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JOHDANTO
Tässä asiakirjassa määritellään ne periaatteet, joiden mukaan Kempeleen kunta
järjestää maksuttomaan kuljetukseen, saattamiseen tai avustamiseen oikeuttavan
koulumatkan esi- ja perusopetuksessa. Koulut antavat koulukyydityksen
järjestämiseen liittyviä tarkentavia ohjeita vuosittain.
KOULUMATKA
Koulumatka on yleiseksi liikenneväyläksi määritelty reitti, jota oppilas voi käyttää
kodin ja koulun välillä kulkiessaan. Koulumatkan pituus mitataan kotiportilta koulun
portille lyhintä mahdollista reittiä käyttäen. Tulkinnanvaraisissa tapauksissa
koulumatkan mittaa Kempeleen ympäristöpalvelut.
YLEISET PERIAATTEET
Opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden matkat ovat asutuksen,
koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet
huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä (Perusopetuslaki 6 §).
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 (Perusopetuslaki 32 §).
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.
Kuljetusta odottavalle
toimintaan.

oppilaalle

on

järjestettävä

mahdollisuus

ohjattuun

Kempeleen
kunnassa
oppilaan
lähikoulu
määräytyy
pääsääntöisesti
oppilaaksiottoalueen mukaisesti. Jos oppilas hakeutuu muuhun kuin lähikouluunsa
tai kunnan osoittamaan kouluun, asetetaan perusopetuslain 32 §:n 3 momentin
nojalla oppilaaksi oton edellytykseksi, että oppilaan huoltaja vastaa oppilaan
kuljetuksesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista.
Mikäli oppilas asuu esim. vuoroviikoin kahdessa osoitteessa, koulumatka
määräytyy sen osoitteen mukaan, joka on merkitty väestörekisteriin ja jonka
perusteella määritellään oppilaan lähikoulu. Kunnalla ei ole velvollisuutta järjestää
kuljetusta eri osoitteessa asuvan toisen huoltajan luota.
Mikäli joku muu kunta ottaa kempeleläisen oppivelvollisuusikäisen oppilaakseen,
ei
oppilaalle
synny
oikeutta
Kempeleen
kunnan
kustantamaan
koulumatkaetuuteen. Tällaisia kouluja voivat olla esimerkiksi Oulun kansainvälinen
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koulu, ruotsinkielinen koulu tai kristillinen koulu. Mikäli oppilaan äidinkieli on ruotsi,
on hänellä kilometrirajojen toteutuessa oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen
silloin, kun hän opiskelee Oulun ruotsinkielisessä koulussa.
Koulumatkakuljetukset järjestetään ensisijaisesti joukkoliikenteen vakiovuoroja
käyttäen. Toissijaisena kuljetusmuotona voidaan käyttää tilausliikennettä silloin,
kun se katsotaan tarkoituksenmukaiseksi tai ensisijaisen kuljetusmuodon käyttö ei
ole mahdollista. Perustellusta syystä kuljetus järjestetään taksilla.
RATKAISUVALTA KOULUMATKAETUUDEN MYÖNTÄMISESSÄ
Erillistä päätöstä koulumatkaetuuden myöntämisestä ei tehdä, kun oikeus
koulumatkaetuuteen syntyy näiden periaatteiden mukaisesti. Jos lapsella on
Kempeleen kouluterveydenhuollon antama todistus kuljetuksen tarpeellisuudesta,
päätöksen tekee rehtori tai päiväkodinjohtaja. Muista harkinnanvaraisista
koulumatkaeduista
päättää
sivistysjohtaja.
Päivähoidon
esiopetuksen
harkinnanvaraisista koulumatkaeduista päättää Varhaiskasvatuksen johtaja.
VAKUUTUKSET
Kunta on vakuuttanut kaikki oppilaat koulussa tai koulumatkalla tapahtuvan
tapaturman varalta.

