Peruspalvelulautakunta 11.1.2016 § 9 LIITE NRO 1

PUUMALAN KUNNAN KOULUKULJETUSTEN PERIAATTEET 1.8.2016 ALKAEN
Koulukuljetusoikeus
Perusopetuslain 32 §:n mukaan esi-, perus- ja lisäopetusta saavalle oppilaalle on järjestettävä kuljetus tai
maksettava riittävä korvaus, mikäli koulumatka ylittää 5 km tai oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon
ottaen koulumatka muutoin muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi.
Oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään 2,5 tuntia. Jos oppilas on lukuvuoden
alkaessa täyttänyt 13 vuotta, saa koulumatka kestää enintään 3 tuntia.
Puumalan kunnassa oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen koskee oppilaan lähikoulua. Oppilaan
käydessä muuta kuin hänelle osoitettua lähikoulua huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai
saattamisesta aiheutuvista kustannuksista.
Esioppilaat, joiden koulumatka on yli 5 km, haetaan kotipihasta/viedään kotipihaan tai haetaan sen
välittömässä läheisyydessä olevalta turvalliselta paikalta/viedään välittömässä läheisyydessä olevaan
turvalliseen paikkaan. Esiopetuksen lisäksi päivähoitoa tarvitsevat lapset eivät ole oikeutettuja
kuljetukseen.
Koulukuljetuksessa olevan oppilaan itse kuljettava matka linja-autopysäkille tai taksireitin varteen on
peruskoulun
 1 – 2. luokan oppilaalla enintään 1 km,
 3. – 4. luokan oppilaalla enintään 3 km ja
 5. – 9. luokan oppilaalla enintään 4 km
Jos itse kuljettava matka ylittyy, järjestetään mahdollisuuksien mukaan jatkokuljetus tai maksetaan
huoltajalle saattoavustusta.
Esioppilaille ja perusopetuksen 1. – 2. luokan oppilaille, jotka asuvat heti Puumalansalmen sillan Imatran
puolella ja Kotiniemen asuntoalueella, järjestetään maksuton koulukuljetus , mikäli Viljakansaarelta ja
Luukkolan suunnalta tulevissa autoissa on tilaa.
Oppilaalla on mahdollisuus päästä kuljetukseen edellä mainittua lyhyemmältäkin matkalta huoltajan
antamaa maksusitoumusta vastaan koulukuljetusreitin varrelta, mikäli autossa on tilaa. Maksusitoumuksen
tehneiltä peritään kuljetuksesta linja-autolipun suuruinen hinta, jonka kunta laskuttaa huoltajalta.
Maksusitoumuksen voi tehdä koko lukuvuodelle tai osalle lukuvuotta.
Saattoavustus
Huoltajille voidaan myöntää oppilaan kuljettamisesta saattoavustus, jos kunta ei pysty järjestämään hänelle
koulukuljetusta. Saattoavustuksen suuruus on sama kuin kulloinkin voimassa oleva KELAn oman auton
käytöstä maksama korvaus ja maksetaan vain siltä matkalta, kun oppilas on kyydissä.
Koulumatkan vaikeus, rasittavuus ja vaarallisuus
Mikäli oppilaan kuljetusperusteet eivät täyty ja oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen
koulumatka muuten muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi, on oppilaalle
mahdollista hakea maksutonta koulukuljetusta koulukuljetushakemuksella.
Oppilaan huoltaja voi anoa koulukuljetusta koulumatkan vaarallisuuden perusteella. Kuljetus voi
muodostua vain vaarallisille tieosuuksille ja se voidaan myöntää toistaiseksi tai määräajan voimassa
olevana. Koulukuljetus koulumatkan vaarallisuuden perusteella voidaan lopettaa, mikäli olosuhteiden

Peruspalvelulautakunta 11.1.2016 § 9 LIITE NRO 1

katsotaan parantuneen. Vaarallisuutta arvioitaessa selvitetään onnettomuustilastot kyseiseltä reitiltä,
pyydetään kuljetusyksikön arvio pysäkin tai keräilypisteen vaarallisuudesta, selvitetään yksityistien saamat
avustukset, tehdään tarvittaessa liikennemäärämittaus ja pyydetään muun asiantuntijan lausunto.
Matkan vaarallisuuteen perustuvassa hakemuksessa voi perusteluna olla myös lapsen riski kohdata
petoeläin. Kuljetuksen järjestämisen petoeläimen vuoksi ei riitä petohavainto vaan tarvitaan hakijan
toimittama riistanhoitoyhdistyksen lausunto eläimen häiriökäyttäytymisestä (susi ja karhu).
Mikäli kuljetusoikeutta haetaan koulumatkan rasittavuuden tai vaikeuden perusteella, hakemukseen tulee
liittää asiantuntijan lausunto (esim. lääkärinlausunto, psykologin lausunto). Lausunnosta on käytävä ilmi
kuljetustarpeen syiden ja perustelujen lisäksi se, millä kulkuneuvolla asiantuntija suosittelee kuljetuksen
tapahtuvan sekä mille ajanjaksolle suositellaan koulukuljetuksen järjestämistä. Asiantuntijalausunto ei
velvoita kuntaa kuljetuksen järjestämiseen.
Koulumatkan pituus, mittaaminen ja kesto
Oppilaan koulumatkan pituus lasketaan lyhyintä, jalankulkukelpoista ja yleisessä käytössä olevaa tietä pitkin
kotiportilta koulun portille.
Laskentaperusteena koulumatkaa kävellen käytetyn ajan mittaamiseen käytetään seuraavaa Kuntaliiton
antamaa laskentaohjetta:
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Sairaustapaukset
Jos oppilaalle on sattunut koulutapaturma (koulupäivän aikana tai koulumatkalla), on hän
lääkärintodistuksen perusteella oikeutettu koulukuljetukseen. Oppilaan vapaa-ajalla sattuneiden
tapaturmien aiheuttamista kuljetustarpeista vastaa oppilaan huoltaja. Mikäli oppilas sairastuu koulussa, on
huoltajalla velvollisuus noutaa lapsi kotiin.
Aamu- ja iltapäivätoiminta
Toimintaan osallistuville oppilaille ei järjestetä erillistä koulukuljetusta toiminnasta kotiin.

