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Taustaa 

Koulukuljetuksia koskevia sääntöjä on koululaissa (2010:800), 
koulukuljetusasetuksessa (SFS 1970:340) ja Liikenneturvallisuusviraston 
koulukuljetuksia koskevissa määräyksissä (TSVFS 1988:17). 
 
Tässä asiakirjassa mainitut säännöt ovat voimassa 1. heinäkuuta 2011 
alkaen ja toistaiseksi. 
 

Koulukuljetukset Håbon kunnassa 

Peruskoulun ja erityisperuskoulun, joilla on julkinen päämies, oppilaat ovat 
oikeutettuja ilmaiseen koulukuljetukseen kodista kouluun ja takaisin, mikäli 
tätä tarvitaan ottaen huomioon kulkureitin pituus, liikenneolosuhteet, 
oppilaan toimintarajoite tai jokin muu erityinen seikka tai olosuhde. 1 Håbon 
kunta tarjoaa kuljetuksen myös esikoululuokalla oleville oppilaille. 

Toisten kuntien oppilailla, joilla on henkilökohtaisten olosuhteiden johdosta 
erityisiä syitä ja jotka asuvat ja käyvät kouluaan Håbon kunnassa, on oikeus 
koulukuljetukseen tämän ohjesäännön mukaisesti samoin edellytyksin kuin 
Håbon kunnassa kirjoilla olevilla oppilailla.2 

Koulukuljetukset koordinoidaan mahdollisimman suuressa määrin 
matkakohtaisten kuljetusten ja koulujen lukujärjestysten kanssa. Kunnalla ei 
ole mitään velvollisuutta koulukuljetusten sovittamiseen jokaisen oppilaan 
kouluaikojen mukaisesti, ja oppilasta voidaan tällöin neuvoa käyttämään 
erityisiä noutopaikkoja. 

Håbon kunnassa koulukuljetukset on järjestetty seuraavalla tavalla: 
julkisella liikenteellä, koulubusseilla ja takseilla.  

Koulutaksi voidaan myöntää silloin kun oppilas ei toimintarajoitteen tai 
muun olosuhteen vuoksi pysty käyttämään julkista liikennettä eikä 
koulubussia tai ellei koulubussia tai normaalia linja-autoliikennettä ole 
käytettävissä koulumatkalla. Kunta käyttää tällöin koulutaksia ja koordinoi 
sen käytön. Koulutaksia tulee käyttää yhteiskuljetuksiin mahdollisimman 
suuressa määrin. Yhden oppilaan kuljetuksia tulee välttää silloin kun useat 
oppilaat voivat ajaa samalla taksilla. 

Pääsääntö 
Koulukuljetus myönnetään oppilaille, jotka ovat  

 esikoululuokalla ja koulumatka ylittää  2 km 

                                                           
1 Koulukuljetus tulee järjestää myös erityislukiokoululle. Tämä ohjesääntö koskee 
kuitenkin vain kouluhallinnon toimintoja. Koululain (2010:800) 10 luvun 32, 33 ja 40 §, 
sekä 11 luvun 31, 32 ja 39 §.   
2 Koululain 10 luvun 33 § ja 11 luvun 32 §. 
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 1.–3. vuosikurssilla, jos koulumatka ylittää  3 km 

 4.–6. vuosikurssilla, jos koulumatka ylittää  4 km 

 7.–9. vuosikurssilla, jos koulumatka ylittää  5 km 

 
Koulukuljetus myönnetään, jos oppilaan asunnon ja koulukuljetuksen 
pysäkin välinen matka on 

 esikoululuokan oppilailla pitempi kuin  2 km 

 1.–3. vuosikurssin oppilailla pitempi kuin   2 km 

 4.–6. vuosikurssin oppilailla pitempi kuin   3 km 

 7.–9. vuosikurssin oppilailla pitempi kuin   4 km 
 

Koulukuljetus järjestetään vain koulupäivän alussa ja lopussa. 

Koulukuljetusta ei myönnetä loma- tai pyhäpäiville. 

