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1. YLEISTÄ 
 

Tässä oppaassa esitellään ne periaatteet, joiden mukaan esi- ja perusopetuksen 
oppilaille myönnetään ja järjestetään koulukuljetus Askolan kunnassa.  

Koulukuljetusetuus myönnetään perusopetuslain 32 §:n ja Askolan 
sivistyslautakunnan vahvistamien ohjeiden mukaisesti. 

 

1.1. Lainsäädäntö 
 

Koulumatkat 

Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä 
pidempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Jos esiopetusta saavan 
oppilaan matka kotoa esiopetukseen tai lasten päivähoidosta annetussa laissa 
tarkoitetusta päivähoidosta esiopetukseen on viittä kilometriä pidempi, 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. 
(19.12.2003/1139) 

Edellä 1 momentin mukaisesti järjestettävä oppilaan päivittäinen koulumatka 
odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas on lukuvuoden 
alkaessa täyttänyt 13 vuotta, saa koulumatka kestää enintään kolme tuntia. 
(24.6.2010/642)  

Jos oppilas otetaan muuhun kuin 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuun kouluun tai 
opetuksen järjestämispaikkaan, oppilaaksi ottamisen edellytykseksi voidaan asettaa, 
että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista 
kustannuksista. Lisäksi, jos esiopetusta saava lapsi osallistuu toisessa kunnassa 
järjestettävään lasten päivähoitoon lasten päivähoidosta annetun lain 11 c §:ssä 
tarkoitetulla tavalla, opetuksen järjestäjällä on oikeus edellyttää, että lapsen 
huoltaja vastaa lapsen kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista 
päivähoito- ja esiopetuspaikan välillä. (8.4.2011/324) 

Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun 
toimintaan. 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628#a19.12.2003-1139
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628#a24.6.2010-642
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628#a8.4.2011-324
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Oppilaat ovat perusopetuslain 32 §:n nojalla järjestetyssä koulukuljetuksessa kunnan 
/ kuljetuksen järjestäjän vastuulla. Tämä ei koske tilanteita, jossa oppilaan 
kuljetuksen järjestämiseksi on myönnetty kuljetusavustus (esimerkiksi matkalippu) 
tai saattoavustus huoltajalle. Perusopetuslain 34 §:n mukaan koulumatkalla 
sattuneen tapaturman hoito on kuitenkin oppilaalle maksuton. 

 

2. KOULUKULJETUKSEN MYÖNTÄMISEN PERIAATTEET 
 

2.1. Koulumatkan pituus 
 

Kunta järjestää oppilaalle kuljetuksen sivistystoimen määrittelemään lähikouluun, 
jos koulumatka on  

- 0 – 2 luokkalaisilla kolme kilometriä tai pidempi 
- 3 – 9 luokkalaisilla viisi kilometriä tai pidempi 

Oppilaan varsinaisella koulumatkalla tarkoitetaan oppilaan päivittäistä kodin ja 
koulun välistä matkaa, jonka oppilas kulkee mennessään kouluun lyhintä, 
jalankulkukelpoista ja yleisessä käytössä olevaa tietä pitkin kodin pihalta koulun 
pihalle.  

Kunnan velvollisuutena ei ole järjestää koulukuljetusta koko matkalle, kuljetus 
voidaan järjestää osalle matkaa. Kilometriraja (3 tai 5 km) on pisin mahdollinen 
omavastuumatka, jonka oppilaan tulee varautua kulkemaan omin neuvoin bussi- tai 
keräilypysäkeille. 

Koulumatka mitataan seuraavalla tavalla: 

➢ koulun osoitteen mukaan koulun portille 

➢ oppilaan kotiosoitteen mukaan kiinteistön liittymään  

➢ sivistystoimi määrittelee matkan ja keräilypysäkkien sijainnin kartan perusteella 
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2.2. Koulumatkan vaarallisuus 
 

Jos koulumatka tai osa koulumatkasta määritellään vaaralliseksi, kunta on 
velvollinen järjestämään kuljetuksen vaaralliseksi katsotulle koulumatkan osuudelle 
tai korvaamaan huoltajalle koulumatkakustannuksia oppilaan kuljettamisesta.  

