TAIPALSAAREN KUNTA
KULJETUSSÄÄNTÖ
1.8.2016 ALK.

Taipalsaaren kunnan kuljetussääntö

Taipalsaaren sivistyslautakunta 14.3.2016 § 23, hyv. 11.4.2016 § 32 , päivitetty 2.12.2019 § 78.
Kuljetussääntö on voimassa 1.8.2016 alkaen. Sääntö kumoaa aiemmat päätökset sekä esiopetuksen että
perusopetuksen oppilaiden osalta.
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1. JOHDANTO
Kuljetussääntö sisältää sivistyslautakunnan hyväksymät määräykset, joiden mukaan oppilaille myönnetään
maksuton koulukuljetus, kerrotaan kuljetusten järjestämisestä sekä annetaan ohjeita kuljetuksiin liittyvissä
kysymyksissä.
Määräyksillä varmistetaan oppilaiden tasavertainen kohtelu ja luodaan linjaukset
koulukuljetusten myöntämiselle.

2. OPPILASKULJETUKSIA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ
Perusopetuslaki 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. (19.12.2003/1139)
Edellä 1 momentin mukaisesti järjestettävä oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää
enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas on lukuvuoden alkaessa täyttänyt 13 vuotta, saa koulumatka kestää
enintään kolme tuntia. (24.6.2010/642)
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. Lisäksi, jos esiopetusta saava lapsi osallistuu
toisessa kunnassa järjestettävään lasten päivähoitoon lasten päivähoidosta annetun lain 11 c §:ssä
tarkoitetulla tavalla, opetuksen järjestäjällä on oikeus edellyttää, että lapsen huoltaja vastaa lapsen
kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista päivähoito- ja esiopetuspaikan välillä.
(8.4.2011/324)
Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun toimintaan.”

Lisäksi koulukuljetuksissa noudatetaan seuraavia lakeja ja asetuksia:
-

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus koulu- ja päivähoitokuljetusten kuormituksesta ja
turvallisuusjärjestelyistä (553/2006)
Laki alkolukon käytöstä koulu- ja päivähoitokuljetuksissa (1110/2010)
Taksiliikennelaki (217/2007)
Laki tieliikennelain muuttamisesta; turvavyösäädökset (234/2006)
Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006)
Koulukuljetusopas, Opetushallituksen julkaisu 2011

3. KULJETUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET
Kuljetuksista päätetään perusopetuslain ja Taipalsaaren kunnan sivistyslautakunnan päättämien linjausten
mukaisesti. Sivistystoimi tekee kuljetuspäätökset lautakunnan ohjeiden mukaan.

3.1 Oikeus maksuttomaan kuljetukseen tai kuljetusavustukseen
Taipalsaaren kunta järjestää maksuttoman kuljetuksen esiopetuksessa oleville oppilaille ja 1.-2. luokkien
oppilaille kun koulumatka on yli 3 kilometriä ja 3.-9. luokan oppilaille, kun koulumatka on yli 5 kilometriä.
Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona oppilaalle voidaan myöntää kuljetusavustus, joka on Matkahuollon
reittiliikenteen kuukausikortin suuruinen. Esi- ja perusopetukseen kuljetuksen saava oppilas noudetaan
sivistystoimen määrittelemästä kuljetuspisteestä.
Perusopetuksessa kuljetusedun saanut oppilas saattaa joutua kulkemaan osan koulumatkasta omin neuvoin
kuljetusreitin varteen. Koulumatkan omavastuu on 1.-3. luokan oppilaalla 2 kilometriä ja 4.-9. luokan
oppilaalla 3 kilometriä. Maksuton kuljetus ensisijaiseen esiopetuspaikkaan ja kouluun järjestetään ilman eri
hakemusta.
Jos lapsi tulee päivähoitoon ennen esiopetusta tai jää päivähoitoon esiopetuksen jälkeen, kunta ei järjestä
kuljetusta. Suoraan esiopetukseen tuleva tai suoraan esiopetuksesta kotiin lähtevälle lapselle järjestetään
kuljetus.
Mikäli huoltaja hakee lapselle esiopetuspaikaksi muun kuin kunnan osoittaman esiopetuspaikan ja hakemus
hyväksytään, kuljetusta ei järjestetä. Kuljetusta ei myöskään järjestetä, mikäli huoltaja haluaa muista kuin
opetuksen järjestämiseen (esim. kielivalinta) liittyvistä syistä lapsensa muuhun kuin kunnan ensisijaisena
osoittaman esiopetus- tai koulupaikan (ns. toissijainen esiopetuspaikka tai koulu).
Oppilaan oikeus maksuttomaan kuljetukseen ensisijaiseen esiopetuspaikkaan tai kouluun määräytyy
väestörekisterin mukaisen asuinpaikan perusteella. Oppilaalle voidaan järjestää koulukuljetus
harkinnanvaraisesti lastensuojelullisin perustein kahdesta eri osoitteesta.
Kuljetuksia järjestetään vain kuljetusoppilaille.
Sivistystoimi toimittaa liikennöitsijöille luettelon
kuljetettavista oppilaista ennen kuljetusten alkamista.

