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JOHDANTO 

Koulukuljetusoppaassa määritellään ne perusteet, joiden mukaan Kempeleen koulutoimi 
järjestää maksuttomaan kuljetukseen, saattamiseen tai avustamiseen oikeuttavan 
koulumatkan. Lisäksi annetaan tietoa koulukuljetusten järjestämiseen liittyvistä käytännön 
järjestelyistä sekä päätöksenteosta. 
 
 

YLEISET PERIAATTEET 

Perusopetuslaki 6 § 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.  
 

Perusopetuslaki 32 § Koulumatkat 

 
Jos perusopetusta, esiopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä (5) 
kilometriä pidempi tai jos se oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen muuten 
muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi, on oppilaalla oikeus 
maksuttomaan kuljetukseen taikka oppilaan kuljettamista tai saattamista varten 
myönnettävään riittävään avustukseen. 
 
Edellä 1 momentin mukaisesti järjestettävä oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen 
saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas lukuvuoden alkaessa on täyttänyt 13 
vuotta tai jos oppilas saa 17 §:n 2 momentissa tarkoitettua erityisopetusta, saa koulumatka 
kestää enintään 3 tuntia. 
 
Jos 1 momentissa tarkoitettu oppilas otetaan muuhun kuin 6 §:n 2 momentissa 
tarkoitettuun kouluun, voidaan oppilaaksi ottamisen edellytykseksi asettaa, että huoltaja 
vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista. Kuljetusta 
odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun toimintaan.  
 
******************************************************************************** 
 
Kempeleen kunnassa oppilaan lähikoulu määräytyy pääsääntöisesti oppilaaksiottoalueen 
mukaisesti. 
 
Jos oppilas hakeutuu muuhun kuin lähikouluunsa tai kunnan osoittamaan kouluun, 
asetetaan perusopetuslain 32§:n 3 momentin nojalla oppilaaksi oton edellytykseksi, että 
oppilaan huoltaja vastaa oppilaan kuljetuksesta tai saattamisesta aiheutuvista 
kustannuksista. 
 
Mikäli oppilas asuu esim. vuoroviikoin kahdessa osoitteessa, koulumatka määräytyy sen 
osoitteen mukaan joka on merkitty väestörekisteriin ja jonka perusteella määritellään 
oppilaan lähikoulu. Kunnalla ei ole velvollisuutta järjestää kuljetusta eri osoitteessa asuvan 
toisen huoltajan luota. 



4 

 

 
 

VAKUUTUKSET 
Kunta on vakuuttanut kaikki oppilaat koulussa tai koulumatkalla tapahtuvan tapaturman 
varalta. 
 

KULJETUKSEN JÄRJESTÄMINEN 
 
Koulumatka on yleiseksi liikenneväyläksi määritelty reitti, jota oppilas voi käyttää kodin ja 
koulun välillä kulkiessaan. Koulumatkan pituus mitataan kotipihalta koulun pihalle lyhintä 
mahdollista reittiä käyttäen.  
 

ESIKOULU 
 

Sivistyslautakunnan päätöksen 23.5.2007/64 § mukaan maksuton esiopetuskuljetus 
järjestetään, kun koulumatka on kahta kilometriä pidempi tai jos matka on esikoululaiselle 
liian vaikea tai vaarallinen.  
Esikoulukuljetuksen voi edellisten ehtojen täyttyessä saada myös lapsi, jonka aamu- ja 
iltapäivähoito toteutuu lapsen omassa kodissa.  
Esikoulukuljetusta ei myönnetä, jos lapsella on esikoulussa myös päivähoitopaikka.  
Vanhempien on aina tehtävä hakemus esikoulukuljetuksesta.  
Jos lapsi ei tarvitse kuljetusta esim. sairauden tai loman aikana, vanhempien on aina 
tehtävä ilmoitus kuljetuksen järjestäjälle. Edellä olevien ehtojen mukaisesti tai, jos lapsella 
on lääkärintodistus kuljetuksen tarpeellisuudesta, päätöksen tekee esiopetusyksikön 
rehtori tai päiväkodinjohtaja.  
 

Harkinnanvaraisista esikoulukuljetuksista päättää Lasten ja nuorten yhteisöllisen 
kasvun sivistysjohtaja. 

