Keiteleen kunnan sivistyslautakunta 6.9.2018 § 52, LIITE 1
Vaaralliset tienosuudet päivitetty sivistysltk 29.11.2018

KOULUMATKAEDUN PERUSTEET KEITELEEN KUNNAN
PERUSOPETUKSESSA 1.9.2018 ALKAEN
Koulumatkaetu esi- ja perusopetuksen oppilaille myönnetään perusopetuslain 32 §:n
määräysten ja Keiteleen kunnan sivistyslautakunnan hyväksymien perusteiden
mukaisesti.
1. Perusopetuslaki
Koulumatkat (32 §)
Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä
pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. 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.
Perusopetusta, lisäopetusta tai esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus
maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun edellä tarkoitettu matka oppilaan ikä ja
muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi
tai vaaralliseksi. Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai
saattamista varten myönnettävä riittävä avustus.
Edellä 1 momentin mukaisesti järjestettävä oppilaan päivittäinen koulumatka
odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas lukuvuoden
alkaessa on täyttänyt 13 vuotta tai jos oppilas saa 17 §:n 2 momentissa tarkoitettua
erityisopetusta, saa koulumatka kestää enintään 3 tuntia.
Jos oppilas otetaan muuhun kuin 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuun kouluun tai
opetuksen järjestämispaikkaan, oppilaaksi ottamisen edellytykseksi voidaan asettaa,
että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista
kustannuksista.
2. Sivistyslautakunnan perusteet
2.1 Yleistä
Koulumatka ja matka-aika
Oppilaan varsinaisella koulumatkalla tarkoitetaan oppilaan päivittäistä kodin ja koulun
välistä matkaa, jonka oppilas kulkee kouluun mennessään. Koulumatkan pituus
lasketaan lyhintä tietä pitkin kodin pihalta koulun pihalle. Matkaan voi kuulua myös
kohtuullinen itse kuljettava osuus. Matkat on järjestettävä perusopetuslain 32 §:n 2
momentissa säädetyn päivittäisen ajan puitteissa. Kuljetus järjestetään
koululaiskuljetusten kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukaisen kuljetusreitin
varrelta.
Koulumatkaetu
Koulumatkaetu voidaan antaa siten, että:
- järjestetään maksuton kuljetus linja-autolla tai taksilla
- myönnetään oppilaan huoltajalle kuljettamisen järjestämistä varten avustusta

Koulumatkaedusta päättää sivistysjohtaja
Hallintosäännön mukaan sivistysjohtaja myöntää koulumatkaedun
sivistyslautakunnan hyväksymien perusteiden mukaisesti ilman eri hakemusta.
Mikäli koulumatkaetua ei voida sivistyslautakunnan hyväksymien perusteiden
mukaan myöntää, tai sitä ei myönnetä huoltajan haluamalla tavalla, voi huoltaja tehdä
asiaa koskevan hakemuksen sivistyslautakunnalle. Tällöin huoltajan tulee hankkia
lääkärin tai muu asiantuntijan lausunto koulumatkan tai sen osan vaikeudesta,
rasittavuudesta tai vaarallisuudesta. Sivistyslautakunta käsittelee hakemukset
tapauskohtaisesti. Lautakunnan antamaan päätökseen voi hakea muutosta
valittamalla hallinto-oikeuteen.
Määräaikaisen koulukuljetuksen järjestämiseen tapaturman tai sairauden perusteella
tarvitaan lääkärintodistus, jossa on maininta kuljetuksen tarpeellisuudesta.
Hallintosäännön mukaan sivistysjohtaja tekee päätöksen maksuttoman kuljetuksen
järjestämisestä lääkärintodistuksen perusteella ilman eri hakemusta.
2.2 Koulumatkan vaikeus ja rasittavuus
Koulumatkan pituus
Oppilaan vuosiluokan perusteella maksuttomaan koulukuljetukseen otetaan:
-

esi-3 vuosiluokan oppilas, jonka koulumatka on yli 3 km
4-10 vuosiluokan oppilas, jonka koulumatka on yli 5 km

