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JOHDANTO  

Tämä kuljetussääntö sisältää ne periaatteet, joiden mukaan oppilaille ja esioppilaille 

- myönnetään Parkanon kaupungin kustantama koulukuljetus 

- kerrotaan kuljetuksen järjestämisestä eri kulkumuodoittain sekä 

- annetaan ohjeita koulukuljetuksen hakemiseksi, kuljetusten aikaiseen käyttäytymiseen 

ja poikkeavien tilanteiden varalle. 

 

Tämä koulukuljetussääntö tulee voimaan 1.1.2016 ja kuitenkin viimeistään 1.8.2016. 

Koulukuljetussäännön tarkoituksena on toimia kuljetuksesta päättävien viranhaltijoiden 

päätöksen tukena. Säännön tehtävänä on myös toimia tiedon jakajana koulukuljetuksista 

vastaaville autoilijoille sekä huoltajille. 

LAINSÄÄDÄNTÖ 

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. Esiopetusta järjestettäessä tulee lisäksi ottaa huomioon, 

että opetukseen osallistuvilla lapsilla on mahdollisuus käyttää päivähoitopalveluita. 

(23.12.1999/1288) 

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 4 §:n 1 momentissa 

tarkoitettu päivähoitopaikka tai muu soveltuva esiopetuksen järjestämispaikka. Kunta voi 

perustellusta opetuksen järjestämiseen liittyvästä syystä opetuskieltä muuttamatta vaihtaa 

opetuksen järjestämispaikkaa. (23.12.1999/1288) 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628#a23.12.1999-1288
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628#a23.12.1999-1288
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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. (19.12.2003/1139) 

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.  

Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun toimintaan. 

 

PÄÄTÖKSENTEKO 

 

Sivistyslautakunta hyväksyy Parkanon kaupungin koululaiskuljetuksia koskevat säännöt ja 

periaatteet. 

Kaupungin johtosäännön mukaan sivistystoimen hallintopäällikön ratkaisuvaltaan kuuluu 

päättää koululaiskuljetusten järjestämisestä. Päätöksenteko perustuu lakiin, lautakunnan 

hyväksymiin koulukuljetussääntöihin ja periaatteisiin sekä lääkäritodistuksiin.  

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628#a19.12.2003-1139
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628#a24.6.2010-642
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KOULULAISKULJETUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 

 

Kunta järjestää maksuttoman koulukuljetuksen jos esioppilaan tai 1.-2.vuosiluokan oppilaan 

koulumatka on neljää kilometriä pidempi. Muille (3.-9.-luokan) perusopetusta tai lisäopetusta 

saaville oppilaille kunta järjestää maksuttoman koulukuljetuksen, mikäli koulumatka on viittä 

kilometriä pidempi. 

 

Kaupunki järjestää oppilaalle maksuttoman koulukuljetuksen lähikouluun ja lapsen kotia 

lähimpänä olevaan esiopetuspaikkaan. Lähikoulu määritellään sivistystoimen hallinnossa 

väestörekisterin perusteella kunkin tulevan perusopetuksen ensimmäisen luokan ja 

lukuvuoden aikana oman kunnan alueella sekä kuntaan muuttavan oppilaan osalta.  

Jos oppilas valitsee muun kuin opetuksenjärjestäjän osoittaman lähikoulun ja hänet voidaan 

sinne ottaa, oppilaan huoltaja on velvollinen järjestämään kuljetuksen ja maksamaan 

kuljetuskustannukset. 

Koulumatkan pituus 

Koulumatka mitataan kotoa (kotiportilta) koululle (koulun portille) lyhintä jalankulkukelpoista 

reittiä pitkin. Kaupungin velvollisuutena ei ole järjestää koululaiskuljetusta koko matkalle. 

Koulumatkan mittaamiseen käytetään ATK-pohjaista ohjelmaa (esim. Eniro.fi). Tarvittaessa 

tarkistusmittaus tilataan tekniseltä toimelta. 

