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Koulukuljetusopas Laihian kunta  
  
Tässä oppaassa esitellään ne periaatteet, joiden pohjalta koulukuljetukset Laihian kunnassa 
järjestetään.  
  

1.Yleiset periaatteet  
  
Laihian kunnan sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunta on hyväksynyt koulukuljetuksia koskevat 
yleiset periaatteet ja ehdot, joiden täyttyessä kunta järjestää oppilaalle koulukuljetuksen.  
Pääperiaatteina koulukuljetusten järjestämisessä ovat tasapuolisuus, tarkoituksenmukaisuus, 
turvallisuus ja taloudellisuus perusopetuslain mukaisesti.  
Kuljetuksissa käytetään sekä linjaliikennettä että taksiliikennettä kunnan määrittelemillä reiteillä. 
Myös saattoavustuksen maksaminen huoltajille on mahdollista.   

2. Palvelutason määrittely  

2.1 Maksuttoman koulukuljetuksen edellytykset   

Kyyditys järjestetään  

• esioppilaille sekä ensimmäisen vuosiluokan oppilaille, joiden koulumatka lautakunnan 
määrittelemään esiopetuspaikkaan tai lähikouluun on yli kolme kilometriä. Koulumatkan 
pituus lasketaan lyhintä jalankulkukelpoista ja yleisessä käytössä olevaa tietä pitkin kodin 
portilta koulun portille kunnan määrittelemään lähikouluun tai esiopetuspaikkaan. Matkan 
pituuden vahvistaa tarvittaessa Laihian kunnan sivistysosasto yhdessä teknisen osaston 
kanssa.  

• peruskoulun 2.-9- vuosiluokkien oppilaille, joiden koulumatka lähikouluun on yli viisi 
kilometriä. Koulumatkan pituus lasketaan lyhintä jalankulkukelpoista ja yleisessä käytössä 
olevaa tietä pitkin kodin portilta koulun portille kunnan määrittelemään lähikouluun tai 
esiopetuspaikkaan. Matkan pituuden vahvistaa tarvittaessa Laihian kunnan sivistysosasto 
yhdessä teknisen osaston kanssa.  

• oppilaille, joilla on asiantuntijalausunto (lääkäri) kyydityksen tarpeellisuudesta. 
Asiantuntijalausunto on toimitettava joka lukuvuosi uudelleen, ellei lausunto ole luonteeltaan 
pysyvä. Lausunto toimitetaan rehtorille, joka huomioi sen lukuvuoden lopussa 
kokoamassaan kyyditysluettelossa perusteena kyyditysedulle  

• esioppilaille, joiden huoltajat maksavat kunnanvaltuuston vahvistaman omavastuuosuuden 
kyydityksestä.  

Sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunnan hyväksymien koulukuljetusperiaatteiden mukaisesti kyytiä 
ei järjestetä kotipihasta vaan esiopetusoppilaat ja ensimmäisen vuosiluokan oppilaat haetaan 
sovitusta ja turvallisesta paikasta läheltä kotia ja 2-9 vuosiluokan oppilaat kävelevät enintään yhden 
kilometrin matkan linja-autopysäkille/taksin hakupaikalle.  
  
Oppilaille, joilla ei ole em. perusteiden mukaan oikeutta koulukuljetukseen, voivat tarvittaessa 
käyttää taksikuljetusta erillistä korvausta vastaan, mikäli autossa on tilaa eikä kuljetusreitti sen 
johdosta olennaisesti muutu. Korvaus tulee sopia kunkin taksin kanssa. Em. kuljetusjärjestelyt 
sovitaan yhdessä kunnan, huoltajan ja taksiyrittäjän kanssa.  
  



Laihian kunnan koulutoimen kuljetuksissa ei ole määritelty yhtään tieosuutta vaaralliseksi, mikä 
oikeuttaisi oppilaalle maksuttoman koulukuljetuksen. Sivistys- ja vapaa-ajanjohtajalla on kuitenkin 
mahdollisuus myöntää kyyditysetu kuljetusrajojen alle jäävissä erityistapauksissa, joissa 
koulumatkaolosuhteitten voidaan katsoa olevan erityisen vaikeat oppilaalle suhteutettuna oppilaan 
ikään ja mikäli kyydityksestä ei aiheudu kunnalle merkittäviä lisäkustannuksia.  
  
Näissä tapauksissa vapaamuotoinen anomus tulee jättää kunnan palvelutoimistoon osoitteeseen 
Laihiantie 50, 66400 Laihia. Sivistys- ja vapaa-ajanjohtaja käsittelee anomukset sivistys- ja 
varhaiskasvatuslautakunnan hyväksymien periaatteiden nojalla.   
  
  
2.2 Odotusajat  

  
Oppilas voi joutua käyttämään koulumatkalla useita eri kuljetusmuotoja. Aikatauluista tai 
olosuhteista johtuen oppilas voi joutua odottamaan kuljetusta. Taksin tai linja-auton osalta on 
hyväksyttävää, jos se saapuu noutopaikkaan/pysäkille 20 minuutin kuluessa sovitusta ajasta.   
  
