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LEMIN KUNTA
Kuljetusohjeistus oppilaskuljetuksiin

Lemin  sivistyslautakunta 30.1.2019, § 4 

Ohjeistus otetaan käyttöön 20.2.2019 ja sitä sovelletaan lukuvuoden 2019-2020 alusta alkaen.
Nämä oppilaskuljetuksissa noudatettavat periaatteet kumoavat aikaisemmat periaatteet.
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1. YLEISTÄ

Tässä  ohjeistuksessa  esitellään  periaatteet,  joiden  mukaan  esi-  ja
perusopetuksen  oppilaille  myönnetään  ja  järjestetään  oppilaskuljetuk-
set.  Ohjeistuksen  tavoitteena  on  varmistaa  tasavertainen  kohtelu
oppilaille kuljetusetuuden myöntämisessä ja kuljetusjärjestelyissä. 

Oppilaskuljetuksista  päätetään  perusopetuslain  ja  Lemin  kunnan
sivistyslautakunnan päättämien periaatteiden mukaisesti. Koulukuljetus-
päätökset tekee sivistystoimenjohtaja. 

2. OPPILASKULJETUKSIA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ

Perusopetuslaki 32 §:  

"Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä
kilometriä  pitempi,  oppilaalla  on  oikeus  maksuttomaan  koulukuljetuk-
seen. Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen tai
lasten  päivähoidosta  annetussa  laissa  tarkoitetusta  päivähoidosta
esiopetukseen  on  viittä  kilometriä  pitempi,  oppilaalla  on  oikeus
maksuttomaan  kuljetukseen  kotoa  suoraan  esiopetukseen  tai
päivähoidosta  esiopetukseen  ja  esiopetuksesta  suoraan  kotiin  tai
päivähoitoon.  Perusopetusta,  lisäopetusta  ja  esiopetusta  saavalla
oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun edellä
tarkoitettu  matka  oppilaan  ikä  tai  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 koulu-
matka  odotuksineen  saa  kestää  enintään  kaksi  ja  puoli  tuntia.  Jos
oppilas lukuvuoden alkaessa on täyttänyt 13 vuotta tai jos oppilas saa
perusopetuslain 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 edelly-
tykseksi asettaa, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saatta-
misesta aiheutuvista kustannuksista. Lisäksi, jos esiopetusta saava lapsi
osallistuu  toisessa  kunnassa  järjestettävään  lasten  päivähoitoon,
huoltaja  vastaa  lapsen  kuljettamisesta  tai  saattamisesta  aiheutuvista
kustannuksista päivähoito- ja esiopetuspaikan välillä.

Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun
toimintaan.”

Lisäksi oppilaskuljetuksissa noudatetaan

• Liikenne-  ja  viestintäministeriön  asetus  koulu-  ja  päivähoito-
kuljetusten kuormituksesta ja turvallisuusjärjestelyistä (553/2006)

• Laki  alkolukon  käytöstä  koulu-  ja  päivähoitokuljetuksissa
(1110/2010)



• Laki  julkisista  hankinnoista  ja  käyttöoikeussopimuksista
(1397/2016) 

• Tieliikennelaki 729/2018, turvavyösäädökset   

• Laki  tilaajan  selvitysvelvolisuudesta  ja  vastuusta  ulkopuolista
työvoimaa käytettäessä (678/2015)

• Laki liikenteen palveluista 320/24.5.2017

• Koulukuljetusopas,  Opetushallituksen julkaisu 2011

3. OPPILASKULJETUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET

Oikeus maksuttomaan oppilaskuljetukseen koulumatkan pituuden perusteella

Lemin kunta järjestää maksuttoman kuljetuksen  1. - 6. luokkien oppi-
laille sekä esiopetuksessa oleville oppilaille,  kun koulumatka on yli  3
kilometriä ja 7. - 9. luokan oppilaille, kun koulumatka on yli 5 kilometriä.
Maksuton  kuljetus  ensisijaiseen esiopetuspaikkaan ja  kouluun  järjes-
tetään ilman eri hakemusta.

Oikeus maksuttomaan oppilaskuljetukseen harkinnanvaraisuuden perusteella

Kuljetus voidaan myöntää harkinnanvaraisesti erillisestä anomuksesta,
jos matka katsotaan oppilaan ikä huomioiden vaaralliseksi, vaikeaksi tai
rasittavaksi.  Harkinnanvaraisuus  arvioidaan  kunnan  sivistystoimessa,
päätöksen  harkinnanvaraisen  koulukuljetuksen  myöntämisestä  tekee
sivistystoimenjohtaja.

