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KOULUKULJETUSSÄÄNNÖT 
Päivitetty 2021/AW 

 

1. YLEISET PERIAATTEET 
 
Sivistystoimenjohtaja päättää esi- ja perusopetuksen koulukuljetusten järjestämisestä 
perusopetuslain ja sivistyslautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti. 
 
Koulukuljetusreitit ja -ajat suunnitellaan lukuvuodeksi, mutta ne voivat myös muuttua 
lukuvuoden aikana. Koulukuljetukset järjestetään vain kodin ja koulun väliselle matkalle 
(poikkeus esiopetus). Kuljetuksia suunniteltaessa koulukuljetukset aamu-/ iltapäivätoi-
minnasta otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon (kunnalla ei ole kuljetusvelvolli-
suutta). 
 
Oppilaan käydessä huoltajan aloitteesta muuta kuin oman kunnan esi- tai perusopetuk-
sen koulua huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta aiheutuvista kustannuksista. Oppi-
laan hakeutuessa Kuhmoisten kunnan esi- tai perusopetukseen muusta kunnasta mak-
suton koulukuljetus järjestetään harkinnanvaraisesti. 
 
Huoltajat voivat järjestää lastensa koulumatkat itse, mikäli katsovat, ettei kunnan tar-
joama perustaso ole heille riittävä. Tällöin he vastaavat itse kustannuksista.  
 
Perusopetuslaki, § 32 koulukuljetus 
 
2. KOULUKULJETUSTEN JÄRJESTÄMINEN 
 
Koulukuljetukset hoidetaan taksikuljetuksina. Koulutaksin kyytiin saavat nousta vain ne 
oppilaat, joille on myönnetty siihen lupa koululta. Koulutaksiin ei saa ottaa kavereita 
mukaan. 
 
Oppilaalle saattaa koulukuljetusautojen reiteistä ja aikatauluista johtuen kertyä odotus-
aikaa aamulla ja/tai iltapäivällä. Koulupäivän jälkeen kuljetusta odottavalle oppilaalle 
tulee järjestää mahdollisuus valvottuun toimintaan tai tarjota tila esim. läksyjen tekemi-
seen. Päivittäiset odotusajat pyritään kuitenkin pitämään mahdollisimman lyhyinä, kui-
tenkin hyödyntäen yhteisiä kuljetusjärjestelyjä. 
  
Oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään 2,5 tuntia. Jos op-
pilas on 1.8. mennessä täyttänyt 13 vuotta, saa koulumatka kestää enintään 3 tuntia. 
 
2.1.  Koulumatkan pituus 
Esiopetuksen oppilaalle kunta järjestää maksuttoman kuljetuksen, jos koulumatkan pi-
tuus on vähintään 1 km. 
 
Perusopetuksen oppilas on oikeutettu maksuttomaan koulukuljetukseen, kun koulumat-
kan pituus on lyhintä jalankulkukelpoista, yleisessä käytössä olevaa tietä pitkin kotoa 
koululle vähintään 5 km. Koulumatkan pituus voidaan tarkistaa mm. Google Maps tai 
Eniro reittiohjelmilla tai muulla luotettavalla tavalla. Tarvittaessa koulumatkan mittaus 
voidaan tarkistaa maastomittauksena 
 
Mikäli taksissa on tilaa, voidaan myös valmiin reitin varrella asuvalle lukion opiskelijalle 
myöntää maksullinen kuljetus. 
 
Oppilaalla on yksi osoite, joka on merkitty väestörekisteriin eikä kunnalla ole velvolli-
suutta järjestää kuljetusta eri osoitteessa asuvan toisen huoltajan luota. 
 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628#L7P32
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2.2. Koulumatkan vaikeus tai rasittavuus 
Kunta järjestää oppilaalle kuljetuksen tai korvaa oppilaan huoltajalle koulumatkakustan-
nuksia, jos koulumatka on oppilaalle liian vaikea tai rasittava. Koulumatka saattaa olla 
liian vaikea esimerkiksi oppilaan henkilökohtaiseen kehitystasoon nähden tai liian ras-
kas, jos oppilaalla on esimerkiksi terveydellisiä esteitä kulkea koulumatka omin neuvoin. 
 
