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ESIOPETUSKULJETUKSESSA NOUDATETTAVA OHJEISTO  
 
 
LAIT JA PÄÄTÖKSET  
  
Perusopetuslaki § 32 I koulumatkat  
Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen tai varhaiskasvatuslaissa 
tarkoitetusta päivähoidosta esiopetukseen on viittä kilometriä pidempi, oppilaalla on 
vastaavasti oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai 
päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai päivähoitoon. 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.  
 
Kunnanvaltuusto 22.12.2003 § 67 
Kunnanvaltuuston talousarvioasiakirja 2004: esikoululaisten kuljetusmatkan pituus on 
laissa säädetty viittä kilometriä pidempi matka. 
 
Sivistyslautakunta 9.9.2015 § 41 
Esiopetuskuljetuksessa noudatettava ohjeisto.  
 
OIKEUTUS KULJETUKSEEN 
Jos oppilas käy muuta kuin koulunkäyntialueensa esikoulua, edellytys on, että huoltaja 
vastaa kuljetuksesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista. Jos oppilas esim. 
yhteishuoltajuuden vuoksi asuu useammassa osoitteessa, päätöksen perusteena 
käytetään silloinkin vain väestörekisterin ilmoittamaa osoitetta ja matkat korvataan edellä 
mainituin perustein.  
 
Jos oppilas muuttaa kesken lukukauden toiselle koulunkäyntialueelle ja jatkaa luvan 
saatuaan entisessä esikoulussa, huoltaja vastaa kuljetuskustannuksista.  
 
MATKAN PERUSTEELLA 
Maksuttomaan kuljetukseen oikeuttavalla matkalla tarkoitetaan kotoa suoraan 
esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin suuntautuvaa matkaa. Siilinjärvellä kuljetukseen 
oikeuttavan yhdensuuntaisen matkan pituus on yli viisi kilometriä. Matka mitataan 
kotiportilta esikoulun portille lyhintä jalankulkukelpoista tietä pitkin. Matkalla tarkoitetaan 
myös kuljetusta päivähoidosta esiopetukseen ja takaisin päivähoitoon, mikäli päivähoito ja 
esiopetus on järjestetty eri paikoissa. Perusopetuslain mukaisesti lapsella ei ole oikeutta 
kuljetukseen kotoa päivähoitoon tai päivähoidosta kotiin. 
 
MUUN SYYN PERUSTEELLA 
Jos koulukuljetusta haetaan matkan vaikeuden tai rasittavuuden vuoksi, huoltaja toimittaa 
hakemuksen tueksi riittävän selvityksen asiasta (psykologin tai lääkärin lausunto), josta 
selviää koulukuljetuksen välttämättömyys ja kulkuneuvo, jos se on muu kuin linja-auto. 
Matkojen vaarallisuudesta on sivistyslautakunnan päätös, jota tarvittaessa päivitetään 
poliisiviranomaisen lausunnoin. 
 



 
KULJETUKSEN HAKEMINEN 
Maksuttomaan kuljetukseen oikeuttavat hakevat kuljetusta erillisellä lomakkeella 
esikouluun ilmoittautumisen yhteydessä. Kesken toimintavuoden kuljetusta hakeville 
päätökset annetaan kahden viikon kuluessa hakemisesta. Hakemukset jätetään 
koulutoimistoon. 
 
KULJETUKSESTA PÄÄTTÄMINEN 
Sivistyslautakunta päättää koulukuljetusten kanssa yhtenevät maksuttoman 
esiopetuskuljetuksen perusteet ja ohjeet. Kuljetuspäätökset tekee Siilinjärven 
sivistyspalveluiden talouspäällikkö. Tiedot käytännön kuljetusjärjestelyistä toimitetaan 
päätöksen liitteenä. 
 
Maksuttomasta esiopetuskuljetuspäätöksestä tiedotetaan hakijalle, päiväkodille ja 
liikennöitsijälle. Päätökset toimitetaan hakijoille 30.6. mennessä. 
 
KULJETUKSEN JÄRJESTÄMINEN 
Pääsääntöisesti esikoulukuljetuksissa käytetään aikatauluiltaan sopivaa linjaliikennettä. 
Tilausliikennettä ja taksia käytetään tai vanhemmille maksetaan saattoavustusta, jos 
linjaliikenne puuttuu tai sen reitit ja aikataulut ovat esikoulukuljetukseen soveltumattomat 
tai oppilas ei terveydellisistä syistä pysty käyttämään linjaliikennettä. Maksuttoman 
kuljetuksen vaihtoehtona oleva oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä 
riittävä avustus maksetaan, mikäli kuljetusta ei pystytä järjestämään olemassa oleville 
koulukuljetusreiteille taloudellisesti järkevällä tavalla.  
 
Oppilaan itse kuljettava matka linja-autopysäkille/sovitulle pysähtymispaikalle tai taksireitin 
varteen voi olla enintään kolme kilometriä, ellei päivittäinen esikoulumatkaan käytettävä 
aika ylity tai oppilaan terveydentila muuta vaadi tai tietä ole todettu vaaralliseksi. 
 
Esiopetuskuljetusten keskeytysten osalta vanhemmat ovat velvollisia ottamaan yhteyttä 
esiopetusta antavaan päiväkotiin.  
 
Avustus maksetaan laskua vastaan huoltajan ilmoittamalle pankkitilille kesäkuussa ja 
joulukuussa. Avustus on linja-autotaksan suuruinen. 
 
Mikäli päivähoitoa käyttävälle oppilaalle haetaan maksutonta kuljetusta kotoa suoraan 
esiopetukseen tai esiopetuksesta suoraan kotiin, Kuntaliiton ohjeiden mukaan kuljetus 
järjestetään silloin, kun edellä mainitut kuljetukseen oikeuttavat esiopetuspäivät ovat 
pysyvät koko toimintavuoden siten, että ne voidaan kuljetusten reitityksessä ja 
järjestämisessä ottaa huomioon. Jos päiviä ei pystytä edellä mainitulla tavalla ennakkoon 
ilmoittamaan tai oppilaan asuinalueella ei ole linja-autoliikennettä tai taksireittejä, perheelle 
maksetaan saattoavustus. 


