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JOHDANTO 
 

Oppaan tarkoituksena on parantaa esi- ja perusopetuksessa olevien 
oppilaiden koulukuljetusten turvallisuutta sekä antaa pelisääntöjä ja ohjeita 
kouluille, koululaiskuljettajille, vanhemmille ja oppilaille. 
 
Oppaassa esitellään ne periaatteet, joiden mukaan oppilaille myönnetään 
kunnan järjestämä maksuton koulukuljetus, kerrotaan kuljetusten 
järjestämisestä sekä annetaan ohjeita kuljetusten aikaiseen käyttäytymiseen 
ja poikkeavien tilanteiden varalle. 

 
 
LAINSÄÄDÄNTÖ 
 

Perusopetuslain 6 § 
Oppilaan koulupaikan määräytyminen 
 
Opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden matkat ovat asutuksen, 
koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä 
liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. 
Esiopetusta järjestettäessä tulee lisäksi ottaa huomioon, että opetukseen 
osallistuvilla lapsilla on mahdollisuus käyttää päivähoitopalveluita. 
 
Kunta osoittaa oppivelvolliselle ja muulle perusopetuslaissa tarkoitettua 
opetusta saavalle em. kohdan mukaisen lähikoulun. 
 
Kunta voi perustellusta opetuksen järjestämiseen liittyvästä syystä 
opetuskieltä muuttamatta vaihtaa opetuksen järjestämispaikkaa. 
 
Perusopetuslain 32 § 
Koulumatkat 
 
Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä 
kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Jos 
esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen tai lasten 
päivähoidossa annetussa laissa tarkoitetusta päivähoidosta esiopetukseen on 
viittä kilometriä pitempi, 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. 
 
Edellä 1 momentin mukaisesti järjestettävä oppilaan päivittäinen koulumatka 
odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas on 
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lukuvuoden alkaessa täyttänyt 13 vuotta, saa koulumatka kestää enintään 
kolme tuntia. 
 
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. 

 
Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun 
toimintaan. 

 
 
LAIN TARKOITTAMIEN LÄHTÖKOHTIEN TOTEUTTAMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ 
 

Oppilaan koulumatkalla tarkoitetaan suorinta, ympäri vuoden kulkukelpoista 
reittiä mitattuna oppilaan kotoa koulun tontin rajalle 
 
Oppilaan ehdoton oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen 
 
¤ Laissa ei ole määräystä siitä, kuinka paljon koulumatkan tulee olla yli viisi 
kilometriä 
 
¤ Esiopetuksessa ja perusopetuksessa olevan oppilaan katsotaan esim. 
matkan rasittavuuden perusteella selviytyvän koulumatkastaan itse aina 
viiteen kilometriin asti vuodenajasta riippumatta ja matkaan käytetty aika ei 
muodostu kohtuuttoman pitkäksi eikä myöskään ylitä samassa lainkohdassa 
määritettyä enimmäisaikaa 
 
¤ Oppilaan voidaan myös viittä kilometriä pitemmillä koulumatkoilla edellyttää 
kulkevan osan koulumatkastaan itse 
 
¤ Esiopetuksessa olevalle oppilaalle, jolla on oikeus myös päivähoitoon, 
järjestetään vain yksi kuljetus aamusella ja yksi iltasella 

 
Saattoavustus 

 
¤ Perusopetuslain 32 §:n mukaan maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on 
oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus 
 
¤ Tämä tulee kysymykseen tapauksissa, joissa koulutuksen järjestäjän on 
vaikeaa saada käytännön kuljetusjärjestelyjä 
 
¤ Asiasta tulee sopia huoltajan kanssa ja avustuksen myöntämisen 
edellytyksenä kuitenkin on, että oppilaalle on ensin muodostunut ko. 
lainkohdan perusteella oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen 
 
 
 
Koulutuksen järjestäjä voi myös päättää em. lainkohdassa säädettyä 
etua laajempienkin etuisuuksien antamisesta perusopetuksen oppilaille 
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¤ Leppävirran kunnassa on kunnan omalla päätöksellä säädetty ainoastaan 
esiopetuksessa olevien oppilaiden osalta laajemmasta etuisuudesta, jolloin 
maksuton koulukuljetus järjestetään kun koulumatka on kolmea kilometriä 
pitempi 
 
¤ Mikäli huoltaja valitsee esiopetuksessa tai perusopetuksessa olevan 
oppilaan koulupaikaksi muun kuin kunnan osoittaman oppilaan oman 
lähikoulun tai muun opetukseen soveltuvan paikan, vastaa huoltaja itse 
kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista 
 
¤ Kesken lukuvuoden asuinpaikkaa vaihtavalle oppilaalle ei myönnetä 
koulukuljetusta muualle kuin lähikouluun. 
 
