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1. JOHDANTO
Tässä koulukuljetusoppaassa esitellään Oulun kaupungin koulukuljetuksia koskevia periaatteita ja
käytäntöjä. Oppaan avulla lasten huoltajat saavat tietoa Oulun kaupungin koulukuljetusetuudesta ja
periaatteista, joilla maksuton koulukuljetus Oulun kaupungissa myönnetään.
Oulun kaupungin koulukuljetusten järjestämisessä sekä esi- ja perusopetuksen kuljetusetuuden
myöntämisessä noudatetaan perusopetuslakia (POL, § 32) sekä yhdistymishallituksen päätöstä esi- ja
perusopetuksen kuljetusperiaatteista (21.8.2012, § 62).
Hyvällä yhteistyöllä koulujen, liikennöitsijöiden ja oppilaiden huoltajien kesken edistämme lapsen
turvallisuutta ja hyviä kuljetuskokemuksia esiopetus- ja koulutiellä.

Marjut Nurmivuori
Perusopetus- ja nuorisojohtaja

2. OULUN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.8.2013 ALKAEN
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2.1. Uuden Oulun esi- ja perusopetuksen yleiset kuljetusperiaatteet
Oppilaan koulumatka korvataan perusopetuslain 32 §:n mukaan silloin, kun matka lähikouluun on yli 5
km tai jos se oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen muuten muodostuu oppilaalle liian
vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi.
Koulumatkalla tarkoitetaan matkaa oppilaan vakituisesta, väestörekisteriin merkitystä asuinpaikasta
kouluun. Yhteishuoltajuudessa oleville oppilaille koulumatkat korvataan ainoastaan sen oppilasalueen
kouluun, johon oppilas vakituisen osoitteen mukaan (osoite, jossa on kirjoilla) kuuluu samoin
perustein kuin muillekin oppilaille. Oppilaan koulumatkan pituus lasketaan lyhyintä,
jalankulkukelpoista ja yleisessä käytössä olevaa tietä pitkin kotiportilta kouluportille.
Mikäli oppilas voi kulkea koulumatkansa vaihtoehtoisesti jalankulku-, kevytliikenne- tai autoliikenteen
käyttämää tietä pitkin, koulumatkaksi katsotaan lyhyin reitti, jota pitkin koulumatka voidaan
liikennesääntöjä noudattaen turvallisesti jalan kulkea.
Koulukuljetukset järjestetään ensisijaisesti julkista joukkoliikennettä ja palveluliikennettä käyttäen ja
vasta toissijaisesti erillisin linja-auto- tai taksikuljetuksin. Kuljetusta ei järjestetä välttämättä koko
koulumatkalle, vaan koulumatka voi muodostua osittain oppilaan itse kulkemasta osasta. Myös
koulutakseille pyritään muodostamaan ennalta määrätyt reitit, eikä oppilaita välttämättä haeta
kotiportilta, vaan oppilaat tulevat turvalliseen koontipaikkaan kuljetusreitin varteen. Opetuksen
järjestäjä määrittelee koontipaikan yhdessä liikennöitsijän kanssa. Eri koulujen koulukuljetukset
pyritään reitittämään yhteen, joten koulukuljetusetuun oikeutetun oppilaan kävelymatka pysäkille tai
koontipaikkaan voi vaihdella tapauskohtaisesti.
Oppilas on velvollinen korvaamaan hävinneen tai rikkoutuneen matkakortin, joka hänelle on
myönnetty koulumatkoja varten. Mahdollisiin matkakortin väärinkäyttötilanteisiin (mm. iltakäyttö)
tulee aina puuttua.
Oulun kaupunki ei vastaa erillisistä kuljetuksista huonoissa keliolosuhteissa eikä joukkoliikenteeseen
kohdistuvien työtaistelutoimenpiteiden aikana. Näissä tapauksissa päätös oppilaan kouluun
lähettämisestä on huoltajan vastuulla.

2.2. Maksuttoman koulukuljetuksen myöntämisperiaatteet
Koulukuljetuksista päätetään perusopetuslain ja Oulun kaupungin yhdistymishallituksen esi- ja
perusopetuksen kuljetusperiaatteiden päätöksen mukaisesti (21.8.2012, § 62):
Maksuton koulukuljetus ensisijaiseen kouluun järjestetään ilman hakemusta:
 1. - 9. (10.) luokan oppilaalle, jonka koulumatka ylittää 5 km (PoL 32§)
 1. - 9. luokan oppilaalle, jonka koulumatka tai sen osa, kulkee sellaista tiestöä, missä
häneen sovellettava vuosiluokkasidonnainen tien vaarallisuusluvun raja-arvo ylittyy
käyttäen Koululiitu–menetelmää.
Koululiitupäivitykset tehdään tarpeen vaatiessa kaupungin aloitteesta niille tieosuuksille, kuin
opetuksenjärjestäjä pitää tarpeellisena.
Maksuton koulukuljetus muuhun kuin ensisijaiseen kouluun järjestetään ilman hakemusta:
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1. - 9. luokan oppilaalle, jonka koulumatka on yli 5 km ja matka lähikouluunkin olisi ollut yli
5km
3.- 9. luokan oppilaalle, joka opiskelee ensimmäisenä A-kielenä muuta kuin englantia ja hänen
koulumatkansa on yli 5km opetuksen järjestämispaikasta johtuen
3.- 9. luokan oppilaalle, joka opiskelee erikoisluokalla ja hänen koulumatkansa on yli
5km opetuksen järjestämispaikasta johtuen
5.- 9. luokan oppilaalle, joka käy opiskelemassa toista A- kieltä muussa kuin
lähikoulussa (ko. oppituntien osalta) ja hänen koulumatkansa on yli 5km opetuksen
järjestämispaikasta johtuen.

