
Hyväksytty sivistyslautakunnassa 7.8.2019 

KULJETUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET UURAISTEN ESIOPETUKSESSA 1.8.2019 alkaen 

1. Matkan pituus 

Uuraisten kunta järjestää esiopetukseen osallistuvan lapsen kuljetuksen tai korvaa oppilaan huoltajalle 

koulumatkakustannuksia, jos oppilaan matka esiopetukseen on kunnan määrittelemään esiopetuspaikkaan 

lyhyintä käyttökelpoista reittiä pitkin yli 3 kilometriä 

Kuljetukset järjestetään tai korvataan vain kodin ja esiopetuspaikan väliselle matkalle oppilaan 

väestörekisteriin merkitystä vakinaisesta osoitteesta. Poikkeuksena on matka esiopetuspaikan ja sitä 

täydentävän varhaiskasvatuksen välinen matka, jos esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus järjestetään 

muualla kuin esiopetuspaikassa. Matka mitataan kotitontin portilta opetuksen järjestämispaikan portille 

lyhyintä jalankulkukelpoista reittiä pitkin. Tällöin pyörä- ja kävelytiet otetaan huomioon ensisijaisena 

kulkuväylänä. Lisäksi huomioidaan, ovatko ne käytettävissä myös talviaikaan. 

Matkan mittaaminen tapahtuu karttaohjelmalla. Poikkeuksia kilometrirajoissa (esim. 2,9 km) ei tehdä, vaan 

kaikkia oppilaita kohdellaan samoin perustein. Kunnan velvollisuutena ei ole järjestää koulukuljetusta koko 

matkalle. Oppilaiden voidaan edellyttää kävelevän kuljetusreitin varteen, kun matkaa on enintään 3 

kilometriä. Vanhemmat /huoltajat ovat velvollisia saattamaan lasta, kunnes hän selviytyy matkasta 

itsenäisesti. Matka esiopetukseen ei kuitenkaan saa ylittää päivittäin kahta ja puolta tuntia. 

2. Matkan vaarallisuus 

Jos oppilaan matka esiopetukseen tai osa siitä todetaan vaaralliseksi, kunta järjestää kuljetuksen 

vaaralliseksi katsotulle tieosuudelle tai korvaa huoltajalle koulumatkakustannuksia oppilaan 

kuljettamisesta. Vaaralliseen koulumatkaan perustuvat kuljetukset myönnetään hakemuksesta, joka 

osoitetaan peruspalvelujohtajalle. 

Arvioitaessa kouluteiden vaarallisuutta käytetään apuna Koululiitu-ohjelmaa. Koululiituohjelman 

käyttösuositusten mukaan Koululiitu on tarkoitettu yhdeksi apuvälineeksi vaaralliseksi luokiteltujen 

tieosuuksien arvioinnissa. Lopullisen päätöksen tieosuuden vaarallisuudesta tekee aina kunta paikalliset 

olosuhteet huomioiden. 

3. Matkan vaikeus tai rasittavuus 

Kunta järjestää oppilaalle kuljetuksen tai korvaa oppilaan huoltajalle esiopetuksen matkakustannuksia, jos 

matka on oppilaalle liian vaikea tai rasittava (esim. oppilaan henkilökohtaiseen kehitystasoon nähden tai 

terveydellisten syiden vuoksi). 

Kuljetuksen järjestäminen matkan vaikeuden tai rasittavuuden perusteella edellyttää aina asiantuntijan 

lausuntoa. Lausunnon voi antaa lääkäri, psykologi tai muu asiantuntija tapauksen mukaan ja lausunnosta on 

ilmettävä kuljetustarpeen syiden ja perustelujen lisäksi se, millä kulkumuodolla asiantuntija suosittelee 

kuljetuksen tapahtuvan. 

