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1. Yleiset periaatteet
Pääperiaatteena on, että koulukuljetukset toteutetaan perusopetuslain 32 §:n
antamien ohjeistusten mukaisesti.
Hankasalmen kunta on hyväksynyt tämän kuljetussuunnitelman hyväksymisen
myötä seuraavat koulukuljetuksia koskevat yleiset periaatteet ja ehdot, joiden
täyttyessä kunta järjestää oppilaalle koulukuljetuksen.
Esiopetuksen ja perusopetuksen oppilaiden varsinaisella koulumatkalla
tarkoitetaan oppilaan päivittäistä kodin/asunnon ja koulun välistä matkaa, jonka
oppilas kulkee kouluun mennessään ja sieltä palatessaan. Koulukuljetukset
järjestetään tai korvataan vain kodin ja koulun väliselle matkalle. Kunta järjestää
koulukuljetuksen vain väestörekisteriin merkittyyn kodin osoitteeseen. 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. Koulumatkan pituus lasketaan lyhyintä, jalankulkukelpoista ja
yleisessä käytössä ympäri vuoden olevaa tietä pitkin kodin tai asunnon tontin
(pihapiirin) rajalta koulun/päiväkodin pihalle.
Koulukuljetus ei tarkoita ovelta ovelle kuljetusta.
Oppilaan pystyessä suorittamaan koulumatkansa vaihtoehtoisesti jalankulku-,
kevytliikenne- tai autoliikenteen käyttämää tietä pitkin, niin koulumatkaksi
katsotaan lyhyin reitti, jota pitkin koulumatka voidaan liikennesääntöjä noudattaen
jalan suorittaa.
Koulu- ja esiopetuskuljetukset järjestetään tai korvataan vain kodin ja
koulun/päiväkodin väliselle matkalle. Hoitopaikka-/iltapäiväkerhokuljetukset eivät
kuulu kuljetusten piiriin eikä niitä järjestetä tai korvata.
Tavoitteena tulee koulukuljetusten järjestämisessä olla
turvallisuus, tasapuolisuus, taloudellisuus ja
tarkoituksenmukaisuus.
Kyydit pyritään järjestämään lyhyintä reittiä pitkin ja edullisinta kulkuneuvoa
käyttäen. Oppilas voi joutua käyttämään koulumatkallaan useita eri
kuljetusmuotoja. Pääsääntöisesti koulukuljetuksissa käytetään tällöin
aikatauluiltaan sopivaa linjaliikennettä. Tilausliikennettä ja taksia käytetään tai
huoltajille maksetaan saattoavustusta, jos:
- linjaliikenne puuttuu tai sen reitit ja aikataulut ovat
koulukuljetukseen soveltumattomat
- oppilas ei pysty terveydellisistä syistä käyttämään linjaliikennettä.
Kunta ei vastaa erillisistä kuljetuksista huonoissa keliolosuhteissa eikä
joukkoliikenteeseen mahdollisesti kohdistuvan työtaistelutoimenpiteiden aikana.
Näissä tapauksissa huoltajan vastuulla on päätös kouluun lähettämisestä.
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Ongelmatilanteessa kuljettaja ottaa yhteyttä koulunjohtajaan tai kunnassa
kuljetuksista vastaavaan henkilöön. Kunkin koulun osalta kuljetuksista vastaava
koulunjohtaja pyrkii tiedottamaan vanhempia.
Koulukuljetusten sujuminen kuljetusreitillä edellyttää oppilaiden olemista riittävän
ajoissa (vähintään 5 min. ennen) sovitussa noutopaikassa. Autoa tulee odottaa
20 minuuttia yli sovitun aikataulun, jonka jälkeen lapsi voi palata kotiin ja ottaa
yhteyttä joko vanhempiin, kouluun tai kuljetussuunnittelijaan. Jos lapsi myöhästyy
kuljetuksesta, erillistä kuljetusta ei järjestetä. Tällöin kuljetus kouluun on
vanhempien vastuulla. Vanhempien kuuluu ilmoittaa kuljetuksista koululle ja/tai
kuljettajalle mikäli lapsi ei tarvitse jonakin päivänä kuljetusta.
HUOM! VANHEMPIEN TULEE AINA ILMOITTAA ENSISIJAISESTI
KULJETTAJALLE SEKÄ LAPSEN OPETTAJALLE, JOS LAPSI HAETAAN
KOULUSTA!