Jos koulumatkan pituus on alle 5 kilometriä, eikä Koululiitu-menetelmällä arvioitu riskiluku ylity, on
huoltajalla mahdollisuus hakea maksutonta koulukuljetusta esiopetuksen ja perusopetuksen 1.- 9.
luokan oppilaalle, kun koulumatka oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu
oppilaalle asiantuntijalausunnon perusteella liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi.
Asiantuntijalausunto on aina liitettävä hakemukseen (vain lääkäri, psykologi tai sosiaalityöntekijä).
Lausunnossa tulee todeta yksilöity tarve ja perusteet kuljetukselle. Hakemuksesta tulee ilmetä
ajanjakso, jona kuljetus on välttämätön sekä esitys kuljetusmuodosta (esim. tarvitsee taksikuljetuksen
liikuntarajoitteen takia). Lausunto ei velvoita kuntaa kuljetuksen järjestämiseen, mutta sitä käytetään
asiantuntija-apuna päätöksenteossa.
Harkinnanvarainen koulukuljetus voidaan myöntää korkeintaan lukuvuodeksi kerrallaan. Kuljetus
voidaan järjestää myös osalle vuotta (talvikuukausiksi 1.11.–31.3.). Tieosuuksista, joille haetaan
kuljetusetuutta tien vaarallisuuden perusteella, voidaan pyytää tiehallinnon ja poliisin lausunto ennen
koulukuljetuspäätöstä.
Tilapäinen kuljetus sairauden tai tapaturman johdosta järjestetään ainoastaan lääkärintodistuksen
perusteella. Todistuksesta on käytävä ilmi kuljetuksen tarve ja ajankohta. Kustakin tapauksesta rehtori
tekee erillisen päätöksen perusteluineen.
Koulukuljetuksia ei järjestetä eikä korvata ilman erityisperustetta:






luokasta lähtien hoitopaikasta kouluun eikä hoitopaikkaan
terapia-, lääkäri-, kerho-, yms. käynteihin
tilapäisasumisiin tai tilapäisiin hoitopaikkoihin
aamu- ja iltapäivätoiminnasta (yleisopetus / ilman POL 32 §:n perusteella syntyvää
kuljetusoikeutta)
kaverin luokse.

Jos oppilas vaihtaa kaupungin sisällä asuinpaikkaa, hän voi jatkaa koulunkäyntiä entisessä koulussaan
peruskoulun loppuun asti, mikäli huoltaja huolehtii mahdollisista kuljetuskustannuksista. Jos oppilas
vaihtaa asuinkuntaa kesken peruskoulun tai hänet on huostaan otettu ja sijoitettu toiseen kuntaan,
hän voi jatkaa koulunkäyntiä Oulun kaupungin peruskoulussa peruskoulun loppuun asti, mikäli
huoltaja huolehtii kuljetuskustannuksista. Harkinnanvaraisista koulukuljetuksista päättää aluerehtori.
Jos oppilas hakeutuu muuhun kuin opetuksen järjestäjän osoittamaan kouluun, asetetaan POL 32 §:n
3 momentin nojalla oppilaaksi oton edellytykseksi, että oppilaan huoltaja vastaa oppilaan
kuljetuksesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista.
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Kuljetuksessa mukana olevien lasten huoltajat vastaavat siitä, että lapsi pääsee turvallisesti kotoa linjaautoon (tai palveluliikenne/taksi) ja linja-autosta takaisin kotiin.
2.2.1. Toisen A-kielen opiskelu, oman äidinkielen opiskelu
Kun toista A-kieltä tai omaa äidinkieltään opiskeleva oppilas joutuu siirtymään koulupäivän aikana
toimipisteestä toiseen, tulee tarvittavin järjestelyin huolehtia, että siirtyminen on turvallista. Tämä
koskee myös siirtymistä suoraan kodista toiseen toimipisteeseen (aamun ensimmäiset tunnit) ja/tai
toimipisteestä takaisin omaan kotiin (iltapäivän viimeiset tunnit). Mikäli opetusjärjestelyt edellyttävät
kuljetusta, korvataan kuljetus oppilaalle pääsääntöisesti linjavuorolla, toissijaisesti taksilla.
2.2.2. Erikoisluokilla opiskelu
Erikoisluokalle hakeudutaan oman oppilasalueen erikoisluokkakouluun oppilaaksi. Jos oppilaan
toivomaa erikoisluokkatoimintaa ei ole tarjolla omalla oppilasalueella tai kulkeminen lähimmälle
erikoisluokkakoululle on liikenneyhteyksien näkökulmasta kohtuutonta, voi hakeutua toiselle alueelle,
saman oppiaineen erikoisluokalle.
Kuljetusetuus myönnetään, mikäli koulumatka toisen alueen erikoisluokalle ylittää 5 km. Muussa
tapauksessa huoltaja vastaa kuljetuskustannuksista. Vastaanottavan alueen aluerehtori päättää
kuljetusetuuden myöntämisestä yhteistyössä oppilaan oman alueen aluerehtorin kanssa.
Tapausesimerkki 1: Pöllönkankaan koulun 2. luokan
oppilas hakeutuu musiikin
erikoisluokkatoimintaan toisen luokan keväällä. Pohjoisen alueen musiikin erikoisluokka aloittaa
seuraavana syksynä Pateniemen koulussa, jonne matkaa on yli 5 km. Koulumatka julkisilla
kulkuneuvoilla toteutettuna tapahtuu Tuiran kautta bussia vaihtamalla.
Ratkaisu: Oppilaan koulumatka Tuiran kouluun erikoisluokalle määritellään julkisten
liikenneyhteyksien näkökulmasta merkittävästi helpommaksi kuin Pateniemen kouluun. Oppilas voi
hakeutua lähimpään, toisen alueen, saman oppiaineen erikoisluokalle oppilaaksi. Oppilaitos, johon
oppilas hakeutuu, on Tuiran koulu. Kuljetusetuuden myöntämisen perusteet ovat olemassa.
Tapausesimerkki 2: 2. luokan oppilas Korvensuoran koululta hakeutuu musiikin erikoisluokalle Teuvo
Pakkalan kouluun.
Ratkaisu: Lähin musiikin erikoisluokkaopetusta tarjoava koulu on Myllyojan koulu. Oppilas pääsee
oppilaaksi Myllyojan kouluun. Kuljetusetuuden myöntämisen perusteet eivät ole olemassa, sillä
koulumatka Korvensuoralta Myllyojan kouluun ei ylitä 5 km.

