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1. YLEISTÄ 

 
Tämä asiakirja sisältää 

 kuljetusten myöntämisen ja järjestämisen periaatteet 

 ohjeet koulukuljetusten hakemiseksi, kuljetusten aikaiseen käyttäytymiseen ja 
poikkeavien tilanteiden varalle. 

 
Esiopetuskuljetuksissa noudatetaan samoja periaatteita. 
 

Kaarinan kaupungin konsernijohdon ja toimialojen johtosäännön mukaan 

koulukuljetuksista päättäminen kuuluu sivistysjohtajalle. Sivistysjohtaja on 
delegoinut koulukuljetuksista päättämisen edelleen johtavalle rehtorille. 
 
Koulukuljetus toteutetaan Kaarinassa perusopetuslain 32 §:n ja sivistyslautakunnan 
vahvistamien periaatteiden mukaisesti. Suunnitelma vastaa Opetushallituksen 
koulukuljetuksia koskevaa opasta (Koulukuljetusopas, Oppaat ja käsikirjat 2021:1, 
Opetushallitus). 
 
 

1.1. Lainsäädäntö 

 
Perusopetuslaki 32 § (628/1998) 
 
"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) 
 
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 lasten päivähoitoon 
lasten päivähoidosta annetun lain 11 c §:ssä tarkoitetulla tavalla, opetuksen järjestäjällä on 
oikeus edellyttää, että lapsen huoltaja vastaa lapsen kuljettamisesta tai saattamisesta 
aiheutuvista kustannuksista päivähoito- ja esiopetuspaikan välillä. (8.4.2011/324) 
 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628?search%5Btype%5D=pika&amp;amp%3Bamp%3Bsearch%5Bpika%5D=Perusopetuslaki%2032%20%C2%A7&amp;amp%3Bamp%3Ba19.12.2003-1139
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628?search%5Btype%5D=pika&amp;amp%3Bamp%3Bsearch%5Bpika%5D=Perusopetuslaki%2032%20%C2%A7&amp;amp%3Bamp%3Ba24.6.2010-642
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628?search%5Btype%5D=pika&amp;amp%3Bamp%3Bsearch%5Bpika%5D=Perusopetuslaki%2032%20%C2%A7&amp;amp%3Bamp%3Ba8.4.2011-324
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Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun toimintaan." 
 
 
2. KULJETUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 

 

2.1. Koulumatkan pituus  

 
Kaupunki vastaa koulukuljetuksen järjestämisestä, jos oppilaan koulumatka kävellen kotoa 
kouluun on viittä kilometriä pidempi. Lapsella voi olla vain yksi virallinen asuinpaikka, josta 
kuljetus järjestetään. Tämä koskee myös vuoroasumista (KHO 14.3.2006/540).  
 
Koulumatkan pituus mitataan lyhintä talvella auki pidettävää jalankulkukelpoista reittiä pitkin 
kotiportilta koulun portille. Kotiportti tarkoittaa pihan / pihatien liittymää ja koulun portti 
koulun pihaan / kouluun johtavan tien liittymää. 
 
Koulutoimisto mittaa koulumatkat. Rajatapauksissa matkan pituus tarkistetaan kaupungin 
tontti- ja paikkatietopalveluista. Koulukuljetusta ei tarvitse erikseen anoa, mikäli koulumatka 
oppilaalle osoitettuun lähikouluun on yli viisi kilometriä.  
 
Koulumatka järjestetään ensisijaisesti julkista liikennettä käyttäen. Koulukuljetusautoa 
käytetään, mikäli julkista liikennettä ei ole tai kävelymatka julkisen liikenteen pysäkille ylittää 
omavastuurajan. 
 
Huoltajalle voidaan hakemuksesta korvata oppilaan kuljettamisesta 
aiheutuneita kuluja (Luku 3.4.). 
 
Oppilaan itse kuljettava matka 
Kaupungin velvollisuutena ei ole järjestää koulukuljetusta koko matkalle, vaan kuljetus 
voidaan järjestää vain osalle matkasta. Matka voidaan järjestää myös vaihtoyhteydellä 
toiseen joukkoliikenteen kulkuneuvoon. 
 
Yhdensuuntaiset omavastuurajat (kilometrirajat) nouto/paluupysäkille ovat pisimmillään: 

 1-2 luokan oppilaille 2 km 

 3-6 luokan oppilaille 3 km 

 7-9 luokan oppilaille 5 km 
 
Mikäli oppilas kävelee osan koulumatkasta pysäkille koulukuljetusautolle/kouluun, 
huomioidaan, ettei koulumatkoihin käytettävä aika ylitä perusopetuslain 32 § mukaisia 
enimmäisaikoja. 

