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1. Koulumatkaedun perusteet
Koulumatkaetu esi- ja perusopetuksen oppilaille myönnetään perusopetuslain 32 §:n
määräysten ja Keiteleen kunnan sivistyslautakunnan hyväksymien perusteiden mukaisesti
(siv.ltk 21.5.2008 sekä muutos 28.8.2008):

1.1 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 varhaiskasvatuksesta 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.

1.2 Sivistyslautakunnan perusteet
1.2.1 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.
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Koulumatkaetu
Koulumatkaetu voidaan antaa siten, että:
 järjestetään maksuton kuljetus linja-autolla tai taksilla
 myönnetään oppilaan huoltajalle kuljettamisen järjestämistä varten avustusta
Koulumatkaetu myönnetään 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
muun asiantuntijan lausunto koulumatkan tai sen osan vaikeudesta, rasittavuudesta tai
vaarallisuudesta. Sivistyslautakunta käsittelee hakemukset tapauskohtaisesti.
1.2.2 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.
1.2.3 Koulumatkan vaarallisuus
Koulumatkan vaarallisuuden perustana on sivistyslautakunnan näkemys koulumatkan
vaarallisuudesta. Arvioinnissa käytetään tarvittaessa asiantuntijalausuntoja.
Koulumatkan vaarallisuuden perusteella maksuttomaan kuljetukseen otetaan;
 Sammalisrannan ja Pahkamäen suunnasta tuleva esi-6 vuosiluokan oppilas, jonka
koulumatka sijoittuu valtatie 77:n alueelle
 Vesannontien suunnasta tuleva esi-2 vuosiluokan oppilas lukuunottamatta kevyen
liikenteen väylän osuudella asuvia (Yrittäjäntien ja koulukeskuksen välillä)
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1.2.4 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).
1.2.5 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.
1.2.6 Vieraan kunnan oppilaat
Vieraan kunnan alueella asuvan oppilaan oppilaaksi ottamisen edellytykseksi voidaan
asettaa, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta aiheutuvista kustannuksista.
1.2.7 Vieraassa kunnassa koulua käyvät oppilaat
Vieraassa kunnassa koulua käyvän keiteleläisen oppilaan kuljetuksesta maksetaan
koulutuksen järjestäjälle sopimuksen mukaan.
1.2.8 Koulumatkaetu tapaturman tai sairauden johdosta
Määräaikaisen koulukuljetuksen järjestämiseen tapaturman tai sairauden perusteella
tarvitaan lääkärintodistus, jossa on maininta kuljetuksen tarpeellisuudesta. Sivistysjohtaja
tekee päätöksen maksuttoman kuljetuksen järjestämisestä lääkärintodistuksen perusteella
ilman eri hakemusta (Keiteleen kunnan hallintosääntö 27 §).
1.2.9 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 (1.1.2018 alkaen 0,42 euroa/km) yhteen
suuntaan. Avustusta myönnetään vain niiden koulupäivien osalta, joina huoltaja on
järjestänyt kuljetuksen.
1.2.10 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.
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2. Koulukuljetuksen reitit ja yhteystiedot
Koululaisliikenne on kilpailutettu ja reititetty uudelleen. Kuljetuksia hoitavat nyt LiikennePartanen Oy, Nilakan Taksit Oy sekä AJP Cargo Oy.
Reitit ja aikataulut suunnitellaan lukujärjestyksen pohjalta tarkoituksenmukaisuus
huomioiden, ja ne saattavat muuttua lukujärjestys- ja oppilasmuutosten johdosta.
Oppilaan kävelymatka kuljetusreitille on saattanut pidentyä isomman tien varteen.
Wilmassa on päivittäinen kuljetusoppilaiden lista josta voi tarkistaa mihin kyytiin oppilas on
sijoitettu minäkin päivänä. Toisesta listasta voi tarkistaa osoitteen joka on merkitty kyytiin
lähtö- ja poisjääntipaikaksi.
Autot on numeroitu (1-5), numero on näkyvissä auton etuosassa. Suurin osa oppilaista
kulkee saman numeroisessa autossa sekä aamulla että iltapäivällä, mutta päivittäistä
vaihtelua voi myös olla.
Tilanne syyslukukauden alussa:
Aamun kuljetusreitit ja aikataulut:
Liikenne-Partanen Oy:n linja-auto 1 (p. 050 330 7871) Petäjäkylästä ajaa reittiä PohjoisKeiteleentie klo 8.05 – Pisto Lappakyläntielle 8.15 – Pisto Pihtiputaantielle Tuohipurontie
th klo 8.20 - Tossavanlahti noin klo 8.30 - Tossavanlahdentie – koulukeskus klo 8.40.
Nilakan Taksi Oy:n taksi 2 (p. 044 310 0481) Viinikkalasta ajaa reittiä Nurmirannantie th
klo 8.15 – Viinikkalantie – Kortteiskyläntie th klo 8.27 – Viinikkalantie - Vihtananniementie
th klo 8.31 – Näkkiranta th klo 8.35 - pisto Hemmingintielle klo 8.40 – koulukeskus klo
8.45.
Nilakan Taksi Oy:n linja-auto 3 (p. 040 513 4848) Hamulasta ajaa reittiä Lammintie 278
klo 7.40 – Hamula klo 7.48 – pisto Kummuntie 1483 klo 7.50 – Vesannontie –
Lumimäentie th klo 8.00 - pisto Kummuntielle: Koutajärven th klo 8.15 – Vesannontie 548
klo 8.25 – koulukeskus klo 8.40.
Nilakan Taksi Oy:n taksi 4 (p. 0400 823 781) Viionkylästä ajaa reittiä Purolantie 2 klo
7.50 – Kummuntie 797 klo 8.00 – Koutajärventien th purku linja-auto 3:een klo 8.10 –
Koutajärventie 352 klo 8.15 - Viitasaarentie – pisto Pahkamäentie 464 klo 8.30 –
Viitasaarentie – Kiveläntie 2 klo 8.40- koulukeskus klo 8.50.
AJP Cargo Oy:n taksi 5 (p. 040 585 8556) Junusmäentieltä klo 7.55 ajaa reittiä
Saloharjuntie klo 8.15 - Tossavanlahdentie – Orimäentie klo 8.25 – koulukeskus klo 8.40.
Mikäli kyytiin mahtuu, kyydissä voivat kulkea myös ne reitin varrella asuvat
perusopetuksen oppilaat, jotka eivät ole koulumatkaedun piirissä. Etusijalla ovat
nuorimmat oppilaat.
Lisätietoja kuljettajien numeroista sekä koululta:
Ville Ahonen p. 040 761 5120
Nina Toikkanen p. 040 489 4210
sähköposti etunimi.sukunimi@keitele.fi
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3. Koulumatkojen turvallisuusohjeet
Alkolukon käyttö tilausajoina suoritettavissa koulu- ja päivähoitokuljetuksissa on
lainsäädännön mukaan pakollista.

