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KOULUKULJETUSOPAS 
 
Tässä kuljetusoppaassa määritellään ne perusteet, joiden mukaan Ulvilan kaupungin opetus- ja 
kasvatustoimi järjestää maksuttomaan kuljetukseen, saattamiseen tai avustamiseen oikeuttavan 
koulumatkan. Oppaassa määritellään myös esiopetusta koskeva oikeus maksuttomaan 
koulukuljetukseen ja vaarallisiksi luokitellut koulutiet. 
 
 
 
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.” 
 
Ulvilan kaupungissa oppilaan lähikoulu määritellään oppilaan Väestörekisterikeskuksen 
varmennepalveluiden mukaisen asuinosoitteen mukaan. 
 
 
 
Perusopetuslaki 32 § 
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 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. 
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.  

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.  

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 lasten päivähoitoon lasten päivähoidosta 
annetun lain 11 c §:ssä tarkoitetulla tavalla, opetuksen järjestäjällä on oikeus edellyttää, että 
lapsen huoltaja vastaa lapsen kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista 
päivähoito- ja esiopetuspaikan välillä.” 
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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. Matkat mitataan käyttäen Fonecta- tai Google Maps -reittiohjelmaa tai muulla 
luotettavalla tavalla. 
 
Kun oppilaan/esioppilaan koulumatka hänelle osoitettuun lähikouluun/päiväkotiin  on yli 
viisi (5) kilometriä on oppilaalla oikeus maksuttomaan kuljetukseen tai kuljettamista ja 
saattamista varten myönnettävään avustukseen. Esiopetuksen osalta kuljetukset eivät 
koske lapsia, jotka ovat myös päivähoidossa. 
 
Oppilaalla on kyyditysoikeus myös, jos koulumatka muuten muodostuu oppilaan ikä ja muut 
olosuhteet huomioon ottaen liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. 
 
Koulumatkan turvallisuuden arviointiperusteena käytetään tiehallinnon määrittelemiä koulumatkan 
turvallisuuden arviointiohjeita (koululiitu-ohjelma). Arvioinnissa tarkastellaan monipuolisesti 
koulumatkan liikenteellisiä olosuhteita, mutta suurimman painoarvon arvioinnissa saavat teiden 
liikennemäärät ja nopeusrajoitukset.  
 
Huoltajan anomukseen perustuvat oppilaan saattamista tai avustamista koskevat kuljetukset 
päätetään tapauskohtaisesti. Korvaus maksetaan liikenne- ja viestintäministeriön vahvistaman 
linja-auton alennuslipputaksan mukaisena korvauksena/matka. 
 
Liian vaaralliseksi määritellyt liikenneväylät tarkistetaan välittömästi olosuhteiden muuttuessa. 
Tarvittaessa pyydetään poliisiviranomaiselta lausuntoja. 
 
Oppilas voidaan velvoittaa kulkemaan omin neuvoin osa koulumatkasta. Taksikuljetuksia ei 
järjestetä ovelta – ovelle -kuljetuksina, vaan oppilaat kerääntyvät tarvittaessa ns. 
”taksipysäkeille” samalla tavoin kuin linja-autoa käyttävät oppilaat kerääntyvät linja-autopysäkeille. 
Oppilaan on oltava hyvissä ajoin odottamassa kuljetusta sovitussa paikassa. 
 
Kunta ei järjestä eikä korvaa oppilaiden terapiakuljetuksia.  Myös ns. talvikaudenkuljetuksia ei 
järjestetä muusta kuin erityisistä syistä esim. vaaralliseksi luokitelluilla tieosuuksilla. 
 
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. Koulun tehtävänä on 
järjestää kuljetusta odottavalle oppilaalle mahdollisuus ohjattuun toimintaan. 
 
Oppilaan käydessä muuta kuin hänelle osoitettua lähikoulua huoltaja vastaa oppilaan 
kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista. 
 
Koulumatkakuljetukset  järjestetään ensisijaisesti joukkoliikenteen vakiovuoroja käyttäen tai 
tukeutuen muuhun olemassa olevaan Ulvilan kaupungin koulukuljetukseen. 
 
Koululaiskuljettaja on myös oheiskasvattaja käyttäytymisellään ja kielenkäytöllään. Hänen 
tehtävänään on mm. ohjata ja valvoa turvavyön käyttöä. 
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Vaaralliseksi luokitellut tieosuudet 
 
Ulvilassa vaarallisiksi kouluteiksi on luokiteltu seuraavat tieosuudet 
 

 Pori-Helsinki VT 2: valtatien ylitys (0.- 6.luokkien oppilaat) 
 Pori-Tampere VT 11: valtatien ylitys (0.- 6.luokkien oppilaat) 
 Yhdystie 12877 välillä Palokuja - Lattomeri (0.- 2. luokkien oppilaat), ei kevyen liikenteen 

väylää 
 Pori-Kullaa maantie nro 2550 tieosuuksilla, joilla ei ole kevyen liikenteen väylää   

(0. – 3. luokkien oppilaat sekä 4. luokan oppilaat talviaikana)                
 Alamäentie (0. - 2. luokkien oppilaat) 
 Leineperintie, 60 km/h nopeusrajoitusalue  
 Laviantie, valaisematon osuus (0.- 2. luokkien oppilaat) 
 Alho –  Kuorila – Kaasmarkku   
 Sunniementie, talviaikana (0. – 6. luokkien oppilaat) 

 
 

Ratkaisuvalta 
 
Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää koko lukuvuotta koskevista oppilaiden (1. – 9. luokat sekä 
lisäksi Koskin esiopetus) kuljetuksen järjestämiseen liittyvistä asioista. Sivistysjohtaja päättää 
muista oppilaiden kuljetukseen liittyvistä asioista. 
 
Varhaiskasvatuskoordinaattori päättää varhaiskasvatuksessa olevien esioppilaiden kuljetukseen 
liittyvistä asioista. 
 
 
Voimaantulo 
 
Tämä koulutoimen kuljetussääntö tulee voimaan 1.8.2017 ja sitä tarkistetaan tarpeen vaatiessa. 
 
 
Tietoja kuljetusasioissa antavat: 

 koulukuljetusten ja Koskin koulun esiopetuksen osalta sivistysjohtaja Päivi Helin puh. 0400 – 
134 619 ja osastosihteeri Erja Nevanperä  0400 -134 914 

 päiväkotien esiopetuksen osalta varhaiskasvatuskoordinaattori Arja Kevätsalo puh. 0400 – 134 656 


