta digitaalinen karttalehti,
josta näkyy koululta mitattuna 3 km:n ja 5 km:n rajat. Matkojen rajatapauksista tehdään
tarvittaessa tarkistusmittauksia. Koulukohtaisiin karttoihin voi tutustua, ko. koululla tai
sivistystoimistossa.
Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on poikkeustapauksissa oppilaan kuljettamista
tai saattamista varten myönnettävä riittävä korvaus.
Koululiituohjelma on kehitelty tienvaarallisuuden toteamiseksi. Tieaineisto ohjelmaan
päivitetään vuosittain. Koulut saavat kartat, josta näkyy teiden riskilukujen raja-arvot.

2

Kuusamon kaupungin koulukuljetusperusteet 1.1.2012 alkaen
Hyväksytty: Kuusamon kasvatus- ja sivistyslautakunta 14.12.2011 § 99

Koulunkäynti vieraan koulun oppilaaksiottoalueella
Jos oppilas otetaan muuhun kuin POL 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuun kouluun tai
opetuksen järjestämispaikkaan, oppilaaksi ottamisen edellytykseksi asetetaan, että
huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista.
Jos oppilas vaihtaa asuinpaikkaa tai -kuntaa kesken lukuvuoden, hän voi jatkaa koulunkäyntiä entisessä koulussaan lukuvuoden loppuun asti, mikäli huoltaja huolehtii mahdollisista kuljetuskustannuksista. Tämän jälkeen voidaan myöntää eri anomuksesta koulunkäyntioikeus entisessä koulussaan koko kouluasteen loppuun, mikäli ratkaisu ei aiheuta
koululle ryhmäjakojen muodossa ylimääräisiä kustannuksia ja mikäli huoltaja huolehtii
mahdollisista kuljetuskustannuksista.
Oikeutta käydä toissijaista koulua tulee hakea seuraavaa lukuvuotta edeltävän helmikuun loppuun mennessä. Päätöksen oppilaaksi otosta tekee vastaanottavan koulun
rehtori/johtaja silloin, kun sekä luovuttavan että vastaanottavan koulun rehtorit/johtajat
ovat asiasta yksimielisiä. Ristiriitatilanteessa päätöksen oppilaaksi otosta tekee
Kasvatus- ja sivistyslautakunta.

Toinen aste
Lukion ja ammattiopiston oppilaille myönnetään koulumatkatukea lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain (48/1997) nojalla.
Koulumatkatuen myöntämisestä päättää Kansaneläkelaitos.
Kuusamossa opiskelevien kuusamolaisten lukion ja ammattiopiston oppilaille, jotka
ovat koulumatkatukeen oikeutettuja, korvataan oppilaiden omavastuuosuuksia
17 euroa/kk/oppilas.
Kuusamon lukiossa ja ammattiopistossa opiskeleville kuusamolaisille majoituksessa
olevalle oppilaille korvataan viikonloppumatkat kaksi kertaa kuukaudessa alennetun
linja-autotaksan perusteella.

Kuljetusmuodon valinta koulukuljetuksissa
1. Ensisijainen kuljetusmuoto on kaikille avoin joukkoliikenne. Mikäli niiden aikataulut
eivät sovi eli tulisi ylipitkiä koulupäiviä, silloin ostetaan erilliskuljetuksia.
2. Tilausajokuljetukset (taksit ja joukkoliikenneluvalla oleva isompi kalusto), jotka
kilpailutetaan hankintalain mukaan.
3. Saaton tai kuljetuksen korvaaminen huoltajalle.
Maksuttoman koulukuljetuksen hakemukset toimitetaan sivistystoimistoon.
Hakemuslomakkeita saa netistä, kouluilta, kaupungin yhteispalvelupisteestä sekä
sivistystoimistosta. Hakemukseen liitetään esim. lääkärintodistus.
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