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ESI- JA PERUSOPETUKSEN KULJETUSPERIAATTEET                                   1.8.2016 alkaen 

PERUSOPETUSLAKI 32 § 

Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla 
on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen 
tai lasten päivähoidosta annetussa laissa tarkoitetusta päivähoidosta esiopetukseen on viittä 
kilometriä pitempi, oppilaalla on vastaavasti oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan 
esiopetukseen tai päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai päivähoitoon. 
Perusopetusta, lisäopetusta tai esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen 
myös silloin, kun edellä tarkoitettu matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu 
oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on 
oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus. (19.12.2003/1139)  

Edellä 1 momentin mukaisesti järjestettävä oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää 
enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas on lukuvuoden alkaessa täyttänyt 13 vuotta, saa 
koulumatka kestää enintään kolme tuntia. (24.6.2010/642) 

Koulukuljetukset myöntää sivistysosaston hallintopäällikkö. 

 
1  Maksuton koulukuljetus tai kuljettamisavustus myönnetään ilman hakemusta 
 
1.1. Esiopetukseen osallistuville lapsille, joiden matka kotoa tai hoidosta esiopetukseen on yli 

kolme kilometriä 
 

1.2. Oppilaille, joiden koulumatka on yli viisi kilometriä 
 

 
 
2 Maksuton koulukuljetus tai kuljettamisavustus myönnetään oppilaan huoltajan 

hakemuksesta 
 
2.1. Oppilaille, joiden koulumatka arvioidaan oppilaan luokka-aste huomioiden vaaralliseksi 

viimeisimpien päivitettyjen Koululiitu -karttojen perusteella 
 

2.2. 1.-2. luokkien oppilaille, joiden koulumatka on yli kolme kilometriä, voidaan myöntää oikeus 
käyttää olemassa olevia kuljetuksia, mikäli kuljetuksissa on tilaa. Jos kaikki kuljetusta anoneet 
eivät mahdu kuljetukseen, kuljetusoikeus myönnetään koulumatkan pituuden mukaisessa 
järjestyksessä. 
 

2.3. Talviajalla 1.-6. luokkien oppilaille, joiden koulumatka on yli 3 km, voidaan myöntää oikeus 
käyttää olemassa olevia kuljetuksia erityisin perustein (esim. matka lähes viisi kilometriä, tien 
vaikea-kulkuisuus, Koululiitu-arvio tms.).  
 

2.4. Lääkärin tai muun asiantuntijan lausunnon perusteella 
 

2.5. Kunnan alueella esiintyy petoeläimiä. Petojen esiintyminen ei yksin ole peruste maksuttomalle 
koululaiskuljetukselle, vaan mahdollisen vaaran aiheuttaa petoeläimen käyttäytyminen. 
Tilapäisen kuljetustarpeen voi aiheuttaa petoeläimen todettu ja ajankohtainen uhkaava 
käyttäytyminen. Tilapäinenkään kuljetustarve ei voi perustua aikaisempien vuosien 
tapahtumiin. Petoeläimen aiheuttamasta vaarasta pyydetään lausunto 
riistanhoitoyhdistykseltä. Sivistystoimen hallinto-päällikkö voi myöntää kuljetuksen myös ilman 
riistanhoitoyhdistyksen lausuntoa, mikäli susien esiintymisistä aiheutuvan vaaran voi muutoin 
todeta ilmeiseksi. Tilapäinen maksuton koulukuljetus lakkaa välittömästi kuljetuksen syyn 
lakatessa. 
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