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1. YLEISET PERIAATTEET 

 

Tässä yhteenvedossa esitellään ne periaatteet, joiden mukaisesti oppilaalle myönnetään 

koulukuljetus Kalajoen kaupungin esi- ja perusopetuksessa. Ohjeissa kerrotaan myös 

koulukuljetusten käytännön järjestelyistä ja pelisäännöistä. 

Koulukuljetusten toteuttamisessa noudatetaan perusopetuslain 32 §:ä ja sivistyslautakun-

nan vahvistamia ohjeita. Koulukuljetukset järjestetään perusopetuslain ja sivistyslauta-

kunnan hyväksymien perusteiden mukaisesti. Maksuttomaan koulukuljetukseen oikeutta-

mattoman oppilaan huoltaja on itse velvollinen järjestämään lapsensa kuljetuksen par-

haaksi katsomallaan tavalla. Myös maksuttomaan koulukuljetukseen oikeutetun oppilaan 

huoltaja voi järjestää lapsen koulumatkan omalla kustannuksellaan, mikäli huoltaja kat-

soo, ettei kaupungin tarjoaman koulukuljetuksen taso ole riittävä. Huoltaja on ensisijaisesti 

velvollinen opettamaan lastaan liikkumaan turvallisesti liikenteessä. 

Perusopetuslaki ja sivistyslautakunnan hyväksymät ohjeet määrittelevät ne ehdot,  

joiden täyttyessä kaupunki järjestää oppilaalle maksuttoman koulukuljetuksen. 

1.1. Koulumatkan pituus 

 

Kalajoen kaupunki järjestää 0-2 luokan oppilaalle maksuttoman koulukuljetuksen, kun 

koulumatka on yli 3 km ja 3-9 luokan ja lisäopetuksen oppilaalle maksuttoman koulukul-

jetuksen, kun koulumatka on yli 5 km. Oppilaan varsinaisella koulumatkalla tarkoitetaan 

oppilaan päivittäistä kodin ja koulun välistä matkaa, jonka oppilas kulkee kouluun men-

nessään. Koulumatka mitataan kotitontin portilta/sisääntulokohdasta koulutontin por-

tille/sisääntulokohtaan oppilaan koulumatkan suunnasta lyhintä jalankulkukelpoista tietä 

pitkin. Koulutontti voi sisältää useampia portteja/sisääntulokohtia. Liitteenä koulutonttien 

karttapohjat, joista käy ilmi koulutonttien rajat sekä portit/sisääntulokohdat. 

Kuljetuksia ei järjestetä ovelta-ovelle-kuljetuksina, ellei ole erityisperusteita. Tämä koskee 

myös esikoululaisia. Oppilaat kerääntyvät ns. ”taksipysäkeille” samalla tavoin kuin linja-

autoa käyttävät oppilaat kerääntyvät linja-autopysäkeille.  

Kaupunki ei ole velvollinen järjestämään koulukuljetusta koko koulumatkalle, vaan kulje-

tus voidaan järjestää osalle matkaa, kunhan oppilaan omatoimisesti kulkema matka ei 

ylitä 0 - 2 luokkien oppilailla 1,5 km, 3 - 4 luokkien oppilailla 3 km ja 5 - 6 luokkien 
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sekä 7-9 luokkien oppilailla 5 km, tai kun koulumatkaan käytettävä kokonaisaika ei ylity 

(kts. jäljempänä). 

Kodin ja taksipysäkin/linja-autopysäkin välille ei muutoin kuin erityisperusteella (sairaus, 

vamma yms.) järjestetä kuljetuksia. 

Kilometrirajat ovat pisimpiä mahdollisia omavastuumatkoja, jotka oppilaan tulee varautua 

kulkemaan omin neuvoin. Oppilas tarvitsee kävelemäänsä 1 km matkaan aikaa 15 mi-

nuuttia. Oppilas voidaan ohjata käyttämään kävelemäänsä matkaa pitempääkin reittiä, jos 

koulumatkan turvallisuus vaatii sitä. 

