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1. JOHDANTO 
 
Tässä oppaassa esitellään ne periaatteet ja linjaukset, joiden mukaan esi- ja 
perusopetuksen oppilaille sekä lukiolaisille myönnetään ja järjestetään oppilaskuljetukset 
Luumäen kunnassa.  
 
Kuljetusetuus myönnetään perusopetuslain 32 §:n ja kunnan sivistyslautakunnan 
vahvistamien ohjeiden mukaisesti. 
 
 
2. OPPILASKULJETUKSIA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ 
 
Perusopetuslaki 32 §: 
 
”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 päivähoidosta 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. (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.” 
 
Lisäksi oppilaskuljetuksissa noudatetaan 

• Alkolukkolaki 730/2016 
• Laki liikenteen palveluista (320/2017) 
• Tieliikennelaki (729/2018) 
• Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa 

käytettäessä (1233/2006) 
• Koulukuljetusopas, Opetushallituksen julkaisu, 2021 

 

 
 

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


 
3. KULJETUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 
 
Oppilaskuljetuksista päätetään perusopetuslain määräysten ja Luumäen kunnan 
sivistyslautakunnan päättämien periaatteiden mukaisesti.  
 
3.1 Oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen tai kuljetusavustukseen 
 
Luumäen kunta järjestää maksuttoman kuljetuksen esiopetuksessa oleville oppilaille, kun 
koulumatka on yli 3 kilometriä, 1.–6. luokkien oppilaille, kun koulumatka on yli 4 kilometriä 
ja 7.–9. luokan sekä Taavetin lukion oppilaille, kun koulumatka on yli 5 kilometriä.  
Kuljetuksen saava oppilas noudetaan sivistystoimen määrittelemästä kuljetuspisteestä. 
 
Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona oppilaalle voidaan perustellusta syystä myöntää 
kuljetusavustus, mikäli oppilaalla ei ole mahdollisuutta kulkea olemassa olevilla reiteillä. 
Avustus myönnetään lukuvuodeksi kerrallaan ja maksetaan takautuvasti hyväksyttyä 
ajopäiväkirjaa ja laskua vastaan.  
 
Kuljetusedun saanut oppilas saattaa joutua kulkemaan osan matkasta omin neuvoin 
kuljetusreitin varteen (ns. omavastuumatka). Koulumatkan omavastuumatkan pituus on 
esiopetuksen ja 1.–6. luokan oppilaalla 1,5 kilometriä sekä 7.–9. luokan ja lukion oppilaalla 
3 kilometriä. Maksuton kuljetus ensisijaiseen esiopetuspaikkaan ja kouluun sekä Taavetin 
lukioon järjestetään ilman eri hakemusta.  
 
Jos lapsi saa varhaiskasvatusta päiväkodissa ennen esiopetusta tai jää päiväkotiin 
esiopetuksen jälkeen, kunta ei järjestä kuljetusta. Suoraan esiopetukseen tuleva tai 
suoraan esiopetuksesta kotiin lähtevälle lapselle järjestetään kuljetus.  Kuljetustarpeesta 
ilmoitetaan esiopetukseen ilmoittautumisen yhteydessä. 
 
Mikäli huoltaja hakee lapselleen muun kuin kunnan osoittaman esiopetus- tai koulupaikan 
(ns. toissijainen esiopetuspaikka tai koulu) ja hakemus hyväksytään, huoltaja vastaa 
oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista. 
 
Oppilaan oikeus maksuttomaan kuljetukseen koskee hänelle väestörekisterikeskuksen 
mukaisen asuinpaikan perusteella kunnan määräämää koulua.  Huoltajat voivat esim. 
yhteishuoltajuustapauksissa hakea erillisellä anomuksella kuljetusta tästä poikkeavalla 
tavalla. 
 
Kunta vastaa kuljetuslistoihin merkittyjen oppilaiden kuljetuksesta kodin ja koulun välillä, 
esim. kaverille menoon kuljetusta ei voi käyttää.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.2 Matkan vaarallisuus 
 
Jos oppilaan matka tai osa siitä määritellään vaaralliseksi, kunta järjestää kuljetuksen 
vaaralliseksi katsotulle matkan osalle tai korvaa huoltajalle oppilaan kuljettamisesta 
aiheutuvia kustannuksia Kelan kilometrikorvauksen mukaan. 
 