Kuljetuksen järjestäminen koulumatkan vaikeuden tai rasittavuuden perusteella edellyt-
tää aina asiantuntijan lausuntoa. Lausunnon voi antaa lääkäri tai psykologi tapauksesta 
riippuen. Lausunnon antajalta edellytetään oppilaan pitempiaikaista tuntemusta tai lau-
sunnon antajan tulee olla koululääkäri. Lausunnosta on ilmettävä kuljetustarpeen syiden 
ja perustelujen lisäksi se, millä kulkumuodolla asiantuntijan lausunnossa edellytetään 
kuljetuksen tapahtuvan. Lausunnosta on myös ilmettävä selkeästi, mille ajanjaksolle 
asiantuntija edellyttää koulukuljetuksen järjestämistä.  Lausunto ei kuitenkaan velvoita 
kuntaa järjestämään koulukuljetusta, vaan sitä käytetään asiantuntija-apuna päätöksen-
teossa. 
 
2.3. Koulumatkan vaarallisuus 
Jos koulumatka tai osa siitä määritellään vaaralliseksi, kunta on velvollinen järjestä-
mään kuljetuksen (vaaralliseksi katsotulle koulumatkan osalle) tai korvaamaan huoltajal-
le koulumatkakustannuksia oppilaan kuljettamisesta. Vähäinen matka vaaralliseksi kat-
sottavalla osuudella ei kuitenkaan välttämättä edellytä kuljetuksen järjestämistä koko 
lukuvuodeksi tai lainkaan. Arvioinnissa tarkastellaan monipuolisesti koulumatkan liiken-
teellisiä olosuhteita, mutta suurimman painoarvon arvioinnissa saavat teiden liikenne-
määrät ja nopeusrajoitukset. Valaistuksen puuttuminen ei yksin tee tieosuudesta vaaral-
lista.  
 
2.4. Pysäkin paikka 
Erilaisissa tutkimuksissa on todettu, että koululaisten yleiskunto on heikentynyt liikkumi-
sen vähenemisen myötä. Lapsen itsensä kulkeman koulumatkan osuus tulisikin nähdä 
lapsen oikeutena, joka edistää terveyttä ja ennaltaehkäisee monia sairauksia. Samalla 
lapsi oppii liikkumaan kotiympäristössään ja luottamaan omiin kykyihin kulkea koulu-
matkansa. Koulukuljetuksia ei järjestetä ovelta-ovelle -kuljetuksina, vaan oppilaan voi-
daan edellyttää kulkevan osan matkasta itse huomioiden matkan kestoa koskevat sää-
dökset. Oppilaan itse kulkemaan matkaan kuluva aika lasketaan 6-12 -vuotiailla n. 14 
min/kilometri ja 13-16 -vuotiailla n. 11 min/kilometri. 
 
Oppilaiden edellytetään kulkevan omatoimisesti koulukuljetusreitin varteen, kun matka 
kotoa kuljetusreitin varteen on: 
esikoululaisilla ja 1.-4. luokkien oppilailla enintään 1 km 
5.-9. luokkien oppilailla enintään 2 km 
 
Taksikuljetuksessa pääsääntöisesti kuljettaja osoittaa oppilaalle pysäkin paikan, joka voi 
olla linja-autopysäkki, liittymä tai muu liikenteellisesti turvallinen paikka. Jos oppilaan 
huoltajalla ja kuljettajalla on erimielisyyttä pysäkin paikasta, siitä päättää sivistystoimen-
johtaja. 
 