 
PERUSKOULU 
 

Maksuton koulukuljetus järjestetään ilman hakemusta kun oppilaan koulumatka hänelle 
osoitettuun lähikouluun on 

 Koko lukuvuodeksi  

 1.-3. luokkien oppilaille, joiden koulumatka on yli 3 km   

 4.-10. luokkien oppilaille, joiden koulumatka on yli 5 km  
 

 Talvikuukausiksi  Rajakorven suunnasta Ylikylän kouluun  

 1. luokan oppilaille jotka asuvat Ylipääntien ja Tuohinonkujan risteyksestä 
Rajakorven suuntaan 

 2.-3. luokan oppilaille Rajakorventien ja Sipolantien risteyksestä Rajakorven 
suuntaan 

 4.-6. luokan oppilaille Rahkosentien ja Rajakorventien risteyksestä Rajakorven 
suuntaan 
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Oppilaalla on kyyditysoikeus myös, jos koulumatka asiantuntijalausunnon perusteella 
muodostuu oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen liian vaikeaksi, rasittavaksi tai 
vaaralliseksi. Asiantuntijalausunto (lääkäri, psykologi) on aina liitettävä hakemukseen. 
Lausunnossa tulee todeta yksilöity tarve ja perusteet kuljetukselle. Hakemuksesta tulee 
ilmetä ajanjakso, jona kuljetus on välttämätön. Hakemuksessa voi esittää perustellun 
toiveen kuljetusmuodosta (esim. tarvitsee taksikuljetuksen liikuntarajoitteen takia). 
Lausunto ei velvoita kuntaa kuljetuksen järjestämiseen, mutta sitä käytetään asiantuntija-
apuna päätöksenteossa. 
Harkinnanvarainen koulukuljetus voidaan myöntää korkeintaan lukuvuodeksi kerrallaan. 
Kuljetus voidaan järjestää myös osalle vuotta (esimerkiksi talvikuukausiksi 1.11.-31.3.). 
Tieosuuksista, joille haetaan kuljetusetuutta tien vaarallisuuden perusteella, pyydetään 
ELY- keskuksen ja poliisin lausuntoa ennen koulukuljetuspäätöstä. 
 
Tilapäinen kuljetus sairauden tai tapaturman johdosta järjestetään lääkärintodistuksen 
perusteella. Todistuksesta on käytävä ilmi kuljetuksen tarve ja ajankohta. 
 
Koulumatkan turvallisuuden arviointiperusteena hyödynnetään tiehallinnon määrittelemiä 
koulumatkan turvallisuuden arviointiohjeita (Koululiitu-ohjelma). Arvioinnissa tarkastellaan 
monipuolisesti koulumatkan liikenteellisiä olosuhteita, mutta suurimman painoarvon 
arvioinnissa saavat teiden liikennemäärät ja nopeusrajoitukset.  
 
Tarvittaessa pyydetään ympäristöpalveluiden viranhaltijoilta lausunto tien vaarallisuuteen 
liittyvissä kysymyksissä.  
 
Koulukuljetusanomus on aina tehtävä ennen kuljetuksen alkamista. 
 

LUKION KOULUMATKATUKI 

 
Koulumatkatuen myöntämisen edellytyksenä on, että opiskelijan yhdensuuntainen 
koulumatka on vähintään 10 kilometriä ja koulumatkan kustannukset kuukaudessa ylittävät 
54 €. Oma maksuosuus on 43 € / kk. Koulumatkatukea myönnetään enintään yhdeksäksi 
kuukaudeksi lukuvuodessa, abiturienteille kuudeksi kuukaudeksi. OHJE: Koulumatkatuen 
hakukaavakkeen saat opinto-ohjaajalta. Hän antaa myös lisätietoja. 
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KULJETUKSEN PERIAATTEET 
 
Kuljetus järjestetään siten, että päivittäinen koulumatka odotuksineen kestää enintään 
kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas on lukuvuoden alkaessa täyttänyt 13 vuotta, saa 
koulumatka kestää enintään kolme tuntia. Sama koskee erityisopetukseen siirrettyä 
oppilasta. 
 
