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Koulukuljetusopas
Tässä koulukuljetusoppaassa määritellään ne perusteet, joiden mukaan Euran sivistyspalvelut järjestää
maksuttomaan kuljetukseen, saattamiseen tai avustamiseen oikeuttavan koulumatkan. Oppaassa määritellään myös esiopetusta koskeva oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen.

YLEISET PERIAATTEET
Perusopetuslaki 6 §
Oppilaan koulupaikan määräytyminen
Opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja
lyhyitä.
Euran kunnan kasvatus- ja opetuslautakunta on 18.11.2015 75 § hyväksynyt lähikoulun osoittamisen ja
oppilaaksi ottamisen periaatteiden tarkentamisen.

Perusopetuslaki 32 §
Koulumatkat
Jos perusopetusta, esiopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä (5) kilometriä pidempi tai jos se oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen muuten muodostuu oppilaalle liian
vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi, on oppilaalla oikeus maksuttomaan kuljetukseen taikka oppilaan
kuljettamista tai saattamista varten myönnettävään riittävään avustukseen.
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 1 momentissa tarkoitettu oppilas otetaan muuhun kuin 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuun kouluun,
voidaan oppilaaksi ottamisen edellytykseksi asettaa, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai
saattamisesta aiheutuvista kustannuksista. Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus
ohjattuun toimintaan.

KULJETUKSEN JÄRJESTÄMINEN
Koulumatka on yleiseksi liikenneväyläksi määritelty reitti, jota oppilas voi käyttää väestörekisteriin merkityn kotiosoitteen ja koulun välillä kulkiessaan. Koulumatkan pituus mitataan kotipihalta
koulun pihalle lyhyintä jalankulkukelpoista ja yleisessä käytössä olevaa tietä pitkin.
Matkat mitataan käyttäen reittiohjelmaa Fonecta, tai muulla luotettavalla tavalla.
Oikeus maksuttomaan kuljetukseen tai kuljettamista ja saattamista varten myönnettävään avustukseen on:

-

esikoulun oppilaalla, jonka koulumatka on yli 3 km
1. - 9. luokan oppilaalla, jonka koulumatka hänelle osoitettuun lähikouluun on yli 5 km
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Oppilaalla on kyyditysoikeus myös, jos koulumatka muuten muodostuu oppilaan ikä ja muut olosuhteet
huomioon ottaen liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi.
Koulumatkan turvallisuuden arviointiperusteena käytetään tiehallinnon määrittelemiä
koulumatkan turvallisuuden arviointiohjeita (Koululiitu-ohjelma). Arvioinnissa tarkastellaan monipuolisesti koulumatkan liikenteellisiä olosuhteita, mutta suurimman painoarvon arvioinnissa saavat teiden liikennemäärät ja nopeusrajoitukset.
Huoltajan anomukseen perustuvat oppilaan saattamista tai avustamista koskevat kuljetukset päätetään
tapauskohtaisesti. Korvaus maksetaan liikenne- ja viestintäministeriön vahvistaman linja-auton alennuslipputaksan mukaisena korvauksena/matka.
Liian vaaralliseksi määritellyt liikenneväylät tarkistetaan välittömästi olosuhteiden muuttuessa. Tarvittaessa pyydetään tekniseltä lautakunnalta tai teknisen palvelun viranhaltijoilta lausuntoja tien vaarallisuuteen liittyvissä kysymyksissä.
Koulukuljetusanomus on tehtävä ennen kuljetuksen alkamista.
Oppilas voidaan velvoittaa kulkemaan omin neuvoin osa koulumatkasta. Oppilaan omavastuumatka koulukuljetusreitin varteen on 1.-6. luokkien oppilailla kolme kilometriä ja 7.-9. luokkien oppilailla viisi kilometriä.
Kunta ei järjestä eikä korvaa oppilaiden terapiakuljetuksia. Myös ns. talvikuljetuksia ei järjestetä.
Oppilaan käydessä huoltajan hakemuksesta ja saadusta myönteisestä päätöksestä muuta kuin hänelle
osoitettua lähikoulua huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta ja koulumatkan järjestämisestä aiheutuvista kustannuksista. Kunta voi huoltajan hakemuksesta yksittäistapauksissa vastata
määräajan euralaisen oppilaan koulukuljetuksesta todetun petoeläinvaaran (susi, karhu) vuoksi myös
toissijaiseen kouluun.

