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Tässä oppaassa esitellään ne periaatteet, joiden mukaan oppilaalle 
myönnetään koulukuljetus Pukkilassa. Oppilailla tarkoitetaan sekä esi- että 
perusopetuksen oppilaita. Lisäksi oppaassa kerrotaan kuljetusten 
järjestämisestä ja annetaan ohjeita koulukuljetukseen hakemisesta, 
käyttäytymisestä kuljetusten aikana sekä poikkeustilanteista. 
Koulukuljetukset toteutetaan perusopetuslain 32 §:n ja Pukkilan 
kunnanhallituksen vahvistamien ohjeiden mukaan.  
 
 
Perusopetuslaki 32§ (21.8.1998/628): 
 

”Koulumatkat 

 
Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, 

oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Jos esiopetusta saavan oppilaan matka 
kotoa esiopetukseen tai varhaiskasvatuslaissa tarkoitetusta varhaiskasvatuksesta 

esiopetukseen on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on vastaavasti oikeus maksuttomaan 
kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja 

esiopetuksesta kotiin tai varhaiskasvatukseen. 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. (13.7.2018/542) 

 

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 varhaiskasvatukseen 
varhaiskasvatuslain 6 §:n 4 momentissa tarkoitetulla tavalla, opetuksen järjestäjällä on oikeus 

edellyttää, että lapsen huoltaja vastaa lapsen kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista 
kustannuksista varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikan välillä. (13.7.2018/542) 

 

Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun toimintaan.” 
 

Muiden kuin kunnan kuljetukseen oikeutettujen oppilaiden huoltajat ovat itse velvollisia 
järjestämään lastensa kuljetukset parhaalla katsomallaan tavalla. Myös kuljetusoppilaiden 

huoltajat voivat järjestää lastensa koulumatkat muulla tavoin, mikäli katsovat, ettei kunnan 

tarjoama palvelutaso ole heille riittävä tai muutoin sopiva. Tällöin huoltajat vastaavat 
kuljetuksesta aiheutuvista kustannuksista.  

 
Lakisääteisten kuljetusten lisäksi Pukkilan kunta järjestää koulukuljetuksia omalla 

kustannuksellaan niille esikoulun ja 1.-2.-luokkien oppilaille, joiden koulumatka on yli 3 km ja 
tarjoaa määrätyt ehdot täyttäville oppilaille mahdollisuuden matkalippujen ostoon.  

 

Mikäli oppilas valitsee koulukseen muun kuin sen lähikoulun, jonka kunta on hänelle 
osoittanut, vastaa hänen huoltajansa itse koulukuljetuksesta ja sen kustannuksista. 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628#a13.7.2018-542
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628#a24.6.2010-642
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628#a13.7.2018-542
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1 YHTEYSTIEDOT 
 
* koulukuljetukset, koulusihteeri Heidi Karhu p. 040 541 7727 
* rehtori Anne Leppäkoski p. 040 552 4074 
 
 
 

2 OIKEUS KOULUKULJETUKSEEN 
 
2.1 KOULUMATKA  

 
Esi- ja perusopetuksen oppilaiden varsinaisella koulumatkalla tarkoitetaan oppilaiden 
päivittäistä kodin ja koulun välistä matkaa, jonka oppilas kulkee mennessään kouluun 

lyhyintä, jalankulkukelpoista ja yleisessä käytössä ympäri vuoden olevaa tietä pitkin. 

Kotiosoite on väestörekisteriin oppilaalle merkitty osoite - kunnalla ei ole velvollisuutta 
järjestää kuljetusta muusta kuin väestörekisteriin merkitystä osoitteesta.  

 
 
2.2 KOULUMATKAN PITUUS  

 
Pukkilan kunta järjestää oppilaalle kuljetuksen koulumatkan pituuden perusteella, jos 

oppilaan koulumatka on lyhintä käyttökelpoista tietä pitkin esikoululaisilla ja 1.-2.- 

luokkalaisilla yli 3 km tai 3.-6.-luokkalaisilla yli 5 km. Koulumatka mitataan kotitontin 
portilta/pihapiirin rajalta koulutontin portille lyhintä käyttökelpoista reittiä pitkin. Tällöin 

pyörä- ja kävelytiet otetaan huomioon ensisijaisina kulkuväylinä. Lisäksi huomioidaan, ovatko 
ne käytettävissä myös talviaikaan. Kunnan velvollisuutena ei ole järjestää koulukuljetusta 

koko matkalle, vaan kuljetus voidaan järjestää vain osalle matkasta. Samoin kuljetus voidaan 