Oppilas voidaan velvoittaa kulkemaan omin neuvoin osa koulumatkasta. Oppilaan matka 
kotoa pysäkille tai koontipaikkaan voi perusopetuksen 1-3 luokkien oppilailla olla enintään 
2 km ja 4-10 luokkien oppilailla enintään 3 km. 
 
Koulumatkakuljetukset järjestetään ensisijaisesti joukkoliikenteen vakiovuoroja käyttäen.  
Toissijaisena kuljetusmuotona voidaan käyttää tilausliikennettä silloin, kun se katsotaan 
tarkoituksenmukaiseksi tai ensisijaisen kuljetusmuodon käyttö ei ole mahdollista. 
Perustellusta syystä kuljetus järjestetään taksilla. 
 
Oppilaan on oltava hyvissä ajoin odottamassa kuljetusta sovitussa paikassa. 
 
Koululaiskuljettaja on myös oheiskasvattaja käyttäytymisellään ja kielenkäytöllään. Hänen 
tehtävänään on mm. ohjata ja valvoa turvavyön käyttöä. 
 
Koulun tehtävänä on ilmoittaa lukujärjestykseen tulleista muutoksista liikennöitsijälle. 

 
Aamupäivätoimintaan tuleville ja iltapäivätoimintaan osallistuville lapsille ei järjestetä 
koulukuljetusta. 
 
Kunta ei järjestä eikä korvaa oppilaiden terapiakuljetuksia.  
 
Koulun tehtävänä on järjestää kuljetusta odottavalle oppilaalle mahdollisuus ohjattuun 

toimintaan. Odotusajan järjestelyistä huolehtivat opettajat yhteistyössä 

koulunkäyntiohjaajien kanssa. Poikkeuspäivinä kuljetusjärjestelyissä käytetään myös 
takseja. 
 

TAKSI 
 
Taksilla kulkevan oppilaan tulee olla valmiina aamulla 25 min. yli täyden tunnin (7.25, 8.25, 
9.25) odottamassa kyytiä. Kuljettaja ei hae oppilaita kotoa sisältä.  
Jos oppilas myöhästyy aamulla koulukyydistä, on huoltajan tehtävänä ilmoittaa asiasta 
koululle.   Huoltaja ilmoittaa muutoin taksille p.08-515699, jos oppilas on poissa koulusta.  
Toistuvat ilmoituksen laiminlyönnit voivat johtaa taksikulujen laskuttamiseen vanhemmilta. 

 

Kirkonkylän yhtenäiskoulu 

Koulun päätyttyä koulutaksi lähtee sovitusta paikasta koululta  10 minuuttia yli 
täyden tunnin. Oppilas odottaa kyytiä koululla taksipaikalla . 
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Ylikylän yhtenäiskoulu 

 Uuden koulun puolella taksikyydit lähtevät I-päädystä  

 Puukoulun puolella taksikyydit lähtevät koulurakennuksen takana olevalta 
kiertopaikalta. 

 

JOUKKOLIIKENTEEN BUSSIT 

Aikataulut löytyvät www.oulunjoukkoliikenne.fi/ 
 
Kirkonkylän koulukeskus 

 Joukkoliikenteen busseilla kulkevat oppilaat noudattavat paikallisliikenteen 
aikataulua, lähin pysäkki koulun kohdalla on Pirilän pysäkki. 

 Kyyditykseen oikeuttava oppilas saa koululta Oulucard -lipun elokuussa 
ensimmäisenä koulupäivänä.  Lipun katoamisesta tulee tehdä ilmoitus 
välittömästi koulun kansliaan.   

 Oppilas palauttaa lipun lukuvuoden päättyessä koulun kansliaan. 

 Kadonneesta lipusta peritään oppilaalta voimassa olevan hinnaston 
mukainen maksu. 