Oppilaan itse kuljettavan matkan pituus
Kunnan velvollisuutena ei ole järjestää koulukuljetusta koko matkalle, jolloin oppilaat
voivat joutua kulkemaan osan koulumatkasta jalan tai muulla tavoin ilman opetuksen
järjestäjän järjestämää kuljetusta tai tukea.
Koulukuljetuksessa mukana olevien oppilaiden itse kuljettava matka linja-auto- tai
taksireitin varteen voi olla:
- esi-2 vuosiluokan oppilaalla 2 km
- 3-5 vuosiluokan oppilaalla 3 km
- 6-10 vuosiluokan oppilaalla 5 km
Koulumatkaedun myöntämiseen vaikuttaa vaatimus lasten tasa-arvoisesta kohtelusta
ja muiden kyseessä olevan reitin kuljetusoppilaiden kuljetus- ja odotusaikojen
yhteispituus.
2.3 Koulumatkan vaarallisuus
Koulumatkan vaarallisuuden perustana on sivistyslautakunnan näkemys koulumatkan
vaarallisuudesta. Arvioinnissa käytetään tarvittaessa asiantuntijalausuntoja.
Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 29.11.2018, että koulumatkan
vaarallisuuden perusteella maksuttomaan kuljetukseen otetaan 30.11.2018 alkaen:
 Sammalisrannan ja Pahkamäen suunnasta tuleva esi-6 vuosiluokan oppilas,
jonka koulumatka sijoittuu valtatie 77:n alueelle
 Viinikkalantieltä tuleva tien 77 ylittämään joutuva esi-2 vuosiluokan oppilas
 Vesannontien suunnasta tuleva esi-2 vuosiluokan oppilas lukuun ottamatta
kevyen liikenteen väylän osuudella asuvia

2.4 Aamu- ja iltapäivätoiminnan kuljetukset
Aamu- ja iltapäivätoiminnassa olevat kuljetusedun piirissä olevat oppilaat
voivat toimintaan tullessaan tai toiminnasta lähtiessään käyttää olemassa
olevia perusopetuksen koululaiskuljetuksia edellyttäen, että kuljetukseen
mahtuu normaalin kuorman lisäksi (esimerkiksi apip-toiminnassa olevan
oppilaan koulupäivä päättyy klo 13, jolloin hänelle on myönnetty kuljetusetu,
voi hän käyttää klo 15 kuljetusta jos siihen mahtuu).
2.5 Muussa kuin lähikoulussa koulua käyvät oppilaat
Perusopetuslain 6 § mukaan kunta osoittaa esiopetukseen tulevalle lapselle
esiopetuspaikan ja oppivelvolliselle oppilaalle lähikoulun. Kunta on velvollinen
järjestämään koulukuljetuksen ainoastaan oppilaan lähikouluun. Mikäli huoltaja
haluaa vaihtaa oppilaan koulunkäyntipaikaksi muun kuin lähikoulun, myönnetään
siihen huoltajalle oikeus mutta huoltaja on velvollinen itse huolehtimaan oppilaan
koulukuljetuksesta.
2.6 Vieraan kunnan oppilaat
Vieraan kunnan alueella asuvan oppilaan oppilaaksi ottamisen edellytykseksi voidaan
asettaa, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta aiheutuvista kustannuksista.
2.6 Vieraassa kunnassa koulua käyvät oppilaat
Vieraassa kunnassa koulua käyvän keiteleläisen oppilaan kuljetuksesta maksetaan
koulutuksen järjestäjälle sopimuksen mukaan.
2.7 Huoltajan järjestämä kuljetus
Maksuttomaan koulukuljetukseen oikeutetun oppilaan huoltajalle voidaan maksaa
avustusta koulumatkakustannuksiin, jos huoltaja itse järjestää oppilaan kuljetuksen.
Päätös avustuksen maksamisesta tehdään aina tapauskohtaisesti lukuvuodeksi
kerrallaan ja avustusanomus on jätettävä jokaiselle lukuvuodelle erikseen.
Avustuksen suuruus vastaa KVTES:n mukaista kilometrikorvausta yhteen suuntaan.
Avustusta myönnetään vain niiden koulupäivien osalta, joina huoltaja on järjestänyt
kuljetuksen.
2.8 Koulumatkaetu yhteisessä huollossa olevalle oppilaalle
Yhteishuoltajuudessa koulumatkaetu myönnetään molempien Keiteleellä asuvien
vanhempien luokse yhteishuoltajuudesta tehdyn sopimuksen tai tuomioistuimen
päätöksen mukaisesti silloin kun koulumatkaedun perusteet muuten täyttyvät.