¤ Erityisopetukseen otettujen ja siirrettyjen oppilaiden koulukuljetus 
järjestetään oppilaan kehitystason ja tarpeen mukaan tavoitteena kulkeminen 
yleisillä kulkuneuvoilla.  
 
¤ Koulutapaturmissa oppilaalle järjestetään koulukuljetus lääkärintodistuksen 
perusteella. Myös vapaa-ajan tapaturmiin liittyen oppilaan koulunkäynnin 
turvaamiseksi järjestetään tarvittava koulukuljetus lääkärintodistuksen 
perusteella, mutta tällöin huoltaja on velvollinen antamaan koulutoimelle 
pyydettäessä selvityksen tapaturmaan liittyvien vakuutusten kautta saatavista 
kuljetuskorvauksista.  

 
¤ Lisäksi on huomioitava, että maksuton koulukuljetus päivähoidon osalta voi 
koskea vain esiopetuksessa olevaa oppilasta, eli päivähoitomatkat 
perusopetuksen oppilaiden osalta eivät kuulu koulukuljetusten piiriin. 
Myöskään koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan ei järjestetä erillistä 
koulukuljetusta. 
 
 
Harkintaan perustuva oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen  

 
Kun oppilaan koulumatka on enintään viisi kilometriä ( esiopetuksessa olevan 
oppilaan enintään kolme kilometriä ) tai kun edellä tarkoitettu matka oppilaan 
ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, 
rasittavaksi tai vaaralliseksi. 
 
¤ Lähtökohtana on, että ko. tapauksessa huoltajan tule aina hakea kirjallisesti 
harkinnanvaraista matkaetuisuutta ja hakemus tulee aina perustella. Lisäksi 
hakemuksessa tulee olla asiantuntijan lausunto jäljempänä ilmenevin 
perustein. Viranomaisen tulee tehdä siitä päätös ja antaa se tiedoksi 
muutoksenhakuohjeineen. 
 
¤ Päätettäessä viittä kilometriä lyhyempien koulumatkojen tukemisesta tulee 
ottaa huomioon sekä oppilaan henkilöön liittyvät tekijät että koko  
koulumatkaan liittyvät objektiiviset olosuhteet 
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¤ Oppilaan oikeus koulumatkaetuun voi tällöin rajoittua myös vain osaan 
aikaan lukuvuotta, esim. talviaikaan tai oppilaan sairausaikaan 
 
¤ Se, että huoltaja tai hoitaja ei esim. pysty saattamaan oppilasta, ei ole 
peruste koulumatkaetuisuuden myöntämiselle, koska lainsäädäntö lähtee 
lähtökohdasta, että oppilaan itsensä tulee siitä suoriutua ja myös osata lähteä 
kotoa oikeaan aikaan 
 
¤ Lainkohdassa on erityinen merkitys sanalla liian, jota taustaa vasten tulee 
arvioida kulloisessakin tapauksessa oppilaan iän vaikutusta, hakemuksessa ja 
sitä tukevassa asiantuntijalausunnossa esille tuotuja oppilaan henkilöön 
liittyviä tekijöitä ja vallitsevia tosiasiallisia ja toteen näytettäviä koko 
koulumatkan olosuhteita 
 
¤ Koulumatkasta ei suoraan muodostu liian vaikeaa esim. pimeän 
vuodenajan, lumisen/liukkaan kelin vuoksi, metsätaipaleen vuoksi tai että 
oppilas joutuu kulkemaan yksikseen valaisematonta tietä. Koulukuljetuksen 
järjestäminen koulumatkan vaikeuden tai rasittavuuden perusteella edellyttää 
aina asiantuntijan lausuntoa. Lausunnon voi antaa lääkäri, psykologi tai muu 
asiantuntija tapauksesta riippuen. Lausunnosta on ilmettävä kuljetustarpeen 
syiden ja perustelujen lisäksi se, millä kulkumuodolla asiantuntija suosittelee 
kuljetuksen tapahtuvan. Lausunnosta on myös ilmettävä selkeästi, mille 
ajanjaksolle asiantuntija suosittelee koulukuljetuksen järjestämistä. 
 