 
LV.2014-15  kunnan tilaama koulukyyditys: 

Reitti 1 Taksipalvelu Kosti Lesonen: 

KK-Ollila –Paituri – Hakamaa -Teppolantie –Vihiluoto-KK 

Reitti 2 Revon turistiliikenne  

Juurussuo – Murron koulu  - KP- Rajakorpi – YK-KK ja LK:n 
kuljetukset   

Aikataulut : www.revonturistiliikenne.fi/ 

Reitti 3 Taksipalvelu Kosti Lesonen 

 Kirkonkylän yhtenäiskoulu ja 

 Santamäkitalon koulu  

OTP Palvelulinja koulukyydityksissä 08-09 ja 13-15 

OTP Liikuntahalli/uimahalli/valinnaisainetunnit -kuljetukset 

 
 
Oppilaat jotka eivät kuulu kunnan järjestämän koulukyydityksen piiriin voivat käyttää myös 
tilausbussia, tällöin heidän tulee maksaa kertalippu kuljettajalle. 
 

http://www.oulunjoukkoliikenne.fi/
http://www.revonturistiliikenne.fi/
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RATKAISUVALTA KYYDITYSPÄÄTÖKSISSÄ 
 

Perusopetus/ esiopetus 
Harkinnanvaraisesta koulumatkaedusta päättää lasten ja nuorten yhteisöllisen kasvun 
sivistysjohtaja. 
 
Koulumatkaedusta lääkärintodistuksen tai muun selvän perusteen nojalla päättää 
oppilaan koulun rehtori. 

 
 

VOIMAANTULO 
 
Tämä kuljetusopas on päivitetty 11.8.2014 
 
 
 

LISÄTIETOA KOULUKULJETUSASIOISSA 
 kouluilla rehtori ja koulusihteeri 

 koulutoimistossa sivistysjohtaja ja palvelusihteeri 

 Email: etunimi.sukunimi@kempele.fi 
 
 

LIITEET 
1. Muistilista oppilaan, kodin, koulun/esiopetuspaikan ja kuljettajan 

vastuista ja tehtävistä koulukuljetuksessa  

2. Koulukuljetusanomus 
 

 
 

 13.1.2011
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 LIITE 1 

MUISTILISTA OPPILAAN, KODIN, KOULUN/ESIOPETUSPAIKAN JA 
KULJETTAJAN VASTUISTA JA TEHTÄVISTÄ KOULUKULJETUKSESSA 
(WWW.LIIKENNETURVA.FI) 

OPPILAS 

• on ajoissa sovitulla odotuspaikalla, että kaikki kuljetettavat ehtivät oikeaan aikaan 
kouluun/esiopetuspaikkaan 
• odottaa autoa rauhallisesti eikä aiheuta vaaraa itselleen eikä muille 
• nousee autoon reippaasti ryntäilemättä 
• istuutuu penkille ja kiinnittää turvavyön 
• automatkalla käyttäytyy asiallisesti ja ottaa muut kuljetettavat huomioon 
• noudattaa hyviä tapoja ja kuljettajan antamia ohjeita 
• pitää ajomatkan aikana turvavyön kiinnitettynä 
• kertoo kuljettajalle, jos matkan aikana tulee ongelmia itselle tai toisille 
• poistuu autosta viivyttelemättä. Jos joutuu ylittämään tien, odottaa, kunnes kuljetusauto 
on jatkanut matkaa 
• ymmärtää pelisäännöt ja sitoutuu noudattamaan niitä. 

VANHEMMAT HUOLEHTIVAT, ETTÄ OPPILAS: 

• 0-2- luokkalaisen saatto ja haku tapahtuu turvallisesti 
• oppilas on ajoissa kuljetuspaikalla 
• on pukeutunut sään mukaisesti 
• käyttää pimeällä heijastinta 
• kuljetusreitin varteen pyöräillessään käyttää pyöräilykypärää 
• oppilaalla on mukanaan tarvittavat välineet asianmukaisesti pakattuna 
 
Vanhemmat opastavat lastaan asianmukaiseen käyttäytymiseen ja turvallisuuteen 
koulumatkojen aikana. Jos oppilas ei tarvitse taksikuljetusta esim. äkillisen sairastumisen 
vuoksi, vanhemmat ilmoittavat poissaolosta suoraan puh. 08-515699 sekä opettajalle. 
Huoltaja ei voi itse tilata koulukuljetusta eikä tehdä muutoksia kuljetusreitteihin. 