2.3. Esiopetuksen kuljetukset
Esiopetusten kuljetusten järjestämisessä sovelletaan samoja yleisiä periaatteita kuin koulukuljetusten
järjestämisessä (perusopetuslaki, § 32). Huoltajan tulee kuitenkin aina hakea esiopetuksen
kuljetusetuutta kirjallisesti myös yli 5 km ylittäville matkoille ja Koululiitu-perusteiden täyttyessä.
Kuljetusetuus koskee vain pelkkään esiopetukseen (4h) kulkevia lapsia.
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Yleisenä periaatteena on, että huoltajat tuovat ja hakevat lapsensa esiopetuksesta. Esiopetusikäinen
voi kuitenkin sovittaessa kulkea matkan myös yksin, kun lapsi osallistuu perusopetuslain mukaiseen
maksuttomaan esiopetukseen. Yksin kulkemisesta on aina sovittava esiopetushenkilöstön kanssa ja se
kirjataan sopimuslomakkeeseen. Esioppilaan yksin kulkeminen voidaan evätä perustellusta syystä.
Kuljetus järjestetään:


Matka on yli 5 kilometriä



Koululiitu-perusteiden täyttyessä. Koululiitumenetelmä arvioi esiopetusmatkan turvallisuutta.



Perhepäivähoidosta esiopetukseen ja takaisin erityisperustein paikalliset olosuhteet
huomioiden (lähikouluperiaate), esimerkiksi, jos alueella ei ole esiopetusta järjestävää
päiväkotia ja esiopetuspaikka sijaitsee lapsen tulevassa koulussa.



Kun esiopetusmatka oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle
asiantuntijalausunnon perusteella liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi.
Asiantuntijalausunto (lääkäri, sosiaalityöntekijä, psykologi ) on aina liitettävä hakemukseen .
Lausunto ei velvoita kaupunkia kuljetuksen järjestämiseen, mutta sitä käytetään asiantuntijaapuna päätöksenteossa.

Kuljetusta ei järjestetä:


Päivähoitoon



Yksityiseen esiopetukseen ja päivähoitoon

Kuljetus voi olla yhteis- tai erilliskuljetus, joko bussi tai taksi. Kuljetusta ei järjestetä välttämättä koko
matkalle, vaan matka voi muodostua osittain oppilaan itse kulkemasta tai vanhempien saattamasta
osasta yhteiselle pysäkille ja takaisin.
Esiopetuksen kuljetushakemukseen tulee vanhempien pyytää päiväkodin johtajan tai koulun rehtorin
lausunto. Päätöksen kuljetuksesta tekee varhaiskasvatusjohtaja. Hakemus löytyy Oulun kaupungin
päivähoidon internetsivuilta lomakkeista ja se täytyy toimittaa päätettäväksi huhtikuun loppuun
mennessä, kun esiopetuspaikat on vahvistettu.
2.4. Aamu- ja iltapäivätoiminnan kuljetukset
Oulun kaupunki ei järjestä kuljetuksia perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaan. Aamu- ja
iltapäivähoitoon osallistuvat erityiskoulujen oppilaat tarvitsevat palveluohjausyksikön myöntämän
palvelupäätöksen osa-aikaiseen päiväpalvelun (aamu- ja iltapäivähoitoon) sekä kuljetuksiin
päivätoimintaan.
Kuljetusten järjestämisestä vastaa sivistys- ja kulttuuripalvelut. Kuljetuksia koskevat samat ohjeet ja
säännöt kuin koulukuljetuksia. Mikäli oppilaalla ei ole palveluohjausyksikön myöntämään päätöstä
päiväpalveluun ja kuljetuksiin, huoltajat vastaavat kustannuksista ja kuljetusten järjestämisestä.
Kuljetukset järjestetään sen huoltajan luota ja luokse, jonka osoite on merkitty väestörekisteriin
oppilaan
vakituiseksi
asuinpaikaksi.
Huoltaja
täyttää
oppilaan
kuljetuksiin
liittyvän
taustatietolomakkeen. Lomakkeessa ilmoitetaan kuljetuksen kannalta huomioitavat erityistarpeet ja
toiveet kuljetusaikataulusta.
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Kaupungin logistiikan ajosuunnittelijat suunnittelevat ajoreitit ja -aikataulut toiveiden perusteella.
Myöhemmin tehtävien aikataulumuutosten tekemiseen varataan vähintään yksi viikko.
Muutospyynnöt tehdään ensisijaisesti sähköisesti ajotilaukset.tekli(at)ouka.fi. Äkilliset peruutukset,
esim. sairastapauksissa tehdään suoraan autoon.
Kuljetuksessa olevan lapsen huoltaja vastaa siitä, että lapsi pääsee turvallisesti kotoa autoon ja
autosta kotiin. Oulun kaupunki ei kustanna kuljetuksia esimerkiksi terapia-, lääkäri-, kerho- yms.
käynteihin.

