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1. KOULUMATKOJA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ 

 

1.1. Oppilaan koulupaikan määräytyminen 

       Perusopetuslaki 6 § 

 

Opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden matkat ovat asutuk- 

sen, 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 muuta tässä laissa tarkoitettua opetusta 

saavalle oppilaalle 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 

järjestämään opetusta. 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. 

                     

 

  

 1.2. Koulumatkat 

 Perusopetuslaki 32 § 

 

Jos perusopetusta, esiopetusta 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.  

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 perusopetuslain 6 § 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. (8.4.2011/324) 

 

Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun 

toimintaan.  

 

1.3. Liikenne-ja viestintäministeriön päätöksiä 

 

Kuljetusauto on merkittävä edessä ja takana omalla kilvellä, jonka voi 

taksissa korvata valaistulla koulukyytikuvulla. Autossa on oltava mukana 

tilaajan antama luettelo kuljetusoppilaista. Autossa voidaan kuljettajan 

lisäksi kuljettaa enintään rekisteriin merkityn istumapaikkaluvun 

mukainen määrä matkustajia.  

Koululaiskuljetuksissa ajoneuvokohtainen nopeusrajoitus on 80 km/h.  

( Liikenne-ja viestintäministeriön asetus koulu-ja päivähoitokuljetusten 

kuormituksesta ja turvallisuusjärjestelyistä, 553/2006). Auto tulee olla 

varustettu alkolukolla (Laki alkolukon käytöstä koulu-ja päivähoito-

kuljetuksissa 10.12.2010/1110, asetus alkolukon käytöstä koulu-ja 

päivähoitokuljetuksissa 405/2011). 

 

  

 

2. KOULUKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET  

      

 

 2.1. Yleiset periaatteet 

 

Pääperiaatteena on, että koulukuljetukset toteutetaan perusopetuslain 32 

§:n mukaisesti. Konneveden kunta on hyväksynyt tämän kuljetusoppaan 

hyväksymisen myötä koulukuljetuksia koskevat yleiset periaatteet ja 

ehdot, joiden täyttyessä kunta järjestää oppilaalle koulukuljetuksen. 

 

Tavoitteina koulukuljetusten järjestämisessä ovat  

• turvallisuus,  

• tasapuolisuus 

• taloudellisuus  

• tarkoituksenmukaisuus 

 

Esiopetuksen ja perusopetuksen oppilaiden varsinaisella koulumatkalla 

tarkoitetaan oppilaan päivittäistä kodin ja koulun välistä matkaa, jonka 

oppilas kulkee kouluun mennessään ja sieltä palatessaan.  

Koulukuljetukset järjestetään tai korvataan vain kodin ja koulun väliselle 

matkalle. Hoitopaikka-, harrastus- ja iltapäiväkerhokuljetukset tai kulje- 

jetukset kaverin luokse eivät kuulu koulukuljetusten piiriin.  

 



 
 

 
 

 

Jos oppilaan huoltajat asuvat eri osoitteissa, kunta järjestää kuljetuksen 

oppilaan väestörekisterin mukaiseen osoitteeseen. Jos kuljetusetuuden 

ehdot täyttyvät ja toisen huoltajan osoitteeseen on mahdollista kulkea 

kunnan järjestämässä kuljetuksessa, kuljetuksesta ei peritä maksua 

edellyttäen että autossa on tilaa, reitti on olemassa eikä kuljetuksista 

muodostu ylimääräisiä kustannuksia kunnalle.  

 

Kunnan velvollisuutena ei ole järjestää koulukuljetusta koko matkalle, 

vaan kuljetus voidaan järjestää vain osalle matkasta. Matka, jonka 

oppilaan tulee varautua kulkemaan omin neuvoin, on pisimmillään 

omavastuumatkoina määritelty kilometriraja.  

Koulumatkan pituus lasketaan lyhintä, jalankulkukelpoista ja yleisessä 

käytössä ympäri vuoden olevaa tietä pitkin kotipihasta koulun pihaan. 

Mittaaminen tapahtuu internetpohjaisella karttapalveluohjelmalla ja 

tarvittaessa ajamalla kuljetusreitti autolla. Koulukuljetus ei tarkoita 

ovelta ovelle kuljetusta. 

