SIVISTYSLAUTAKUNTA 2.12.2020 § 85

KULJETUSPERUSTEIDEN MÄÄRITTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2021-2022
Sltk. 2.12.2020

Perusopetuksen oppilaiden koulumatkoista on säädetty perusopetuslain
32 §:ssä: Jos perusopetusta, esiopetusta tai lisäopetusta saavan
oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pidempi tai jos se oppilaan ikä
tai muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian
vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi, oppilaalla on oikeus
maksuttomaan kuljetukseen tai 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 on lukuvuoden alkaessa täyttänyt 13 vuotta, saa koulumatka
kestää enintään kolme 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.

Päätösehdotus:

Oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen tai saattamista varten
myönnettävään riittävään avustukseen
1. esiopetuksessa ja vuosiluokilla 1-3, kuljetusmatkan alaraja on 3 km
2. vuosiluokilla 4-9, kuljetusmatkan alaraja on 5 km
3. jos oppilaan ikä, terveys tai muut olosuhteet huomioiden koulumatka
muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi.
Terveydellisistä syistä johtuvista poikkeuksellisista kuljetusjärjestelyistä
sivistyslautakunta päättää lääkärintodistuksen tai jonkin muun
luotettavan selvityksen perusteella. Tällöin asianomaisesta
todistuksesta on selvästi käytävä ilmi, että sairauden tai vamman hoito
edellyttää koulukuljetuksen järjestämistä.
Kuljetus järjestetään joko kunnan kustantamana yleistä kulkuneuvoa
käyttäen tai kunnan erikseen järjestämällä kulkuneuvolla, jos oppilas ei
voi käyttää yleistä kulkuneuvoa. Koulumatka mitataan kotitontin portilta
koulutontin portille lyhintä, jalankulkukelpoista ja yleisessä käytössä
olevaa tietä pitkin. Varhaiskasvatusjohtaja ja rehtorit tarkistavat
koulumatka-anomuksen.
Kunnan velvollisuutena ei ole järjestää koulukuljetusta koko matkalle,
vaan kuljetus voidaan järjestää vain osalle matkasta. Kilometriraja (3 km
ja/tai 5 km) on pisin mahdollinen omavastuumatka, joka oppilaan tulee
varautua kulkemaan omin neuvoin ja koskee myös matkaa kotoa
kuljetukselle ja takaisin.

Mikäli huoltajilla on oikeuden päätös yhteishuoltajuudesta, huolehditaan
kuljetuksista tai kuljettamisen avustamisesta päätöksen mukaan.
Kuljetus järjestetään siihen osoitteeseen, jossa oppilas on kirjoilla.
Jos oppilas otetaan muuhun kuin perusopetuslain 6 §:n 2 momentissa
tarkoitettuun kouluun, voidaan oppilaaksi ottamisen edellytykseksi
asettaa, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta
aiheutuvista kustannuksista.
Mikäli oppilas osallistuu aamuhoitoon, kuljetusoikeus poistuu
aamukuljetuksen osalta. Mikäli oppilas osallistuu iltapäivähoitoon tai
-kerhoon, kuljetusoikeus poistuu kyseiseltä päivältä iltapäiväkuljetuksen
osalta.
Koulukuljetusta hoitaviin autoihin voidaan ottaa mukaan myös sellaisia
oppilaita, joilla ei ole oikeutta maksuttomaan koulukyyditykseen edellä
mainituin perustein. Tällöin kuljetusmaksu on 1 € / suunta.
Kouluyhteistyösopimuksen piiriin kuulumattomien peruskoululaisten
osalta kuljetusmaksu on 1 € / suunta.
Huoltajille maksettava kilometrikorvaus on 0,20 €/saattokilometri.
Varhaiskasvatusjohtaja tai rehtorit päättävät kesken lukuvuoden tulleen
oppilaan kuljetusedusta, mikäli koulutuksen järjestäjälle ei koidu
kuljetusoikeuden myöntämisestä lisäkustannuksia.
Lukiolaiset, joilla on koulumatkaa yli 5 km, osallistuvat peruskoulun
oppilaille järjestettäviin kuljetuksiin. Kela maksaa lukiolaisten kuljetukset.
Lukiolaisen omavastuu on 43 € /kk. Kosken lukiolaisille korvataan
omavastuun ylittävät kustannukset, ja linja-autolla kulkevien lukion 1.
vuosikurssin opiskelijoiden omavastuusta maksetaan takaisin 13€ / kk.
Koulun järjestämistä kuljetuksista opiskelija maksaa 1 € / suunta.
Susien tai muiden petoeläinten aiheuttaman vaaran takia voidaan
oppilaan saattamisesta / kuljettamisesta taksin tai linja-auton reitille
maksaa avustus. Edellytyksenä on, että susivaara on asiantuntijan
taholta todettu.
Avustukset maksetaan toteutuneiden matkojen mukaisesti huoltajien
laskutuksen 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 ja esiopetuksen osalta
varhaiskasvatusjohtaja

Päätös:

Sivistyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen

Sltk 10.2.2021

Sivistyslautakunta lisää kuljetusperiaatteisiin (§ 85 2.12.2020)
seuraavaa:
Kun alueella on todennettu petoeläinriski, hyväksytyn saattoavustuksen
sijasta voidaan neuvotella kuljetuksen erityisjärjestelystä määräajaksi.
Näissä tapauksissa huoltaja ottaa yhteyttä koulun rehtoriin.