3. LIIKENNEKASVATUS JA -TURVALLISUUS
3.1. Yleistä
Kunta tekee omalta osaltaan jatkuvaa työtä koulumatkojen turvallisuuden parantamiseksi. Huoltajat
ovat ensisijaisesti velvollisia opastamaan lapsiaan liikkumaan turvallisesti liikenteessä. Oulun kaupunki
painottaa vanhempien vastuuta lastensa koulumatkoista. Huoltajien toivotaan huolehtivan siitä, että
koulunsa aloittaville ja vanhemmillekin oppilaille opetetaan hyvin koulumatkareitti, aikataulut ja
liikenteessä kulkeminen. Nämä asiat kerrataan kouluissa vuosittain. Vanhempien on opastettava ja
neuvottava sekä tarpeen mukaan kuljettava mukana ja saatettava lasta, kunnes hän oppii itse
kulkemaan ja huomioimaan liikennettä. Koulukuljetuksessa olevien lasten huoltajat vastaavat siitä,
että lapsi pääsee turvallisesti kotoa autoon ja autosta kotiin.
Vanhemmat arvioivat, onko heidän lapsensa riittävän kypsä kulkemaan koulumatkan tai osan
koulumatkasta pyörällä. Suositus on, että esi- ja 1. luokan oppilaat eivät kulkisi kouluun pyörällä.
Pyöräilykypärää tulee lainkin mukaan käyttää aina pyöräillessä. Heijastimen käyttö on ehdottoman
tärkeää pimeään vuodenaikaan. Oppilas on koulun vastuulla noustuaan autosta kouluun ja koulun
päättymisestä autoon nousuun.
Koulut/opetustoimi tiedottaa poikkeustapauksista edelleen liikennöitsijöille/autoilijoille ja koteihin.
Kaikki tahot käyttävät tarvittaessa suoraa tiedottamista (vanhemmat, koulu, liikennöitsijät/autoilijat ja
opetustoimi).
Liikenne- ja viestintäministeriö edellyttää, että koulukuljetusauto on merkittävä edestä ja takaa omalla
kilvellä, jonka voi korvata taksissa valaistulla koulukyytikuvalla. Autossa on oltava mukana tilaajan
antama kuljetusluettelo oppilaista. Oppilaiden on käytettävä turvavyötä niissä autoissa, joissa ne ovat.
Myös kuljettajan tulee käyttää turvavyötä koulukuljetuksissa. Kuljetuksissa noudatetaan ministeriön
päätöstä koulu- ja päivähoitokuljetusten kuormituksesta ja turvallisuusjärjestelyistä.
Laki järjestyksenpitämisestä joukkoliikenteessä oikeuttaa kuljettajan poistamaan häiriötä aiheuttavan
matkustajan, joka kielloista huolimatta jatkaa häiriön aiheuttamista. Matkustajaa ei saa kuitenkaan
poistaa, jos siitä aiheutuisi vaaraa hänen terveydelleen.
Oppilas voi vaikuttaa omaan turvallisuuteensa myös koulukuljetuksen ja julkisen liikenteen käyttäjänä.
Kuljettajalle on taattava työrauha, jotta hän voi keskittyä ajamiseen. Oppilaat eivät saa myöskään
häiritä muita matkustajia.
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Kunta on vakuuttanut kaikki oppilaat koulussa tai koulumatkalla tapahtuvan tapaturman varalta.
Vakuutus koskee varsinaista kouluaikaa ja koulumatkaa sekä koulun järjestämiä opinto- ym. retkiä.
Vakuutus korvaa tapaturman aiheuttamat hoitokulut. Esinevahinkoja ei korvata. Iästä huolimatta
vahingontekijä tai hänen huoltajansa joutuu korvaamaan aiheuttamansa vahingon.
Koulun piha-alueen liikenne järjestetään siten, että se ei vaaranna oppilasturvallisuutta. Koulut
osoittavat piha-alueiden tuntumasta vanhemmille turvallisen oppilaiden jättö- ja noutopaikan.
Liikennöitsijöiden/autoilijoiden vastuu kattaa matkan
noutopisteestä koulun pysäkille jättämiseen ja toisin päin.

autoon

noususta

kotipysäkiltä

tai

3.2. Koululiitu–menetelmä ja sen käyttö
Koululiitumenetelmää käytetään Suomen kunnissa koulumatkan turvallisuuden määrittelyssä teiden
osalta. Menetelmä on yhtenevä kaikkialla Suomessa. Menetelmän avulla on määritelty riskilukuindeksi
teiden eri osille huomioiden mm. liikenteen määrät sekä teiden fyysiset olosuhteet. Kaikille teille (mm.
yksityistiet) ei ole erikseen Koululiidussa annettu riskilukuindeksejä, mutta niiden turvallisuuden
arviointiin käytetään tarvittaessa samoja Koululiitumenetelmän arviointitietoja.
3.2.1. Riskilukujen raja-arvosuositukset
Tieosien riskiluvuille on määritelty Koululiitu-hankkeen ohjausryhmässä suositukset. Suositukset
perustuvat keskiarvoon kuntien käytännöistä, jota on pyöristetty hieman alaspäin. Riskiluvut
perustuvat maanteiden osalta tierekisteristä saatavaan tietoon. Raja-arvosuositukset ovat
asiantuntijahaastattelun ja kuntien palautteen keskiarvon mukaisia.
3.2.2. Tien ylittäminen
Koululiitumallissa on annettu riskiluku eri teille ja teiden osille. Tien vaarallisin kohde on tien
ylittäminen. Tien ylittämiskohta on kuitenkin oppilaalla aina sama, joten varsinkin vanhemman
oppilaan voi olettaa oppivan paremmin käyttäytymään turvallisesti. Huoltajan ja koulun kanssa
tehtävä yhteistyö on tässäkin asiassa ratkaisevaa turvallisen koulumatkan onnistumiseksi. Hankkeen
ohjausryhmän suositus on 10 pistettä korkeammat raja-arvot tien ylittämiselle. Koululiitu ei ota
kantaa, onko kuljetus järjestettävä linja-autolla vai taksilla, joten kunnissa on kiinnitettävä huomiota
myös joukkoliikenteen haittaamissäännöksiin kuljetuksesta päätettäessä. Haittaamissäännösten
mukaisesti on ensisijaisesti käytettävä kuljetusten järjestämiseen olemassa olevaa joukkoliikennettä,
mikäli sen avulla koulukuljetukset on järjestettävissä.
Tien voi ylittää bussipysäkille vaikka asetettu riskiluku ylittyisi, jos kunta katsoo ylityskohdan
olosuhteiltaan riittävän turvalliseksi asianomaiselle lapselle. Kunkin oppilaan tienylityskohdalle on
mahdollista koululiitua käyttäen laskea riskipisteet huomioiden tienylitystapa. Tienylitystavan
riskikertoimet perustuvat tutkimustietoon eri tienylitystapojen vaikutuksista kevyen liikenteen
turvallisuuteen.
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3.2.3. Koulumatkan pituus
On eri asia kulkea vaarallisen tieosuuden varrella 100 metriä tai 4 kilometriä. Pidempi matka
vaarallisen tien varrella lisää riskiä joutua liikenneonnettomuuteen. Vaarallisuuden lisääntyminen
riippuu paljolti sekä tien, että lapsen ominaisuuksista.