 

Kyydit pyritään järjestämään lyhintä reittiä pitkin ja edullisinta kulku-

neuvoa käyttäen. Oppilas voi joutua käyttämään koulumatkallaan useita 

eri kuljetusmuotoja. Pääsääntöisesti koulukuljetuksissa käytetään tällöin 

aikatauluiltaan sopivaa linjaliikennettä. Tilausliikennettä ja taksia käyte-

tään tai huoltajille maksetaan saattoavustusta, jos linjaliikenne puuttuu tai 

sen reitit ja aikataulut ovat koulukuljetukseen soveltumattomat tai oppilas 

ei pysty terveydellisistä syistä käyttämään linjaliikennettä. 

 

Kunta ei vastaa erillisistä kuljetuksista huonoissa keliolosuhteissa eikä 

joukkoliikenteeseen mahdollisesti kohdistuvien työtaistelutoimenpiteiden 

aikana. Näissä tapauksissa huoltajan vastuulla on päätös kouluun 

lähettämisestä. Ongelmatilanteessa kuljettaja ottaa yhteyttä 

koulunjohtajaan tai kunnassa kuljetuksista vastaavaan henkilöön. Kunkin 

koulun osalta kuljetuksista vastaava koulunjohtaja pyrkii tiedottamaan 

huoltajia. 

 

 

2.2. Odotusajat 

 

Oppilas voi joutua käyttämään koulumatkallaan useita eri kuljetusmuoto-

ja. Aikataulusta johtuen oppilas voi joutua odottamaan kuljetusta aamulla 

ja/tai iltapäivällä. Kuljetus ei ole myöhässä, jos auto saapuu pysäkille 20 

minuutin kuluessa sovitusta ajasta.  

Lain mukaan oppilaan koulumatka odotusaikoineen voi kestää enintään 

2,5 tuntia päivässä. Lukuvuoden alussa 13 vuotta täyttäneen oppilaan 

koulumatka odotusaikoineen voi kestää enintään kolme tuntia päivässä 

(24.6.2010/624). 

Odotusajat pyritään pitämään kohtuullisina.  

                    

  

 

 



 
 

 
 

2.3.   Itse kuljettava matka 

 

Oppilaan edellytetään saapuvan kuljetusreitin varteen.  

 

Omavastuuraja kävellen taksi- ja linja-autoreitin varteen on  

0 - 2.luokille 1½ kilometriä ja 

3.-9. luokille 2 ½ kilometriä. 

 

 

 

Koulumatkaan kuluvaa aikaa arvioitaessa itse kuljettavan matkan 

laskemisessa käytetään kävelynopeutena Kuntaliiton suosituksen 

mukaisesti 

• 0.-6.-luokkalaiset 15 min/km 

• 7.-9.-luokkalaiset 10 min/km. 

 

 

 

2.4. Maksulliset kuljetukset 

 

Sivistystoimenjohtaja voi myöntää maksullisen koulukuljetuksen kirjalli-

sesta hakemuksesta niille oppilaille, joilla ei ole lain ja/tai kunnassa hy-

väksyttyjen kuljetusperiaatteiden mukaan oikeutta koulukuljetukseen 

edellyttäen, että autossa on tilaa ja reitti on jo olemassa. Maksullisista 

koulukuljetuksista peritään 1.8.2019 alkaen sivistyslautakunnan 

lukuvuosittain vahvistaman kuukausimaksun mukainen hinta.  

Maksullista koulumatkan järjestämistä tai koulumatkakulujen         

korvaamista haetaan jokaiselle lukuvuodelle erikseen, mikäli   koulu-

matka on alle kunnassa päätettyjen koulumatkarajojen. Päätös tehdään 

lukuvuodeksi kerrallaan.  

 

 

 

  

3. KULJETUSETUUDEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 

 

3.1 Koulumatkan pituus 

 

Kuljetusten järjestämisen lähtökohtana on perusopetuslaki 32 §.  

 

Perusopetuslaissa koulumatkan pituudesta säädetään seuraavasti: Jos 

perusopetusta, esiopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka 

on viittä kilometriä pidempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan 

kuljetukseen. Lisäksi perusopetusta, lisäopetusta tai esiopetusta saavalla 

oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin kun matka 

oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle 

liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. 

 

Konneveden kunnassa maksuton koulukuljetus myönnetään: 

 



 
 

 
 

• 0 - 3 luokkien oppilaille, joiden koulumatka on yli 3 kilometriä 

• 4 - 6 luokkien oppilaille, joiden koulumatka on yli 4 kilometriä 

• 7-9. luokkien oppilaille, joiden koulumatka on yli 5 kilometriä 

 

Kuljetuksia ei järjestetä eikä korvata: 

 

– 1. luokasta lähtien hoitopaikasta kouluun eikä koulusta hoitopaikkaan 

– Terapia-, lääkäri-, kerho-, yms. käynteihin 

– Tilapäisasumisiin tai tilapäisiin hoitopaikkoihin 

– Jos 0 - 9. luokan oppilas anoo muuhun kouluun kuin lähikouluun, kunta 

ei järjestä kuljetusta eikä vastaa kuljetuskustannuksista. 