Lausunnosta on myös ilmettävä selkeästi, mille ajanjaksolle asiantuntija suosittelee esiopetuskuljetuksen 

järjestämistä. Lausunto ei velvoita kuntaa kuljetuksen järjestämiseen, mutta sitä käytetään asiantuntija-

apuna päätöksenteossa. Kuljetuspäätös tehdään sille ajalle, jolle tarve on todettu. Hakemus osoitetaan 

peruspalvelujohtajalle. 
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ESIOPETUSKOULUKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET 

Esiopetuskoulukuljetuksissa käytetään ensisijaisesti koulukuljetuksia. Kuljetus voidaan järjestää käyttämällä 

julkista liikennettä (vuorolinja-autoa), tilauslinja-autoa tai taksia. Oppilas voi joutua käyttämään 

esiopetusmatkallaan kahta eri kuljetusmuotoa (esim. taksi ja linja-auto). 

Kuljetukset suunnitellaan keskitetysti ja järjestetään siten, että ne mahdollisuuksien mukaan palvelevat 

usean luokan ja koulun oppilaita. Esiopetuskoulukuljetuksia ei järjestetä ovelta ovelle -kuljetuksina, vaan 

oppilaat saapuvat reitin varteen. Pääsääntöisesti liikennöitsijä osoittaa oppilaalle pysäkin paikan, joka voi 

olla linja-autopysäkki, liittymä tai muu liikenteellisesti turvallinen paikka. Jos oppilaan huoltajalla ja 

taksiliikennöitsijällä on erimielisyyttä taksipysäkinpaikasta, kunta päättää lopullisen paikan. Kotoa haetaan 

vain perustellusta syystä (esim. liikuntaeste). Oppilaan mahdollisuuksia omatoimiseen kulkemiseen osalla 

matkaa esiopetukseen arvioidaan ottaen huomioon perusopetuslaissa mainitut kriteerit kuten oppilaan ikä, 

muut olosuhteet ja tien vaarallisuus. Erityisesti kiinnitetään huomiota nuorimpien oppilaiden 

mahdollisuuksiin selviytyä osasta koulumatkaa omatoimisesti. Mikäli oppilas on yhteishuoltajuudessa, 

esiopetuskuljetus järjestetään vain sinne, missä on oppilaan virallinen väestörekisterin mukainen osoite. 

Maksutonta esiopetusta järjestetään kello 8:00 – 13:00 välisenä aikana esiopetuspaikan mukaan. 

Esiopetusoppilas voi saada oikeuden maksuttomaan kuljetukseen silloin, kun lapsi ei osallistu esiopetusta 

täydentävään varhaiskasvatukseen. 

- Lapsi osallistuu vain esiopetukseen esiopetusaikana. Tällöin oikeus maksuttomaan 

kuljetukseen muodostuu sekä aamuisin että iltapäivisin.  

- Lapsi tulee aamuisin suoraan esiopetukseen, mutta jää iltapäivällä esiopetusta 

täydentävään varhaiskasvatukseen. Tällöin oikeus maksuttomaan kuljetukseen muodostuu 

aamuisin.  

- Lapsi tulee aamulla esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen ja lähtee kotiin suoraan 

esiopetuksen jälkeen. Tällöin oikeus maksuttomaan kuljetukseen muodostuu iltapäivisin.   

Lapsella ei ole oikeutta kuljetukseen kotoa varhaiskasvatukseen tai varhaiskasvatuksesta kotiin. Jos 

vanhemmat haluavat lapsensa johonkin muuhun kuin heille osoitettuun esiopetuspaikkaan, he vastaavat 

itse kuljetuksesta ja kuljetuskustannuksista. 

Huoltajat vastaavat lapsestaan 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. 

Esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatukseen osallistuva lapsi on tuotaessa huoltajansa vastuulla, kunnes 

varhaiskasvatuksen henkilökunta on vastaanottanut hänet. Varhaiskasvatuksesta haettaessa lapsi on 

henkilökunnan vastuulla, kunnes huoltaja tai täysi-ikäinen henkilö on hänet vastaanottanut. Tästä syystä 

lapsen tuo ja hakee varhaiskasvatuksesta huoltaja tai hänen kirjallisesti valtuuttamansa täysi-ikäinen 

henkilö. 