Koulumatkan turvallisuuden arviointiperusteina käytetään tiehallinnon 
määrittelemiä koulumatkan turvallisuuden arviointiohjeita. Arvioinnissa 
tarkastellaan monipuolisesti koulumatkan liikenteellisiä olosuhteita, mutta 
suurimman painoarvon arvioinnissa saavat teiden liikennemäärä ja 
nopeusrajoitukset. Esimerkiksi valaistuksen tai pientareen puuttuminen eivät tee 
tiestä vaarallista.  

Oppilas voidaan velvoittaa kulkemaan vaarallista tietä lähimmälle linja-
auto/taksipysäkille. Vaaralliset tieosuudet vahvistaa sivistyslautakunta.  

Sivistyslautakunta on määritellyt vaaralliset tieosuudet Askolassa seuraavasti  
15.3.2022: Uusina vaarallisina tieosuuksina kohdat 7 ja 8. 
 
Lisäksi kunnanhallitus on päättänyt 4.5.2022 § 113 niin, että vaarallisilla tieosuuksilla 
koulukuljetuksen saavat 0-3 luokan oppilaat koko lukuvuoden ja lisäksi 4-6 lk 
oppilaat 1.10. - 31.3. välisen ajan. Lisäksi matka lähimmälle bussipysäkille voi 
vaaralliseksi luokitellulla tiellä olla enintään 250 metriä sen vuosiluokan oppilaille, 
joita luokitus koskee. 
 

1.  Maantie 1605 välillä kuntaraja/Porvoo-Särkijärven koulu: 
luokka-asteilla 0-3 koko lukuvuoden 
luokka-asteilla 4-6 ajalla 1.10.-31.3. 

2.  Maantie 1605 välillä Lassbackantien th – kuntaraja/Myrskylä  
luokka-asteilla 0-3 ajalla koko lukuvuoden 
luokka-asteilla 4-6 ajalla 1.10.-31.3. 

3.  Maantie 1635 välillä Eerolanmäen th – Vahijärventien th 
 luokka-asteilla 0-3 ajalla koko lukuvuoden 
 luokka-asteilla 4-6 ajalla 1.10.-31.3. 

4. Kantatie 55 alueella kuntarajat Mäntsälä - Porvoo 
luokka-asteilla 0-6 mukaan lukien tienylitys 

      5.  Maantie 1604 luokka-asteilla 0-3 koko lukuvuoden 
 luokka-asteilla 4-6 ajalla 1.10.-31.3. 

6. Pornaistentie 151 (pois lukien pyörätieosuus)  
luokka-asteilla 0-3 koko lukuvuoden 
luokka-asteilla 4-6 ajalla 1.10.-31.3. 
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7.  Juornaankyläntie ja Tiilääntie (pois lukien pyörätieosuus) 
luokka-asteilla 0-3 koko lukuvuoden 
luokka-asteilla 4-6 ajalla 1.10.-31.3. 

8. Vahijärventie 
luokka-asteilla 0-3 koko lukuvuoden 
luokka-asteilla 4-6 ajalla 1.10.-31.3. 

 

a. Koulumatkan vaikeus tai rasittavuus 
 

Kunta järjestää oppilaalle kuljetuksen tai korvaa oppilaan huoltajalle 
koulumatkakustannuksia, jos koulumatka on oppilaalle liian vaikea tai rasittava. 
Kuljetuksen järjestäminen edellyttää aina asiantuntijan lausuntoa, jonka voi antaa 
lääkäri, psykologi tai muu asiantuntija tapauksesta riippuen. Lausunnon perusteella 
kuljetuksesta tehdään viranhaltijapäätös. Lausunto on toimitettava aina ennen 
kuljetuksen aloittamista.  

Asiantuntijalausunnossa tulee ilmetä: 

➢ kuljetustarpeen syyt ja perustelut 
➢ millä kulkumuodolla asiantuntija edellyttää kuljetuksen tapahtuvan  
➢ mille ajanjaksolle asiantuntija edellyttää koulukuljetuksen järjestämistä 

 

b. Muussa kuin lähikoulussa koulua käyvät oppilaat 
 

Perusopetuslain 6:2 § mukaan Askolan kunta on määritellyt oppilaille lähikoulut 
(kunnanhallitus 8.2.2012 § 43). Kunta on velvollinen järjestämään kuljetuksen 
ainoastaan oppilaan lähikouluun. 

