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Liedon kunnan koulukuljetukset 

 

Johdanto 
 

 Tämä asiakirja määrittää 

 

- periaatteet, joiden mukaan oppilaalle myönnetään Liedon kunnan kustantama kou-

lukuljetus 

- periaatteet kuljetusten järjestämiseksi 

- ohjeet koulukuljetusten hakemiseksi, kuljetusten aikaiseen käyttäytymiseen ja poik-

keavien tilanteiden varalle 

 

Koulukuljetusperiaatteista vastaa varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta. 

 

Lähtökohtana on, että normaalisti kehittynyt lapsi kulkee koulumatkat jalan, pyörällä 

tai esim. joukkoliikenteen busseilla. Kannustamme hyötyliikuntaan, sillä liikunta ja 

oppiminen kulkevat käsi kädessä. 

 

Pääsääntö on, että käytetään joukkoliikenteen busseja. Jos linja-auton käyttö ei ole 

mahdollista, esim. terveydellisistä syistä, kuljetusjärjestelyt hoidetaan jollakin muulla 

tavalla. Erityistapauksissa tarvitaan aina lääkärin todistus (terveydelliset syyt). 

 

Oppilas voi valita itse aikataulusta käyttämänsä linja-autovuoron koulupäivän työjär-

jestyksen tai esiopetusajan mukaan. Taksikuljetuksessa olevalle ei välttämättä varata 

taksia molempiin päivittäisiin matkoihin, vaan esimerkiksi toinen matka voi tapahtua 

myös linja-autolla. Jonakin päivänä voi olla käytössä linja-autokuljetus molempiin 

matkoihin. 

 

Huoltajat ovat ensisijaisesti velvollisia opastamaan lapsiaan liikkumaan turvallisesti 

liikenteessä jalkaisin tai eri kulkuvälineillä. Huoltajan tehtävä on huolehtia siitä, että 
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koulunsa aloittaville ja vanhemmillekin oppilaille opetetaan ja kerrataan vuosittain 

koulumatkareitit ja liikenteessä kulkeminen. 

 

 Perusopetuslaki 32 §:  
 

Perusopetusta, esiopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatkan ollessa 

viittä kilometriä pidempi tai jos se oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen 

muuten muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi, on oppi-

laalla oikeus maksuttomaan kuljetukseen taikka oppilaan kuljettamista tai saatta-

mista varten myönnettävään riittävään avustukseen. 

 

Edellä olevan mukaisesti järjestettävä oppilaan päivittäinen koulu- tai esiopetus-

matka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas lukuvuoden 

alkaessa on täyttänyt 13 vuotta, saa koulumatka kestää enintään 3 tuntia. 

 

Jos 1 momentissa tarkoitettu oppilas otetaan muuhun kuin 6 §:n 2 momentissa tar-

koitettuun kouluun tai opetuksen järjestämispaikkaan, oppilaaksi ottamisen edelly-

tykseksi asetetaan, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta 

aiheutuvista kuluista. Lisäksi, jos esiopetusta saava lapsi osallistuu toisessa kunnassa 

järjestettävään lasten päivähoitoon lasten päivähoidosta annetun lain 11 c §:ssä tar-

koitetulla tavalla, opetuksen järjestäjällä on oikeus edellyttää, että lapsen huoltaja 

vastaa lapsen kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista päivä-

hoito- ja esiopetuspaikan välillä. (8.4.2011/324). 

 

Kuljetusta tai opetusta odottavalla oppilaalla on koululla mahdollisuus ohjattuun/val-

vottuun toimintaan. 

