
PÖYTYÄN KUNNAN ESIOPETUS- JA KOULULAISKULJETUSTEN  
JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET  

Sivistyslautakunta 13.6.2018 § 55 
Perusopetuslaki 628/1998 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 on lukuvuoden alkaessa täyttänyt 13 vuotta, saa koulumatka kestää 
enintään kolme 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. Lisäksi jos esiopetusta saava lapsi osallistuu toisessa kunnassa 
järjestettävään lasten päivähoitoon lasten päivähoidosta annetun lain 11 c §:ssä tarkoitetulla tavalla, huoltaja 
vastaa lapsen kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista päivähoito- ja esiopetuspaikan 
välillä. 
Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun toimintaan. 
 

 
Pöytyän kunnassa 
Oppilaan varsinaisella koulumatkalla tarkoitetaan oppilaan päivittäistä kodin ja koulun välistä 
matkaa, jonka oppilas kulkee mennessään kouluun/lähikouluyksikköön lyhintä, jalankulkukelpoista 
ja yleisessä käytössä olevaa tietä pitkin kodin pihalta koulun pihalle, paitsi milloin yksityistien käytöstä 
on erikseen sovittu. 
 
Kuljetus järjestetään kunnan kustannuksella oppilaille, joiden koulumatka on vähintään viisi 
kilometriä huomioiden lain määrittelemät odotusajat. Kuljetus järjestetään maksuttomana myös 
esiopetuksen ja 1.-2. luokkien oppilaille, joiden koulumatka on vähintään kolme kilometriä. Ajalla, 
jolla Elisenvaaran yhtenäiskoulun Heikinsuon yksikkö käyttää väliaikaisena väistötilana Karinaisten 
koulukiinteistöä, järjestetään maksuton kuljetus myös yksikön 3-6 luokkien oppilaille, joiden 
koulumatka Karinaisten koulukiinteistölle on vähintään kolme kilometriä. Esiopetus- ja 
koululaiskuljetus järjestetään edellytysten täyttyessä oppilaan yhdestä, väestörekisteriin merkitystä 
virallisesta kotiosoitteesta. Matkaan voi sisältyä oppilaan itse kulkema osuus.  
 
Kuljetusten järjestämisessä noudatetaan lähtökohtaa, jonka mukaisesti ensisijaisesti hyödynnetään 
käytettävissä olevaa reittiliikennettä, ellei perusteltua syytä muuhun ole. Muilta osin kuljetukset 
hoidetaan tilausliikenteellä tai muulla tavoin. Oppilaiden ohjaamisessa reittiliikenteen vuoroihin 
lähtökohtina ovat perusopetuslain 6 ja 32 §:n säännökset, joiden mukaan matkojen tulee olla 
mahdollisimman turvallisia, lyhyitä ja asetetuissa määräajoissa tapahtuvia, sekä 
kuljetuskustannusten edullisuus ja kuljetuskokonaisuuden toimivuus. Oppilaiden kulkemisen 
järjestämisestä ja matkakorttien/-lippujen tilaamisesta päättävät kuljetusoppilaiden määrän 
mukaisesti varhaiskasvatuspäällikkö ja rehtorit. Tilausajoliikenteen reitit ja aikataulut valmistellaan 
kuljetusjärjestelyistä vastaavien viranhaltijoiden kesken yhteistyössä liikennöitsijöiden kanssa, ja ne 
hyväksyy sivistysjohtaja. 
 
Kunnan velvollisuutena ei ole järjestää kuljetusta koko matkalle esi- ja perusopetuksen oppilaiden 
kuljetuksissa. Kuljetuksissa noudatetaan käytäntöä, jossa kunnan järjestämän kuljetuksen (linja-
auto, taksi) pysäkille kuljettavan matkan enimmäispituus on sama kuin kuljetusraja. Linja-autot ja 
taksit käyttävät pääsääntöisesti yleisiä teitä. Koulumatkaan kuluvaa aikaa laskettaessa itse 
kuljettavan matkan kesto lasketaan Kuntaliiton asiassa antaman suosituksen mukaisesti.  
 