3.2. Harkinnanvarainen oikeus kuljetukseen
Kuljetus voidaan myöntää lyhyillekin matkoille harkinnanvaraisesti erillisestä anomuksesta, milloin matka
katsotaan oppilaan ikä huomioiden vaaralliseksi, vaikeaksi tai rasittavaksi. Harkinnanvaraisen kuljetuksen
tarpeen arviointi tehdään kunnan sivistystoimessa.
3.2.1. Matkan vaarallisuus
Matkan vaarallisuutta arvioitaessa käytetään apuna Koululiitu-sovellusta, joka on objektiivinen
laskentamenetelmä tieverkon turvallisuuden arvioimiseksi.
Menetelmän avulla määritellään, onko
koulumatka niin vaarallinen, että oppilaalle pitää järjestää kuljetus. Ensisijainen lähtökohta arvioinnissa on
lapsen turvallisuus (huomioidaan esim. katuvalaistus, kevyen liikenteen väylät, pientareiden leveys jne.).

3.2.2. Matkan vaikeus tai rasittavuus
Kunta järjestää oppilaalle kuljetuksen tai maksaa huoltajalle kuljetusavustusta oppilaan kuljettamisesta, jos
esiopetus- tai koulumatka on oppilaalle liian vaikea tai rasittava. Kuljetuksen järjestäminen koulumatkan
vaikeuden tai rasittavuuden perusteella edellyttää asiantuntijan lausuntoa. Lausunnon voi antaa tapauksesta
riippuen esim. lääkäri tai psykologi. Lausunnosta on ilmettävä kuljetustarpeen syy, perustelu, tarvittava
kuljetusmuoto ja ajanjakso.

3.2.3. Ulkopaikkakuntalaisten koulumatkojen korvaus
Ulkopaikkakuntalaisten koulumatkojen korvaamisesta tehdään aina erillinen päätös, joka sovitaan yhdessä
oppilaan kotikunnan kanssa.

3.3 Matkan mittaaminen
Matkan pituus mitataan lyhintä, jalankulkukelpoista ja yleisessä käytössä ja ympärivuotisessa ylläpidossa
olevaa tietä pitkin kodin ja asunnon portilta esiopetuspaikan tai koulun portille.

3.4 Kuljetuksen järjestäminen
Kuljetuksissa käytetään ensisijaisesti yleisiä kulkuneuvoja. Oppilas voi joutua käyttämään eri kuljetusmuotoja
(taksi, linja-auto). Esiopetuksessa olevien oppilaiden kuljetukset järjestetään kuten 1.-9. luokkien oppilaiden.

3.5 Kuljetusavustus
Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvia kustannuksia
voidaan korvata myös avustuksella. Kuljetus- ja saattoavustuskorvausta on haettava ennen kuljetuksen
aloittamista. Saattoavustus korvataan ensisijaisesti huoltajalle alennetun linja-autolipputaksan mukaan,
mikäli oppilaalla on mahdollisuus julkisten kulkuvälineiden käyttöön. Toissijaisesti saattoavustus
myönnetään omalla autolla saattamisesta ja korvausperusteena pidetään verottajan hyväksymää
työmatkakulujen kilometrikorvausta. Korvaus maksetaan huoltajalle ajopäiväkirjan perusteella jälkikäteen.

3.6 Esiopetuspaikan ja koulun vaihto kesken lukukauden tai – vuoden
3.6.1. Opetuspaikan vaihtaminen huoltajien aloitteesta
Kesken lukukauden tai -vuoden asuinpaikkaa huoltajien aloitteesta vaihtavalle esiopetuksessa olevalle tai 1.9. luokan oppilaalle ei myönnetä kuljetusta muuhun kuin kunnan osoittamaan esiopetuspaikkaan tai
ensisijaiseen kouluun.