4. REITTIKULJETUSTEN NOUTOPISTEET JA AIKATAULUT
Koulukuljetukset ajetaan määrättyjä reittejä ja aikatauluja käyttäen. Kuljettaja vastaa reittien ja
aikataulujen noudattamisesta sää- ja liikenneolosuhteet huomioon ottaen. Aikataulu sitoo myös
oppilaita ja heidän vanhempiaan. Vanhempien ja koulun tulee ilmoittaa poissaoloista turhien
odotusten välttämiseksi.
Koulukuljetuksen noutopisteet ovat paikkoja, joista oppilaat aamuisin otetaan kyyteihin ja joihin
heidät koulupäivän jälkeen jätetään. Noutopisteet on suunniteltu yhdessä liikennöitsijän kanssa siten,
että tarpeettomilta tien ylityksiltä vältyttäisiin ja koulumatka muodostuisi turvalliseksi
(Koulukuljetusasetus 6 §). Yleisen joukkoliikenteen linja-autoilla tapahtuvien kuljetusten noutopaikkoja
ovat viralliset linja-autopysäkit. Kouluilta saa tarvittaessa apua kuljetuksen suunnittelussa.

5. KULJETUKSIIN LIITTYVÄT PELISÄÄNNÖT
Koulukuljetus on koulupäivään kuuluva opetustapahtuma, jossa oppilas tutustuu liikenteeseen.
Ammattikuljettajaa pidetään autolla ajamisen ja liikenteessä liikkumisen malliedustajana, joten
kuljettajalla on erityinen vastuu liikennekulttuurin siirtäjänä. Kuljettajan on oltava huolellinen
liikenneturvallisuuteen liittyvissä asioissa.
Koulukuljetusten sujuminen joustavasti ja turvallisesti edellyttää kaikilta osapuolilta sitoutumista
yhteisiin pelisääntöihin:








Liikenneturvallisuus on kuljetuksen aikana tärkeintä
Koulun järjestyssäännöt ovat voimassa myös koulumatkan aikana.
Kuljetuksen aikana autossa ei saa liikkua paikasta toiseen ja turvavyöt on pidettävä kiinni
Kuljettaja on koulukuljetusten aikana kasvatuksesta vastaava henkilö
Kuljetusten aikana noudatetaan kuljettajan antamia ohjeita
Kuljettaja saa ja hänen tulee puuttua kuljetuksen aikana tapahtuvaan häiriköintiin tilanteen
vaatimalla tavalla
Koulut/esiopetuspaikat toimittavat lukuvuoden alussa mahdollisimman pian liikennöitsijöille
matkustajaluettelon, josta ilmenee matkustajien nimet, heidän ikänsä lukuvuoden alkaessa ja
koulu. Matkustajaluettelo on päivitettävä aina kun siihen tulee muutoksia; koulu-/
esiopetuspaikka toimittaa liikennöitsijälle muutetun luettelon. Luettelo tulee olla
kuljetusautossa mukana ajon aikana.

Reittikuljetukset ja liikennöintialueittaiset kuljetukset:


Liikennöitsijä toimittaa koululle tarkan kuljetusaikataulun kuljetusreiteittäin.
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Koulu/esiopetuspaikka tiedottaa tarkat kuljetusaikataulut koteihin välittömästi koulutyön
alettua syksyllä.
Oppilaan on oltava riittävän ajoissa (vähintään 5 min. ennen) sovitulla pysäkillä/noutopaikalla.
Reittikuljetusauto ei saa ohittaa noutopaikkaa ennen sovittua aikaa.
Jos oppilas ei odottamisesta huolimatta tule, on asiasta välittömästi ilmoitettava koululle tai
huoltajalle.
Jos lapsi myöhästyy kuljetuksesta, eikä häntä voida odottaa, erillistä kuljetusta ei järjestetä.
Tällöin kuljetus on vanhempien vastuulla.
Mikäli kuljetus ei tule ajoissa, oppilaan tulee odottaa 10 min. Mikäli kuljetus ei tule, oppilas
palaa kotiin ja ilmoittaa asiasta huoltajalle tai koululle.
Vanhempien on aina ilmoitettava koululle ja kuljettajalle hyvissä ajoin etukäteen, jos lapsi ei
tarvitse jonain päivänä kuljetusta tai mikäli aikatauluihin tulee muutoksia. Jos lapsi haetaan
koulusta, on myös siitä ehdottomasti ilmoitettava koululle ja kuljettajalle.
Ongelmatilanteessa kuljettaja ottaa yhteyttä ko. koulun koulusihteeriin tai rehtoriin.

Liitteenä 2 on Liikenneturvan julkaisema muistilista oppilaan, kodin, koulun ja kuljettajan vastuista ja
tehtävistä koulukuljetuksissa.