järjestää vain tietylle ajalle lukuvuodesta. Kilometrirajat ovat pisimpiä mahdollisia 
omavastuumatkoja, jotka oppilaan tulee varautua kulkemaan omin neuvoin. Koulumatkaan 

kuluvaa aikaa laskettaessa itse kuljettavan matkan laskemisessa käytetään periaatetta: 
esikoululaisilla ja 1.-6.-luokkalaisilla matkaan kuluu 15 min/km. Koulukuljetuksista vastaava 

viranhaltija tai hänen valtuuttamansa henkilö (esim. liikennöitsijä) tarkistaa tarvittaessa 

ilmoitettujen koulumatkojen pituudet.  

 
 
2.3 KOULUMATKAN VAARALLISUUS  

 
Jos koulumatka tai osa koulumatkasta määritellään vaaralliseksi, kunta järjestää 
koulukuljetuksen vaaralliseksi katsotulle koulumatkan osuudelle tai korvaa huoltajalle 

oppilaan kuljettamisesta aiheutuneita koulumatkakustannuksia. Pukkilassa käytetään 

koulumatkan turvallisuuden arvioinnissa Koululiitu-menetelmästä saatavia teiden 
vaarallisuusindeksejä ja tarvittaessa poliisiviranomaisen lausuntoja. Koululiitu -menetelmä 

päivitetään vuosittain. Arvioinnissa tarkastellaan monipuolisesti koulumatkan liikenteellisiä 
olosuhteita. Suurimman painoarvon arvioinnissa saavat teiden liikennemäärät ja 

nopeusrajoitukset. Esimerkiksi valaistuksen puuttuminen ei yksinään tee tiestä vaarallista. 
Mikäli tie on merkitty koululiitu-menetelmässä vaaralliseksi, ei huoltajan tarvitse hakea 

kuljetusta tien vaarallisuuden perusteella, vaan oppilas on ilman hakemusta oikeutettu 

kunnan järjestämään koulukuljetukseen. Oppilas voidaan kuitenkin velvoittaa kulkemaan 
vaarallista tietä lähimmälle linja-auto-/taksipysäkille.  
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13.8.2015 alkaen kunta järjestää kuljetuksen tien vaarallisuuden perusteella Porvoontietä  
kouluun tuleville esikoululaisille ja 1. - 4. luokan oppilaille, jotka asuvat Isokyläntien  

risteyksen eteläpuolella sekä Puntarmäentietä kouluun tuleville esikoululaisille ja 1. - 3.  

luokan oppilaille, joiden koulumatka on yli 2,5 kilometriä. 
 

 
 

2.4 KOULUMATKAN VAIKEUS TAI RASITTAVUUS  

 
Kunta järjestää oppilaalle kuljetuksen tai korvaa oppilaan huoltajalle 

koulumatkakustannuksia, jos koulumatka on oppilaalle liian vaikea tai rasittava. Koulumatka 
saattaa olla liian vaikea esimerkiksi oppilaan henkilökohtaiseen kehitystasoon nähden tai liian 

raskas, jos oppilaalla on esimerkiksi terveydellisiä esteitä kulkea koulumatka omin neuvoin.  
 

Kuljetuksen järjestäminen koulumatkan vaikeuden tai rasittavuuden perusteella edellyttää 

aina asiantuntijan lausuntoa, jonka hankkii huoltaja. Lausunnon voi antaa lääkäri, psykologi 
tai muu asiantuntija tapauksesta riippuen ja lausunnosta on ilmettävä kuljetustarpeen syiden 

ja perustelujen lisäksi se, millä kulkumuodolla asiantuntija suosittelee kuljetuksen 
tapahtuvan. Lausunnosta on myös ilmettävä selkeästi, mille ajanjaksolle asiantuntija 

suosittelee koulukuljetuksen järjestämistä.  

 
Asiantuntijalausunnot on toimitettava hakemuksen mukana joka lukuvuosi uudelleen, elleivät 

ne ole luonteeltaan pysyväisluonteisia. Tällaisissa tapauksissa asia sovitaan tapauskohtaisesti 
erikseen. Suositus kuljetuksen järjestämiseksi ei ole vielä riittävä peruste sen saamiselle, 

vaan jokainen hakemus harkitaan erikseen. Sairauden, tapaturman tmv. takia koulukuljetus 
voidaan hakemuksesta myöntää lääkärintodistuksessa suositelluksi ajaksi.  