Jos huoltaja hakee oppilaalle koulupaikkaa muusta kuin lähikoulusta, myönnetään 
oppilaalle koulupaikka sillä ehdolla, että koulussa on tilaa ja huoltaja vastaa 
kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista.  

Mikäli oppilas muuttaa kesken lukuvuoden kunnan sisällä, menetellään edellisen 
pykälän mukaisesti lausuntoperiaatteella.  
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c. Ruotsinkielisten oppilaiden kuljetukset 
 
Oppilaan äidinkielen ollessa väestörekisterin mukaan ruotsi ja huoltaja hakee 
oppilaalle koulupaikkaa ruotsinkieliseen opetukseen, niin Askolan kunta määrää 
oppilaan lähikoulun. 
Lähikoulu: 
Luokat 1- 6; oppilaan asuinpaikasta riippuen joko Strömborgska skola tai 
Kvarnbackens skola 
Luokat 7 - 9; oppilaan asuinpaikasta riippuen Strömborgska skola tai Lyceiparkens 
skola 
 
Ruotsinkielisten oppilaiden kuljetus järjestetään ensisijaisesti linja-autolla. Mikäli 
sopivaa linja-autoliikennettä ei ole käytettävissä vaihtoehtoisesti huoltajalle 
maksetaan saattoavustusta. Avustuksen suuruus on Kansaneläkelaitoksen kulloinkin 
voimassa oleva oman auton käytöstä maksettava korvaus (0,20 €/km). Viimeisenä 
vaihtoehtona on ostettu tilausliikenne. 
 

d. Oppilaan kotiosoite ja kuljetusoikeus 
 

Oppilaan oikeudesta koulumatkaetuuteen kysytään usein tilanteessa, jossa oppilaan 
vanhemmat asuvat erillään ja oppilas on vuorotellen kummankin vanhemman luona.  
Vuoden 2019 lopussa lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annettua lakia 
muutettiin siten, että laki tunnistaa lapsen vuoroasumisen.  
 
Vuoroasumisessakin lapsella on vain väestörekisteriin merkitty virallinen 
asuinpaikka, jonka perusteella kunta osoittaa oppilaan lähikoulun. Kunta järjestää 
kuljetuksen vain em. yhdestä osoitteesta.  

3. KULJETUSTEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET 
 

Pääperiaatteena koulukuljetusten järjestämisessä ovat tasapuolisuus, turvallisuus ja 
taloudellisuus.  

 

3.1. Kuljetusten järjestäminen esiopetukseen 

 
➢ Kuljetusoikeuden omaavien esikoululaisten kuljetukset järjestetään 

ensisijaisesti saattoavustusta käyttäen. Tämä tarkoittaa, että huoltajat 
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huolehtivat oppilaan kuljettamisesta esikouluun ja takaisin. Toissijainen 
kuljetusmuoto on linja-auto ja viimeisenä vaihtoehtona harkitaan 
tilausliikennettä. 

➢ Korvaus maksetaan perhekohtaisesti, ei lasten lukumäärän mukaan.  
➢ Saattoavustus maksetaan esikoulun läsnäolopäivien mukaisesti (meno-

paluu/päivä) kaksi kertaa vuodessa (syksy ja kevät) hakemuksen perusteella. 
➢ Saattoavustuksen suuruus on kulloinkin voimassa oleva Kansaneläkelaitoksen 

oman auton käytöstä maksettava korvaus (0,20 €/km). 

 

 

3.2. Koulukuljetusten järjestämisen periaatteet 

 
➢ kuljetuksissa käytetään pääsääntöisesti linja-autoa 
➢ muita kuljetusmuotoja, tilaus linja-autoja ja takseja, käytetään täydentämään 

julkisen liikenteen yhteyksiä 
➢ käytetään lyhintä reittiä 
➢ käytetään keräilypysäkkejä 
➢ oppilas voi joutua käyttämään useita eri kuljetusmuotoja 
➢ lasten iltapäivätoimintaan tai koulujen kerhotoimintaan ei järjestetä 

kuljetusta, eikä iltapäivätoiminnasta tai kerhosta kotiin 
➢ talviajan kuljetus järjestetään 1.10.-31.3. välisellä ajalla 
➢ huoltaja vastaa ja on velvollinen opettamaan lastaan liikkumaan turvallisesti 

liikenteessä, koulumatka ei ole kouluaikaa 
➢ huoltaja vastaa, että lapsi pääsee turvallisesti kotoa linja-autoon/taksiin ja 

linja-autosta/taksista kotiin 

Aikatauluista johtuen oppilas voi joutua odottamaan kuljetusta aamulla ja/tai illalla. 
Odotusajat pyritään pitämään kohtuullisina. Kuljetusta odottavalle oppilaalle on 
järjestettävä koululla mahdollisuus ohjattuun toimintaan.  