2. LAINSÄÄDÄNTÖ
2.1. Perusopetuslaki 6 §. Oppilaan koulupaikan määräytyminen

”Opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden matkat ovat
asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen
sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman
turvallisia ja lyhyitä.
Kunta osoittaa oppivelvolliselle ja muuta tässä laissa tarkoitettua
opetusta saavalle oppilaalle 1 momentin mukaisen lähikoulun tai
muun soveltuvan paikan, jossa tämän lain 4 §:n 1 ja 2 momentin
mukaisesti annetaan opetusta sellaisella oppilaan omalla kielellä,
jolla kunta on velvollinen järjestämään opetusta. Kunta voi
perustellusta opetuksen järjestämiseen liittyvästä syystä
opetuskieltä muuttamatta vaihtaa opetuksen järjestämispaikkaa”.

2.2. Perusopetuslaki (628/1998 sekä laki em. lain muuttamisesta) 32 §

”Jos perusopetusta, esiopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on
viittä kilometriä pidempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Jos
esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen tai lasten päivähoidosta
annetussa laissa tarkoitetusta päivähoidosta esiopetukseen on viittä kilometriä
pitempi, oppilaalla on vastaavasti oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa
suoraan esiopetukseen tai päivähoidosta esiopetukseen 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.
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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 POL 17 §:n 2 momentissa
tarkoitettua erityisopetusta, saa koulumatka kestää enintään 3 tuntia. Jos oppilas
otetaan muuhun kuin POL 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuun kouluun tai
opetuksen järjestämispaikkaan, oppilaaksi ottamisen edellytykseksi voidaan
asettaa, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta
aiheutuvista kustannuksista. Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä
mahdollisuus ohjattuun toimintaan.”

2.3. Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksiä
Koulukuljetusauto on merkittävä edessä ja takana omalla kilvellä, jonka voi
korvata taksissa valaistulla koulukyytikuvulla. Autossa on oltava mukana tilaajan
antama kuljetusluettelo oppilaista.
Oppilaiden on käytettävä turvavöitä. Myös taksikuljettajien on
pidettävä turvavyötä koulukuljetuksissa.
Kuntien, koulujen tai laitosten tilaamissa kuljetuksissa suositellaan käytettäväksi
alkolukolla varustettua bussia tai taksia. Alkolukolla varustettujen ajoneuvojen
käyttö on suositusluontoinen määräys. Jos alkolukkoa ei ole, ei siitä seuraa
rangaistusta.
Koululaiskuljetuksissa ajoneuvokohtainen nopeusrajoitus on
80 km/h.

3. Palvelutason määrittely
3.1 Yleiset perusteet
Kuljetusten järjestämisen lähtökohtana on perusopetuslaki 32 §.
Lisäksi perusopetusta, lisäopetusta tai esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus
maksuttomaan kuljetukseen myös silloin kun matka oppilaan ikä ja muut
olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai
vaaralliseksi seuraavasti:
•
•
•

0 - 3 luokkien oppilaille, joiden koulumatka on yli 3 kilometriä,
myönnetään maksuton koulukuljetus
4 - 6 luokkien oppilaille, joiden koulumatka on yli 4 kilometriä,
myönnetään maksuton koulukuljetus
Jos 0 - 9. luokan oppilas anoo muuhun kouluun kuin lähikouluun, kunta ei
järjestä kuljetusta eikä vastaa kuljetuskustannuksista.
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•

Jos oppilas muuttaa kesken lukukauden toiselle koulunkäyntialueelle tai yli
kuntarajan ja jatkaa luvan saatuaan entisessä koulussa, huoltaja vastaa
kuljetuskustannuksista, ellei kyseessä ole päättöluokka (6.lk ja 9.lk) ja
kuljetus tältä osin kunnalle kohtuudella järjestettävissä.