3.6.2. Opetuspaikan vaihtaminen opetuksen järjestäjän päätöksellä
Opetuksen järjestäjä vastaa kuljetuksen järjestämisestä oppilaan ensisijaiseen esiopetuspaikkaan tai
kouluun. Ensisijainen koulu voi tällöin olla muukin koulu kuin oppilasta lähinnä oleva koulu.

3.7 Tapaturmista aiheutuneet kuljetukset
Esiopetuksessa tai koulussa tai muussa opetuksen järjestämispaikassa tai matkalla sattuneen tapaturman
aiheuttamasta kuljetustarpeesta ja sen kustannuksista vastaa kunta. Huoltajan järjestäessä kuljetuksen, hän
voi hakea kuljetusavustusta kunnalta.
Oppilaan vapaa-ajalla sattuneiden tapaturmien aiheuttamista kuljetustarpeista vastaa oppilaan huoltaja.
Kunta järjestää kuljetuksen vain lääkärintodistuksen perusteella. Kuljetus pyritään mahdollisuuksien mukaan
sovittamaan olemassa oleviin kuljetusvuoroihin.
3.8 Sairastuminen kesken koulupäivän
Mikäli oppilas sairastuu kesken koulupäivän, huoltaja vastaa hänen kuljettamisestaan kotiin.

3.9 Ohjattuun aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuvat kuljetusoppilaat
Oppilaskuljetusta ei pääsääntöisesti järjestetä aamupäivätoimintaan tultaessa eikä iltapäivätoimintaan
osallistumisen jälkeen.

3.10 Tukiopetukseen tai jälki-istuntoon osallistuvat oppilaat
Koulu neuvottelee tukiopetukseen tai jälki-istuntoon jääneen kuljetusoppilaan kuljetuksesta ensisijaisesti
huoltajien kanssa, mutta järjestää kuljetuksen tarvittaessa säännösten mukaisesti.

4. TEHTÄVÄT JA OHJEET
Kuljetusten turvallisuuden ja sujuvuuden varmistamiseksi noudatetaan seuraavia periaatteita.

4.1 Koulun ja esiopetuspaikan tehtävät
Esiopetuspaikat ja koulut huolehtivat, että oppilaat saavat tiedot toiminta-ajoista ja kuljetusjärjestelyistä.
Kukin koulu ja esiopetusyksikkö voi antaa yksikkökohtaisia tätä ohjetta täydentäviä lisäohjeita
kuljetusoppilaiden huoltajille ennen uuden lukuvuoden alkua tai sen aikana. Kouluissa ja esiopetusyksiköissä
käsitellään yksikkökohtaiset oppilaskuljetusten ohjeet vuosittain.
Esiopetusyksiköt ja koulut järjestävät kunnan tilaamilla reiteillä (taksi tai muu kuljetusmuoto)
kuljetusoppilaiden valvonnan tiloissaan mahdollisena kuljetusten odotusaikana.

Esiopetusyksiköt tai koulut tiedottavat kuljetuksissa ilmenneistä puutteista ja toimimattomuudesta
sivistystoimelle.

4.2 Sivistystoimen tehtävät
Sivistystoimi käsittelee kuljetushakemukset ja tekee kuljetuspäätökset. Sivistystoimi osoittaa kuljetettavat
oppilaat liikennöitsijöille ja sopimuksen mukaisesti liikennöitsijä vastaa oppilaiden kuljetuksista sovitusta
paikasta esiopetukseen/kouluun ja takaisin.
Kuljetukset järjestetään siten, että oppilaan päivittäinen matka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja
puoli tuntia. Jos oppilas on lukuvuoden alkaessa 13 vuotta, saa matka kestää enintään kolme tuntia.
Sivistystoimi valvoo omalta osaltaan kuljetusten turvallisuutta, toimivuutta ja kehittää kuljetusjärjestelyitä
sekä antaa niistä ohjeita.

5. MATKAT LINJA-AUTOLLA
Oppilaat, jotka käyttävät matkalla julkista linja-autovuoroa, saavat koululaislipun koululta. Kortti käy
linjaliikenteen busseihin.

