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Sivistys- ja hyvinvointilautakunta § 63

Perusopetuslain 32 §:ssä määritellään ehdot, joiden täyttyessä kunta on vel vol li-
nen järjestämään koulukuljetuksen oppilaille.

Perusopetuslain 32 §:n mukaan, jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan op pi-
laan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus mak sut to maan
koulukuljetukseen. Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esi ope tuk seen
tai varhaiskasvatuslaissa tarkoitetusta varhaiskasvatuksesta esi ope tuk seen on
viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on vastaavasti oikeus mak sut to maan
kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai var hais kas va tuk ses ta
esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai varhaiskasvatukseen.

Perusopetusta, lisäopetusta tai esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus mak sut-
to maan kuljetukseen myös silloin, kun edellä tarkoitettu matka oppilaan ikä ja
muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, ra sit ta-
vak si tai vaaralliseksi. Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kul jet-
ta mis ta tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus.

Edellä 1 momentin mukaisesti järjestettävä oppilaan päivittäinen koulumatka
odo tuk si neen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas lu ku vuo den
alkaessa on täyttänyt 13 vuotta, saa koulumatka kestää enintään kolme tun tia.

Jos oppilas otetaan muuhun kuin Perusopetuslain 6 §:n 2 momentissa tar koi tet-
tuun lä hi kou luun tai opetuksen järjestämispaikkaan, oppilaaksi ottamisen edel ly-
tyk sek si voi daan asettaa, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saat ta-
mi ses ta aiheutuvista kustannuksista.
Lisäksi, jos esiopetusta saava lapsi osallistuu toisessa kunnassa jär jes tet tä vään
varhaiskasvatukseen varhaiskasvatuslain 6 §:n 4 momentissa tar koi te tul la
tavalla, opetuksen järjestäjällä on oikeus edellyttää, että lapsen huoltaja vas taa
lapsen kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista var hais kas-
va tus- ja esiopetuspaikan välillä. (13.7.2018/542)

Kunnan tulee tarkistaa koulukuljetusperiaatteet riittävän usein, jotta oppilaiden oi-
keus tur van kannalta yhdenvertainen kohtelu turvataan.
Pääperiaatteena koulukuljetusten järjestämisessä on turvallisuus, ta sa puo li suus,
taloudellisuus ja tarkoituksenmukaisuus.
Mikäli perusopetuslain 32§:n määrittämät koulukuljetusten myön tä mis pe rus teet
eivät täyty, ovat huoltajat itse velvollisia järjestämään lastensa kou lu kul je tuk set

Esi- ja perusopetuksen koulukuljetusperiaatteet Oulaisissa



Esi- ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetusten järjestämisestä nou da te taan
perusopetuslaissa annettujen määräysten ja Oulaisten sivistys- ja hy vin voin ti lau-
ta kun nan periaatepäätöksissä määriteltyjä ehtoja, joiden täyt tyes sä kun ta
järjestää oppilaille koulukuljetuksen.

Koulukuljetus myönnetään vain kunnan osoittamaan esiopetuspaikkaan tai lä hi-
kou luun. Mikäli oppilas hakeutuu muuhun kuin oppilaan lähikouluun, kou lu mat-
kois ta vastaa huoltaja. Koulukuljetus myönnetään oppilaan väes tö re kis te riin
merkittyyn kodin osoitteeseen. Jos oppilaan vanhemmilla on yh teis huol ta juus,
kuljetus järjestetään vain siihen osoitteeseen, jossa oppilas on kirjoilla.

Kuljetukset kotoa varhaiskasvatuspaikkaan (hoi to paik kaan) eivät kuulu si vis tys-
toi men tehtäväkenttään ja nii tä ei järjestetä ei kä avusteta.

Jos oppilas otetaan muuhun kuin lähimpään tai muuhun, eri tyis tar peet huo mi oon
ottaen, oppilaalle soveltuvaan kouluun, asetetaan pää sään töi ses ti op pi laak si
ottamisen edellytykseksi se, että oppilaan huoltaja vas taa oppilaan kul jet ta mi ses-
ta tai saattamisesta aiheutuneista kus tan nuk sis ta.