Matkan vaarallisuutta arvioitaessa käytetään apuna Koululiitu-ohjelmaa, joka on 
objektiivinen laskentamenetelmä tieverkon turvallisuuden arvioimiseksi. Menetelmän 
avulla määritellään, onko oppilaan matka niin vaarallinen, että hänelle täytyy järjestää 
kuljetus. Sovelluksessa huomioidaan mm. katuvalaistus, kevyen liikenteen väylät, 
pientareiden leveys, nopeusrajoitukset ja liikennemäärät. 
 
Oppilaskuljetus myönnetään suurpetojen liikkumisen vuoksi tapauskohtaisesti ja 
väliaikaisesti riistanhoitopiirin asiantuntijalausunnon perusteella. 
 
3.3 Matkan vaikeus tai rasittavuus 
 
Kunta järjestää kuljetuksen tai maksaa huoltajalle kuljetusavustusta oppilaan 
kuljettamisesta, jos matka on oppilaalle liian vaikea ja rasittava. Kuljetuksen järjestäminen 
matkan vaikeuden ja rasittavuuden perusteella edellyttää asiantuntijalausuntoa. 
Lausunnon voi antaa tapauksesta riippuen esim. kouluterveydenhoitaja, lääkäri tai 
psykologi.  Lausunnosta on ilmettävä kuljetustarpeen syy, perustelu, esitettävä 
kuljetusmuoto ja ajanjakso.  Asiantuntijalausuntoon perustuvissa kuljetushakemuksissa 
päätöksen tekee tapauskohtaisesti sivistystoimenjohtaja.  
 
3.4 Matkan mittaaminen  
 
Matkan pituus mitataan lyhintä, jalankulkukelpoista ja yleisessä käytössä ja 
ympärivuotisessa ylläpidossa olevaa tietä pitkin kodin tai asunnon portilta esiopetuspaikan 
tai koulun portille.  Mikäli oppilas voi suorittaa matkansa vaihtoehtoisesti jalankulku-, 
kevytliikenne- tai autoliikenteen käyttämää reittiä pitkin, matkaksi katsotaan lyhyin reitti, 
jota pitkin matka voidaan liikennesääntöjä noudattaen jalan suorittaa.  
 
3.5 Matkan järjestäminen 
 
Kuljetuksissa käytetään ensisijaisesti olemassa olevia linja-autoreittejä sekä kunnan 
kanssa sopimuksen tehneiden yrittäjien takseja.  Oppilas voi joutua käyttämään 
matkallaan yhdistettynä eri kuljetusmuotoja (taksi sekä linja-auto, ns. syöttöliikenne).  

 
3.6 Kuljetusavustus 
 
Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona oppilaalle voidaan perustellusta syystä myöntää 
kuljetusavustus.  
 
Avustus myönnetään lukuvuodeksi kerrallaan ja maksetaan takautuvasti hyväksyttyä 
ajopäiväkirjaa ja laskua vastaan. Kuljetusavustuksella korvataan kuljetuksesta aiheutuvia 
menoja myös sellaisen matkan osalta (ts. meno- ja paluumatkat), jolla lapsi ei ole mukana, 
jos kyseinen matka on välttämätön lapsen kuljetuksen kannalta ja liittyy siihen välittömästi. 
Korvauksen suuruus on sama kuin Kelan käyttämä kilometrikorvaus oman auton käytöstä 
(0,20 €/km v. 2021, alv 0 %).   



 
Päätös huoltajien huolehtimasta oppilaan kuljettamisesta tehdään ennen kuljettamisjakson 
alkamista ja päätös tehdään määräajaksi. 
 
 
3.7 Harkinnanvarainen maksullinen oppilaskuljetus 
 
Esi- ja perusopetuksen oppilaille, joille lain ja Luumäen kunnan säännösten mukaisesti ei 
ole oikeutta maksuttomaan kuljetukseen, mutta mikäli autossa (taksi, linja-auto) on tilaa ja 
reitti on jo olemassa, voidaan myöntää lupa kulkea maksullisessa oppilaskuljetuksessa. 
 
