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Tämä opas sisältää ne periaatteet, joiden mukaan oppilaille myönnetään 

kunnan kustantama koulukuljetus, kerrotaan kuljetusten järjestämisestä 

eri kulkumuodoittain sekä annetaan ohjeita koulukuljetuksen 

hakemiseksi, kuljetusten aikaiseen käyttäytymiseen ja poikkeavien 

tilanteiden varalle.  

1. Kuljetusten myöntämisen perusteet 

Koulukuljetuksista päätetään perusopetuslain (32§) ja kasvatus- ja 

sivistyslautakunnan tekemien periaatepäätösten mukaan. 

Kuljetuksen sijasta oppilaan huoltajalle voidaan korvata 

kuljetuskustannuksia (ns. saattokorvaus). Muiden kuin kunnan 

kuljetukseen oikeutettujen oppilaiden huoltajat ovat itse velvollisia 

järjestämään lastensa kuljetukset parhaaksi katsomallaan tavalla. Myös 

kuljetusoppilaiden vanhemmat voivat järjestää lastensa koulumatkat 

toisin, mikäli katsovat, ettei kunnan tarjoama perustaso ole heille riittävä 

ja vastaavat tällöin syntyvistä kustannuksista. 

1.1. Koulumatkan pituus 

Tuusulan kunta järjestää esiopetusoppilaille ja peruskoulun oppilaille 

maksuttoman kuljetuksen, tai korvaa oppilaan huoltajalle 

koulumatkakustannuksia, jos: 

  Esiopetusoppilaan matka väestörekisteriin merkitystä 

kotiosoitteesta esiopetuspaikkaan on lyhintä jalankulkukelpoista 

ja yleisessä käytössä olevaa tietä pitkin yli 3 kilometriä.  

 

Esiopetuskuljetus järjestetään kunnan osoittamaan esiopetuksen 

järjestämispaikkaan. Mikäli vanhemmat haluavat lapselleen 

esiopetuspaikan muusta kuin kunnan osoittamasta esiopetuksen 

järjestämispaikasta, ei oppilaalla ole oikeutta kuljetusetuuteen. 

Poikkeuksena tilanne, jossa kunnan osoittama päivähoito ja 

esiopetus sijaitsevat eri paikoissa, järjestää kunta kuljetuksen 

välille päivähoito – esiopetus - päivähoito. 

 

Varhaiskasvatusyksikössä esiopetuksessa olevalla oppilaalla on 

oikeus kuljetukseen, jos hän kulkee kotoa suoraan esiopetukseen 

tai esiopetuksesta suoraan kotiin, jos esiopetusaika on määritelty 

varhaiskasvatusyksikössä ja muut kuljetuksen myöntämisen 

ehdot täyttyvät (matkan pituus tai vaaralliseksi luokiteltu tie). 

 

 1.-2. luokan oppilaan koulumatka on lyhintä jalankulkukelpoista 

ja yleisessä käytössä olevaa tietä pitkin yli 3 kilometriä   

 

 3.-9. luokan oppilaan koulumatka on lyhintä käyttökelpoista 

reittiä pitkin yli 5 kilometriä. 

 

Koulumatka mitataan kotitontin portilta koulutontin portille lyhyintä 

käyttökelpoista reittiä. Matka mitataan kunnan toimesta. Kunnan 

velvollisuutena ei ole järjestää koulukuljetusta koko matkalle. 

Kilometrirajat ovat pisimpiä mahdollisia omavastuumatkoja, jotka 

oppilaan tulee varautua kulkemaan omin neuvoin.  
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Koulumatkan kestoa arvioitaessa käytetään laskennan perusteena 

arvioitua koulumatkan kävelynopeutta 0-2 luokan oppilaat 15 min/km ja 

3-9 luokan oppilaat 12 min/km. 

 

1.2. Koulumatkan vaarallisuus 

Jos koulumatka tai osa koulumatkasta on vaarallinen, kunta on 

velvollinen järjestämään koulukuljetuksen vaaralliseksi katsotulle 

koulumatkan osuudelle tai korvaamaan huoltajalle 

koulumatkakustannuksia oppilaan kuljettamisesta.  