1.2. Koulumatkan vaarallisuus 

 

Jos koulumatka tai osa koulumatkasta määritellään vaaralliseksi, kaupunki on velvollinen 

järjestämään kuljetuksen vaaralliseksi katsotulle koulumatkan osuudelle tai korvaamaan 

huoltajalle koulumatkakustannuksia oppilaan kuljettamisesta. Koulumatkan vaarallisuus 

määritellään tähän tarkoitukseen hankitulla Koululiituohjelmalla. Ohjelma tarkastelee kou-

lumatkan liikenteellisiä olosuhteita automaattisesti valta-, kanta-, seutu- ja yhdystieluok-

kien osalta. Kaavatiestön ja yksityisteiden osalta tien liikenteellisiä olosuhteita arvioidaan 

Koululiitu-ohjelman määrittelemien vaaratekijöiden pohjalta. Vaaratekijöitä ovat tien toi-

minnallinen luokka, nopeusrajoitus, keskimääräinen vuorokausiliikenne (kevyt- ja raskas-

liikenne), näkemät (valta- ja kantatie) piennarleveys ja tien leveys, tien reunan käyttö-

mahdollisuus, asutus jne. Ohjelman turvakertoimia ovat kevyen liikenteen väylä, tien-va-

laistus, kunnossapitoluokitus jne. Sivistyslautakunta on päättänyt 24.3.2011 § 17, että Ka-

lajoen kaupungissa käytetään 1.8.2011 alkaen seuraavia riskilukuja: 

1. 0 luokat 175, 1-2 luokat 185, 3-4 luokat 220, 5-6 luokat 245 ja 7-9 luokat 270. 

 

2. että oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen myönnetään alakoulujen 3-6 luok-

kien oppilaille, joiden koulumatka on yli 4 km, koulumatkalla ei ole pyörätietä eikä 

katuvaloja yli 1 km matkalla sekä tieosuudella on 80 km tai suurempi nopeusrajoi-

tus. Näiden kaikkien kriteerien pitää täyttyä. Koskee vain niitä oppilaita, jotka eivät 

ole koulukuljetusten piirissä. 

 

Lisäksi sivistyslautakunta on päättänyt 15.6.2012 § 40, että 7-9 luokkalaisille eo. riskilu-

kuja alennetaan viidellä (5) pisteellä talvikuukausien ajaksi (marras-maaliskuu). Ja 
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25.6.2015 § 45, että 3-6 luokkalaisille alennetaan eo. riskilukuja kymmenellä (10) pisteellä 

talvikuukausien ajaksi (marras-maaliskuu). 

Kaupungin kuljetuskoordinaattori ottaa yhteyttä niihin perheisiin, joille tulee oikeus mak-

suttomaan koulukuljetukseen koulumatkan vaarallisuuden perusteella. 

 

1.3. Koulumatkan vaikeus tai rasittavuus 

 

Kaupunki on velvollinen järjestämään koulukuljetuksen tai korvaamaan huoltajalle koulu-

matkakustannuksia, jos matka on oppilaalle liian vaikea tai rasittava. Koulumatka saattaa 

olla liian vaikea esim. oppilaan henkilökohtaiseen kehitystasoon nähden tai liian raskas, 

jos oppilaalla on terveydellisiä esteitä kulkea koulumatka omin neuvoin. Kuljetuksen jär-

jestäminen koulumatkan vaikeuden tai rasittavuuden perusteella edellyttää aina asiantun-

tijan lausuntoa. Lausunnon voi antaa lääkäri, psykologi tai muu asiantuntija tapauksesta 

riippuen. Lausunnosta on ilmettävä kuljetustarpeen syiden ja perustelujen lisäksi asian-

tuntijan suositus kuljetuksen kulkumuodosta. Lausunnossa on myös mainittava selkeästi, 

mille ajanjaksolle asiantuntija suosittelee koulukuljetuksen järjestämistä. Lisäksi huoltaja 

täyttää koulukuljetusanomuksen, joita saa koulutoimistosta sekä Kalajoen kaupungin 

www-sivuilta (www.kalajoki.fi/peruskoulu). 

Lausunto on uusittava joka lukuvuosi ellei se ole luonteeltaan pysyväisluonteinen. Tällai-

sessa tapauksessa asia sovitaan erikseen. 

1.4. Muu vaarallisuus 

 

Asiantuntijalausuntona voidaan käyttää riistanhoitoyhdistyksen tai muun sellaisen paikal-

liset olosuhteet hyvin tuntevan tahon puolueetonta lausuntoa. 