•

Jos 1.-6. luokan oppilas osallistuu iltapäiväkerhotoimintaan, kunta ei ole
velvollinen järjestämään kuljetusta eikä vastaamaan
kuljetuskustannuksista.
Oppilaan edellytetään saapuvan kuljetusreitin varteen. Omavastuurajat
kävellen taksi- ja linja-autoreitin varteen 0 - 2. luokille on 1 ½ kilometriä ja
luokille 3. - 6. 2 ½ kilometriä. Kunnan velvollisuutena ei ole kyydin
järjestäminen koko koulumatkalle.
Myös teiden turvallisuus huomioidaan kuljetusten järjestelyissä, samoin
tarvittaessa eri vuodenaikojen tieolosuhteet.
Tien vaarallisuus. Apuna käytetään Koululiitu-analyysiä. Sivistyslautakunta
nimeää/osoittaa vaaralliset tieosuudet.
Matkan rasittavuudesta tarvitaan lääkärin lausunto. Poikkeukset
kuljetusoikeuksiin myöntää koulukuljetuksista vastaava lautakunta tai se
viranhaltija, jolle asia on delegoitu.

•

•
•

•

Koulumatkaan kuluvaa aikaa arvioitaessa itse kuljettavan matkan
laskemisessa käytetään kävelynopeutena
o 1. - 6. -luokkalaiset 15 min/km
o 7. - 9. -luokkalaiset 10 min/km.

Sen lisäksi mitä edellä on mainittu sivistystoimenjohtaja voi myöntää
maksullisen koulukuljetuksen hakemuksesta niille oppilaille, joilla ei ole lain
mukaan oikeutta koulukuljetukseen edellyttäen, että autossa on tilaa ja reitti
on jo olemassa (sivltk 19.9.2003, § 46).
Kuljetuksia ei järjestetä eikä korvata:
•

1. luokasta lähtien hoitopaikasta kouluun eikä koulusta
hoitopaikkaan

•

Terapia-, lääkäri-, kerho-, yms. käynteihin

•

Tilapäisasumisiin tai tilapäisiin hoitopaikkoihin

•

Jos oppilaan huoltajilla on yhteishuoltajuus, kuljetus järjestetään
vain siitä osoitteesta, jossa oppilas on kirjoilla.

3.2 Odotusajat
Oppilas voi joutua käyttämään koulumatkallaan useita eri kuljetusmuotoja.
Aikataulusta johtuen oppilas voi joutua odottamaan kuljetusta aamulla ja/tai illalla
(mm. jatkokyytimahdollisuus).
Auto/linja-auto ei ole myöhässä, jos se saapuu pysäkille 20 minuutin kuluessa
sovitusta ajasta.
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Lain mukaan oppilaan koulumatka odotusaikoineen voi kestää enintään 2,5 tuntia
päivässä.
Lukuvuoden alussa 13 vuotta täyttäneen tai perusopetuslain 17 § 2 momentin
tarkoittamassa erityisopetuksessa olevan oppilaan koulumatka odotusaikoineen
voi kestää kuitenkin enintään kolme (3) tuntia päivässä.
Odotusajat pyritään pitämään kohtuullisina. Ohjattua odotusajan valvontaa
järjestetään koulun toimesta. Ohjaajana voi toimia myös koulunkäyntiavustaja.