Kuljetukseen ei varata ylimääräistä tilaa, tehdä reittimuutoksia eikä reitin 
kokonaiskustannus saa nousta maksulliseen kuljetukseen osallistuvan oppilaan takia.  Jos 
maksulliseen kuljetukseen hakee enemmän oppilaita kuin reittiä liikennöivässä autossa on 
tilaa, iältään nuorimmat ovat etusijalla. Jos samana vuonna syntyneitä on useampia, 
oppilaan ikä ratkaisee. 
 
Kuljetuksesta peritään paikallisliikennemaksu.  Kuljetusta voi hakea myös vain osaksi 
vuotta esim. talvikaudeksi, kuitenkin vain täysille kalenterikuukausille.  
 
Oikeuden maksulliseen oppilaskuljetukseen myöntää sivistystoimenjohtaja.   
 
Mikäli reitin varrelle muuttaa uusia kuljetukseen oikeutettuja oppilaita eikä autossa ole 
tilaa, maksullinen kuljetusmahdollisuus voidaan joutua perumaan.  
 
Maksullinen oppilaskuljetus on mahdollinen vain kunnan sivistystoimen kuljetusreiteillä. 
Kuljetusta on haettava viimeistään kolme viikkoa ennen sen alkamista.   
 
 
3.8 Esiopetuspaikan tai koulun vaihto kesken lukukauden tai –vuoden 
 
Kesken lukukauden tai -vuoden asuinpaikkaa vaihtavalle esiopetuksen tai 1.–6. luokan 
oppilaalle myönnetään oppilaskuljetus kotiosoitteen perusteella määräytyvän ensisijaisen 
esiopetuspaikan tai koulun mukaan. 
 
 
3.9 Tapaturmista aiheutuneet kuljetukset 
 
Koulussa tai muussa opetuksen järjestämispaikassa tai niihin matkalla sattuneen 
tapaturman aiheuttamasta kuljetustarpeesta ja kustannuksista vastaa kunta. Huoltajan 
järjestäessä kuljetuksen, hän voi hakea kuljetusavustusta sivistystoimelta.  
Kuljetusavustus on Kelan vahvistaman kilometritaksan mukainen.   
 
Oppilaan vapaa-ajalla sattuneiden tapaturmien aiheuttamista kuljetustarpeista vastaa 
pääsääntöisesti oppilaan huoltaja.  Kunta järjestää oppilaskuljetuksen vain 
poikkeustapauksissa lääkärintodistuksen perusteella. Kuljetus pyritään sovittamaan 
olemassa oleviin oppilaskuljetusvuoroihin. 
 
 
 



 
3.10 Sairastuminen kesken koulupäivän 
 
Mikäli oppilas sairastuu kesken koulupäivän, huoltaja vastaa hänen kuljettamisestaan 
kotiin. 
 
3.11 Ohjattuun aamu- ja iltapäivätoimintaan sekä kerhotoimintaan osallistuvat 
kuljetusoppilaat 
 
Kuljetusoppilaan osallistuessa kunnan järjestämään ohjattuun aamu- tai 
iltapäivätoimintaan tai oppilaskerhotoimintaan, hänellä on mahdollisuus kulkea olemassa 
olevissa oppilaskuljetuksissa, mikäli toimintaan osallistuminen on säännöllistä.   
 
3.12 Tukiopetukseen tai jälki-istuntoon osallistuvat oppilaat 
 
Tukiopetukseen tai jälki-istuntoon jääneen kuljetusoppilaan kuljetuksesta koulu 
neuvottelee ensisijaisesti huoltajien kanssa, mutta järjestää kuljetuksen tarvittaessa 
säännösten mukaisesti.  Koulu tiedottaa tällaisessa tapauksessa sivistystoimen 
palvelusihteeriä riittävän ajoissa kuljetuksen järjestämiseksi. 
 