¤ Koulukuljetukset petoeläinten vuoksi myönnetään erikseen 
tapauskohtaisesti ottaen huomioon riistanhoitopiirin, riistanhoitoyhdistyksen 
sekä petojen liikkeitä ja petokantaa laskevien tahojen lausunnot 
 
¤ Se, että oppilas joutuu kulkemaan yleistäkin tietä pitkin, jolla luonnollisesti 
myös on liikennettä, ei suoraan tee koulumatkasta liian vaarallista. 
Arvioitaessa koulumatkan tai sen tietyn osan vaarallisuutta, tulee arviointi 
perustaa yksittäisten hakemuksessa esille tuotujen vaaratekijöiden arviointiin 
suhteessa oppilaan ikään ja siihen, milloin juuri ko. oppilaalle tästä tai näistä 
tekijöistä johtuen koulumatkasta muodostuu liian vaarallinen. Koulumatkojen 
turvallisuuden arviointiperusteena voi myös käyttää yleisten teiden osalta 
KOULULIITU- ohjelmalla tuotettujen teiden vaarallisuusindeksilukuja 
suhteutettuna aina oppilaan luokka-asteeseen. Arvioinnissa tarkastellaan 
monipuolisesti koulumatkan liikenteellisiä olosuhteita, mutta suurimman 
painoarvon arvioinnissa saavat teiden liikennemäärät ja nopeusrajoitukset. 
Esimerkiksi valaistuksen puuttuminen ei yksinään tee tiestä vaarallista. 
Samoin teiden ylittämistä ei yleensä pidetä kuljetuksen perusteena. Arviointeja 
ja suosituksia käytetään asiantuntija-apuna päätöstä tehtäessä, mutta ne eivät 
kuitenkaan suoraan velvoita kuntaa kuljetuksen järjestämiseen. 
 
¤ Lähtökohtana aina on, että koulukuljetuksessa olevan oppilaan on kuljettava 
itse kotoa kuljetusreitin pysäkille ja samoin myös takaisin kotiin. Jo 
kuljetuspysäkkiä määritettäessä turvallisuuden lisäksi otetaan huomioon 
oppilaan itsensä kulkeman koulumatkan osuus ja kuljettavan matkan pituuden 
osalta se suhteutetaan oppilaan ikään ja kokonaisuudessaan koulumatkaan 
odotuksineen käytettävään aikaan. Jos myös tälle koulumatkan osuudelle 
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haetaan maksutonta koulukuljetusta, sovelletaan päätöstä tehtäessä em. 
periaatteita ja etuisuutta tulee huoltajan myös hakea em. periaatteiden 
mukaisesti. 
 
Päätöksentekoon liittyvää 

 
¤ Päätettäessä harkintaan perustuvasta maksuttomasta 
koulumatkaetuisuudesta, tulee ottaa huomioon tarkoitussidonnaisuuden 
periaate, eli viranomaisen on käytettävä toimivaltaansa yksinomaan lain 
mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin ja siihen, mihin toimivalta on annettu, eli 
po. tapauksissa päätösten tulee perustua yksistään koulutoimen 
lainsäädäntöön 
 
¤ Päätöksen tulee perustua hakemuksen perustelujen, hakemuksen liitteenä 
olevan asiantuntijalausunnon ja näitä asiakirjoja täydentävien lisäselvitysten 
pohjalta tehtävään arvioon oppilaan itsensä suoriutumismahdollisuudesta 
koulumatkastaan hänen ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen. Eli päätös ei 
voi perustua siihen, voiko huoltaja itse tai hoitaja saattaa oppilasta 
koulumatkalla vai ei. 
 
¤ Päätös ei saa perustua kunnan taloudelliseen tilanteeseen tai käytännön 
kuljetusjärjestelyihin. Lisäksi koulukuljetuksista vastaavan viranomaisen tulee 
noudattaa yhdenvertaisuuden periaatetta. 
 
¤ Leppävirran kunnan toimintasäännön mukaan päätöksen 
harkinnanvaraisuuteen perustuvan koulumatkaetuisuuden myöntämisestä 
tekee koulutoimenjohtaja. Perusturvan alaisessa esiopetuksessa olevien 
oppilaiden osalta hakumenettely on sama ja päätöksen tekee 
perhepalvelujohtaja samojen periaatteiden pohjalta. Kielteinen päätös tulee 
aina perustella. Perusopetuslain 42 §:n mukaan päätökseen haetaan 
muutosta valittamalla hallinto-oikeudelta. 
 

