YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUSPERIAATTEET
Ylöjärven kaupungin sivistyslautakunta hyväksynyt 23.2.2016 §

I YLEISET PERIAATTEET
Perusopetuslain 32 §:n mukaisesti perusopetusta, lisäopetusta ja
esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus saada maksuton koulukuljetus, jos hänen koulumatkansa on yli viisi kilometriä.
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.
Mainittuja tekijöitä arvioitaessa on oppilaan ikä suhteutettava
matkareittiin, kuljettavan reitin kuntoon, luonnonolosuhteisiin (esim.
kelirikko) sekä muihin vastaaviin tekijöihin. Jos koulumatka on alle
viisi kilometriä ja vaaditaan maksutonta koulukuljetusta, on asiasta
oltava asiantuntijan lausunto, jossa todetaan yksilöity tarve.
Ylöjärven kaupungin tehtävänä on järjestää oppilaiden kuljetus ja
päättää oppilaan oikeudesta saada kuljetus, kuljetusreitit sekä perusteet, joilla määritellään kuljetuksen järjestäminen. Koulumatkan
pituuteen perustuvat koulukuljetukset myönnetään ilman erillistä
hakemusta (pl. esiopetuskuljetukset). Muihin syihin perustuvaa
koulukuljetusta tulee huoltajan anoa erikseen.
Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai
saattamista varten myönnettävä saattoavustus (yleensä halvimman
yleisen kulkuneuvotaksan mukaan). Saattoavustus myönnetään
vain, jos oppilaan kuljettaminen on hankalaa ja siitä on etukäteen
sovittu.
Tämän lisäksi Ylöjärven kaupungilla on 1.- 2.luokkalaisia varten erityinen koulukuljetusetu. Sen mukaan jos 1 -2. luokkalaisen koulumatka on yli 3 kilometriä, järjestetään hänelle maksuton koulukuljetus.
PL 32 §:n 2 momentin perusteella oppilaan kuljetusta ei ole pidettävä tarkoituksenmukaisesti järjestettynä, jos alle 13- vuotiaan oppilaan päivittäiseen koulumatkaan odotuksineen käytettävä aika
muodostuu kahta ja puolta ja 13 vuotta täyttäneen oppilaan kolme
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tuntia pitemmäksi. Tämä tarkoittaa käytännössä myös sitä, että jos
oppilaan koulumatka on järjestetty linja-autolla tai taksilla, voi hän
joutua kävelemään osan matkasta (enintään 5 km), ellei koulumatkaan päivittäin käytetty aika ylitä ao. tuntirajoitusta.
Oppilaan oikeus saada kuljetus koskee niitä tapauksia, joissa
oppilaalla on PL 6 §:n 2 momentin mukaisesti oikeus käydä lähikoulua, omakielistä koulua tai kunnan osoittamaa muuta koulua.
Jos oppilas hakeutuu muuhun kuin lähikouluunsa tai kunnan osoittamaan kouluun, asetetaan PL 32 §:n 3 momentin nojalla oppilaaksi oton edellytykseksi, että oppilaan huoltaja vastaa oppilaan
kuljetuksesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista. Jos
vanhemmat haluavat lapsensa johonkin muuhun kuin heille osoitettuun esiopetuspisteeseen, he vastaavat itse kuljetuksesta ja kuljetuskustannuksista.
Kaupunki järjestää kuljetuksen vain siitä osoitteesta, jossa lapsi väestörekisterin mukaan asuu
Pääperiaatteena koulukuljetusten järjestämisessä on turvallisuus,
tasapuolisuus, taloudellisuus ja tarkoituksenmukaisuus.
Kuljetus järjestetään ensisijaisesti yleistä ja edullisinta kulkuneuvoa
käyttäen (linja-auto) päätien varresta. Mikäli kuljetus järjestetään
taksilla, kuljetus järjestetään ns. keräilypaikoilta. Koulumatka mitataan lyhintä jalankulkukelpoista, yleisessä käytössä olevaa tietä pitkin kodin portilta koulun tontin portille. Kotiportti tarkoittaa oman pihan ja pihatien liittymää ja koulun portti koulun pihan ja kouluun
johtavan tien liittymää.