Vaarallisuus Koulumatkan  vaarallisuus  arvioidaan  sivistystoimessa.  Arvioinnissa
otetaan  huomioon  kevyen  liikenteen  väylät,  valaistus,  tien  kunto,
pientareiden leveys, liikennemäärät, onnettomuustilastot ja mahdollinen
katselmus paikan päällä. Pimeys, liukkaus ja talviolosuhteet katsotaan
vuodenaikaan  liittyväksi  tekijäksi  ja  ne  eivät  yksinomaan  tee  koulu-
matkaa vaaralliseksi. Koulumatkan vaarallisuutta arvioidaan suhteessa
oppilaan ikään. 

Rasittavuus ja vaikeus Koulumatkan rasittavuus tai vaikeus arvioidaan oppilaan näkökulmasta
asiantuntijalausunnon  perusteella.  Lausunnon  antaa  lääkäri  tai
psykologi  ja  lausunnossa  tulee  olla  perustelu  koulukuljetuksen
tarpeellisuudesta,  tarvittava  kuljetusmuoto  ja  ajanjakso.  Lausunto,
jonka huoltaja toimittaa sivistystoimeen, tulee  olla alle vuoden vanha. 

Petokuljetukset Petokuljetukset  myönnetään  määräajaksi  tapauskohtaisesti  riistan-
hoitopiirin tai suurpetoasiantuntijan lausunnon perusteella. 

Saattoavustus Maksuttoman  kuljetuksen  vaihtoehtona  oppilaan  huoltajalle  voidaan
myöntää  saattoavustusta  korkeintaan  lukuvuodeksi  kerrallaan.
Avustusta  on  haettava  ennen  kuljetustarpeen  alkamista.  Saatto-
avustuksen suuruus on sama kuin kulloinkin voimassa oleva KELA:n
oman auton käytöstä maksama korvaus. Saattoavustusta myönnetään



vain oppilaille, joilla on kuljetusoikeus. Saattoavustus on esiopetuksen
oppilaan  ensisijainen  vaihtoehto  ja  se  maksetaan  vain  siltä  matkan
osalta,  jolloin  lapsi  on  mukana  kuljetuksessa.  Jos  kuljetuksessa  on
mukana useita perheen lapsia, maksetaan saattoavustus vain yhdestä
lapsesta. Saattoavustus maksetaan huoltajalle puolivuosittain sivistys-
toimeen toimitetun matkalaskun  perusteella.   Matkalaskun oikeellisuus
tarkistetaan em. yksiköissä, jonka jälkeen hyväksyntäpäätöksen tekee
sivistystoimenjohtaja.

Muita perusteita Huoltajat  voivat  järjestää  lastensa  koulumatkat  itse,  mikäli  katsovat,
ettei  kunnan  tarjoama  perustaso  ole  heille  riittävä.  Tällöin  huoltajat
vastaavat itse kustannuksista.

Mikäli  huoltaja  hakee  lapselleen  muun  kuin  kunnan  osoittaman
esiopetus- tai koulupaikan (ns. toissijainen koulu), huoltaja vastaa itse
kuljetuksista ja kustannuksista.

Esiopetuksen  lisäksi  varhaiskasvatusta  tarvitsevat  oppilaat  eivät  ole
oikeutettuja  esiopetuskuljetukseen  kodin  ja  varhaiskasvatusyksikön
välillä.  Mikäli  esiopetuspaikan  ja  varhaiskasvatuksen  välimatka  vaatii
kuljetuksen, kunta järjestää sen. 

Koululaisten  aamu-  ja  iltapäivätoimintaan  ja  koulun  kerhotoimintaan
osallistuvalle oppilaalle ei järjestetä kuljetuksia.

Oppilaan koulupaikka määritellään väestörekisterikeskuksen mukaisen
asuinpaikan  perusteella  ja  kuljetusoikeus  määräytyy  vain  yhden
osoitteen  mukaan.  Oppilaan  asuessa  eri  osoitteissa  (esim.  yhteis-
huoltajuus), hänellä ei ole kuljetusoikeutta muuta kuin väestörekisteriin
merkitystä osoitteesta. 

