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Tässä koulukuljetusoppaassa esitellään Kosken Tl kunnan esi- ja perusopetuksen 
oppilaiden ja lukion opiskelijoiden koulukuljetuksia koskevia periaatteita ja käytäntöjä. 
Oppaan avulla lasten huoltajat saavat tietoa Kosken Tl kunnan koulukuljetusetuudesta ja 
periaatteista, joilla koulukuljetus kunnassa myönnetään ja järjestetään. Sivistyslautakunta 
vahvistaa vuosittaisen koulukuljetusperiaatteet. 
 
Koulukuljetuksia ohjaava lainsäädäntö löytyy liitteestä 1. 
 
 
KOULUMATKAN PITUUS 
 
Oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen tai saattamista varten myönnettävään 

riittävään avustukseen 
1. esiopetuksessa ja vuosiluokilla 1-3, kuljetusmatkan alaraja on 

3 km 
2. vuosiluokilla 4-9, kuljetusmatkan alaraja on 5 km 
3. lukiossa alaraja on 7 km 
4. jos oppilaan ikä, terveys tai muut olosuhteet huomioiden 

koulumatka muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi 
tai vaaralliseksi. 

 
Koulumatka mitataan lapsen väestörekisterin mukaisesta pysyvästä kotiosoitteesta, 
kotitontin portilta esiopetuspaikan / koulutontin portille lyhintä mahdollista 
jalankulkukelpoista ja yleisessä käytössä olevaa kävelyreittiä pitkin. Portilla tarkoitetaan 
kohtaa, josta kiinteistön alueelle mennään (yleensä kodin päässä pihatien liittymää ja 
esiopetuspaikan/koulun pihalla lapsen tulosuunnasta jalankululle osoitettu lähin portti tai 
liittymä). Kävelyreitillä tarkoitetaan jalan kuljettavissa olevaa kulkuväylää, esimerkiksi 
ajotien reunaa, kevyenliikenteen väylää tai puistopolkua. Jälkimmäisten tulee kuulua 
talvikunnossapidon piiriin. Pyörä- ja kävelytiet otetaan huomioon ensisijaisina kulkuväylinä. 
Matkat mitataan koulujen toimesta ja ne mitataan samaa reittiohjelmaa käyttäen ja/tai 
lisäksi tarvittaessa maastomittauksena.  
 
Kunnan velvollisuutena ei ole järjestää koulukuljetusta koko matkalle (KHO 2016:51), vaan 
kuljetus voidaan järjestää vain osalle matkasta tai osalle lukuvuotta (esim. pimeän ajaksi).  

 
Kilometriraja on pisin mahdollinen omavastuumatka (1,5 km, 3 km ja/tai 5 km), joka lapsen 
tulee varautua kulkemaan omin neuvoin. Omavastuumatka koskee myös matkaa kotoa 
kuljetukselle ja takaisin.  
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Omavastuun kävelymatka yhteen suuntaan on enintään:  
 

• esiopetus 1,5 km  

• 1.-3. lk  3,0 km  

• 4.-9. lk  5,0 km 
 
Oppilaan koulukuljetukseen ja omatoimiseen kävelyyn kuluva yhteisaika ei saa ylittää 
perusopetuslain mukaisia koulumatkan päivittäisiä aikoja. Tämä on otettava huomioon 
suunniteltaessa oppilaan omatoimisesti kuljettavan koulumatkan pituutta. 

 
Yhteishuoltajuustapauksissa koulukuljetusoikeus määräytyy lapsen virallisen 
väestörekisteriin merkityn osoitteen mukaan. 

 
 
KOULUTIEN VAARALLISUUS 
  
Huoltajat ovat ensisijaisesti velvollisia opastamaan lapsiaan liikkumaan turvallisesti 
liikenteessä. Kosken Tl kunta painottaa vanhempien vastuuta lastensa koulumatkoista. 
Huoltajien tulee huolehtia siitä, että koulunsa aloittaville ja vanhemmillekin oppilaille 
opetetaan hyvin koulumatkareitti, aikataulut ja liikenteessä kulkeminen. Vanhempien on 
opastettava ja neuvottava sekä tarpeen mukaan kuljettava mukana ja saatettava lasta, 
kunnes hän oppii itse kulkemaan ja huomioimaan liikennettä. Koulukuljetuksessa olevien 
lasten huoltajat vastaavat siitä, että lapsi pääsee turvallisesti kotoa autoon ja autosta 
kotiin.  
 