 
Susien tai muiden petoeläinten aiheuttaman vaaran takia voidaan oppilaan 
saattamisesta/kuljettamisesta taksin tai linja-auton reitille maksaa avustus pääsääntöisesti 1.11. 
alkaen koulujen hiihtolomaan asti. Erityisen syrjäisellä alueella tai muusta perustellusta syystä 
voidaan avustus maksaa myös muuna ajankohtana. Edellytyksenä on, että susivaara on 
asiantuntijan taholta todettu. Avustukset maksetaan toteutuneiden matkojen mukaisesti huoltajien 
laskuttaman perusteella matkalta, jonka oppilas on saatettavana/kuljetuksessa. Susien aiheuttaman 
vaaran vuoksi maksettavien saattoavustusten myöntämisessä noudatetaan seuraavia periaatteita: 

- susien esiintyminen alueella selvitetään ennen avustuksen myöntämistä 
riistanhoitoyhdistyksen tai muun asiantuntijatahon lausunnolla 

- avustus myönnetään hakemuksen perusteella korkeintaan lukuvuodeksi kerrallaan 
- avustusta ei myönnetä silloin, kun kuljettava matka sijoittuu ainoastaan kyläalueille ja/tai 

valaistuille tieosuuksille, ellei perusteltua syytä muuhun ole 
- avustuksen myöntämisestä päättää rehtori sekä esiopetuksen osalta 

varhaiskasvatuspäällikkö 
Saattoavustus maksetaan kilometrikorvauksena ja se on kunnallisen yleisen virka- ja 
työehtoehtosopimuksen mukainen oman auton käyttökorvaus. Susien aiheuttaman vaaran vuoksi ei 
myönnetä oikeutta esiopetus- tai koululaiskuljetukseen. 
 
Kuljetus järjestetään maksuttomana oppilaille, joille lääkärintodistuksella esitetään esiopetus-
/koululaiskuljetuksen järjestämistä. Lääkärintodistus on toimitettava joka lukuvuosi hakemuksen 
mukana uudelleen, ellei se ole pysyväisluonteinen. Kuljetus voidaan myöntää myös lyhyemmälle 
määräajalle. 
 
Pöytyän kunnassa tukeudutaan Koululiitu- järjestelmällä tehtyyn kartoitukseen teiden 
vaarallisuudesta eri-ikäisille koululaisille. Tarvittaessa hyödynnetään lisäksi liikenneasioista 
vastaavilta viranomaisilta pyydettyjä selvityksiä ja lausuntoja. Joka tapauksessa kuljetus järjestetään 
maksuttomana vaarallisen tien takia 1.-6. luokkien oppilaille, joiden on ylitettävä Valtatie 9 tai 
Kantatie 41 eikä heillä ole mahdollisuutta käyttää alikulkutunnelia, sekä Turunväylää käyttämään 
joutuville 1.-6. luokkien oppilaille, ja junaradan Kyrön taajamassa ylittämään joutuville esiopetuksen 
oppilaille. Kirkkotiellä, Karhunojatiellä, Kyröntiellä Karinaisten koulukiinteistön kohdalla, ja Turuntiellä 
Riihikosken yhtenäiskoulun Auvaisten yksikön kohdalla esiopetuksen ja 1.-2. luokkien oppilaan itse 
kuljettava matka ei saa ylittää kilometriä. Mynämäentiellä maksuton kuljetus järjestetään syksyisin 
juurikaskuljetusten aikana 1.-6. luokkien oppilaille osuudella, jolla pyörätietä ei ole käytettävissä. 
Kuljetukseen nousemisen ja kuljetuksesta poisjäämisen paikkojen määrittelyssä huomioidaan 
alueen antamat mahdollisuudet sekä kuljetukseen kyseiseltä paikalta nousevien/kuljetuksesta pois 
jäävien oppilaiden määrä. Rehtoreilla ja varhaiskasvatuspäälliköllä on oikeus myöntää yksittäisille 
oppilaille maksuton kuljetus vaarallisille tieosuuksille.  
 