Linja-auto- ja taksikuljetuksia ei järjestetä ovelta- ovelle-kuljetuksina, vaan oppilaiden kuljetus 

voidaan järjestää lähimpään tiehaaraan, linja-autopysäkille tai muuhun liikenteellisesti 

turvalliseen paikkaan. 

Taksipysäkin tai pysähtymispaikat määrittelee sivistystoimen hallintopäällikkö yhdessä 

kuljetuksia hoitavien autoilijoiden kanssa siten, että ne ovat turvalliset ja tarkoituksenmukaiset 

sekä tiedottaa kuljetusten aikataulut ja koulukuljetuksissa noudatettavat ohjeet huoltajille ja 

oppilaille koulun alkaessa. 

 

Perusopetuslain 32 §:ssä määritellään oppilaan päivittäinen koulumatkaan käytettävä aika. 

Lain mukaan oppilaan koulumatka odotusaikoineen voi kestää enintään 2½ tuntia päivässä. 
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Jos oppilas on lukuvuoden alkaessa täyttänyt 13 vuotta, saa koulumatka kestää enintään 3 

tuntia (24.6.2010/642). 

 

Oppilaan kävellen kulkeman matka-ajan mittaamiseen sovelletaan Kuntaliiton 2012 julkaistua 

Henkilökuljetusopasta, jossa määritellään keskimääräinen kävelyaika: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensisijainen kotiosoite 

Kesken lukuvuoden asuinpaikkaa vaihtavalle oppilaalle myönnetään koulukuljetus lähikouluun. 

  

Tapaturmat 

Tapaturmissa oppilaalle järjestetään lääkärintodistuksen perusteella koulukuljetus.  

Koulumatkan vaarallisuus 

Jos koulumatka tai osa koulumatkasta on todettu liian vaaralliseksi, kunta järjestää kuljetuksen 

vaaralliseksi katsotulle koulumatkan osuudelle tai korvaa huoltajalle koulumatkakustannuksia 

 
Kävelyaika 

Ikä Min 

5 16 

6 15 

7 14 

8 13 

9 12,5 

10 12 

11 11,8 

12 11,6 

13 11,4 

14 11,2 

15 11 

16 10,8 
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saattoavustuksen muodossa oppilaan kuljettamisesta.  Huoltajan velvollisuutena on toimittaa 

asiantuntijan lausunto koulutoimeen. 

Koulumatkan turvallisuuden arvioinnissa tarkastellaan monipuolisesti koulumatkan 

liikenteellisiä olosuhteita, mutta suurimman painoarvon arvioinnissa saavat teiden 

liikennemäärät ja nopeusrajoitukset. Esimerkiksi valaistuksen puuttuminen ei yksinään tee 

tiestä vaarallista.  Päätöstä tehtäessä käytetään arviointeja ja suosituksia asiantuntija-apuna , 

ne eivät kuitenkaan velvoita kuntaa kuljetuksen järjestämiseen. 

Petokyydit 

Pelkkä petojen esiintyminen ei ole kuljetuksenmyöntämisperuste, vaan petojen 

käyttäytymiseen tulee liittyä häiriökäyttäytymistä tai jatkuvaa liikkumista asuntojen tai 

koulumatkojen välittömässä läheisyydessä. Petojen aiheuttaessa koulumatkan vaarallisuuden 

voidaan oppilaalle voidaan myöntää koulukuljetus tai vaihtoehtoisesti huoltajille myönnetään 

saattokorvausta kirjallisesta hakemuksesta tapauskohtaisesti. Huoltajan tulee liittää 

hakemuksen liitteeksi riistanhoitopiirin, riistanhoitoyhdistyksen tai petojen liikkeitä ja 

petokantaa laskevien tahojen lausunto/lausunnot.  