 
YHTEISTYÖTAHOJEN TEHTÄVÄT JA OHJEET 
 

Jotta kuljetukset sujuisivat mahdollisimman joustavasti ja turvallisesti, on eri 
yhteistyötahojen oltava tietoisia seuraavista periaatteista ja noudatettava niitä. 
 
On huomioitava myös, että koulun järjestyssäännöt ovat voimassa myös 
koulumatkan aikana. 
 
Kuljettajan tehtävät 
 
¤ esittäytyminen uuden lukuvuoden alkaessa 
¤ ajaminen liikennesääntöjen mukaisesti 
¤ koulukuljetusreittien ajaminen tilauksen ja sopimuksen mukaisesti sekä 
yhteisesti sovitun aikataulun noudattaminen 
¤ pysähtymispaikkojen ilmoittaminen kuljetettaville 
¤ pysäköiminen niin, että kuljetettava voi nousta ja jäädä kyydistä turvallisessa 
paikassa 
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¤ Kuljettaja voi ottaa taksin kyytiin ja tilausvuoron linja-autoon vain ko. reitin 
koulukuljetuksessa olevat oppilaat 
¤ oppilaiden sijoittaminen kuljetettavien koko huomioiden 
¤ kuormitusmääräysten noudattaminen 
¤ liikuntavälineiden kuljettaminen 
¤ järjestyksenpito autossa 
¤ ongelmatilanteissa yhteydenotot huoltajaan ja koululle ja tarvittaessa myös 
koulutoimistoon 
¤ huolehtii, että oppilas kiinnittää turvavyön 
¤ autosta poistuvan oppilaan opastaminen 
¤ erityistä huolenpitoa vaativien ( erityistä tukea tarvitsevat lapset ) oppilaiden 
huolehtiminen vastaanottavalle henkilölle saakka 
¤ kohtelias, asianmukainen ja esimerkillinen käytös 
¤ kääntöpaikan turvallisuuden varmentaminen 
¤ puhelinnumeron antaminen huoltajille mahdollisten sairastumisten ja 
poissaolojen varalta 

 
Huoltajan tehtävät 

 
Vanhemmat huolehtivat, että oppilas 
¤ on ajoissa kuljetuspaikalla 
¤ on pukeutunut sään mukaisesti odotukset huomioon ottaen 
¤ käyttää pimeällä heijastinta 
¤ kuljetusreitin varteen pyöräillessään käyttää pyöräilykypärää 
 
Vanhemmat selvittävät linja-autojen aikataulut ja harjoittelevat linja-autolla 
kulkemista. Aikatauluja saa www.matkahuolto.fi sekä kouluilta ja 
koulutoimistosta 
 
Vanhemmat opastavat lastaan asianmukaiseen käyttäytymiseen ja 
turvallisuuteen koulumatkojen aikana. 
 
Huoltaja huolehtii siitä, että oppilas ottaa kyytiin sellaisia urheiluvälineitä tai 
muita ylimääräisiä tavaroita, joita tarvitaan lukujärjestyksen mukaiseen 
opetukseen esim. liikuntatunneilla tai joiden tuomisesta on muuten erikseen 
sovittu koulun kanssa 
 
Huoltaja huolehtii siitä, että urheiluvälineet ja muut ylimääräiset tavarat on 
pakattu asianmukaisesti ( esim. luistimissa täytyy olla suojustimet sekä sukset 
ja sauvat kiinnitetty toisiinsa ) 
 
Jos oppilas ei tarvitse koulukuljetusta vanhemmat ilmoittavat poissaolosta 
suoraan liikennöitsijälle/Ula- keskukselle sekä koululle. Huoltajan tulee 
muistaa peruuttaa sekä aamu- että iltapäiväkyyti. 
 