1.5. Muussa kuin lähikoulussa koulua käyvät oppilaat 

 

Perusopetuslain 6 § mukaan kaupunki osoittaa esiopetukseen tulevalle lapselle esiope-

tuspaikan ja oppivelvolliselle oppilaalle lähikoulun. Kaupunki on velvollinen järjestämään 

koulukuljetuksen ainoastaan oppilaan lähikouluun tai esiopetuspaikkaan. Mikäli huoltaja 

haluaa vaihtaa oppilaan koulunkäyntipaikaksi muun kuin lähikoulun, huoltajalla on siihen 

oikeus, mutta huoltaja on velvollinen itse huolehtimaan oppilaan koulukuljetuksesta. 

http://www.kalajoki.fi/peruskoulu
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1.6. Mihin koulukuljetusta järjestetään? 

 

Koulukuljetus järjestetään vain kodin ja koulun väliselle matkalle. 

Jos oppilaan huoltajat asuvat eri osoitteissa, niin oppilas kuljetetaan vain sinne missä hän 

asuu väestörekisterin mukaisesti. 

Hoitopaikkakuljetukset eivät kuulu koulutoimen tehtäväkenttään, poikkeuksena esikoulu-

laiset, joilla on oikeus kuljetukseen kodista suoraan esiopetukseen tai päivähoidosta esi-

opetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai päivähoitoon. 

 

1.7. Miten toimitaan, jos oppilas ei voi käyttää julkista liikennettä? 

 

Jos oppilas ei erityissyistä voi käyttää julkista liikennettä, tulee hänelle hakea koulukulje-

tusta taksilla. Kuljetushakemuslomakkeita saa koulutoimistosta tai Kalajoen kaupungin 

www-sivuilta. Kuljetushakemuslomakkeet palautetaan koulutoimistoon. Koulukuljetus 

haetaan jokaiselle lukuvuodelle erikseen ja asiantuntijalausunto on toimitettava joka luku-

vuosi hakemuksen mukana ellei se ole pysyväisluonteinen. 

 

2. KOULUKULJETUSTEN KÄYTÄNNÖN JÄRJESTELYT 

 

Koulukuljetukset järjestetään linja-autokuljetuksina aina kuin se on mahdollista. Vuoteen 

2018 mennessä tarkastellaan hyvinvointipalvelujen kuljetuksia kokonaisuutena. Lisäksi 

muita kuljetusmuotoja ovat taksit. Linja-auto liikennettä käytettäessä kuljetusoppilaalle an-

netaan linja-autokortti koulumatkojen maksamista varten.  

Oppilas voi joutua käyttämään koulumatkallaan useita eri kuljetusmuotoja. Aikatauluista 

johtuen oppilas voi joutua odottamaan kuljetusta aamulla ja/tai illalla. Lain mukaan oppi-

laan koulumatka voi kestää enintään 2½ tuntia päivässä odotuksineen. Lukuvuoden 

alussa 13 vuotta täyttänyt tai perusopetuslain 17 § 2 momentin tarkoittamassa erityisope-

tuksessa olevan oppilaan koulumatka odotusaikoineen voi kuitenkin kestää enintään 3 

tuntia päivässä. Odotusajat pyritään pitämään kohtuullisina. 
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Maksuttomaan koulukuljetukseen oikeutetun oppilaan huoltajalle voidaan maksaa koulu-

matkakustannusten korvausta, jos huoltaja itse hoitaa oppilaan kuljetuksen. Korvaus mak-

setaan liikenne- ja viestintäministeriön vahvistaman linja-auton alennuslipputaksan mu-

kaisena korvauksena/matka tai km-korvauksena.  

Päätös korvauksen maksamisesta tehdään aina tapauskohtaisesti lukuvuodeksi kerral-

laan ja korvausanomus on jätettävä jokaiselle lukuvuodelle erikseen. 