Oppilaalla on oikeus koulukuljetukseen silloin kun koulupäivä suoritetaan 
loppuun kunnan hänelle osoittamassa koulussa, riippumatta siitä, minkä 
koulun oppilas/huoltaja on valinnut.3  

Yleensä oppilaalla on oikeus koulukuljetukseen vain silloin kun koulupäivä 
suoritetaan loppuun kunnan hänelle osoittamassa koulussa, riippumatta siitä, 
minkä koulun oppilas/huoltaja on valinnut.4 

Asunto-osoitteensa kunnan sisällä lukuvuoden aikana vaihtaneella 
oppilaalla, joka haluaa jatkaa koulunkäyntiään "vanhassa" koulussaan, ei ole 
automaattisesti oikeutta koulukuljetukseen tai bussikorttiin .5 

                                                           
3 Tästä on joitakin poikkeuksia. Lue kappale ”Oikeus koulukuljetukseen muusta kuin 
kunnan osoittamasta koulusta”. 
4 Tähän on joitakin poikkeuksia. Lue kappale  "Oikeus koulukuljetukseen muusta kuin 
kunnan osoittamasta koulusta”. 
5 Huoltajalla on velvollisuus ilmoittaa muutoksista, jotka saattavat vaikuttaa oikeuteen 
koulukuljetukseen. 
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Kuljetus vapaa-ajankotiin  
Koulukuljetusta ei myönnetä  asunnon ja vapaa-ajankodin tai esikoulun 
välisiin matkoihin6.  

Ellei oppilas käytä vapaa-ajantoimintaa kaikkina päivinä tai toimintaa ei 
käytetä aamulla tai iltapäivällä, oppilaalla voi olla oikeus koulukuljetukseen 
tiettyinä aikoina, jolloin hän ei ole vapaa-ajankodissa. Kuljetus voidaan 
esimerkiksi myöntää asunnosta kouluun aamulla (ellei oppilas ole vapaa-
ajankodissa aamulla), mutta ei vapaa-ajankodista asuntoon iltapäivällä. 
Huoltajan vastuulla on jättää aikataulu koulukuljetushakemuksen jättämisen 
yhteydessä. Kopio siitä voidaan myös jättää vapaa-ajankotiin. 

Toimintarajoite/lääketieteelliset syyt tai muu seikat eivät anna oikeutta 
kuljetukseen vapaa-ajankotiin tai sieltä asuntoon.7 

Erityisperuskoulu 
Håbon kunnassa kaikilla erityiskouluun kirjautuneilla oppilailla, joilla on 
koulukuljetuksen tarve, on oikeus edestakaiseen koulukuljetukseen 
riippumatta kodin ja koulun välisestä etäisyydestä.8 Tämä oikeus ei 
kuitenkaan ole voimassa, jos oppilas valitsee koulunkäynnin toisessa 
erityiskoulussa kuin siinä, johon koulu on sijoittanut hänet, ellei tätä voida 
suorittaa ilman organisatorisia tai taloudellisia seurauksia. Koulukuljetus 
kattaa kaksi matkaa koulupäivää kohti. Koulubussia ja julkista liikennettä 
tulee käyttää mahdollisimman suuressa määrin.  

Jos koulutaksin käytön tarvetta esiintyy, hakemus siitä tulee jättää muun 
erityisen seikan tai toimintarajoitteen perusteella. 

 
Poikkeukset pääsäännöstä 
Koulukuljetus voidaan myöntää, vaikkei etäisyyssääntöjä olisikaan täytetty. 
Näin voi käydä seuraavissa tapauksissa; liikenneturvallisuuden, 
toimintarajoitteen tai muun erityisen seikan takia.  

Liikenneturvallisuus/Liikenneolosuhteet 
Koulukuljetukset tulee, ottaen huomioon kulkureitit ja aikataulut, järjestää 
siten, että liikenneturvallisuutta koskevat vaatimukset täytetään sekä että 
erityiset bussiin nousemis- ja poistumispaikat suunnitellaan silmällä pitäen 
onnettomuuksien välttämistä parhaalla mahdollisella tavalla. Ajoajat tulee 
laskea siten, että kuljettaja pystyy noudattamaan voimassa olevia 
liikennemääräyksiä ja ryhtymään tarpeellisiin turvatoimenpiteisiin. Myös 

