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KOULTK § 48
Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja:

Kaupunginvaltuusto päätti 15.11.2012 § 102 siirtää selvitys- ja
kehityshankkeisiin talouden tasapainottamistoimenpiteeksi esitetyn
maksuttoman koulukuljetuksen alarajan nostamisen lakisääteiseen
viiteen kilometriin.
Koulutuslautakunta on hyväksynyt 11.5.2005 § 56 oheismateriaalina
olevat koulukuljetusperiaatteet.
Ylöjärven kaupungin koulukuljetusperiaatteiden mukaan 1.-2.
luokkalaisia varten on erityinen koulukuljetusetu. Sen mukaan jos
1.-2. luokkalaisten koulumatka on päälle 3 kilometriä, järjestetään
hänelle maksuton koulukuljetus. Perusopetuslain 32 §:n mukaan
oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, jos oppilaan
koulumatka on viittä kilometriä pidempi.
Kangasalan kunnan periaate
Koulukuljetusperiaatteet vaihtelevat kunnittain. Kangasalan kunta
muutti periaatteita vuonna 2009 siten, että maksuton koulumatkaetuus on ainoastaan yli 5 km koulumatkan oppilailla. Kangasalalla
voi kuitenkin kulkea maksullisella kyydillä seuraavilla periaatteilla:
”Mikäli koulukuljetusautossa on tilaa ja reittiä ei tarvitse muuttaa, matkustajina voivat olla myös oppilaat, joilla ei ole oikeutta maksuttomaan
koulukuljetukseen. Tällöin oppilaan huoltajalta veloitetaan 2,00 euroa
yhdensuuntaisesta matkasta (4,00 euroa koti-koulu-koti).
Mikäli kaikki halukkaat eivät mahdu maksulliseen kuljetukseen, ratkaistaan
ensisijaisuus matkan pituuden mukaan. Oppilaan huoltajan on sitouduttava
maksamaan 2,00 euro/yhdensuuntainen matka/kuljetusoppilas
kuukausittain kunnan tilille ao. koulun viitetiedoin. Oppilaan on käytettävä
kyseistä kuljetusmuotoa jokaisena koulupäivänään sekä kouluun
mentäessä että koulusta tultaessa. Erilliskuljetuksia ei järjestetä
maksullisessa kuljetuksessa olevalle oppilaalle yllättävien reitti- tai
aikataulumuutosten vuoksi. Maksullinen koulukuljetus ei muodosta
oppilaalle oikeutta koulukuljetukseen, vaan se on tarkoitettu lisäpalveluksi.”

Oppilastilasto kouluittain (koulumatka yli 3 km - alle 5 km)
Lukuvuonna 2012–2013 peruskoulun 1.-2. luokkien oppilaita, joiden
koulumatka on yli 3 km – 5 km on seuraavasti:

Karhen koulu
Keihäslahden koulu
Metsäkylän koulu
Mutalan koulu
Siivikkalan koulu
Takamaan koulu
Vahannan koulu
Viljakkalan koulu
Yhtenäiskoulu
Yhteensä

oppilaita
3
1
5
4
28
15
23
12
8
99

yli 3 - 4 km
1
0
4
2
25
10
12
1
8
63

yli 4 km – 5 km
2
1
1
2
3
5
11
11
0
36

Kustannussäästöt ja muut vaikutukset
Jos koulumatkaetuus nostettaisiin lain mukaiseksi yli 5 km kaikille
oppilaille, poistuisi etuus arviolta 70 oppilaalta. Lopuilla oppilaista
koulumatkaetuus mahdollisesti jatkuisi vaarallisen tieosuuden takia.
Kustannussäästö olisi suurin Siivikkalassa, jossa koulukyyditys
loppuisi kokonaan, koska koulumatkan pituus ei ylitä kenellekään 5
kilometriä ja säästö olisi Siivikkalan koulun osalta 53 000 euroa
vuodessa. Sen sijaan Vahannassa kustannussäästöä ei tulisi, koska
reitit on kilpailutettu viikkohinnalla ja Vahannassa on kuitenkin kuljetusoppilaita, joiden koulumatka on yli 5 km. Yhteissäästö koulumatkaetuuden muuttamisesta olisi arviolta 55 000 euroa.
Mikäli erityinen koulumatkatuki 1.-2. luokkalaisilta poistetaan on
seurauksena lisääntyvät huoltajien poikkeushakemukset, joissa mm.
vedotaan koulureitin vaarallisuuteen ja lääkärin ym. asiantuntijoiden
lausuntoihin.
Perusopetuslain 32 §:ään on tehty muutos vuonna 2010, jolloin on
poistettu maininta erityisoppilaan koulumatkan pituudesta.
Erityisoppilaisiin sovelletaan samoja aikamääritteitä kuin muihinkin
oppilaisiin.
Oheismateriaali

