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                                 Päivitys hyvinvointi- ja sivistyslautakunta 23.4.2019 § 32 

 

 
Koulukuljetukset toteutetaan perusopetuslain  
32 §:n antamien ohjeistusten mukaisesti.  
Tässä säännössä esitellään ne periaatteet, joiden 
pohjalta koulukuljetukset järjestetään Joutsan 
kunnassa. 
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KOULUKULJETUKSET 

Tässä säännössä esitellään ne periaatteet, joiden mukaan oppilaal-
le/esikoululaiselle myönnetään koulukuljetus Joutsassa. Pääperiaatteena kou-
lukuljetusten järjestämisessä on turvallisuus, tasapuolisuus, taloudellisuus ja 
tarkoituksenmukaisuus. 
 
Koulu- ja esiopetuskuljetusten järjestäminen 
Koulukuljetusten järjestämisestä Joutsan kunnassa vastaa kunnanvaltuuston 
15.5.2017 § 29 vahvistaman hallintosäännön mukaisesti hyvinvointi- ja sivis-
tyslautakunta. Lautakunta hyväksyy koulukuljetuksia koskevat yleiset periaat-
teet ja ehdot, joiden täyttyessä kunta järjestää oppilaalle koulukuljetuksen ml. 
päätöksen tien vaarallisuudesta.  
Koulukeskuksen apulaisrehtori ja koulujen johtajat tekevät päätöksen koulu-
kuljetusetuudesta. 
 
Esiopetuksen ja perusopetuksen oppilaiden varsinaisella koulumatkalla tarkoi-
tetaan oppilaan päivittäistä kodin ja koulun välistä matkaa, jonka oppilas kul-
kee kouluun mennessä ja sieltä kotiin palatessa. Koulukuljetukset järjestetään 
tai korvataan vain kodin ja koulun väliselle matkalle. Jos lasten vanhemmilla 
on yhteishuoltajuus, koulukuljetus myönnetään ainoastaan oppilaan väestöre-
kisteritietojen mukaiseen osoitteeseen. Korkeimman hallinto-oikeuden päätök-
sen (KHO 10/2006) mukaan kunnalla ei ole velvollisuutta järjestää kuljetusta 
sekä isän että äidin luota (vanhemmat asuivat samassa kunnassa). 
 
Esiopetuksessa koulumatka voi olla päivähoidosta esiopetukseen ja takaisin. 
Hoitopaikka-/aamu- tai iltapäivätoimintakuljetukset eivät kuulu kuljetusten pii-
riin eikä niitä järjestetä eikä korvata. Joutsan kunta ei myöskään järjestä eikä 
korvaa terveydenhuollon palveluihin kuuluvia oppilaiden terapiakuljetuksia. 
 
Kunnan velvollisuutena ei ole järjestää koulukuljetusta koko matkalle, vaan 
kuljetus voidaan järjestää vain osalle matkaa. Matka, jonka kuljetusoppilaan 
tulee varautua kulkemaan omin neuvoin, on pisimmillään omavastuumatkoina 
määritelty kilometriraja 0.–6. luokan oppilailla kolme kilometriä (3) ja 7.–9. 
luokan oppilailla viisi (5) kilometriä. Kuitenkin niin, että päivittäinen koulumat-
ka ei ylitä perusopetuslain mukaisia rajoja. Perusopetuslaki (628/1998, 32 § 
sekä laki em. lain muuttamisesta).  
 
Koulukyydit pyritään järjestämään lyhyintä reittiä pitkin ja edullisinta kulku-
neuvoa käyttäen. Koulukuljetus voidaan toteuttaa aikataulujen niin salliessa 
sopivalla julkisella liikenteellä, tilausliikennettä tai taksia käyttäen. Huoltajille 
voidaan maksaa saattoavustusta, jos kyseisestä suunnasta ei ole muita oppi-
laita tulossa kyytiin ja saattaminen on kustannustehokkain kuljetusmuoto.  
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Saattoavustuksen määrä on kulloinkin voimassaoleva Kelan oman auton kor-
vausperuste/km. 
Korvaus maksetaan edestakaiselta matkalta kuukausittain/lukukausittain jälki-
käteen. 
 