                                                           
6 Tämä merkitsee myös sitä, ettei koulukuljetusta myönnetä vapaa-ajankotiin koululomien 
aikana. Koulukuljetus on ainoastaan kuljetusta kodin ja koulun välillä. Tästä on yksi 
poikkeus, lue kappale ”Poikkeus – oikeus kuljetukseen vapaa-ajankotiin”. 
7 Tästä on yksi poikkeus, lue kappale ”Poikkeus – oikeus kuljetukseen vapaa-ajankotiin”. 
8 Hakemus on kuitenkin jätettävä koulutoimistoon. 
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näkyvyyteen ja ajotiehen mahdollisesti vaikuttavat muutokset tulee ottaa 
huomioon.9 

Oppilaalle voidaan myöntää koulukuljetus/bussikortti liikenneturvallisuuden 
takia talvisaikaan (vaikka tietä ei pidettäisikään vaarallisena kevät-
kesäkuukausien aikana), jos liikenneturvallisuus on heikentynyt 
huomattavasti esim. tien leveyden kaventuessa auraamattomilla teillä tai 
näkyvyyden ajoneuvosta huonontuessa mutkaisilla tai mäkisillä teillä. 
Talvikuljetusten suorittamisaika voidaan rajata tietyksi ajanjaksoksi tai 
arvioida kunakin ajankohtana vallitsevien olosuhteiden mukaisesti 

Oppilaalle voidaan myös myöntää koulukuljetus tai bussikortti, jos 
kuljetusreitin katsotaan muista syistä olevan vaarallinen liikenteelle. 

Jos hakemus koskee liikenteelle vaarallista tietä, kouluhallinto noutaa 
faktatiedot ympäristö- ja tekniikkahallinnon katuosastolta. Asiasta voidaan 
myös käydä neuvonpitoa erityisesti Ruotsin tieviraston, poliisiviranomaisen 
tai muiden asianosaisten kanssa. 

Jos kuljettaja arvioi, ettei koulukuljetusta voida suorittaa turvallisella tavalla 
esimerkiksi sään, tien kunnon yms. takia, kuljetus peruutetaan. Korvaavaa 
kuljetusta ei tällöin järjestetä. 

Toimintarajoite 
Oppilaalle voidaan myöntää oikeus koulukuljetukseen (edestakainen 
kuljetus kodin ja koulun välillä) toimintarajoitteen takia tai 
lääketieteellisistä syistä. Koulukuljetuksen tarve pitää tällöin vahvistaa 
lääkärintodistuksella, psykologin lausunnolla tai vastaavalla.  

Koulukuljetusta ei myönnetä onnettomuuden aiheuttaman vamman takia. 
Ryhmäkouluvakuutus kattaa sen. Lisätietoja on kappaleessa Vakuutus. 

Muut erityiset seikat 
Koulukuljetus voidaan myöntää selvityksen jälkeen jostakin muusta 
erityisestä seikasta tai olosuhteesta.  
 

Poikkeus – oikeus kuljetukseen vapaa-ajankotiin 
Toimintarajoitteiselle oppilaalle, jolle ei pystytä luomaan hyväksyttävää 
koulunkäyntiä tai siihen liittyvää vapaa-ajantoimintaa Håbon kunnassa, 
voidaan erityisen harkinnan jälkeen tarjota edestakaisin kuljetus Håbon 
kunnassa olevasta kodistaan  vapaa-ajankotiin siinä kunnassa, jossa oppilas 
käy koulua. Tämä on voimassa ainoastaan silloin kun kunta on vahvistanut, 
ettei sillä omassa toiminnassaan ole mitään hyvää ratkaisua oppilaan tarpeen 
tyydyttämiseksi. 

                                                           
9 Koulukuljetusasetuksen (SFS 1970:340) 2 § ja Liikenneturvallisuusviraston määräyksissä 
koulukuljetuksista (TSVFS 1988:17). 
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Oikeus koulukuljetukseen muusta kuin kunnan osoittamasta koulusta 
Yleensä oppilaalla on oikeus koulukuljetukseen vain silloin kun koulupäivä 
suoritetaan loppuun kunnan hänelle osoittamassa koulussa, riippumatta siitä, 
minkä koulun oppilas/huoltaja on valinnut.  
 