Muilla esi- ja perusopetuksen oppilailla, myös alle kolmen kilometrin koulumatkalaisilla on 
mahdollisuus osallistua kunnan tilausliikenteenä järjestämiin kuljetuksiin, jos autoon mahtuu sekä 
kuljetusreittiin ja aikatauluun sopii edellyttäen, että huoltajat maksavat kunnalle 
kuljetuskorvauksen (1,20 €/matka). Maksullista kuljetusta tarjotaan hakemusten perusteella 
matkan pituuden mukaan siten, että pitempimatkalaiset ovat etusijalla. Maksullista kuljetusta haetaan 
31.5. mennessä sitovasti joko lukuvuodeksi kerrallaan tai pimeän ajan kuljetukseen (marras - 
maaliskuu tai pidennetty kuljetus loka - huhtikuu). Luvan ohiajavan kuljetuksen käyttämiseen antaa 
ao. koulun rehtori sekä esiopetuksen osalta varhaiskasvatuspäällikkö. Määräajan jälkeen jätetyn 
hakemuksen perusteella oikeus maksullisen kuljetuksen käyttämiseen voidaan myöntää, mikäli 
kuljetuksessa on 31.5. mennessä jätettyjen hakemusten perusteella myönnettyjen paikkojen jälkeen 
tilaa. Kuljetusmaksu laskutetaan kuukausittain. Satunnaisia kuljetuksia varten kouluissa myydään 
viiden ja kymmenen lipun nipuissa lippuja, joilla koulukuljetuksissa voi kulkea 2 euron kertamaksulla. 
Lippu luovutetaan jokaisella kuljetuskerralla kuljettajalle. Kyytiin pääsee silloin, kun taksissa/linja-
autossa on tilaa (ei koske reittiliikennettä). Kaverikuljetukset eli matkat koulun jälkeen koulukaverin 
luo eivät kuulu koulukuljetuksen piiriin. Maksullisesti kaverin luo kulkeminen on kuitenkin mahdollista 



em. ehdoin. Koulut ja varhaiskasvatusyksiköt tilittävät saamansa kuljetusrahat kunnan tilille liittäen 
mukaan maksulomakkeen. 
 
Jos kuljetukseen oikeutetun oppilaan kuljetuksen järjestäminen kunnan toimesta on erityisen 
hankalaa, voidaan oppilaan huoltajalle maksaa oppilaan kuljettamisesta. Tämä ns. saattoavustus 
maksetaan kilometrikorvauksena ja se on kunnallisen yleisen virka- ja työehtoehtosopimuksen 
mukainen oman auton käyttökorvaus. Saattoavustus voidaan maksaa huoltajalle myös, mikäli 
oppilaan kulkema matka kotoa linja-auto- tai taksireitille on yli kolme (1.-2. luokkien oppilaat) tai viisi 
kilometriä (muiden luokkien oppilaat), ja huoltaja huolehtii oppilaan kuljettamisesta. Kuljetukset 
maksetaan toteutuneiden matkojen mukaisesti ja huoltajat laskuttavat ne.  
 
Asianomaisen koulun rehtori ja esiopetuksen osalta varhaiskasvatuspäällikkö päättää yleisten 
periaatteiden mukaisen koululaiskuljetuksen myöntämisestä. Koulujen tulee järjestää oppilaiden 
työjärjestykset siten, että kaksikertaisia aamu- ja iltapäiväkuljetuksia tulee mahdollisimman vähän. 
 
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuvalle lapselle ei järjestetä kuljetusta kotoa 
toimintapaikkaan tai päinvastoin. Kuljetus aamutoiminnasta koululle/lähikouluyksikköön ja 
koululta/lähikouluyksiköstä iltapäivätoimintaan järjestetään, ellei toimintaa järjestetä oman 
koulun/lähikouluyksikön yhteydessä tai lähistöllä, taikka kuljetuksen järjestämiseen on muu peruste. 
 