 

Koulumatkan rasittavuus  

Kuljetuksen järjestäminen koulumatkan vaikeuden tai rasittavuuden perusteella edellyttää aina 

asiantuntujan lausuntoa. Lausunnon voi antaa lääkäri, psykologi tai muu asiantuntija 

tapauksesta riippuen. 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.  

Kuljetusta koulumatkan rasittavuuden perusteella tulee hakea jokaiselle lukuvuodelle erikseen.  

 

Erityisoppilaiden koulukuljetus 

Erityisoppilaiden koulukuljetukset järjestetään samojen periaatteiden ja perusopetuslain 

mukaisesti kuin yleisopetuksen oppilaidenkin kuljetukset. Erityisoppilaiden kohdalla 

kokonaisuus huomioiden voi olla perusteltua, että kuljetus myönnetään, vaikka kilometrirajat 

eivät täyttyisikään.  
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KOULUKULJETUKSEN HAKEMINEN 

 

Kuljetusoikeutta haetaan esiopetukseen ja kouluun ilmoittautumisen yhteydessä. 

Harkinnanvaraista koulukuljetusta anotaan erikseen koulutoimistosta saatavalla lomakkeella. 

 

KOULUKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET 

 

Koulukuljetuksissa käytetään ensisijaisesti olemassa olevaa julkista liikennettä. Muita 

kuljetusmuotoja (tilauslinja-autoja, paikallisliikennettä, palveluliikennettä, takseja) käytetään 

täydentämään julkisen liikenteen yhteyksiä tai eräissä erikoistapauksissa, kuten terveydellisten 

syiden niin vaatiessa.  

Oppilas voi joutua käyttämään koulumatkallaan useita eri kuljetusmuotoja (esim. vuoroauto ja 

taksi). Aikatauluista johtuen oppilas voi joutua odottamaan kuljetusta aamulla ja/tai illalla. 

Huoltaja ei voi itse tilata koululaiskuljetusta eikä tehdä muutoksia kuljetusreitteihin.  

 

Huoltajalle maksettava korvaus oppilaan kuljettamisesta 

Huoltajille maksetaan esi- tai perusopetuksen oppilaan kuljettamisesta korvausta pääasiassa 

tilanteissa, jossa oppilaan sijoittaminen olemassa oleviin reitteihin olisi hankalaa oppilaan 

asuinpaikan, aikataulujen tai oppilaan sairaudesta/vammasta johtuvan erityisen syyn vuoksi. 

Jos oppilaan kuljettaminen voidaan kunnan toimesta järjestää ilman ongelmia, ei huoltajalle 

makseta korvausta oppilaan kuljettamisesta, vaikka hän koulukuljetuksen hoitaisikin.  

Koulumatkakustannusten korvausta huoltajalle maksetaan edellyttäen, että huoltaja on 

sivistystoimen hallinnon kanssa ennen kuljetuksen aloittamista asiasta sopinut. Päätös 

huoltajan huolehtimasta oppilaan kuljettamisesta tehdään aina ennen kuljetusjakson alkamista 

ja päätös tehdään määräajaksi. Kuljetusavustusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. 

Parkanossa kuljetusavustuksen perusteena käytetään voimassa olevaa KELA:n 

korvausperustetta. Avustus maksetaan vain yhteen suuntaan matkalta, jolloin oppilas on 

huoltajan kyydissä. 
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Aamu- ja iltapäivätoiminta 

Kuljetukset aamu- ja iltapäivätoimintaan eivät kuulu kuntien järjestämisvelvollisuuksiin.  

 

Muiden oppilaiden matkustaminen kuljetuksessa 

Joukkoliikenteen eli avoimen linjaliikenteen reitit ovat avoimia kaikille ja vuoroja voivat käyttää 

myös ne oppilaat, jotka eivät ole oikeutettuja maksuttomaan kuljetukseen. Näistä matkoista 

oppilaat maksavat liikennöitsijälle linja-autoliikenteen lipputaksojen mukaisesti. 