Koulumatkan vaarallisuuden arvioinnissa käytetään apuna Koululiitu-

sovellusta. https://koululiitu.fi/public.php?kunta=858 

Koululiitu-ohjelma toimii laskentakaavalla, joka huomioi seuraavat asiat: 

tien toiminnallinen luokka, arkipäivän keskivuorokausiliikenne yhteensä / 

raskas liikenne, nopeusrajoitukset, piennarleveydet, päällystetyn 

pientareen leveys, tien reunan käyttömahdollisuus, asutus, 

näkemäprosentti 300 m matkalla, kevyenliikenteen väylät, teiden 

valaistus ja hoitoluokka, tien päällyste, tien ylitystapa.  

Ohjelma asettaa tien osat keskinäiseen järjestykseen turvattomuutensa 

mukaan, jotta koulumatkojen turvallisuuden arviointi on 

• Tasapuolinen kaikille oppilaille 

• Objektiivinen 

• Eri ikäisten oppilaiden väliset erot huomioitavissa 

Ohjelma saa tietonsa tierekisteristä, joka on Väylä-viraston ylläpitämä 

tietokanta maanteiden ominaisuuksista. 

Esikoululaisten turvattomuuden arvioinnissa Koululiitu -menetelmällä 

käytetään 10 pistettä alempia raja-arvoja kuin 1.luokan oppilailla. 

Tuusulassa käytetään koko vuoden talviajan suosituksen mukaista 5 

pistettä alhaisempaa raja-arvoa. 

Kulkeminen turvatonta tieosaa alle 100 metrin matkan lähimmälle 

bussipysäkille, pyörätielle tai turvalliselle väylälle ja tien ylittäminen 

esimerkiksi linja-autopysäkille tai kotiliittymästä tien yli pyörätielle 

arvioidaan tarvittaessa koulutoimen hallinnossa Koululiitun 

käyttösuosituksien mukaisesti. 

1.3. Koulumatkan vaikeus tai rasittavuus 

Kunta järjestää oppilaalle kuljetuksen tai korvaa oppilaan huoltajalle 

koulumatkakustannuksia, jos koulumatka on oppilaalle liian vaikea tai 

rasittava. Kuljetuksen järjestäminen koulumatkan vaikeuden tai 

rasittavuuden perusteella edellyttää aina asiantuntijan lausuntoa. 

Lausunnon voi antaa lääkäri, psykologi tai muu asiantuntija.  

https://koululiitu.fi/public.php?kunta=858


 

 5 

 

 

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. 

1.4. Vieraalla oppilaaksiottoalueella tai vieraassa kunnassa koulua käyvät 

oppilaat 

Vieraassa kunnassa tai vieraalla oppilaaksiottoalueella koulua käyvien 

koulukuljetuksia ei järjestetä eikä korvata. Lukuun ottamatta tapauksia, 

joissa ao. viranomainen on tehnyt päätöksen lähikoulun muuttamisesta. 

Jos huoltajan toivomuksen perusteella esiopetus tai opetus järjestetään 

muussa kuin kunnan osoittamassa esiopetuspaikassa/koulussa ei 

oikeutta maksuttomaan koulukuljetukseen synny.  

Jos huoltajan toivomuksen perusteella esiopetus järjestetään poikkeava-

aikaista päivähoitoa tarjoavassa toimintayksikössä tai yksityisessä 

päiväkodissa, lapselle ei synny oikeutta maksuttomaan kuljetukseen. 

Seuraavissa tapauksissa voidaan kuitenkin järjestää kuljetus, tai korvata 

koulumatkakustannuksia: 

 Oppilaan äidinkieli on ruotsi tai muu vieras kieli ja hän käy koulua 

lähimmässä tarkoituksen mukaisessa koulussa vieraassa 

kunnassa 

 Jos oppilas tarvitsee erityisopetusta, jota Tuusulan kunta ei voi 

hänelle tarjota 

Oppilaan tulee aina näissä tapauksissa ensin hakea Tuusulan kunnalta 

lupa käydä koulua vieraassa koulupiirissä ja kunnassa, jonka jälkeen 

tehdään päätös koulukuljetuksista.  