Kun vieraskuntalainen oppilas hakeutuu ja hyväksytään oppilaaksi kunnan kou-
luun, oppilaan huoltaja vastaa oppilaan koulukuljetuksista ja/tai saat ta mi ses ta
aiheutuneista kustannuksista.

Esiopetukseen osallistuva oppilas on oikeutettu koulukuljetukseen, jos hänen
kou lu mat ka joko kotoa tai varhaiskasvatuspaikasta (hoidosta) on yli 3 km esi ope-
tus paik kaan. Esiopetukseen kuljetus myönnetään vain niille päiville, kun op pi las
osallistuu pelkkään esiopetukseen. Mikäli päivä sisältää myös var hais kas va tus ta,
oppilas ei ole oikeutettu maksuttomaan kuljetukseen.

Perusteet maksuttomalle koulukuljetukselle ovat seuraavat:

Ensisijainen kotiosoite

Maksuton koulukuljetus myönnetään oppilaan ensisijaisen (väestörekisteriin mer-
ki tyn) kotiosoitteen ja lähikoulun väliselle matkalle. Lapsen asuessa kah den eri
huoltajan luona, kunta on velvollinen järjestämään lapsen kou lu kul je tuk sen vain
väestörekisteriin merkittyyn vakinaiseen osoitteeseen. (KHO 2006:10).

Tilapäinen osoite

Harkinnanvarainen maksuton koulukuljetus voidaan väliaikaisesti myöntää ha ke-
muk ses ta tilapäiseen osoitteeseen oppilashuollollisista syistä asian tun ti ja lau sun-
non tai muun selvityksen perusteella.
Lisäksi oppilaalle voidaan hakemuksesta myöntää väliaikainen har kin nan va rai-
nen maksuton koulukuljetus, jos oppilas esim. joutuu muuttamaan tulipalon tai
vesivahingon vuoksi. Muiden koulukuljetusperusteiden myön tä mis kri tee rei den
tulee täyttyä.



Esiopetus - koulumatka yli 3 km

Koulumatkan pituus tarkoittaa yhdensuuntaista koulumatkaa. Esiopetuksen op pi-
laan (perusopetuslaki 26 a§) koulumatka lasketaan väestörekisteriin mer ki tys tä
vakinaisesta osoitteesta esiopetuspaikkaan. Oulaisten kaupungin esi ope tuk sen
oppilaille myönnetään koulukuljetusetu kotiosoitteesta tai var hais kas va tuk ses ta
(hoidosta) esi ope tus paik kaan, mikäli oppilaan koulumatka on yli 3 km.

Toissijainen koulupaikka

Jos oppilaalle on myönnetty huoltajan hakemuksesta koulunkäyntioikeus muu-
hun kuin perusopetuslain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuun lähikouluun (tois si jai-
nen koulupaikka) kuljetuksia ei järjestä eikä korvata.
Toissijaiseen kouluun oppilaaksi ottamisen edellytykseksi asetetaan, että huol ta-
ja vastaa koulukuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kus tan nuk sis ta.

Koulutuksen järjestäjän osoittama lähikoulu

Jos erityisen tuen oppilas tai jonkun muun koulunkäynnin onnistumisen kan nal ta
määräytyvän erityisjärjestelyn takia oppilaalle on osoitettu kou lun käyn ti pai kak si
tietty koulu (koulutuksen järjestäjän osoittama lähikoulu), kou lu kul je tus pe rus teet
ovat samat kuin asuinosoitteen mukaista lähikouluaan käyvillä.
Erityisen tuen päätös ei automaattisesti takaa maksutonta koulukuljetusta.

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta

Perusopetuslain 48 §:n 4 momentin mukaan aamu- ja iltapäivätoimintaa jär jes tet-
täes sä tulee ottaa huomioon, että niillä toimintaan osallistuvilla lapsilla, joil la on
32§:n mukainen oikeus koulumatkaetuun, on mahdollisuus käyttää tä tä etuutta.
Lain perusteluissa (HE 57/2003) on todettu, ettei kunnalla ole vel vol lisuut ta
erikseen järjestää koulukuljetusta iltapäivätoiminnasta.

