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1. LAINSÄÄDÄNTÖ

Perusopetuslaki 32 §
Koulumatkat
Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pi-
tempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Jos esiopetusta saavan oppi-
laan matka kotoa esiopetukseen tai lasten päivähoidosta annetussa laissa tarkoitetusta
päivähoidosta esiopetukseen on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on vastaavasti oi-
keus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai päivähoidosta esi-
opetukseen 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 vaihto-
ehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus.

Edellä 1 momentin mukaisesti järjestettävä oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksi-
neen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas on lukuvuoden alkaessa täyt-
tänyt 13 vuotta, saa koulumatka kestää enintään kolme tuntia.

Jos oppilas otetaan muuhun kuin 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuun kouluun tai opetuk-
sen järjestämispaikkaan, oppilaaksi ottamisen edellytykseksi voidaan asettaa, että huol-
taja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista. Li-
säksi, jos esiopetusta saava lapsi osallistuu toisessa kunnassa järjestettävään lasten päi-
vähoitoon lasten päivähoidosta annetun lain 11 c §:ssä tarkoitetulla tavalla, opetuksen
järjestäjällä on oikeus edellyttää, että lapsen huoltaja vastaa lapsen kuljettamisesta tai
saattamisesta aiheutuvista kustannuksista päivähoito- ja esiopetuspaikan välillä

Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun toimintaan.

2. LAIN SOVELTAMINEN

Koulukuljetus järjestetään perusopetuslain ja Siuntion kunnan sivistyslautakunnan vuo-
sittain hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Kuljetus järjestetään kunnan osoittamaan
lähikouluun. Nämä periaatteet koskevat myös esiopetusta ja koululla tarkoitetaan myös
esiopetuksen järjestämispaikkaa.

Koulukuljetus myönnetään edestakaiselle matkalle kotipysäkiltä kouluun ja takaisin. Esi-
opetuksen oppilaalle järjestetään kuljetus kotipysäkiltä tai päivähoidosta esiopetukseen
ja esiopetuspäivän päätteeksi kotipysäkille tai päivähoitoon.
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Oppilaan nouto- ja jättämispaikka voi olla eri, mikäli tämä ei aiheuta lisäkustannuksia.

Oppilaiden kuljetusten nouto- ja jättöpaikan osalta koulun on noudatettava sellaisia
käytäntöjä, että oppilaat tietävät missä odottavat pienoislinja-autoa tai linja-autoa ja
huoltajat tietävät mihin voivat ajaa autonsa kuljettaessaan lapsia.

Muiden kuin kunnan koulukuljetukseen oikeutettujen oppilaiden huoltajat ovat itse vel-
vollisia järjestämään lastensa kuljetukset parhaaksi katsomallaan tavalla. Myös kunnan
järjestämään kuljetukseen oikeutettujen oppilaiden huoltajat voivat omalla kustannuk-
sellaan järjestää lastensa koulumatkat haluamallaan tavalla, mikäli katsovat, ettei kun-
nan tarjoama perustaso ole heille riittävä.

2.1 Odotusajan ajaksi järjestettävä ohjattu toiminta

Perusopetuslain 32 §:n 4 mom:a on tulkittu siten, ettei se koske ennen koulun alkua
koululle kuljetettuja oppilaita, jotka odottavat oppituntien alkamista. Ensimmäisen kou-
lukuljetusoppilaan koulukuljetuksen saapumisesta viimeisen koulukuljetusoppilaan kul-
jetuksen lähtöön saakka koululla on aina paikalla viranhaltija. Mikäli kuljetuksen odotus-
aika jostain syystä pitkittyy, järjestetään kuljetusta odottaville oppilaille ohjattua toi-
mintaa.

2.2 Perusopetukseen valmistavan opetuksen osallistuvien oppilaiden koulumat-
kat

Maahanmuuttajille järjestettävään perusopetukseen valmistavaan opetukseen osallis-
tuvilla oppilailla on yhtäläinen oikeus koulumatkakuljetukseen tai avustukseen kuin pe-
rusopetuksen ja esiopetuksen oppilailla.

2.3 Kuljetus- tai saattoavustus

Perusopetuslain 32 §:ssä säädetään oppilaan oikeudesta saada tukea koulumatkoihinsa.
Pykälä koskee esiopetusta, perusopetusta ja lisäopetusta. Perusopetuslain 32 §:n 1 mo-
mentin säännöksellä maksuttomasta koulukuljetuksesta on vähennetty lähtökohtaisesti
vanhemmille kuuluvaa velvollisuutta vastata lapsen koulukuljetuksista aiheutuvista kus-
tannuksista. Laissa opetuksen järjestäjälle ei ole säädetty velvollisuutta kuljetuksen jär-
jestämiseen, vaan sille on annettu oikeus valita, järjestääkö se maksuttoman koulukulje-
tuksen vai maksaako se kuljettamista tai saattamista varten avustuksen. Laissa ei myös-
kään ole todettu, että maksuton kuljetus olisi ensisijainen avustukseen nähden. Näin ol-
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len lainkohdassa lapselle ei ole säädetty myöskään oikeutta mihinkään tiettyyn kuljetus-
muotoon, esimerkiksi taksikuljetukseen. Laissa kuitenkin todetaan, että kunta voi kai-
kissa tapauksissa korvata kuljetuksen avustuksella, jonka on oltava riittävä.