 

 
2.5 MUUSSA KUIN LÄHIKOULUSSA KOULUA KÄYVÄT OPPILAAT  

 
Perusopetuslain 6 §:n mukaan kunta osoittaa esiopetukseen tulevalle lapselle 

esiopetuspaikan ja oppivelvolliselle oppilaalle lähikoulun. Kunta on velvollinen järjestämään 

koulukuljetuksen ainoastaan oppilaan lähikouluun. Mikäli huoltajalle myönnetään oikeus 
vaihtaa oppilaan koulunkäyntipaikaksi muu kuin lähikoulu, voidaan oppilaan koulunkäymisen 

ehdoksi muussa kuin lähikoulussa asettaa, että huoltajan on itse järjestettävä oppilaan 
koulumatkat ja huolehdittava koulumatkojen kustannuksista.  

 

Jo olemassa olevalle reitille voidaan huoltajan kustannuksella ottaa hakemuksesta myös 
sellaisia oppilaita, joilla ei ole oikeutta maksuttomaan kuljetukseen, mikäli määritellyt ehdot 

täyttyvät (ks. kohta 2.4 Pukkilan kuljetusmaksut ja maksuperusteet). Vieraskuntalaisia 
kuljetetaan vain, jos asiasta on tehty sopimus ao. kotikunnan kanssa. Jos oppilas muuttaa 

kesken lukuvuoden toiseen kuntaan tai kunnan sisällä niin, että lähikoulu vaihtuu, ei 
kuljetusta järjestetä eikä korvata entiseen kouluun edes lukuvuoden loppuun asti.  

 

 
2.6 MUUT KULJETUKSEN MYÖNTÄMISEEN VAIKUTTAVAT SEIKAT  

 
Perusopetuslain 17 §:n 2 momentin mukaiseen erityisopetukseen otettujen/siirrettyjen 

oppilaiden koulukuljetus järjestetään yksilökohtaisesti. Koulutoimi ei järjestä 

hoitopaikkakuljetuksia koulusta päiväkotiin tai muuhun hoitopaikkaan. Koulukuljetuksia 
voidaan hyödyntää em. tapauksissa, mikäli kuljetukseen mahtuu eikä kuljetus aiheuta 

kunnalle kustannuksia. Kukin hakemus ratkaistaan tapauskohtaisesti. 
 



  5/12 

 
  

   
 

 
Pukkila. Lähellä. Ihana ja idyllinen. Turvallinen. Puhdas asua ja elää.   

 PUKKILAN KUNTA • 07560 PUKKILA • palvelupiste@pukkila.fi • www.pukkila.fi 

 

Oppilaille, joiden koulumatka on yli 5 km, kuuluu perusopetuslain mukaan maksuton kuljetus, 

jonka kunta järjestää. Kaikki tätä parempi järjestely on kunnan vapaaehtoisesti järjestämää 
palvelua. Sen jatkuminen on tarkastelussa aina, kun talousarviota tehdään. 

 

Mikäli esikoululaisen tai 1.-2.-luokkalaisen koulumatkan pituus on yli 3 km, on hän Pukkilan 
kunnan 1.8.1997 tekemällä päätöksellä oikeutettu maksuttomaan koulukuljetukseen.  

 
 
 
3 KOULUKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET  
 
3.1 YLEISTÄ  

 
Koulukuljetukset järjestetään lukuvuosittain laadittavien reittien ja aikataulujen mukaan siten, 

että kaikki oppilaat, joilla on oikeus koulukuljetuksen saamiseen, myös saavat sen. Tärkeä 

asia on myös kuljetusten taloudellinen ja tarkoituksenmukainen järjestäminen kunnan 
molemmat koulut huomioiden. Taksikuljetuksia ei järjestetä ovelta-ovelle -kuljetuksina, vaan 

oppilaat kokoontuvat heille osoitetuille ns. taksipysäkeille samalla tavoin kuin linja-autoa 
käyttävät oppilaat kokoontuvat linja-autopysäkeille. Kodin ja pysäkin välille ei pääsääntöisesti 

järjestetä kuljetuksia.  
 

 

3.2 KOULUKULJETUKSEN ODOTUS KOULULLA  
 

Aikataulujen vuoksi oppilas voi joutua odottamaan kuljetusta aamulla ja/tai illalla. Lain 
mukaan alakoulun oppilaan koulumatka odotusaikoineen voi kestää enintään 2½ tuntia 

päivässä. Lukuvuoden alussa 13 vuotta täyttänyt tai perusopetuslain 17 § 2 momentin 

tarkoittamassa erityisopetuksessa olevan oppilaan koulumatka odotusaikoineen voi kestää 
kuitenkin enintään 3 tuntia päivässä. Odotusajat pyritään pitämään kohtuullisina. Kuljetusta 

odottavalle oppilaalle järjestetään mahdollisuus ohjattuun toimintaan, josta vastaa joko 
opettaja tai koulunkäynninohjaaja.  