Kaupunki on vakuuttanut kaikki oppilaat koulussa tai koulumatkalla tapahtuvan tapatur-

man varalta. Vakuutus koskee varsinaista kouluaikaa ja koulumatkaa, kouluhammashoi-

tokäyntejä, koulun ja vanhempien yhdessä sopimia oppilaan terveyteen liittyviä käyntejä 

sekä koulun järjestämiä opinto- ym. retkiä. Vakuutus korvaa tapaturman aiheuttamat hoi-

tokulut. Esinevahinkoja ei korvata. Vakuutus ei korvaa oppilaan tahallaan aiheuttamaa 

vahinkoa toiselle osapuolelle eikä vaatteiden, silmälasien tms. rikkoutumista. Vahingon-

tekijä (myös alaikäinen) tai hänen huoltajansa joutuu korvaamaan aiheuttamansa vahin-

gon. 

Poikkeuksellisten sääolosuhteiden (esim. kova pakkanen) vuoksi ei järjestetä erillisiä kul-

jetuksia. Kuljetusoppilaat kuljetetaan tavalliseen tapaan. Lapsilta edellytetään aina sään-

mukaista pukeutumista. 

Jos oppilaalle on varattu paikka aamu- tai iltapäivien ajaksi aamu/iltapäivätoiminnasta 

joko kaikille päiville tai osittain, kaupungilla ei ole velvoitetta järjestää koulukuljetusta kou-

luun/kotiin. Huoltajat vastaavat lapsen kuljetuksesta myös sellaisina koulupäivinä, milloin 

oppilas ei mene aamu- tai iltapäivätoimintaan. 

  

3. KOULUKULJETUSTEN PELISÄÄNNÖT 

 

3.1. Yleiset periaatteet 

 

Koulun järjestyssäännöt ovat voimassa koulumatkan aikana ja niitä valvotaan mahdolli-

suuksien mukaan. Koulukuljetusten odotteluun ja autosta poistumiseen liittyy kuitenkin 

monia riskejä. Oppilas voi vaikuttaa omaan turvallisuuteensa koulukuljetuksen ja julkisen 

liikenteen käyttäjänä. Kuljettajalle on taattava työrauha. Oppilaat eivät myöskään saa häi-

ritä muita matkustajia. Koululiikuntaa varten autossa saa kuljettaa urheiluvälineitä. 
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Jotta koulukuljetukset sujuisivat mahdollisimman joustavasti ja turvallisesti, on oppilaiden 

ja huoltajien oltava tietoisia seuraavista periaatteista ja noudatettava niitä. 

3.2. Turvavyön käyttö koulukuljetuksessa 

 

1. Taksin kuljettaja ohjaa ja valvoo oppilaiden turvavyön käyttöä. 

 

2. Mikäli oppilas toistuvista kehotuksista huolimatta ei noudata ohjetta, taksin kuljet-

taja on velvollinen ilmoittamaan siitä koululle. 

 

3. Koulun rehtori / johtaja ottaa yhteyttä oppilaan kotiin, kertoo tilanteen ja ilmoittaa, 

ettei oppilaan omavaltainen ja ohjeista piittaamaton käyttäytyminen voi jatkua, 

sekä kertoo taksin voivan kieltäytyä ottamasta omaa ja muiden liikenneturvalli-

suutta vaarantava oppilas koulukuljetukseen. 

 

4. Mikäli tilanteessa ei tapahdu muutosta taksin kuljettaja ilmoittaa uudelleen asiasta 

rehtorille, joka ilmoittaa asian edelleen kuljetuskoordinaattorille. 

 

5. Kuljetuskoordinaattori siirtää koulukuljetuksen järjestämisen huoltajan vastuulle. 

Kuljetuskoordinaattori tiedottaa muuttuneesta järjestelystä ja sen ajankohdasta 

koululle ja taksiyrittäjälle. 

 

6. Suomessa on turvavöiden käyttöpakko myös linja-autojen istumapaikoilla, joihin 

vyö on asennettu. Linja-autoissa turvavöiden käytöstä vastaa matkustaja itse. 