Taksikuljetuksia ei järjestetä ovelta ovelle -kuljetuksina, vaan oppilaat kerääntyvät ns. 
keräilypysäkeille samalla tavoin kuin linja-autoa käyttävät oppilaat kerääntyvät linja-
autopysäkeille. Kodin ja taksipysäkin tai linja-autopysäkin välille ei pääsääntöisesti 
järjestetä kuljetuksia, jos matka on lyhyempi kuin koulukuljetuksen järjestämisraja eli 
0-2 luokkalaisilla kolme kilometriä ja muilla viisi kilometriä. 
Koulumatkaan kuluvaa aikaa laskettaessa itse kuljettavan matkan laskemisessa 
käytetään periaatetta:  
0.-6.- luokkalaiset 15 min/km ja 7.-9.-luokkalaiset 10 min/km. 
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Oppilaan huoltajalle voidaan maksaa hakemuksesta koulumatkakustannusten 
saattoavustusta tapauskohtaisesti, jos oppilas täyttää koulukuljetusehdot ja huoltaja 
kuljettaa oppilasta. Avustuksen suuruus on Kansaneläkelaitoksen kulloinkin 
voimassa oleva oman auton käytöstä maksettava korvaus (0,20 €/km). Mikäli 
oppilaan koulumatkalla on mahdollista käyttää julkista linja-autoliikennettä, ei 
saattoavustusta makseta.  
Iltapäivätoiminnasta kunta ei järjestä kuljetusta kotiin. 
 
 

4. KUINKA KOULUKULJETUSTA TAI KORVAUSTA HAETAAN 
 

Koulukuljetusetuutta haetaan esiopetukseen kunnan kotisivuilta löytyvällä 
lomakkeella, ensimmäiselle ja seitsemännelle luokalle siirryttäessä 
koulukuljetusetuutta haetaan Wilmassa. Päätökset koulukuljetusetuuden 
myöntämisestä toimitetaan huoltajille kesäkuussa.  

Kun esiopetuksen oppilaalle on myönnetty saattoavustus oppilaan kuljettamisesta 
esikouluun ja takaisin, korvaus haetaan sivistystoimesta jälkikäteen kaksi kertaa 
vuodessa, syyslukukauden lopussa, sekä kevätlukukauden lopussa. Sivistystoimi 
lähettää korvaushakemuksen oppilaan huoltajalle.  

Askolan sivistyslautakunta hyväksyy koulukuljetusperiaatteet ja päättää 
hankinnoista hallintosäännön mukaisesti. Päätöksenteko perustuu lainsäädäntöön ja 
sivistyslautakunnan päätöksiin. Sivistystoimen viranhaltijat soveltavat näitä Askolan 
kunnan hallintosäännön mukaisesti. Mikäli huoltajat eivät tyydy viranhaltijan 
päätökseen siitä voi tehdä oikaisuvaatimuksen Helsingin hallinto-oikeudelle.  
Kuljetusmuodosta ei voi tehdä oikaisuvaatimusta. 

Linja-autojen aikataulut ja reittitiedot ovat luettavissa Askolan kunnan nettisivuilla ja 
matkahuollon sivuilta. Lisäksi taksikuljetusoppilaille toimitetaan reitit ja 
aikataulutiedot kotiin elokuussa ennen koulun alkua.  