1.5. A2-kielen opiskelu 
 

Kunta järjestää yhden vapaaehtoisen A2-kielen opiskelun edellyttämän 

kuljetukset. 

 

Kunta järjestää kuljetukset oppilaan omalta koululta A2-kielen 

opiskeluun ja takaisin omaan kouluun, mikäli tunnit sijoittuvat keskelle 

koulupäivää. 

 

Kodin ja koulun välinen kuljetus A2-kielen opiskeluun järjestetään 

yleisten kuljetusperiaatteiden mukaan. 

(kts 1.1 Koulumatkan pituus, 1.2 Koulumatkan vaarallisuus , 1.3 

Koulumatkan vaikeus tai rasittavuus) 

 

1.6. Uskonnonopetus 
 

Kunta järjestää uskonnon opiskelun edellyttämän kuljetukset.  
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Kunta järjestää kuljetukset oppilaan omalta koululta uskonnon 

opiskeluun ja takaisin omaan kouluun, mikäli tunnit sijoittuvat keskelle 

koulupäivää. 

 

Kodin ja koulun välinen kuljetus uskonnon opiskeluun järjestetään 

yleisten kuljetusperiaatteiden mukaan. 

(kts 1.1 Koulumatkan pituus, 1.2 Koulumatkan vaarallisuus , 1.3 

Koulumatkan vaikeus tai rasittavuus) 

 

1.7. Iltapäiväkerho 
 

Tuusulan kunta varmistaa iltapäivätoiminnan jatkuvuuden 

oppilasmäärien pienenemisestä huolimatta kaikilla kouluilla ja järjestää 

kuljetuksen iltapäiväkerhoon niiltä kouluilta, joille kerhoa ei synny. 

Kuljetusoikeutta iltapäiväkerhosta kotiin ei ole. 

 

 

2. Koulukuljetusten järjestämisen periaatteet 

Koulukuljetukset järjestetään siten, että ne ovat turvallisia, 

tarkoituksenmukaisia ja taloudellisia. Kuljetuksiin käytetään ensisijaisesti 

yleisiä kulkuneuvoja, mutta ellei niiden käyttö ole mahdollista kunta voi 

järjestää kuljetuksen tilausliikenteen (taksit, bussit) avulla.  

Pääsääntöisesti koulukuljetukset järjestetään tai korvataan vain kodin ja 

koulun väliselle matkalle oppilaan Väestörekisteriin merkitystä 

vakinaisesta osoitteesta.  

 

Mikäli oppilas asuu kahden eri huoltajan kanssa Tuusulan 

kunnan alueella eri osoitteissa kokonaiset vuoroviikot 

maanantaista perjantaihin ja maksuttoman kuljetuksen 

myöntämisen ehdot täyttyvät lapsen molemmista 

osoitteesta, oppilaalle järjestetään koulukuljetus 

molemmista kodeista. Jos kuljetuksen myöntämisen ehdot 

eivät täyty oppilaan virallisesta asuinosoitteesta, ei 

kuljetusta järjestetä toisen huoltajan luota, vaikka 

kuljetusehdot täyttyisivätkin siitä osoitteesta. 

Koulukuljetushakemuksia saa kouluilta, sivistyksen toimialueelta ja 

Tuusulan kunnan www-sivuilta.  

Lomake palautetaan koulun rehtorille, joka tekee päätöksen kuljetuksen 

myöntämisestä. Tiedustelut päätöksestä rehtorilta tai opetuspäälliköltä. 

Rehtorin koulukuljetuspäätöksestä voi hakea muutosta hallinto-

oikeudessa 30 päivän ajan päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen 

yhteydessä on valitusosoitus muutoksenhakuohjeineen. 

Muun kuin oman kunnan alueella käyvät oppilaat palauttavat 

kuljetushakemuksen sivistyksen toimialueelle koulukuljetuksista 

vastaavalle toimistosihteerille. 
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Esiopetusoppilaat palauttavat hakemukset ko. koulun rehtorille ja 

päivähoidon esiopetusoppilaat koulukuljetuksista vastaavalle 

toimistosihteerille.  