 
Kuntaliiton ohjeistuksen mukaan oppilaan kilometriä kohti tarvitsema 
keskimääräinen kävelyaika on seuraava: 
 
Ikä Kävelyaika 
5 v. 16 min. 
6 v. 15 min. 
7 v. 14 min. 
8 v. 13 min. 
9 v. 12,5 min. 
10 v. 12 min. 
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11 v. 11,8 min. 
12 v. 11,6 min. 
13 v. 11,4 min. 
14 v. 11,2 min. 
15 v. 11 min. 
16 v. 10,8 min. 
 

 

2.2. Koulumatkan vaarallisuus 

 
Kaupunki järjestää kuljetuksen liian vaaralliseksi määritellylle 
koulumatkalle tai sen osuudelle. 
 
Tieosuuksien vaarallisuuden arvioinnissa käytettävistä menetelmistä päättää opetuksen 
järjestäjä. Koulumatkan vaarallisuus määräytyy sivistyslautakunnan asettamien Koululiitu-
ohjelman raja-arvojen mukaisesti (27.3.2013 § 12). Koululiidusta saatavat raja-arvot ovat 
suuntaa-antavia. 
 
Koululiitu-ohjelmassa tarkastellaan monipuolisesti koulumatkan liikenteellisiä olosuhteita: 
liikennemäärät, nopeusrajoitukset, ajoradan leveys /piennarleveys, tien päällyste, 
näkyvyys, asutus, tien toiminnallinen luokka kertoimina, valaistus, kevyen liikenteen väylä 
ja tien kunnossapitoluokka. 
 
Vaaralliset tieosuudet tarkistetaan koulutoimistossa. Kuljetusta ei järjestetä, jos vaaralliseksi 
todettu tienosa tai sen ylitys voidaan korvata ohjaamalla oppilaat käyttämään turvallista 
pidempää, kuitenkin alle 5 kilometrin kulkuyhteyttä. 
 
Koulumatkaetuus voidaan myöntää koko lukuvuodeksi tai vain osaksi lukuvuotta, esimerkiksi 
talvikaudeksi marraskuun alusta helmikuun loppuun. 
 

2.3. Koulumatkan vaikeus ja rasittavuus 

 
Kaupunki järjestää oppilaalle kuljetuksen, jos koulumatka on hänen henkilökohtaiseen 
kehitystasoonsa tai terveydentilaansa nähden liian vaikea tai rasittava. 
 
Kuljetuksen järjestäminen em. perusteella edellyttää aina asiantuntijalausuntoa oppilasta 
hoitavalta taholta, kuten lääkäriltä tai psykologilta. Asiantuntijalausunnon saamiseksi 
Kaarinassa voi lapsen mahdollisiin aiempiin kontakteihin liittyen kääntyä esimerkiksi 
koululääkärin, koulupsykologin, terveyskeskuspsykologin tai perhekeskuksen psykologin 
puoleen.  
 
Lausunnosta tulee ilmetä kuljetustarpeiden syiden ja perustelujen lisäksi se, mille ajalle 
kuljetusta tarvitaan. Koulutoimistolle toimitettavat asiantuntijalausunnot ovat voimassa 
määräajan tai enintään lukuvuoden kerrallaan. Määräaika on määritetty 
koulukuljetuspäätöksessä. Tulee huomioida, ettei pelkkä suositus kuljetuksen tarpeesta ei 
riitä kuljetuksen myöntämiseen. 
 
Noutopaikkana on pääsääntöisesti reitin varrella oleva vakituinen noutopysäkki. 
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2.4. Musiikki- ja liikuntaluokalla opiskelu 

 
Musiikkiluokkalaisille ei järjestetä kuljetusta, vaikka koulumatkan pituus ylittäisi viisi 
kilometriä, ellei lähikouluksi ole määritelty Valkeavuoren koulua. 
 
Liikuntaluokkalaisille ei järjestetä kuljetusta, vaikka koulumatkan pituus ylittäisi viisi 
kilometriä, ellei lähikouluksi ole määritelty Piispanlähteen koulua. 
 

2.5. Muussa kuin lähikoulussa koulua käyvät oppilaat 

 
Perusopetuslain 6 §:n mukaan opetus tulee kunnassa järjestää niin, että oppilaiden 
matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä 
liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. 
 
Kunta osoittaa oppivelvolliselle lähikoulun tai muun soveltuvan paikan, jossa opetus 
järjestetään lain edellyttämällä tavalla. 
 
Toissijaiseen kouluun koulukuljetusta ei järjestetä. Kaarinan kaupunki ei järjestä eikä 
korvaa huoltajan anomuksesta vieraassa kunnassa, muussa kuin kunnan osoittamassa 
lähikoulussa (mm. kansainvälisessä koulussa) tai yksityisessä koulussa (esim. SKY 
Suomen kristillinen yhteiskoulu) käyvien oppilaiden koulukuljetuksia.  
 