 
4. YHTEISTYÖTAHOJEN TEHTÄVÄT JA OHJEET 
 
Jotta kuljetukset sujuisivat mahdollisimman joustavasti ja turvallisesti, yhteistyötahojen on 
oltava tietoisia seuraavista periaatteista ja noudatettava niitä parhaansa mukaan.  
Esiopetuksen ja koulun järjestyssäännöt ovat soveltuvin osin voimassa myös 
oppilaskuljetuksen aikana. 
 
4.1 Kuljettajan muistilista  
 
- kohtelias, asianmukainen käytös 
- ajaminen nopeusrajoituksia ja liikennesääntöjä noudattaen 
- oppilaskuljetusreittien ajaminen sopimuksen mukaisesti sekä sovittua aikataulua 
noudattaen 
- järjestyksenpito autossa 
- oppilaiden sijoittaminen autoon turvallisuus huomioon ottaen 
- turvavöiden käytön valvonta  
- oppilaat otetaan kyytiin ja jätetään turvallisessa paikassa 
- oppilaalla on oikeus kuljettaa liikuntavälineitään autossa (sukset, luistimet) 
- ongelmatilanteissa yhteydenotot huoltajaan ja päiväkotiin/koululle 
ja/tai sivistystoimistoon 
- huoltajan lähettämän peruutustekstiviestin kuittaaminen tekstiviestillä 
merkiksi siitä, että on saanut peruutusviestin 

 
4.2 Huoltajan muistilista  
 
Huoltaja vastaa siitä, että 
- oppilas on ajoissa sovitussa kuljetuspisteessä 
(noin 5 minuuttia ennen ilmoitettua autoon nousuaikaa) 
- oppilas on pukeutunut sään mukaan 



- oppilas käyttää pimeällä heijastinta 
- opastaa lastaan asianmukaiseen käyttäytymiseen ja turvallisuuteen 
koulumatkojen aikana 
- urheiluvälineet ja muut ylimääräiset tavarat on pakattu asianmukaisesti (esim. luistimissa 
täytyy olla suojustimet sekä sukset ja sauvat ovat kiinnitettyinä toisiinsa). 
 
Jos oppilas ei tarvitse koulukuljetusta, vanhemmat ilmoittavat poissaolosta 
suoraan liikennöitsijälle ja päiväkodille/koululle. Huoltajan tulee muistaa peruuttaa sekä 
aamu- ja iltapäiväkuljetus kun peruutus tiedetään tai kello 18 mennessä edellisenä 
päivänä. 
 
Huoltaja ei voi itse tilata koulukuljetusta eikä tehdä muutoksia kuljetusreittiin 
 
 
4.3 Oppilaan muistilista  
 
Oppilas huolehtii siitä, että 
 
- on ajoissa (noin 5 minuuttia aikaisemmin) sovitussa kuljetuspisteessä 
- odottaa autoa pysäkillä, pientareella tai pihassa, ei ajoradalla 
- odottaa autoa rauhallisesti eikä aiheuta vaaraa itselleen eikä muille 
- käyttää hämärässä ja pimeällä heijastinta 
- odottaa autoa/linja-autoa 15 minuuttia yli ilmoitetun ajan. Jos auto ei jostain syystä saavu 
kuljetuspisteeseen tässä ajassa, tulee ottaa yhteyttä kouluun ja kysyä tarkempia ohjeita. 
- nousee autoon vain pientareen puolelta, ei liikenteen puolelta 
- huolehtii siitä, että ei ole likainen ja luminen kun nousee auton kyytiin 
- nousee autoon reippaasti ryntäilemättä, istuutuu penkille ja kiinnittää turvavyön sekä 
pitää ajomatkan aikana turvavyön kiinnitettynä (myös linja-autossa). 
- ei jätä reppua turvavyötä käytettäessä selkään, vaan pitää sen joko jaloissa, sylissä tai 
tavaratilassa 
- käyttäytyy automatkalla asiallisesti ja ottaa muut kuljetettavat huomioon 
- noudattaa hyviä tapoja ja kuljettajan antamia ohjeita 
- pysyy auton liikkuessa omalla paikallaan 
- ei syö eikä juo autossa 
- kertoo heti kuljettajalle, jos matkan aikana tulee ongelmia 
- odottaa kunnes kuljetusauto jatkaa matkaansa, jos joutuu itse ylittämään tien 
- tutustuu näihin sääntöihin ja noudattaa niitä 
 
