Ruskon kunnan koulukuljetusten järjestämisen perusteet lukuvuonna 2021 - 2022

Perusopetuslaki 32§/koulumatkat
• Jos perusopetusta saavan koulumatka on viittä kilometriä pitempi,
oppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen
• maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai
saattamista varten myönnettävä riittävä avustus
• oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja
puoli tuntia; jos oppilas lukuvuoden alkaessa on täyttänyt 13 vuotta, saa
koulumatka kestää enintään 3 tuntia

Ruskon kunnan koulukuljetusperusteet
• Ruskon kunnassa kuljetukset järjestetään maksuttomana niille oppilaille,
joiden koulumatka lähikouluun on yli viisi kilometriä.
• Oppilaan koulumatka mitataan pitkin lyhintä jalankulkukelpoista tietä kodista
(tontin rajalta) kouluun (tontin rajalle). Mitattaessa seurataan kevyen
liikenteen väyliä, jos sellaisia on reitillä.
Huom! Hiidenvainion, Maunun ja Kirkonkylän tonteilla on eri raja.
• Kuljetus järjestetään maksuttomana myös niille, joille lääkärintodistuksella
esitetään koulukuljetuksen järjestämistä. Pelkkä suositus ei riitä ja tarvittaessa
kunnalla on oikeus pyytää uusi lääkärinlausunto.
• Kuljetus järjestetään maksuttomana myös niille oppilaille, joiden koulumatka
määritellään perusopetuslain tarkoittamassa mielessä vaaralliseksi.
Vaarallisuuden arvioinnin apuna käytetään soveltaen Koululiitu-ohjelmaa.
Kuitenkin siten, että lautakunta määrittää kuljetusperusteisiin vaaralliset tiet
lukuvuodeksi kerrallaan.

Koululiituohjelman päivitys tarkistetaan aina huhti- toukokuussa (kun
ohjelman päivitys on käytettävissä). Koululiituohjelman päivitykset
huomioidaan tulevan lukuvuoden koulukuljetuksissa.
Lukuvuonna 2021-2022 seuraavat tieosuudet ovat perusopetuslain mielessä
vaarallisia:

- Kaharintie on vaarallinen 1. - 3.lk:n oppilaille.
- Hujalantie on vaarallinen 1. luokan oppilaille osuudella Hujalantie 1- 100
sekä osoitteesta Hujalantie 180 eteenpäin.
- Valpperintie on vaarallinen osuudella Valpperintie 116- 309
1.-4. luokan oppilaille.
- Paattistentie on vaarallinen 1.-4.luokan oppilaille Vahdon keskustan
suunnasta tulevan pyörätien päättymisen jälkeen välillä Paattistentie 73 –
Lavamäentien risteys.
- Lavamäentie on vaarallinen 1.-4. luokan oppilaille osuudella
Lavamäentie 15 – Lavamäentie 356.

• Maksullinen koulukuljetus
Muilla perusopetuksen oppilailla on mahdollisuus osallistua kunnan järjestämiin
koulukuljetuksiin, jotka ovat osa fölin liikennettä.
Matkakortiksi voi hankkia joko kausikortin tai arvokortin. Kausikortille ladataan 10365 päivää kerralla, ja ladatun kauden aikana saa matkustaa Fölin liikenteessä
rajattomasti. Kausikortti sopii säännöllisesti matkustavalle. Arvokortille ladataan
saldoa ja matkustettaessa kortilta veloitetaan aina yhden matkan hinta kerrallaan,
joten se sopii epäsäännöllisemmin matkustavalle. Matkakortti tuo joustavuutta
myös koulumatkoihin. Mikäli haluaa käyttää bussia vain esimerkiksi talviaikaan tai
sadepäivinä, maksaa ainoastaan niistä päivistä/matkoista, jolloin bussia käyttää.
- Kaikki matkakortit tulee aina leimata lukijalaitteella bussiin noustessa