 

3.3. Huoltajan muistilista 

 

Kuljetuskoordinaattori osoittaa lapselle pysäkin paikan, joka voi olla linja-autopysäkki, 

”taksitolppa”, liittymä tai muu liikenteellisesti turvallinen paikka. Lapsi ohjataan aina tur-

vallisemmalle linja-autopysäkille (mm. katuvalot), vaikka tälle pysäkille olisi pitempi matka. 

 keskustele lapsen kanssa pysäkillä ja autossa käyttäytymisestä 

 huolehdi siitä, että lapsi on ajoissa odotuspaikalla  
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 tarkista, että lapsen ulkoiluvaatteissa on heijastimet tai lapsi käyttää heijastinliiviä 

 huolehdi siitä, että lapsi on pukeutunut sään mukaisesti 

 opasta lasta asianmukaiseen käyttäytymiseen ja turvallisuuteen koulumatkojen ai-

kana 

 ilmoita taksille/koululle kuljetuksiin liittyvistä lapsen terveydentilaa koskevista va-

kavista asioista 

 ilmoita taksille lapsen sairastumisesta tai muusta poissaolosta, ettei auto aja turhia 

reittejä 

 koulukuljetuksen tarkoituksena on huolehtia oppilas koulun jälkeen suoraan kotiin. 

Ei ole tarkoituksenmukaista, että oppilas jää koulun jälkeen esim. kaverin luo, kir-

jastoon ja tämän takia jättää kaupungin järjestämän koulukuljetuksen käyttämättä. 

Kyydistä pois jäänti; vastuu oppilaasta siirtyy vanhemmille 

 huoltaja on velvollinen sopimaan liikennöitsijän kanssa, jos lapsi aiheuttaa autolle 

vahingon. Kaupunki ei korvaa oppilaiden autoille aiheuttamia vahinkoja 

 huoltaja ei voi itse tehdä muutoksia kuljetusreitteihin. 

 

3.4. Kuljetusoppilaan muistilista 

 

 ole aina ajoissa (väh. 5 min. ennen) sovitussa noutopaikassa 

 odota kuljetusta pysäkillä tai sovitussa paikassa, ei ajoradalla 

 hämärän ja pimeän aikana käytä aina heijastinta tai heijastinliiviä 

 anna kuljettajalle ajoissa pysähtymismerkki. Hämärässä ja pimeällä merkki  

kannattaa antaa heilauttamalla heijastinta 

 auto ei ole myöhässä, jos se saapuu pysäkille 10 minuutin kuluessa sovitusta 

ajasta; Ajokelin ollessa erityisen huono tai muusta erityissyistä voi joskus käydä 

niin, että linja-auto tai taksi ei pääse kulkemaan aikataulun mukaisesti. Oppilaan 

ei pidä kuitenkaan odottaa kuljetusta pysäkillä loputtomiin, vaan on parasta, että 

hän menee takaisin kotiin ja ottaa yhteyttä kouluun 
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 älä ryntää autoon muita matkustajia tönien 

 tervehdi kuljettajaa 

 käytät aina taksissa turvavyötä, samoin linja-autossa jos turvavyö on asennettu 

 käyttäydy autossa hyviä tapoja noudattaen rauhallisesti 

 muista linja-autokortti (hyvä säilytyspaikka on reppu), kortti on henkilökohtainen 

 mikäli linja-autokortti katoaa tai vahingoittuu, ota yhteyttä koululle 

 linja-auton istumapaikkoja ei ole varattu repuille 

 on kohteliasta antaa pienempien lasten nousta ensimmäisenä linja-autoon 

 yläkoulun oppilaita pyydetään täyttämään linja-auto perältä alkaen, jos olet  

pahoinvoiva niin siinä tapauksessa voit jäädä etuosaan 

 linja-autojen etuosa on tarkoitettu pienemmille oppilaille 

 linja-autossa tai taksissa ei saa liikkua paikasta toiseen kuljetuksen aikana  

 kerro kuljettajalle, jos matkan aikana tulee ongelmia itsellesi tai toiselle 

 kuljettaja saa puuttua kuljetuksen aikana tapahtuvaan häiriköintiin tilanteen vaati-

malla tavalla 

 kun olet jäämässä pois bussin kyydistä, paina merkinantonappia ajoissa 

 tarkista, että et unohtanut mitään autoon 

 ODOTA, että auto on lähtenyt pysäkiltä ja että näet joka suuntaan ennen kuin 

lähdet ylittämään ajorataa. 