- koulukuljetusperiaatteet (koultk 11.5.2005)

Lisätiedot

Kirsi Riihioja, p. 050 524 3371, kirsi.riihioja@ylojarvi.fi

Sivistysjohtaja ehdottaa:
Koulutuslautakunta päättää muuttaa Ylöjärven kaupungin koulukuljetusperiaatteita 1.8.2013 lukien seuraavasti:
1. poistetaan yleisistä periaatteista 1.- 2. luokkalaisten erityinen
koulukuljetusetu:
”Tämän lisäksi Ylöjärven kaupungilla on 1.-2. luokkalaisia varten
erityinen koulukuljetusetu. Sen mukaan jos 1.-2. luokkalaisen

koulumatka on päälle 3 kilometriä, järjestetään hänelle maksuton
koulukuljetus."

2. poistetaan lainvastaisena yleisistä periaatteista:
”Alakoulun vuosiluokkia vastaavalla erityisluokalla olevan oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää kolme tuntia.”

3. lisätään kohta Maksullinen kuljetus:
”Mikäli koulukuljetusautossa on tilaa ja reittiä ei tarvitse perustaa tai
muuttaa, matkustajina voivat olla myös oppilaat, joilla ei ole oikeutta
maksuttomaan koulukuljetukseen. Tällöin oppilaan huoltajalta
veloitetaan 2,00 euroa yhdensuuntaisesta matkasta (4,00 euroa
koti-koulu-koti). Mikäli kaikki halukkaat eivät mahdu maksulliseen
kuljetukseen, ratkaistaan ensisijaisuus matkan pituuden mukaan.
Oppilaan huoltajan on sitouduttava maksamaan 2,00
euroa/ayhdensuuntainen matka/kuljetusoppilas kuukausittain.
Erilliskuljetuksia ei järjestetä maksullisessa kuljetuksessa olevalle
oppilaalle yllättävien reitti- tai aikataulumuutosten vuoksi. Maksullinen
koulukuljetus ei muodosta oppilaalle oikeutta koulukuljetukseen, vaan
se on tarkoitettu lisäpalveluksi. Maksullisen kuljetuksen käytännön
järjestelyistä päättää hallintopäällikkö.”

Päätös

Keskustelun kuluessa jäsen Hirvonen jäsen Ukonmäen kannattamana ehdotti, että Ylöjärven kaupungin koulukuljetusperiaatteista ei
poisteta kohdassa 1. esitettyä 1.-2. luokkalaisten erityistä
koulukuljetusetua eikä koulukuljetusperiaatteisiin lisätä kohdassa 3.
esitettyä Maksullisen kuljetuksen-kohtaa.
Koska oli tehty sivistysjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu
ehdotus, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi äänestyksen
kädennostolla siten, että ne jotka kannattavat pohjaehdotusta
äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat jäsen Hirvosen ehdotusta,
äänestävät ei.
Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti.
Suoritetussa kädennostoäänestyksessä annettiin 11 ei-ääntä
(Hirvonen, Kaminen, Koivisto, Lammi, Lehtonen, Ojares, Paldanius,
Röppänen, Savela, Törmälä ja Ukonmäki), ei yhtään jaa-ääntä, joten
puheenjohtaja totesi jäsen Hirvosen ehdotuksen tulleen
koulutuslautakunnan päätökseksi kohtien 1 ja 3 osalta.
--Koulutuslautakunta päätti
1. äänestyksen jälkeen yksimielisesti säilyttää Ylöjärven kaupungin
koulukuljetusperiaatteissa 1.-2. luokkalaisten erityisen
koulukuljetusedun ja että tästä johtuen koulukuljetusperiaatteisiin

ei lisätä kohdassa 3. esitettyä Maksullisen kuljetuksen-kohtaa ja
2. poistaa lainvastaisena yleisistä periaatteista:
”Alakoulun vuosiluokkia vastaavalla erityisluokalla olevan oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää kolme tuntia.”

-----

