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Oikeus koulukuljetukseen 

Perusopetuslain 32§ (628/1998) mukaan, jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan 
koulumatka on viittä kilometriä pidempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Jos 
esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen tai lasten päivähoidosta annetussa 
laissa tarkoitetusta päivähoidosta esiopetukseen on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on 
vastaavasti oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai 
päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai päivähoitoon.  

Teuvan kunnan erikoisedut 

Teuvan kunta myöntää laista poiketen maksuttoman koulukuljetuksen esioppilaille sekä 1-2 -
luokkien oppilaille jo silloin, kun näiden koulumatka ylittää 3 km. Kunta on järjestänyt 
koulukuljetuksia myös lukiolaisille, jotta heidän opiskelunsa olisi mahdollista. Opiskelijat ovat 
oikeutettuja kuljetukseen omavastuuosuudella, jos heidän koulumatkansa on yli 5 km.  

Koulukuljetuksen hakeminen 

Uusille koululaisille koulukuljetusta haetaan kouluun ilmoittautumisen yhteydessä ja 
esioppilaille esioppilaaksi ilmoittautumisen yhteydessä. 

Koulumatkan mittaaminen 

Koulu- ja esiopetusmatka mitataan lyhintä, jalankulkukelpoista, yleisessä käytössä olevaa 
tietä pitkin. Lainsäätäjän tulkinnan mukaan koulumatka mitataan kotiportilta koulun portille, ei 
siis pihasta pihaan. Käytännössä tämä tarkoittaa tontin rajaa tai pihatien haaraa.  
Kouluportit määritellään seuraavasti: Yhtenäiskoulussa pohjoisesta päin saavuttaessa 
Filppulankuja 2, etelästä päin Porvarintie 49, lännestä päin Sipiläntie 3, Perälän koulussa 
Kittiläntie 3, Äystön koululla Lehtimäentie 18.  
Koulumatka mitataan tietokoneohjelmalla. Epäselvissä tai rajatapauksissa matkan pituus 
käydään kuitenkin varmistamassa maastossa. 

 

 

 
Poikkeus koulukuljetusoikeuteen 

Perusopetusta, lisäopetusta tai esiopetusta saavalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen 
myös silloin, kun 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. Mikäli huoltajat 
haluavat vedota tällaiseen poikkeukselliseen koulukuljetusoikeuteen, heidän tulee anoa 
kuljetusta perusteluineen ja lisäselvityksineen oppilaskuljetusanomuksella edeltävän 
lukuvuoden toukokuun loppuun mennessä. Mukaan liitetään myös asiantuntijalausunnot 
(esim. erikoislääkärinlausunnot tai koulupsykologinlausunnot). Asiantuntijalausunnot tulee 
toimittaa joka vuosi uudelleen. Koulumatkan turvallisuudessa kriteerinä käytetään  
KOULULIITU –ohjelmalla laskettuja vaarallisuusarvioita. KOULULIITU on yhdessä LVM:n, 
Tiehallinnon ja Kuntaliiton rahoituksella tehty koulumatkan turvallisuuden eri muuttujien avulla 
määrittelevä arviointiohjelma. Muuttujina on mm. liikennemäärät, nopeusrajoitukset, valaistus 
ja tien leveys. Ohjelmalla määritetyn koulumatkan turvallisuus tarkistetaan vuosittain. 
Tulkinnanvaraisissa tapauksissa päätöksen kyydityksestä tekee sivistysjohtaja tai 
sivistyslautakunta. 

Kahdessa osoitteessa asuminen 

Jos lapsen huoltajilla on yhteishuoltajuus ja he asuvat eri osoitteissa, oppilaan koti on siinä 
osoitteessa, jossa hän on kirjoilla. Kuljetus järjestetään vain virallisesta 
väestörekisteritiedoissa olevasta osoitteesta. Kesken lukuvuoden toisen koulun alueelle 
tapahtuvan muuton jälkeen on oppilaalla oikeus jatkaa koulunkäyntiä nykyisessä koulussa, 
mutta kuljetuskustannuksista vastaa huoltaja. 

Kodin ja pysäkin välinen matka 

Teuvan kunnassa noudatetaan terveyden edistämisen periaatteita. Pääsääntöisesti kaikki 
kuljetusoppilaatkin kulkevat aina osan koulumatkastaan kuljetusreitin varteen. Reitit 
suunnitellaan kokonaisuutena, toimivuus ja taloudellisuus huomioon ottaen lähtökohtana 
oppilaiden kuljettamistarpeet. Näin ollen oppilaat joutuvat kulkemaan kuljetusreitille eripituisia 
matkoja. Kunta on kuitenkin määritellyt kodin ja pysäkin välillä kuljettavat enimmäismatkat. 
Matka auton pysähtymispaikalle voi olla esikoululaisella enintään 200 m, 1-2 lk:n oppilailla 
1km, 3-4- lk:n oppilailla 2 km, 5-6 lk:n oppilailla 2,5 km ja yläkoululaisilla 3 km. 

Oppilasta ei koulutaksilla haeta kotipihasta, vaan turvalliselta ja reitin kannalta ”toimivimmalta” 
pysäkiltä. Pysäkkipaikat ovat teiden risteyksessä ja pysäkkialueilla.  
 
 
Koulukuljetuksen järjestäminen 

Opetuksenjärjestäjä suunnittelee koulukuljetukset lakia noudattaen haluamallaan tavalla. 
Kuljetusmuotona voi olla joko linja-auto tai taksi, joskus myös molempien yhdistelmä, jolloin 
oppilas joutuu vaihtamaan autoa määritellyssä paikassa. Huoltaja ei voi itse tilata 
koulukuljetusta eikä tehdä muutoksia kuljetusreittiin. 