Koulukuljetusten käytännön järjestelyistä vastaavat koulusihteerit sekä 

koulukuljetuksista vastaava toimistosihteeri. 

Perusopetuslain (32§) mukaan koulukuljetus on järjestetty ajallisesti 

tarkoituksenmukaisesti jos esioppilaan/ala-asteen oppilaan 

koulumatkaan odotuksineen käyttämä aika ei ylitä 2,5 tuntia ja jos 

yläasteen oppilaan tai erityisopetuksen oppilaan koulumatka 

odotuksineen ei ylitä 3 tuntia. Odotusajalle on järjestettävä ohjattua 

toimintaa.  

Koulukuljetushakemusten käsittelyssä noudatettavat periaatteet: 

a) Poikkeukset 

Oppilaasta johtuvasta erityisestä syystä (esim. lääkärintodistus) kuljetus 

voidaan järjestää, vaikka koulumatka onkin alle säädetyn kilometrirajan. 

b) Matkan pituus 

Poikkeuksia kilometrirajoista (esim. 4,9 km) ei tehdä, vaan kaikkia 

oppilaita kohdellaan samoin perustein. Kiistanalaisissa tapauksissa matka 

määritellään kunnan toimesta lyhintä jalankulkukelpoista ja yleisessä 

käytössä olevaa tietä pitkin.  

c) Reitin vaarallisuus 

Esiopetusoppilaat ja perusopetuksen oppilaat saavat kuljetuksen, jos 

matka todetaan vaaralliseksi.  

d) Koulukuljetuksen järjestäminen 

Kuljetusta ei järjestetä välttämättä koko matkalle. Osan matkasta 

oppilas voi joutua kulkemaan itse hakupaikkaan reitin varrelle (max 3 

km). Kotoa haetaan vain perustellusta syystä (asiantuntijalausunto).  

e) Koulunkäyntipaikan vaihtaminen 

Jos oppilas menee muuhun kuin hänelle määrättyyn kouluun tai 

esiopetuspaikkaan, huoltaja vastaa koulukyytien järjestämisestä itse. 

f) Huoltajalle maksettava korvaus 

Kunta voi maksaa oppilaan huoltajalle kuljetuskorvauksen, joka vastaa 

todellisia matkakustannuksia halvinta kuljetustapaa noudattaen. 

Edellytyksenä on, että oppilas on oikeutettu kuljetukseen ja kunta ei ole 

sitä pystynyt asianmukaisesti järjestämään. Saattokorvauksen 

myöntäminen harkitaan aina tapauskohtaisesti. 
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3. Kuljetuksen aikana muistettavaa 

Jotta koulukuljetukset sujuisivat mahdollisimman joustavasti ja 

turvallisesti, on oppilaiden ja huoltajien oltava tietoisia seuraavista 

periaatteista ja noudatettava niitä: 

 Koulun järjestyssäännöt ovat voimassa myös koulumatkan 

aikana. 

  

 Liikenneturvallisuus on kuljetuksen aikana tärkeintä. Linja-

autossa tai taksissa ei saa liikkua paikasta toiseen kuljetuksen 

aikana ja turvavyöt on pidettävä kiinni. 

  

 Linja-auton tai taksinkuljettaja saa puuttua kuljetuksen aikana 

tapahtuvaan häiriköintiin tilanteen vaatimalla tavalla. 

  

 Huoltajan tulee ilmoittaa taksiautoilijalle, jos oppilas sairastuu, 

eikä tarvitse koulukyytiä.  

  

 Huoltajan on ilmoitettava taksiautoilijalle oppilaan 

terveydentilaa koskevista seikoista, jotka saattavat vaikuttaa 

kuljetuksiin. 

  

 Koulutaksin kyytiin saa ottaa vain sellaisia urheiluvälineitä tai 

muita ylimääräisiä tavaroita, joita tarvitaan lukujärjestyksen 

mukaisesti esimerkiksi liikuntatunneilla tai joiden tuomisesta 

on muuten erikseen sovittu koulun kanssa 

 

 Koulutaksin ei tarvitse odottaa oppilasta, jos hän myöhästyy 

taksipysäkiltä tai lähtee hakemaan unohtunutta tavaraa 

kodista. Oppilaan on oltava sovittuna aikana sovitulla 

taksipysäkillä, ei esimerkiksi jossain sen läheisyydessä. 