3. MAKSUTTOMAN KOULUKULJETUKSEN TAI AVUSTUKSEN
MYÖNTÄMISEN PERUSTEET

3.1. Koulumatkan pituus kilometreissä
Esi- ja perusopetuksen oppilaiden varsinaisella koulumatkalla tarkoitetaan oppilaan päi-
vittäistä kodin / asunnon ja koulun välistä matkaa, jonka oppilas kulkee kouluun men-
nessään ja sieltä palatessaan. Poikkeuksena on esiopetus, jolloin koulukuljetukseen oi-
keutetun oppilaan kuljetus voidaan järjestää kodista tai vaihtoehtoisesti hoitopaikasta
esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai vaihtoehtoisesti hoitopaikkaan.

Kunta järjestää oppilaalle kuljetuksen tai avustuksen, jos
- esiopetuksen tai 1-3 – luokan oppilaan koulumatka kunnan osoittamaan esikou-

luun tai lähikouluun on vähintään kolme kilometriä yhteen suuntaan
- 4-9 – luokan oppilaan koulumatka kunnan osoittamaan lähikouluun on vähintään

viisi kilometriä yhteen suuntaan

Koulumatka mitataan lyhintä yleisessä käytössä olevaa tietä pitkin mukaan lukien kun-
nan avustamat yksityistiet, kotiportilta koulun portille tai niitä vastaaviin paikkoihin. Mi-
käli oppilas voi suorittaa matkansa vaihtoehtoisesti jalankulkua, kevyttä liikennettä tai
autoliikennettä varten tarkoitettua tietä pitkin, katsotaan koulumatkaksi lyhin reitti,
jota pitkin oppilas voi koulumatkan liikennesääntöjä noudattaen suorittaa.

Kunnan velvollisuus ei ole järjestää koulukuljetusta koko matkalle.
Kilometriraja (3 km tai 5 km) on omavastuumatka, joka oppilaan tulee kulkea esimer-
kiksi kotoa taksin noutopaikkaan.

3.2. Koulumatkan vaarallisuus
Jos koulumatka tai osa koulumatkasta on vaarallinen, kunta voi järjestää kuljetuksen tai
avustuksen vaaralliseksi katsotulle koulumatkan osuudelle tai muulle kohtuulliseksi kat-
sottavalle koulumatkan osuudelle. Vaarallisuuslausunnot antaa poliisiviranomainen si-
vistystoimiston pyynnöstä.

3.3. Koulumatkan pituus ajallisesti
Perusopetuslain mukaisesti oppilaan koulumatka odotusaikoineen voi kestää enintään 2
h 30 min päivässä, jos oppilas ei lukuvuoden alkaessa ole täyttänyt 13 vuotta. Samalla
vuosiluokalla voi lain mukaan siten olla oppilaita, joiden koulumatkan enimmäiskesto-
aika vaihtelee. 13 ikävuotta vanhemman oppilaan koulumatka odotuksineen voi kestää
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kolme tuntia päivässä. Omatoimisesti kuljettavan matkan aika huomioidaan lasketta-
essa oppilaan koulumatkaan käyttämää aikaa.

Kävelymatkojen osalta sovelletaan kirjassa (Gustav Wikström: Bildningsväsendets lags-
tiftning, Hakapaino Oy 2004, s.80) olevaa ohjetta: nuoremmat oppilaat kävelevät n. 4
km tunnissa ja vanhempien oppilaiden pitäisi pystyä kävelemään 5 km tunnissa.

Käytännössä ohjetta sovelletaan seuraavasti:
· esikoululainen   –  1. lk:n oppilas kävelee 1 km:n matkan 15 minuutissa
· 2 - 4 lk:n oppilas kävelee 1 km:n matkan 13 minuutissa
· 5 – 9 lk:n oppilas kävelee 5 km:n matkan 1 tunnissa

3.4. Terveydelliset syyt
Oppilaalle on mahdollista anoa koulukuljetusta terveydellisiin syihin perustuen. Hake-
muksen perusteluna tulee olla lääkärin- tai asiantuntijan lausunto. Lausunnosta tulee
ilmetä selkeästi kuljetustarpeen syiden ja perustelujen lisäksi, mille ajanjaksolle kulje-
tuksen järjestämistä suositellaan sekä se, millä kulkumuodolla asiantuntija suosittelee
kuljetuksen tapahtuvan.

Huoltajan hankkimat asiantuntijalausunnot on toimitettava joka lukuvuosi hakemuksen
mukana uudelleen, elleivät ne ole luonteeltaan pysyviä.

Suositus kuljetuksen järjestämiseksi ei ole riittävä peruste sen saamiselle, vaan kuljetuk-
sen tarpeellisuudesta ja laajuudesta voidaan päättää tapauskohtaisesti asiantuntijalau-
sunnot huomioon ottaen. Kuljetusta ei välttämättä järjestetä kotipihalta saakka.

Kunta ei järjestä eikä korvaa oppilaiden lääkärikäynti- tai terapiakuljetuksia.