 



 
 
Kuljetusoikeudesta tiedottaminen 

Oppilaalle pyritään toimittamaan tieto seuraavan lukuvuoden kuljetusoikeudesta kesäkuun 
aikana edellisen lukuvuoden päättyessä. Tällöin hänelle osoitetaan myös autoonnousupaikka.  

Lähikoulun vaihtaminen 

Sivistyslautakunta määrää kunkin oppilaan lähikoulun. Mikäli huoltajat haluavat oppilaan 
käyvän koulua jossain muussa koulussa kuin hänelle osoitetussa koulussa, mahdollisista 
kuljetuskustannuksista vastaa huoltaja. Näin on pääsääntöisesti niissäkin tapauksissa, joissa 
oppilaalla olisi ollut kuljetusoikeus hänelle alun perin osoitettuun lähikouluun. Teuvan kunta ei 
korvaa muulla paikkakunnalla koulua käyvän teuvalaisen oppilaan mahdollisia 
kuljetuskustannuksia ilman erityistä syytä. 

Aamu- ja iltapäivätoiminnan kuljetukset 

Aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuvilla ei ole lain mukaan subjektiivista oikeutta 
kuljetukseen. Kuljetuksista aamu–  tai iltapäivätoimintaan vastaa huoltaja. Mikäli peruskoulun 
oppilas käy koulua päivähoitopaikasta, mahdollisista kuljetuskustannuksista vastaa huoltaja. 

Oheiskuljetettavat 

Teuvan kunta järjestää koulukuljetuksen ainoastaan niille oppilaille, joilla on lain mukaan tai 
kunnan myöntämän erikoisedun mukaan oikeus kuljetukseen. Koululaiskuljetuksiin voi kunta  
ottaa korvausta vastaan myös muita matkustajia, mikäli autossa on tilaa. 

Kuljetusoppilaan tunnistaminen 

Vakiovuoroa käyttävillä kuljetusoppilailla tulee olla autoon noustessa matkaan oikeuttava linja-
autokortti. Mikäli oppilaan käyttämä kortti katoaa tai vioittuu, oppilas maksaa vuosittain 
sovittavan osuuden uudesta kortista. 

Kuljetusmääräykset  

Koulukuljetuksiin sovelletaan asetusta koulu- ja päivähoitokuljetusten kuormituksesta ja 
turvallisuusjärjestelyistä. Taksikuljetuksissa kaikki oppilaat käyttävät  turvavöitä. Linja-autossa 
ja taksissa voidaan kuljettaa enintään rekisteriin merkityn istumapaikkaluvun mukainen määrä 
matkustajia. Asetusta ei sovelleta kaikille avoimena linja-autoliikenteenä toteutettaviin 
vuoroihin, joissa noudatetaan tieliikennelain mukaisia kuljetusmääräyksiä. 

 

 

 
 
Käyttäytyminen koulukuljetuksessa 

Oppilaan tulee saapua ajoissa kuljetukseen, kuljettajan ei tarvitse odottaa myöhässä olevaa 
oppilasta. Kuljetus voi puolestaan tulla pysäkille enintään 15 minuuttia sovitun ajan jälkeen 
olematta varsinaisesti myöhässä. Jos kuljetus ei syntyneen ennalta arvaamattoman 
poikkeustilanteen vuoksi saavu, tulee oppilaan palata kotiinsa ja ottaa yhteys kouluun.  

Koulumatkalle tulee pukeutua säänmukaisesti ja kiinnittää vaatteisiin riittävät heijastimet tai 
käyttää heijastinliiviä. 

Kuljetuksessa noudatetaan puolin ja toisin hyviä tapoja. Kuljettaja kuuluu koulun 
oheiskasvattajiin. Hän on myös velvollinen pitämään autossa järjestystä kuljetuksen aikana, 
jotta kaikkien matkanteko sujuisi turvallisesti. Kiusaamistapauksista kuljettaja tekee 
ilmoituksen koululle. Oppilaan/huoltajan tulee puolestaan ilmoittaa kaikista koulumatkaan 
liittyvistä ongelmista omalle opettajalleen. Huoltajat ovat aina ensisijaisesti velvollisia 
opastamaan lapsiaan liikkumaan turvallisesti liikenteessä. Koulun järjestyssäännöt ovat 
voimassa myös koulumatkan aikana.  

Odotusaika 

Jokainen oppilas voi joutua joskus odottamaan kuljetusta. Suunnittelussa pyritään kuitenkin 
oppilaiden tasapuoliseen kohteluun. Perusopetuslain mukaan 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. Kuljetusta 
odottavalle alakoulun oppilaalle järjestetään mahdollisuus valvottuun odotusaikaan. 

Poissaolot 

Huoltajien tulee ilmoittaa oppilaiden poissaolosta taksiyrittäjälle. Jos lapsi ei kulje 
säännöllisesti taksilla, tulee huoltajien ilmoittaa taksipäivät viikoksi eteenpäin suoraan 
taksiyrittäjälle. 

Tapaturmat 

Koulumatkalla sattuneista tapaturmista tulee ilmoittaa kouluun, jossa ohjeistetaan asian 
hoidossa. 
Opetuksenjärjestäjän vakuutus on voimassa myös koulumatkoilla. Koulumatkalla tarkoitetaan 
suorinta reittiä kodista kouluun. 