Turvallisen liikennekäyttäytymisen lisäksi huomioidaan koulupihan liikennejärjestelyt.  
Oppilaiden kuljetusten takia on syytä tietää, mihin taksit tulevat ja mistä lähtevät, missä  
oppilaat odottavat taksia tai linja-autoa, mihin huoltajat voivat ajaa autonsa kuljettaessaan 
lapsia ja miten ruoka- ja tavarakuljetukset sujuvat turvallisesti. 
 
Kunnan keskuksen liikenneympäristöä ja maaseudun yksityisteitä ei lähtökohtaisesti 
luokitella vaaralliseksi. Pimeä vuodenaika, luminen/liukas keli tai se, että oppilas kulkee 
yksin valaisematonta tietä pitkin, ei automaattisesti määritä koulumatkaa vaaralliseksi. 
Yksityistien osalta oppilaan tien turvallisuudesta vastaa tiehoitokunta. Myöskään 
liikennöidyn yleisen tien käyttö, jolla luonnollisesti myös on liikennettä, ei suoraan tee 
koulumatkasta liian vaarallista. Teiden ylittämistä ei yksinään pidetä kuljetuksen 
perusteena. 
 
Kosken kunta on ottanut käyttöön Koululiitu-ohjelman ja hyödyntää sitä suositusluonteisesti 
esiopetuksen ja vuosiluokkien 1 – 6 oppilaiden koulutien vaarallisuuden tutkintaan ja 
tulkintaan. Koululiitu -ohjelma käyttää lähtötietoina Tiehallinnon tierekisteriaineistoa, joka ei 
kata yksityistiestöä. Koulutien vaarallisuuden arviointi perustuu Koululiitu-ohjelman tulkinnan 
lisäksi tieolosuhteisiin tutustumiseen paikan päällä ja tarvittaessa pyydetään kannanotto 
muilta viranomaisilta. Arvioinnissa tarkastellaan monipuolisesti koulumatkan liikenteellisiä 
olosuhteita, mutta suurimman painoarvon arvioinnissa saavat teiden liikennemäärät ja 
nopeusrajoitukset. Olosuhteiden muuttuessa tien vaarallisuus arvioidaan uudestaan. 
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PETOELÄINVAARA  
 
Kosken kunnan alueella esiintyy petoeläimiä. Petoeläintilannetta seurataan 
Luonnonvarakeskuksen kanta-arvioista ja käydään keskustelua Suomen riistakeskuksen 
riista-asiantuntijoiden kanssa. Eläinten esiintyminen ei itsessään aiheuta sellaista vaaraa, 
jonka perusteella myönnettäisiin maksuton koulukuljetus. Tilapäisen kuljetustarpeen voi 
aiheuttaa petoeläimen ajankohtainen ihmisiin kohdistuva uhkaava käyttäytyminen, joka on 
vahvistettu asiantuntijan tai poliisin toimesta. Tilapäinen kuljetustarve ei voi perustua 
aikaisempien vuosien tapahtumiin.  
 
Petoeläimen aiheuttaman vaaran toteamiseksi, huoltajan toimittaman hakemuksen 
jälkeen, rehtori/varhaiskasvatusjohtaja pyytää lausunnon paikalliselta 
riistanhoitoyhdistykseltä tai/ja Suomen riistakeskukselta. Tilannearvion tulee perustua 
todellisiin haittailmoituksiin kyseisellä alueella. Asiantuntijalausunto toimii ohjaavana 
lausuntona päätöksenteossa. Tällöin asiaa käsitellään koulumatkan vaarallisuuden 
perusteella.  
 
Rehtori/varhaiskasvatusjohtaja voi myöntää oppilaan huoltajan hakemuksesta 
varmennetun petovaaran perusteella harkinnanvaraisen koulukuljetuksen, noutopaikan 
määräaikaisen siirron tai saattoavustuksen huoltajalle. Petoeläinten aiheuttamassa 
vaaratilanteessa lähtökohtaisesti pyritään järjestämään koulukuljetukset yhteistyössä 
huoltajien kanssa ensisijaisesti saattoavustuksena.  