 

Takseilla ajettavat koulukuljetusreitit eivät ole kaikille avoimia kuljetuksia, mutta myös näihin 

kuljetuksiin on mahdollista päästä, mikäli autossa on tilaa eikä kuljetuksen käyttäminen vaikuta 

reitin aikatauluun eikä ajettavaan reittiin. Näissä tapauksissa vanhemmat maksavat suoraan 

kuljetusten käytöstä autoilijalle. Autoilijan kuljetuksesta perimä maksu voi olla enintään linja-

autoliikenteen lipputaksojen mukainen hinta. 

 

Mikäli taksin kuljetuksessa olevien oppilaiden määrät muuttuvat lukuvuoden aikana niin 

etusijalla on aina kunnan kuljetukseen osoittama oppilas. Taksin oppilaspaikkojen täyttyessä 

mahdollisesti kuljetuksessa olevat itse maksavat oppilaat joutuvat luopumaan kuljetuksesta. 

Näissä tapauksissa autoilijalla tai kunnalla ei ole velvollisuutta korvaavaan kuljetukseen. 

 

 

KULJETUKSEN YLEISET OHJEET  

 

Yksityisteiden kunto 

Yksityistien hoitokunta tai toimitsijamies huolehtii ja vastaa siitä, että tie on liikennetarvetta 

vastaavassa kunnossa. Mikäli tiellä ei pystytä ajamaan koulukyytejä, taksiautoilija ilmoittaa 

asiasta suoraan huoltajille sekä koulutuksen järjestäjälle. Korvaavia kuljetuksia ei järjestetä. 

Tarvittaessa koulutuksen järjestäjä pyytää lausunnon asiantuntijalta yksityistien kunnosta. 
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Kuljetuksen laatuun liittyvät kysymykset 

Mahdollinen laatuvirheitä koskeva palaute osoitetaan koulutoimistoon, jossa kaikki valitukset 

kirjataan ylös, selvitetään liikennöitsijän kanssa ja huomioidaan seuraavalla laadunvalvonnalla. 

Mikäli tapahtuu vakavia rikkomuksia, kuten liikennelainsäädännön rikkomisia, tulee 

asianosaisten ottaa suoraan yhteyttä poliisiin. 

 

Poikkeavat kuljetukset 

Poikkeavissa tapauksissa koulukuljetuksista päätöksen tekee sivistystoimen hallintopäällikkö 

tämän koulukuljetussäännön periaatteiden pohjalta ja asiantuntijoiden lausuntoihin ensin 

perehdyttyään.  

 

LIIKENNETURVALLISUUS 

 

Huoltajien edellytetään huolehtivan siitä, että koulunsa aloittaville ja myös vanhemmille 

oppilaille opetetaan ja kerrataan vuosittain turvallinen koulumatkareitti ja liikenteessä 

kulkeminen. Ensimmäisen ja toisen luokan oppilaita ei ole suositeltavaa päästää kouluun 

polkupyörällä. Pyöräilykypärän käyttö on tieliikennelain mukaan pakollista. Myös heijastimen 

käyttö on ehdottoman tärkeää pimeään vuodenaikaan. Huoltajat ovat ensisijaisesti velvollisia 

opastamaan ja opettamaan lapsiaan liikkumaan turvallisesti liikenteessä. 

Koululaiskuljetuksissa mukana olevien lasten huoltajat vastaavat siitä, että lapsi pääsee 

turvallisesti kotoa linja-autoon tai taksiin ja takaisin kotiin. Liikennöitsijän vastuu kattaa 

oppilaiden kuljetuksen kotipysäkiltä koulun pysäkille ja takaisin. 