ESIOPETUKSEN KOULUMATKAETUUS
Sivistyslautakunnan
päätöksen
23.5.2007/64
§
mukaan
maksuton
esiopetuskuljetus järjestetään, kun koulumatka on kahta kilometriä pidempi tai jos
matka on esikoululaiselle liian vaikea tai vaarallinen. Esikoululainen voidaan
velvoittaa kulkemaan omin neuvoin osa koulumatkasta.
Esikoulukuljetuksen voi edellisten ehtojen täyttyessä saada myös lapsi, jonka
aamu- ja iltapäivähoito toteutuu lapsen omassa kodissa. Esikoulukuljetusta ei
myönnetä, jos lapsella on esikoulussa myös päivähoitopaikka.
Jos lapsi ei tarvitse kuljetusta esim. sairauden tai loman aikana, vanhempien on
aina tehtävä ilmoitus kuljetuksen järjestäjälle.
Vanhempien on aina tehtävä hakemus esikoulukuljetuksesta.

PERUS- JA LISÄOPETUKSEN KOULUMATKAETUUS
Maksuton koulukuljetus järjestetään ilman hakemusta,
yhdensuuntainen koulumatka hänelle osoitettuun lähikouluun on
 1.-3. luokkien oppilailla yli 3 km
 4.-10. luokkien oppilailla yli 5 km

kun

oppilaan

4
Maksuton koulukuljetus järjestetään ilman hakemusta talvikuukausiksi (marrasmaaliskuu) Rajakorven suunnasta Ylikylän kouluun
 1. luokan oppilaille jotka asuvat Ylipääntien ja Tuohinonkujan risteyksestä
Rajakorven suuntaan
 2.-3. luokan oppilaille Rajakorventien ja Sipolantien risteyksestä Rajakorven
suuntaan
 4.-6. luokan oppilaille Rahkosentien ja Rajakorventien risteyksestä Rajakorven
suuntaan
Oppilaalla on koulumatkaetuus, jos koulumatka asiantuntijalausunnon perusteella
muodostuu oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen liian vaikeaksi,
rasittavaksi
tai
vaaralliseksi.
Koulutuksen
järjestäjän
hyväksymä
asiantuntijalausunto (lääkäri, psykologi) on aina liitettävä hakemukseen.
Lausunnossa tulee todeta yksilöity tarve ja perusteet kuljetukselle. Hakemuksesta
tulee ilmetä ajanjakso, jona kuljetus on välttämätön. Hakemuksessa voi esittää
perustellun toiveen kuljetusmuodosta (esim. tarvitsee taksikuljetuksen
liikuntarajoitteen takia). Lausunto ei velvoita kuntaa kuljetuksen järjestämiseen,
mutta sitä voidaan käyttää päätöksenteon perusteena.
Harkinnanvarainen
koulukuljetus voidaan myöntää korkeintaan lukuvuodeksi kerrallaan.
Oppilas voidaan velvoittaa kulkemaan omin neuvoin osa koulumatkasta. Oppilaan
matka kotoa pysäkille tai koontipaikkaan voi perusopetuksen 1-3 luokkien oppilailla
olla enintään 2 km ja 4-10 luokkien oppilailla enintään 3 km.
Aamupäivätoimintaan tuleville ja iltapäivätoimintaan osallistuville lapsille ei
järjestetä koulukuljetusta. Kunta ei myöskään järjestä eikä korvaa oppilaiden
terapiakuljetuksia. Mikäli kehitysvammaisen lapsen erityishuolto-ohjelmassa
määritellään aamu- ja iltapäivätoiminta erityishuolloksi, on matka maksuton.
Koulumatkan turvallisuuden arviointiperusteena hyödynnetään tiehallinnon
määrittelemiä koulumatkan turvallisuuden arviointiohjeita (Koululiitu-ohjelma).
Arvioinnissa tarkastellaan monipuolisesti koulumatkan liikenteellisiä olosuhteita,
mutta suurimman painoarvon arvioinnissa saavat teiden liikennemäärät ja
nopeusrajoitukset. Tarvittaessa pyydetään ympäristöpalveluiden viranhaltijoilta
lausunto
tien
vaarallisuuteen
liittyvissä
kysymyksissä.
Koulukuljetusanomus on aina tehtävä ennen kuljetuksen alkamista.

VOIMAANTULO
Tämä kuljetusopas tulee voimaan 1.8.2016