Lyhytaikainen kuljetustarve

Tapaturman tai pitkäaikaisen sairauden sattuessa oppilaalle on mahdollista ha-
kea määräaikaista koulukuljetusta.
• Lyhytaikaista kuljetustarvetta varten sivistystoimistoon toimitetaan kou lu kul je-
tus ha ke mus 
• Hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa lääkärintodistus, jossa tarve pe rus tel laan
• Lääkärinlausunnosta on kuljetustarpeiden syiden ja perustelujen lisäksi myös
ilmettävä selkeästi, mille ajanjaksolle asiantuntija suosittelee kou lu kul je tuk sen
järjestämistä.
• Lääkärinlausuntoa käytetään aina vain asiantuntija-apuna kou lu kul je tuk ses ta
päätettäessä.

Koulutapaturman aiheuttaman loukkaantumisen takia kunta järjestää kul je tuk-
sen, mikäli tarve on lääkärintodistuksessa todettu. Erillistä kou lu kul je tus ha ke-



mus ta ei tarvitse toimittaa. Lääkärinlausunto toimitetaan sivistystoimistoon kul je-
tuk sen järjestämistä varten.

Tapaturmien vuoksi tarvittavan koulukuljetuksen järjestämiseen varataan kak si
arkipäivää siitä lukien, kun hakemus ja lääkärintodistus ovat saapuneet si vis tys-
toi mis toon.

Koulumatkan pituus ja omavastuu matka

Perusopetuslaki 32§ s. 1.

Oppilaan koulumatkan pituus lasketaan väestörekisteriin merkitystä va ki nai ses ta
osoitteesta lähikouluun. Matkan pituus tarkoittaa yhdensuuntaista kou lu mat kaa.
Matka mitataan oppilaan kotiosoitteen mukaan kiinteistön osoitteen pe rus teel la
kiinteistön liittymästä tai tontin rajasta koulun tontin rajaan, koh taan josta
oppilailla on pääsy koulun pihaan.

Koulumatka mitataan lyhintä, jalankulkukelpoista ja yleisessä käytössä olevaa
reit tiä pitkin. Mikäli oppilas voi kulkea koulumatkansa vaihtoehtoisesti ja lan kul ku-
tai autoliikenteen käyttämää tietä pitkin, niin koulumatkaksi katsotaan ly hin reit ti,
jota pitkin koulumatka voidaan liikennesääntöjä noudattaen jalan kulkea.

Omavastuumatka

Maksuton koulukuljetus myönnetään ensisijaisesti julkisilla kulkuneuvoilla. En si si-
jai nen kuljetusmuoto perusopetuksen oppilaille on linja-auto.
Koulukuljetus ei tarkoita ovelta ovelle kuljetusta. Kunnan velvollisuutena ei ole
jär jes tää koulukuljetusta koko matkalle, vaan kuljetus voidaan järjestää vain osal-
le matkasta.
Omavastuumatkana oppilas velvoitetaan kulkemaan omin neuvoin osan kou lu-
mat kas ta linja-autopysäkille tai taksireitin varteen, ellei koulumatkaan päi vit täin
käytetty aika ylity tai oppilaan terveydentila muuta vaadi tai ko. tieosuus ole
todettu vaaralliseksi.
Lähtökohtana on aina, että koulukuljetuksessa olevan oppilaan on kuljettava it se
kotoa kuljetusreitin pysäkille ja samoin myös takaisin kotiin.
Koulukuljetuksen sujuminen edellyttää, että oppilas on kuljetusreitin py säh ty mis-
pai kas sa hyvissä ajoin ennen ilmoitettua kuljetusaikaa. Koulukuljetus ei voi jää dä
odottamaan myöhässä olevaa oppilasta. Oppilas voi joutua kou lu mat koil laan
odottamaan kuljetusta kuljetusreitin varrella tai koululla.
Kuljetuksesta myöhästyneille ei järjestetä toista kuljetusta, vaan huoltajien vas-
tuul la on järjestää myöhästyneen oppilaan kuljetus.
Huoltajan tulee huolehtia taksille koulukuljetuksen perumisesta, mikäli kul je tuk-
sel le ei ole tarvetta. Perumatta jätetyn tai aiheettoman kuljetuksen kus tan nuk set
voidaan periä huoltajalta.
Oppilaiden vanhemmat voivat halutessaan järjestää lastensa koulumatkat toi sin,
mikäli katsovat, ettei kaupungin tarjoama taso ole heille riittävä ja vas taa vat
tällöin itse syntyvistä kustannuksista.
Huoltajat ovat aina ensisijaisesti velvollisia opettamaan lapsiaan liikkumaan tur-



val li ses ti liikenteessä.