2.5. Maksullinen kuljetus 
Jos oppilaalla ei ole oikeutta maksuttomaan koulukuljetukseen, on hänelle mahdollista 
anoa maksullista kunnan järjestämää koulukuljetusta. Edellytyksenä on, että reitti on jo 
olemassa ja autossa on tilaa. Kuljetusta voi hakea myös osalle lukuvuodesta, kuitenkin 
vain täysille kalenterikuukausille, esim. talvikaudeksi (marras-maaliskuu). 
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Kuljetusmaksu on 50 €/kk (+alv). Koko lukuvuoden kuljetuksessa olevilta peritään mak-
su syyslukukaudella 4,5 kuukaudelta ja kevätlukukaudella 5 kuukaudelta. Kuljetusmak-
su on luonteeltaan kuukausimaksu, satunnaisia poissaoloja ei hyvitetä.  
 
Koko lukuvuodeksi tarkoitettua kuljetusta on haettava viimeistään kesäkuussa tai osaksi 
lukuvuotta tarkoitettua kuljetusta vähintään kuukautta ennen kuljetuksen alkamista. 
 
2.6. Huoltajalle maksettava korvaus 
Jos oppilas täyttää koulukuljetusehdot, voidaan huoltajalle maksaa korvausta kuljetuk-
sen järjestämisestä 0,25 €/km. Päätös korvauksen maksamisesta tehdään aina tapaus-
kohtaisesti lukuvuodeksi kerrallaan. 
 
Korvausta ei makseta, jos reitillä kulkee kunnan järjestämä kuljetus, jossa on tilaa eivät-
kä esim. terveydelliset syyt vaadi erilliskuljetusta. 
 
Erikoistapauksissa voidaan kuljetus järjestää tai korvata huoltajalle lyhyemmäksikin 
ajaksi kuin koko lukuvuodeksi (esim. oppilaan tapaturma). 
 
3. POIKKEUSTILANTEET 
 

3.1. A2-kielen opiskelu 
Vapaaehtoiseen A2.kielen opiskeluun osallistuvalle oppilaalle järjestetään koulukuljetus, 
jos hänellä perusopetuslain 32 §:n mukaan on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Kul-
jetuksesta ei tehdä erillistä kuljetuspäätöstä. 
 
3.2. Uskonnonopetus 
Uskonnonopetuksen edellyttämät koulukuljetukset järjestetään oppilaalle, jos hänellä 
perusopetuslain 32 §:n mukaan on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Kuljetuksesta ei 
tehdä erillistä kuljetuspäätöstä. 
 
3.3.  Petoeläinhavainnot 
Petoeläinhavaintojen vuoksi anottavaan maksuttomaan koulukuljetukseen tulee liittää 
riistapiirin lausunto. Kuljetusoikeus myönnetään pääsääntöisesti vain talviajalle (1.10. - 
31.3.) ja lukuvuodeksi kerrallaan. 
 
3.4.  Onnettomuudet 
Jos sattuu vakava liikenneonnettomuus, jossa tapahtuu henkilövahinkoja, vastaa poliisi 
tilanteen hallinnasta ja tiedottamisesta. Jos sattuu lievempi onnettomuus, on koulun reh-
tori tiedon saatuaan velvollinen tiedottamaan myös oppilaan huoltajalle tapahtuneesta. 
 
3.5.  Taksi ei saavu pysäkille 
Ajokelin ollessa erityisen huono tai muista erityisistä syistä voi joskus käydä niin, että 
taksi ei pääse kulkemaan aikataulun mukaisesti. Oppilaan ei pidä kuitenkaan odottaa 
kuljetusta pysäkillä loputtomiin (15 min), vaan on paras, että oppilas menee takaisin 
kotiinsa ja ilmoittaa asiasta huoltajalleen tai koululle. Tällöin pyritään järjestämään kor-
vaava kuljetus. Jos vanhemmat itse hoitavat kuljetuksen, on siitä ilmoitettava taksille tai 
koulusihteerille.  
 
