
Koulukuljetukseen liittyviä asioita 

Sonkajärven kunnanvaltuusto on linjannut lakiin perustuvat koulukuljetusperiaatteet, ja ne ovat edelleen 

voimassa. Ne löytyvät koulujen vuositiedotteista  sekä kasvatus ja koulutus/koulumatkat ja kuljetus -

kohdalta kunnan nettisivuilta. Huoltajat näkevät kuljettajien yhteystiedot ja reitit sieltä. Reitit päivitetään 

tarvittaessa, kun kuljetusjärjestelyt ovat vakiintuneet lukuvuoden käynnistyttyä ensimmäisten viikkojen 

kuluessa.  

Nopeusrajoitukset ja pysäkkien sijainnit, katokset ja vastaavat asiat kuuluvat Ely-keskuksen 

päätäntävaltaan. 

 

Erityisperusteiset koulukuljetukset 

Koulumatkan vaarallisuus  

Jos koulukuljetuksessa olevan  oppilaan koulumatka  tai osa siitä todetaan vaaralliseksi, oppilaalle voidaan  

järjestää koulukuljetus koulumatkalle tai sen vaaralliseksi katsotulle osuudelle. Sonkajärven kunta käyttää 

Koululiitu‐ohjelmaa ja hyödyntää sitä suositusluonteisesti koulutien vaarallisuuden tutkintaan ja tulkintaan. 

Koululiitu ‐ohjelma käyttää lähtötietoina Tiehallinnon tierekisteriaineistoa.  Koulutien vaarallisuuden 

arviointi perustuu Koululiitu‐ohjelman tulkinnan lisäksi tieolosuhteisiin tutustumiseen paikanpäällä ja 

tarvittaessa pyydetään kannanotto muilta viranomaisilta. Arvioinnissa tarkastellaan monipuolisesti 

koulumatkan liikenteellisiä olosuhteita, mutta suurimman painoarvon arvioinnissa saavat teiden 

liikennemäärät ja nopeusrajoitukset.  

Koulukuljetusjärjestelyistä tai niiden edellytyksistä  poikkeavat kuljetukset 

Erityisperusteiset kuljetukset (vaarallisuus, painavat oppilashuollolliset syyt) tulee perustella ja anoa 

pääsääntöisesti jokaiselle lukuvuodelle erikseen. Hakemus löytyy kunnan nettisivuilta Koulukuljetus- 

otsakkeen alta. Hakemukset seuraavaa lukuvuotta varten on toimitettava koululle kesäkuun loppuun 

mennessä, tai mahdollisimman pikaisesti muutostarpeen ilmettyä. 

Päätös tehdään yleensä aina määrätyksi ajaksi, korkeintaan lukuvuodeksi kerrallaan. Tällöin myös 

asiantuntijalausunnot on toimitettava joka lukuvuosi hakemuksen mukana uudelleen, elleivät ne ole 

luonteeltaan pysyväislaatuisia.  Poikkeavan tarpeen ilmetessä huoltajan tulee ensisijaisesti olla yhteydessä 

koulun rehtoriin, ja tarvittaessa toimittaa kirjallinen hakemus siihen liittyvine lausuntoineen.  Koulun 

rehtori tekee kuljetusetuuspäätöksen koulutien vaarallisuuden arvioinnin/ asiantuntijalausuntojen ja 

kokonaistilanteen arvioinnin perusteella  ottaen tapauskohtaisesti huomioon myös oppilaan iän ja muut 

olosuhteet.  Asiantuntijalausunnot yksinään eivät riitä kuljetusedun saamiseksi.  

Petoeläinhavaintojen vuoksi anottavia kuljetuksia tai siihen liittyviä, nykyistä kuljetusreittiä koskevia 

muutoksia voidaan tapauskohtaisesti hakea myös kuljetusetuushakemuksella. Hakemuksen pohjalta tilanne 

arvioidaan tapauskohtaisesti. Hakemuksen käsittelyyn pyydetään lausunto viranomaisilta ja   Pohjois‐Savon 

riistakeskukselta.   

Terveydellisten syiden perusteella (esim. tapaturmat) tapahtuvissa kuljetuksissa voidaan kuljetus järjestää 

tai korvata lyhyemmäksikin ajaksi lääkärintodistuksen perusteella. Erillistä hakemusta ei 

tapaturmatapauksissa tarvita. Kyydinjärjestämiseksi tulee olla yhteydessä kuljetusvastaavaan tai rehtoriin. 

Mikäli lain edellyttämää koulukuljetusta ei voida mitenkään järjestää koulukuljetuksen edellytykset 
täyttävälle oppilaalle voidaan tilapäisesti huoltajalle maksaa kuljetuskorvausta. Tätä tulee anoa kirjallisesti 
etukäteen.  