 
 
TERVEYDELLISET SYYT (VAIKEUS JA RASITTAVUUS)  
 
Kunta järjestää oppilaalle kuljetuksen tai korvaa huoltajalle koulumatkakustannuksia, jos 
koulumatka on oppilaalle liian vaikea tai rasittava. Kuljetus terveydellisin syin järjestetään 
oppilaalle ainoastaan virallisesta väestörekisterin mukaisesta osoitteesta lähikouluunsa.  
 
Lähikouluaan käyvän oppilaan kuljetuksen järjestäminen em. perusteilla edellyttää aina  
asiantuntijan (esimerkiksi asiantuntija koulussa, koululääkäri tai -psykologi) lausuntoa.  
Lausunnosta pitää ilmetä selkeästi:  

 
• kuljetustarpeen syyt ja perustelut  
• mille ajanjaksolle kuljetuksen järjestämistä suositellaan  
• millä kuljetusvälineellä asiantuntija suosittelee kuljetuksen tapahtuvan.  
 

Huomioon otetaan vain oppilasta hoitavan julkisen erikoissairaanhoidon/sairaalan/ ter- 
veyskeskuslääkärin tai neuvola- tai koululääkärin ja koulupsykologin tai lapsen asioita 
käsittelevän asiantuntijan lausunto. Yksityislääkärin tai yksityisen psykologin lausuntoa ei 
hyväksytä. Huoltajan hankkimat asiantuntijalausunnot on toimitettava joka lukuvuosi joko 
hakemuksen mukana tai sovittaessa erillisesti toimitettuna hyvissä ajoin ennen  
seuraavan lukuvuoden alkamista, elleivät ne ole luonteeltaan pysyväislaatuisia.  
 
Oppilaan erityisen tuen päätös ei automaattisesti anna kuljetusoikeutta. 
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Sairauden tai tapaturman takia kuljetus voidaan myöntää lääkärintodistuksessa mainituksi 
ajaksi. Kunta ei järjestä eikä korvaa oppilaiden terapiakuljetuksia. Suositus kuljetuksen  
järjestämiseksi ei ole riittävä peruste sen saamiselle, vaan päätetään tapauskohtaisesti 
kuljetuksen tarpeellisuudesta ja laajuudesta. Kuljetusta ei välttämättä järjestetä kotipihalta 
saakka. 
 
 
MUUT HUOMIOITAVAT ASIAT 
 
Mikäli oppilas osallistuu aamuhoitoon, kuljetusoikeus poistuu aamukuljetuksen osalta. 
Mikäli oppilas osallistuu iltapäivähoitoon tai -kerhoon, kuljetusoikeus poistuu kyseiseltä 
päivältä iltapäiväkuljetuksen osalta. 

 
Koulukuljetusta hoitaviin autoihin voidaan ottaa mukaan myös sellaisia oppilaita, joilla ei 
ole oikeutta maksuttomaan koulukyyditykseen edellä mainituin perustein. Tällöin 
kuljetusmaksu on 1 € / suunta. Kouluyhteistyösopimuksen piiriin kuulumattomien 
peruskoululaisten osalta kuljetusmaksu on 1 € / suunta. 

 
Huoltajille maksettava kilometrikorvaus on 0,20 €/saattokilometri. 
 
Varhaiskasvatusjohtaja tai rehtorit päättävät kesken lukuvuoden tulleen oppilaan 
kuljetusedusta, mikäli koulutuksen järjestäjälle ei koidu kuljetusoikeuden myöntämisestä 
lisäkustannuksia. 
 
Lukiolaiset saavat Kelalta koulumatkatukea (oppivelvollisuuslain piirissä) yli 7 kilometrin 
matkoilta. Lukiolaiset voidaan ottaa kunnan maksulliseen kuljetukseen (kilometrit alle 5km) 
ja maksuttomaan kuljetukseen (5-7 km välillä), mikäli kuljetuksessa on tilaa ja kuljetusta 
järjestetään reitillä. 
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Liite 1 
 
LAINSÄÄDÄNTÖ  
 
Perusopetuslaki 6 § (13.7.2018/542)  
 
” Oppilaan koulupaikan määräytyminen  
 
Opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden matkat ovat asutuksen, koulujen ja 
muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen 
mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. Esiopetusta järjestettäessä tulee lisäksi ottaa 
huomioon, että opetukseen osallistuvilla lapsilla on mahdollisuus käyttää 
varhaiskasvatuspalveluita. (13.7.2018/542) 
 