 

Kuljetuksen myöntämisen periaatteet 

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628#a8.4.2011-324
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Liedon kunta vastaa koulukuljetusten järjestämisestä, mikäli koulumatka on: 

 

 yli kolmen kilometrin pituinen esioppilailla ja peruskoulun 1–2 luokkien oppi-

lailla.  

 yli viiden kilometrin pituinen peruskoulun 3 - 10 luokkien oppilailla 

 ns. vaarallinen tie, jota pitkin oppilaat joutuvat koulu- tai esiopetusmatkansa kul-

kemaan, esim. yksi tien ylitys ei tee koulumatkasta vaarallista, vaaralliset tiet 

määritellään lautakunnassa (ks. kohta koulumatkan vaarallisuus) 

 Mikäli oppilaalla on lääkärinlausunto ja se on kokonaisvaltaisesti tarkasteltu kou-

lun muun henkilöstön / oppilashuollon kanssa. Lausunnot ovat aina suosituksia ja 

siksi tarvitaan myös koulun henkilökunnan käytännön asiantuntemusta. 

  

Esiopetuskuljetukseen ovat oikeutettuja pelkässä esiopetuksessa olevat esioppilaat 

(eivät käytä sen lisäksi varhaiskasvatuspalveluita): Aina aamulla suoraan esiopetuk-

seen tulevat esioppilaat ja/tai joka päivä esiopetuksen jälkeen suoraan kotiin mene-

vät esioppilaat.  

 

Koulumatkan pituus 
 

Koulumatkan pituus mitataan lyhintä talvella auki pidettävää jalankulkukelpoista reit-

tiä pitkin kotiportilta koulun portille. Kotiportti tarkoittaa pihan / pihatien liittymää ja 

koulun portti koulun pihaan / pihatien liittymää. Esiopetusmatka mitataan samoin 

kodin tai päivähoitopaikan portilta esiopetuspaikan portille 

 

Oppilaskuljetusten järjestämisessä käytetään apuna Google Maps -ohjelmaa, jolla mi-

tataan yksittäisten oppilaiden koulu- tai esiopetusmatkojen pituus. Koulukuljetuksia 

järjestävät henkilöt mittaavat koulumatkat. Rajatapauksissa matkan pituus tarkiste-

taan kunnan tontti- ja paikkatietopalveluista. 
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Koulumatkaan käytettyyn kokonaisaikaan lasketaan myös oppilaan koulumatkaan 

käyttämä kävelyaika. Kuntaliiton suosituksen mukaan oppilaan kävelyaika / kilometri 

lasketaan kaavalla: 

 

 Ikä  Kävelyaika (min./km) 

5  16 

6  15 

7  14 

8  13  

9  12,5 

10  12 

11  11,8 

12  11,6 

13  11,4 

14  11,2 

15  11 

16  10,8 

 

 

Koulumatkan vaarallisuus 
 

Vaarallisuutta arvioitaessa tarkastellaan monipuolisesti koulumatkan liikenteellisiä 

olosuhteita. Ensisijaisesti käytetään paikallistuntemusta. Liedossa on käytössä myös 

Koululiitu-ohjelma. Tien ylitys ei yksistään oikeuta ilmaisen koulukuljetuksen saami-

seen. Ohjelma laskee raja-arvon eri vaaratekijöistä. Arviointi perustuu tielaitoksen 

tietoihin tieosuuksien liikennemääristä, nopeusrajoituksista, valaistuksesta, kunnos-

sapidosta ja pientareen leveydestä sekä käytettävissä olevista kevyen liikenteen väy-

listä. Rajatapauksissa vaarallisia reittejä arvioivat koulukuljetuksia järjestävät henkilöt 

tutustumalla tarkemmin alueen olosuhteisiin käymällä itse paikanpäällä. 
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Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta käsittelee lukuvuoden vaaralliset tiet/tie-

osuudet erillisenä pykälänä osana tätä kuljetusääntöä. 

 

Koulumatkan rasittavuus tai vaikeus 
 

Kunta järjestää oppilaalle kuljetuksen, jos koulumatka on hänen henkilökohtaiseen 

kehitystasoon tai terveydentilaan nähden liian vaikea tai rasittava. 