Kuljetusten sujuminen edellyttää, että lapsi on sovitussa noutopaikassa vähintään 5 min ennen sovittua noutoaikaa. Autoa tulee
odottaa 20 min yli sovitun määräajan. Jos lapsi myöhästyy kuljetuksesta, erillistä kuljetusta ei järjestetä. Jos oppilas on taksikuljetuksessa, vanhempien on ilmoitettava kuljettajalle, mikäli kuljetusta ei
jonakin päivänä tarvita.

II ESIOPETUKSEN KULJETUKSET
Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville lapsille oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta. Lisäksi
kunta on velvollinen järjestämään oppivelvollisuuden alkamisvuonna esiopetusta (25 § 2 mom) pidennetyn oppivelvollisuuden
piirissä oleville lapsille ja niille lapsille, jotka 27 § mukaisesti aloittavat perusopetuksen vuotta säädettyä myöhemmin.
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Perusopetuslain 32 §:n mukainen maksuton koulumatkaetu koskee
myös esioppilasta siinä tapauksessa, että hänen matkansa kotoa
esiopetukseen tai lasten varhaiskasvatuksesta annetussa laissa
tarkoitetusta päivähoidosta esiopetukseen on yli 5 kilometriä. Hänellä on oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin
tai päivähoitoon. Esiopetus ja sen lisäksi tarvittava päivähoito järjestetään Ylöjärvellä pääsääntöisesti samassa paikassa.
Maksuton koulukuljetusetu ei koske päivähoitokuljetuksia.
Kuljetus voidaan järjestää perhepäivähoidosta esiopetukseen ja takaisin erityisperustein paikalliset olosuhteet huomioiden (lähikouluperiaate). Esimerkiksi, jos alueella ei ole esiopetusta järjestävää
päiväkotia ja esiopetuspaikka sijaitsee lapsen tulevassa koulussa.
Maksutonta esiopetuskuljetusta haetaan kirjallisesti. Kuljetukset järjestetään ensisijaisesti muiden koulukuljetusten yhteydessä. Yksittäisiä kuljetuksia järjestetään vain erityistapauksissa. Esiopetuksen
alkamista voidaan porrastaa kuljetusten vuoksi.
Vanhemmat vastaavat lapsesta siihen asti, että lapsi pääsee turvallisesti kotoa autoon ja autosta kotiin. Vanhempien tulee saattaa
lasta kunnes hän oppii itse kulkemaan ja huomioimaan liikennettä.
Liikennöitsijä vastaa lapsista kuljetuksen ajan, esiopetushenkilöstö
vastaa lapsista heidän noustuaan autosta ja päivän päätyttyä siihen asti kun he nousevat autoon.
Vaikka lapsella olisi oikeus saada maksuton esiopetuskuljetus voivat vanhemmat järjestää kuljetuksen itse omalla kustannuksellaan,
jos he katsovat, ettei kunnan järjestämä kuljetustaso ole heille riittävä.
III AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KULJETUKSET
Jos oppilas osallistuu aamu- tai iltapäivätoimintaan, kaupunki ei ole
velvollinen järjestämään kuljetusta eikä vastaamaan kuljetuskustannuksista.
IV KOULUMATKAKUSTANNUSTEN KORVAAMINEN VIERAASEEN KUNTAAN
Äidinkieleltään ruotsinkielinen perusopetuksen oppilas saa
maksuttoman koulukuljetuksen ruotsinkieliseen opetukseen Tampereelle PL 6 §:n perusteella. Vastaavasti äidinkieleltään ruotsinkielinen esioppilas saa maksuttoman koulukuljetuksen ruotsinkieliseen esiopetukseen Tampereelle em. lakipykälän perusteella.
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Muilla perusteilla ei myönnetä maksutonta koulukuljetusta vieraaseen kuntaan. Tämä koskee myös opiskelua sekä kansainvälisessä koulussa että muissa erityispainotteisissa peruskouluissa.
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