 
4.4 Koulun ja esiopetusyksikön tehtävät  
 
Esiopetusyksiköt ja koulut huolehtivat, että oppilaat sekä huoltajat saavat tiedot 
kouluajoista, kuljetusjärjestelyistä sekä kuljettajista. Kukin koulu ja esiopetusyksikkö voi 
antaa yksikkökohtaisia tätä ohjetta täydentäviä lisäohjeita kuljetusoppilaiden huoltajille 
ennen uuden lukuvuoden alkua tai sen aikana. Vuosittain kouluissa ja esiopetusyksiköissä 
käsitellään yksikkökohtaiset oppilaskuljetusohjeet. 
 
Esiopetusyksiköt ja koulut järjestävät kuljetusoppilaiden valvonnan mahdollisena 
kuljetusten odotusaikana.   
 



Esiopetusyksikkö ja koulu tiedottavat kuljetuksissa ilmenneistä puutteista ja toimivuudesta 
sivistystoimelle.  
 
4.5 Sivistystoimen tehtävät 
 
Sivistystoimi käsittelee kuljetushakemukset ja tekee kuljetuspäätökset sekä toimittaa 
kuljetuslistat hyvissä ajoin ennen kuljetusten alkua liikennöitsijöille. 
 
Kuljetukset järjestetään siten, että oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa 
kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas on lukuvuoden alkaessa 13 vuotta, saa 
koulumatka kestää enintään kolme tuntia. 
 
Sivistystoimi valvoo omalta osaltaan kuljetusten turvallisuutta ja toimivuutta sekä kehittää 
kuljetusjärjestelyitä ja antaa ohjeita kuljetuksiin liittyen. 

 
 
5. MATKAT LINJA-AUTOLLA 
 
Lukuvuoden aikana matkakorttiin oikeutetut oppilaat saavat kortin koululta lukuvuoden 
alussa. 
 
5.1 Matkakortin käyttöohjeet 
 
- matkakortti pitää ehdottomasti olla mukana koulumatkoilla 
- matkakorttia voi käyttää vain koulumatkaan ja se on henkilökohtainen 
eli sitä ei saa antaa tai lainata muille. Liikennöitsijä ilmoittaa väärinkäytöstä. 
- matkakortti on voimassa lukuvuoden koulupäivinä maanantaista perjantaihin ja sitä saa 
käyttää vain koulupäivinä  
 
5.2 Matkakortin hävitessä tai rikkoutuessa  
 
- jos matkakortti ei toimi, oppilaan on ilmoitettava siitä koululle tai sivistystoimistoon ja 
palautettava toimimaton kortti joko koulun kautta tai suoraan sivistystoimistoon. Oppilas 
saa tilalle uuden matkakortin. 
- jos matkakortti häviää tai rikkoutuu, ilmoitetaan siitä joko koululle tai sivistystoimistoon. 
Koululta annetaan oppilaalle linja-automatkoja varten väliaikainen todistus oikeudesta 
oppilaskuljetukseen. 
- jos matkakortti häviää, uuden kortin tilaamisesta aiheutuvat kulut ovat käyttäjän vastuulla. 
Uuden matkakortin hinnaksi määritellään 15 €. 
 
5.3 Matkakortin palautus 
 
- kun oppilas ei enää tarvitse matkakorttia (muutto, koulun vaihto tms.), hänen tulee 
palauttaa kortti koululle 
- lukuvuoden lopussa oppilas palauttaa matkakortin koululle 

 
 
 
 
 



6. POIKKEUSTILANTEET 
 
6.1 Onnettomuus 
 
Luumäen kunta on vakuuttanut kaikki esioppilaat ja peruskoulun oppilaat esiopetuksessa, 
koulussa tai matkalla tapahtuvan tapaturman varalta. Vakuutus koskee varsinaista 
esiopetus- tai kouluaikaa ja -matkaa sekä yksikön järjestämiä opintoretkiä tms. Vakuutus 
korvaa tapaturman aiheuttamat hoitokulut.  Esinevahinkoja ei korvata. 
 
