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KOULUKULJETUKSEN PERIAATTEET
KIRKKONUMMELLA

Oppilaan koulumatka
korvataan silloin, kun matka
lähikouluun on yli 5 kilometriä
pitkä tai jos se oppilaan ikä
tai muut olosuhteet huomioon
ottaen muuten muodostuu
oppilaalle liian vaikeaksi,
rasittavaksi tai vaaralliseksi
(perusopetuslaki 32 §)

Oikeutta maksuttomaan
koulukuljetukseen tai
saattoavustukseen haetaan
aina erikseen kunnan
verkkosivuilta
www.kirkkonummi.fi

Koulukuljetuksen
hakuaika on jatkuva!

Koulukuljetukset järjestetään ensisijaisesti
myöntämällä oppilaalle julkisen liikenteen matkakortti.
Tilausliikennettä, eli koulutaksia tai tilausbussia käytetään
aina toissijaisesti. Huoltajalle voidaan myös maksaa
kuljetus- tai saattoavustusta. Esikoululaisille maksetaan aina
saattoavustusta.

Maksutonta koulukuljetusta voi hakea jollain
seuraavista perusteista:

Koulumatkalla tarkoitetaan matkaa oppilaan
väestörekisteriin merkitystä asuinpaikasta
lähikouluun. Yhteishuoltajuudessa oleville oppilaille
lakisääteinen koulumatka järjestetään siis ainoastaan yhdestä
osoitteesta, joka hänelle on merkitty väestörekisteriin.

2. koulumatka tai osa siitä on liian vaarallinen

1. peruskoulun 1.-9. -vuosiluokkien oppilaan yhdensuuntainen
koulumatka kunnan osoittamaan lähikouluun on pidempi
kuin viisi kilometriä (5 km)

3. koulumatka on liian vaikea tai rasittava

TERVEYDELLISET SYYT
Kuljetus tai saattoavustus voidaan myöntää myös, jos
koulumatka on oppilaalle liian vaikea tai rasittava.
Jos maksutonta koulukuljetusta hakee koulumatkan vaikeuden tai
rasittavuuden perusteella pitää huoltajan toimittaa hakemuksensa
liitteeksi lääkärin tai koulupsykologin antama lausunto.

YLI VIIDEN KILOMETRIN KOULUMATKA

Lausunnosta tulee ilmetä, millaista kuljetusta oppilaan
terveydentila edellyttää ja perustelut, miksi koulukuljetusta
edellytetään sekä tarvitseeko oppilas kuljetuksen koko
koulumatkalle vai osalle koulumatkaa ja kuinka pitkäksi aikaa.

Oppilaan koulumatkan pituus mitataan turvallisinta, lyhyintä,
jalankulkukelpoista ja yleisessä käytössä ympäri vuoden olevaa
tietä pitkin oppilaan virallisesta kotiosoitteesta, kotitontin
portilta koulutontin portille koulun viralliseen osoitteeseen
käyttämällä virallista web-pohjaista karttapohjaa.

Lääkärin tai koulupsykologin lausuntoihin pohjautuva
koulukuljetusoikeus on pääsääntöisesti voimassa lukuvuoden
kerrallaan, ellei kyse ole luonteeltaan pysyvästä edellytyksestä.
Lukuvuodeksi kerrallaan myönnetty kuljetusoikeus on
hakemuksella uusittava joka lukuvuosi.

VAARALLISEKSI TODETTU KOULUMATKA

KOULUKULJETUS LÄHIKOULUUN

Koulumatkan vaarallisuuden arvioinnin pohjana käytetään
Koululiitu-ohjelmaa. Sen tiedot perustuvat Tiehallinnon
riskilukuihin ja Koululiitu-järjestelmän käyttämiin raja-arvoihin.

Perusopetuksen oppilaat käyvät pääsääntöisesti omaa
lähikouluaan. Joskus kunta myös määrää oppilaalle
lähikoulun. Kunta vastaa koulukuljetusten järjestämisestä
ja kustannuksista vain, jos oppilas käy lähikouluaan ja
maksuttoman koulukuljetuksen edellytykset täyttyvät.