Jos oppilas menee muuhun kuin kunnan osoittamaan lähikouluun/lähikouluyksikköön, asetetaan 
ehdoksi se, että huoltaja vastaa oppilaan kuljetuksen järjestämisestä ja kuljetuskustannuksista. 
Mikäli oppilas jouduttaisiin kuljettamaan myös lähikouluun/lähikouluyksikköön, myönnetään hänelle 
huoltajan hakemuksesta oikeus olemassa olevan kuljetuksen maksuttomaan käyttämiseen oman 
kunnan järjestämään perusopetukseen osallistumiseksi, mikäli kuljetuksessa on tilaa. Hakemukset 
jätetään 31.5. mennessä, ja kuljetukset myönnetään yhdessä maksullisten kuljetusten myöntämisen 
kanssa siten, että pitempimatkalaiset ovat etusijalla. 
 
Kiireellisissä tilanteissa sivistysjohtajalla on päätösvalta yleisistä periaatteista poikkeavan koululais- 
tai esiopetuksen oppilaan kuljetuksen myöntämisessä. Kuljetukset toteutetaan mahdollisimman 
yhdenvertaisesti.



KOULUKULJETUSANOMUS LUKUVUOSI 2019-2020 

   

Lomake palautetaan kouluun 31.5.2019 mennessä. 

  Liitteenä olevat kuljetusperiaatteet saa jättää kotiin. 

PÖYTYÄN KUNTA 

Sivistystoimi 
 
   
HAKEMUS (huoltaja täyttää)  
 

 
Oppilaan 
henkilötiedot 
 
 

Suku- ja etunimi 
 
 

Syntymäaika 

Osoite (väestörekisteriin merkitty) 
 
 

Huoltajan puhelin 

 
Koulu ja luokka 

Oppilaan koulu, yksikkö ja luokka (syksyllä koulun 
alkaessa) 

Koulumatkan pituus km (koti-koulu lyhintä 
jalankulkukelpoista reittiä) 

 
Huoltajan 
henkilötiedot 

Huoltajan nimi 
 
 

Tilinumero (anottaessa saattoavustusta) 

Huoltajan osoite (jos eri kuin oppilaan) 
 
 

Huoltajan sähköpostiosoite 

 
Kuljetusperuste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

☐   Koulumatkan pituus 

       (lakisääteinen; koulumatka yli 5 km, 1.-9. lk. tai kunnan myöntämä; koulumatka yli 3 km, 1.-2. lk.) 

☐   Terveydelliset syyt (liitteeksi lääkärin lausunto) 

☐   Koulumatka on vaarallinen (perustelu Lisätiedot -kenttään) 

☐   Koulutapaturma (liitteeksi lääkärin lausunto) 

☐   Saattoavustus (susien aiheuttama vaara tai muu peruste, perustelut Lisätiedot –kenttään)    
      Ajalle ________________ - ___________________   

☐   Muu syy (perustelut Lisätiedot –kenttään) 

 
Mikäli kuljetuksen tarve on epäsäännöllinen, selosta epäsäännöllisen tarpeen määrä: 
 
 
 
 
 

 
Maksullinen 
koulukuljetus 

 

☐ Maksullinen koulukuljetus, mikäli kuljetuksessa on tilaa 
☐   koko lukuvuosi  ☐   marraskuu – maaliskuu 

☐   syyslukukausi ☐   lokakuu – huhtikuu 

☐   kevätlukukausi 

 

 
Lisätiedot  
(voi antaa myös 
erillisellä liitteellä) 
 

 
 
 
 
 
 

 
Liitteet 
 
 

 

☐   lääkärin lausunto 

☐   muu, mikä 

 
Huoltajan  
allekirjoitus 

Paikka ja pvm Allekirjoitus ja nimenselvennys 

 