3.5. Koulukuljettajan muistilista 

 

 muista, että olet oheiskasvattaja, käyttäytymisesi on esimerkillistä ja pidät yllä jär-

jestystä. Kielenkäyttösi on oltava ystävällistä ja asiallista 

 muista, että pienimmät - ja erityisoppilaat tarvitsevat usein erityishuomiota 
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 muista liikennesäännöt ja liikennekäyttäytyminen, koululaiskuljetuksissa ajoneu-

vokohtainen nopeusrajoitus on enimmillään 80 km/h 

 tarkista, että koulukyytimerkki paikallaan ja asianmukainen (Koulukuljetusasetus 

5 §) 

 pyri olemaan täsmällinen aikataulussa ja huomioi kelivara 

 aja odotusalueelle rauhallisesti 

 ota lapset kyytiin ja jätä kyydistä sovitussa paikassa 

 mikäli huomaat epäkohtia kuljetusoppilaan otto- tai jättöpaikassa, ilmoita asiasta 

kuljetuskoordinaattorille 

 Kuljetusoppilaita ei tule hakea kotoa tai viedä kotiin, paitsi kuljetuskoordinaattorin 

hyväksymällä erityisperusteella. Mahdolliset oppilaskohtaiset erityisperusteet ovat 

mainittu oppilaslistoissa, jotka jaetaan kuljettajille ennen koulun alkua 

 huolehdi, että autoon siirtyminen ja poistumien tapahtuvat rauhallisesti ja kiireettä 

 kuljettajan on käytettävä turvavyötä 

 tarkista, että lapset ovat kyydissä ja turvavöissä (takseissa) ennen kuin lähdet liik-

keelle. Pienimmät oppilaat voivat tarvita apua vöiden kiinnityksessä. Huom. Auto 

ei lähde liikkeelle ennen kuin kaikki ovat turvavöissä. 

 jos etupenkillä on alle 135 cm pituinen lapsi, on hänellä oltava turvaistuin 

 jos kuljetuksessa esiintyy ongelmia esim. oppilas irrottaa turvavyön kesken ajon, 

auto on välittömästi pysäytettävä ja oppilaan tulee kiinnittää turvavyö. Auto ei jatka 

matkaa ennen kuin oppilas on vöissä. Kuljettaja ottaa yhteyttä kuljetuskoordinaat-

toriin, joka ilmoittaa asiasta kotiin. 
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3.6. Kuljetuksen laatuun liittyvät kysymykset 

 

Mahdollinen laatuvirheitä koskeva palaute osoitetaan kaupungin kuljetuskoordinaattorille. 

Kaikki tulleet valitukset selvitetään liikennöitsijän kanssa. Mikäli tapahtuu vakavia rikko-

muksia, kuten liikennelainsäädännön rikkomista, tulee asianosaisten ottaa suoraan yh-

teyttä poliisiin. 

Lisätietoja: 

Yhteyshenkilö: 

Kuljetuskoordinaattori Jani Lamminpää 

044 4691 439  

jani.lamminpaa@kalajoki.fi 
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4. Yhteystietoja 

 

4.1. Koulut 

 Etelänkylän koulu  puh. 044 4691 453 

 Mehtäkylän koulu   puh. 044 4691 442 

 Merenojan koulu   puh. 044 4691 645 

 Pohjankylän koulu   puh. 044 4691 312 

 Raution koulu   puh. 044 4691 456 

 Rahjan koulu   puh. 044 4691 484 

 Raumankarin koulu  puh. 044 4691 873 

 Tyngän aluekoulu  puh. 044 4691 312 

 Vuorenkallion koulu  puh. 044 4691 486 

 Esikoulu Lankilantie  puh. 044 4691 423 

 Esikoulu Satumajakka puh. 044 4691 851 

4.2. Liikennöitsijät 

 Kamusen liikenne   puh. 08 4694 440 

 Pohjolan Matka   puh. 0201 303560 

 Liikenne Grekula  puh. 0400 589 036 

4.3. Taksit 

 Tallilan tilataksi    puh. 0440 696 394 

 Pauli Koivusipilä  puh. 040 5627 742  

 Tuovi Nauha  puh. 044 2971 291  

 Tallila / Tynkä  puh. 0500 696 394 

 Himangan Taksipalvelu Korpi  puh. 0400 866 183  

 Pahkalan taksi Markku Kyösti  puh. 0500 268 909 

 Taksi Alajoki  puh. 044 029 7030 
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5. Koulutonttien portit ja sisääntulokohdat 
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