Kunta ei vastaa erillisistä kuljetuksista huonoissa keliolosuhteissa eikä joukko-
liikenteeseen mahdollisesti kohdistuvan työtaistelutoimenpiteiden aikana ns. 
force major-tilanteet. Näissä tapauksissa huoltajan vastuulla on päätös kou-
luun lähettämisestä sekä koulukuljetuksen järjestäminen. Ongelmatilanteessa 
kuljettaja ottaa yhteyttä ensisijaisesti ao. kouluun ja koulukuljetuksia suunnit-
televaan toimistosihteeriin. Koulu tiedottaa asiasta lasten vanhempia WILMAN 
välityksellä tai muuten sopivaksi katsomallaan tavalla. 
Koulukuljetusten sujuminen edellyttää oppilaiden olemista riittävän ajoissa, 
vähintään viisi minuuttia ennen, sovitussa noutopaikassa. Kuljetusta tulee 
odottaa 10 minuuttia yli sovitun aikataulun, jonka jälkeen lapsi voi palata ko-
tiin ja ottaa yhteyttä joko vanhempiin ja/tai kouluun. Jos lapsi myöhästyy kul-
jetuksesta, erillistä kuljetusta ei tällöin järjestetä. Näissä tilanteissa kuljetus 
kouluun on vanhempien vastuulla. Vanhempien tulee ilmoittaa edellisenä päi-
vänä kuljettajalle, mikäli lapsi ei tarvitse jonakin päivänä kuljetusta. Tällöin 
kuljetus on vanhempien vastuulla. 

Lainsäädäntö 

Perusopetuslaki (POL) (628/1998 sekä muutossäädökset (laki em. lain muut-
tamisesta:(19.12.2003/1139), (24.6.2010/642), (8.4.2011/324) 
32 § säätää koulukuljetuksista seuraavasti: 
”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 päivä-
hoidosta annetussa laissa tarkoitetusta päivähoidosta esiopetukseen on viittä 
kilometriä pitempi, oppilaalla on vastaavasti oikeus maksuttomaan kuljetuk-
seen kotoa suoraan esiopetukseen tai päivähoidosta esiopetukseen ja esiope-
tuksesta kotiin tai päivähoitoon.  
Perusopetusta, lisäopetusta tai esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus mak-
suttomaan kuljetukseen myös silloin, kun edellä tarkoitettu matka oppilaan ikä 
ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, ra-
sittavaksi tai vaaralliseksi. Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan 
kuljettamista varten myönnettävä riittävä avustus.” 
Avustusta anotaan hyvinvointi- ja sivistyslautakunnalta aina edellisen lukukau-
den loppuun mennessä.  
”Edellä 1 momentin mukaisesti järjestettävä oppilaan päivittäinen koulumatka 
odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas on luku-
vuoden alkaessa täyttänyt 13 vuotta, saa koulumatka kestää enintään 3 tun-
tia.  
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Jos oppilas otetaan muuhun kuin POL 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuun kou-
luun tai opetuksen järjestämispaikkaan, oppilaaksi ottamisen edellytykseksi 
voidaan asettaa, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamises-
ta aiheutuvista kustannuksista.  
Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun toi-
mintaan.” 

2 KOULUKULJETUSTEN PERIAATTEET 

Joutsan kunnassa järjestetään esi- ja perusopetuksessa oleville oppilaille kou-
lukuljetus esikouluun tai kouluun seuraavien periaatteiden mukaisesti: 

• Esiopetus (0 lk) ja 1.–2. luokat, jos koulumatka on pidempi kuin kolme 
(3) kilometriä.  