6. KOULUKULJETUSEDUN HAKEMINEN

6.1. Varhaiskasvatuksen esiopetuskuljetukset
Koulukuljetusetua haetaan aina kirjallisesti. Hakemuksen voi tulostaa Oulun kaupungin verkkosivuilta
osoitteesta www.ouka.fi/paivahoito. Hakemus jätetään esiopetuksen järjestämispaikkaan (päiväkoti tai
koulu). Päätöksen kuljetusedusta tekee varhaiskasvatusjohtaja.
6.2. Perusopetuksen kuljetukset
Koulukuljetusetua haetaan aina kirjallisesti. Hakemuksen voi tulostaa Oulun kaupungin verkkosivuilta
osoitteesta www.ouka.fi/oulu/koulutus-ja-opiskelu/lomakkeet. Hakemus jätetään opetuksen
järjestämispaikkaan (koulu). Vastaanottaja merkitsee lomakkeeseen vastaanottopäivämäärän.
Päätöksen harkinnanvaraisesta kuljetusedusta tekee aluerehtori.
Maksutonta koulukuljetusta ensisijaiseen kouluun ei haeta silloin, kun koulumatka ylittää 5 km.
Ao. koulun rehtori tekee näillä perusteilla kuljetusedun saavista oppilaista päätöksen ilman
hakemusta. Huoltaja voi hakea harkinnanvaraista kuljetusetuutta tien vaarallisuuden perusteella alle 5
kilometrin matkalle kuljetusetuushakemuksella. Tällöin rehtori tarkistaa perusteet, antaa lausunnon ja
aluerehtori tekee päätöksen. Päätöksen mukana tulee valitusosoite.
Kun koulumatkan pituus on alle 5 km, eikä Koululiitu–menetelmällä arvioitu riskiluku ylity, on
huoltajalla mahdollisuus hakea koulumatkaetua, mikäli katsoo, että koulumatka on oppilaalle liian
vaikea, rasittava tai vaarallinen. Hakemukseen on liitettävä asiantuntijalausunto (ks. sivu 5), jossa
todetaan yksilöity tarve ja perusteet kuljetukselle. Hakemuksesta tulee ilmetä ajanjakso, jona kuljetus
on välttämätön. Hakemuksessa voi esittää perustellun toiveen kuljetusmuodosta (esim. tarvitsee
taksikuljetuksen liikuntarajoitteen takia). Harkinnanvaraista koulukuljetusta haetaan lukuvuodeksi
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kerrallaan. Hakemus jätetään kunnan päiväkotiin tai kouluun. Ennen päätöstä asiasta hankitaan
koulun rehtorin ja mahdollisten muiden asiantuntijoiden lausunnot.
Perusopetuksen oppilaan tilapäisestä (esim. sairaus tai tapaturma) kuljetustarpeesta päättää ao.
koulun rehtori. Esiopetuksen tilapäisestä (esim. sairaus tai tapaturma) kuljetustarpeesta päättää
varhaiskasvatusjohtaja. Kuljetuspäätöstä varten toimitetaan koululle tai päiväkodille lääkärintodistus,
josta käy ilmi kuljetuksen tarve ja ajankohta. Koulu tai päiväkoti varaa kuljetuksen järjestämiseen aikaa
seuraavan arkipäivän asian tiedoksi saannista.
Harkinnanvaraiset koulukuljetusetuushakemukset toimitetaan koululle tai päiväkotiin
viimeistään 30.4. mennessä. Yksittäisiä päätöksiä voidaan tehdä jälkikäteen.
7. YHTEYSTIEDOT
Koulukuljetusperiaatteet ja koulukuljetusopas ovat luettavissa Oulun kaupungin verkkosivuilla
osoitteessa www.ouka.fi/oulu/koulutus-ja-opiskelu/mihin-kouluun.
Muita hyviä liikennekasvatukseen liittyviä linkkejä ovat:




Liikenneturva
Tiehallinto
Ely-keskus

www.liikenneturva.fi
www.liikennevirasto.fi
www.ely-keskus.fi






Liikenne- ja viestintäministeriö
Poliisi
Autokoululiitto
Pyöräilykuntien verkosto

www.mintc.fi
www.poliisi.fi
www.autokoululiitto.fi
http://www.poljin.fi/

Lisätietoa koulukuljetuksiin liittyen voi kysyä:






koulujen rehtoreilta
päiväkotien johtajilta
varhaiskasvatusjohtajalta
varhaiskasvatuksen palvelupäälliköiltä
aluerehtoreilta
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Liite 1. Muistilista oppilaan, kodin, koulun/esiopetuspaikan ja kuljettajan vastuista ja tehtävistä
koulukuljetuksessa
OPPILAS
• on ajoissa sovitulla odotuspaikalla, että kaikki kuljetettavat ehtivät oikeaan aikaan
kouluun/esiopetuspaikkaan
• odottaa autoa rauhallisesti eikä aiheuta vaaraa itselleen eikä muille
• nousee autoon reippaasti ryntäilemättä
• istuutuu penkille ja kiinnittää turvavyön
• automatkalla käyttäytyy asiallisesti ja ottaa muut kuljetettavat huomioon
• noudattaa hyviä tapoja ja kuljettajan antamia ohjeita
• pitää ajomatkan aikana turvavyön kiinnitettynä
• kertoo kuljettajalle, jos matkan aikana tulee ongelmia itselle tai toisille
• poistuu autosta viivyttelemättä. Jos joutuu ylittämään tien, odottaa, kunnes kuljetusauto on jatkanut
matkaa
• ymmärtää pelisäännöt ja sitoutuu noudattamaan niitä.
VANHEMMAT HUOLEHTIVAT, ETTÄ OPPILAS:
• 0.-2. -luokkalaisen saatto ja haku tapahtuu turvallisesti
• oppilas on ajoissa kuljetuspaikalla
• on pukeutunut sään mukaisesti
• käyttää pimeällä heijastinta
• kuljetusreitin varteen pyöräillessään käyttää pyöräilykypärää
• oppilaalla on mukanaan tarvittavat välineet asianmukaisesti pakattuna
Vanhemmat opastavat lastaan asianmukaiseen käyttäytymiseen ja turvallisuuteen koulumatkojen
aikana. Jos oppilas ei tarvitse koulukuljetusta, vanhemmat ilmoittavat poissaolosta suoraan
liikennöitsijälle puh. 0600-30081 sekä koululle. Huoltaja ei voi itse tilata koulukuljetusta eikä tehdä
muutoksia kuljetusreitteihin.
KUNNAN/KOULUN VASTUU:
• rehtori huolehtii, että kuljetusten järjestelijä saa kuljetettavien luettelot, kouluajat ym. tiedot.
• kouluaika tarkoittaa sovittua kouluun tulo- ja koulusta lähtöaikaa.
• vuosittain kouluissa käsitellään koulukohtaiset koulukuljetusten pelisäännöt. Tässä mainittuja
pelisääntöjä koulu voi käyttää pohjana.
• koulu järjestää kuljetusoppilaiden valvonnan mahdollisena kuljetusten odotusaikana.
• koulu arvioi kuljetusten toimivuutta ja kehittää kuljetusjärjestelyitä.
KULJETTAJAN VASTUU:
Valmistautuminen ajoon
• positiivinen asenne tehtävän suorittamiseen
• asianmukainen asu
• koulukyytikilpi paikallaan
Ajokunto
• vaativa ja riskialtis kuljetustehtävä edellyttää kuljettajalta sekä fyysisestä että henkisestä kunnosta
huolehtimista. Väsymys heikentää ajokykyä.
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Ajoreitti
• kuljetettavien lista aina mukana
• mahdollisten muutosten huomioiminen päivittäin
Auton kunto
• auto on määräysten sekä ohjeiden mukainen ja siisti
• turvavyöt kunnossa ja niitä on tarpeellinen määrä
Vaitiolovelvollisuus
• kuljetettaviin tai heidän perheisiinsä liittyviä asioita ei kerrota ulkopuolisille
Kuljettajan tehtävät ajon aikana
• varmistettava, että oppilailla on turvavyö kiinni
• esittäytyminen uuden lukuvuoden alkaessa
• ajaminen liikennesääntöjä noudattaen
• koulukuljetusreitin ajaminen tilauksen mukaisesti
• yhteisesti sovitun aikataulun noudattaminen
• pysähtymispaikkojen ilmoittaminen kuljetettaville
• pysäköiminen niin, että kuljetettava voi nousta ja jäädä kyydistä turvallisessa paikassa
• oppilaiden sijoittaminen kuljetettavien koko huomioiden
• kuormitusmääräysten noudattaminen
• liikuntavälineiden kuljettaminen
• järjestyksenpito autossa sekä kiusaamiseen puuttuminen
• ongelmatilanteissa yhteydenotot huoltajaan ja koululle ja/tai koulutoimistoon
• autosta poistuvan oppilaan opastaminen
• erityistä huolenpitoa vaativien (esim. näkörajoitteisten) oppilaiden huoltaminen vastaanottavalle
henkilölle saakka
• kohtelias, asianmukainen ja esimerkillinen käytös
• vanhempien kuljetusmuutostoiveista ilmoittaminen kuljetuksen tilaajalle
• kääntöpaikan turvallisuuden varmistaminen
• puhelinnumeron antaminen huoltajille mahdollisten sairastumisten ja poissaolojen varalta
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Liite 2. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus koulu- ja päivähoitokuljetusten kuormituksesta
ja turvallisuusjärjestelyistä
1§
Soveltamisala
Tätä asetusta sovelletaan päivähoitokuljetuksiin ja esiopetukseen, perusopetukseen ja lisäopetukseen
osallistuvien oppilaiden sekä toisen asteen koulutukseen osallistuvien opiskelijoiden kuljetuksiin, jos
kuljetuksen järjestää kunta, kuntayhtymä, koulu tai laitos tilausliikenteenä ja kuljetukseen saadaan
kunnan tai valtion tukea.
2§
Kuormitus henkilöautoissa
Autossa voidaan kuljettajan lisäksi kuljettaa enintään rekisteriin merkityn istumapaikkaluvun
mukainen määrä matkustajia. Jos auto on varustettu koulukuljetuskäyttöön hyväksytyillä
lisäturvavöillä, saa matkustajien määrä yhdellä istuimella tai istuinrivillä olla enintään:
Istumapaikkojen määrä Matkustajien määrä
1
2
2
3
3
5
4
6
Vierekkäisillä istumapaikoilla ei kuitenkaan saa olla useampia kuin kolme matkustajaa.
Kuljettajalle ja kahdeksalle matkustajalle rekisteröidyssä henkilöautossa saa kullakin vähintään 70
senttimetrin levyisellä istumapaikalla, kuljettajan viereistä paikkaa lukuun ottamatta, kuljettaa kahta
siihen sopivaa matkustajaa. Matkustajien kokonaismäärä saa tällöin olla 13, jos kaikki matkustajat ovat
lukuvuoden alkaessa alle 13–vuotiaita, ja muutoin 12.
Jos kuljetuksessa on myös muita kuin tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia matkustajia,
lasketaan koulu- tai päivähoitokuljetukseen käytettävien istumapaikkojen enimmäiskuormitus muilta
matkustajilta vapaaksi jäävän istumapaikkaluvun mukaan.
Henkilöauton takimmaisen istuinrivin käyttö koulu- ja päivähoitokuljetuksissa on kielletty, jos istuimet
on asennettu selkä menosuuntaan.
3§
Kuormitus linja-autoissa
Linja-autossa voidaan kuljettajan lisäksi kuljettaa enintään rekisteriin
merkityn istumapaikkaluvun mukainen määrä matkustajia.
4§
Matkustajaluettelo
Kuljetuksen tilaajan tulee antaa kuljetuksen suorittajalle allekirjoittamansa matkustajaluettelo, johon
on merkitty matkustajien nimet, heidän ikänsä lukuvuoden alkaessa ja koulu tai oppilaitos. Luettelo
tulee olla kuljetusautossa kunkin lukuvuoden syyskuun 15 päivästä alkaen. Muutokset on merkittävä
luetteloon kunkin kuukauden 15 päivään mennessä. Päivähoitokuljetuksissa matkustajaluettelo ei ole
pakollinen.
5§
Koulu- ja päivähoitokuljetusten merkitseminen
Kuljetusautossa tulee olla edessä ja takana neliön muotoinen, heijastavalla keltaisella pohjalla
varustettu irrotettava kilpi, jonka sivut ovat 40 senttimetriä pitkiä, jossa on 25 millimetriä leveät
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punaiset reunat ja jonka keskellä on samanlainen musta kuvio kuin liikennemerkissä 152, Lapsia, sekä
sen alla mustalla teksti ”Koulukyyti”.
Kilpi on kiinnitettävä siten, että sen yläreuna on enintään 150 senttimetrin korkeudella tien pinnasta.
Henkilöautoissa kilpi saadaan kuitenkin asentaa myös katolle.
Edellä 1 momentissa tarkoitettu kilpi saadaan henkilöautoissa korvata taksivalaisimen päälle tai sen
tilalle asennetulla vähintään
taksivalaisimen kokoisella keltaisella kuvulla, jossa on samanlainen musta kuvio kuin liikennemerkissä
152, Lapsia, ja teksti ”Koulukyyti”. Kuvussa on koulu- ja päivähoitokuljetuksen aikana käytettävä valoa.
Koulu- ja päivähoitokuljetuksen päätyttyä kilpi tai kupu on heti poistettava.
6§
Ajoreitti ja pysäkit
Tämän asetuksen mukaisissa kuljetuksissa käytettävän auton ajoreitti on valittava siten, etteivät
matkustajat autoon noustessaan tai siitä poistuessaan tarpeettomasti joudu ylittämään ajorataa. Jos
kuljetus alkaa koululta tai päättyy sinne, on autoihin noustava
ja niistä poistuttava siihen varatulla ja erikseen merkityllä paikalla koulun alueella tai sen välittömässä
läheisyydessä. Paikan valinnassa on kiinnitettävä huomiota siihen, että ajoneuvoliikenne ei vaaranna
kuljetettavien tai muiden alueella liikkuvien turvallisuutta.
7§
Ovien lukitus
Kuljetusauton oven sisäpuolisen kahvan tulee olla rakenteeltaan ja sijoitukseltaan sellainen, ettei ovea
voi vahingossa avata.
8§
Kuljetusauton nopeus
Tämän asetuksen mukaisissa kuljetuksissa suurin sallittu nopeus on 80 kilometriä tunnissa.
9§
Alkolukko
Tämän asetuksen mukaisissa kuljetuksissa on yleensä käytettävä alkolukolla varustettuja ajoneuvoja.
10 §
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2006. Henkilöauton takimmaisen istuinrivin
käyttökieltoa koskevaa 2 §:n
5 momenttia sovelletaan 1 päivänä maaliskuuta 2007 ja sen jälkeen käyttöön otettuihin ajoneuvoihin.
Linja-auton kuormitukseen ennen 1 päivää elokuuta 2007 sovelletaan tämän asetuksen voimaan
tullessa voimassa olleita säännöksiä.
Tällä asetuksella kumotaan 17 päivänä elokuuta 1988 annettu liikenneministeriön päätös koulu- ja
päivähoitokuljetusten kuormituksesta ja turvallisuusjärjestelyistä (Dn:o 488/01/88) siihen myöhemmin
tehtyine muutoksineen.
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Liite 3. Koulukuljetusten liikennöitsijät lv. 2014 - 2015