 

Kuljetuksen järjestäminen em. perusteella edellyttää aina asiantuntijalausuntoa op-

pilasta hoitavalta lääkäriltä (sairaus tai vamma), koulupsykologilta, terveyskeskus-

psykologilta tai Perheneuvolan psykologilta. Liedon kunnalla on kuitenkin aina oi-

keus pyytää lisälausunto oppilaan sairaudesta tai vammasta ja koulukuljetustarpeesta 

myös Liedon kunnan koululääkäriltä. Lausunnot tarkastellaan aina kokonaisvaltaisesti 

esim. yhdessä oppilashuollon kanssa. Lausunnot ovat aina suosituksia ja siksi tarvi-

taan myös koulun henkilökunnan käytännön asiantuntemusta. 

 

Tapaturmien kohdallakin suositellaan käytettäväksi julkista terveydenhuoltoa. 

 

Lausunnosta tulee ilmetä kuljetustarpeiden syiden ja perustelujen lisäksi se, mille 

ajalle kuljetusta tarvitaan. Noutopaikkana on pääsääntöisesti reitin varrella oleva va-

kituinen noutopysäkki. Kunnalle toimitettavat asiantuntijalausunnot ovat voimassa 

määräajan tai enintään lukuvuoden kerrallaan. Määräaika on määritetty koulukulje-

tuspäätöksessä. 

 

Muut koulukuljetuksen myöntämiseen liittyvät periaatteet  
 

Perusopetuslain 6 §:n mukaan opetus tulee kunnassa järjestää niin, että oppilaiden 

matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti 

sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. Kunta 
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osoittaa oppivelvolliselle lähikoulun tai muun soveltuvan paikan, jossa opetus järjes-

tetään lain edellyttämällä tavalla. 

 

Liedon kunta ei järjestä eikä korvaa huoltajan anomuksesta vieraassa kunnassa tai 

muussa kuin kunnan osoittamassa lähikoulussa käyvien oppilaiden koulukuljetuksia. 

Periaate koskee myös tapaturmakuljetuksia. 

Myöskään Liedossa käyvien vieraskuntalaisten oppilaiden kuljetuksia ei korvata.  

 

Ruotsinkielisten oppilaiden kuljetukset sopimuskuntaan mikäli oppilaan äidinkieli on 

ruotsi, järjestetään Fölibusseilla ja kunnasta hankitaan bussikortti. 

 

Turun kaupungin erityiskouluja käyvien lietolaisten oppilaiden kuljetukset hoidetaan 

joko Fölibusseilla tai taksilla. Muualla erityiskouluja käyvien oppilaiden koulukuljetus-

ten järjestämisestä sovitaan tapauskohtaisesti ao. kuntien kanssa. 

 

Maksuttoman kuljetuksen perusteena ei ole:  

 

 musiikkipainotteisen opetuksen valinta, 

 kielen valinta, 

 ruotsinkielinen koulu, mikäli oppilaan äidinkieli ei ole ruotsi, 

 kansainvälinen koulu, 

 muun kuin lähikoulun valinta,  

 muun kuin lähimmän esiopetusta antavan koulun tai päiväkodin valinta, 

 koululaisen hoitopaikka (esim. iltapäiväkerho),  

 esioppilaan kuljetus päivähoitopaikkaan tai päivähoitopaikasta  

 koulumatka vanhemman tms. luo, jonka luona oppilas ei ole kirjoilla. 

 

Maksullinen kuljetus ja matkojen hinnat 
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Mikäli oppilaalla ei ole oikeutta maksuttomaan koulukuljetukseen on hänellä mahdol-

lisuus käyttää omakustanteisesti joukkoliikenteen linja-autoja sekä sisäisen liikenteen 

autoja. Matkasta oppilas maksaa itse taksan mukaisen hinnan tai hankkii bussikortin. 