Oppilaalla on kuitenkin oikeus koulukuljetukseen muuhun kuin kunnan 
hänelle osoittamaan kouluun, mikäli tästä ei aiheudu organisatorisia tai 
taloudellisia ongelmia kunnalle. Asian arvioinnissa kunnan lähtökohtana 
ovat ne velvollisuudet, joita kunnalle olisi aiheutunut, jos oppilas kävisi 
koulua, johon kunta halusi sijoittaa hänet.10 

Itse järjestetty kuljetus 
Poikkeustapauksissa voidaan tehdä päätös huoltajan itse järjestämästä 
kuljetuksesta. Tämä merkitsee, että huoltaja ottaa kantaakseen päivittäisen 
vastuun oppilaan kuljettamisesta kouluun kunnan maksamaa kohtuullista 
korvausta vastaan. 

Täydentävät säännöt 

Koulun toimintaan sisältyvät matkat 
Matkoja toiseen kouluun ja sieltä takaisin tai toisiin opetuspaikkoihin 
esimerkiksi aineissa käsityöt, urheilu, B-kieli tai opintokäynti, teatterikäynti, 
työelämään tutustumien/käytännön harjoittelu yms., ei lasketa 
koulukuljetuksiksi. Kukin koulu maksaa nämä kuljetukset itse.  

Odotus- ja matkustusajat 
Mahdolliset pitkät matkustus- ja odotusajat tulee ottaa huomioon 
koulukuljetustoiminnan suunnittelussa ja koordinoinnissa. Tämä saattaa 
merkitä, että lapsi joutuu odottamaan  koululla ennen oppituntia tai sen 
jälkeen. Lukujärjestysten ja koulukuljetusten suunnittelu tulee koordinoida 
odotusaikojen vähentämiseksi minimiin. Odotusajan pituuden ennen 
koulutunteja tai niiden jälkeen ei saisi ylittää 60:tä minuuttia. 
Poikkeustapauksissa saattaa kuitenkin esiintyä pitempiä odotusaikoja. 

Huoltajan vastuu 
Huoltaja vastaa siitä, että oppilas tulee koulukuljetuksen lähtöpaikkaan 
aamulla. Jos oppilas myöhästyy koulukuljetuksesta, huoltajalla on vastuu 
oppilaan tulemisesta kouluun. Kunta on luovuttanut vastuun huoltajalle 
koulupäivän loputtua. Tämä on voimassa silloin kun oppilas poistuu 
koulusta sovittuna aikana tai kun oppilas poistuu koulukuljetusajoneuvosta. 

Koulutaksia käyttäviä oppilaita koskee sääntö, että koulutaksi odottaa 
korkeintaan kolme minuuttia oppilaan tulemista koulukuljetuksen pysäkille. 

                                                           
10 Koululain (2010:800) 10 luvun 32 ja 40 §, sekä 11 luvun 31 ja 39 §. 
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Koulutaksin peruuttaminen 
Huoltaja vastaa koulutaksin peruuttamisesta  sairauden tai muiden 
vastaavien tapausten yhteydessä. Ellei peruutusta ole tehty, huoltajaa 
veloitetaan koulutaksikuluista. 
 
Huoltajalla ei ole oikeutta muuttaa noutamistaikoja eikä noutamis-
/jättöpaikkaa.  

Sairauden yhteydessä 
Huoltajan vastuulla on noutaa oppilas koulusta tämän sairastuessa äkillisesti 
koulupäivän aikana. 

Aikataulut 
Kunkin rehtorinalueen koulukuljetusvastaava vastaa aikataulun jättämisestä 
koulutoimiston koulukuljetusten käsittelijälle ennen uuden lukuvuoden 
alkamista. 

Jos aikatauluihin tulee muutoksia lukuvuoden aikana, ne raportoidaan 
koulun rehtorille, joka puolestaan ilmoittaa asiasta koulukuljetusten 
käsittelijälle.  

Peruutettu oppitunti 
Jos oppitunti peruutetaan, korvaavia busseja tai takseja ei järjestetä. Oppilas 
saa tällöin odottaa koulutiloissa. 