3.6.  Matkan keskeytyminen 
Mikäli matka keskeytyy autosta johtuvasta syystä esim. auton rikkoontuminen, tulee 
oppilaiden noudattaa kuljettajan ohjeita. Kuljettajan tulee järjestää mahdollisimman no-
peasti korvaava kuljetus, jota oppilaiden tulee odottaa. 
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3.7.  Kovat pakkaset 
Kovan pakkasen vuoksi ei järjestetä ylimääräisiä kuljetuksia, vain kuljetusoppilaat kulje-
tetaan tavalliseen tapaan. Huoltaja itse päättää, lähettääkö hän oppilaan kouluun sää-
olosuhteiden ollessa erittäin hankalat. 
 
3.8.  Vahinko- tai ilkivaltatapaus 
Liikennöitsijä ja oppilaan huoltaja sopivat vahinkojen korvaamisesta keskenään. Kunta 
ei korvaa oppilaiden autoilijoille aiheuttamia vahinkoja. 
 
3.9. Kuljetusoppilaan omaa tai muiden liikenneturvallisuutta vaarantava käytös 
Jos oppilas toistuvista kehotuksista huolimatta ei noudata kuljetuksen aikana annettuja 
ohjeita, liikennöitsijän tulee ilmoittaa asiasta koulun rehtorille, joka ottaa yhteyttä kotiin. 
Liikennöitsijä voi kieltäytyä ottamasta omaa ja muiden liikenneturvallisuutta vaarantavaa 
oppilasta koulukuljetukseen. Rehtori ilmoittaa asiasta huoltajalle. Tällöin koulukuljetuk-
sen järjestäminen siirtyy huoltajan vastuulle ja hänelle maksetaan harkinnan mukaan 
tästä korvaus. 
 
4. KULJETUKSEN LAATUUN LIITTYVÄT KYSYMYKSET 
Mahdollisia laatuvirheitä koskeva palaute osoitetaan kunnan sivistystoimistoon. Kaikki 
huomautukset otetaan huomioon koulukuljetusten suunnittelussa ja kehittämisessä se-
kä selvitetään kuljetuksen suorittajan kanssa. Jos tapahtuu vakavia rikkomuksia, kuten 
liikennelainsäädännön rikkomisia, tulee asianosaisten ottaa suoraan yhteyttä poliisiin 
sekä ilmoittaa asiasta sivistystoimistoon. 
 
5. LIIKENNETURVALLISUUS 
Huoltajien toivotaan huolehtivan siitä, että esiopetuksen oppilaalle, koulunsa aloittavalle 
ja vanhemmallekin oppilaalle opetetaan ja kerrataan vuosittain hyvä koulumatkareitti ja 
liikenteessä kulkeminen. Koulukuljetuksen piiriin kuulumattomilla ensimmäisen luokan 
oppilailla koulumatkan kulkeminen tulisi tapahtua syksyllä jalan. Keväällä huoltajat voi-
vat harkita miten koulumatka kuljetaan. Pyöräilykypärän käyttö on tieliikennelain mu-
kaan pakollista. Heijastimen käyttö on ehdottoman tärkeää pimeään vuodenaikaan. 
 
Huoltajat ovat aina ensisijaisesti velvollisia opettamaan lapsiaan liikkumaan turvallisesti 
liikenteessä. Koulukuljetuksessa mukana olevien oppilaiden huoltajat vastaavat siitä, 
että oppilas pääse turvallisesti kotoa kuljetukseen ja kuljetuksesta kotiin. 
 
Koulun järjestyssäännöt ovat voimassa myös koulumatkan aikana. 
 