Koulumatkan mittaaminen

Koulumatkan pituus mitataan lyhyintä, jalankulkukelpoista ja yleisessä
käytössä olevaa tietä  pitkin  kodin ja  asunnon portilta  koulun portille.
Mikäli oppilas voi suorittaa koulumatkansa vaihtoehtoisesti jalankulku-,
kevyen-  tai  autoliikenteen  käyttämää  reittiä  pitkin,  koulumatkaksi
katsotaan lyhyin reitti, jota pitkin koulumatka voidaan liikennesääntöjä
noudattaen  jalan  suorittaa.  Lemin  kunnalla  on  käytössä  MapInfo
-ohjelma, jonka avulla koulumatka mitataan. 

Oppilaskuljetusten järjestäminen 

Esiopetukseen ja perusopetukseen kuljetuksen saava oppilas noude-
taan sivistystoimiston määrittelemästä kuljetuspisteestä.  Kunta vastaa
(ja  maksaa) vain kuljetuslistoihin merkittyjen  oppilaiden kuljetuksesta.
Autoilija  ei  voi  poiketa sovitusta  reitistä  muuta  kuin  tilanteissa,  jossa
reitti  on  neuvoteltu  uudestaan  kunnan  sivistystoimen  kanssa.
Koulukuljetuksissa  muiden  kuljettaminen  on  kielletty,  ellei  siitä  ole
autoilijan  ja  kunnan välillä  erikseen  sovittu.  Syyskuun  15.  päivään
mennessä  sivistystoimi  toimittaa  ostoliikenteen  liikennöitsijöille
matkustajaluettelon kuljetettavista oppilaista. 



Esi-  ja  perusopetuksessa kuljetusedun saanut  oppilas saattaa joutua
kulkemaan osan koulumatkasta omin neuvoin kuljetusreitin varteen ( =
omavastuu). Koulumatkan omavastuu on  esiopetuksen oppilaalla ja 1.
-2. luokan oppilaalla kaksi (2) kilometriä ja 3.-9. luokan oppilaalla kolme
(3) kilometriä.

Kuljetuksissa käytetään ensisijaisesti yleisiä kulkuneuvoja. Oppilas voi
joutua  käyttämään  eri  kuljetusmuotoja  (taksi,  linja-auto,  muu  kulku-
neuvo). 

Kuljetusaikataulujen  vuoksi  oppilaalle  saattaa  tulla  odotusaikoja.  Esi-
opetusyksikkö  tai  koulu  huolehtivat  oppilaiden  odotusaikojen  valvon-
nasta.

Esiopetuksessa tai koulussa tai muussa opetuksen järjestämispaikassa
tai koulumatkalla sattuneen tapaturman aiheuttamasta kuljetustarpeesta
ja  sen  kustannuksista  vastaa  kunta.  Huoltajalle  voidaan  tarvittaessa
maksaa vaihtoehtoisesti saattoavustusta.
 
Vapaa-ajalla  sattuneiden  tapaturmien  aiheuttamista  kuljetustarpeista
vastaa  oppilaan  huoltaja.  Kunta  järjestää  kuljetuksen  vain  lääkärin-
lausunnon perusteella, jossa on maininta kuljetustarpeesta. 

Mikäli  oppilas  sairastuu  kesken  koulupäivän,  huoltaja  vastaa  hänen
kuljettamisestaan kotiin.

Tukiopetuksen tai  jälki-istunnon aiheuttamista kuljetustarpeista neuvo-
tellaan  ensisijaisesti  huoltajan  kanssa.  Mikäli  huoltaja  ei  pysty
kuljettamaan oppilasta, kunta järjestää kuljetuksen. 

Harkinnanvarainen maksullinen oppilaskuljetus 

Esi- ja perusopetuksen oppilaille, joille lain ja Lemin kunnan säännös-
ten  mukaisesti  ei  ole  oikeutta  maksuttomaan  oppilaskuljetukseen,
voidaan  myöntää  lupa  kulkea  maksullisessa  oppilaskuljetuksessa.
Tällöin autossa (taksi, muu kulkuneuvo) on tilaa ja reitti on jo olemassa.
Kuljetuksiin ei jätetä ylimääräisiä paikkoja, tehdä reittimuutoksia tai reitin
km -hinta ei saa nousta maksulliseen oppilaskuljetukseen osallistuvan
oppilaan takia.  