Jos oppilas jää pois kuljetuksista tai nousee kyytiin muualla kuin kuljetussuunnitelmiin 
merkityssä noutopisteessä, vakuutusyhtiö ei korvaa matkalla sattuneita tapaturmasta 
aiheutuneita kuluja.  Vakuutus kattaa vain suorat matkat esiopetukseen tai koululle ja 
kotiin. 
 
6.2 Linja-auto tai taksi ei saavukaan 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 katsottavan ajan (15–30 min.). Jos autoa ei odotuksen 
jälkeen tule, oppilaan tulee palata kotiin ja ottaa yhteyttä kouluun. Linjaliikenteen 
alueella oppilaat tulevat seuraavalla vuorolla. Liikennöitsijä järjestää korvaavan 
kuljetuksen, jos linja-auto tai taksi ei pääse hakemaan oppilaita esim. auton rikkoutumisen 
vuoksi. Tällöin on huomioitava, että auto tulee huomattavalla viiveellä. 
 
6.3 Kovat pakkaset 
 
Kovien pakkasten vuoksi ei järjestetä erillisiä kuljetuksia. Kuljetusoppilaat 
kuljetetaan tavalliseen tapaan. 
 
6.4 Vahinko- ja ilkivaltatapaukset 
 
Liikennöitsijä ja oppilaan huoltaja sopivat vahinkojen korvaamisesta keskenään. Kunta ei 
korvaa oppilaiden autoille aiheuttamia vahinkoja. 
 
6.5 Kuljetuksen laatuun liittyvät kysymykset 
 
Mahdollinen laatuvirheitä koskeva palaute osoitetaan sivistystoimen palvelusihteerille. 
Kaikki sivistystoimistoon tulleet valitukset selvitetään liikennöitsijän kanssa. Mikäli tapahtuu 
vakavia rikkomuksia, kuten liikennelainsäädännön rikkomista, tulee asianosaisten ottaa 
suoraan yhteyttä poliisiin. 
 
6.6 Kuljetuksen peruminen  
 
Jos tarpeen, kuljetus on pyrittävä perumaan vanhempien tai kunnan toimesta 
mahdollisimman hyvissä ajoin. Kuljetusyrittäjillä on oikeus laskuttaa kyydistä, mikäli tieto 
peruutetusta kyydistä ei tule heille edellisenä päivänä kello 18 mennessä. 

 
 
 
 



7. LIIKENNETURVALLISUUS 
 
Luumäen kunta tekee omalta osaltaan jatkuvaa työtä oppilaskuljetusten turvallisuuden 
puolesta. Huoltajien toivotaan huolehtivan siitä, että oppilaille opetetaan ja kerrataan 
vuosittain turvallisin matkareitti ja liikenteessä kulkeminen. Polkupyöräilystä on 
koulukohtaiset ohjeet. Heijastimen käyttö on ehdottoman tärkeä pimeään vuodenaikaan. 
 
 
 
 
8. YHTEYSTIETOJA 
 
8.1 Luumäen kunta 
Sivistystoimisto 
Linnalantie 33 
54500 Taavetti 
kunta@luumaki.fi 
sivistystoimen palvelusihteeri Maija Salmi 
puh. 040 7123510 
maija.salmi@luumaki.fi 
 
8.2 Päiväkodit, esiopetus 
Jurvalan päiväkoti 
Taavetin päiväkoti 
 
8.3 Koulut 
Kangasvarren koulu 
rehtori Jaana Nalli 
puh. 0400 979235 
jaana.nalli@luumaki.fi 
 
Taavetin koulukeskus ja lukio 
Koulutie 4 
54500 Taavetti 
koulusihteeri Tarja Piesanen 
puh. 040 7123511 
tarja.piesanen@luumaki.fi 
koulukeskuksen rehtori Pekka Hyvärinen 
pekka.hyvarinen@luumaki.fi 
puh. 040 5462354 
 
 
 

 