Lain mukaisesti oppilaan koulumatka voi odotusaikoineen kestää enintään 2,5 h päivässä. 
Lukuvuoden alussa 13 vuotta täyttäneen tai perusopetuslain 17 § 2 momentissa tarkoittamassa 
erityisopetuksessa olevan oppilaan koulumatka odotusaikoineen voi kestää kuitenkin enintään 
kolme tuntia päivässä.   
  
Odotusajalle koulun on järjestettävä valvonta. Valvonta voidaan toteuttaa siten, että avustaja tai 
opettaja valvoo ryhmää tai vaihtoehtoisesti siten, että oppilaat ovat opettajan valvottamina toisen 
opetusryhmän yhteydessä.  
  
3. Muistilista  
  
3.1 Koulut ja esiopetus  

  
• Kunkin koulun rehtori kokoaa luettelon maksuttoman koulukuljetuksen edellytykset 

täyttävistä seuraavan lukuvuoden oppilaista (myös uudet ykkös/seiskaluokkalaiset) 
osoitteineen ja toimittaa sen sivistys- ja vapaa-ajanjohtajalle mahdollisimman varhain 
keväällä(viimeistään heti tulokaspäivän jälkeen). Luettelossa on oltava merkintä, mikä on 
kunkin oppilaan osalta peruste kyyditysetuun. Esiopetuksen osalta luettelon kokoaa 
varhaiskasvatuksen johtaja.   

• Tämän koulukuljetusoppaan informaatio on saatettava vanhempien tietoon viimeistään 
eskari-infossa/koulutulokaspäivänä.  

• Ilmoitus kuljettajille poikkeavista päivistä mahdollisimman ajoissa.  
• Suunnittelussa on otettava huomioon mahdolliset odotukset.  
• Tiedottamisen on oltava aktiivista niin koteihin kuin kuljettajien suuntaankin.  
• Aikatauluista on pyrittävä pitämään kiinni.  
  

  
3.2 Huoltajat  

  
• Ilmoita kuljettajalle lapsen poissaoloista ja/tai kuljetustarpeen muutoksista.  
• Huolehdi, että lapsi on ajoissa odotuspaikalla.  
• Ilmoita kuljettajalle kuljetuksiin liittyvistä terveydentilaa koskevista asioista.  
• Ohjaa lastasi käyttäytymään pysäkillä ja autossa.  



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

  
3.3 Koulukyytiläinen  

  
• Odota kyytiä pysäkillä tai sovitussa paikassa, älä ajoradalla.  
• Ole sovitussa paikassa ajoissa (vähintään 5 minuuttia ennen).  
• Autoa tulee odottaa 20 minuuttia yli sovitun ajan.  
• Mikäli olet saanut bussikortin, huolehdi siitä hyvin.  
• Tervehdi kuljettajaa.  
• Älä ryntää autoon.  
• Käyttäydy autossa asiallisesti.  
• Kiinnitä turvavyö välittömästi, kun istuudut ja pidä vyö kiinni koko matkan ajan.  
• Auton liikkuessa, pysy omalla paikallasi.  
• Jos voit pahoin, ilmoita tai pyydä kaveriasi ilmoittamaan siitä kuljettajalle.  
• Tarkista, ettet unohtanut mitään autoon.  
• Odota, että auto on lähtenyt pysäkiltä ja näet joka suuntaan, ennen kuin lähdet ylittämään 

ajorataa.  
• Muista heijastimen käyttö hämärän ja pimeän aikaan  

  
3.4 Koulukuljettaja  

  
• Ole yhdessä koulun kanssa yhteydessä perheisiin ennen lukuvuoden kyyditysten alkua.  
• Aja odotusalueelle rauhallisesti  
• Tarkista, että lapset ovat kyydissä ja turvavöissä ennen kuin lähdet.  
• Pyri olemaan täsmällinen aikatauluissa ja huomioi kelivara.  
• Muista liikennesäännöt ja –käyttäytyminen.  
• Muista, että olet oheiskasvattaja; Käytöksesi ja kielenkäyttösi on oltava ystävällistä ja 

asiallista.  
• Muista, että jotkut oppilaat saattavat tarvita erityishuomiota.  
• Jos kuljetuksissa esiintyy ongelmia, ota yhteys kouluun ja tarpeen vaatiessa myös lapsen 

huoltajiin.  
• Kuljetettaviin tai heidän perheisiinsä liittyviä asioita ei kerrota ulkopuolisille.  

  

4. Muuta  
  
Kunta ei vastaa erillisistä kuljetuksista huonoissa keliolosuhteissa eikä joukkoliikenteeseen 
kohdistuvien työtaistelutoimenpiteiden aikana. Näissä tapauksissa huoltajan vastuulla on päätös 
kouluun lähettämisestä. Ongelmatilanteessa on oltava yhteydessä kuljettajaan sekä kouluun.  
  
Laihian kunnan järjestämistä koulukuljetuksista voi tiedustella kouluilta, yhteystiedot löytyvät 
kotisivuilta https://www.laihia.fi/palvelut/opetus_ja_koulutus/perusopetus . 