KULJETUKSEN PERIAATTEET
Kuljetus järjestetään siten, että päivittäinen koulumatka odotuksineen kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas on lukuvuoden alkaessa täyttänyt 13 vuotta, saa koulumatka kestää enintään kolme tuntia.
Sama koskee erityisopetukseen siirrettyä oppilasta.
Koulun tehtävänä on järjestää kuljetusta odottavalle oppilaalle mahdollisuus ohjattuun toimintaan.
Päiväkotien yhteydessä olevien esikoulujen oppilailla maksuton kuljetus on vain niillä, jotka osallistuvat
ainoastaan esiopetukseen (4h/pv). Kuljetusta anotaan kevään esiopetushaun yhteydessä koko lukuvuodeksi. Kunnan järjestämässä tai valvomassa päivähoidossa oleva esikouluoppilas käydessään eri toimipaikassa olevaa esikoulua kuuluu maksuttoman koulukuljetuksen piiriin.
Koulukuljetusetu yhteishuoltajuudessa olevalle oppilaalle myönnetään vain väestörekisteriin merkitystä
asuinpaikasta lähikouluun (Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 14.3.2006)
Koulumatkakuljetukset järjestetään ensisijaisesti joukkoliikenteen vakiovuoroja käyttäen.
Toissijaisena kuljetusmuotona voidaan käyttää tilausliikennettä silloin, kun se katsotaan tarkoituksenmukaiseksi tai ensisijaisen kuljetusmuodon käyttö ei ole mahdollista.
Taksikuljetuksia ei järjestetä ovelta - ovelle –kuljetuksina, vaan oppilaat kerääntyvät liikennöitsijän osoittamille ns. taksipysäkeille samalla tavoin kuin linja-autoa käyttävät oppilaat kerääntyvät linjaautopysäkeille. Oppilaan on oltava hyvissä ajoin odottamassa kuljetusta sovitussa paikassa.

4

Koululaiskuljettaja on myös oheiskasvattaja käyttäytymisellään ja kielenkäytöllään. Hänen tehtävänään
on mm. ohjata ja valvoa turvavyön käyttöä.
Koulun tehtävänä on ilmoittaa lukujärjestykseen tulleista muutoksista liikennöitsijälle, samoin on vanhempien velvollisuus ilmoittaa oppilaan poissaolosta esim. sairauden takia.

RATKAISUVALTA
Perusopetus
Hallinto- ja talouspäällikkö päättää esi- ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetuksen järjestämisestä,
koulumatka-avustuksista ja oikeudesta maksuttomaan kuljetukseen.
Lukio
Lukion rehtori tekee lukion koulumatkoihin liittyvät päätökset.

HYVÄKSYMINEN
Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksessa 17.2.2016/20 §

VOIMAANTULO
Tämä kuljetussääntö tulee voimaan 1.8.2016.

Tarkempaa tietoa koulukuljetusasioissa antavat:
• sivistyspalvelutoimistossa hallinto- ja talouspäällikkö Jouko Koivunen puh. 044 422 4451
• sivistyspalvelutoimistossa toimistosihteeri Sirpa Niittymaa puh. 044 422 4454
• koulun rehtori
Email: etunimi.sukunimi@eura
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Liite: Koulukuljetusanomus
EURAN KUNTA
Sivistyspalvelut
PL 22
27511 EURA

HAKEMUS

KOULUKULJETUS- / MATKAKORVAUSANOMUS
Hakemus jätetty sivistyspalvelutoimistoon

_____ / _____ 20___

HAKEMUS
Henkilötiedot

Oppilaan nimi

Syntymäaika

Osoite:

Postinro- ja toimipaikka

Koulu ja luokka
Huoltajan nimi ja osoite:

Hakemus

Puhelinnumero

Oppilaalle haetaan koulukuljetusta ajalle:

Hakemus koskee:
Matkan pituus yhteen suuntaan:
linja-autolippu
taksikuljetus
matkakorvaus
Hakemuksen peruste:
Oppilaan terveydentila (koululääkärin lausunto)
Koulumatkan pituus
Koulumatka on vaarallinen

muu syy, mikä:
Kuljettava reitti:
Huoltajan
allekirjoitus

Paikka ja päivämäärä

Allekirjoitus

PÄÄTÖS
hylätty
hyväksytty

Anomus on tehtävä ennen kuljetuksen alkamista.

km
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EURAN LUKION KOULUKULJETUKSET