HUOLTAJALLE MAKSETTAVA KORVAUS 

Kunta voi maksaa oppilaan huoltajalle kuljetuskorvauksen, joka vastaa todellisia matkakustannuksia 

halvinta kuljetustapaa noudattaen. Edellytyksenä on, että oppilas on oikeutettu kuljetukseen ja kunta ei sitä 

ole järjestänyt. 
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KUINKA KOULUKULJETUSTA TAI KORVAUSTA HAETAAN 

Esiopetuksen oppilaalle kuljetusta ei tarvitse erikseen hakea, jos matka esiopetukseen ylittää 3 kilometriä. 

Erillinen hakemus tehdään, mikäli matka esiopetukseen on alle 3 kilometriä tai huoltajat hakevat korvausta 

esiopetusmatkoista (harkinnanvarainen oikeus/ korvaus). Matkan vaikeuteen ja/tai rasittavuuteen 

perustuvat kuljetuspäätökset tehdään enintään lukuvuodeksi kerrallaan. Terveydellisten syiden perusteella 

voidaan kuljetus järjestää tai korvata lukuvuotta lyhyemmäksikin ajaksi. Hakemus osoitetaan 

peruspalvelujohtajalle. 

KULJETUKSEN AIKANA 

Huoltajat ovat ensisijaisesti velvollisia opastamaan ja opettamaan lapsiaan liikkumaan turvallisesti 

liikenteessä. Esiopetus tukee omalla toiminnallaan kotien liikennekasvatusta. Jotta koulu- ja 

esiopetuskuljetukset sujuisivat mahdollisimman joustavasti ja turvallisesti, on oppilaiden ja huoltajien 

oltava tietoisia seuraavista periaatteista ja noudatettava niitä: 

1. Esiopetuksen järjestyssäännöt ovat voimassa myös esiopetuskoulumatkan aikana. 

2. Liikenneturvallisuus on kuljetuksen aikana tärkeintä. Linja-autossa tai taksissa ei saa liikkua paikasta 

toiseen kuljetuksen aikana ja turvavyöt on pidettävä kiinni. Linja-auton tai taksin kuljettajan tulee puuttua 

kuljetuksen aikana tapahtuvaan häiriköintiin tilanteen vaatimalla tavalla. 

3. Huoltajan tulee ilmoittaa autoilijalle ne kuljetukset (päivämäärä, aamu/iltapäiväkuljetus), joihin lapsi 

osallistuu, mikäli lapsi ei ole kuljetuksessa joka päivä vanhemman vuorotyön vuoksi.  

4. Huoltajan tulee ilmoittaa autoilijalle, jos oppilas sairastuu, eikä tarvitse koulukyytiä. 

Huoltajan on hyvä ilmoittaa autoilijalle oppilaan terveydentilaa koskevista seikoista, jotka saattavat 

vaikuttaa kuljetuksiin. 

5. Kouluauton kyytiin saa ottaa vain sellaisia urheiluvälineitä tai muita ylimääräisiä tavaroita, joita tarvitaan 

esiopetustoiminnassa esim. liikunnassa. 

6. Oppilaan on oltava sovittuna aikana sovitulla pysäkillä, ei esimerkiksi jossain sen läheisyydessä. 

Kouluauton ei tarvitse odottaa oppilasta, jos hän myöhästyy pysäkiltä tai lähtee hakemaan unohtunutta 

tavaraa kodista. 

7. Esiopetuksen oppilaat käyttävät kaikilla matkoilla kunnan hankkimia heijastinliivejä. Tämä lisää lapsen 

turvallisuutta ja auttaa koulukuljetuksen kuljettajia huomaamaan lapsen. 

 


