
  

 
 
Sievin koulukuljetusperiaatteet   
 
 
Koulukyydit Sievissä hoidetaan 1.8.2019 alkaen tehtyjen sopimusten mukaisten 
liikennöitsijöiden toimesta. Uusi sopimuskausi alkaa 1.8.2023. Sivistyslautakunta vahvistaa 
koulukyytien periaatteet voimassa olevien säädösten pohjalta toistaiseksi voimassa oleviksi. 
Koulukohtaiset kyydit sekä kuljetusoppilaiden aikataulut järjestellään koulujen johdon toimesta, 
tarvittaessa yhteistyössä sivistystoimiston kanssa. Sivistysjohtaja vastaa oppilaiden kyyditysten 
poikkeusjärjestelyistä viranhaltijapäätöksellä talousarvion puitteissa. 
 
 
Koulukuljetusten yleisperiaatteet ja ohjeet kouluille ja huoltajille: 
  
 

1. Sievin koulukyydit ajetaan kuljetusoppilaslistojen mukaisesti, jolloin vain kyytioikeuden 
saaneet oppilaat voidaan ottaa kyytiin. Kaikki kuljetusaikataulut edellyttävät, että oppilaat 
ovat kyyteihin nousupaikalla (pysäkki tai muu) n. 5 minuuttia ennen liikennöitsijän tai 
koulun antamaa lähtöaikaa.  
 

2. Linja- autoihin noustaan merkityiltä pysäkeiltä tai muulta erikseen sovitulta nousupaikalta. 
Kyydin odotus voi tapahtua myös lähiliittymässä isomman tien tuntumassa, sen mukaan 
kuin oppilaan kannalta on turvallisinta. Pihasta voidaan oppilas hakea vain 
poikkeustapauksessa (erityinen tuki, tms.) 

 
3. Huoltajan on ilmoitettava taksille, jos joku oppilas ei yksittäisinä päivinä nouse 

aamukyytiin tai vastaavasti jää pois iltapäiväkyydeistä, jotta vältytään odottelulta (esim. 
huoltajan hakiessa omatoimisesti oppilaan). Aikataulujen venyminen aiheuttaa aina 
myöhästymisiä toisaalla. Kaikissa kyydeissä periaatteena on, että keliolosuhteet 
huomioiden pyritään noudattamaan annettua aikataulua. 

 
4. Iltapäivisin koulujen on huolehdittava oppilaat ajoissa koulukyyteihin takseille ja linja-

autoille aikataulujen puitteissa 
 

5. Lainsäädännön mukaan alakoululaisen koulumatka odotuksineen saa kestää päivässä 
enintään 2½ h (yläkoululaisen enintään 3 h). Odotuksia voi olla lakisääteisen aikarajan 
puitteissa. Kouluun saapuvien oppilaiden valvonnasta ei säädetä erikseen laissa, mutta 
oppilaiden katsotaan olevan koulumatkalla siihen saakka, kun hänen työpäivänsä alkaa 
(KHO ennakkopäätös). Tämän perusteella kunnalla ei ole velvoitetta järjestää valvontaa 
oppilaille ennen koulun alkamista. Iltapäivisin valvontoja järjestetään tarvittava määrä. 

 
6. Huom. Huoltajat eri osoitteissa: Mikäli oppilaan huoltajat asuvat eri osoitteissa, on 

vanhempien ilmoittaman ensisijaisen kotipaikan lähellä oleva koulu varsinainen lähikoulu. 
Toissijaisesta osoitteesta vanhempien tulee itse järjestää koulukyydit. Käytännössä 
kuljetus voi tapahtua esim. omalla autolla tai taksin kanssa sopimalla. 

 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

Koulukyytirajoista 
 

 Koululainsäädännön perustelut (Perusopetuslain 32 §). Koulukyyti tulee taata jokaiselle 
oppilaalle, jonka koulumatka on yli 5 km yhteen suuntaan. Lainsäädännön koulukyytiraja 
koskee sekä esiopetuksen että perusopetuksen oppilaita.  Lainsäädännön mukaan 
harkinnanvarainen koulukyyti voidaan myöntää alle 5 km matkalta erityisen vaarallisten 
tieolosuhteiden tms. kohdalla.  Kunta voi omalla päätöksellään harkinnanvaraisesti 
alentaa oppilaiden kyytirajoja ja Sievin koululautakunta (21.11.2019 § 61) on näin 
päättänyt: Kyytirajaksi on asetettu 0, 1 ja 2 luokka-asteiden osalta 3 km yhteen suuntaan. 
Kolmannesta luokasta ylöspäin koulukyytien myöntämisrajana on lain edellyttämä 5 km, 
ellei ole erityisperusteita.  

 

 Talvikyytien erillispäätös: Alakoulujen 3- 6 luokkien oppilaiden yli 3 km ja yläkoulun 
oppilaiden erillispäätösten perusteella myönnettävät talvikyydit toteutuvat joulu-
helmikuun koulupäivinä vähintään 3 km koulumatkoille. Ajanjakso voi muuttua hankalien 
keliolosuhteiden perusteella. 

 

 Yläkoulun koulukyydit ajetaan reittivuorotyyppisesti linja-autokyyteinä.  
 
 