Fölin bussikortteja voi ostaa ja ladata Liedon yhteispalvelupisteessä, joka sijaitsee Lie-

don kunnantalolla, osoitteessa Kirkkotie 13. Muut bussikorttien latauspisteet löytyvät 

Fölin sivuilta. 

 

Joukkoliikenteen linja-autot ja Liedon sisäinen liikenne 

 

Lisätietoja ja hinnat löytyvät osoitteesta: www.föli.fi. 

Myös Liedon kunnan sivuilta löytyvät bussien aikataulut ym. tietoa. 

 

Koulukuljetusten järjestämisen periaatteet 

 

Yleiset periaatteet 
 

Koulukuljetuksissa käytetään ensisijaisesti olemassa olevaa joukkoliikennettä. Joukko-

liikenteen autojen reitit kulkevat ennalta sovitusti eivätkä ne voi tehdä poikkeamia 

reitiltä oppilaiden tarpeiden mukaisesti. Mikäli tiellä ei ole pysäkkejä, ottavat kuljetta-

jat oppilaat kyytiin tienhaarasta.  

 

Muita kuljetusmuotoja ovat taksit ja tilausliikennebussit, jotka kilpailutetaan hankin-

talain mukaisesti. 

 

Oppilas voi joutua käyttämään koulumatkallaan eri kuljetusmuotoja (vuoroliikenne, 

tilausliikenne) tai kävellä/pyöräillä osan matkasta. 

 

Kuljetukset järjestetään kodin ja koulun väliselle matkalle. 

Iltapäiväkerhoon osallistuville oppilaille ei erikseen järjestetä kuljetusta kotiin. 
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Kuljetusoppilaiden terapiakuljetukset eivät kuulu maksuttoman koulukuljetuksen pii-

riin. Huoltajat sopivat niistä itse ao:n terapiatahojen kanssa. 

 

Koulukuljetusetuutta (koskee myös tapaturmakuljetuksia) ei myönnetä muusta osoit-

teesta kuin oppilaan virallisesta kotiosoitteesta edes yhteishuoltajuustapauksissa.  

(KHO:2006:10) 

 

Linja–autokuljetukset 
 

Liedon kunta antaa linja-autoa käyttävälle matkustamista varten koululaiskortin. 

Kortti oikeuttaa lukuvuoden aikana matkustamaan vain koulumatkoja. 

Jos kortti rikkoutuu tai katoaa, oppilaalta peritään uuden kortin hankkimisesta aiheu-

tuneet kulut.  

 

Taksi- ja joukkoliikennekuljetukset 
 

Edes taksikuljetukseen oikeutettuja oppilaita ei noudeta kotipihalta. Poikkeukset so-

vitaan tapauskohtaisesti em. asiantuntijalausuntoihin perustuen.  

 

Esikoululaisen huoltajat vastaavat siitä, että esikoululainen aina saatetaan ns. nouto-

/paluupysäkille ja että häntä ollaan vastassa kun lapsi saapuu esikoulusta. Esiopetus-

paikassa otetaan lapset vastaan ja saatetaan kuljetukseen. 

 

Kunnalla on oikeus laskuttaa huoltajaa oppilaan kuljetusosuudesta, mikäli huoltaja 

toistuvasti jättää ilmoittamatta liikennöitsijälle taksikuljetuksessa olevan oppilaan 

poissaolosta. 

 

Huoltajalle maksettava saattokorvaus 
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Saattokorvaus huoltajalle on mahdollista, mikäli muuta kuljetusta ei pystytä järjestä-

mään ja oppilas on oikeutettu maksuttomaan koulukuljetukseen tai kun oppilaan 

koulu- tai esiopetusmatkaan käyttämä aika odotuksineen ylittää lain edellyttämän 

aikarajan. Saattokorvaus maksetaan Kelan periaatteiden mukaan. Saattokorvauksen 

maksaminen edellyttää etukäteen tehtyä kunnan päätöstä asiasta. 