3.1 Kuljetusten järjestäminen
Koulumatkakuljetusten järjestämisessä tulee huomioida perusopetuslain säännökset mm.
maksuttomasta kuljetuksesta, päivittäisen koulumatkan kestosta odotusaikoineen ja
kuljetusta odottavan oppilaan oikeuksista.
Kuljetukset järjestetään kustannustehokkaasti liikenneturvallisuus huomioon ottaen.

3.2 Koti





Huoltajien ja koulun yhteinen kasvatusvastuu toteutuu kodin ja koulun välisessä
yhteistyössä. Yhteistyön tavoitteena on edistää mm. liikenneturvallisuutta.
Liikenneturvallisuutta kehitetään yhteistyössä kotien, autoilijoiden, koulujen sekä
kuljetusten järjestäjien kanssa. Esimerkiksi vanhempainilloissa on hyvä tuoda esille
mahdollisia kuljetusturvallisuuteen liittyviä parannusehdotuksia ja ongelmia.
Kirjaston lenkki (kyytien lähtö- ja purkupaikka) on vain koululaisliikenteen
käytössä klo 8-16 ja pelastustie täytyy pitää vapaana. Huoltajien tulee käyttää
kirjaston parkkipaikkaa oppilaita tuodessaan/noutaessaan.

3.3 Koulu




Koulun/opettajan tulee huolehtia siitä, että kuljetusoppilaat ehtivät aikataulun
mukaisesti kuljetukseen.
Koulu ilmoittaa koulun poikkeuksellisista aikatauluista kuljettajille etukäteen.
Koululaiskuljetusten kyytiinlähtö- ja purkupaikka (kirjaston lenkki) on järjestetty
mahdollisimman turvalliseksi.