                            

 

Kesken lukuvuoden asuinpaikkaa vaihtavalle oppilaalle ei myönnetä 

koulukuljetusta muualle kuin lähikouluun. 

 

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai 

saattamista varten myönnettävä riittävä avustus. (PoL 32 § 19.12.2003/1139) 

 

Huoltajille maksetaan esi- ja perusopetuksen oppilaan kuljettamisesta 

korvausta pääasiassa tilanteissa, joissa oppilaan sijoittaminen olemassa 

oleviin reitteihin olisi hankalaa oppilaan asuinpaikan, aikataulujen tai 

oppilaan sairaudesta 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 kuljetuksista vastaava viranhaltija 

on tehnyt kuljetusten alkamisesta ja korvauksen maksamisesta 

viranhaltijapäätöksen. Korvaus maksetaan siltä matkaosuudelta, jolla 

oppilas on kyydissä.    

Korvauksen suuruus on virkaehtosopimuksen mukainen kilometri-

korvaus (ei korotusta).  
 

 

3.2. Koulumatkan vaarallisuus 

 

Teiden turvallisuus huomioidaan kuljetusten järjestelyissä, samoin tarvit-

taessa eri vuodenaikojen tieolosuhteet.  

Koulumatkan liikenneturvallisuuden arvioinnissa käytetään Koulu-liitu-

ohjelmaa ja tarvittaessa pyydetään kannanotto muilta viranomaisilta 

(mm. Ely-keskus, poliisi) ja tieolosuhteisiin käydään tutustumassa.   

Liikenteen vaarallisuuteen perustuvat päätökset tekee sivistystoimen-

johtaja sivistyslautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 3.3. Koulumatkan vaikeus tai rasittavuus 

 

Mikäli koulumatka oppilaalle osoitettuun esi- tai perusopetus-paikkaan 

todetaan oppilaan ikä ja/tai muut olosuhteet huomioon ottaen liian 

vaikeaksi tai rasittavaksi, voidaan oppilaalle myöntää oikeus kunnan 

järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen.  

Huoltajien tulee liittää koulukuljetushakemukseen lääkärin, psykologin  

tai muun vastaavan tahon asiantuntijalausunto, josta ilmenee ajanjakso 

koulukyydin tarpeellisuudesta sekä esitys kuljetusmuodosta.  

Poikkeukset kuljetusoikeuksiin myöntää koulukuljetuksista vastaava 

viranhaltija. 

Asiantuntijalausunnot on toimitettava joka lukuvuosi hakemuksen 

mukana uudelleen, elleivät ne ole luonteeltaan pysyväislaatuisia. 

Tällaisissa tapauksissa asia sovitaan erikseen. Erikoistapauksissa, kuten 

terveydellisten syiden perusteella tapahtuvissa kuljetuksissa, voidaan 

kuljetus järjestää tai korvata lyhyemmäksikin ajaksi. 

 

 

 

3.4. Petoeläinhavainnoista aiheutuvat kuljetukset 

 

Petoeläinten aiheuttaman vaaran vuoksi haettavan koulukyydin 

hakemuksen liitteeksi edellytetään vaaran/uhan arviointia 

poliisiviranomaiselta ja riistanhoitopiiriltä sekä näkö- tai muita 

havaintoja petoeläinten liikkumisesta alueella. Arviointien perusteella 

oppilaalla on mahdollisuus saada kuljetusetuus tai muutos nykyiseen 

reittiin. Kuljetus järjestetään määräaikaisesti viranomaistahon antamien 

ohjeiden mukaisesti. 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

4.. KULJETUSTEN YLEISET OHJEET 

 

4.1. Liikenneturvallisuus 

 

Huoltajat ovat ensisijaisesti velvollisia opastamaan lapsiaan liikkumaan 

turvallisesti liikenteessä. Koulukuljetuksessa mukana olevien lasten 

huoltajat vastaavat siitä, että lapsi pääsee turvallisesti kotoa autoon ja 

autosta kotiin. Oppilas on koulun vastuulla noustuaan autosta kouluun ja 

koulun päättymisestä autoon nousuun.  