• 3.–9. luokat, jos koulumatka on pidempi kuin viisi (5) kilometriä. 
• Jos esioppilas tai luokilla 1.–9. opiskeleva oppilas anoo muuhun kuin lä-

hikouluun, kunta ei järjestä kuljetusta, eikä vastaa kuljetuskustannuk-
sista. Erityisen painavista syistä poikkeuksista päättää anomuksen pe-
rusteella hyvinvointi- ja sivistyslautakunta.  

• Jos toisen kunnan oppilas tulee perusopetuksen oppilaaksi Joutsan 
kunnan ylläpitämän kouluun, Joutsan kunta ei maksa koulukuljetusta, 
vaan kuljetusta tulee hakea kotikunnalta. Erityistilanteissa tästä poik-
keavat järjestelyt voidaan anoa hyvinvointi- ja sivistyslautakunnalta. 

 Yhtenäiskoulun yläkoulun osalta Joutsan ja Luhangan kunnat ovat sopi-
neet kuljettamisesta erikseen. 

• Jos oppilas muuttaa kesken lukukauden toiseen kouluun kunnan sisällä 
tai yli kuntarajan, ja jatkaa luvan saatuaan entisessä koulussa, huoltaja 
vastaa kuljetuskustannuksista.  

• Jos 1.–6. luokan oppilas osallistuu aamu- tai iltapäivätoimintaan, kunta 
ei ole velvollinen järjestämään kuljetusta eikä vastaamaan kuljetuskus-
tannuksista. 

• Kunnan velvollisuutena ei ole kyydin järjestäminen koko koulumatkalle, 
vaan koulumatka voi sisältää myös omaehtoista kulkemista isomman 
tien varteen tai noutopisteeseen. 

• Pääsääntöisesti oppilaat kävelevät kuljetusreitin varteen, ellei matka 
kuljetusreitin varteen ole matkan pituuden, tieolosuhteiden, valaistuk-
sen, keliolosuhteiden tai tien vaarallisuuden vuoksi kohtuuton. Matkan 
pituudella tarkoitetaan tässä yhteydessä yhdensuuntaista koulumatkaa 
kotiportilta lyhyintä jalankulkukelpoista reittiä myöten kuljetusreitin var-
teen. Jalkaisin kuljettava matka on 0.–6. luokan oppilailla enintään kol-
me kilometriä (3) ja 7.–9. luokan oppilailla viisi (5) kilometriä.  

 Kuntaliiton koulukuljetusoppaassa on esimerkkejä oppilaan kilometriä 
kohti käyttämästä keskimääräisestä kävelyajasta oppilaan ikä huomioi-
den. (liite 1.) 
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• Koulumatkojen vaarallisuus huomioidaan kuljetuspäätöksiä tehtäessä. 

Tien liikenneolosuhteista ja tien vaarallisuudesta voidaan pyytää myös 
asiantuntijoiden lausuntoja. 

• Koulukyytien kilometrirajoista poiketessa tai jos lapsella on tarve kulje-
tukseen terveydellisestä syystä, pyydetään siitä aina lääkärin lausunto. 
Poikkeukset kuljetusoikeuksiin myöntää koulukeskuksen apulaisrehtori 
tai kyläkouluilla koulunjohtaja. 

 Vanhempien pitää ilmoittaa aina lapsen opettajalle, jos lapsi haetaan 
koulusta kesken koulupäivän. 

 Perusopetuksen valmistavan opetuksen oppilaat ovat oikeutettuja mak-
suttomaan koulukuljetukseen samojen periaatteiden mukaisesti kun pe-

ruskoulun oppilaat. 