 

5. KULJETUKSEN AIKANA NOUDATETTAVAA 
 

Koulumatkoihin liittyy monia riskejä. Oppilas voi vaikuttaa omaan turvallisuuteensa 
koulukyydin ja julkisen liikenteen käyttäjänä. Kuljettajalle on taattava työrauha. 
Oppilaat eivät myöskään saa häiritä muita matkustajia. Jotta koulukuljetukset 
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sujuisivat mahdollisimman joustavasti ja turvallisesti, on oppilaiden ja huoltajien 
oltava tietoisia seuraavista periaatteista ja noudatettava niitä: 

➢ liikenneturvallisuus on kuljetuksen aikana tärkeintä  

➢ linja-autossa tai taksissa ei saa liikkua kuljetuksen aikana 

➢ tilausajoneuvossa turvavyöt on pidettävä kiinni koko matkan ajan 

➢ kunta ja liikennöitsijä päättävät yhdessä pysäkin paikan tieliikennelain 
perusteella 

➢ huoltaja vastaa, että lapsen vaatteissa on heijastimet tai lapsi käyttää 
heijastinliiviä pimeän aikaan 

➢ huoltajan tulee ilmoittaa taksinkuljettajalle lapsen sairastumisesta tai muusta 
poissaolosta mahdollisimman ajoissa, jotta taksi ei aja turhia reittejä  

➢ mikäli oppilas sairastuu kesken koulupäivän, koululta otetaan yhteyttä 
huoltajaan kuljetusoppilaan noutamiseksi kotiin 

➢ huoltajan tulee huolehtia, että lapsi on ajoissa sovitussa noutopaikassa (5 min 
ennen annettua aikaa) 

➢ auto ei ole myöhässä, jos se saapuu pysäkille 15 minuutin kuluessa sovitusta 
ajasta 

➢ kuljettaja saa puuttua kuljetuksen aikana tapahtuvaan häiriköintiin tilanteen 
vaatimalla tavalla 

➢ oppilas/huoltaja on vastuussa oppilaan mahdollisesta liikennevälineelle 
aiheuttamasta vahingosta 

➢ oppilaan on huolehdittava saamastaan bussikortista.  Bussikortti on 
tarkoitettu vain koulumatkoihin. Kunta maksaa lukuvuoden ensimmäisen 
bussikortin. Mikäli kortti häviää tai rikkoutuu, peritään uudesta kortista 10 
euroa. Uuden kortin saa Askolan koululta  

➢ koululiikuntaa varten autossa saa kuljettaa urheiluvälineitä. Oppilaiden 
urheiluvälineet tulee kuljetuksen ajaksi pakata ja suojata asianmukaisesti 

➢ koulukuljetus on tarkoitettu vain siihen oikeutetuille oppilaille koulumatkoille, 
muita oppilaita esim. kylään tulevia kavereita ei kuljeteta koulukuljetuksessa 
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5.1. Liikenneturvallisuus 
 

Huoltajien velvollisuus on huolehtia siitä, että koulunsa ja esikoulunsa aloittaville ja 
vanhemmillekin oppilaille opetetaan turvallinen koulumatkareitti, aikataulujen 
käyttö ja liikenteessä kulkeminen. Samalla lapsi oppii liikkumaan kotiympäristössään 
ja luottamaan omaan selviytymiseensä. Koulukuljetuksessa mukana olevien lasten 
huoltajat vastaavat siitä, että lapsi pääsee turvallisesti kotoa ajoneuvoon ja 
ajoneuvosta kotiin. Liikennöitsijän vastuu kattaa oppilaiden kuljetuksen kotipysäkiltä 
koulun pysäkille ja koulun pysäkiltä kotipysäkille.  

 

5.2. Linja-auton tai tilausliikenteen kuljettaja 
 

Kuljettaja on koulukuljetusten aikana kasvatuksesta vastaava henkilö. Kuljetusten 
aikana noudatetaan kuljettajan antamia ohjeita. Linja-auton tai koulukuljetusauton 
kuljettaja saa tarvittaessa puuttua kuljetuksen aikana tapahtuvaan epäasialliseen 
käytökseen tilanteen vaatimalla tavalla. 
 

5.3. Oppilasta koskevaa 
 

Oppilaan tulee olla pysäkillä riittävän ajoissa, viimeistään viisi minuuttia ennen 
ohjeellista pysäkkiaikaa. Koulukuljetuksen ei tarvitse odottaa oppilasta, jos hän 
myöhästyy keräilypysäkiltä, tällöin kuljetus kouluun on vanhempien vastuulla. 
Kuljetus ei ole myöhässä, jos se saapuu pysäkille enintään 15 minuutin kuluttua 
sovitusta ajasta. Koulukuljetus ei saa ohittaa keräilypysäkkiä ennen ohjeellista aikaa, 
elleivät kaikki pysäkiltä kyytiin nousevat oppilaat ole mukana.  