3.3 Kuinka haetaan koulukuljetusta, korvausta kuljetuksista tai muutosta
kuljetuksiin
Terveydellisiin syihin perustuvaa koulumatkan järjestämistä tai koulumatkan
kulujen korvausta haetaan Hankasalmen kunnan sivistystoimesta.
Hakemuksen perusteluna tulee olla lääkärinlausunto, josta ilmenee ajanjakso
koulukyydin tarpeellisuudesta sekä esitys kuljetusmuodosta (esim. tarvitsee
taksikuljetuksen). Päätöksen tekee koulukuljetuksista vastaava
sivistystoimenjohtaja.
Määräaikainen koulukyyti myönnetään vasta huoltajan esitettyä
asiantuntijalausunnon koululla tai virastolla koulukuljetuksista vastaavalle
henkilölle.
Maksullista koulumatkan järjestämistä tai koulumatkakulujen korvaamista
haetaan jokaiselle lukuvuodelle erikseen, mikäli koulumatka on alle kunnassa
päätettyjen koulumatkarajojen.
Päätös tehdään lukuvuodeksi kerrallaan. Myös asiantuntijalausunnot on
toimitettava joka lukuvuosi hakemuksen mukana uudelleen, elleivät ne ole
luonteeltaan pysyväislaatuisia.
Tällaisissa tapauksissa asia sovitaan erikseen.
Erikoistapauksissa, kuten terveydellisten syiden perusteella tapahtuvissa
kuljetuksissa, voidaan kuljetus järjestää tai korvata lyhyemmäksikin ajaksi.
Liikenteen vaarallisuuteen perustuvat päätökset tekee sivistystoimenjohtaja
sivistyslautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti.
Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on poikkeustapauksissa oppilaan
kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä korvaus. Päätöksen
tekee kuljetuksista päättävä sivistystoimenjohtaja ja maksettava korvaus on 0,30
€/km.
Petoeläinten aiheuttaman vaaran vuoksi haettavan koulukyydin hakemuksen
perusteluksi edellytetään vaaran/uhan arviointia poliisiviranomaiselta sekä
riistanhoitopiiriltä sekä näkö- tai muita havaintoja petoeläinten liikkumisesta
alueella tai perustelua koululaisen kokemasta vaarantunteesta. Mikäli alueella on
petoeläimiä todistettavasti, kuljetus järjestetään. Kuljetus järjestetään
määräaikaisesti viranomaistahon antamien ohjeiden mukaisesti.
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Sellaiset oikeuden päätöksistä johtuvat tilanteet, jotka voivat antaa syyn
olettaa koulukuljetuksen tarpeen olevan välttämätön käsitellään erikseen.

3.4 Kuljetettavien luettelo
Tilaajan (kunta) tulee antaa luettelo kuljetuksen suorittajalle valtioneuvoston
asetuksen mukaisesti. Luettelo tulee olla autossa kuljetusten aikana ja koulut
päivittävät sen tarpeen vaatiessa.
Tilaaja maksaa vain luetteloon merkittyjen koululaisten kuljetuksesta. Muiden
kuljettaminen on kielletty, ellei sitä tilaajan kanssa ole erikseen sovittu.

3.5 Järjestyksenpito
Laki järjestyksenpitämisestä joukkoliikenteessä oikeuttaa kuljettajan poistamaan
häiriötä aiheuttavan matkustajan, joka kuljettajan kiellosta huolimatta jatkaa
häiriön aiheuttamista (huom. turvavyön käyttö). Matkustajaa ei kuitenkaan saa
poistaa, jos siitä aiheutuisi vaaraa hänen terveydelleen.

3.6 Päätöksenteko
1. Koulukuljetuksista vastaava taho/toimielin laatii lukuvuosittain
kuljetussuunnitelman annettuja ohjeita sekä sivistyslautakunnan
päätöksiä noudattaen. Suunnitelma toimitetaan koulun alkaessa
kouluille, jossa oppilaan huoltajat voivat tutustua asiakirjaan.
2. Epäselvissä oppilaskuljetuksissa koskevissa kysymyksissä
huoltajat ottavat yhteyttä koulukuljetuksista vastaavaan
koulunjohtajaan tai sivistystoimeen.
3. Jos huoltajat eivät tyydy koulukuljetuksista vastaavan
viranhaltijan päätökseen asiassa, he voivat tehdä
oikaisuvaatimuksen hallintolain mukaisesti.

4. Liikenneturvallisuus
Huoltajat ovat ensisijaisesti velvollisia opastamaan lapsiaan liikkumaan
turvallisesti liikenteessä. Koulukuljetuksessa mukana olevien lasten huoltajat
vastaavat siitä, että lapsi pääsee turvallisesti kotoa autoon ja autosta kotiin.
Oppilas on koulun vastuulla autosta noususta kouluun ja koulun päättymisestä
autoon nousuun.
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Liikennöitsijöiden vastuu kattaa oppilaiden autoon noususta kotipysäkiltä ja
kotipysäkiltä koulun pysäkille jättämiseen.
Koulunjohtajat tiedottavat poikkeustapauksista edelleen kouluille, liikennöitsijöille
tai kotiin. Kaikki tahot käyttävät tarvittaessa suoraa tiedottamista (vanhemmat,
koulu, liikennöitsijät ja koulukuljetuksista vastaava virasto)

Liikenne- ja viestintäministeriö:
• Koulukuljetusauto on merkittävä edessä ja takana omalla kilvellä,
jonka voi korvata taksissa valaistulla koulukyytikuvulla.
•

Autossa on oltava mukana tilaajan antama kuljetusluettelo
oppilaista. Oppilaiden on käytettävä turvavyötä.