Oppilas voi joutua käyttämään koulumatkallaan useita eri kuljetusmuotoja. Ai-
kataulusta johtuen oppilas voi joutua odottamaan kuljetusta aamulla ja/tai il-
lalla (mm. jatkokyytimahdollisuus). Erityisesti on huomioitava, että huonojen 
keliolosuhteiden aikana kuljetus ei ole myöhässä, jos linja-auto tai taksi saa-
puu tilapäisesti pysäkille 10 minuutin kuluessa sovitusta ajasta.  
Lain mukaan oppilaan koulumatka odotusaikoineen voi kestää enintään 2,5 
tuntia päivässä. Lukuvuoden alussa 13 vuotta täyttäneen oppilaan koulumatka 
odotusaikoineen voi kestää enintään kolme (3) tuntia päivässä. 
Lukujärjestysten sallimissa rajoissa odotusajat pyritään pitämään kohtuullisina. 
Koulun toimesta järjestetään odotusajalle ohjattua toimintaa ja valvontaa, 
esimerkiksi kerho- tai iltapäivätoimintaa.  
Jos samassa taloudessa on oppilas joka on oikeutettu koulukyytiin, voidaan 
hänen sisaruksensa ottaa samaan koulukyytiin, mikäli kyydissä on tilaa. Tämä 
ei kuitenkaan saa aiheuttaa kuljetusten lisäresursointia. 
 
Koulukuljetuksista vastaava toimistosihteeri suunnittelee lukuvuosittain oppi-
laiden kuljetusreitit ja syksyn lukujärjestyksen valmistuttua tekee tarkistetun 
paluukyytisuunnitelman yhteistyössä koulujen rehtoreiden kanssa. 
Joutsan kunnalla on käytössä ns. päiväautojärjestelmä ja siksi samassa autos-
sa voi kulkea myös muita henkilöitä kuin koululaisia. 

3 KOULUKULJETUKSEEN HAKEMINEN JA PÄÄTÖKSENTEKO 

Terveydellisiin syihin perustuvaa koulumatkan järjestämistä haetaan koulukes-
kuksen apulaisrehtorilta tai kyläkouluilla koulunjohtajilta. Hakemuksen perus-
teena tulee olla lääkärinlausunto, josta ilmenee ajanjakso koulukyydin tarpeel-
lisuudesta sekä esitys kuljetusmuodosta. Määräaikainen koulukyyti myönne-
tään erilaisiin koulumatkan vaarallisuutta osoittaviin arviointeihin ja hakemuk-
seen perustuen. Myös tästä asiasta tekee päätöksen koulukeskuksen apulais-
rehtori tai kyläkouluilla koulunjohtaja. Teiden ylittämistä ei kuitenkaan yleensä 
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pidetä kuljetuksen perusteena eikä tievalaistuksen puuttuminen tee tiestä vaa-
rallista. 
 
Erikoistapauksissa, kuten terveydellisten syiden perusteella tapahtuvissa kulje-
tuksissa, voidaan kuljetus järjestää tai korvata lääkärinlausunnon perusteella 
myös lyhyemmäksi ajaksi. 
 
Koulukuljetuksia suunnitteleva toimistosihteeri antaa koulukuljetuksissa muka-
na olevista oppilaista kuljettajille luettelon, jossa näkyvät eri aikoina ja reiteillä 
kyydissä olevat oppilaat. Luettelo tulee olla autossa kuljetusten aikana. Päivi-
tetyt oppilasluettelot toimitetaan kuljettajalle ja koululle aina muutosten jäl-
keen. 
  
Laki järjestyksenpitämisestä joukkoliikenteessä oikeuttaa kuljettajan poista-
maan häiriötä aiheuttavan matkustajan, joka kuljettajan kiellosta huolimatta 
jatkaa häiriön aiheuttamista (huom. turvavyön käyttö). Matkustajaa ei kuiten-
kaan saa poistaa kyydistä, jos siitä aiheutuisi vaaraa hänen terveydelleen. 
 
Koulukuljetushakemus löytyy kunnan verkkosivuilta  
www.joutsa.fi/asiointi-ja-neuvonta/lomakkeet/  

Päätöksenteko  

1. Koulukuljetuksien suunnittelusta vastaavat yhtenäiskoulussa apulais-
rehtori ja muilla kouluilla koulujen johtajat. He laativat yhteistyössä kou-
lukuljetuksia suunnittelevan toimistosihteerin kanssa vuosittaiset kulje-
tusreitit sekä kuljetuslistat päivittäisistä kuljetuksista. 