Kaarinassa käyvien vieraskuntalaisten oppilaiden kuljetuksia ei järjestetä eikä korvata. 
Koulutapaturmat tekevät tähän poikkeuksen (Kohta 6.1). 
 

2.6. Ruotsinkielisten oppilaiden kuljetukset 

 
S:t Karins svenska skolaa käyvien oppilaiden koulukuljetusperusteet määräytyvät 
tämän suunnitelman mukaisesti. 

 
Turussa koulua käyvien ruotsinkielisten 7.-9. luokan oppilaiden koulukuljetusten 
käytännön järjestelyistä vastaa Kaarinan kaupunki. 
 

2.7. Vieraassa kunnassa käyvien erityisen tuen oppilaiden kuljetukset 

 
Kaarinan kaupunki järjestää Turun kaupungin erityiskouluja käyvien kaarinalaisten 
oppilaiden kuljetukset edellyttäen, että kaupunki on sopinut oppilaspaikan hankkimisesta 
toisesta kunnasta. Myös valmistavaan opetukseen Turussa osallistuvien kaarinalaisten 
oppilaiden koulukuljetukset järjestetään. Muualla erityiskouluja käyvien oppilaiden 
koulukuljetusten järjestämisestä sovitaan tapauskohtaisesti ao. kuntien kanssa. 
 

2.8. Esiopetus 

 
Esikoululaisen huoltajat vastaavat siitä, että esikoululainen aina saatetaan ns. nouto-
/paluupysäkille ja häntä ollaan vastassa, kun lapsi saapuu esiopetuksesta. Esi-
opetuspaikassa otetaan lapset vastaan aamulla ja saatetaan kuljetukseen iltapäivällä. 
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Kaarinan kaupungin alueella varhaiskasvatuksen tukemasta yksityisestä perhe-
päivähoitopaikasta voidaan anomuksesta järjestää kuljetus perusopetuslain mukaiseen 
kaupungin omaan esiopetuspaikkaan. 
 
Kuljetus voidaan anomuksesta järjestää myös hoitoryhmässä olevalle yksityisen 
perhepäivähoitajan omalle esiopetuksessa olevalle lapselle tai jos perhe on järjestänyt 
perhepäivähoitajan kotiin ja hoitoryhmässä oleva lapsi osallistuu esiopetukseen. Kuljetus 
järjestetään mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti kohdan 3.1. mukaisesti. 
 
 
3. KOULUKULJESTEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET 

 

3.1. Yleiset periaatteet 

 
Koulukuljetukset pyritään järjestämään mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti ja 
tehokkaasti. 
 
Koulukuljetuksissa hyödynnetään ensisijaisesti olemassa olevaa sisäistä joukkoliikennettä. 
Muita kuljetusmuotoja ovat koulukuljetusautot (taksit ja joukkoliikenneluvalla oleva kalusto), 
jotka kilpailutetaan hankintalain mukaisesti. Oppilas voi joutua käyttämään koulumatkallaan 
eri kuljetusmuotoja (joukkoliikenne ja/tai koulukuljetusautot). 
 
Kuljetukset järjestetään pääsääntöisesti kodin ja koulun väliselle matkalle, huomioiden 
kohta 2.1.(koulumatkan pituus yli 5 km). 
 
Turun erityiskoulussa tai Kaarinan pienryhmissä käyvien oppilaiden kuljetuksista 
Kaarinan iltapäiväkerhoon päätetään tapauskohtaisesti. 
 
Mahdollinen vapautus liikunnasta ei muuta oppilaan aamu- tai iltapäiväkuljetusaikoja. Koulu 
järjestää vapautuksen ajaksi muuta ohjelmaa. 
 
Iltapäivätoimintaan osallistuvien, koulumatkaetuuden saaneiden oppilaiden 
osalta tulee huomioida, että koulukuljetukset ajetaan oppilaan työjärjestykseen 
merkityn koulupäivän päätyttyä. Kaupunki ei järjestä kuljetuksia 
iltapäivätoiminnasta kotiin.  
 
Koulun järjestämään oppilaskerhoon /-kerhosta kuljetukset järjestetään, mikäli 
kuljetus sopii jo olemassa olevaan kuljetukseen. Kaupunki ei järjestä kuljetuksia 
maksullisiin kerhoihin tai maksullisista kerhoista. Toisen koulun iltapäiväkerhoon 
kuljetusta ei järjestetä. 
 
Kaarinan koulutoimi ei järjestä eikä korvaa oppilaiden terapiakuljetuksia. 
 