3.5. Petokyydit

Siuntion kunnan alueella esiintyy petoeläimiä. Petojen esiintyminen ei sinällään aiheuta
sellaista vaaraa, jonka perusteella myönnettäisiin maksuton koulukuljetus. Tilapäisen
kuljetustarpeen voi aiheuttaa petoeläimen todettu ajankohtainen ihmisiin kohdistuva
uhkaava käyttäytyminen. Tilapäinen kuljetustarve ei voi perustua aikaisempien vuosien
tapahtumiin. Petoeläimen aiheuttaman vaaran toteamiseksi tarvitaan lausunto paikalli-
selta riistanhoitoyhdistykseltä. Sivistystoimen johtaja voi myöntää oppilaan huoltajan
hakemuksesta harkinnanvaraisen koulukuljetuksen petovaaran perusteella. Tilapäinen
maksuton koulukuljetus päättyy välittömästi kuljetuksen syyn lakatessa.
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4. KOULUKULJETUKSEN HAKEMINEN

4.1. Hakeminen
Perusopetuslain 32 §:ssä säädetään oppilaan oikeudesta maksuttomaan kuljetukseen
jos koulumatka on viittä kilometriä pitempi, vaikea, rasittava tai vaarallinen, Maksutto-
man kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myön-
nettävä riittävä avustus.

Siuntion kunnassa opiskelevat oppilaat vuosiluokilla 1-9 hakevat koulukuljetusta vuosit-
tain Wilman kautta. Tähän mennessä myönnetyt koulukuljetuspäätökset ovat voimassa
päätöksen mukaisesti.

Esiopetuksen kuljetusta haetaan Wilman kautta esiopetukseen ilmoittautumisen yhtey-
dessä.

Koulukuljetusta haetaan vuosittain ilmoitettavaan määräaikaan mennessä pääsään-
töisesti Wilman kautta.

Kesken lukuvuoden kuntaan muuttavat oppilaat voivat hakea koulukuljetusta myös lu-
kuvuoden aikana. Kuljetus järjestetään viimeistään viikon kuluessa hakemuksen saapu-
misesta.

Yhteishuoltajuustapauksissa koulukuljetusoikeus määräytyy lapsen virallisen väestöre-
kisteriin merkityn osoitteen mukaan.(KHO:2006:10).

Kodin, hoitopaikan ja koulun välisiä hoitopaikkakuljetuksia ei järjestetä eikä korvata op-
pilaille, jotka osallistuvat perhepäivähoidon tai kolmannen sektorin toimijan järjestä-
mään aamupäivä tai iltapäivätoimintaan. Kuljetusta ei myöskään järjestetä tilapäisiin
hoitopaikkoihin.

Koulukuljetukseen oikeutetulle oppilaalle voidaan järjestää koulukuljetus tilapäisosoit-
teesta. Edellytyksenä on, että muutto tapahtuu perheestä riippumattomasta yllättä-
västä syystä (esim. vesivahingot tai tulipalo), joka ei ole aiheutunut laiminlyönnistä. Ky-
seistä käytäntöä ei sovelleta, mikäli esim. omakotitalo ei valmistu aikataulussaan.

4.2. Koulukuljetuksesta päättäminen
Maksuton koulukuljetus voidaan myöntää edellytykset täyttävälle hakijalle. Koulukulje-
tuksen sijasta voidaan myöntää avustus. Siuntion kunnan hallintosäännön 77 §:n 8. koh-
dan mukaan sivistystoimenjohtaja päättää koulukuljetuksista ja myöntää erityisluvat
kuljetuksiin asiantuntijalausunnon perusteella. Kuljetuspäätökset julkaistaan Wilmassa
kesäkuun loppuun mennessä.
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Avustus voidaan perustellusta syystä myöntää myös hakemuksesta poiketen esimerkiksi
haettua aikaa lyhyemmäksi tai pidemmäksi ajaksi.

Avustus maksetaan hakemuksen perusteella huoltajalle, joka saattaa tai kuljettaa lap-
sen esiopetukseen tai opetukseen. Avustus voidaan myöntää myös osalle matkaa esim.
kodin ja nouto-/jättöpaikan välille edellyttäen, että kuljettava matka on yli kaksi kilo-
metriä.

Edellytyksenä on, että huoltaja itse järjestää saattajan tai kuljetuksen oppilaalle ja oppi-
las täyttää näiden kuljetusperiaatteiden kohdassa 3 esitetyt maksuttoman koulukulje-
tuksen myöntämisen ehdot.

Avustuksen suuruus on 50 % KVTES:n mukaisesta km-korvauksesta. Avustus maksetaan
jälkikäteen syyslukukauden ja kevätlukukauden lopulla päätöksen mukaisesti. Huoltajat
toimittavat kuukausikohtaisen erittelyn oppilaan koulupäivistä poissaolot huomioiden.

4.4. Muutoksenhaku
Sivistystoimenjohtajan koulukuljetusta koskevaan päätökseen voidaan hakea muutosta
kirjallisella valituksella Helsingin hallinto-oikeudelta. Päätöksen liitteenä on muutoksen-
hakuohje.

4.5. Kuljetuksen käyttämättä jättäminen
Huoltajat ovat velvollisia ilmoittamaan lukuvuosittain sivistystoimistoon, mikäli oppilas,
jolle on myönnetty koulukuljetusoikeus, ei käytä myönnettyä kuljetusta. Kuljetuspaikan
tarpeeton varaaminen on kiellettyä. Kunta voi periä turhien ajojen kustannukset van-
hemmilta.