2. Koulukeskuksen apulaisrehtori ja koulujen johtajat tekevät päätöksen 
koulukuljetusetuudesta.  

3. Epäselvissä oppilaskuljetuksia koskevissa kysymyksissä (esim. käveltävä 
matka, koulukuljetusten reitit ja noutopisteet) huoltajat neuvottelevat 
ensin koulukeskuksen apulaisrehtorin/kyläkouluilla koulunjohtajan kans-
sa jotka sen jälkeen voivat saattaa asian hyvinvointi- ja sivistyslauta-
kunnan käsiteltäväksi. 

4. Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta tekee päätöksen esi- ja perusoppilaan 
kuljetusten ja saattoavustusten perusteista.  

4 KOULUKULJETUSTEN TURVALLISUUS 

Koulukuljetuksessa mukana olevien lasten vanhemmat ja huoltajat ovat vas-
tuussa siitä, että lapsi pääsee turvallisesti kotoa autoon ja autosta kotiin. 
Huoltajilla on ensisijainen velvollisuus opastaa lapsiaan liikkumaan turvallisesti  
liikenteessä. 
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Oppilas on koulun vastuulla kouluun saapumisen jälkeen autosta poistuttuaan 
ja koulun päättymisestä autoon nousuun saakka. Opetuksen järjestäjä eli kun-
ta on vakuuttanut oppilaat koulumatkan ajaksi. 
 
Liikennöitsijöiden vastuu kattaa ajan kouluun tullessa oppilaiden autoon nou-
susta kotipysäkiltä koulun pysäkille jättämiseen, ja paluukyydissä koulun py-
säkiltä autoon noususta kotipysäkille jättämiseen. 
 
Liikenne- ja viestintäministeriön antamat ohjeet koulukuljetuksille: 

• 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. 

• Kuljettajan tulee käyttää turvavyötä koulukuljetuksessa. 
• Koululaiskuljetuksissa ajoneuvokohtainen nopeusrajoitus on 80 km/h. 
• Alkolukko 1.8.2011 jälkeen asennettujen alkolukkojen tulee olla Liiken-

neturvallisuusvirasto Trafin hyväksymiä ja ne on asennettava hyväksy-
tyssä asennuspisteessä. Ajon aikana on mukana oltava asennus- ja ka-
librointitodistukset 

• Kuljetuksissa noudatetaan em. ministeriön päätöstä koulu- ja päivähoi-
tokuljetusten kuormituksesta ja turvallisuusjärjestelyistä. 

 
Kuljettajalla tulee olla käytössään puhelimen handsfree- laite. 
 
Mikäli koulukuljetuksen aikana sattuu vakava liikenneonnettomuus, jossa ta-
pahtuu henkilövahinkoja, vastaa poliisi tilanteen hallinnasta ja tiedottamisesta. 
Jos sattuu vakavuusasteeltaan lievempi onnettomuus, on koulu velvollinen 
tiedottamaan huoltajalle tapahtuneesta. Koulu järjestää yhteistyössä tervey-
denhuollon kanssa onnettomuudessa olleille oppilaille henkistä tukea ja –apua  

5 KOULUKULJETUSTEN PELISÄÄNNÖT 

Oppilas voi vaikuttaa omaan turvallisuuteensa myös koulukyydin ja julkisen lii-
kenteen 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 ja näissä tilanteissa toi-
mimisesta ohjeistavat lasten vanhemmat, kuljettaja ja koulu. 
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Huoltajan muistilista 

• Ilmoita kouluun ja autonkuljettajalle lapsen sairastumisesta tai muista 
poissaoloista, ettei auto aja turhia reittejä. Kunta voi periä toistuvien 
turhien ajojen kustannukset vanhemmilta.  

• Ilmoita pitempiaikaiset (esim. loma) kuljetustarpeiden muutoksista hy-
vissä ajoin, viimeistään viikkoa ennen, jotta muutokset reittiin saadaan 
tehtyä ajoissa.  