Kunta osoittaa oppivelvolliselle ja muulle tässä laissa tarkoitettua opetusta saavalle  
1 momentin mukaisen lähikoulun tai muun soveltuvan paikan, jossa tämän lain 4 §:n 1 ja 2 
momentin mukaisesti annetaan opetusta sellaisella oppilaan omalla kielellä, jolla kunta on 
velvollinen opetusta järjestämään. Esiopetusta saavalle oppilaalle voidaan opetuksen 
järjestämispaikaksi osoittaa myös vastaavat edellytykset täyttävä 1 §:n 2 momentissa 
tarkoitettu varhaiskasvatuspaikka tai muu soveltuva esiopetuksen järjestämispaikka. Kunta 
voi perustellusta opetuksen järjestämiseen liittyvästä syystä opetuskieltä muuttamatta 
vaihtaa opetuksen järjestämispaikkaa. (13.7.2018/542).”  
 
Perusopetuslaki 32 § (13.7.2018/542)  
 
”Koulumatkat  
 
Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, 
oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Jos esiopetusta saavan oppilaan matka 
kotoa esiopetukseen 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  
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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 ai-
heutuvista kustannuksista varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikan välillä. (13.7.2018/542)  
 
Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun toimintaan.” 

 
MUIDEN LAKIEN JA ASETUSTEN TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSIÄ  
 
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus koulu- ja päivähoitokuljetusten kuormauksesta ja 
turvallisuusjärjestelyistä(553/2006) on tullut voimaan vuonna 2006. Asetus koskee koulun 
säännölliseen toimintaan kuuluvia matkoja, jotka ovat kunnan tai vastaavan tahon 
järjestämää tilausliikennettä. Koululaisten käyttämä normaali reittiliikenne ei kuulu 
asetuksen soveltamisalaan. Myös koulumatkoilla ja koulukuljetuksissa on tärkeä muistaa, 
että kaikkien tienkäyttäjien on otettava huomioon yleinen tieliikennettä koskeva 
lainsäädäntö. Turvavyötä on tieliikennelain mukaan käytettävä kaikkien istuessaan 
sellaisella paikalla mihin se on  asennettu. Oppilaita kuljettavan kouluauton (tilausliikenne, 
taksi, pienoislinja-autot) kuljettajan on myös käytettävä turvavyötä.  
 
Autossa voidaan kuljettaa kuljettajan lisäksi enintään rekisteriotteeseen merkityn määrä 
istumapaikkaluvun mukainen määrä matkustajia. Jos auto on koulukuljetuskäyttöön 
hyväksytyillä lisäturvavöillä, matkustajien määrä yhdellä istuimella tai istuinrivillä saa olla 
enintään seuraavaa:  

istumapaikkojen määrä        matkustajien määrä  
 
1   2  
2   3  
3   5  
4   6 

 
Vierekkäisillä istumapaikoilla ei kuitenkaan saa olla useampia kuin kolme matkustajaa. 
Kuljettajalle ja kahdeksalle matkustajalle rekisteröidyssä henkilöautossa saa kullakin 
vähintään 70 senttimetrin levyisellä istumapaikalla, kuljettajan viereistä paikkaa lukuun 
ottamatta, kuljettaa kahta siihen sopivaa matkustajaa. Siten 1+8 hengen autossa saa 
kuljettaa 13 oppilasta sillä edellytyksellä, että kaikki oppilaat ovat lukuvuoden alkaessa alle 
13-vuotiaita, muutoin saa kuljettaa 12 oppilasta (koulukuljetusasetus 2 §). Linja-autoissa ei 
saa 1.8.2007 alkaen koulukuljetuksissa olla ylikuormaa lainkaan (koulukuljetusasetus 3 §). 
Linjaliikenteessä rekisteriin merkitty matkustajamäärä saadaan tilapäisesti ylittää 30 
prosenttia (asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä 38 §).  
 
Laki alkolukon käytöstä koulu- ja päivähoitokuljetuksissa (10.12.2010/1110) määrää 
alkolukon käytön pakolliseksi tilausajoina suoritettavissa koulu- ja päivähoitokuljetuksissa 
1.8.2011 alkaen.  
 
Koulukuljetusauto on merkittävä edessä ja takana olevalla koulukyytikilvellä. Kilven saa  
korvata takseissa valaistulla koulukuljetusta ilmaisevalla kuvulla, joka on vähintään 
taksivalaisimen kokoinen. 
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