Jos maksulliseen kuljetukseen hakee enemmän oppilaita kuin autossa
(taksi, muu kulkuneuvo) on tilaa, iältään nuorimmat ovat etusijalla. 

Kuljetusta voi hakea myös osaksi vuotta esim. talvikaudeksi, kuitenkin
täysille  kalenterikuukausille.  Satunnaiset  poissaolot  eivät  alenna
kuukausimaksua. 

Maksullisesta oppilaskuljetuksesta päättää sivistystoimenjohtaja.

Maksulliseen  oppilaskuljetukseen  osallistuvista  oppilaista  peritään
matkan  pituudesta  riippumatta  puolet  Matkahuollon  vahvistamasta
verollisen seutulipun hinnasta. Huoltajaa laskutetaan jälkikäteen kerran
kuukaudessa. Kunta tiedottaa näistä oppilaista autoilijoille. Autoilija ei



saa ottaa kyytiin muita, kuin kunnan ilmoittamia oppilaita. 

Maksullisen  oppilaskuljetuksen  paikan  voi  menettää,  mikäli  taksi-  tai
kouluautopaikkaa  tarvitaan  oppilaalle,  jolla  on  oikeus  oppilas-
kuljetukseen lain tai tämän ohjeen perusteella.

Maksullisen  oppilaskuljetuksen  periaatteet  koskevat  vain  kunnan
sivistystoimen tilaamaa koulukuljetusta. 

Kuljetusta on haettava viimeistään kolme viikkoa ennen sen alkamista
lomakkeella,  joita  saa  sivistystoimistosta  sekä  kunnan  kotisivulta
www.lemi.fi → Palvelut → Lomakkeet

Esiopetuspaikan tai koulun vaihto kesken lukukauden tai -vuoden 

Kesken lukukauden tai -vuoden asuinpaikkaa vaihtavalle esiopetukses-
sa olevalle oppilaalle tai  1. -  6. luokan oppilaalle ei  myönnetä koulu-
kuljetusta muuhun varhaiskasvastusyksikköön tai kouluun kuin kunnan
osoittamaan varhaiskasvatusyksikköön tai kouluun. 

4. POIKKEUSTILANTEET

Onnettomuus

Lemin kunta on vakuuttanut kaikki esioppilaat ja peruskoulun oppilaat
koulussa  tai  koulumatkalla  tapahtuvan  tapaturman  varalta.  Vakuutus
koskee varsinaista kouluaikaa ja koulumatkaa sekä koulun järjestämiä
retkiä.  Vakuutus  korvaa  tapaturman  aiheuttamat  hoitokulut.  Esine-
vahinkoja ei korvata.

Jos  oppilas  jää  pois  koulukuljetuksista  tai  nousee  koulukuljetuksiin
muualla  kuin  koulukuljetussuunnitelmiin  merkityssä  kuljetuspisteessä,
vakuutusyhtiö ei korvaa matkalla sattuneita tapaturmasta aiheutuneita
kuluja.  Huoltaja  vastaa  hoito-  ym.  kuluista  ellei  kyseessä  ole
liikennetapaturma ja  tapahtuma kuuluu normaalin liikennevakuutuksen
piiriin.

Oppilaskuljetus ei saavukaan pysäkille

Ajokelin ollessa erityisen huono tai  muista erityisistä syistä voi käydä
niin, että autot eivät pääse kulkemaan aikataulun mukaisesti. Oppilaan
on syytä odottaa noutopaikassa kohtuulliseksi katsottavan ajan (15-30
min.). Jos autoa ei odotuksen jälkeen tule,  oppilas palaa kotiin ja ottaa
yhteyttä kouluun. Koulu tiedottaa mahdollisuuksien mukaan huoltajia ja
yläkoulun oppilaita Wilman kautta.

Liikennöitsijä  järjestää  korvaavan  kuljetuksen,  jos  auto  ei  pääse
hakemaan oppilaita esim. auton rikkoutumisen vuoksi. On huomioitava,
että auto tulee huomattavalla viiveellä. 

http://www.lemi.fi/


Vahinko- ja ilkivaltatapaukset

Huoltaja on velvollinen sopimaan liikennöitsijän kanssa oppilaan autolle
aiheuttamasta  vahingosta  tai  ilkivallasta.  Kunta  ei  korvaa  oppilaan
autolle aiheuttamia vahinkoja.