• Huolehdi, että lapsi on vähintään viisi (5) minuuttia ennen aikataulua 
pysäkillä /noutopaikalla. 

• Keskustele lapsen kanssa koulumatkan turvallisuuteen liittyvistä asioista 
esimerkiksi pysäkillä ja kuljetuksen aikana käyttäytymisestä sekä har-
joittele lapsen kanssa kulkemaan turvallisesti pysäkille tai noutopaik-
kaan. 

• Huolehdi, että olet ajoissa lähettämässä tai vastaanottamassa saatetta-
vaa lasta. 

 Oppilaat ovat vakuutettuja koulumatkalla. Oppilaan koulumatka on reitti 
suorinta tietä kotoa kouluun ja takaisin. Tämä koskee myös kuljetuk-
sessa olevia oppilaita. Koulumatkaksi ei katsota oppilaan poikkeamista 
koulureitiltä. Näissä tapauksissa oppilas toimii omalla /huoltajan vas-
tuulla. 

 Liikennöitsijä ja oppilaan huoltajat sekä oppilas sopivat keskenään yh-

teistyössä koulun kanssa lapsen autolle tai muille kanssamatkustajille 

aiheuttamista vahingoista. Kunta ei ole korvausvelvollinen. 

• Jos oppilaan huoltajalla ja liikennöitsijällä on erimielisyyttä pysäkistä, 
koulukuljetuksia suunnitteleva toimistosihteeri ja kuljettaja päättävät 
yhdessä pysäkin paikan tieliikennelain pohjalta.  

• Tarkista, että lapsen ulkoiluvaatteissa on asianmukaiset heijastimet. 
• Kuljettajalta voi kysyä autoon jääneitä tavaroita. 
• Talvitapahtumia varten saa autossa kuljettaa liukureita, suksia, pulkkia 

ja luistimia erikseen annettavan ohjeen mukaan. 

Oppilaan muistilista 

• Odota kyytiä pysäkillä tai sovitussa paikassa, ei ajoradalla.   
• Ole sovitussa noutopaikassa riittävän aikaisin (vähintään 5 min. ennen 

sovittua aikataulua). 
• Odota auton saapumista 10 minuuttia yli sovitun ajan.  
• Noudata hyviä käytöstapoja, muut matkustajat huomioiden ja kuuntele 

kuljettajan ohjeita. 
• Huolehdi saamastasi bussikortista. 
• Käytä autossa olevaa turvavyötä. 
• Auton liikkuessa tulee pysyä omalla istuinpaikalla. Siirtyminen ovelle ta-

pahtuu auton pysähtymisen jälkeen. 
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• Jos voit pahoin, ilmoita tai pyydä kaveriasi ilmoittamaan siitä kuljettajal-

le. Mikäli sinulla on taipumusta matkapahoinvointiin, varaudu siihen 
esimerkiksi oksennuspussilla. Myös istumalla etupenkissä ja katsomalla 
mahdollisimman kauas horisonttiin auttaa matkapahoinvoinnin eh-
käisyssä. 

• Autosta poistuessa, tarkista, ettet unohtanut mitään autoon.  
• Autoon ei saa mennä eikä siitä saa poistua liikenteen puolelta. 
• Odota, että auto on lähtenyt pysäkiltä ja että näet joka suuntaan, en-

nen kuin lähdet ylittämään ajorataa. Koskaan ei saa poistua pysäkiltä 
auton ollessa pysäkillä. 

• Hämärän ja pimeän aikana käytä aina heijastinta.  