  

 Koulutaksi ei ole myöhässä, jos se saapuu taksipysäkille 10 

minuutin kuluessa sovitusta ajasta. 

  

 Koulutaksi ei saa ohittaa taksipysäkkiä ennen sovittua aikaa, 

elleivät kaikki pysäkiltä kyytiin nousevat oppilaat ole mukana. 

  

 Linja-autoa käytettäessä on annettava selvä ja reipas 

pysähtymismerkki. Talvella heijastin auttaa ratkaisevasti 

näkymistä. 

 
 Maksu suoritetaan linja-autossa kortilla, jonka tulee olla ehjä ja 

oikealle välimatkalle annettu.  

Jos matkakortti katoaa: 

HSL Koululaismatkakortin katoamisesta tulee ehdottomasti 

ilmoittaa HSL:n puhelinnumeroon 09 4766 4000. Silloin kukaan 

muu ei voi käyttää sitä. Jos korttia ei löydy, sille ladattu arvo ja 

kausi voidaan siirtää uudelle kortille Tuusinfossa. Uusi kortti 

maksaa 5 euroa. Seuraava kortin uusiminen maksaa kortin 
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hinnan lisäksi 6 euroa. Mukana on oltava oppilaan 

henkilötodistus.  

Opetushenkilökunnan on huolehdittava, että oppilaat päästetään tunnilta 

lukujärjestyksen mukaan ja valvottava, että kuljetusoppilaat menevät 

kyytiin. Poikkeuskuljetuksista on ilmoitettava etukäteen 

taksinkuljettajalle ja/tai Tuusulan kuntaan.  

4. Poikkeustilanteet 

  

4.1. Onnettomuudet 

Kunta vastaa kaikista oppilaille koulussa tai koulumatkalla tapahtuvista 

tapaturmista. Vastuu koskee varsinaista kouluaikaa ja koulumatkaa sekä 

koulun järjestämiä opinto- ym. retkiä. Kunta korvaa tapaturman 

aiheuttamat hoitokulut julkisen terveydenhoidon kustannusten 

mukaisesti. Kunnalla on tilanteita varten voimassa oleva 

tapaturmavakuutus. Esinevahinkoja ei korvata. 

Mikäli sattuu vakava liikenneonnettomuus, jossa tapahtuu 

henkilövahinkoja, vastaa poliisi tilanteen hallinnasta ja tiedottamisesta. 

Jos sattuu vakavuusasteeltaan lievempi onnettomuus, on koulu 

velvollinen tiedottamaan oppilaiden huoltajia tapahtuneesta. 

4.2. Linja-auto tai taksi ei saavukaan pysäkille 

Ajokelin ollessa erityisen huono tai muista erityisistä syistä voi joskus 

käydä niin, että linja-auto tai taksi ei pääse kulkemaan aikataulun 

mukaisesti. Liikennöitsijä on tällöin velvollinen järjestämään korvaavan 

kuljetuksen. Oppilaan ei pidä kuitenkaan odottaa kuljetusta pysäkillä 

loputtomiin, vaan on parasta, että hän menee takaisin kotiin tai kouluun. 

 

4.3. On kovat pakkaset 

Kovien pakkasten vuoksi ei järjestetä erillisiä kuljetuksia. 

Kuljetusoppilaat kuljetetaan kuitenkin tavalliseen tapaan. Huoltajan on 

itse päätettävä, lähettääkö lapsensa kouluun sään ollessa erityisen 

kylmä. Poikkeuksena lääkärinlausunnot esim. astmapotilaille. 

4.4. Sattuu vahinko tai ilkivaltatapaus 

Liikennöitsijä ja oppilaan huoltaja sopivat vahinkojen korvaamisesta 

keskenään. Kunta ei korvaa oppilaiden autolle aiheuttamia vahinkoja. 