Koulumatkaan käytetty aika

Päivittäiseen koulumatkaan käytettävä aika odotuksineen saa kestää enintään
2,5 tuntia. Jos oppilas on lukuvuoden alkaessa täyttänyt 13 vuotta, saa kou lu-
mat ka kestää enintään kolme tuntia.
Kuljetusten yhdistelyjen vuoksi oppilas voi joutua odottamaan kuljetusta aa muin
ja/tai iltapäivisin. Kuljetusreitistä johtuen oppilas voi joutua myös ole maan
koulukyydissä pitemmän aikaan kuin lyhyintä reittiä ajattaessa kou lu mat koi hin
menisi aikaa.
Koulumatkaan käytettävän ajan laskemiseen käytetään mm. lin ja-au to lii ken teen
aikatauluja. Omavastuumatkana oppilas velvoitetaan kulkemaan osan mat kas ta.
Laskentaperusteena koulumatkaa kävellen käytetyn ajan mit taa mi seen
käytetään Kuntaliiton antamaa laskentaohjetta: 12 min/km. Mikäli op pi laan
päivittäinen koulumatkoihin käytetty aika odotuksineen ylittää pe rus ope tus lain
32§:n asettaman rajan, tarkastellaan kuljetusjärjestelyt uudelleen. Kou lu päi vän
jälkeen kuljetusta odottavalle oppilaalle tulee järjestää mahdollisuus val vot tuun
toimintaan tai tarjota tila esimerkiksi läksyjen tekemiseen. Päi vit täi set odotusajat
pyritään kuitenkin pitämään mahdollisimman lyhyinä.

Kuljetuksen myöntämisen perusteet

 esiopetuksessa oleva oppilaan koulumatka on yli 3 km
 1-3 luokan oppilaan koulumatka on yli 3 km
 4-9 luokan oppilaan koulumatkan pituus (yli 5 km)
 koulumatkan rasittavuus ja vaikeus
 koulumatkan vaarallisuus
Koulukuljetuksissa käytetään ensisijaisesti olemassa olevaa julkista lii ken net tä.
Muita kuljetusmuotoja (taksi) käytetään toissijaisesti täydentämään julkisen lii-
ken teen yhteyksiä.

Koulumatkan pituus

Koulumatkan pituus mitataan lyhintä, jalankulkukelpoista, turvallista ja ylei ses sä
käytössä olevaa tietä pitkin kotitontin portilta koulutontin portille. Kunnan vel vol li-
suu te na ei ole järjestää koulukuljetusta koko matkalle, vaan kuljetus voi daan
järjestää myös vain osalle matkasta.

Koulukuljetusetuuden saavat:
a) esiopetuksessa oleva oppilaan koulumatka on yli 3 km
b) 1-3 luokan oppilaan koulumatka on yli 3 km
c) 4-9 luokan oppilaan koulumatka on yli 5 km 
d) Erityisopetuksessa olevien oppilaiden kuljetustarve ratkaistaan ta paus koh tai-
ses ti pitäen lähtökohtana kuitenkin yleisiä koulumatkapituusperusteita.

Koulumatkan rasittavuus



Kunta myöntää harkinnanvaraisen maksuttoman koulukuljetuksen, jos kou lu mat-
ka on oppilaalle liian vaikea tai rasittava.
Mikäli koulukuljetusoikeutta haetaan koulumatkan rasittavuuden tai vaikeuden
pe rus teel la, tulee hakemukseen liittää asiantuntijalausunto. Lausunnon voi an taa
lääkäri, psykologi tai muu asiantuntija tapauksesta riippuen. Opetuksen jär jes tä jä
harkitsee em. tapauksissa kuljetustarpeen. Jokainen tapaus kä si tellään erikseen
ja lausuntoja käytetään apuna päätöksenteossa. Asian tun ti ja lau sun to ei velvoita
kuntaa kuljetuksen järjestämiseen eikä asian tun ti ja lau sun to määrää sitä, onko
kuljetusoikeuspäätös myönteinen tai kielteinen.
 Lausunnosta on ilmettävä kuljetustarpeiden syiden ja perustelujen li säk si

se, millä kulkumuodolla asian tun ti ja suosittelee kuljetuksen ta pah tu van ja
miksi

 Lausunnosta on myös ilmettävä selkeästi,mille ajanjaksolle asiantuntija
suo sit te lee koulukuljetuksen järjestämistä.