Saattokorvaus maksetaan vain yhteen suuntaan matkalta, jolloin oppilas on huoltajan 

kyydissä. Huoltajan tulee ilmoittaa kirjallisesti todelliset käyttökerrat kunkin lukukau-

den päättyessä sekä pankkiyhteystiedot. 

Kuljetusten odotus 
 

Aikataulusta johtuen oppilas voi joutua odottamaan koulupäivän alkamista aamulla 

ja/tai kuljetusta iltapäivällä. Odotuksessa huomioidaan lain asettamat koulumatkan 

päivittäiset enimmäisajat (2,5 h / yli 13-vuotiailla 3 h). Kuljetusta odottavalle oppi-

laalle järjestetään mahdollisuus ohjattuun toimintaan. Ohjattu toiminta voi olla esim. 

läksyjen tekoa tai liikuntaa ym. Valvojana voi toimia koulun henkilöstöön kuuluva 

työntekijä ja vastuu valvonnan järjestämisestä on koulun rehtorilla. 

Kuormitussäädökset 

Kuljetusten kuormitukset ja turvallisuus 
 

Koulukuljetuksissa noudatetaan liikenne- ja viestintäministeriön päätöstä koulu- ja 

päivähoitokuljetusten kuormituksesta ja turvallisuusjärjestelyistä.  

Liikenneturvallisuus on kuljetuksen aikana tärkeintä. Linja-autossa tai taksissa/jouk-

koliikenneautossa ei saa liikkua kuljetuksen aikana paikasta toiseen. Kuljetuksen ai-

kana on pidettävä turvavyöt kiinni. Taksissa on oltava mukana tilaajan antama kulje-

tusluettelo oppilaista.  

 

Kunta tekee omalta osaltaan jatkuvaa työtä koulumatkojen turvallisuuden puolesta.  

 

Huoltajat ovat ensisijaisesti velvollisia opastamaan lapsiaan liikkumaan turvallisesti 

liikenteessä jalkaisin tai eri kulkuvälineillä. Huoltajan tehtävä on huolehtia siitä, 
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että koulunsa aloittaville ja vanhimmillekin oppilaille opetetaan ja kerrataan vuo-

sittain koulumatkareitit ja liikenteessä kulkeminen. 

 

Koulukuljetusauto on merkittävä edessä ja takana omalla kilvellä, jonka voi korvata 

taksissa valaistulla koulukyytikuvulla. Koululaiskuljetuksissa ajoneuvokohtainen no-

peusrajoitus on enintään 80 km/h. 

 

Kuinka koulukuljetusta tai korvausta haetaan  

 
Peruskoulun koulukuljetukset 

 
Koulukuljetusta haetaan kouluun ilmoittautumisen yhteydessä Wilman kautta tai eril-

lisellä hakemuksella, joka löytyy kunnan sivuilta. 

 

Koulukuljetusta ei tarvitse anoa erikseen mikäli oppilas on jo kuljetuksen piirissä. Kul-

jetuksen jatkumisesta, myös seuraavana lukuvuonna, lähetetään huoltajille Wilma-

viesti. Kuljetusoikeuden päättyessä esim. kolmannelle luokalle siirryttäessä (kulje-

tusetuus esi-2.lk:lle) ei erillistä ilmoitusta siitä lähetetä huoltajille. 

 

Oppilaan osoitteen muuttuessa, kuljetusetuutta on haettava uudestaan. Osoitemuu-

toksesta on ilmoitettava myös koululle. 

 

Oppilaan kuljetustarve ratkaistaan paikallistuntemuksella, Koululiitu-ohjelmasta, op-

pilashallinto-ohjelmasta (Primus) sekä väestörekisteristä saatavien tietojen sekä Var-

haiskasvatus- ja koulutuslautakunnan hyväksymien koulukuljetuksia koskevien peri-

aatteiden perusteella. 