 
 

3.3 KOULUMATKAKUSTANNUSTEN KORVAUS  

 
Oppilaan huoltajalle voidaan maksaa kuljetuskorvausta, jos oppilas täyttää 

koulukuljetusehdot ja huoltaja kuljettaa oppilasta. Kuljetuskorvausten maksuperusteista ja 
euromääristä päätetään erikseen. Korvaus maksetaan syyslukukauden ja kevätlukukauden 

lopulla. Korvauksen maksamista varten kotiin toimitetaan tarvittaessa lomakkeet, joilla 

maksatusta varten tarvittavat tiedot pyydetään. Korvausta ei makseta, jos reitillä kulkee 
kunnan järjestämä kuljetus, eivätkä esim. terveydelliset syyt vaadi erilliskuljetusta.  

 
 

3.4 PUKKILAN KULJETUSMAKSUT JA MAKSUPERUSTEET  

 
Niille oppilaille, joilla ei ole lain mukaan oikeutta koulukuljetukseen, voidaan hakemuksesta 

myöntää maksullinen koulukuljetus liitteessä 1 esitetyin ehdoin. Selvitys käytössä olevista 
oppilaalle maksullisen koulukuljetuksen periaatteista on em. liitteessä.  

 
 

3.5 TAKSIPYSÄKIN PAIKKA  

 
Pääsääntöisesti taksiliikennöitsijä osoittaa oppilaalle taksipysäkin paikan, joka voi olla linja-
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autopysäkki, liittymä tai muu liikenteellisesti turvallinen paikka. Jos oppilaan huoltajalla ja 

taksiliikennöitsijällä on erimielisyyttä taksipysäkin paikasta, kuljetuksista vastaava viranhaltija 
päättää lopullisen paikan.  

 

 
3.6 KUORMITUSSÄÄDÖKSET  

 
Koulukuljetuksissa noudatetaan liikenneministeriön päätöstä koulu- ja päivähoitokuljetusten 

kuormituksesta ja turvallisuusjärjestelyistä.  

 
 

3.7 VAKUUTUKSET KOULUKULJETUKSEN AIKANA  
 

Kunta on vakuuttanut kaikki oppilaat koulussa tai koulumatkalla tapahtuvan tapaturman 
varalta. Vakuutus koskee varsinaista kouluaikaa ja koulumatkaa sekä koulun järjestämiä 

opinto- ym. retkiä. Vakuutus korvaa tapaturman aiheuttamat hoitokulut. Esinevahinkoja ei 

korvata. Vakuutus ei korvaa sitä, jos oppilas aiheuttaa vahinkoa toiselle osapuolelle eikä sitä 
jos vaatteet, silmälasit tms. rikkoutuvat. Iästä huolimatta vahingontekijä tai hänen 

huoltajansa joutuu korvaamaan aiheuttamansa vahingon.  
 

 

3.8 KULJETUKSET YHTEISHUOLTAJUUSTAPAUKSISSA  
 

Jos lapsen huoltajilla on yhteishuoltajuus ja he asuvat eri osoitteissa, lapsi saa kuljetuksen 
lähimpään kouluun siitä osoitteesta, johon hän on väestörekisterikeskuksen mukaan merkitty. 

Mikäli lapsi asuu väliaikaisesti (1-4 viikkoa) toisen huoltajan luona, se ei oikeuta kuljetukseen. 
Oppilaan huoltajien vapaa-ajan matkoista jne. johtuva oppilaan väliaikainen asuminen jossain 

muualla kuin vakinaisessa kodissa ei oikeuta kuljetukseen.  

 
 

3.9 AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA OLEVIEN KULJETUS  
 

Laki lasten aamu- ja iltapäivätoiminnasta lähtee siitä, että toiminta ei saa lisätä maksuttoman 

koulukuljetuksen kustannuksia. Toimintaan osallistuvilla lapsilla ei ole lain mukaan 
subjektiivista oikeutta maksuttomaan koulukuljetukseen, vaan vastuu lasten kuljettamisesta 

on huoltajilla.  
 