• Perusopetuksen yleisopetuksen koulukyydit järjestetään ainoastaan oman
kunnan kouluun lukuun ottamatta ruotsinkielisten opetusta sekä ns.
kehitysvammaisopetusta. Ruotsinkieliset oppilaat kuljetetaan Turkuun Föliä
hyödyntäen, mikäli matka kotoa Fölin linja-autopysäkille on alle kolme
kilometriä eikä päivittäinen koulumatkaan käytettävä aika ylitä lain säätämiä
rajoja. Jos nämä raja-arvot ylittyvät hyödynnetään taksikuljetusta.
• Oppilaiden koulukuljetukset järjestetään linja-autoilla tai pikkubussilla
• Kuljetuksissa noudatetaan käytäntöä, jossa kunnan järjestämän
koulukuljetuksen (linja-auto, pikkubussi) pysäkille kuljettavan matkan
enimmäispituus saa olla enintään kolme kilometriä. Oppilaan edellytetään
kulkevan omatoimisesti kuljetusreitin varteen.
• Merttelän koulun iltapäiväkerhotoiminnasta on kuljetus Hiidenvainion koulun
kuljetuspaikalle klo 15.30.
• Koulujen kerhoista ei järjestetä erillisiä kuljetuksia.
• Oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen vain yhdestä vakituisesta
osoitteesta kouluun sekä takaisin kotiin.
• Koulutuksen järjestäjä päättää, järjestääkö se maksuttoman koulukuljetuksen
vai korvaako se oppilaan huoltajalle kouluun kuljettamisesta aiheutuvat kulut.
Kunta määrittelee riittävän korvauksen, lv 2021-2022 se on 0,42 snt/km.
Korvaus maksetaan vain siltä matkalta, kun oppilas on kyydissä.
• Ruskon kunnassa ei järjestetä koulukuljetuksia pelkästään vaarallisen
tienylityksen perusteella.
•

Hiidenvainion koulun ja Merttelän koulun välillä järjestetään Ruskon
keskustan alueella asuville Merttelän koulussa opiskeleville oppilaille
mahdollisuus osallistua koulukuljetukseen sekä aamulla että iltapäivällä.
Kuljetus koskee niitä oppilaita, jotka on siirretty opetuksen järjestäjän
päätöksellä Merttelän kouluun Maunun koulun peruskorjauksen ja
laajennusosan rakentamisvaiheen ajaksi. Kunta opetuksen järjestäjänä
osoittaa oppilaalle koulupaikan hyödyntäen Merttelän koulun tiloja, sillä
Hiidenvainion ja Kirkonkylän kouluissa ei ole luokkatiloja oppilasmäärän
kasvun johdosta sekä väistötilaratkaisujen vuoksi.

Kuljetus koskee myös v. 2019 ja v. 2020 koulutyönsä Merttelän koulun luontoja liikuntapainotteisella luokalla aloittaneita sekä v.2021 aloittavia oppilaita.
Heillä on mahdollisuus osallistua koulukuljetukseen Hiidenvainion koulun
kuljetuspaikalta.
Vahdon kunnanosasta Merttelän luonto- ja liikuntapainotteiseen kouluun
kulkevilla oppilailla on mahdollisuus osallistua koulukuljetukseen aamulla
Laukolan koulun kuljetuspaikalta lähtevällä koulubussilla kohti Merttelän
koulua. He nousevat koulubussiin kuljetuspaikalta tai kuljetusreitin varrelta.
Iltapäivän kuljetukseen heidän on mahdollista osallistua Merttelän koulun
läheiseltä bussipysäkiltä. Fölin vuoroliikenteen bussi vie Vahdon kunnanosassa
asuvia Merttelän koulun ja Hiidenvainion- tai Kirkonkylän koulussa opiskelevia
oppilaita Vahdon keskustan kautta Silvolan kääntöpaikalle asti.
• Koulukuljetuspäätökset tekee johtava rehtori