•

Taksin ja pikkubussin turvavöiden käyttövelvollisuudessa on
olemassa eroja (Tieliikennelaki 88 §).

•

Kuljettajan tulee käyttää turvavyötä koulukuljetuksissa.

•

Koululaiskuljetuksissa ajoneuvokohtainen nopeusrajoitus on 80
km/h.

•

Kuljetuksissa noudatetaan em. ministeriön päätöstä koulu- ja
päivähoitokuljetusten kuormituksesta ja turvallisuusjärjestelyistä.

•

Turvavyölainsäädäntö muuttui 1.5.2006

5. Koulukuljetusten pelisäännöt
5.1. Oppilas julkisen liikenteen matkustajana
Oppilas voi vaikuttaa omaan turvallisuuteensa myös koulukyydin ja julkisen
liikenteen käyttäjänä. Kuljettajalle on taattava työrauha, jotta hän voi keskittyä
ajamiseen. Oppilaat eivät myöskään saa häiritä muita matkustajia. Kyydin
odotteluun ja siitä poistumiseen liittyy monia riskejä.

5.2. Huoltajan muistilista
•

Ilmoita koulukuljetuksista vastaavaan virastoon, kouluun tai
autonkuljettajalle lapsen sairastumisesta tai muista poissaoloista, ettei
auto aja turhia reittejä. Kunta perii tarvittaessa turhien ajojen kustannukset
vanhemmilta.

•

Ilmoita kuljetustarpeiden muutoksista hyvissä ajoin, viimeistään kaksi (2)
viikkoa ennen, jotta muutokset saadaan ajoissa tehtyä.

•

Huolehdi, että lapsi on ajoissa odotuspaikalla.
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•

Ilmoita autonkuljettajalle tai kuljetuksista vastaavaan virastoon kuljetuksiin
liittyvistä terveydentilaa koskevista asioista (esim. allergiat, pahoinvointi).

•

Ohjaa lastasi käyttäytymään asiallisesti pysäkillä ja autossa, koulun
järjestyssäännöt pätevät myös koulukuljetuksen aikana.

•

Huolehdi, että olet ajoissa lähettämässä tai vastaanottamassa saatettavaa
lasta.

•

Liikennöitsijä ja oppilaan huoltajat sekä oppilas sopivat keskenään
yhteistyössä koulun kanssa autolle lapsen aiheuttamista vahingoista.
Kunta ei ole korvausvelvollinen.

•

Jos oppilaan huoltajalla ja liikennöitsijällä on erimielisyyttä pysäkistä,
kuljetuksista niin vastaava viranhaltija ja kuljettaja päättävät yhdessä
pysäkin paikan tieliikennelain pohjalta.

•

Tarkista, että lapsen ulkoiluvaatteissa on heijastimet.

•

Kunta maksaa lukuvuoden ensimmäisen bussikortin. Mikäli kortti häviää
tai rikkoutuu, peritään uudesta kortista maksu.

•

Kuljettajalta voi kysyä autoon jääneitä tavaroita.

•

Autossa saa kuljettaa koulussa tarvittavia urheiluvälineitä (ei polkupyörää).

5.3. Koulukyytiläisen muistilista
•

Odota kyytiä pysäkillä tai sovitussa paikassa, ei ajoradalla.

•

Ole sovitussa noutopaikassa riittävän aikaisin (vähintään 5 min. ennen).

•

Autoa tulee odottaa 20 minuuttia yli sovitun ajan.

•

Ota rahat tai matkalippu esille jo autoon noustessa.

•

Näytä pysäytysmerkki riittävän ajoissa ja pimeällä heijastimen kanssa.

•

Huolehdi saamastasi bussikortista.

•

Odota auton pysähtyminen ennen kuin lähdet liikkeelle.

•

Älä ryntää autoon muita matkustajia tönien.

•

Tervehdi kuljettajaa.
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•

Anna vanhuksille ja vammaisille aina istumapaikka.