4.6. Kuljetusoikeuden muuttuminen tai päättyminen

Mikäli oppilaskohtaisissa koulukuljetukseen oikeuttavissa perusteissa tapahtuu muutok-
sia, voidaan oppilaan oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen lakkauttaa tai muuttaa
sivistystoimenjohtajan erillisellä viranhaltijapäätöksellä päätöksellä. Tällaisia muutoksia
voivat olla esimerkiksi koulumatkan vaarallisuusluokituksen muutokset. Huoltajia tulee
kuulla ennen päätöksen tekemistä. Oppilaan huoltaja on velvollinen ilmoittamaan sivis-
tystoimistoon oppilaan kuljetusoikeuteen vaikuttavien perusteiden muutoksista.

Jos oppilas muuttaa kesken lukuvuoden kunnan sisällä siten, että hänen lähikoulunsa
vaihtuu ja haluaa käydä lukuvuoden loppuun vanhassa koulussa, kuljetusta ei järjestetä
eikä korvata.
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4.7. Kuljetuksen siirtäminen huoltajan vastuulle
Mikäli kuljetettava oppilas huomautuksista ja varoituksista huolimatta rikkoo annettuja
ohjeita ja sääntöjä, voi sivistystoimenjohtaja päättää siirtää koulukuljetuksen järjestämi-
sen määräajaksi huoltajan vastuulle. Menettely perustuu perusopetuslain 29 ja 32 §:n.
Sivistystoimisto tiedottaa muuttuneista järjestelyistä ja ajankohdasta huoltajalle, kou-
lulle ja kuljettajalle. Menettelyyn johtavia jatkuvia rikkeitä voivat olla muun muassa:

- turvavyön käyttämättä jättäminen
- ilkivalta
- epäasiallinen käytös kuljettajaa ja kanssamatkustajia kohtaan
- myönnetyn bussikortin tai matkakortin väärinkäyttö

5. MUUSSA KUIN LÄHIKOULUSSA TAI VIERAASSA KUNNASSA KOULUA
KÄYVÄT OPPILAAT JA ESIOPPILAAT

Siuntion kunnan sivistystoimen johtajan viranhaltijapäätöksen perusteella vieraan kun-
nan tarjoamaan erityisopetukseen siirretyn Siuntion kunnan oppilaan koulumatkakulje-
tukset korvaa Siuntion kunta.

Oppilaan käydessä huoltajan anomuksesta koulua vieraassa kunnassa tai muussa kuin
kunnan oppilaalle osoittamassa lähikoulussa, koulukuljetuksia ei järjestetä eikä korvata.

Yksittäisissä tapauksissa Siuntion kunta voi osoittaa oppilaan lähikouluksi vieraan kun-
nan koulun, mikäli

· kuljetuksen järjestämisestä aiheutuvat kustannukset ovat selvästi edullisemmat
ja

· koulumatkaan käytettävä päivittäinen aika on lyhempi kuin kuljettaminen kun-
nan alueella olevaan kouluun.

Tällöin kunta vastaa koulukuljetuskustannuksista.

Jos esiopetusta saava lapsi osallistuu toisessa kunnassa järjestettävään lasten päivähoi-
toon lasten päivähoidosta annetun lain 11 c §:ssä tarkoitetulla tavalla, opetuksen järjes-
täjällä on oikeus edellyttää, että lapsen huoltaja vastaa lapsen kuljettamisesta tai saat-
tamisesta aiheutuvista kustannuksista päivähoito- ja esiopetuspaikan välillä.

Siuntion kunnalla ja Vihdin kunnalla on sopimus(SIVLTK 1/2009 § 9), jonka mukaan Vih-
din kunta järjestää esi- ja perusopetusta niille siuntiolaisille oppilaille, joille Siuntio
osoittaa vihtiläisen koulun lähikouluksi. Tämä sopimus koskee Palakoskentien ja Pala-
koskenmäen alueella asuvia suomenkielisiä oppilaita, joilla ei ole suoraa kulkuyhteyttä
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Siuntioon. Esikoululaisilla ja 1-6 luokan oppilailla on oikeus käydä Vihdin kunnan Huh-
marnummen koulua. 7-9 luokan suomenkielisillä oppilailla on oikeus käydä Vihdin kun-
nan Nummelanharjun koulua.

Siuntion kunnalla on sopimus Kirkkonummen kunnan (Winellska skolan) ja Lohjan kau-
pungin (Källhagens skola) kanssa ruotsinkielisten yläkoululaisten opetuksen järjestämi-
sestä. Siuntion kunta järjestää koulukuljetuksen kunnan osoittamaan lähikouluun. Oppi-
laan asuinpaikka määrittelee hänen lähikoulunsa. Kuntakeskuksen eteläpuolella asuvien
oppilaiden lähikoulu on Winellska skolan, kuntakeskuksen kuntakeskuksessa ja sen poh-
joispuolella asuvien oppilaiden lähikoulu on Källhagens skola. Oppilaaksiottoperiaatteet
ja kartta oppilaaksiottoalueista on julkaistu kunnan kotisivuilla.