 
Väestökirjanpito/Asunto 
Väestökirjanpitolain (1991:481) mukaisesti oppilaan tulee olla kirjoilla siinä 
osoitteessa, jossa hän viettää suurimman osan ajastaan. Kahden huoltajan 
luona vuorotellen asuvan oppilaan tulee olla kirjoilla sen huoltajan luona, 
johon hänellä katsotaan olevan vahvempi suhde ja jonka luona hän viettää 
pitempään. Tämä merkitsee sitä, että jos oppilas on kirjoilla toisen huoltajan 
osoitteessa, huoltaja ei voi koskaan väittää, että oppilas asuu pitemmän ajan 
sen huoltajan luona, jonka osoitteessa oppilas ei ole kirjoilla.  

Asunnolla tarkoitetaan tavallisesti kiinteistöä, jossa oppilas on kirjoilla. 
Maatalouskiinteistöllä tarkoitetaan  rajattua tonttialuetta asunnon ympärillä 
(Lue myös alla oleva kappale Vuorotteluasuminen) 

Koulukuljetusta ei järjestetä oppilaalle silloin kun hänen huoltajansa asuu 
toisen kunnan alueella. 

Vuorotteluasuminen 
Vuorotteluasumisella tarkoitetaan oppilaan asumista kahdessa eri 
osoitteessa, kummankin huoltajan luona, joilla on oppilaan yhteishuoltajuus. 
Tämä merkitsee, että oppilaalla ei voi koskaan olla oikeutta 
koulukuljetukseen yhden huoltajan osoitteeseen kokoaikaisesti. Aikataulu 
oppilaan asumisesta kunkin huoltajan luona pitää oheistaa hakemukseen. 
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Silloin kun oppilas asuu vuorotellen kummankin huoltajan luona, 
koulukuljetuksen tarvetta tulee tutkia molempien huoltajien osoitteet 
lähtökohtana. Oppilaalla saattaa siten olla oikeus koulukuljetukseen toisen 
huoltajan luota, mutta ei toisen. Jos oppilaalla on oikeus bussikorttiin toisen 
huoltajan luota, mutta ei toisen huoltajan luota, oppilaalle annetaan 
korkeintaan kaksi koululaiskorttia kuukautta kohti. 

Hakumenettely 
Päätös koulukuljetuksesta tehdään korkeintaan lukuvuosi kerrallaan. 
Muuttunut väestökirjanpito-osoite saattaa aiheuttaa oikeuden 
koulukuljetuksen lakkaamiseen kesken lukuvuoden.  

Jos huoltaja haluaa, että oikeus koulukuljetukseen tutkitaan etäisyyden, 
liikenneolosuhteiden, lääketieteellisten syiden tai jonkun muun erityisen 
seikan johdosta, hänen on jätettävä hakemus tästä kunnan koulukuljetusten 
käsittelijälle. Hakulomake on kunnan kotisivulla, ja sen saa myös koulusta 
tai koulutoimistosta. 

Uusi hakemus on jätettävä ennen kutakin lukuvuotta. Hakemus on jätettävä 
viimeistään 31. toukokuuta. Myöhästynyt hakemus saattaa merkitä, että 
koulukuljetusta ei voida järjestää ensimmäisestä päivästä lähtien. 

Päätöksen pohjana olevien tietojen noutaminen 
Ellei hakemuksessa ole tarpeeksi tietopohjaa päätöksen tekemiseksi, 
täydentäviä tietoja voidaan pyytää koulun henkilökunnalta, lääkäriltä tai 
muilta hakijan tuntevilta henkilöiltä. Käsittelijä voi pyytää hakemuksen 
täydentämistä todistuksella tai muilla tiedoilla. Todistus ei sinänsä yleensä 
anna oikeutta koulukuljetukseen, vaan on vain osa päätöksen perustana 
olevaa tietomateriaalia. Jos huoltaja haluaa vedota toimintaesteeseen tai 
lääketieteellisiin syihin, lääkärintodistus tai vastaava on aina oheistettava 
hakemukseen. 

Päätöksistä valittaminen 

Päätös koulukuljetuksesta – oppilaan käydessä hänelle osoitettua koulua 
Päätöksestä koulukuljetuksesta – oppilaan käydessä kunnan hänelle 
osoittamaa koulua – voidaan valittaa ns. hallintovalituksella Uppsalan läänin 
hallinto-oikeuteen. Hallintolain (1986:223) 22 § ja siitä eteenpäin.  
 