4.5. Kuljetuksen laatuun liittyvät kysymykset 

Mahdollinen laatuvirheitä koskeva palaute osoitetaan Tuusulan kuntaan,  

sivistyksen toimialueelle koulukyydeistä vastaavalle toimistosihteerille tai 

suoraan liikennöitsijälle. Kaikki koulutoimistoon tulleet valitukset 

kirjataan ylös ja selvitetään liikennöitsijän kanssa. Mikäli tapahtuu 
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vakavia rikkomuksia, kuten liikennelainsäädännön rikkomuksia, tulee 

asianosaisten ottaa suoraan yhteyttä poliisiin. 

Jos oppilas linja-autossa esim. ajaa vahingossa poistumispysäkin ohi, on 

syytä aina ottaa yhteyttä kuljettajaan, jolloin hän voi auttaa ja selvittää 

tilannetta. 

 

4.6. Taksipysäkin paikasta ei päästä yhteisymmärrykseen? 

Pääsääntöisesti kunta yhdessä taksiliikennöitsijän kanssa osoittaa 

oppilaalle taksipysäkin paikan, joka voi olla linja-autopysäkki, liittymä tai 

muu liikenteellisesti turvallinen paikka. Jos oppilaan huoltajalla ja 

taksiliikennöitsijällä on erimielisyyttä taksipysäkin paikasta, kunta 

päättää lopullisen paikan. 

5. Liikenneturvallisuus 

Kunta tekee omalta osaltaan jatkuvasti työtä koulumatkojen 

turvallisuuden puolesta.  

Ohessa suositukset vanhemmille turvallisen koulumatkan opettamisesta: 

 Koululaiselle suositellaan kulkemista jalan tai pyörällä. Itse kuljettu 
koulumatka opettaa havainnoimaan liikennettä ja liikkumaan turvallisesti, 
sen takia opastetaan lapsia liikkumaan aina kun se liikenteen kannalta on 
riittävän turvallista.  

 Vanhemmilla on ensisijainen vastuu lapsen 
liikenneturvallisuuskoulutuksesta, vanhempien tehtävänä on opastaa 
lastaan asianmukaiseen käyttäytymiseen ja turvallisuuteen liikenteessä  

 Vanhemmat käyvät koulun aloittavan lapsen kanssa läpi koulumatkan. 
Vanhemmat opettavat lapselle turvallisimman mahdollisen koulureitin. 
Vanhemmat opastavat lapsia koulumatkan mahdollisissa vaaranpaikoissa 
kuten tien ylityksissä.  

 Vanhemmat huolehtivat, että oppilaat käyttävät asianmukaisia 
turvalaitteita koulumatkoillaan, heijastinta pimeässä, pyöräilykypärää 
pyöräillessä tai potkulaudalla liikkuessa ja sekä etu- että takavaloja 
pimeällä pyöräillessä  

 Jos koulumatka on alle viisi kilometriä, mutta koetaan esimerkiksi huonolle 
kelillä liian pitkäksi pyöräillä tai kävellä, niin selvitetään ensisijaisesti 
voisiko koulumatkan tehdä julkisen liikenteen kyydissä  

 Jos lapsi tuodaan autolla kouluun, vanhemmat noudattavat kaikkia koulun 
antamia ohjeita saattoliikenteestä.  

 Vanhemmat huolehtivat myös, ettei mahdollinen saattaminen autolla 
vaaranna muiden turvallisuutta  

 Vanhemmat opettavat koulukuljetuksissa kulkemisen periaatteet, että 
oppilas on ajoissa kuljetuspaikalla, oppilas on pukeutunut sään mukaisesti, 
oppilas käyttää pimeällä heijastinta ja että käyttää kuljetuksessa ollessaan 
turvavyötä  
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6. Usein kysyttyjä kysymyksiä  

 

Taksi ei tule/taksi pitää peruuttaa 

 

Vanhemmille tiedotetaan koulukyydeissä tapahtuvista muutoksista 

koulusta ja/tai sivistyksen toimialueelta. Jos taksi ei aamulla ilmesty 

kannattaa ensimmäisenä ottaa yhteyttä taksin kuljettajaan/Tuusulan 

kunnan kasvatus- ja sivistystoimeen korvaavan kyydin järjestämiseksi.  

