IIN KUNNAN
KOULUKULJETUSOHJE
1.2.2017 alkaen

Perusopetuslaki 32 § 1 ja 2 mom:

”Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä
pitempi, 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. Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai
saattamista varten myönnettävä riittävä avustus.
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 17§:n 2 momentissa tarkoitettua
erityisopetusta, saa koulumatka kestää enintään 3 tuntia.”

Perusopetuslain mukaan koulutuksen järjestäjän on taattava peruskoulun oppilaalle
maksuton kuljetus, mikäli koulumatkan pituus on yli viisi kilometriä. Iin kunta tarjoaa
maksutonta koulukuljetusta perusopetuslain vaatimusta laajemmin.
Koulumatkan mittaamisesta ei ole säädetty laissa ja erilaiset mittaukset johtavat
huomattavan erilaisiin tuloksiin. iin kunnassa koulumatka mitataan koulun
liittymästä/pysäkiltä kodin liittymään.
Koulumatkan pituutta mitattaessa on otettava huomioon se, millaisella kiinteistöllä
lapsen koti sijaitsee. Kuljetusoikeudesta päätettäessä on huomioitava
perusopetuslain määrittämät poikkeukset viiden kilometrin pääsäännöstä; lain
mukaan mikäli koulumatka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen
muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi, oppilaalla on oikeus
kuljetukseen, vaikka matka asianmukaisen mittauksen perusteella olisi alle viisi
kilometriä.

Iin kunnan periaatepäätös maksuttomista koulukuljetuksista alle 5 km:n matkalla
ilman huoltajan hakemusta on 1.1.2016 alkaen seuraava:
Koulumatkan rasittavuuden perusteella
Esioppilaat (myöh. 0 vuosiluokan oppilaat),
jos koulumatka on vähintään
2 km
1-3 vuosiluokan oppilaat,
jos koulumatka on vähintään 3 km

Tien vaarallisuusluokituksen perusteella
Olhavan koulu:
 Olhavan koulun 0-2 vuosiluokkien oppilaat, joiden koulumatkaan Asematieltä ja
Vuornosvarrentieltä sisältyy rautatien tasoristeyksen ylitys tai joiden koulumatka
E75 –tietä pitkin
Ojakylän koulu:

 Ojakylän koulun oppilaat, joiden koulumatka Sorosentietä pitkin
- 0 vuosiluokan oppilaat koko lukuvuodeksi
- 1-2 vuosiluokkien oppilaat talviajaksi (1.11.-31.3.)
Pohjois-Iin koulu:


Pohjois-Iin koulun oppilaat,joiden koulumatka Virkkulantietä pitkin
Yli-Iihin päin
- 0-2 vuosiluokkien oppilaat koko lukuvuodeksi
- 3 vuosiluokan oppilaat talviajaksi (1.11.-31.3.)
koulumatka E75-tietä pitkin tieosuudella, jolla ei ole kevyenliikenteen
väylää
- 0-6 vuosiluokkien oppilaat koko lukuvuodeksi



Aseman koulu:


koulumatka Paasonperältä ja Raasakasta päin Aseman koululle
- 0-2 vuosiluokkien oppilaat koko lukuvuodeksi
- 3 vuosiluokan oppilaat talviajaksi (1.11.-31.3.)
koulumatka Virkkulantietä pitkin Aseman koululle
- 0-2 vuosiluokkien oppilaat koko lukuvuodeksi
- 3 vuosiluokan oppilaat talviajaksi (1.11.-31.3.)
koulumatka Yli-Iintietä pitkin Aseman koululle
- 0 vuosiluokan oppilaat koko lukuvuodeksi, joiden koulumatka
Yli-Iintietä pitkin rautatiesillan vaarallisuuden takia
koulumatka Asematietä pitkin Aseman koululle
-0 vuosiluokan oppilaat koko lukuvuodeksi rautatiesillan
vaarallisuuden takia





Ylirannan koulu:


koulumatka Yli-Iintietä pitkin Ylirannan koululle tieosuudella, jolla ei ole
kevyenliikenteen väylää
- 1-2 vuosiluokkien oppilaat koko lukuvuodeksi
- 3 vuosiluokan oppilaat talviajaksi (1.11.-31.3.)