Koulukuljetusmuoto ja kuljetettava matka tehdään
muutoksia, jotka muuttavat koulumatkan luonnetta.
Esimerkiksi suojateiden tai kevyen liikenteen väylien
rakentaminen, joukkoliikenteen reittien tai aikataulujen
muutokset tai muut koulutien turvallisuuteen liittyvät
toimenpiteet saattavat muuttaa maksuttoman
koulukuljetuksen edellytyksiä.

Jos lapsi käy muuta kuin lähikouluaan huoltajan hakemuksen
perusteella, huoltaja maksaa ja järjestää lapsen kuljetukset
aina itse.
Lisätietoja lähikoulusta ja lähikoulun osoittamisesta:
www.kirkkonummi.fi.

MUUTITKO JUURI KIRKKONUMMELLE?
Maksutonta koulukuljetusta voi hakea kesken
kouluvuoden.
Kuljetus järjestetään viimeistään kahden viikon
kuluttua hakemuksen saapumisesta kuntaan,
jos koulukuljetuksen myöntämisen edellytykset
täyttyvät.

TILAPÄINEN MAKSUTON KOULUKULJETUS

MILLOIN KOULUMATKAA EI KORVATA?

Oppilaalle voidaan järjestää tilapäisesti maksuton koulukuljetus
esimerkiksi sairauden tai tapaturman vuoksi. Kuljetus
myönnetään vain lääkärintodistuksen perusteella.

Koulukuljetuksia ei järjestetä eikä korvata
oppilaalle

Huoltajan tulee ilmoittaa tilapäisestä kuljetustarpeesta
ensisijaisesti sivistys- ja vapaa-aikapalveluiden
koulukuljetuksiin, puh. 040 1269 192.
Koulukuljetus pyritään järjestämään viimeistään kolmen
vuorokauden kuluessa siitä, kun tieto järjestämisen tarpeesta
ja lääkärinlausunto ovat saapuneet kuntaan.
Jos oppilas muuttaa kesken lukuvuoden pois
paikkakunnalta tai toiselle kunnanosajaon mukaiselle
alueelle Kirkkonummella ja haluaa käydä lukuvuoden
loppuun vanhassa koulussaan, kunta ei järjestä koulukuljetusta
eikä korvaa koulumatkasta koituvia kustannuksia.
Ulkokuntalaisen oppilaan koulumatka- etuudesta päättää
oppilaan oma kotikunta.

joka käy muuta kuin lähikouluaan
joka opiskelee painotetulla luokalla
(virtuaaliluokka ja LUMA) eikä kyseinen koulu
ole oppilaan omaksi lähikouluksi katsottava
koulu
lääkäri- tai terapiakäynteihin
aamu- ja iltapäivätoimintaan
kaverin luokse
tilapäisiin asumisiin

SAATTOAVUSTUS
Esiopetuksessa olevan lapsen koulukuljetus järjestetään
maksamalla huoltajalle saattoavustusta.
Esiopetusikäisen lapsen matkustaminen ja liikkuminen
liikenteessä tapahtuu aina huoltajan vastuulla ja huoltajan tai
hänen valtuuttamansa aikuisen saattamana.
Esiopetuksessa olevan lapsen kuljetus järjestetään
tilauskuljetuksena poikkeustapauksissa vain lääkärin, tai muun
terveydenhuollon asiantuntijan lausunnon perusteella ja vain
siksi ajaksi, jona huoltajalla on tosiasiallinen este kuljettaa
tai saattaa lastaan. Toisin sanoen, lausunto kirjoitetaan aina
huoltajalle eikä lapselle. Lausunnosta on selkeästi ilmettävä,
miksi tilauskuljetusta edellytetään ja miksi lapsi ei voi liikkua
huoltajan tai tämän valtuuttaman aikuisen saattamana.
Esimerkiksi huoltajan työeste, opiskelu tai kotihoidossa olevien
muiden lasten hoitaminen eivät ole riittäviä ja tosiasiallisia
perusteita saattoavustuksen myöntämiseksi.
Saattoavustusta maksetaan erillisen hakemuksen
perusteella kaksi kertaa vuodessa. Korvattu summa
on Kirkkonummen kunnan sisäisen julkisen liikenteen
(HSL) hinnaston mukainen aikuisen kuukausilipun hinta.