Valitus lähetetään koulutoimistoon. Sen tulee olla saapunut 3 viikon sisällä 
päivästä, jona valittaja sai tiedon päätöksestä. 
 
Koulutoimisto tutkii, onko valitus tullut ilmoitetun ajan sisällä ja arvioi, 
voidaanko päätöstä muuttaa.  

Jos päätöstä ei tule koulutoimiston mielestä muuttaa, päätös lähetetään 
edelleen hallinto-oikeuden arvioitavaksi. 
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Päätös koulukuljetuksesta – oppilaan käydessä muuta kuin hänelle 
osoitettua koulua 
Päätöksestä koulukuljetuksesta – oppilaan käydessä muuta kuin kunnan 
hänelle osoittamaa koulua – voidaan valittaa vain ns. laillisuusharkinnan 
avulla kunnallislain (1991:900) 10 luvun mukaisesti. 

Valitus tulee lähettää Uppsalan läänin hallinto-oikeuteen 3 viikon sisällä 
siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirja on asetettu kunnan ilmoitustaululle. 

Toimimattomat bussikortit 
Toimimaton bussikortti voidaan maksutta vaihtaa koulu- tai 
koulutustoimistossa. Alkuperäinen kortti pitää tällöin palauttaa.  

Koululaiskortin kadottaminen 
Kadotetun koululaiskortin tilalle saa uuden toimitusmaksua vastaan, jos 
lomake "Katoamisilmoitus" on jätetty allekirjoitettuna. Korttia ei korvata, 
jos se katoaa, kun kortti on enää voimassa vähemmän kuin 7 päivää. 

Järjestelmän väärinkäyttö 
Oppilaalta voidaan evätä koululaiskortti, jos kunnalla on kohtuullinen syy 
epäillä järjestelmän väärinkäyttöä. Kunta tekee poliisi-ilmoituksen 
väärinkäytöstä.  

Bussikortin palauttaminen 
Oppilaan, jolla ei enää ole oikeutta koulukuljetukseen tai bussikorttiin 
osoitteenmuutoksen, opintojen keskeyttämisen tai muun vastaavan syyn 
takia, tulee välittömästi palauttaa kortti (viimeistään 14 päivän sisällä). Ellei 
tätä tehdä, kortista veloitetaan koko summa. 

Vakuutukset 

 Jos oppilas loukkaantuu liikenneonnettomuudessa tai jos jokin hänen 
omistamistaan tavaroista rikkoontuu onnettomuuden yhteydessä, kaikki 
kulut korvataan ajoneuvon liikennevakuutuksesta ja kunnan 
tapaturmavakuutuksesta. (Lisätietoja on kunnan verkkosivulla) 

 Oppilas, joka tahallaan rikkoo jotakin ajoneuvosta, on 
korvausvelvollinen ajoneuvon omistajalle, jolla on mahdollisuus esittää 
vahingonkorvausvaatimus oppilasta kohtaan. 

 Ryhmäkouluvakuutus kattaa taksimatkojen kulut, jos oppilas joutuu 
onnettomuuteen (lääkärintodistus vaaditaan). Hakemusta 
koulukuljetuksen saamiseksi ei tarvitse tällöin tehdä. Huoltajalla on 
vastuu yhteyden ottamisesta vakuutusyhtiöön. 
 

Määritelmiä 

 Koulukuljetuksella tarkoitetaan ainoastaan matkaa koululle ja koulusta 
(f-luokka-vk 9) 
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 Koulupäivän alulla ja lopulla tarkoitetaan aikaa, jolloin oppitunnit 
normaalisti alkavat ja loppuvat.  

 Koulumatkalla tarkoitetaan lyhintä käyttökelpoista tietä kodista lapselle 
koulunkäyntiä varten osoitettuun kouluun, mikä useimmiten merkitsee 
kävely- ja pyöräteitä. 

 Koulukuljetuksen pysäkillä tarkoitetaan kunnan päättämiä bussiin 
nousu- ja poistumispaikkoja.  

 Huoltajalla tarkoitetaan huoltajaa, yliholhoojaa tai muuta henkilöä, jolle 
huoltaja on tilapäisesti antanut vastuun oppilaasta. 

 

 

 