Huoltaja ei voi itse tilata koulukuljetusta eikä tehdä muutoksia 
kuljetusreitteihin. 
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Oppilaan tehtävät 
 
¤ on ajoissa sovitulla odotuspaikalla, että kaikki kuljetettavat ehtivät oikeaan 
aikaan kouluun 
¤ odottaa autoa rauhallisesti eikä aiheuta vaaraa itselleen eikä muille 
¤ nostaa kättä reilusti sen merkiksi, että linja-auto pysähtyy ottamaan oppilaan 
kyytiin pysäkiltä 
¤ huolehtii siitä, että vaatteet eivät ole likaiset eivätkä lumiset kun nousee 
koulukyytiin 
¤ nousee autoon reippaasti ryntäilemättä, istuu penkille ja kiinnittää turvavyön 
sekä pitää turvavyön kiinnitettynä koko ajomatkan ajan ( myös bussissa ) 
¤ käyttäytyy automatkan aikana asiallisesti ja ottaa muut kuljetettavat 
huomioon, noudattaa hyviä tapoja ja kuljettajan antamia ohjeita 
¤ matkan aikana tulevista ongelmista kertoo heti kuljettajalle 
¤ poistuu autosta viivyttelemättä 
¤ jos oppilas joutuu ylittämään tien, odottaa kunnes kuljetusauto jatkaa 
matkaansa 
¤ ymmärtää pelisäännöt ja sitoutuu noudattamaan niitä 

 
Koulun tehtävät 
 
¤ Koulu huolehtii, että oppilaat saavat tiedot päivittäisistä kouluajoista, 
kuljetusjärjestelyistä sekä kuljettajista. Kukin koulu voi lisäksi antaa 
koulukohtaisia tätä opasta täydentäviä lisäohjeita kuljetusoppilaiden huoltajille 
aina ennen uuden lukuvuoden alkua ja myös sen aikana. 
¤ Lukuvuosittain kouluissa käsitellään koulukohtaiset koulukuljetusten 
pelisäännöt. Tässä oppaassa mainittuja pelisääntöjä koulu voi käyttää 
pohjana. 
¤ Koulu järjestää kuljetusoppilaiden ohjatun valvonnan mahdollisena 
kuljetusten odotusaikana. 
¤ Koulun taholta valvotaan koulukuljetusten toimivuutta ja tarvittaessa 
puututaan asiaan välittömästi ja tarvittaessa ilmoitetaan asiasta myös 
koulutoimenjohtajalle. 
¤ Koulu järjestää kuljetusoppilaille sään niin vaatiessa ( kova pakkanen ) 
mahdollisuuden olla sisätiloissa 
¤ Koulu antaa kouluautoilijoiden puhelinnumeron huoltajille mahdollisten 
sairastumista johtuvien poissaolojen varalta. 

 
Koulutoimiston tehtävät 
 
¤ Koulutoimistossa laaditaan kuljetusoppilaiden luettelot ja suunnitellaan reitit 
kouluilta saatujen tietojen pohjalta 
¤ Koululaiskuljetuksessa on käytössä keskitetty suunnittelu. Samalla 
alueella/saman reitin varrella asuvat ja saman suunnan kouluihin menevät 
oppilaat kootaan samaan taksiin. Suunnittelussa otetaan huomioon aikataulu, 
kohdekoulu, kuormitusmääräykset, jatkokuljetukset ja oppilaiden 
koulumatkaan käytetty sallittu enimmäisaika. 
¤ Reittien toimivuus katsotaan yhdessä koulujen ja koulukuljettajan kanssa. 
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¤ Koulukuljetukset järjestellään siten, että koulumatkaan menevä aika 
odotukset mukaan lukien ei ylitä lain mukaista sallittua enimmäisaikaa 
¤ Koulutoimistossa valvotaan kuljetusten toimivuutta ja kehitetään edelleen 
kuljetusjärjestelyjä 
¤ Koulutoimisto kutsuu aina tarvittaessa kokoon koulukuljetuksiin ja niiden 
käytännön järjestelyihin liittyvät yhteistyötahot. 

 
  
POIKKEUSTILANTEET 
 

Onnettomuus 
 
Leppävirran kunta on vakuuttanut kaikki esioppilaat ja perusopetuksen 
oppilaat koulussa tai koulumatkalla tapahtuvan tapaturman varalta. Vakuutus 
koskee varsinaista kouluaikaa ja koulumatkaa sekä koulun järjestämiä koulun 
vuosisuunnitelman mukaisia opinto- ym. retkiä. Vakuutus korvaa tapaturman 
aiheuttamat hoitokulut. Esinevahinkoja se ei korvaa. 
 