5.1 Koululaislipun käyttöohjeet
Koululaislippu täytyy ehdottomasti olla mukana koulumatkoilla.
Koululaislippua voi käyttää vain esiopetus- ja koulukyyteihin ja se on henkilökohtainen. Sitä ei saa antaa tai
lainata muille.
Koululaislippu on voimassa lukuvuoden koulupäivinä maanantaista perjantaihin ja sitä saa käyttää vain
koulupäivinä.

5.2 Koululaislipun hävitessä tai rikkoutuessa
Jos koululaislippu häviää tai rikkoutuu, ilmoitetaan siitä välittömästi joko koululle tai sivistystoimen
hallintotoimistoon.

5.3 Koululaislipun palautus
Kun oppilas ei enää tarvitse koululaislippua (muutto, koulun vaihto tms.), hänen tulee palauttaa kortti
koululle.
Lukuvuoden lopussa oppilas palauttaa koululaislipun koululle.

6. POIKKEUSTILANTEET

6.1 Onnettomuus
Taipalsaaren kunta on vakuuttanut kaikki esioppilaat ja peruskoulun oppilaat koulussa tai koulumatkalla
tapahtuvan tapaturman varalta. Vakuutus koskee varsinaista kouluaikaa ja koulumatkaa sekä koulun
järjestämiä opintoretkiä yms. Vakuutus korvaa tapaturman aiheuttamat hoitokulut. Esinevahinkoja ei
korvata.
Jos oppilas jää pois koulukuljetuksista tai nousee koulukuljetuksiin muualla kuin koulukuljetussuunnitelmiin
merkityssä kuljetuspisteessä, vakuutusyhtiö ei korvaa matkalla sattuneita tapaturmasta aiheutuneita kuluja.
Vakuutus kattaa vain suorat matkat koululle ja kotiin.

6.2 Vahinko- ja ilkivaltatapaukset
Liikennöitsijä ja oppilaan huoltaja sopivat vahinkojen korvaamisesta keskenään. Kunta ei korvaa oppilaiden
autoille aiheuttamia vahinkoja.

6.3 Kuljetuksen peruminen
Oppilaan tai oppilaiden koulukyytikuljetus pyritään perumaan vanhempien tai kunnan toimesta aina hyvissä
ajoin.

7. LIIKENNETURVALLISUUS
Taipalsaaren kunta tekee jatkuvaa työtä koulumatkojen turvallisuuden puolesta. Huoltajien toivotaan huolehtivan siitä, että erityisesti koulunsa aloittaville ja mutta myös vanhemmille lapsille opetetaan ja kerrataan
vuosittain turvallisin koulumatkareitti ja liikenteessä kulkeminen. Polkupyöräilystä on koulukohtaiset ohjeet.
Heijastimen käyttö on tärkeää pimeään vuodenaikaan.

8. KOULUKULJETUSTEN YHTEYSTIEDOT
8.1 Taipalsaaren kunta
Sivistystoimi
Kellomäentie 1
54920 Taipalsaari
Sivistysjohtaja, 040 683 0500
Hallintosihteeri, 040 710 6096

8.2 Päiväkodit, esiopetus
Liljan päiväkoti
Muukkolantie 12
54920 Taipalsaari
Satulaivan päiväkoti
Kuhatie 1
54915 Saimaanharju
Loiskeen päiväkoti
(toimii Vehkataipaleen koulun tiloissa)
Päiväkodinjohtaja, 040 577 9863
Esiopetuksessa olevan oppilaan kuljetusasioissa yhteydenotot koulun rehtoriin / vararehtoriin.

8.3 Perusopetuksen koulut
Kirkonkylän koulu
Muukkolantie 12
54920 Taipalsaari
Rehtori, 0400 151 445
Saimaanharjun koulu
Ankeriaantie 10
54915 Saimaanharju
Rehtori, 0400 151 445
Vehkataipaleen koulu
Kanavakuja 7
54960 Vehkataipale
Vararehtori, 040 508 6415

8.4 Liikennöitsijät
Lukuvuonna 2019–2020
Tilausliikenne Ahokainen p. 0400 252 226
Jokimiehen taksi p. 050 583 5382
Taksi Untamo p. 040 055 3055 (kuljettaja / p. 040 484 4807)
Kuljetus Mikkonen p. 0400 154 386 (kuljettaja / p. 040 591 1307)