Liikennöitsijän vastuu kattaa matkan autoon noususta kotipysäkiltä 

koulun pysäkille jättämiseen ja toisin päin. Koulunjohtajat tiedottavat 

poikkeustapauksista edelleen kouluille, liikennöitsijöille tai kotiin.  

 



 
 

 
 

Kaikki tahot käyttävät tarvittaessa suoraa tiedottamista (vanhemmat, 

koulu, liikennöitsijät ja koulukuljetuksista vastaava virasto). 

 

 

4.2. Kuljetettavien luettelo 

 

Tilaajan (kunta) tulee antaa koulukuljetettavien luettelo kuljetuksen 

suorittajalle valtioneuvoston asetuksen mukaisesti. Luettelo tulee olla 

autossa kuljetusten aikana ja koulut ovat velvollisia päivittämään sitä.  

(kts. kohta 5.5.)  

 

Itse maksavien oppilaiden vuoksi ei reittiin tai aikatauluihin tehdä 

muutoksia. Jos lakisääteisen kuljetusetuuden saavien oppilaiden määrä 

muuttuu lukuvuoden aikana, maksullisen kuljetusetuuden saanut oppilas 

voi joutua luopumaan kuljetuksesta. 

 

 

4.3. Järjestyksenpito 

 

Laki järjestyksenpitämisestä joukkoliikenteessä oikeuttaa kuljettajan 

poistamaan häiriötä aiheuttavan matkustajan, joka kuljettajan kiellosta 

huolimatta jatkaa häiriön aiheuttamista (huom. turvavyön käyttö). 

Matkustajaa ei kuitenkaan saa poistaa, jos siitä aiheutuisi vaaraa hänen 

terveydelleen.  

 

 

 

4.4. Päätöksenteko 

 

1. Koulukuljetuksista vastaava taho/toimielin laatii lukuvuosittain 

kuljetussuunnitelman annettuja ohjeita sekä sivistyslautakunnan 

päätöksiä noudattaen. 

 2. Epäselvissä oppilaskuljetuksissa koskevissa kysymyksissä huoltajat 

ottavat yhteyttä koulukuljetuksista vastaavaan koulunjohtajaan tai 

sivistystoimeen. 

3. Jos huoltajat eivät tyydy koulukuljetuksista vastaavan viranhaltijan 

päätökseen asiassa, he voivat tehdä oikaisuvaatimuksen hallintolain 

mukaisesti. 

4. Sivistyslautakunta voi tarvittaessa tehdä yleisten linjausten mukaisia 

tarkennuksia koulukuljetusperiaatteisin. 

 

 

4.5. Yksityisteiden kunto  

 

Yksityisteiden hoitokunta tai toimitsijamies huolehtii ja vastaa siitä, että 

tie on liikennetarvetta vastaavassa kunnossa. Mikäli tiellä ei pystytä 

ajamaan koulukyytejä, autoilija ilmoittaa asiasta suoraan huoltajille ja 

koululle tai sivistystoimistoon. Kunta ei vastaa kuljetuksista, jos 

yksityistie ei ole liikennöitävässä kunnossa. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

5. KOULUKULJETUSTEN PELISÄÄNNÖT 

 

5.1. Oppilas julkisen liikenteen matkustajana 

 

Oppilas voi vaikuttaa omaan turvallisuuteensa myös koulukyydin ja 

julkisen liikenteen käyttäjänä. Kuljettajalle on taattava työrauha, jotta hän 

voi keskittyä ajamiseen. Oppilaat eivät myöskään saa häiritä muita 

matkustajia. Kyydin odotteluun ja siitä poistumiseen liittyy monia 

riskejä. 

 

  

5.2. Huoltajan muistilista 

  

 

•  Ilmoita koulukuljetuksista vastaavaan virastoon, kouluun tai 

autonkuljettajalle lapsen sairastumisesta tai muista poissaoloista, 

ettei auto aja turhia reittejä. Kunta perii tarvittaessa turhien ajojen 

kustannukset vanhemmilta. 

 

• Ilmoita osoitteenmuutoksista koululle 

 

•  Ilmoita kuljetustarpeiden muutoksista hyvissä ajoin, viimeistään 

kaksi (2) viikkoa ennen, jotta muutokset saadaan ajoissa tehtyä. 

Huoltaja ei voi itse tilata koulukuljetusta tai tehdä muutoksia 

kuljetus-reitteihin tai kuljetusaikatauluihin. 