6. VAKUUTUSTURVA 
Kunta on vakuuttanut kaikki oppilaat koulussa tai koulumatkalla tapahtuvan tapaturman 
varalta. Vakuutus koskee varsinaista kouluaikaa ja koulumatkaa sekä koulun järjestä-
miä opinto- ym. retkiä. Vakuutus korvaa tapaturman aiheuttamat hoitokulut, esinevahin-
koja ei pääsääntöisesti korvata. Vakuutus ei korvaa oppilaan tahallaan aiheuttamaa va-
hinkoa toiselle osapuolelle eikä vaatteiden, silmälasien tms. rikkoutumista. Vahingonte-
kijä tai hänen huoltajansa joutuu korvaamaan aiheuttamansa vahingon. Liikennevahin-
goissa, joissa toisena osapuolena on moottoriajoneuvo, hoitokulut ohjataan ensisijaises-
ti liikennevakuutuksen korvattaviksi.  
 
Oppilas on liikennöitsijän vastuulla autoon noususta kotipysäkille ja kotipysäkiltä koulun 
pysäkille jättämiseen. Muilta osin koulumatkaa oppilas on kunnan vastuulla. 
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Koulumatkaksi ei katsota sitä, että oppilas poikkeaa koulureitiltään tai menee muualle 
kuin suoraan kotiinsa tai ei käytä hänelle määriteltyä koulukuljetusta. Näissä tapauksis-
sa oppilas toimii huoltajan vastuulla. 

 
7. YHTEYSTIEDOT JA HAKEMUSLOMAKKEET 
 

Kuhmoisten Yhtenäiskoulu 
sähköposti: etunimi.sukunimi@kuhmoinen.fi 
 
Koulusihteeri puh. 040 534 1661 
 
Koulukuljetus- ja matkakorvausanomuslomakkeita saa koulusihteeriltä tai sen voi täyt-
tää ja tulostaa kunnan nettisivuilla osoitteessa 
Lomakkeet ja ohjeet - Kuhmoisten kunta (kuhmoinen.fi) 
 
Sivistystoimenjohtaja puh. 040 182 2402 
 
 
Turvallista koulumatkaa! 
 

https://www.kuhmoinen.fi/content/fi/1/20082/Lomakkeet%20ja%20ohjeet.html
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Huoltajan muistilista 

Vanhempien tulee opastaa lastaan asianmukaiseen käyttäytymiseen ja turvallisuuteen 

koulumatkojen aikana. Vanhempien vastuu oppilaan opastamisessa on sitä suurempi 

mitä nuorempi oppilas on. Vanhempien tulee huolehtia ja opastaa oppilasta ainakin seu-

raavissa asioissa:  

 sovitulla kouluauton hakupaikalla tai pysäkillä tulee olla hyvissä ajoin 

 on hyvä opastaa kulkemaan koulureitti liikenne- ja koulun sääntöjen mukaan 

 pimeällä tulee käyttää heijastinta 

 pyöräillessä on käytettävä pyöräilykypärää 

 tarvittavat liikuntavälineet pakataan asianmukaisesti 

 on hyvä keskustella koulumatkoista ja ottaa tarvittaessa yhteyttä koululle 

 liikennöitsijälle pitää ilmoittaa oppilaan lyhyetkin poissaolot koulukuljetuksesta 

 kaikki muutokset tehdään aina koulun kautta. 

 

Kuljetusoppilaan muistilista 

Ikä ja kyvyt huomioon ottaen, oppilaan tulee  

 olla ajoissa sovitulla hakupaikalla, jolloin kaikki kuljetettavat ehtivät kouluun 

 odottaa autoa rauhallisesti eikä aiheuttaa vaaraa itselleen tai muille 

 nousta autoon reippaasti, kiinnittää sekä pitää turvavyö kiinnitettynä koko ajomatkan 

ajan 

 säilyttää reppu matkan aikana sylissä, jaloissa tai tavaratilassa, ei selässä 

 käyttäytyä asiallisesti ja ottaa muut kuljetettavat huomioon koulumatkalla 

 noudattaa kuljettajan antamia ohjeita 

 kertoa, jos matkan aikana tulee ongelmia itselle tai toisille 

 poistua autosta viivyttelemättä, kuitenkin rauhallisesti 

 odottaa, että kouluauto on jatkanut matkaa ja vasta sitten ylittää tie 

 ymmärtää ja sitoutua koulukuljetuksista annettuihin yhteisiin ohjeistuksiin  

Pienen oppilaan ollessa kyseessä huoltajien vastuu on suurempi, mutta oppilaan iän 

karttuessa pystyy hän yhä enemmän huolehtimaan itse koulukuljetuksiin liittyvistä 

velvollisuuksistaan.  