6. KOULUKULJETUSTEN JÄRJESTÄMINEN

6.1. Yleistä
Koulukuljetusreitit suunnitellaan lukuvuosittain sivistystoimistossa siten, että oppilaat,
joilla on oikeus kuljetukseen, saavat tiedon hyvissä ajoin. Sivistystoimisto suunnittelee
reittejä ajavien Avainlinjojen autojen koot oppilaiden ensisijaisen koulun alkamis- ja
päättymisajan mukaan.

Oppilaalle suunnitellaan vain lukujärjestyksen mukaisesti kunakin koulupäivänä käytet-
tävät kuljetuspalvelut. Wilmassa olevalla kuljetuskortilla näkyy oppilaalle lukujärjes-
tyksen mukaisesti osoitettu kuljetus. Kortilla näkyy Avainlinjojen auton numero tai
vuorobussin linjanumero.

Oppilaat voivat käyttää muita omalla koulureitillä kulkevia vuoroja, mikäli niissä on tilaa.
Tällöin oppilas / huoltaja selvittää itse kuljetusaikataulut ja linjat.

Reitit ja aikataulut löytyvät HSL:n ylläpitämästä reittioppaasta. Reittejä ja aikatauluja
suunniteltaessa otetaan huomioon myös taloudellisuus.

Koulu- ja esiopetuskuljetuksissa käytetään ensi sijassa olemassa olevaa linjaliikennettä.
Linjaliikenteen palveluja täydennetään Avainlinjoilla.

Kuljetuksia ei järjestetä ovelta ovelle -kuljetuksina, vaan oppilaat kerääntyvät pääteiden
varrelle samalla tavoin kuin linja-autoa käyttävät oppilaat kerääntyvät linja-auto-
pysäkeille. Kunnan velvollisuutena ei ole järjestää koulukuljetusta koko matkalle, vaan
kuljetus voidaan järjestää vain osalle matkasta. Matka, jonka oppilaan tulee varautua
kulkemaan omin neuvoin, on pisimmillään omavastuumatkoina määritelty kilometriraja.

Pysäkkien paikat pyritään valitsemaan siten, että niissä on turvallista purkaa ja täyttää
autoa, eikä synny tarpeetonta tienylitystarvetta.



11

Oppilas voi myös joutua käyttämään useita kuljetusmuotoja (linja-auto ja Avainlinjat) tai
vaihtamaan autoa kesken koulumatkan.

Aikatauluista johtuen oppilas voi joutua odottamaan opetuksen alkua kuljetuksen jäl-
keen tai kuljetusta koulun jälkeen. Aikataulut pyritään järjestämään siten, ettei odo-
tusta tule.

Kuljetusreitit ja – ajat voivat muuttua lukuvuoden aikana.

6.2. Vuorolinja-auto

Oppilailla, joiden koulumatkaan käytetään Pohjolan liikenteen vuoroja, käyttävät ke-
vään 2018 ajan Matkahuollon bussikorttia.

Matkahuollon bussikortti kelpaa vuorolinja-autoissa vain koulupäivinä klo 6.00 - 18.00
välillä kodin ja koulun välisellä matkalla 2 matkaa / koulupäivä. Kunta maksaa ensim-
mäisen bussimatkakortin. Mikäli kortti häviää tai rikkoutuu, siitä tulee välittömästi il-
moittaa sivistystoimistoon esimerkiksi koulun kautta. Uudesta kortista peritään 20 eu-
ron maksu.

Mikäli kortti muulla tavalla lakkaa toimimasta, on huoltajien otettava yhteys sivistystoi-
mistoon asian selvittämiseksi ja uuden kortin saamiseksi.

Huoltajan vastuulla on, että kortti palautetaan kouluun tai sivistystoimistoon viikon ku-
luessa lukuvuoden päättymisestä ja välittömästi, mikäli kuljetustarve tai kuljetusoikeus
muuttuu. Palauttamattomasta kortista peritään 20 euron maksu.

6.3. HSL:n vuorobussit

Kunta maksaa ensimmäisen matkakortin. Uudet oppilaat saavat kotiin latauskirjeen,
jolla he voivat hankkia Siuntion asiakaspalvelupisteestä kortin ja kauden. Oppilas / huol-
taja voi hankkia uuden henkilökohtaisen matkakortin kadonneen tilalle vain Siuntion
asiakaspalvelupisteestä (kirjasto). Kadonneen tilalle hankitusta uudesta kortista peri-
tään HSL:n hinnaston mukainen korttimaksu. Toisesta tai sitä seuraavista korteista peri-
tään myös HSL:n hinnaston mukainen käsittelymaksu. Jos matkakortti vioittuu eikä se
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ole oppilaan syytä, oppilas saa uuden matkakortin Siuntion asiakaspalvelupisteestä il-
man kortti- ja käsittelymaksua.

Koululaiset saavat pitää koululaiskorttinsa itsellään kesäloman ajan. Syksyllä ennen kou-
lujen alkua Siuntion kirjastossa sijaitsevassa asiakaspalvelupisteessä ladataan latauskir-
jeen perusteella korteille koululaisliput syys- ja kevätlukukausiksi. Koululaislippu on voi-
massa koulujen syys- ja kevätlukukausien aikana arkisin klo 4.30–18.00 (ei arkipyhinä
eikä joulu- ja kesälomien aikana). Koululaislippu toimii lipun voimassaoloaikana nor-
maalin kausilipun tavoin ja oikeuttaa tekemään rajoittamattoman määrän matkoja.
Oppilaat huolehtivat matkakortista koko perusopetuksen ajan.

