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Sivistyslautakunta on päättänyt koulukuljetusten periaatteista 25.10.2011 §
66 ja 27.5.2014 § 31. Lukiolaisten maksuttomasta koulukuljetuksesta päätettiin 04.07.2018 § 36. Koulukuljetusten periaatteet on syytä tarkentaa
muuttuneisiin olosuhteisiin sopiviksi.
Liitteenä on ehdotus uusiksi perusteiksi ja taulukko yleisopetuksessa olevan oppilaan matkojen maksullisuudesta / maksuttomuudesta eri luokka-asteilla. Esityslistan oheismateriaalina on päätöshetkellä voimassa oleva Koululiitu-kartta. Kartta päivittyy vuosittain huhtikuussa.
Laki- ja päätösperusteet:
Esiopetus ja perusopetus
Perusopetuslain 32 §:n mukaan, jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan
oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen tai varhaiskasvatuslaissa tarkoitetusta varhaiskasvatuksesta
esiopetukseen on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on vastaavasti oikeus
maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai varhaiskasvatukseen. 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.
Toholammin kunta on tehnyt 1980-luvun lopussa päätöksen perusopetuslain 32 §:ää laajemmasta koulukuljetusetuudesta. Toholammilla 0-2 -luokkien oppilaat saavat maksuttoman koulukuljetuksen 3 km tai pidemmistä
koulumatkoista.
Koulumatkan vaarallisuusarvioinnit tehdään Koululiitu-ohjelmaa käyttäen.
Koulumatkan pituus mitataan Fonectan reitti -palvelussa lyhyintä jalankulkukelpoista reittiä käyttäen. Saattoavustus on päätöksentekoajankohtana
voimassa oleva KVTES:n mukainen kilometrikorvaus yhdensuuntaiselta
koulu-/kotimatkalta eli niiltä kilometreiltä, jotka ajetaan oppilas kyydissä.
Aamu- ja iltapäivätoiminta
Perusopetuslain 48 b §:n 4 momentin mukaan aamu- ja iltapäivätoimintaa
järjestettäessä tulee ottaa huomioon, että niillä toimintaan osallistuvilla lapsilla, joilla on 32 §:n mukainen oikeus koulumatkaetuun, on mahdollisuus
käyttää tätä etuutta.
Lain perusteluissa (HE 57/2003) on todettu, ettei kunnalla ole velvollisuutta
erikseen järjestää koulukuljetusta iltapäivätoiminnasta. Lain perustelujen
mukaan säännös on tarkoitettu toimintojen suunnittelua ohjaavaksi, eikä se
siten esimerkiksi velvoita kuntaa kuljetusten järjestämiseen. Kunnan on

kuitenkin kuljetusten suunnittelussa syytä huomioida asia.
Ehdotuksessa kaikkien 1-2 -luokkien oppilaille matkat koulusta iltapäivätoimintaan ovat maksullisia lukuvuoden 2020-2021 alusta (Vaasan HAO
17.4.2020 päätösnro 20/0145/2 dnro 01128/19/1301).
Sivistysjohtaja: Sivistyslautakunta vahvistaa liitteenä olevat koulukuljetusten perusteet, jotka tulevat voimaan lukuvuoden 2020-2021 alusta.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______