Oppilas voi itse ilmoittaa jäävänsä tilapäisesti pois tilatun koulukuljetusauton 
paluukuljetuksesta vain siinä tapauksessa, että hänellä on esittää huoltajan 
allekirjoittama asiaa koskeva lupa tai huoltaja on erikseen asiasta informoinut 
koulua ja kuljettajaa. Oppilaalle ei järjestetä korvaavaa kuljetusta.  

Koulukuljetuksen kyytiin saa ottaa vain sellaisia urheiluvälineitä tai muita 
ylimääräisiä tavaroita, joita tarvitaan lukujärjestyksen mukaisesti esimerkiksi 
liikuntatunneilla tai joiden tuomisesta on erikseen sovittu koulun kanssa (ei 
polkupyöriä). Oppilaiden urheiluvälineet tulee kuljetuksen ajaksi pakata ja suojata 
asianmukaisesti. 
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5.4. Vastuut ja vakuutusturva 
 

Kunta on vakuuttanut kaikki oppilaat koulussa tai koulumatkalla tapahtuvan 
tapaturman varalta. Vakuutus koskee varsinaista kouluaikaa ja koulumatkaa sekä 
koulun järjestämiä retkiä. Vakuutus korvaa tapaturman aiheuttamat hoitokulut, 
esinevahinkoja ei korvata (kännykät, silmälasit yms).  

Tapaturman sattuessa huoltajan velvollisuus on ottaa yhteyttä kouluun tai 
sivistystoimeen vakuutusilmoituksen tekemiseksi. Liikennevahingoissa hoitokulut 
ohjataan ensisijaisesti lakisääteisen liikennevakuutuksen korvattavaksi.  

Kunta ei korvaa oppilaiden autoille aiheuttamia vahinkoja. Iästä huolimatta 
vahingontekijä tai hänen huoltajansa joutuu korvaamaan aiheuttamansa vahingon. 
Liikennöitsijä ja oppilaan huoltaja sopivat vahinkojen korvaamisesta keskenään. 

 

6. POIKKEUSTILANTEET 
 

Ajokelin ollessa huono tai muista erityisistä syistä, voi joskus käydä niin, ettei auto 
pääse kulkemaan aikataulun mukaisesti. Liikennöitsijä on velvollinen järjestämään 
korvaavan kuljetuksen. Mikäli linja-auto tai taksi ei saavukaan pysäkille sovitussa 
ajassa (+15 min) oppilaan ei tarvitse odottaa kuljetusta pysäkillä loputtomiin vaan on 
parasta, että hän menee takaisin kotiinsa/kouluunsa ja ottaa yhteyttä vanhempiin 
tai opettajaan.  

Mikäli kuljetuksessa tapahtuu vakavia rikkomuksia, kuten liikennelainsäädännön 
rikkomista, tulee asianosaisten ottaa suoraan yhteyttä poliisiin.  

 

7. TOISEN ASTEEN KULJETUKSET 
 

Kela maksaa lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevalle 
koulumatkatukea koulumatkojen kustannuksiin. www.kela.fi/koulumatkatuki. 

Näin haet koulumatkatukea  

- Hae koulumatkatukea erikseen joka lukuvuodeksi (1.8.–31.7.).  
- Hakemuslomakkeita saat oppilaitoksista, Kelan palvelupisteistä ja osoitteesta 

www.kela.fi/lomakkeet.  

http://www.kela.fi/koulumatkatuki
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- Askolan lukion opiskelija hakee koulumatkatukea Kelan lomakkeella koulun 
koulusihteeriltä. Koulusihteerin kanssa yhdessä tehdään ostotodistus, jonka 
opiskelija vie matkahuoltoon ja saa sieltä koulumatkatukikortin.   
 
 
 
 
 

8. PALAUTTEET JA LISÄTIEDOT 

 

Kuljetuksen laatuun liittyvät palautteet osoitetaan sivistystoimeen.  

Lisätietoja: 

Sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen puh. 040 506 9547 
Toimialasihteeri Leena Lehtimäki puh. 040 532 1715  
Koulusihteeri Mia Aaltonen puh. 040 710 9171  
Lukion koulusihteeri Annukka Sintonen-Seger 040 714 6705 
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Muistiinpanoja: 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