 

Koulun muistilista 

Koulun/esiopetuspaikan tulee huolehtia seuraavista asioista: 

 rehtori vastaa, että kuljetusten järjestäjä saa kuljetusoppilaiden lukujärjestykset 

ajoissa 

 oppilaiden aikatauluttaminen lukujärjestyksen mukaisesti koulukuljetusten reiteille 

 erityistä huolenpitoa vaativilla oppilailla on tarpeen vaatiessa henkilö vastaanotta-

massa kouluautosta tai saattamassa kouluautoon 

 kuljetusoppilaiden valvonta ja tila mahdollisena kuljetusten odotusaikana 

 huoltajilta ja oppilailta tulevan tiedon välittäminen koulukuljetusten toimivuudesta 

koulukuljetuksia hoitavalle henkilölle 

 koulukuljetuksia hoitavan henkilön yhteystiedot liikennöitsijälle ja huoltajille 
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Koulukuljettajan muistilista 

 Koulukuljetusauton on oltava määräysten sekä ohjeiden mukainen ja siisti  

 turvavyöt ovat kunnossa ja niitä on tarpeellinen määrä 

 koulukyytikilpi/-kupu on paikallaan ajon aikana auton edessä ja takana.  

 autossa on toimiva alkolukko (pakollinen) 

 kuljettajalla tulee olla positiivinen asenne tehtävän suorittamiseen sekä kohtelias ja 

asianmukainen käytös 

 vaativa ja riskialtis kuljetustehtävä edellyttää kuljettajalta sekä fyysisestä että henki-

sestä kunnosta huolehtimista; väsymys heikentää ajokykyä 

Kuljettajan tulee 

 tutustua ennakolta kuljetusoppilaslistaan ja reitteihin 

 huolehtia, että kuljetusaikataulu/-lista on mukana koulukuljetusautossa sekä ajaa 

koulukuljetusreitti kuljetusaikataulun mukaisesti 

 huomioitava mahdolliset ajoreitin muutokset 

 varmistaa, että oppilailla ja itsellä on turvavyö kiinni koko ajomatkan ajan 

 ajaa nopeusrajoituksia ja liikennesääntöjä noudattaen 

 ilmoittaa pysähtymispaikat kuljetettaville ja huolehtia, että jokainen oppilas jää kyy-

distä turvallisesti sovitulla paikalla 

 pysähtyä niin, että autoon nouseminen ja autosta poistuminen on turvallista  

 ottaa yhteyttä ongelmatilanteissa huoltajaan ja koulusihteeriin 

 huolehtia erityistä huolenpitoa vaativien oppilaiden luovuttamisesta vastaanottavalle 

henkilölle saakka  

 

Salassapito ja vaitiolovelvollisuus 

 kuljetettaviin tai heidän perheisiinsä liittyviä asioita ei saa kertoa ulkopuolisille 

 kuljetusreittejä koskevat kuljetuslistat on tarkoitettu vain niitä ajaville kuljettajille 

 kuljetuslistat eivät ole julkisia asiakirjoja eikä niissä olevia tietoja saa luovuttaa 

ulkopuolisille, autoilija/liikennöitsijä vastaa listojen huolellisesta säilyttämisestä ja 

huolehtii vanhojen listojen asianmukaisesta hävittämisestä. 

 liikennöitsijä vastaa kuljettajiensa rikostaustan selvittämisestä (Laki lasten kanssa 

työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 14.6.2002/504)  

  

Koulukuljetusten tulee toimia mahdollisimman hyvin ja oppilaiden koulunkäyntiä tukien. 

 



 