Erityisen perustellusta syystä maksuton koulukuljetus voidaan myöntää op pi laal le
myös oppilashuollollisilla perusteilla oppilaan koulunkäynnin tu ke mi sek si.
Matkan rasittavuuden tai vaikeuden vuoksi koulukuljetusta haetaan joka lu ku vuo-
del le erikseen, ellei sitä ole viranhaltijapäätöksessä myönnetty jo suoraan pi dem-
mäk si ajaksi.

Koulumatkan vaarallisuus 

Kunta myöntää harkinnanvaraisen, maksuttoman koulukuljetuksen, mikäli op pi-
laan käveltävän koulumatkan osuudesta osa arvioidaan vaaralliseksi. Kou lu mat-
kan turvallisuuden arviointiperusteena käytetään Liikenneturvan, tie lai tok sen tai
poliisiviranomaisen määrittelemiä koulumatkan turvallisuusohjeita sekä Kou lu lii-
tu-me ne tel mäl lä saatavia koulumatkan turvallisuusluokittelua.
Kuljetukset myönnetään ensisijaisesti julkisella liikennevälineellä ja tois si jai ses ti
erilliskuljetuksena.
Se, että huoltaja ei esim. pysty saattamaan oppilasta, ei ole peruste kou lu mat ka-
etui suu den myöntämiselle, koska lainsäädäntö lähtee lähtökohdasta, että op pi-
laan itsensä tulee suoriutua koulumatkasta ja myös osata lähteä kotoa oi ke aan
aikaan.
Koulumatkasta ei suoraan muodostu liian vaikeaa tai vaarallista esim. pimeän
vuo den ajan, lumisen/liukkaan kelin vuoksi tai siksi, että oppilas joutuu kul ke maan
yksin valaisematonta tietä. Myöskään se, että oppilas joutuu kul ke maan yleis tä
tietä pitkin, jolla luonnollisesti myös on liikennettä, ei suoraan tee kou lu mat kas ta
liian vaarallista. Teiden ylittämistä ei yleensä pidetä kul je tuk sen pe rus tee na.
Oppilaat voivat myös odottaa linja-autoa valtateiden varsilla.
Pelkästään tien ylittämistä bussipysäkille tai kulkemista koulutaksipysäkin nou to-
pai kal le ei pidetä yksinään vaarallisena. Yksityistien osalta oppilaan tien tur val li-
suu des ta vastaa tiehoitokunta.
Koulukuljetusta koulumatkan vaarallisuuden vuoksi haetaan jokaiselle lu ku vuo-
del le erikseen. Maksuton koulukuljetus myönnetään vain vaaralliseksi kat so tul le
tieosuudelle ja oppilas velvoitetaan kulkemaan osa matkasta oma vas tuu mat ka-
na.



Kuljetusreitti ja avustaminen

Kuljetusreitin järjestäminen ja oppilaan kulkeminen reitin pysäkille

Koulukuljetuksissa käytetään ensisijaisesti olemassa olevaa julkista lii ken net tä
sekä tilauslinja-autoja ja takseja täydentämään julkisen liikenteen yh teyk siä.
Oppilas voi joutua käyttämään koulumatkallaan useita eri kulkumuotoja (vuo ro lin-
ja-au to, tilauslinja-auto, taksi, kävely). Aikataulujen vuoksi oppilas voi jou tua
myös odottamaan kuljetusta aamulla ja/tai illalla.

Lain mukaan oppilaan koulumatka odotusaikoineen voi kestää enintään 2,5 tun-
tia päivässä. Jos oppilas on täyttänyt lukuvuoden alkaessa 13 vuotta tai op pi las
saa laissa mainittua erityisopetusta, saa koulumatka odotuksineen kes tää
enintään 3 tuntia päivässä. Lähtökohtana kävelyajassa pidetään 12 min/km.
Aikaa arvioidessa otetaan huomioon lapsen ikä.