 

Kuljetukset aamu- iltapäivätoimintaan/päivähoitoon 

Kunta järjestää kuljetuksen iltapäiväkerhoon niiltä kouluilta, joille kerhoa 

ei synny. Kunta ei järjestä koulukuljetuksia kotiin aamu- ja 

iltapäivätoiminnasta tai päivähoidosta. 

Koulukuljetukset kahdesta eri osoitteesta 

Mikäli oppilas asuu kahden eri huoltajan kanssa Tuusulan kunnan 

alueella eri osoitteissa kokonaiset vuoroviikot maanantaista perjantaihin 

ja maksuttoman kuljetuksen myöntämisen ehdot täyttyvät lapsen 

molemmista osoitteesta, oppilaalle järjestetään koulukuljetus 

molemmista kodeista. 

Urheiluvälineiden/soitinten kuljettaminen koulukyydissä 

Koulupäivän aikana tarvittavia urheiluvälineitä tai instrumentteja saa 

kuljettaa koulukyydissä kouluun ja kotiin.  

Koulukyydit hammaslääkäriin, lääkäriin tai terapiaan 

koulupäivän aikana tai jälkeen 

Sivistyksen toimialueen velvollisuus on järjestää koulukyydit vain kodin 

ja koulun väliselle matkalle.  

Katuvalojen puute 

Katuvalojen puuttuminen ei ole yksinään peruste koulukuljetuksen 

myöntämiselle. 

 

7. Yhteystiedot 

 

TUUSULAN KUNTA, SIVISTYKSEN TOIMIALUE 

Koulukuljetuksista vastaava toimistosihteeri, p. 040 314 3404 

 

Opetuspäällikkö, p. 040 314 3410 
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Tuusulan kunta 

Sivistyksen toimialue 

Koulukuljetukset 

PL 60, 04301 Tuusula 

 

Sähköpostit ovat muotoa: 

etunimi.sukunimi@tuusula.fi  

 

 

mailto:etunimi.sukunimi@tuusula.fi
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LIITE: 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 varhaiskasvatuslaissa tarkoitetusta 
varhaiskasvatuksesta esiopetukseen on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on 
vastaavasti oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai 
varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai 
varhaiskasvatukseen. 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. (13.7.2018/542) 
 
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. Lisäksi, jos esiopetusta saava lapsi osallistuu toisessa kunnassa 
järjestettävään varhaiskasvatukseen varhaiskasvatuslain 6 §:n 4 momentissa 
tarkoitetulla tavalla, opetuksen järjestäjällä on oikeus edellyttää, että lapsen huoltaja 
vastaa lapsen kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista 
varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikan välillä. (13.7.2018/542) 
 
Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun toimintaan. 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628#a628-1998
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628#a13.7.2018-542
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628#a24.6.2010-642
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628#a13.7.2018-542


   

 HAKEMUS JA PÄÄTÖS 
 Koulukuljetuksen tai saattoavustuksen 
Kasvatus- ja sivistystoimi myöntämisestä  
 

  

1. 
Oppilas ja 
huoltaja 

Oppilaan nimi Henkilötunnus 

            

Koulu Luokka 

            

Huoltajan nimi Puhelinnumero 

      
      

 Saa luovuttaa kuljetusyhtiön käyttöön 

Lähiosoite ja postitoimipaikka      
      
                   

Huoltajan tilinumero (saattoavustusta haettaessa) 

      
 

Sähköposti 
      

 
 2. 

Hakemus 

Kuljetus myönnetään kerralla jaksojen esikoulu, 1-2.lk, 3-6.lk, 7-9.lk ajaksi 

 koulukuljetushakemus ajaksi            

 saattoavustushakemus ajaksi            

 

Perustelut       
   
 
                                                                                     Katso kuljetusperiaatteet ja muutoksenhaku liitteestä 1. 

 
                                                               
Päiväys                         Huoltajan allekirjoitus 

3. 
Päätös nro 
 

     /      

 

 

Koulukuljetus myönnetään                   Koulukuljetusta ei myönnetä    
 
 

 matkan perusteella       
    
 

 vaarallisuuden perusteella   
 
 

 lausunnon perusteella    
 
       

 
 
 
 
)    
 
      

 
 

    

Perustelut 
     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
             

  

Päiväys                   Päätöksentekijän allekirjoitus ja nimenselvennös 

 
Tuusulan kunnalla on oikeus muuttaa päätöstä ja ratkaista asia uudelleen, mikäli etuuden myöntämisen peruste muuttuu tai ilmenneen uuden 
selvityksen tai tiedon perusteella osoittautuu, ettei oikeutta koulukuljetukseen ole. 