3.4 Kuljettaja









Kuljettajan tulee noudattaa kulloinkin voimassa olevia liikenneministeriön ja muiden
viranomaisten päätöksiä ja määräyksiä koululaiskuljetusten kuormituksesta ja
turvallisuusjärjestelyistä.
Kuljettajan on omalla toiminnallaan oltava tukemassa koulun ja kodin antamaa
kasvatusta.
Kuljettajan tulee noudattaa erityisen tarkasti liikenteestä annettuja säännöksiä ja
määräyksiä. Hän on kuljettajana samaistumiskohde lapsille ja antaa mallin siitä, kuinka
liikenteessä tulee toimia. Näin hän tukee hyvällä esimerkillään myös koulujen
liikenneopetusta.
Ennen kuljetuskauden alkua kuljettajan on sovittava kuljetusoppilaiden kanssa yhdessä
noudatettavista periaatteista. Kuljettaja on ”laivan kapteeni”, jonka ohjeita
kuljetusoppilaat noudattavat.
Autoilijoiden on kiinnitettävä erityistä huomiota liikenneturvallisuuteen kyytiinlähtö- ja
poisjääntitilanteissa. Kuljettajan tulee opastaa oppilaita poistumaan autosta ja
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ylittämään tie turvallisesti. Linja-auto tai taksi voi suuren kokonsa vuoksi peittää
näkyvyyden tielle lähes kokonaan.
Taksin pysähtymispaikka ei saa sijaita kaarteessa, mäenharjanteella tai muuallakaan,
missä näkyvyys on huono. Luonnollisia pysähtymispaikkoja ovat linja-autopysäkit.
Koululaiskuljetuksissa taksien enimmäisnopeus on 80 km/h mutta kuljettajan nopeuden
osalta tulee aina ottaa huomioon liikenneolosuhteet ja huolehdittava turvallisesta
ajonopeudesta kaikissa tilanteissa.
Kuljettajan on vältettävä peruuttamista kirjaston lenkissä.

3.5 Oppilas









Kuljetusoppilaiden on kiinnitettävä erityistä huomiota liikenneturvallisuuteen
kyytiinlähtö- ja poisjääntitilanteissa.
Kuljetusoppilaan tulee käyttäytyä kuljetusten aikana asianmukaisesti ja noudattaa
kuljettajan kanssa yhteisesti sovittuja periaatteita ja koulun järjestyssääntöjä. Erityisesti
on huomioitava turvallisuus (turvavyö) sekä muiden huomioon ottaminen
(medialaitteiden käyttäminen: nappikuulokkeet, tervehtiminen, valokuvaamislupa).
Kuljetukseen lähtevän oppilaan on lähdettävä kyytiin koululta ”Kirjaston lenkistä”
Kuljetusjärjestelyistä aiheutuva odottaminen aamu- ja iltapäivällä on kouluaikaa.
Oppilaille on järjestetty kuljetusvalvonta jolloin oleskellaan valvojan osoittamassa
paikassa.
Koululta voi poistua vain huoltajan kirjallisella luvalla oppilaan ikä ja odotusajan pituus
huomioon ottaen.

Ennen kuljetusta
 Oppilaan tulee huolehtia siitä, että hän ehtii kuljetukseen määräaikana.
 Kuljetusoppilaan tulee odottaa kyytiä sovitussa paikassa tai pysäkillä, ei ajoradalla.
 Autoon ei saa rynnätä sen liikkuessa tai muita matkustajia tönien.
 Hämärän ja pimeän aikaan oppilaan tulee käyttää heijastinta.
Kuljetuksen aikana
 Kuljetuksen ajan oppilaan tulee pysyä omalla paikallaan.
 Mikäli oppilas voi pahoin, on hänen ilmoitettava tai pyydettävä kaveria ilmoittamaan
siitä kuljettajalle.
 Oppilaan tulee tarkistaa, ettei hän ole unohtanut mitään autoon.
 Kuljetukseen lähtevän oppilaan on oltava kyydissä perille asti.
Kuljetuksen jälkeen
 Oppilaan tulee odottaa, että auto on lähtenyt pysäkiltä. Tällöin hän näkee joka
suuntaan ja voi varmistaa, että tien ylitys on turvallinen.
 Hämärän ja pimeän aikaan oppilaan tulee käyttää heijastinta.

3.6 Keiteleen kunnan liikenneturvallisuussuunnitelma
Kunnan liikenneturvallisuussuunnitelma on päivitetty yhteistyössä Nilakan kuntien kanssa
vuonna 2018.
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4. Poikkeustilanteet
Ajokelin ollessa huono, pakkasen hyydyttäessä kuljetuskalustoa tai muista erityisistä
syistä voi linja-auto tai taksi myöhästyä aikataulusta. Liikennöitsijä järjestää tällöin
tarvittaessa korvaavan kuljetuksen.
Kuljettaja ilmoittaa myöhästymisestä ja mahdollisen korvaavan kuljetuksen järjestämisestä
välittömästi Nina Toikkaselle p. 040 489 4210, (varalla Ville Ahonen p. 040 761 5120).
Huoltajalle ja oppilaalle lähetetään tarvittaessa tieto Wilman viestipalvelulla, jossa
ilmoitetaan kuljetuksen myöhästymisestä ja tieto siitä miten kuljetus järjestetään.