Taksilla jär jes tet tä vää koulukuljetusta varten suunnitellaan kuljetusreitti, jossa
mää ri tel lään au ton pysähtymispaikat. Taksikuljetuksia ei järjestetä ovelta - ovel le
kul je tuk si na, vaan oppilaat kulkevat aamulla pysäkille reitin varteen ja il ta päi väl lä
py sä kil tä kotiin omin neuvoin. Koulukuljetuksessa kulkevat oppilaat ovat
velvollisia kul ke maan osan matkasta jalan ns. lähimmälle päätielle.

Koulukuljetuksen su ju mi nen taksireiteillä edellyttää oppilaiden olemista riit tä vän
ajoissa sovitussa nou to pai kas sa. Huoltaja on velvollinen ilmoittamaan tak sil le,
mikäli lapsi ei tarvitse jonakin päivänä kul je tus ta.

Kuljetuksen avustaminen

Avustusta myönnetään huoltajan anomuksesta, jos koulumatka muodostuu op pi-
laal le liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaa ral li sek si, ei kuitenkaan alle 3 km:n
matkoihin. Koululääkärin antaman todistuksen pe rus teel la saattoavustus voi daan
myöntää myös lyhyemmälle matkalle.

Kul je tus- ja saattoavustuskorvausta on haettava ennen kuljetuksen aloit ta mis ta.

En si si jai ses ti saattoavustus korvataan huoltajalle alennetun lin ja-au to lip pu tak san
mu kaan, mikäli oppilaalla on mahdollisuus julkisten kulkuvälineiden käyt töön.
Tois si jai ses ti saattoavustus myönnetään omalla autolla saattamisesta 0,25 €/
km. Korvaus maksetaan huoltajalle laskun perusteella jälkikäteen. Kul je tus etuus
myönnetään lukuvuodeksi kerrallaan. Etuus voidaan myöntää myös ly hyem mäk si
ajaksi erityisten olosuhteiden takia, esim. vaarallinen lii ken ne työ, ke li rik ko yms.
Sairauden takia voidaan etuus myöntää lää kä rin to dis tuk ses sa mai ni tuk si ajaksi.

Ns. maksullinen kuljetus / taksi

Taksilla järjestettävien kuljetusreittien varrella olevat oppilaat voivat hakea eri tyi-
ses tä syys tä ns. maksullista kuljetusta. Koulukuljetusperusteet eivät heidän koh-
dal la täy ty. Kuljetus järjestetään mikäli jo olemassa olevalla kuljetusreitillä on



tilaa. Kul je tus on maksullinen ja maksu määräytyy koulumatkan pituuden pe rus-
teel la.

Kuljetusedun voimassaoloaika

Maksuton koulukuljetus, joka myönnetään koulumatkan pituuden perusteella,
voi daan myöntää monivuotisena. Koulukuljetusoikeus alkaa tällöin aina lu ku kau-
den ensimmäisenä koulupäivänä ja päättyy lukuvuoden viimeisenä kou lu päi vä nä
päätökseen merkittyjen lukuvuosien ajan.
Mikäli maksuttoman koulumatkan hakemuksen perusteena on koulumatkan vaa-
ral li suus, muut terveydelliset syyt tai matkan rasittavuus/vaikeus, hakemus tu lee
tehdä lukuvuosittain, ja koulukuljetuspäätös on voimassa vain lu ku vuo den tai
määräajan (esim. 1.10. - 31.3.).
Mikäli oppilaan kotiosoite tai koulu muuttuu, kuljetusoikeus päättyy. Huoltaja ha-
kee tarvittaessa koulukuljetusta uudelleen.
Asiantuntijalausunnot on toimitettava joka lukuvuosi hakemuksen mukana uu del-
leen. Asia ratkaistaan tapauskohtaiset, eikä suositus ole tae kuljetuksen saa mi-
sel le.

Sivistys- ja kulttuurijohtaja: Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyy päi vi te tyt
esi- ja perusopetuksen koulukuljetusperiaatteet otettavaksi käyttöön lu ku vuo den
2021-2022 alussa.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta: Hyväksyttiin yksimielisesti.