Lukiolain mukaan kuljetuksen järjestäminen lukiolaisille ei ole kunnalle pakollista. Euran kunta kuitenkin
järjestää yli 10 kilometrin etäisyydellä asuville euralaisille opiskelijoille koulukuljetuksen Euran lukioon. Koulukuljetuksesta peritään opiskelijoilta kuukausittain omavastuuosuus, joka noudattaa Kelan koulumatkatuen omavastuuosuuden euromäärää. Omavastuu kattaa sekä bussi- että taksikuljetukset. Koulumatkaedun saadakseen opiskelijan on tehtävä koulumatkatukihakemus.
Yleiset toimintaohjeet
Pääsääntö on, että koulumatkoilla käytetään julkisen reittiliikenteen bussivuoroja. Mikäli kyseeseen tulee
taksikuljetus, sitäkin voivat käyttää vain yli 10 kilometrin etäisyydellä asuvat. Tätä lähempänä asuva voi
pyrkiä taksin kyytiin, mikäli taksissa on tilaa. Opiskelijan on itse maksettava tällöin lisämaksu suoraan
taksille. Kyytiin voi päästä edellyttäen, ettei kyydin taksaluokka nouse hänen takiaan. Lisätaksia ei hänen takiaan myöskään tilata. Taksinkuljettajan velvollisuus on ottaa nämä näkökohdat huomioon.
Tapaturma- ja sairaustapauksissa lukio ei kustanna kuljetuksia.
Koulumatkatukihakemus
Syksyllä koulun alkaessa opiskelijan on ensi tilassa tehtävä koulumatkatukihakemus. Hakemuslomakkeen
voi tulostaa Kelan sivuilta tai noutaa lukion kansliasta. Lomake täytetään huolellisesti koulun ohjeiden
mukaan ja se palautetaan kansliaan.
Koulusihteeri tarkistaa hakemuksen tiedot. Ilmoitetun koulumatkan pituuden tarkistamiseen käytetään
reittiohjelmia: Eniro, Google Maps, Maporama, tms. Hakemukseen hyväksytään ohjelman antama matka,
ellei hakijalla ole esittää muuta todistetta. Matkan jäädessä alle 10 kilometrin rajan hakemus hylätään.
Koulusihteeri lähettää hakemukset Kelaan, joka hyväksyy ne koulumatkatukipäätöksensä ja maksamansa
tuen perusteeksi. Käytännössä siis kunta saa ko. tuen, koska kunta järjestää kuljetuksen. Koulukuljetukseen oikeutetuista opiskelijoista on luettelo lukion kansliassa. Opiskelijalle itselleen (itse järjestetty kuljetus) Kela maksaa tukea vain, jos julkista liikennettä ei ole, eikä koulukuljetusta ole järjestetty.
Omavastuuosuus
Opiskelijoilta laskutetaan kuukausittain omavastuuosuus, joka on sama kuin Kelan omavastuuosuus, jos opiskelijalla ei olisi koulukuljetusta. Omavastuu peritään kymmeneltä kuukaudelta, abiturienteilta kuudelta kuukaudelta. Tällä hetkellä omavastuu on 43 €/kk. Omavastuu kattaa siis sekä bussi- että taksikuljetukset.
Koulupäivä klo 8.45 – 14.45
Päivinä, jolloin lukujärjestyksen tunnit ajoittuvat klo 8.45 – 14.45 välille, opiskelijat käyttävät normaaleja
bussivuoroja. Satakunnan Liikenteen ja Olli Lönnbergin autoja käyttävät opiskelijat noutavat lukion kansliasta ostoluvan, jolla he saavat Matkahuollosta 44 matkan elektronisen opiskelijalipun. Näin toimitaan
aina uutta sarjalippua ladattaessa. Hakasen Liikenteen sarjaliput ostetaan suoraan bussista ja kuitti tuodaan koulusihteerille, joka hoitaa kunnan kirjanpidon kautta lipun hinnan takaisin opiskelijan ilmoittamalle pankkitilille. Näitä bussikuljetuksia käytetään siis silloin, kun oma lukujärjestys sopii peruskoulun kuljetuksiin tai julkisen liikenteen vuoroihin.
Pidemmät koulupäivät
Kun koulupäivä alkaa tai loppuu siten, että vuorobussin käyttö on mahdotonta, järjestetään taksikuljetus.
Tätä varten on opiskelijan ennen jokaisen jakson alkamista ilmoitettava koulusihteerille, minä päivinä
hänellä on taksikuljetuksen tarve. Taksin tilaa koulusihteeri, ei opiskelija itse. Kiukaisten suuntaan menee
pikavuoro, johon opiskelijat tarvitsevat erillisen sarjalipun, ostolupa haetaan kansliasta. Panelialaisilla on
jatkokuljetus taksilla pikavuorolta Paneliaan. Pakollisen liikunnan tunneilta kaikki kiukaislaiset kuljetetaan tilausbussilla. Opiskelija on velvollinen ilmoittamaan kansliaan sekä tilapäisestä että pysyvästä kyy-
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ditystarpeen muutoksesta. Länsi-Euran suuntaan ei iltapäivällä ole taksikuljetusta, koska Rauman suuntaan menee busseja tunnin välein.
Koeviikko
Koeviikolla ei ole kuljetuksia, kaikki ehtivät peruskoulun kuljetuksiin tai pikavuoroihin. Koulussa on
erinomaiset tilat opiskeluun ja seuraavan päivän kokeeseen valmistautumiseen odotustuntien aikana.
Ulkopaikkakuntalaiset
Ulkopaikkakuntalaiset joutuvat järjestämään ja maksamaan itse koulumatkansa. Tällöin koulun kansaliasta saa bussilippua varten Kelan ostotodistuksen, jolla Matkahuolto myy lipun opiskelijalle omavastuuhintaan (43 €). Myös ulkopaikkakuntalaiset täyttävät koulumatkatukihakemuksen ja palauttavat sen kansliaan.