Kuljetuksen laatuun liittyvät kysymykset

Mahdollisia  laatuvirheitä  koskeva  palaute  osoitetaan  sivistystoimen
kanslistille.  Kaikki  sivistystoimistoon tulleet  valitukset  kirjataan ylös  ja
selvitetään liikennöitsijän kanssa. Mikäli tapahtuu vakavia rikkomuksia,
kuten  liikennelainsäädännön  rikkomista,  tulee  asianosaisten  ottaa
suoraan yhteyttä poliisiin.

5. LIIKENNETURVALLISUUS

Lemin  kunta  tekee  jatkuvaa  työtä  koulumatkojen  turvallisuuden
puolesta.  Huoltajien  toivotaan  huolehtivan  omalta  osaltaan  siitä,  että
koulunsa aloittaville ja vanhemmillekin oppilaille opetetaan ja kerrataan
vuosittain  turvallisin  koulumatkareitti  ja  liikenteessä  kulkeminen.
Polkupyöräilystä  on  koulukohtaiset  ohjeet.  Heijastimen  käyttö  on
ehdottoman tärkeä pimeään vuodenaikaan. 

6. OPPILASKULJETUSTEN OSAPUOLTEN VELVOLLISUUDET

Koulun  järjestyssäännöt  ovat  voimassa  soveltuvin  osin  myös  koulu-
matkan aikana.

Kuljetusten turvallisuuden ja sujuvuuden varmistamiseksi noudatetaan
seuraavia ohjeita:

Kuljettajan tehtävät -  oheiskasvattajan  rooli;  kohtelias,  asianmukainen  ja  esimerkillinen
käytös ja kielenkäyttö
-  ajaminen  nopeusrajoituksia  ja  liikennesääntöjä  noudattaen  koulu-
kuljetukseen varustetulla ajoneuvolla ( koulukuljetuskupu tai -kilpi ajon
aikana, alkolukko)
-  koulukuljetusreittien  ajaminen  sopimuksen  mukaisesti  annettua
aikataulua noudattaen. Kuljettaja ei saa ohittaa autoon nousupaikkoja
ennen  sovittua  aikaa,  elleivät  kaikki  kuljetusoppilaat  ole  autossa.
Oppilaat  otetaan  kyytiin  ja  jätetään  pois  kyydistä  turvallisessa  ja
sovitussa paikassa. Odotusalueelle ajetaan rauhallisesti.
-  järjestyksenpito  autossa,  kielletyn  ja  sallitun rajat  tehdään selväksi,
ongelmat ratkaistaan keskustellen 
-  oppilaiden  sijoittaminen  autoon  turvallisesti,  ohjeistus  turvavöiden
käytössä  ja  niiden  käytön  valvominen  koko  matkan  ajan.  Kuljettajan
oman turvavyön käyttäminen.
-  jos  autossa on turvatyyny  (airbag)  matkustajan  paikalla,  kuljettajan
tulee  huolehtia  että  turvatyynyn  käyttöön  liittyviä  ohjeita  noudatetaan
( esim. matkustajan koko )
- liikuntavälineiden kuljettaminen (sukset, luistimet)
- erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden ” saattaen vaihtaminen ”



- huoltajan lähettämän peruutustekstiviestin kuittaaminen tekstiviestillä
merkiksi siitä, että on saanut peruutusviestin
- syyslukukauden alussa  tarkennetaan koulukuljetusreittien aikataulut  
- kuljettaja ei voi jättää autossa olevia oppilaita valvomatta. 
- jos kuljetuksissa esiintyy ongelmia, ota ensin yhteyttä koulun rehtoriin,
varhaiskasvatusyksikköön tai sivistystoimistoon.

Huoltajan tehtävät - huolehtii,  että oppilas on ajoissa sovitussa kuljetuspisteessä (vähin-
tään 5 minuuttia ennen ilmoitettua autoon nousuaikaa)
- huolehtii, että oppilas käyttää heijastinta tai heijastinliiviä
- keskustelee lapsen kanssa käyttäytymisestä oppilaskuljetusten aikana
- huolehtii siitä, että oppilas ottaa kyytiin vain sellaisia urheiluvälineitä tai
muita  ylimääräisiä  tavaroita,  joita  tarvitaan työjärjestyksen  mukaisesti
esim. liikuntatunneilla 
-  huolehtii  siitä,  että  urheiluvälineet  ja  muut  ylimääräiset  tavarat  on
pakattu  asianmukaisesti  (esim.  luistinsuojukset,  sukset  ja  sauvat
kiinnitettyinä toisiinsa).
-  jos  oppilas  ei  tarvitse  koulukuljetusta,  huoltajat  ilmoittavat  poissa-
olosta suoraan liikennöitsijälle ja esiopetusyksikköön/koululle. Huoltajan
tulee peruuttaa sekä aamu- että iltapäiväkuljetus jo edellisenä päivänä,
mikäli poissaolo on tiedossa. 
- huoltaja ei voi itse tilata koulukuljetusta eikä tehdä muutoksia kuljetus-
reitteihin.