 

3.10 KERHOTOIMINNASSA OLEVIEN KULJETUS  
 

Koulujen kerhotoimintaan osallistuva kyyditysoppilas voi kulkea kotiin kunnan järjestämiä 
kuljetuksia käyttäen mikäli työjärjestyksen sekä kyydityssuunnitelman mukainen reitti kulkee 

samaan suuntaan ja sinne on menossa muitakin kyyditysoppilaita.  
 

 

3.11 PALAUTE KULJETUKSISTA  
 

Palaute osoitetaan kuljetuksista vastaavalle viranhaltijalle tai suoraan liikennöitsijälle. Kaikki 
viranhaltijalle tulleet valitukset kirjataan ja selvitetään liikennöitsijän ja tarvittaessa huoltajan 

kanssa. Mikäli tapahtuu vakavia rikkomuksia, kuten liikennelainsäädännön rikkomista, tulee 

asianosaisten ottaa suoraan yhteyttä poliisiin. 
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4 KOULUKULJETUKSEN PELISÄÄNNÖT  
 
4.1 PERIAATTEET 
 

Jotta koulukuljetukset sujuisivat mahdollisimman joustavasti ja turvallisesti, on oppilaiden ja 
huoltajien oltava tietoisia seuraavista periaatteista ja noudatettava niitä:  

 

 Koulun järjestyssäännöt ovat voimassa myös koulumatkan aikana.  

 Liikenneturvallisuus on kuljetuksen aikana tärkeintä. Taksissa tai linja-autossa ei saa 

liikkua paikasta toiseen kuljetuksen aikana ja taksissa on pidettävä turvavyöt aina 
kiinni.  

 Taksin tai linja-auton kuljettajan tulee puuttua kuljetuksen aikana tapahtuviin 

häiriköintiin tilanteen vaatimalla tavalla.  
Koulukuljetus on tarkoitettu vain siihen oikeutetuille oppilaille. Muita oppilaita,  

 esim. kylään tulevia kavereita, ei kuljeteta koulukuljetuksessa.  
 

 

4.2 HUOLTAJAN OSUUS  
 

 Ilmoita taksiautoilijalle lapsen sairastumisesta tai muista poissaoloista, ettei  

ajeta turhia reittejä. 
 Liikennöitsijä osoittaa oppilaalle pysäkin paikan, joka voi olla linja-autopysäkki,  

 liittymä tai muu liikenteellisesti turvallinen paikka. Jos oppilaan huoltajalla ja 

liikennöitsijällä on erimielisyyttä pysäkistä, kuljetuksista vastaava viranhaltija päättää 

huoltajaa kuultuaan pysäkin paikan. 

 Huolehdi siitä, että lapsesi on ajoissa odotuspaikalla. Koulutaksin ei tarvitse  

odottaa oppilasta, jos hän myöhästyy taksipysäkiltä tai lähtee hakemaan 
unohtunutta tavaraa kodista. Oppilaan on oltava sovittuna aikana sovitulla 

taksipysäkillä eikä esimerkiksi jossain sen läheisyydessä. 
 Ilmoita taksille kuljetuksiin liittyvistä merkittävistä terveydentilaa koskevista  

asioista. 

 Keskustele lapsen kanssa pysäkillä ja autossa käyttäytymisestä. 

 Liikennöitsijä ja oppilaan huoltajat sopivat keskenään lapsen autoille  

aiheuttamista vahingoista. Kunta ei korvaa oppilaiden autoille aiheuttamia 
vahinkoja. 

 Tarkista, että lapsen ulkoiluvaatteissa on heijastimet tai lapsesi käyttää  

heijastinliiviä. 

 Koulutaksin kyytiin saa ottaa vain sellaisia urheiluvälineitä tai muita ylimääräisiä  

tavaroita, joita tarvitaan lukujärjestyksen mukaisesti esimerkiksi liikuntatunneilla tai 
joiden tuomisesta on muuten erikseen sovittu koulun kanssa. 

 
 

 

 
4.3 KULJETUSOPPILAAN OSUUS  

 
 Ole sovitussa noutopaikassa riittävän aikaisin (väh. 5 min. ennen sovittua taksin 

tuloaikaa). o Odota kyytiä pysäkillä tai sovitussa paikassa, ei ajoradalla.  

 Taksi ei ole myöhässä, jos se saapuu pysäkille 15 minuutin kuluessa sovitusta ajasta.  

 Taksissa pidät turvavyön kiinni.  

 Taksissa tai linja-autossa ei saa liikkua paikasta toiseen kuljetuksen aikana.  

 Käyttäydy autossa hyviä tapoja noudattaen ja rauhallisesti.  

 Taksin tai linja-auton kuljettajan pitää puuttua kuljetuksen aikana tapahtuvaan 
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häiriköintiin tilanteen vaatimalla tavalla.  