POIKKEUSTILANTEET 

Onnettomuudet 

Kunta vastaa oppilaalle koulussa tai koulumatkalla tapahtuvista tapaturmista. Vastuu koskee 

varsinaista kouluaikaa ja koulumatkaa sekä koulun järjestämiä opinto- ym. retkiä. Kunta 

korvaa tapaturman aiheuttamat hoitokulut. Liikennevahingossa, jossa toisena osapuolena on 
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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 oppilaan huoltajia tapahtuneesta. 

Poikkeaminen koulumatkalla 

Oppilaan koulumatkaksi katsotaan hänen matkansa suorinta tietä kodin ja koulun välillä. 

Kuljetusoppilaiden kohdalla koulumatkaksi katsotaan oppilaan lyhin matka kotoa kuljetusreitin 

varteen ja kunnan järjestämän tai osoittaman kuljetuksen käyttäminen. Koulumatkaksi ei 

katsota sitä, että oppilas poikkeaa koulureitiltä tai ei käytä hänelle määriteltyä 

koululaiskuljetusta tai vastaavasti menee koulukuljetuksessa tai muuta liikennettä käyttäen 

muualle kuin suoraan kotiinsa. Näissä tapauksissa oppilas toimii omalla / huoltajan vastuulla. 

Mikäli oppilas käyttää muuta kuin hänelle lukujärjestyksen mukaisesti määrättyä koulukyytiä 

muista kuin opetusjärjestelyistä johtuvista syistä (esim. epäsäännöllinen tukiopetus), tulee 

tästä sopia sivistystoimen hallintopäällikön kanssa. 

Linja-auto tai taksi ei saavukaan pysäkille 

Ajokelin ollessa erityisen huono tai muista erityisistä syistä on mahdollista, että linja-auto/taksi 

ei pääse kulkemaan aikataulun mukaisesti. Oppilaan on syytä odottaa noutopaikassa 

kohtuulliseksi katsottava aika (kuitenkin vähintään 15 minuuttia). Jos autoa ei odotuksen 

jälkeen tule, on parasta, että oppilas menee takaisin kotiin ja ottaa yhteyttä kouluun.  

Liikennöitsijä järjestää korvaavan kuljetuksen, jos linja-auto tai taksi ei pääse hakemaan 

oppilaita esim. auton rikkoutumisen vuoksi. On huomioitava, että auto tulee huomattavalla 

viiveellä. 

Vahinko- tai ilkivaltatapaus 

Kunta ei korvaa oppilaiden autoille aiheuttamia vahinkoja. Liikennöitsijä ja oppilaan huoltaja 

sopivat vahinkojen korvaamisesta keskenään.  
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MUISTILISTA OPPILAAN, KODIN, KOULUN JA KULJETTAJAN 

VASTUISTA JA TEHTÄVISTÄ KOULULAISKULJETUKSISSA 

Jotta kuljetukset sujuisivat mahdollisimman joustavasti ja turvallisesti, on eri yhteistyötahojen 

oltava tietoisia seuraavista periaatteista ja noudatettava niitä. Koulun ja päiväkodin 

järjestyssäännöt ovat voimassa myös koulumatkan aikana. 

 

Oppilaan vastuu 

Ennen matkaa oppilaan 

• tulee olla ajoissa odotuspaikalla ja odottaa autoa rauhallisesti aiheuttamatta vaaraa 

itselleen tai muille 

• huolehtia siitä, että ei ole likainen tai luminen, kun nousee koulukyytiin 

• istuutua penkille ja kiinnittää turvavyö sekä pitää ajomatkan aikana turvavyö 

kiinnitettynä (myös linja-autossa, mikäli sellaiset on). 

Automatkan aikana oppilaan tulee 

• noudattaa kuljettajan antamia ohjeita 

• käyttäytyä hyvin ja ottaa muut matkustajat huomioon 

• pitää turvavyö kiinnitettynä 

• kertoa kuljettajalle, jos tarvitsee apua. 

• huolehtia mahdollisesta peruskoululaisen kausilipusta.  