Koulukuljettajan muistilista 

• Aja odotusalueelle rauhallisesti. 
• Ota oppilaat kyytiin ja jätä oppilaat kyydistä vain sovitussa paikassa. 
• Tarkista, että oppilaat ovat kyydissä ja turvavöissä ennen liikkeelle läh-

töä.  
• Pidä myös itse turvavyötä koulukuljetuksien aikana. 
• Pidä huoli sovituista asioista (ennalta sovitut kyyditykset, sovitut reitit, 

sovitut ajat kotiinkuljetuksissa ja ylimääräiset kuljetukset). 
• Ole täsmällinen aikatauluissa ja huomioi kelivara. 
• Muista liikennesäännöt ja liikennekäyttäytyminen. 
• Oppilasta kuljettaessaan kuljettajalla tulee olla asiallisen kasvattajan 

ote. 
• Kuljettajan tulee noudattaa koululta saamiaan oppilaiden kuljettamiseen 

liittyviä ohjeita täsmällisesti 
 Kuljettajan tulee varmistaa turvallinen kyytiin nousu ja jättö sekä tarvit-

taessa vaarallisten tienkohtien osalta saattaa oppilasta tienylityksessä. 
Kuljetuksen käytänteet on syytä sopia koulunjohtajien ja kuljettajien yh-
teisellä neuvottelulla. 

 Jos kuljetuksissa esiintyy ongelmia, ota yhteyttä tilanteen mukaan kou-
luun, koulukuljetuksia suunnittelevaan toimistosihteeriin tai lapsen huol-
tajiin. 

• Muista, että sinulla on salassapitovelvollisuus ja kuljetettaviin tai heidän 
perheisiinsä liittyviä asioita ei saa kertoa ulkopuolisille. 
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TIEDOTTAMINEN 
 
Yhtenäiskoulun apulaisrehtori, kyläkoulujen koulunjohtajat ja varhaiskasvatuk-
sen esimies tiedottavat kuljetusperiaatteista kuljetusoppilaille jokaisen luku-
vuoden alussa. Vanhempainilloissa oppilaiden vanhemmille tiedotetaan kulje-
tusten periaatteista. Tarvittaessa tilaisuuteen kutsutaan asiantuntijoita. 
 
Kuljetussääntö on luettavissa Joutsan kunnan verkkosivuilla  
http://www.joutsa.fi/kasvatus-ja-opetus/perusopetus/ 
 
Esikoulu- ja koulukuljetuksista tiedotetaan kunnan verkkosivuilla,  
Joutsan Seutu -lehdessä ja Wilmassa viikkoa ennen koulun alkua. 
Epäselvissä tapauksissa otetaan yhteyttä koulukuljetuksia suunnittelevaan 
toimistosihteeriin tai koulukeskuksen apulaisrehtoriin/kyläkouluilla koulunjohta-
jaan. 
 
 

YHTEYSTIEDOT 
 

 Koulukuljetusten suunnittelu; toimistosihteeri Elina Virtanen 
 Sähköposti: elina.virtanen@joutsa.fi 
 puhelin: 040 357 9948 
 

Yhtenäiskoulu; apulaisrehtori Mika Sirkka 
Sähköposti: mika.sirkka@joutsa.fi  
Puhelin: 040 533 5619 
 
Kurkiauran koulu; koulunjohtaja Jouni Lahti 
Sähköposti: jouni.lahti@joutsa.fi  
Puhelin: 040 358 8145 
 
Mieskonmäen koulu; koulunjohtaja Tero Nikkanen 
Sähköposti: tero.nikkanen@joutsa.fi  
Puhelin: 040 358 8165 
 
Varhaiskasvatus; varhaiskasvatuksen esimies Annikki Lehto  
Sähköposti: annikki.lehto@joutsa.fi  
Puhelin: 040 821 7176 
 
Koulutoimisto; toimistosihteeri Tuija Salo 
Sähköposti: tuija.salo@joutsa.fi  
Puhelin: 040 358 0008 
 
 

mailto:elina.virtanen@joutsa.fi
mailto:mika.sirkka@joutsa.fi
mailto:jouni.lahti@joutsa.fi
mailto:tero.nikkanen@joutsa.fi
mailto:annikki.lehto@joutsa.fi
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Liite 1. Kävelyyn käytettävä ohjeellinen aika määritettäessä koulumatkan kes-
toa eri-ikäisillä 
 

 
Lähde: Kuntaliitto, Henkilökuljetusopas (2012) 

 