 

•  Huolehdi, että lapsi on ajoissa odotuspaikalla. 

 

• Ilmoita autonkuljettajalle tai koululle kuljetuksiin liittyvistä 

terveydentilaa koskevista asioista (esim. allergiat, pahoinvointi). 

 

•  Ohjaa lastasi käyttäytymään asiallisesti pysäkillä ja autossa, 

koulun järjestyssäännöt pätevät myös koulukuljetuksen aikana. 

Vanhempien tulee opastaa lastaan asianmukaiseen 

käyttäytymiseen ja turvallisuuteen koulumatkojen aikana. 

 

•  Huolehdi, että olet ajoissa lähettämässä tai vastaanottamassa 

saatettavaa lasta. 

 

•  Liikennöitsijä ja oppilaan huoltajat sekä oppilas sopivat 

keskenään yhteistyössä koulun kanssa autolle lapsen 

aiheuttamista vahingoista. Kunta ei ole korvausvelvollinen. 

 

•  Jos oppilaan huoltajalla ja liikennöitsijällä on erimielisyyttä 

pysäkistä, kuljetuksista niin vastaava viranhaltija ja kuljettaja 

päättävät yhdessä pysäkin paikan tieliikennelain pohjalta. 



 
 

 
 

 

•  Tarkista, että oppilaan ulkoiluvaatteissa on heijastimet.  

 

• Kunta maksaa lukuvuoden ensimmäisen bussikortin. Mikäli kortti 

häviää tai rikkoutuu, peritään uudesta kortista maksu. 

 

• Kuljettajalta voi kysyä autoon jääneitä tavaroita. 

 

•  Autossa saa kuljettaa koulussa tarvittavia urheiluvälineitä (ei 

polkupyörää). 

 

• Jos oppilas myöhästyy kuljetuksesta, erillistä kuljetusta ei 

järjestetä. Tällöin kuljetus kouluun on vanhempien vastuulla.  

 

• Vanhempien kuuluu ilmoittaa kuljetuksista koululle ja/tai 

kuljettajalle mikäli lapsi ei tarvitse jonakin päivänä kuljetusta. 

Vanhempien tulee aina ilmoittaa ensisijaisesti kuljettajalle sekä 

opettajalle, jos lapsi haetaan koulusta. 

 

 

 5.3. Koulukyytiläisen muistilista 

 

 

•  Odota kyytiä pysäkillä tai sovitussa paikassa, ei ajoradalla. 

             Nouse autoon reippaasti, mutta älä ryntää. 

 

•  Pidä turvavyö kiinnitettynä koko ajomatkan ajan. 

 

• Ole sovitussa noutopaikassa riittävän aikaisin (vähintään 5 min. 

ennen). 

 

•  Autoa tulee odottaa 20 minuuttia yli sovitun ajan. 

 

• Ota rahat tai matkalippu esille jo autoon noustessa. 

 

• Näytä pysäytysmerkki riittävän ajoissa ja pimeällä heijastimen 

kanssa. 

 

•  Huolehdi saamastasi bussikortista. 

 

•  Odota auton pysähtyminen ennen kuin lähdet liikkeelle. 

 

• Käyttäydy asiallisesti, tervehdi kuljettajaa ja ota muut matkustajat 

huomioon.  

 

• Auton liikkuessa pysytään omilla paikoilla.  

 



 
 

 
 

•  Jos voit pahoin, ilmoita tai pyydä kaveriasi ilmoittamaan siitä 

kuljettajalle. Kerro kuljettajalle, jos matkan aikana tulee ongelmia 

itselle tai muille. 

 

• Tarkista, ettet unohtanut mitään autoon. 

 

• Autoon ei saa mennä eikä siitä saa poistua liikenteen puolelta. 

 

•  Odota, että auto on lähtenyt pysäkiltä ja näet joka suuntaan, 

ennen kuin lähdet ylittämään ajorataa. 

 

•  Hämärän ja pimeän aikaan käytä aina heijastinta. Käytä kypärää 

pyöräillessäsi kuljetusreitin varteen. 

 

 

 

5.4.  Koulukuljettajan muistilista 

    

 

• Muista liikennesäännöt ja liikennekäyttäytyminen 

 

•  Aja odotusalueelle rauhallisesti ja tarkista, että kaikki ovat 

kyydissä ja turvavöissä ennen kuin lähdet liikkeelle. 

 

• Pidä huoli sovituista asioista (ylimääräiset, ennalta sovitut kyyditykset, 

sovitut reitit, sovitut ajat). Pyri olemaan täsmällinen ja huomioi 

kelivara. 