 

Mahdolliset ajantasaiset asiantuntijalausunnot koulukuljetusta varten toimitetaan 

hakemusten mukana sivistyspalveluihin hyvissä ajoin ennen koulukuljetusajankohdan 

tarvetta. Kun kysymyksessä on koulumatkan rasittavuuden ja vaikeuden arvioinnista, 
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päättävä viranhaltija kuulee yleensä myös koulun/varhaiskasvatuksen edustajia, jotka 

tuntevat oppilaan. 

 

Lukion koulukuljetukset 

 

Kela maksaa koulumatkatukea ammatillisessa oppilaitoksessa ja lukiossa opiskele-

ville. Koulumatkatuesta lisätietoa saa www.kela.fi . 

Kuljetuksen aikana noudatettava 

 

Koulun järjestyssäännöt ovat voimassa myös koulumatkan aikana. 

 

Koulukuljetusta varten saatua bussikorttia saa käyttää ainoastaan koulumatkoihin. 

 

Koulukuljetuksessa olevien oppilaiden huoltajia informoidaan syyslukukauden alka-

essa erillisellä yleisellä tiedotteella Wilman kautta.  

 

Esiopetus-, startti- ja 1-luokkalaisten huoltajille lähetetään tiedote kotiin kuljetuspää-

töksen kanssa.  

 

Muuttuneista linja-autojen aikatauluista ym. informoidaan oppilaita ja/tai huoltajia 

Wilma-järjestelmän kautta.  

 

Linja-auton tai tilausliikenteen kuljettaja 

 

Linja- auton tai tilausliikenteen kuljettaja saa tarvittaessa puuttua kuljetuksen aikana 

tapahtuvaan epäasialliseen käytökseen tilanteen vaatimalla tavalla. 
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Oppilasta koskevaa 

 

Oppilaan on oltava sovitussa paikassa vähintään viisi minuuttia ennen annettua ai-

kaa. Kouluauton ei tarvitse odottaa oppilasta, jos hän myöhästyy ns. noutopysäkiltä. 

Tällöin kuljetus kouluun on vanhempien vastuulla.  

 

Koulukuljetus ei ole myöhässä, jos se saapuu noutopysäkille enintään 10 minuutin ku-

luttua sovitusta ajasta.  

 

Oppilas voi itse ilmoittaa jäävänsä tilapäisesti pois paluukuljetuksesta (taksi) vain siinä 

tapauksessa, että hänellä on esittää huoltajan allekirjoittama asiaa koskeva lupa tai 

asiasta on erikseen informoitu koulua. Vastuu kotimatkasta siirtyy tällöin huoltajalle. 

Oppilaalle ei järjestetä korvaavaa kuljetusta, eikä oppilas voi siirtyä seuraavaan kulje-

tukseen. 

 

Tilausliikenteen / linja-auton kyytiin saa ottaa vain sellaisia urheiluvälineitä tai muita 

ylimääräisiä tavaroita, joita tarvitaan lukujärjestyksen mukaisesti esimerkiksi liikunta-

tunneilla tai joiden tuomisesta on erikseen sovittu koulun kanssa (ei polkupyöriä). 

Oppilaiden urheiluvälineet tulee kuljetuksen ajaksi pakata ja suojata asianmukaisesti. 

Vastuut 

 

Koulukuljetusoppilaiden huoltajat vastaavat siitä, että lapsi pääsee turvallisesti kotoa 

linja-auto- /noutopysäkille ja vastaavasti linja-auto-/noutopysäkeiltä kotiin. Liiken-

nöitsijän vastuu kattaa oppilaiden kuljetuksen noutopysäkiltä koulun pysäkille ja kou-

lun pysäkiltä paluupysäkille. 
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Tapaturma 

 

 

Liedon kunta on vakuuttanut kaikki oppilaat esikoulussa, koulussa, esikoulu- tai kou-

lumatkalla tapahtuvan tapaturman varalta. Vakuutus koskee varsinaista kouluaikaa, 

aamu- ja iltapäivätoimintaa, koulumatkaa välittömästi koulun ja kodin välillä sekä 

myös vuosittaiseen suunnitelmaan merkittyjä opinto- ym. retkiä. Vakuutus korvaa ta-

paturman aiheuttamat hoitokulut. Esinevahinkoja ei korvata. 

