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- 0.-2. luokan oppilaan koulumatka on pitempi kuin 3 km, hänelle 
myönnetään maksuton kuljetus tai riittävä avustus huoltajalle 
koulukuljetuksen järjestämiseksi. 

- 3.-9. luokan oppilaalle järjestetään maksuton koulukuljetus tai kuljettamista 
tai saattamista varten myönnetään riittävä avustus, mikäli hänen 
koulumatkansa ylittää 5 km. 

- Toisen asteen opiskelijoille oppilaskuljetuksista huolehtivat koulutusta 
järjestävät oppilaitokset. 

- Erityisluokkien ja erityisoppilaiden osalta kuljetus voidaan myöntää 
perustuen oppilaan erityisiin, ikätasostapoikkeaviin tarpeisiin.  

- Vanhemmille maksettava avustus on 1,55 €/suunta 6 km asti. Sen jälkeen 
korvaus kasvaa matkan pidentyessä.  

- Avustus maksetaan siitä päivästä lukien, kun hakemus on toimitettu 
talouspäällikölle. Avustusta ei makseta takautuvasti. 

- Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen tai lasten 
päivähoidosta annetussa laissa tarkoitetusta päivähoidosta esiopetukseen 
on kolme kilometriä pitempi, oppilaalla on vastaavasti oikeus 
maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai 
päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai päivähoitoon. 

- Kuljetukset järjestetään pääsääntöisesti koulukuljetusten yhteydessä 
kunnan osoittamaan esiopetuspaikkaan. Jos päivähoito järjestetään 
esiopetuspaikassa, maksutonta kuljetusta ei järjestetä, vaan vanhemmat 
hoitavat kuljetuksen itse. 

- Terveydellisistä syistä voidaan oppilaalle myöntää lääkärintodistuksen 
perusteella koulukuljetus yleisistä periaatteista poiketen. 

- Koulumatkan vaarallisuuden perusteella avustetaan huoltajaa 
koulukuljetuksen järjestämiseksi tai oppilaalle annetaan lippu 
linjaliikenteeseen (liikenneturvallisuuden arviointiohjelma). 

- Vapaamuotoinen hakemus koulukuljetuksesta terveydellisten syiden 
perusteella tai koulumatkan vaarallisuuden perusteella annettavasta 
avustuksesta tehdään talouspäällikölle sähköpostitse. 

- Oppilaalle ei myönnetä maksutonta kuljetusta muuhun kuin lähikouluun. 
Mikäli oppilas vaihtaa koulua kesken lukuvuoden, talouspäällikkö päättää 
oikeudesta maksuttomaan koulukuljetukseen entiseen kouluun lukukauden 
loppuun saakka, mikäli kuljetus on tarkoituksenmukaisesti järjestettävissä.  

- Oppilas on oikeutettu aamu- ja iltapäivätoiminnan osalta niinä päivinä 
maksuttomaan koulukuljetukseen, kun hän ei osallistu aamu- ja 
iltapäivätoimintaan. (Jos oppilas osallistuu esim. aamupäivätoimintaan on 
hän oikeutettu maksuttomaan kuljetukseen iltapäivällä, jos maksuttoman 
koulukuljetuksen ehdot täyttyvät.) 

- Vanhempien vastuulla on ilmoittaa koululle ne päivät, jolloin oppilas ei 
tarvitse aamu/iltapäivätoimintaa ja tarvitsee kuljetuksen koululle/kotiin. 



 
 

 

- Perusopetuslain 32 §:n 2 momentin mukaan oppilaan päivittäinen 
koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos 
oppilas on lukuvuoden alkaessa täyttänyt 13 vuotta, saa koulumatka 
kestää enintään 3 tuntia. 

- Talvikuukausina (1.11.-31.3.) niille 3. – 4. –luokkien oppilaille, joiden 
koulumatka ylittää 3 kilometriä myönnetään koulukuljetus linja-auton 
reittiliikenteessä. Mikäli reittiliikennettä ei ole, avustetaan oppilaan 
huoltajaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta. Korvausperusteena 
käytetään linja-auton alennuslipputaksan mukaista korvausta. 

- Erillisiä kuljetuksia yksittäisille oppilaille ei järjestetä, vaan kuljetukset 
tapahtuvat voimassa olevia reittejä. Myös eri koulujen oppilaiden matkat 
pyritään reitittämään yhteen. Koulumatkat sovitetaan joukkoliikenteen ja 
osittain muiden henkilökuljetusten, mm. päivätoiminta, haja-asutusalueiden 
asiointiliikenne, kanssa toimivaksi kokonaisuudeksi. Kuljetuksissa 
hyödynnetään eri järjestämistapoja: linjaliikenne, läänin ostama 
runkoliikenne, kunnan ostoliikenne, kunnan palveluliikenne ja 
erilliskuljetukset. 

- Matkaliput oppilaille Alajärven alakoulujen osalta huolehtivat koulusihteeri 
Pirkko Etula ja Yläkoulun osalta koulusihteeri Marjatta Langhed. 

- Vimpelin osalta kuljetusasioista vastaavat ala- ja yläkoulun rehtorit. 
 
 