 Autossa ei syödä, juoda, piirretä eikä tehdä läksyjä.  

 Tervehdi kuljettajaa.  

 Odota vuoroasi tönimättä muita autoon noustessasi.  

Ota reppu pois selästä kuljetuksen ajaksi.  
 Auton istumapaikkoja ei ole varattu repuille.  

 Tarkista, ettet unohtanut mitään autoon.  

 Odota, että auto on lähtenyt pysäkiltä ja että näet hyvin joka suuntaan, ennen kuin 

lähdet ylittämään ajorataa.  

 Hämärän ja pimeän aikana käytä aina heijastinta tai heijastinliiviä.  

 

 
 

 
4.4 KULJETTAJAN OSUUS  

 
 Aja odotusalueelle rauhallisesti.  

 Ota lapset kyytiin ja jätä kyydistä sovitussa paikassa.  

 Et saa ohittaa taksipysäkkiä ennen sovittua aikaa, elleivät kaikki pysäkiltä kyytiin 

nousevat oppilaat ole mukana.  

 Tarkista, että lapset ovat kyydissä ja turvavöissä (takseissa) ennen kuin lähdet 

liikkeelle.  

 Huolehdi, että autoon siirtyminen ja poistuminen tapahtuvat rauhallisesti ja kiireettä.  

 Pyri olemaan täsmällinen aikataulussa ja huomioi kelivara.  

 Muista liikennesäännöt ja liikennekäyttäytyminen. Koululaiskuljetuksissa 

ajoneuvokohtainen nopeusrajoitus on 80 km/h.  
 Muista, että olet oheiskasvattaja, käyttäytymisesi on esimerkillistä ja pidät yllä 

järjestystä. Kielenkäyttösi on oltava ystävällistä ja asiallista.  

 Muista, että erityisoppilaat tarvitsevat usein erityishuomiota.  

 Jos kuljetuksessa esiintyy ongelmia, ota yhteyttä oppilaan huoltajiin selvittääksesi 

asian. Anna asia tiedoksi myös oppilaan opettajalle ja tarvittaessa kuljetuksista 
vastaavalle viranhaltijalle.  

 

 
 

4.5 TOIMINTATAVAT, JOS OPPILAS KÄYTTÄYTYY OHJEIDEN VASTAISESTI  
KOULUKULJETUKSEN AIKANA  

 
1. Taksin kuljettaja valvoo oppilaiden käytöstä ja ohjaa oppilaita oikeaan ja turvalliseen 

autossa käyttäytymiseen, etenkin turvavyön käyttöön.  

 
2. Mikäli oppilas toistuvista kehotuksista huolimatta ei noudata ohjeita, taksin kuljettaja 

keskustelee ongelmista oppilaan huoltajien kanssa pyrkien yhteistyössä molempia 
tyydyttävään ratkaisuun ja antaa asian tiedoksi kuljetuksista vastaavalle viranhaltijalle.  

 

3. Mikäli oppilaan käytös autossa on turvallisuusriski, kuljettaja voi pysäyttää auton, kunnes 
tilanne on rauhoittunut. Vakavissa liikenneturvallisuutta vaarantavissa tapauksissa kuljettaja 

voi harkintansa mukaan soittaa suoraan poliisille.  
 

4. Mikäli tilanne ei muutu toivottuun suuntaan, taksi ilmoittaa asiasta kuljetuksista vastaavalle 
viranhaltijalle.  

 

5. Kunnanhallitus voi päättää koulukuljetuksen järjestämistavan muutoksesta perusopetuslain 
32 §:n sallimalla tavalla. Muuttuneesta järjestelystä ja sen ajankohdasta tiedotetaan sekä 
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koululle että taksiyrittäjälle.  

 
 

5 POIKKEUSTILANTEET  
 
5.1 ONNETTOMUUDET  

 
Kunnan vakuutus vastaa oppilaille koulussa tai koulumatkalla koulun ja kodin välillä 

välittömästi ennen ja jälkeen kouluajan tapahtuvista tapaturmista. Vastuu koskee varsinaista 

kouluaikaa ja koulumatkaa sekä koulun järjestämiä opinto- ym. retkiä. Jos siis käy 
koulumatkallaan esim. kaverinsa luona, ei vakuutus ole enää voimassa.  

 
Kunnan vakuutus korvaa tapaturman aiheuttamat hoitokulut. Liikennevahingoissa, joissa 

toisena osapuolena on moottoriajoneuvo, hoitokulut tulee ohjata ensisijaisesti lakisääteisen 

liikennevakuutuksen korvattaviksi. Esinevahinkoja ei pääsääntöisesti korvata.  
 