Koululaisen matkakortti on tarkoitettu koulumatkoja varten. Lauantaille osuvia koulu- ja
päättäjäispäiviä varten kortille on ladattu arvoa. Perheet voivat halutessaan itse ladata
koululaisen matkakorttiin arvoa, jolloin korttia voi käyttää myös iltaisin, viikonloppuisin
ja loma-aikoina.

HSL:n henkilökohtaista koulumatkakorttia voi käyttää HSL:n vyöhykkeellä 3 Siuntio-Kirk-
konummi -välillä sekä junissa että linja-autoissa esimerkiksi harrastuksiin kulkemiseen.

Alle 7-vuotiaat lapset pääsevät kyytiin maksutta ja heille annetaan pahvinen lasten HSL-
kortti.
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6.4. Siuntion Avainlinjat
Siuntion Avainlinjat on integroitu osaksi HSL-liikennettä. Avainlinjojen autossa on kun-
nan toimittama kuljetusluettelo oppilaista. Oppilaat leimaavat HSL matkakortin myös
Avainlinjojen ajamilla vuoroilla.

6.5.Kortitta matkustaminen

Jos oppilaalle ei jostakin syystä ole korttia mukana, maksaa oppilas matkansa rahalla.
Oppilas voi hakea kuittia vastaan maksun palautusta sivistystoimistosta jälkikä-
teen. Matkustajalta peritään tarkastusmaksu 80 euroa ja kertalipun (tai arvolipun)
hinta, jos hänellä ei ole matkaan oikeuttavaa lippua.

HSL:n matkalippujen tarkastajat huolehtivat matkalippujen tarkastuksesta busseissa, ju-
nissa, raitiovaunuissa, metrossa ja Suomenlinnan lautalla.

6.5. Tukiopetus
Jos oppilas osallistuu tukiopetukseen, pyritään toiminta järjestämään siten, ettei yli-
määräisiä kuljetuskustannuksia tai järjestelyjä synny. Oppilas voi käyttää oman kuljetus-
reitin myöhäisempää vuoroa.

6.6. Kerho- ja iltapäivätoiminta
Koulujen kerhotoiminta pyritään järjestämään siten, että myös kuljetusoppilailla olisi
mahdollisuus osallistua kerhoihin kuljetusaikataulut huomioiden. Opetuksen järjestä-
jällä ei ole velvollisuutta huolehtia koulukuljetuksesta koulun kerhoon, kerhosta kotiin
tai kerhosta päiväkotiin. Oppilas saa kuitenkin olemassa olevia joukkoliikennelinjoja
hyödyntäen, käyttää myöhäisempiä olemassa olevia vuoroja siten, että voi osallistua
kunnan järjestämään kerhotoimintaan ennen koulupäivää tai koulupäivän jälkeen tai
kyytiin iltapäivätoiminnasta kotiin.

Poikkeuksena on Edvardsbergissä järjestettävä yksityinen ruotsinkielinen iltapäiväker-
hotoiminta. Kunta tukee määräaikaiseen sopimukseen perustuen Edvardsbergin iltapäi-
väkerhon toimintaa tarjoamalla koululaisille kuljetuksen koulusta kerhoon. Samalla op-
pilas menettää oikeuden iltapäiväkuljetukseen koulusta kotiin. Kuljetus koskee vain op-
pilaita, joille on myönnetty maksuton koulukuljetus.

6.7. Jälki-istunnot
Jälki-istunnot järjestetään niin, että oppilaalla on mahdollisuus matkustaa myöhäisem-
mällä kuljetuksella. Erillistä kuljetusta oppilaan kuljettamiseksi jälki-istunnosta kotiin ei
järjestetä.
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6.8. Oppilaan sairastuminen koulupäivän aikana
Koululta otetaan yhteyttä huoltajaan oppilaan noutamiseksi kotiin. Oppilaat voivat
myös käyttää aikaisempia tai myöhäisempiä voimassa olevia vuoroja. Erillistä kuljetusta
oppilaan kuljettamiseksi sairastumisen vuoksi kotiin ei järjestetä.

6.9. Tilapäiskuljetukset esimerkiksi tapaturman takia
Sairauden tai tapaturman takia kuljetus voidaan myöntää lääkärintodistuksessa maini-
tuksi ajaksi. Tapaturmien vuoksi järjestettävään koulukuljetuksen järjestämiseen on va-
rattava kolme arkipäivää siitä päivästä lukien kun asiantuntijalausunto on saapunut si-
vistystoimistoon. Kuljetus pyritään sovittamaan olemassa oleviin reitteihin.

Mikäli sivistystoimenjohtaja katsoo tapauskohtaisen harkinnan mukaan tilauskuljetuk-
sen tarpeelliseksi, se järjestetään huoltajan vapaamuotoisen hakemuksen ja siihen liite-
tyn lääkärin ja / tai sosiaalitoimen asiantuntijan lausunnon perusteella siksi ajaksi, jona
oppilas ei muutoin kykene kulkemaan kotoa kouluun ja taikaisin. Huoltajien työeste ei
ole riittävä peruste tilauskuljetuksen tai väliaikaisen koulukuljetuksen järjestämiseen.