Kuljetus 0-2 luokan oppilaalle hoitopaikasta koululle ja koululta hoitopaikkaan
järjestetään, mikäli kuljetuksesta ei aiheudu lisäkustannuksia.
Jatkokuljetus linja-autolle/-lta järjestetään, jos matka on vähintään 2,5 km tai jos oppilaan koulumatkaan odotuksineen käytettävä aika muutoin muodostuisi säädettyä pidemmäksi.
IIN LUKIOLAISTEN KULJETUSPERUSTEET
Pääsääntöisesti pyritään käyttämään julkisia liikenneyhteyksiä.
Täydentävät kuljetustarpeet arvioidaan vuosittain opiskelijatilanteen ja tarpeen
mukaan. Täydentäviä kuljetuksia ei järjestetä, jos koulumatka yhteen suuntaan
kokonaisuudessaan on alle 15 kilometriä.
Lukiolaisten kuljetus Yli-Iistä järjestetään, mikäli kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:



vähintään kolme opiskelijaa samalta suunnalta Iin lukiossa
matka kodin ja koulun välillä on vähintään 15 km ja enintään 50 km




julkisen liikenteen vuoroja ei voi hyödyntää
Kelan koulumatkatuen edellytykset täyttyvät

Yli-Olhavan suunnalta (Oijärventie) järjestetään kuljetus Iin lukion opiskelijoille,
mikäli koulumatkatuen edellytykset täyttyvät eikä ko. suunnalla voi hyödyntää
peruskoululaisten kuljetuksia.
Iin kunta korvaa koulumatkan omavastuuosuuden kaikille niille Iin lukiossa
opiskeleville, joilla täyttyvät Kelan koulumatkatuen edellytykset ja jotka käyttävät
koulumatkaansa julkista liikennettä. Koulumatkatuen omavastuuosuus korvataan
opiskelijalle kuittia vastaan.
Kevään 2017 ajaksi kunta kokeilee yhdistellä Ylirannan suunnalta kulkevia Iin lukion
opiskelijoita (koulumatka 5 – 10 km) olemassa olevaan, kilpailutettuun
perusopetuksen koulukuljetukseen. Opiskelijat saavat koulusihteeriltä
maksuosoituksen, jota vastaan opiskelija lunastaa kunnanviraston palvelupisteeltä
henkilökohtaisen matkakortin. Matkakortin hinta on 42 euroa ja kortti on voimassa
kalenterikuukauden. Maksu oikeuttaa ainoastaan kulkemiseen kyseisellä
koulukuljetusreitillä. Henkilökohtainen matkakortti ei mahdollista kulkuoikeutta Oulun
joukkoliikenteessä.
Koulukuljetusohje koskien koululaisten suun terveydenhuoltoa.
Koulun ja hammashoitolan välimatka alle 5 km:


vanhemmat huolehtivat kouluikäisten lasten kuljetuksen
hammashoitoon,
vanhemmille ei makseta korvausta kuljetuksesta

Koulun ja hammashoitolan välimatka yli 5 km:



kuljetus järjestetään neljän tai useamman oppilaan taksikyydillä
muissa tapauksissa vanhemmille korvataan koulun ja hammashoitolan
väliltä
verohallinnon verottoman kilometrikorvauksen mukaan, tai linja-autotaksan
mukainen korvaus. Korvaus maksetaan halvimman vaihtoehdon mukaan

 matkakorvaus maksetaan neuvola-asetuksen mukaisista vuositarkastuksista
ja yksilöllisen tarpeen mukaan määrätyistä tarkastuskäynneistä