Mikäli sattuu vakava liikenneonnettomuus, jossa tapahtuu henkilövahinkoja, vastaa poliisi 
tilanteen hallinnasta ja tiedottamisesta. Jos sattuu vakavuusasteeltaan lievempi onnettomuus, 

on koulu velvollinen tiedottamaan oppilaiden huoltajille tapahtuneesta.  

 
 

5.2 TAKSI EI SAAVU PYSÄKILLE  
 

Ajokelin ollessa erityisen huono tai muista erityisistä syistä voi joskus käydä niin, että taksi ei 
pääse kulkemaan aikataulun mukaisesti. Liikennöitsijä on tällöin velvollinen järjestämään 

korvaavan kuljetuksen. Oppilaan ei pidä kuitenkaan odottaa kuljetusta pysäkillä loputtomiin, 

vaan on parasta, että hän menee sovitun ajan ylityttyä takaisin kotiinsa (15-20 min).  
 

 
5.3 OPPILAS EI SAAVU PYSÄKILLE  

 

Taksin ei kuulu odottaa pysäkillä pidempään kuin ilmoitettuun aikataulun mukaiseen hetkeen 
asti. Sen jälkeen taksi jatkaa aikataulunsa mukaisesti ja oppilaan huoltajan on järjestettävä 

oppilaan kuljetus koululle.  
 

 
5.4 VAHINKO- TAI ILKIVALTATAPAUS  

 

Liikennöitsijä ja oppilaan huoltaja sopivat vahinkojen korvaamisesta keskenään. Kunta ei 
korvaa oppilaiden autoille aiheuttamia vahinkoja. 

 
 

6 KOULUKULJETUSTEN SUUNNITTELU  
 

 Kuljetusten vaarallisuuden arvioinnissa käytetään Koululiitu -menetelmää. Se 

päivitetään huhti/toukokuun vaihteessa. Tilanne tarkistetaan vuosittain ja arvioinnissa 

käytetään päivitettyä versiota koko seuraavan lukuvuoden ajan.  
  

 Koulukuljetusten vuosittainen suunnitteluprosessi etenee seuraavasti:  

 luokan oppilaille lähetetään tieto lähikoulusta ja mahdollisesta maksuttomasta 

kuljetuksesta kesäkuun loppuun mennessä.  

 Aamu- ja iltapäivätoimintaan hakuaika on toukokuussa.  

 Harkinnanvaraisten koulukuljetusten (ns. matkalipulla kulkevien) hakuaika päättyy 

toukokuun lopulla.  
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 Liikennöitsijöiden kilpailuttaminen tarvittaessa alkuvuonna.  

 Alustavat koulujen työjärjestykset kesäkuun alussa.  

 Kuljetusten valmistelu, jossa yhdistellään esiopetuksen ja perusopetuksen kuljetuksia 

mahdollisimman paljon ottaen huomioon lainsäädäntö, tarkoituksenmukaisuus, 

taloudellisuus, autojen kuljetuskapasiteetti ja mahdollisimman vähäiset odotusajat.  
 Kuljetuspäätökset ja niistä tiedottaminen kesä-elokuussa. 

 

 

 

7 KOULUKULJETUSTEN PÄÄTÖKSENTEKO  
 
Kunnanhallitus hyväksyy  

- koulukuljetusperiaatteet  

- päättää hankinnoista hallintosäännön mukaisesti (koulukuljetukset)  
 

Kuljetuksista vastaava viranhaltija päättää  
- harkinnanvaraisista koulukuljetuksista  

- kuljetusten käytännön järjestelyistä.  

 
Mikäli huoltajat eivät tyydy viranhaltijan päätökseen, he voivat tehdä oikaisuvaatimuksen 

kunnanhallitukselle.  
 

 
 

8 KOULUKULJETUKSISTA TIEDOTTAMINEN  
 
Liikennöitsijä tiedottaa alustavat kuljetusaikataulut koteihin syksyllä viimeistään viikkoa ennen 

koulutyön alkamista. Harkinnanvaraisista kuljetuksista ilmoitetaan huoltajille elokuun aikana. 

Muutoin koulukyydeistä tiedottaminen on koulukohtaisten tarpeiden mukaan esillä yhtenä 
teemana perus- ja esiopetuksen vanhempainilloissa. Koulukuljetusperiaatteet ovat luettavissa 

kunnan kotisivuilla.  
 