7. MAKSULLINEN KOULUKULJETUS
Oppilaat, jotka eivät ole oikeutettuja maksuttomaan koulukuljetukseen, voivat hankkia
omalla kustannuksellaan itselleen Matkahuollon ja / tai HSL:n matkakortin, joka oikeut-
taa matkustamaan ko. linjoilla.

8. KOULUKULJETUKSEN SÄÄNNÖT

8.1. Kuormitussäädökset
Koulukuljetuksissa noudatetaan liikenne- ja viestintäministeriön asetusta koulu- ja päi-
vähoitokuljetusten kuormituksesta ja turvallisuusjärjestelyistä.

8.2. Turvavyöt
Kuljettaja vastaa siitä, että oppilaat käyttävät turvavöitä autoissa, joihin ne on asen-
nettu. Kuljettaja auttaa tarvittaessa turvavyön kiinnityksessä.

8.3. Käyttäytyminen
Laki järjestyksen pitämisestä joukkoliikenteessä oikeuttaa kuljettajan poistamaan häi-
riötä aiheuttavan matkustajan, joka kuljettajan kiellosta huolimatta jatkaa häiriön ai-
heuttamista. Matkustajaa ei saa kuitenkaan poistaa, jos siitä aiheutuisi vaaraa hänen
terveydelleen.

Koulun järjestyssäännöt ovat voimassa myös koulumatkan aikana.
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Linja-auton tai taksinkuljettaja on koulukuljetuksen aikana kasvatuksesta vastaava hen-
kilö. Kuljetuksen aikana noudatetaan hänen antamiaan ohjeita. Liikenneturvallisuus on
kuljetuksen aikana tärkeintä. Linja-autossa ja taksissa ei saa ajon aikana liikkua.

8.4. Syöminen ja juominen
Syöminen ja juominen ajoneuvoissa on kielletty.

8.5. Urheiluvälineet ja muut poikkeavat tavarat
Koulutaksissa kuljetetaan vain sellaisia urheiluvälineitä tai muita tavaroita, joita tarvi-
taan koulutyössä tai joiden tuomisesta on muuten erikseen sovittu koulun kanssa. Ur-
heiluvälineet tulee kuljetuksen aikana suojata asianmukaisesti (luistimiin teräsuojukset,
sukset pussiin tai yhteen sidottuna).

8.6. Kuljettajan tehtävät ja vastuu
Kuljettajan on muistettava olevansa oheiskasvattaja. Palvelun, käyttäytymisen ja kielen-
käytön on oltava ystävällistä ja asiallista. Kuljettaja toimii esimerkkinä oppilaille myös
liikenneturvallisuuden osalta. Liikennöitsijöiden vastuu kattaa oppilaiden kuljetuksen
kotipysäkiltä koulun pysäkille ja päinvastoin. Avainlijojen autoissa on lista kuljetettavista
oppilasta ja heidän aikatauluistaan. Reitiltä poikkeaminen ei ole sallittua. Mikäli kuljet-
taja joutuu liikenneturvallisuussyistä tekemään kohdassa 9.3 tarkoitetun koulukuljetus-
reittiä tai oppilaan nouto- tai jättöpaikkaa koskevan tilapäisen muutoksen, tulee muutos
hyväksyttää sivistystoimistolla ennen muutoksen täytäntöönpanoa.

8.7. Huoltajan tehtävät ja vastuu
Huoltajien toivotaan huolehtivan siitä, että koulunsa aloittaville ja vanhemmillekin oppi-
laille opetetaan hyvissä ajoin koulumatkareitti, aikataulujen käyttö ja liikenteessä kulke-
minen. Heijastimien käyttö on ehdottoman tärkeää pimeinä vuodenaikoina.

Kuljetuksessa olevien lasten huoltajat vastaavat siitä, että lapsi pääsee turvallisesti ko-
toa autoon ja autosta kotiin. Jos oppilaalle on myönnetty koulukuljetus, jota hän ei
syystä tai toisesta halua jatkuvasti käyttää, on vastuu koulumatkasta huoltajalla.

Mikäli oppilas ei tarvitse poikkeustapauksessa kuljetusta pääsääntöisten reittien ulko-
puolella olevalta noutopaikalta tai noutopaikalle, huoltajan tulee ilmoittaa poikkeuk-
sesta Avainlinjojen kuljettajalle tekstiviestillä tai sähköpostilla. Kuljettajalle on hyvä il-
moittaa oppilaan terveydentilaan liittyvistä seikoista, jotka saattavat vaikuttaa kuljetuk-
siin. Yhteystiedot löytyvät Wilman kuljetuskortista.
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8.8. Koulun tehtävät ja vastuu
Vastuu oppilaan turvallisuudesta on koululla vain silloin kun oppilas käyttää hänelle
myönnettyä koulukuljetusta.

Oppilas on koulun vastuulla autosta noususta kouluun ja koulun päättymisestä autoon
nousuun.

Liikennöitsijöiden/autoilijoiden vastuu kattaa matkan autoon noususta kotipysäkiltä tai
kokoontumispaikalta koulun pysäkille jättämiseen ja toisin päin.