KUNNAN/KOULUN VASTUU: 

• rehtori huolehtii, että kuljetusten järjestelijä saa kuljetettavien luettelot, kouluajat ym. 
tiedot. 
• kouluaika tarkoittaa sovittua kouluun tulo- ja koulusta lähtöaikaa. 
• vuosittain kouluissa käsitellään koulukohtaiset koulukuljetusten pelisäännöt. Tässä 
mainittuja pelisääntöjä koulu voi käyttää pohjana. 
• koulu järjestää kuljetusoppilaiden valvonnan mahdollisena kuljetusten odotusaikana. 
• koulu arvioi kuljetusten toimivuutta ja kehittää kuljetusjärjestelyitä. 

KULJETTAJAN VASTUU: 

Valmistautuminen ajoon 
• positiivinen asenne tehtävän suorittamiseen 
• asianmukainen asu 
• koulukyytikilpi paikallaan 
 
 

http://www.liikenneturva.fi/
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Ajokunto 
• vaativa ja riskialtis kuljetustehtävä edellyttää kuljettajalta sekä fyysisestä että henkisestä 
kunnosta huolehtimista. Väsymys heikentää ajokykyä. 
Ajoreitti 
• kuljetettavien lista aina mukana 
• mahdollisten muutosten huomioiminen päivittäin 18 
Auton kunto 
• auto on määräysten sekä ohjeiden mukainen ja siisti 
• turvavyöt kunnossa ja niitä on tarpeellinen määrä 
 
Vaitiolovelvollisuus 
• kuljetettaviin tai heidän perheisiinsä liittyviä asioita ei kerrota ulkopuolisille 
 
Kuljettajan tehtävät ajon aikana 
• varmistettava, että oppilailla on turvavyö kiinni 
• esittäytyminen uuden lukuvuoden alkaessa 
• ajaminen liikennesääntöjä noudattaen 
• koulukuljetusreitin ajaminen tilauksen mukaisesti 
• yhteisesti sovitun aikataulun noudattaminen 
• pysähtymispaikkojen ilmoittaminen kuljetettaville 
• pysäköiminen niin, että kuljetettava voi nousta ja jäädä kyydistä turvallisessa paikassa 
• oppilaiden sijoittaminen kuljetettavien koko huomioiden 
• kuormitusmääräysten noudattaminen 
• liikuntavälineiden kuljettaminen 
• järjestyksenpito autossa sekä kiusaamiseen puuttuminen 
• ongelmatilanteissa yhteydenotot huoltajaan ja koululle ja/tai koulutoimistoon 
• autosta poistuvan oppilaan opastaminen 
• erityistä huolenpitoa vaativien (esim. näkörajoitteisten) oppilaiden huoltaminen 
vastaanottavalle henkilölle saakka 
• kohtelias, asianmukainen ja esimerkillinen käytös 
• vanhempien kuljetusmuutostoiveista ilmoittaminen kuljetuksen tilaajalle 
• kääntöpaikan turvallisuuden varmistaminen 
• puhelinnumeron antaminen huoltajille mahdollisten sairastumisten ja poissaolojen varalta 
 
 
LIIKENNETURVA  2005 
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                                                LIITE 2 

KOULUKULJETUSHAKEMUS 

 

Koulun tiedot Koulu johon kuljetusta haetaan 

 

LK 

Oppilaan tiedot Oppilaan sukunimi Etunimi 

 Oppilaan osoite 

 Huoltajan nimi , puhelin ja sähköpostiosoite 

 

Kuljetustarve Koulukuljetusta haetaan ajalle : 

 
Koulumatkaa 

koskevat tiedot 

Koulumatkan pituus 

____________ km 

Koulumatkaan ja 

odotukseen kuluva aika 

päivässä                 

                  ___________ 

Kulkuneuvo 

 linja-auto 

 taksi 

Hakemuksen 

perusteet 
   Tien vaarallisuus (perustelut lisätiedot kohdassa) 

   Terveydelliset syyt (lääkärintodistus oheistettava hakemukseen) 

   Muu syy (selvitys lisätiedot kohdassa) 

Lisätiedot  

 

 

 

 

 

 

Hakijan 

allekirjoitus 

Päiväys  ja allekirjoitus 

  

Hakemus palautetaan koululle jota oppilas käy 

 