MYÖS PERUSKOULULAISEN HUOLTAJA
VOI HAKEA SAATTOAVUSTUSTA
Jos peruskoulun oppilas on oikeutettu
maksuttomaan koulukuljetukseen,
mutta huoltaja haluaa järjestää
oppilaan kuljetuksen itse, voi hän hakea
saattoavustusta.

KOULUMATKOJEN TURVALLISUUS
JA PELISÄÄNNÖT
Koulumatkan harjoittelu yhdessä lisää lapsen turvallisuutta.
On myös hyvä muistaa, että lapsen kyky liikkua turvallisesti
liikenteessä kehittyy vähitellen kokemuksen myötä.
Lapsen kanssa on hyvä käydä läpi koulumatkan lisäksi
lähiympäristössä liikkumista ja sopia yhteisistä pelisäännöistä,
missä on turvallista liikkua.Aikuiset toimivat myös aina omalla
liikennekäyttäytymisellään ja turvalaitteiden käytöllään
esimerkkeinä lapsille.
Tämän lisäksi lapsen kanssa on hyvä käydä läpi kavereiden
kanssa liikkumista. Liikenteessä on aina toimittava harkiten,
vaikka kaverit kannustaisivatkin toimimaan toisin. Myös
kännykän käytöstä liikenteessä on hyvä keskustella.
Ennen koulun aloittamista on tärkeää opettaa lapselle
perusasiat liikenteessä liikkumisesta. Näitä asioita voi myös
olla hyvä kerrata aika ajoin vanhempienkin lasten kanssa.
Huoltajien vastuulla on opastaa lapselle:
koulumatkareitti (kaikessa rauhassa ja hyvissä ajoin)
aikataulujen käyttö ja liikenteessä kulkeminen
liikennesäännöt ja sääntöjen noudattamisen tärkeys

TURVALLISUUS KÄVELLEN
suojatie on ensisijainen paikka tien ylitykseen
mikäli suojatietä ei ole, tulee ylityspaikka koulutien
varrella sopia yhdessä vanhempien kanssa (paikan tulee
olla sellainen, josta näkee hyvin molempiin suuntiin ja
autoilija myös näkee lapsen)
ennen suojatien tai tien ylitystä on katsottava aina
molempiin suuntiin

TARKKANA
LIIKENTEESSÄ!

ARKILIIKUNNAN MERKITYS

Arkiliikunnan avulla on helppo toteuttaa aktiivista
elämäntapaa ja edistää omaa terveyttä.
Koulumatkaliikunta ja muu päivittäinen liikunta lisäävät
liikkumisen kokonaismäärää ja ovat siksi tärkeitä
terveyden ja kunnon kannalta. Jo puolen tunnin
päivittäinen kävely tai pyöräily auttaa pitämään kuntoa
yllä. Lapsena omaksutut liikuntatottumukset siirtyvät
usein myös aikuisuuteen!

Fyysisen aktiivisuuden suositus 7-18-vuotiaille:
Liiku vähintään 1-2 tuntia päivässä monipuolisesti
ja ikään sopivalla tavalla. Yli kahden tunnin pituisia
istumisjaksoja tulee välttää.
Lähteet:

www.tervekoululainen.fi
www.ukkinstituutti.fi

PÄIVÄN LIIKUNTA-ANNOKSEN
VOI KERÄTÄ ESIMERKIKSI:

koulumatkojen
liikkumisesta:
kävely,
pyöräily,
rullalautailu
/-luistelu

koululiikunnasta

ohjatusta
vapaa-ajan
välituntiliikunnasta: liikunnasta:
pallopelit,
liikuntakerhot
juoksupelit,
ja urheiluseurat
kävely,
hyppely

omaehtoisesta
liikunnasta
vapaa-ajalla:
yksin,
kavereiden kanssa,
perheen parissa

arki- ja
hyötyliikunnasta
vapaa-ajalla:
kävely ja pyöräily
harrastuksiin,
portaiden käyttö
hissin ja
liukuportaiden sijaan,
kotityöt, pihatyöt

KOULUKULJETUS
puh 040 1269 192
koulukuljetus@kirkkonummi.fi