• Matkan jälkeen oppilaan tulee poistua autosta viivyttelemättä 

• odottaa, että kuljetusauto lähtee ja ylittää tie vasta kun se on turvallista 

 

Huoltajan vastuu 

• huolehtia, että oppilas on ajoissa hakupaikalla ja että hakupaikka on esteetön eri 

vuodenaikoina 

• opastaa lastaan asianmukaiseen käyttäytymiseen ja turvallisuuteen koulumatkojen 

aikana  

• ilmoittaa tarvittaessa kuljettajalle lapsen sairauksista ja mahdollisesta lääkityksestä 

(esim. diabetes, epilepsia). 
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• ilmoittaa oppilaan poissaolosta riittävän ajoissa suoraan liikennöitsijälle sekä koululle, 

jos oppilas ei tarvitse koululaiskuljetusta 

 

Koulun vastuu  

 

Rehtori / koulunjohtaja/ esiopetuksesta vastaava 

• huolehtii, että tiedot kuljetettavien oppilaiden kouluun tulo- ja koulusta lähtöajoista 

seuraavan lukuvuoden osalta toimitetaan koulutoimistoon mahdollisimman pian  

• tiedottaa kuljetusoppilaiden lukujärjestyksiin tehdyistä tilapäisistä muutoksista suoraan 

vanhemmille sekä liikennöitsijälle ja koulutoimeen. 

• käsittelee vuosittain koulukohtaiset kuljetusten periaatteet 

• järjestää kuljetusoppilaiden valvonnan kuljetusten odotusaikana. Sään niin vaatiessa 

(esim. kova pakkanen) koulu järjestää kuljetusoppilaille mahdollisuuden olla sisätiloissa. 

• arvioi kuljetusten toimivuutta ja kehittää kuljetusjärjestelyitä. 

 

Koulutoimen vastuu 

 

• tehdä elokuun alkuun mennessä päätökset koulukuljetuksen piiriin kuuluvista oppilaista.  

• toimittaa liikennöitsijöille oppilaiden nimilistat ja aikataulut ennen lukuvuoden alkua. 

• toimittaa liikennöitsijöille oppilaiden huoltajien yhteystietolistan mahdollisimman pian 

koulujen alettua elokuussa.  

• sopii/ilmoittaa elokuussa ennen lukuvuoden alkua koulutaksiautoilijoiden, tilauslinja-

autoilijoiden sekä koulujen rehtoreiden kanssa alkavan lukuvuoden koulukuljetuksista 

 

Kuljettajan vastuu 

• kohtelias, asiallinen ja esimerkillinen käytös 

• kuljetettavien oppilaiden nimilistan pitäminen mukana sekä mahdollisten muutosten 

päivittäminen listaan heti muutoksen ilmoituksen jälkeen 
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• huolehdittava, että kuljetuslistat eivät ole julkisia asiakirjoja eikä niissä olevia tietoja saa 

luovuttaa ulkopuolisille 

• varmistettava, että oppilailla on turvavyöt kiinni liikkeelle lähdettäessä 

• kuljetuspisteiden sopiminen sivistystoimen hallinnon kanssa yleisopetuksen oppilaiden 

osalta  

• koulukuljetusreittien ajaminen tilauksen ja sovitun mukaisesti sekä yhteisesti sovitun 

aikataulun noudattaminen 

• järjestyksenpito autossa 

• pysäköiminen niin, että kuljetettava voi nousta ja jäädä pois kyydistä turvallisessa 

paikassa 

• oppilaiden sijoittaminen autoon kuljetettavien koko ja erityistarpeet huomioiden 

• kuormitusmääräysten noudattaminen 

• liikuntavälineiden kuljettaminen (sukset niputettuina, pulkka) 

• ongelmatilanteissa yhteydenpito huoltajaan ja koululle 

• autosta poistuvan oppilaan opastaminen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