Alue/koulu

Liikennöitsijä

POHJOINEN ALUE
Haukipudas
Aseman koulu (1-6)
Haukiputaan koulu (1-9)
Kellon koulu (1-9)
Kiviniemen koulu (1-6)
Länsituulen koulu (1-9)
Martinniemen koulu (1-6)
Takkurannan koulu (1-6)

Oulun Taksipalvelut Oy

Oulu
Kuivasjärvi (1-6)
Pateniemi (1-9)
Pöllönkangas (1-10)
Rajakylä (1-9)

Haukiputaan taksipalvelu Oy

Ritaharju (1-9)

ITÄINEN ALUE
Kiiminki
Alakylän koulu (0-6)
Huttukylän koulu (0-6)
Jokirannan koulu (5-10)
Jäälin koulu (1-4)
Kiiminkijoen koulu (0-5)
Ylikylän koulu
Laivakankaan koulu (5-9)

Kiimingin itäpuolen reittikulj: Pohjolan matka
Kiimingin eteläpuolen reittikulj: Suorsan Liikenne
Kiimingin länsi- ja pohj. kulj: JS-Matkat
Ylikylän ja Huttukylän koulujen yksitt.kulj: Kiimingintaksi
Kiiminkijoen koulun yksitt.kulj: Kiimingintaksi
Jäälin ja Laivakankaan koulujen yksitt.kulj: Revon Turistiliikenne
Yksittäiskuljetus Yli-Iistä Jäälin kouluun: Kiimingintaksi
Yksittäiskuljetukset Arkalasta ja Kontiosta Ouluun: Puurunen

Yli-Ii
Jakun koulu (0-6)
Yli-Iin koulu (0-9)

Taksi ja linja-autoliikenne Timo Lahtinen

Oulu
Hintta (1-6)
Hönttämäki (1-6)
Korvensuora (1-6)
Laanila (7-9)

Oulun Logistiikka
Taksipalvelut K. Lesonen Oy (Saviharjunlenkki)

Myllyoja (1-6)

Oulun Logistiikka (maahanmuuttajaoppilaat)

Sanginsuu
Oulujoki (1-6)

Hailuodon taksi
Oulun Logistiikka

-

Hailuodon taksi

Ylikiiminki
Vesala (0-6)
Ylikiiminki (1-9)

Sassin Liikenne Oy
Petri Sarkkinen
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KESKINEN ALUE
Karjasilta (7-9)
Kastelli (1-9)
Revon Turistiliikenne Oy
Lintulampi (1-6)
Myllytulli (1-9)
Oulun Logistiikka (TEKLI)
Oulu International School, OIS (19)
Paulaharju (1-6)

Haukiputaan taksipalvelu Oy
Oulun Logistiikka maahanmuuttajaoppilaat

Pohjankartano (7-10)
Terva-Toppila (1-9)
Teuvo Pakkala (1-6)
Merikoski (7-9)
Tuira (1-6)

Koskilinjat Oy (Sääskensuon reitti)
Oppilaskuljetukset: Oulun Logistiikka (TEKLI)
Koskilinjat Oy (Sääskensuon reitti)
Taksipalvelut K. Lesonen Oy (Saviharjunlenkki)
Oulun Logistiikka (TEKLI)

ETELÄINEN ALUE
Oulunsalo:
Niemenrannan koulu (0-6)
Oulunsalon Kirkonkylän koulu (06)
Pitkäkankaan koulu (0-9)

Revon Turistiliikenne Oy

Oulu:
Kaukovainio (1-9)
Knuutilankangas (1-6)
Madekoski (1-6)
Maikkula (1-9)
Kaakkuri (1-9)
Metsokangas (1-9)
Oulunlahti (1-6)
Pikkarala (1-6)

Oulun Logistiikka (TEKLI)
Oulun Logistiikka (TEKLI) tai aluetaksi
Oulun Logistiikka (TEKLI)
Oulun Logistiikka (TEKLI)

Huiput Oy
Revon liikenne Oy

ERITYISKOULUT
Heinätorin koulu (0-10)
Kajaanintullin koulu (1-9)
Leinonpuiston yksikkö

Oulun Logistiikka (TEKLI)
Oulun Logistiikka (TEKLI)
Oulun Taksipalvelut Oy

Muiden ylläpitäjien peruskoulut Oulussa
Tervaväylän koulu (0-10)

Oulun Taksipalvelut Oy

Uimahallikuljetukset
Ala-asteikäiset,
liikuntapalveluiden järjestämä
uinninopetus

Oulun Taksipalvelut Oy
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