  

• Ota lapset kyytiin ja jätä sovitussa paikassa ja huolehdi, että 

autoon siirtyminen ja siitä poistuminen tapahtuu rauhallisesti ja 

kiireettä. 

 

• Tarkista, että lapset ovat kyydissä ja turvavöissä ennen kuin 

lähdet 

 

 

• Pidä kuljetettavien oppilaiden nimilista mukana ja päivitä 

mahdolliset muutokset listaan heti muutoksen ilmoituksen 

jälkeen. 

 

•  Ilmoita turhat ajot koulukuljetuksista koulunjohtajalle/rehtorille. 

 

• Muista, että olet oheiskasvattaja, käyttäytymisesi ja kielenkäyttösi 

on oltava ystävällistä ja asiallista. 

 

•  Ongelmatilanteissa ole yhteydessä huoltajaan, koululle ja/tai 

sivistystoimistoon.  

 



 
 

 
 

• Kuljettaja on vaitiolovelvollinen kuljetettaviin tai heidän 

perheisiin liittyvien asioiden suhteen. 

 

 

 

 

5.5. Koulun tehtävät 

 

Koulu tiedottaa koulukuljetuksista ennen lukuvuoden alkua kouluun 

tutustumisen yhteydessä tai ensimmäisinä koulupäivinä koulun 

toimintatavan mukaan. Erityisen tärkeää tiedottaminen on opetuksen 

nivelvaiheessa siirryttäessä alakoulusta yläkouluun. 

 

Koulun tulee antaa kuljetuksen suorittajalle allekirjoittamansa 

matkustajaluettelo, johon on merkitty matkustajien nimet ja heidän 

ikänsä lukuvuoden alkaessa. Luettelo tulee olla kuljetusautossa kunkin 

lukuvuoden syyskuun 15.päivästä alkaen. Muutokset luetteloon on 

merkittävä kunkin kuukauden 15. päivään mennessä (Liikenne- ja 

viestintäministeriön asetus 553/2006) 

Muutokset oppilastiedoissa (esim. osoite) kirjataan Priimukseen.                   

 

 

 

 

 

 

6. LAADUN VALVONTA JA PALAUTE 

 

Koulukuljetusten laatua seurataan koululta, kuljettajilta, huoltajilta ja 

oppilailta tulleiden palautteiden ja kyselyiden perusteella. Palaute 

pyydetään antamaan mahdollisimman nopeasti ongelmatilanteen ilmettyä 

koululle tai sivistystoimistoon. Palautteessa tulee mainita mm. seuraavat 

asiat:  

– päivämäärä ja kellonaika 

– reitti, kuka ajaa kuljetusta 

– palaute 

– palautteen antajan yhteystiedot            

 

Mikäli tapahtuu vakavia rikkomuksia, kuten liikennelainsäädännön 

rikkomisia, asianosaisten tulee ottaa suoraan yhteyttä poliisiin. 

 

 

 

7. VAKUUTUKSET 

 

Koulussa tai muussa opetuksen järjestämispaikassa, koulumatkalla ja 

majoituksessa sattuneen tapaturman hoito on oppilaalle maksuton (POL 

34). Oppilaan koulumatkaksi katsotaan hänen matkansa suorinta tietä 

kodin ja koulun välillä. Kuljetusoppilaiden kohdalla koulumatkaksi 



 
 

 
 

katsotaan oppilaan lyhin matka kuljetusreitin varteen ja kunnan 

järjestämän tai osoittaman kuljetuksen käyttäminen. 

 

 

 

8. YHTEYSTIEDOT 

 

Konneveden kunnan järjestämistä koulukuljetuksista voi tiedustella 

pääsääntöisesti koulujen rehtoreilta/koulunjohtajilta 

 

Hytölän koulu p.0400-143846 

Istunmäen koulu p. 0400-143847 

Kirkonkylän koulu p. 0400-143 838 

Konneveden yläkoulu p. p.040-5215838 

Sivistystoimenjohtaja p. 0400-142 104 

Koulusihteeri p. 0400- 143 842 

 

Tiedusteluja voi myös esittää kuljetuksia ajaville liikennöitsijöille: 

Koivuranta Oy p. 014-552551 

Erkki Laitinen Ky 0400-343413 

Hannu Hänninen henkilötilausliikenne 0400-155970 

 

 

 

 

 

Nämä kuljetusperiaatteet tulevat voimaan 1.8.2016 alkaen. 