4.  
Hakupaikka 

 
Hakupaikka  __________________________     kotinouto (asiantuntijan lausunto toimitettu) 
 

5.  
Tiedoksi  huoltaja                koulu                muu 

H
u

o
ltaja täyttää ko

h
d

at 1 ja 2
.  

K
o
u
lu

 tä
y
ttä

ä
 k

o
h
d
a
t 3

-5
.  



  

   

                                                         Liite 1 

 

Kasvatus- ja sivistystoimi PERIAATTEET JA MUUTOKSENHAKU 

 Koulukuljetuksen tai saattoavustuksen 

 myöntämisestä  

    

 
 
PERUSOPETUSLAKI 32 § 
 

"Jos perusopetusta, esiopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pidempi tai 
jos se oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai 
vaaralliseksi, on oppilaalla oikeus maksuttomaan kuljetukseen taikka oppilaan kuljettamista tai saattamista 
varten myönnettävään riittävään avustukseen. 
 
Edellä 1 momentin mukaisesti järjestettävä oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enin-
tään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas lukuvuoden alkaessa on täyttänyt 13 vuotta, saa koulumatka kestää 
enintään kolme tuntia. 
 
Jos 1 momentissa tarkoitettu oppilas otetaan muuhun kuin 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuun kouluun, voi-
daan oppilaaksi ottamisen edellytykseksi asettaa, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattami-
sesta aiheutuvista kustannuksista. 
 
Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun toimintaan." 

 
KULJETUSPERIAATTEET 
 

Tuusulan kunnan kasvatus- ja koulutuslautakunnan päättämien koulukuljetusten periaatteiden mukaisesti 
kunta järjestää esiopetusoppilaille ja peruskoulun oppilaille väestörekisteriin merkitystä vakituisesta osoit-
teesta maksuttoman kuljetuksen, tai korvaa oppilaan huoltajalle koulumatkakustannuksia, jos: 
 

 esiopetusoppilaan tai 1.-2. luokan oppilaan koulumatka on lyhintä jalankulkukelpoista ja ylei-
sessä käytössä olevaa tietä pitkin kotiportilta kouluportille yli 3 kilometriä, 

 3.-9. luokan oppilaan koulumatka on lyhintä jalankulkukelpoista ja yleisessä käytössä olevaa 
tietä pitkin kotiportilta kouluportille yli 5 kilometriä, 

 koulumatka tai osa koulumatkasta on luokiteltu vaaralliseksi (vaaralliseksi luokitellut tiet: 
www.tuusula.fi/ Opetus ja koulutus/ Yleistietoa opetuksesta/ Koulukuljetukset/ Koulukulje-
tusopas), 

 koulumatka on oppilaalle liian vaikea tai rasittava. Vaaditaan asiantuntijan lausunto kuljetus-
tarpeesta ja perustelut kuljetusmuodolle (lausunto toimitetaan hakemuksen liitteenä). 
 

Kuljetus järjestetään kunnan määrittelemästä hakupaikasta reitin varrelta. Hakupaikka ja hakuajat mää-
räytyvät reitityksen perusteella ja voivat tarvittaessa vaihtua myös kesken lukuvuoden. Kilometrirajat ovat 
pisimpiä mahdollisia omavastuumatkoja, jotka oppilaan tulee varautua kulkemaan omin neuvoin hakupai-
kalle. Kuljetuksiin käytetään ensisijaisesti yleisiä kulkuneuvoja, mutta ellei niiden käyttö ole mahdollista, 
kunta voi järjestää kuljetuksen tilausliikenteen (taksit, bussit) avulla. 

 
MUUTOKSENHAKU 
 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä valituksen Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa pää-
töksen tiedoksi saamisesta osoitteella Helsingin hallinto-oikeus, Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki. 