 
 

9 LIIKENNETURVALLISUUS  
 
Huoltajat ovat aina ensisijaisesti velvollisia opettamaan lapsiaan liikkumaan turvallisesti 

liikenteessä. Huoltajien tulee huolehtia siitä, että koulunsa aloittaville ja vanhemmillekin 
oppilaille opetetaan ja kerrataan vuosittain hyvä koulumatkareitti ja liikenteessä kulkeminen. 

Ensimmäisen ja toisen luokan oppilaita ei ole hyvä päästää kouluun polkupyörällä. 

Pyöräilykypärän käyttö on tieliikennelain mukaan pakollista ja turvallisuuden kannalta 
ehdottoman tärkeää aina pyöräiltäessä. Yhtä tärkeää on heijastimien käyttö pimeään 

vuodenaikaan. Pukkilan koulut tekevät jatkuvaa työtä koulumatkojen turvallisuuden puolesta. 
Kouluissa käydään syksyllä läpi liikennesääntöjä ja turvalliseen liikkumiseen liittyviä asioita.  

 

 
Liitteet 
 

Liite 1 Oppilaalle maksullisen kuljetuksen periaatteet 
Liite 2 Koulukuljetushakemus 

LIITE 1 
 

Oppilaalle maksullisen kuljetuksen periaatteet  
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 Muilta kuin em. kahteen maksuttomaan kuljetusryhmään kuuluvilta ja 
kuljetukseen haluavilta oppilailta peritään kuljetusmaksu. 

Kuljetusmahdollisuutta kuukausimaksun maksamalla voivat hakea oppilaat, 

joiden koulumatkat ovat esiopetuksessa ja 1-2 luokalla yli 2 kilometriä ja 3-6 
luokalla yli 3 kilometriä.  

 
 Mikäli kaikki halukkaat eivät mahdu taksiin, käytetään seuraavia 

valintaperusteita:  

 
1. Lähikoulussa opiskelevat ovat etusijalla toisessa koulupiirissä opiskeleviin 

nähden.  
2. Ne oppilaat, joiden koulumatkan pituus on lähimpänä kunnassa käytössä 

olevia matkarajoja (esikoulu ja 1.-2.lk 3 km sekä 3.-6.lk 5 km), ovat 
etusijalla. Mikäli ero on sama, nuoremmat ovat etusijalla vanhempiin 

nähden.  

3. Arpominen.  
 

 Ylimääräisiä kuljetuksia ja reittejä ei kuljetusmaksulla kulkeville.  
 

 Kuljetusmaksulla kulkemiseen voi päästä vain, jos kuljetukseen mahtuu.  

 
 Oikeus kuljetusmaksulla kulkemiseen voi loppua kesken lukuvuoden, mikäli 

kouluun tulee uusi oppilas, joka on oikeutettu koulukuljetukseen eikä taksissa 
ole tilaa. Irtisanomisaika on kaksi viikkoa. Perusteena käytetään 

valintaperusteita. Jo maksettuja kuljetusmaksuja ei palauteta.  
 

 Mahdollisuus kuljetukseen kuljetusmaksun maksamalla on enintään ajalla 

syyskuu - toukokuu.  
 

 Kuljetusmaksun hinta on 30 €/kk, jos oppilas käyttää/voi käyttää kuljetusta 
viisi kertaa tai vähemmän viikossa ja 50 €/kk, mikäli oppilas käyttää/voi 

käyttää kuljetusta enemmän kuin viisi kertaa viikossa. 

 
 Keväisin huoltajat ilmoittavat, minä kuukausina oppilas aikoo tulevana 

lukuvuonna käyttää kuljetusta. Kuljetuskysely on palautettava toukokuun 
loppuun mennessä omalle opettajalle.  

 

 Kuljetukset suunnitellaan saatujen tietojen pohjalta ja niistä ilmoitetaan 
koteihin elokuun aikana.  

 
 Taksille ilmoitetaan kuljetukseen oikeutettujen nimet (lippua tai vastaava ei 

käytetä).  
 

 Kuljetusmaksut laskutetaan huoltajalta kuukausittain.  

 
 Kuljetusmaksulla kuljetukseen osallistuvat oppilaat voivat joutua odottamaan 

kyytiä. He voivat tänä aikana tehdä luokassa läksyjä tai olla ulkona kotien 
antamien ohjeiden mukaan, mutta tämä ei ole ns. valvottua odotusta, 

eivätkä oppilaat ole tällöin koulun vastuulla. 

 
LIITE 2 
 

Koulukuljetushakemus 
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