 

Tapaturman sattuessa on toimitettava lääkärintodistus mahdollisimman nopeasti 

koulukuljetuksia järjestäville henkilöille kuljetuksen järjestämisen käynnistämiseksi. 

Järjestämiseen on varattava viisi työpäivää. Tapaturmakuljetus myönnetään vain lähi-

kouluun.  

Myös tapaturmakuljetuksissa pääsääntönä on joukkoliikenteen hyödyntäminen sil-

loin, kun se on mahdollista. 

 

Tapaturmasta johtuva koululiikunnasta vapauttaminen ei tarkoita vapautusta koulun-

käynnistä. Koulu järjestää vapautuksen ajaksi muuta ohjelmaa. 

 

Oppilaan sairastuminen kesken päivän 

 

Mikäli oppilas sairastuu koulupäivän aikana, otetaan huoltajaan yhteyttä kuljetusop-

pilaan noutamiseksi kotiin. 

 

Kuljetukset ovat myöhässä 

 
Ajokelin ollessa erityisen huono tai muista erityisistä syistä voi joskus käydä niin, että 

linja-auto/tilausliikenneauto ei pääse kulkemaan aikataulun mukaisesti. Liikennöitsijä 

on tällöin velvollinen järjestämään korvaavan kuljetuksen. 
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Vahinko tai ilkivalta 

 

Liikennöitsijä ja oppilaan huoltaja sopivat vahinkojen korvaamisesta keskenään. Lie-

don kunta ei korvaa vahinkoja, jotka oppilaat mahdollisesti aiheuttavat autoille tai 

liikennöitsijä /autot oppilaille. 

 

Kuljetuksen laatu 

 

Mikäli taksikuljetuksen/tilausliikenteen laatuun ei olla tyytyväisiä, mahdollinen pa-

laute osoitetaan sivistyspalveluiden hallintoon. Föliä koskevat valitukset tehdään suo-

raan Joukkoliikennetoimistoon. Linkki löytyy Fölin nettisivuilta. Mikäli tapahtuu vaka-

via rikkomuksia, kuten liikennelainsäädännön rikkomista, tulee asianosaisten ottaa 

suoraan yhteyttä poliisiin. 

 

Muutokset/täydennykset 

 

 Tähän asiakirjaan voidaan tehdä muutoksia, joista tiedotetaan erikseen. 

 

Yhteystiedot 

 

 Liedon kunta 

 Sivistyspalvelut 

 Kirkkotie 13 

 21420 Lieto 

 

Tanja Jylhä-Ollila  

P. 050 5949 974, etunimi.sukunimi@lieto.fi 

mailto:etunimi.sukunimi@lieto.fi
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(Jokilaakson koulu, Jokilaakson koulu/pienryhmäopetus, Liedon Keskuskoulu, Littois-

ten koulu ja esiopetus, Loukinaisten koulu ja esiopetus, Taatilan koulu ja esiopetus, 

Melukylän ja Jokilaakson esiopetus), ruotsinkieliset koulut/Turku 

 

Essi Koivu  

P. 050 4645 640, etunimi.sukunimi@lieto.fi 

(Ilmaristen koulu, Pahkamäen koulu, Tarvasjoen koulu, Ilmaristen esiopetus, Pahka-

mäen esiopetus, Tarvasjoen esiopetus, Yliskulman koulu, Yliskulman esiopetus)  

 

mailto:etunimi.sukunimi@lieto.fi

