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Koulukuljetukset järjestetään perusopetuslain 32 §:n ja näiden periaatteiden mukaisesti.
Perusopetuslain 32 §:n mukaan esi- ja perusopetusta saavalle oppilaalle on järjestettävä kuljetus,
mikäli koulumatka ylittää 5 km tai oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen koulumatka
muutoin muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi.
Koulumatkan pituus mitataan lyhintä, jalankulkukelpoista, turvallista ja yleisessä käytössä olevaa
tietä pitkin kodin tai asunnon tontin (pihapiirin) rajalta koulun portille. Kunnan velvollisuutena ei
ole järjestää koulukuljetusta koko matkalle, vaan kuljetus voidaan järjestää myös vain osalle
matkasta.
Kuljetusetuuden saavat
a) oppilaat, koulumatkan pituus on yli 5 km
b) esioppilaat, joiden koulumatka on yli 2 kilometriä ja joiden kuljetus voidaan järjestää
olemassa olevien kuljetussopimusten puitteissa
c) 1-3. -luokkalaiset joiden koulumatka on yli 3 kilometriä ja joiden kuljetus voidaan järjestää
olemassa olevien kuljetussopimusten puitteissa
Muu koulukuljetus = hakemuksen perusteena ovat terveydelliset syyt, koulumatkan vaarallisuus tai
koulutapaturmasta johtuva kuljetus. Tapaturmakuljetuksiin vaaditaan aina lääkärintodistus
kuljetuksen tarpeellisuudesta. Hakemus tehdään lukuvuosittain ja on voimassa vain lukuvuoden tai
määräajan.
Asiantuntijalausunnot on toimitettava joka lukuvuosi hakemuksen mukana. Asiantuntijalausunnot
eivät ole opetuksen järjestäjää sitovia. Hakemukset tulee toimittaa hyvissä ajoin ja varautua
käsittelyaikaan.
Toissijaisen koulunpaikan saanut ei ole oikeutettu maksuttomaan koulukuljetukseen.
Lain mukaan oppilaan koulumatka odotusaikoineen voi kestää enintään 2,5 tuntia päivässä. Jos
oppilas on täyttänyt lukuvuoden alkaessa 13 vuotta tai oppilas saa laissa mainittua erityisopetusta,
saa koulumatka odotuksineen kestää enintään 3 tuntia päivässä. Lähtökohtana kävelyajassa
pidetään 12 min/km. Aikaa arvioidessa otetaan huomioon lapsen ikä.
Koulu antaa liikennöitsijälle kuljetettavien luettelon lukuvuoden alussa. Oppilaskuljetuksissa
oppilasluettelo on ainut virallinen luettelo, joka kattaa vastuun. Koulukuljetus on koulupäivään
kuuluva tapahtuma.
Koulun järjestyssäännöt ovat voimassa koulumatkan aikana ja niitä valvotaan mahdollisuuksien
mukaan. Kuljettajalle ja muille matkustajille tulee taata työrauha. Kuljettaja saa ja hänen tulee
puuttua kuljetuksen aikana tapahtuvaan häiriköintiin tilanteen vaatimalla tavalla. Liikennöitsijän
vastuu kattaa oppilaiden kuljetuksen kotipysäkiltä koulun pysäkille ja koulun pysäkiltä kotipysäkille.
Kuljettaja voi poistaa kyydistä henkilön, joka kielloista huolimatta jatkaa häiriön aiheuttamista,
poistamisesta ei saa aiheutua varaa poistetun terveydelle.
Mikäli oppilas toistuvasti häiritsee bussissa koulumatkan aikana, eikä tilanteessa tapahdu muutosta,
asiasta tulee ilmoitus koulutoimistoon ja kuljetuksen järjestäminen voidaan siirtää huoltajan
vastuulle.
Oppilaan on oltava sovittuna aikana sovitulla pysäkillä, ei esimerkiksi jossain sen läheisyydessä.
Kouluauto ei ole myöhässä, jos se saapuu pysäkille 10 minuutin kuluessa sovitusta ajasta.
Talvella ja pimeän aikana on ehdottomasti käytettävä heijastimia.

Waltti-matkakortti
Kortti on käytössä normaalin reittiliikenteen bussissa ja sen ehtoihin kuuluu:
•

•

•
•
•

Kortti on tarkoitettu ainoastaan koulumatkoille ja se oikeuttaa kahteen matkustuskertaan
päivässä (koti-koulu-koti väliset matkat). Kortti ei toimi viikonloppuisin eikä lomaviikoilla.
Kortille ei saa ladata koulukyydin lisäksi omia matkoja tai arvoa.
Kortti on säilytettävä huolellisesti. Oppilas on vastuussa saamastaan kortista. Kortin
vahingoittuessa tai kadotessa koulu perii 10 € korvauksen uuden kortin hankkimisesta
aiheutuneista kuluista.
Kortin katoamisesta on viipymättä ilmoitettava koulusihteerille.
Kortti on oltava aina mukana bussiin noustessa. Kuljettajan ei tarvitse ottaa kyytiin kortitta
matkustavia. Kortitta tai tilapäislipuilla matkustetut kerrat laskutetaan oppilaan huoltajalta.
Kortti tulee olla valmiina kädessä autoon noustessa.

Oppilaan muuttaessa uuteen osoitteeseen on muutosta ilmoitettava välittömästi koulusihteerille,
kuljetusetuus uudesta osoitteesta tarkistetaan koulutoimistolla.
Lisätietoja kuljetuksista: sivistysjohtaja-rehtori 040 571 1462, koulusihteeri 050 440 0158