Mikäli sattuu liikenneonnettomuus, jossa tapahtuu myös henkilövahinkoja, 
vastaa poliisi tilanteen hallinnasta ja tiedottamisesta. Jos sattuu 
vakavuusasteeltaan lievempi onnettomuus, on koulu velvollinen tiedottamaan 
oppilaiden huoltajille tapahtuneesta. 
 
Linja-auto tai taksi ei saavu pysäkille 
 
Ajokelin ollessa erityisen huono tai muista erityisistä syistä voi joskus käydä 
niin, että linja-auto tai taksi ei pääse kulkemaan aikataulun mukaisesti. 
oppilaan on syytä odottaa noutopaikassa kohtuulliseksi ( n. 15 minuuttia ) 
katsottavan ajan. Jos auto ei odotuksen jälkeen tule, oppilas voi mennä 
takaisin kotiin ja ottaa yhteyttä vanhempiin tai kouluun. Liikennöitsijä järjestää 
yleensä korvaavan kuljetuksen, jos linja-auto tai taksi ei pääse hakemaan 
oppilaita esim. rikkoutumisen vuoksi. 
 
Kovat pakkaset 
 
Kovien pakkasten vuoksi ei järjestetä erillisiä kuljetuksia. Kuljetusoppilaat 
kuljetetaan tavalliseen tapaan. 
 
Vahinko ja ilkivaltatapaukset 
 
Liikennöitsijä ja oppilaan huoltaja sopivat vahinkojen korvaamisesta 
keskenään. Kunta ei korvaa oppilaiden autoille aiheuttamia vahinkoja. 

 
Yksityistien kunto 
 
Yksityistien hoitokunta tai toimitsijamies huolehtii ja vastaa siitä, että tie on 
liikennetarvetta vastaavassa kunnossa. Mikäli tiellä ei pystytä ajamaan 
koulukyytejä, taksiautoilija ilmoittaa asiasta suoraan huoltajille ja 
tiehoitokunnan puheenjohtajalle tai toimitsijamiehelle sekä koulutoimistoon. 
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Yksityisteiden toimihenkilöiden yhteystiedot saa teknisestä virastosta, Pentti 
Laitinen puh. 0400-379346.  Korvaavia kyytejä ei järjestetä. 
 
Kuljetuksen laatuun liittyvät kysymykset 
 
Mahdollisia laatuvirheitä koskeva palaute osoitetaan koulutoimistoon. Kaikki 
koulutoimistoon tulleet valitukset kirjataan ylös, selvitetään liikennöitsijän 
kanssa. Mikäli tapahtuu vakavia rikkomuksia, kuten liikennelainsäädännön 
rikkomuksia, tulee asianosaisten ottaa suoraan yhteyttä poliisiin. 

 
 
LIIKENNETURVALLISUUS 
 

Leppävirran kunta tekee omalta osaltaan jatkuvaa työtä koulumatkojen 
turvallisuuden puolesta. Huoltajien toivotaan huolehtivan omalta osaltaan siitä, 
että koulunsa aloittaville ja vanhemmillekin oppilaille opetetaan ja kerrataan 
vuosittain koulumatkareitti ja liikenteessä kulkeminen. Samoin huoltaja vastaa, 
että oppilas käyttää heijastinta pimeään vuodenaikaan ja aina pyöräillessä 
kypärää. 

 
YHTEYSTIETOJA 
  
 Koulut: 
 
 Alapihan koulu  (017) 5709 396, 5709 353 
 Kivelän koulu  (017) 5709 341, 5709 342 
 Konnuslahden koulu  (017) 545 702 
 Kurjalan koulu  (017) 546 103 
 Mustinsalon koulu  (017) 583 208, 044 797 5517 
 Oravikosken koulu  044 797 5515 
 Sorsakosken koulu  (017) 5543 140, 044 797 5516 
 Timolan koulu  040 7247 265 
 Tietolan koulu  040 822 4803 
 Koulutoimisto  (017) 5709 361, 040 7025 330 
 Koulutoimenjohtaja  0400 678 781 
 
 Liikennöitsijät: 
 Eronen Olli   0400 372 690 
 Helle-Kosunen Marketta  0400 310 423 
 Ikonen Jouni  040 7029 333 
 Kauhanen Mikko  0400 277 441  
 Kumlin Matti  050 3511 953 
 Laitinen Jouko  0400 883 909 
 Leppävirran Taksi  0400 327 939 
 Timonen Eero  0400 311 200 
 Voutilainen Jarmo  040 527 9850 