•

Jos autossa on turvavyö, kytke se.

•

Auton liikkuessa pysytään omilla paikoilla.

•

Jos voit pahoin, ilmoita tai pyydä kaveriasi ilmoittamaan siitä kuljettajalle.

•

Tarkista, ettet unohtanut mitään autoon.

•

Autoon ei saa mennä eikä siitä saa poistua liikenteen puolelta.

•

Odota, että auto on lähtenyt pysäkiltä ja näet joka suuntaan, ennen kuin
lähdet ylittämään ajorataa.

•

Hämärän ja pimeän aikaan käytä aina heijastinta.

5.4. Koulukuljettajan muistilista
•

Aja odotusalueelle rauhallisesti.

•

Ota lapset kyytiin ja jätä sovitussa paikassa.

•

Tarkista, että lapset ovat kyydissä ja turvavöissä ennen kuin lähdet.

•

Huolehdi, että autoon siirtyminen ja siitä poistuminen tapahtuu rauhallisesti
ja kiireettä.

•

Pidä huoli sovituista asioista (ylimääräiset, ennalta sovitut kyyditykset,
sovitut reitit, sovitut ajat kotiinkuljetuksissa).

•

Ilmoita turhat ajot koulukuljetuksista koulunjohtajalle/rehtorille.

•

Pyri olemaan täsmällinen aikatauluissa ja huomioi kelivara.

•

Muista liikennesäännöt ja liikennekäyttäytyminen.

•

Muista, että olet oheiskasvattaja, käyttäytymisesi ja kielenkäyttösi on
oltava ystävällistä ja asiallista.

•

Muista, että vammaiset oppilaat tarvitsevat erityishuomiota.

•

Jos kuljetuksissa esiintyy ongelmia, ota yhteyttä ensin koulun opettajiin tai
koulukuljetuksista vastaavaan kuljetussuunnittelijaan,
koulunjohtajaan/rehtoriin, tarpeen vaatiessa myös lapsen huoltajiin.

•

Kuljettaja on vaitiolovelvollinen kuljetettaviin tai heidän perheisiin liittyvien
asioiden suhteen.
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•

Kuljettajan on käytettävä turvavyötä koulukuljetuksissa (1.5.2006 alkaen).

6. Yhteystiedot
Hankasalmen kunnan järjestämistä koulukuljetuksista voi tiedustella
pääsäänöisesti kuljetussuunnittelijalta tai koulujen rehtoreilta/koulun johtajilta.
Kuljetussuunnittelija
Aseman koulu
Kuuhankaveden koulu
Niemisjärven koulu
Ristimäen koulu
Lukio

014 267 1307
014 267 1367
014 267 1235
014 267 1328
014 267 1370
014 267 1242

Tiedusteluja voi myös esittää kuljetuksia ajavilla liikennöitsijöille:
0207 425 800
Jyväskylän liikenne

7. Nykyisten kirjallisten tai suullisten kuljetusoikeuksien päättyminen
Oppilaille ja opiskelijoille on myönnetty oikeuksia maksuttomaan
koulukuljetukseen erilaisin perustein. Mikäli lukuvuoden 2009 -2010 alusta alkaen
siirrytään kunnanvaltuuston hyväksymiin koulukuljetuksen järjestämiskriteereiden
ja menettelytapojen noudattamiseen, tulevat kaikki ne aiemmin myönnetyt
päätökset maksuttomasta koulumatkasta raukeamaan, jotka eivät perustu
perusopetuslain 23.12.1999/1288 tai 19.12.2003/1139 oikeuteen maksuttomasta
koulumatkasta viittä kilometriä pidemmästä koulumatkasta tai Hankasalmen
kunnanvaltuuston hyväksyttyjen kuljetusperiaatteiden mukaisista matkoista.

Lähteet:

Perusopetuslaki
Lempäälän koulukuljetussuunnitelma 1.6.2008
Päijät-Hämeen kuntien 12.5.2006 seutukirja, koulukuljetuksia koskevat
periaatteet
Porvoon kaupunki § 54, 29.5.2007, sivistystoimisto, Porvoon kaupungin
esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksia koskevat periaatteet
Parikkalan koulukuljetusperiaatteet
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