8.9. Aikatauluista ja reiteistä tiedottaminen
Suunnitellut kuljetukset tiedotetaan Wilmassa olevien kuljetuskorttien kautta lukuvuo-
den alussa. Kuljetuskortilta näkyy Avainlinjojen auton numero, yhteystiedot tai vuoro-
bussin linjanumero. Kuljetuskortilla näkyy oppilaalle lukujärjestyksen mukaisesti suunni-
tellut kuljetukset, jotka kulkevat oppilaan koulukuljetukseen tarkoitettua reittiä.

Huoltajia informoidaan mahdollisista muutoksista yms. kuljetusjärjestelyistä pääsään-
töisesti Wilman kautta. Reitit ja aikataulut löytyvät HSL:n reittioppaasta.

8.10. Kuljetusten toimivuus
Oppilaan on oltava vähintään viisi minuuttia ennen ilmoitettua noutoaikaa sovitulla py-
säkillä. Auton ei tarvitse odottaa oppilasta, mikäli hän myöhästyy pysäkiltä. Autojen ai-
kataulussa voi olla liukumaa kaksikymmentä minuuttia myöhempään kuin sovittu aika.
Auto ei saa ohittaa pysäkkiä ennen sovittua aikaa, elleivät kaikki pysäkiltä kyytiin nouse-
vat oppilaat ole mukana. Jos lapsi myöhästyy kuljetuksesta, erillistä kuljetusta ei järjes-
tetä eikä korvata.

9. TOIMINTA ONGELMATILANTEISSA

9.1. Onnettomuus
Kunta on vakuuttanut kaikki oppilaat koulussa tai koulumatkan aikana tapahtuvan tapa-
turman varalta. Liikennöitsijän liikennevakuutus korvaa vahingot, jotka ovat liikennöitsi-
jän vastuulla. Tapaturmavakuutus koskee varsinaista kouluaikaa ja koulumatkaa välittö-
mästi koulun ja kodin välillä sekä vuosittaiseen työsuunnitelmaan merkittyjä opintoret-
kiä. Lyhytkin poikkeaminen koulumatkareitiltä katkaisee vakuutuksen. Vakuutus korvaa
tapaturman aiheuttamat hoitokulut, mutta ei esinevahinkoja. Mikäli sattuu vakava lii-
kenneonnettomuus, jossa tapahtuu henkilövahinkoja, vastaa poliisi tilanteen hallinnasta
ja tiedottamisesta. Lievemmissä onnettomuuksissa liikennöitsijä on velvollinen tiedotta-
maan sivistystoimistoon tapahtuneesta ja sivistystoimisto velvollinen tiedottamaan op-
pilaiden huoltajille.
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9.2. Auto ei saavu pysäkille
Erityisistä syistä johtuen voi joskus käydä niin, ettei auto pääse kulkemaan aikataulun
mukaisesti. Mikäli viivästys johtuu ajokaluston rikkoontumisesta, on liikennöitsijä vel-
vollinen järjestämään korvaavan kuljetuksen. Kunta ei korvaa huoltajille huoltajien aja-
mia kyytejä tai huoltajien erikseen tilaamia takseja.

9.3. Poikkeukselliset keli- yms. olosuhteet
Huonojen keliolosuhteiden, työtaistelun tms. aiheuttamien poikkeustilanteiden sattu-
essa ei kunta vastaa erillisistä kuljetuksista. Näissä tapauksissa huoltajan vastuulla on
päätös oppilaan kouluun lähettämisestä. Kuljettajalla on oikeus tehdä tilannekohtaiseen
harkintaan perustuva päätös muuttaa koulukuljetusreittiä tai oppilaan nouto- tai jättö-
paikkaa tilapäisesti liikenneturvallisuussyistä johtuen.

9.4. Vahinko tai ilkivalta
Huoltaja on velvollinen korvaamaan oppilaan kuljetuskalustolle aiheuttaman vahingon.
Liikennöitsijä ja oppilaan huoltaja sopivat vahinkojen korvaamisesta keskenään. Kunta
ei korvaa oppilaiden autoille aiheuttamia vahinkoja.

9.5. Liikennerikkomus
Mikäli koulukuljetuksen yhteydessä tapahtuu vakavia rikkomuksia, kuten liikennelain-
säädännön rikkomuksia, tulee asianosaisten ottaa yhteyttä suoraan poliisiin.

9.6. Kadonneet tai unohtuneet matkatavarat
Autoihin jääneitä löytötavaroita voi tiedustella suoraan kyseisen auton kuljettajalta tai
kyseiseltä linja-autoyhtiöltä.

Jos matkakortti katoaa, sitä voi tiedustella tai sen voi laittaa sulkulistalle palvelunume-
rossa (09) 4766 4000 tai missä tahansa matkakortin palvelupisteessä.

9.7. Reklamaatiot
Mikäli kuljetuksen laatuun ei olla tyytyväisiä, palaute osoitetaan sivistystoimistoon. Jos
on kyseessä yksittäistä oppilasta koskeva poikkeuksellinen tapahtuma tai jatkuva laimin-
lyönti, on syytä yksilöidä oppilas, tapahtuma-aika ja valituksen aihe.