Oppilaan tehtävät - ole ajoissa (vähintään 5 minuuttua aikaisemmin) sovitussa kuljetus-
pisteessä, jotta kaikki kuljetettavat ehtivät oikeaan aikaan kouluun.
-  odota  autoa  rauhallisesti  pysäkillä,  pientareella  tai  pihassa,  ei
ajoradalla. Ota huomioon myös muut autoa odottavat.
- käytä heijastimia tai heijastinliiviä
-  odota oppilaskuljetusta 15 minuuttia yli  ilmoitetun ajan. Jos auto ei
saavu  kuljetuspisteeseen  tässä  ajassa,  ota  yhteyttä  kouluun  ja  kysy
tarkempia  ohjeita.  Tallenna  puhelimeesi  lukuvuoden  alussa  numero,
josta voit kysyä neuvoja.
- nosta kättä selvästi sen merkiksi, että auto pysähtyy ottamaan sinut
kyytiin pysäkiltä.
- nouse autoon vain pientareen puolelta, ei liikenteen puolelta.
- huolehdi, ettet ole likainen ja luminen kun nouset kyytiin.
-  nouse  autoon  reippaasti  ryntäilemättä,  istuudu  penkille  ja  kiinnitä
turvavyö sekä pidä ajomatkan aikana turvavyö kiinnitettynä (myös linja-
autossa). Ota reppu pois selästä koulumatkan ajaksi.
-  käyttäydy  automatkalla  asiallisesti,  pysy  ajomatkan  ajan  omalla
paikallasi,  ota  muut  kuljetettavat  huomioon  ja  noudata  kuljettajan
antamia ohjeita
- syöminen ja juominen eivät kuulu koulumatkoihin
- jos käytät matkapuhelinta autossa kuuntelemiiseen, käytä kuulokkeita
- kerro kuljettajalle, jos matkan aikana tulee ongelmia
- kuljetuksen päättyessä huolehdi, ettet unohtanut mitään autoon.
-  mikäli  kadotat  tavaroita  oppilaskuljetuksen  aikana,  voit  kysyä  niitä
kuljettajalta tai koululta
- odota, että auto on lähtenyt pysäkiltä ja että näet joka suuntaan ennen
kuin lähdet ylittämään tietä.



Koulun ja esiopetuspaikan tehtävät

- kuljetusoppilaiden kanssa käydään läpi kuljetusten pelisäännöt
- huoltajille ja kuljetusoppilaille tiedotetaan kuljetuksiin liittyvistä  asioista
aina lukuvuoden alussa ja  muutosten tullessa voimaan ( kuljetusajat,
-järjestelyt, kuljettajat jne. )
- koulu ja esiopetusyksikkö huolehtivat oppilaiden valvonnasta kuljetus-
ten odotusaikana. 

Sivistystoimen tehtävät 

Sivistystoimi käsittelee kuljetushakemukset ja tekee kuljetuspäätökset.

Sivistystoimisto  osoittaa  kuljetettavat  oppilaat  liikennöitsijöille  ja
sopimuksen  mukaisesti  liikennöitsijä  vastaa  oppilaiden  kuljetuksista
sovitusta paikasta kouluun / esiopetukseen ja takaisin. 

Kuljetukset  järjestetään  siten,  että  oppilaan  päivittäinen  koulumatka
odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas on
lukuvuoden alkaessa 13 vuotta, saa koulumatka kestää enintään kolme
tuntia. 

Sivistystoimi valvoo kuljetusten toimivuutta ja kehittää kuljetusjärjeste-
lyitä sekä antaa niistä ohjeita.  

Sivistystoimi  järjestää  vuosittain  yhteistyöpalaverin  kuljetusyrittäjien  
kanssa.