3.2. Linja-autokuljetukset 

 
Koulukuljetukseen oikeutetulle oppilaalle Kaarinan kaupunki myöntää joukkoliikenteellä 
matkustamista varten Kaarinan kaupungin palvelupisteissä ladattavan koululaiskortin. 
Uusille koululaiskortin (Föli-kortin) käyttäjille kortti on noudettavissa palvelupisteistä. 
Kortille on ladattu lukuvuoden aikana tarvittava määrä matkoja. Kortti oikeuttaa 
lukuvuoden aikana matkustamaan vain koulumatkoja (kaksi matkaa /päivä). 
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Kaupunki ostaa oppilaalle vain yhden kortin. Jos kortti rikkoutuu tai katoaa, oppilaalta 
peritään uuden kortin hankkimisesta aiheutuneet maksu- ja käsittelykulut. Kadonneen tai 
rikkoutuneen kortin käyttämättömät matkat korvataan lippu-/ korttiehtojen mukaisesti. 
 
Koululaisten yhden matkan vaihtoaika on 75 minuuttia. 
 
Korttia ei tarvitse palauttaa kesäloman ajaksi. Föli-kortti on käytettävissä uuden 
lukuvuoden alkaessa, mikäli oppilaalla on edelleen koulukuljetusoikeus. 
 
Bussiaikataulujen muuttuessa (talvi- /kesäaikataulut) vanhempien on huolehdittava 
mahdollisten muutosten vaikutuksesta oppilaan kulkemiseen. 
 

3.3. Muut kuljetusmuodot 

 
Koulukuljetusauton mukaisia kuljetuksia ei järjestetä ovelta ovelle kuljetuksena, vaan 
oppilaat kerääntyvät ns. runkolinjan noutopysäkeille samalla tavoin kuin linja-autoa 
käyttävät oppilaat kerääntyvät linja-autopysäkeille. Ns. noutopysäkit päätetään erikseen 
reittikohtaisesti. Koulukuljetusautoon ei voida ottaa muita oppilaita kuin koulukuljetukseen 
oikeutettuja oppilaita. 
 
Poikkeuksista päätetään tapauskohtaisesti asiantuntijalausuntoihin perustuen. 
 

3.4. Kuljetusavustus 

 
Oppilaan huoltajalle voidaan maksaa anomuksesta kuljetusavustusta 
koulumatkakustannuksiin, jos oppilas täyttää kuljetusehdot ja huoltaja kuljettaa tai saattaa 
oppilasta. Maksettava korvaus on 0,23€ kilometri /suunta kaupungin määrittelemän matkan 
pituuden mukaan. Korvausta ei myönnetä, jos oppilas on mahdollista sijoittaa kunnan 
järjestämään koulukuljetukseen, eivätkä esim. terveydelliset syyt vaadi erilliskuljetusta. 
Avustuksen myöntäminen arvioidaan tapauskohtaisesti ja asiasta tehdään 
viranhaltijapäätös. 
 

3.5. Kuljetusten odotus 

 
Aikataulusta johtuen oppilas voi joutua odottamaan kuljetusta aamulla ja/tai iltapäivällä. 
Odotuksessa huomioidaan lain asettamat koulumatkan enimmäisajat (oppilaan iästä 
riippuen 2,5 h tai 3 h/ koulupäivä). Odotusajat pyritään pitämään kohtuullisina. Kuljetusta 
odottavalle oppilaalle koulu järjestää mahdollisuuden ohjattuun toimintaan. Ohjattu 
toiminta voi olla esim. läksyjen tekoa. Valvojana voi toimia koulun henkilöstöön kuuluva 
työntekijä ja vastuu valvonnan järjestämisestä on koulun rehtorilla. Odotusajat näkyvät 
Wilmassa kuljetusaikojen yhteydessä. 
 

3.6. Kuormitussäädökset 

 
Koulukuljetuksissa noudatetaan liikenne- ja viestintäministeriön päätöstä koulu- ja 
päivähoitokuljetusten kuormituksesta ja turvallisuusjärjestelyistä. 
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3.7. Oppilaan sairastuminen koulupäivän aikana 

 
Koululta otetaan yhteyttä huoltajaan kuljetusoppilaan noutamiseksi kotiin. 
 
 
4. KUINKA KOULUKULJETUSTA HAETAAN 

 
Koulumatkan pituuden ja tien vaarallisuuden perusteella koulukuljetusta ei tarvitse erikseen 
anoa, mikäli oppilaan koulumatka on lautakunnan päätöksellä määritetty vaaralliseksi. 
Oppilashallinto- ja Koululiituohjelmasta saatavien tietojen sekä sivistyslautakunnan 
hyväksymien koulukuljetuksia koskevien periaatteiden perusteella ratkaistaan oppilaan 
kuljetustarve. 

 
Ajantasaiset asiantuntijalausunnot haettavaa koulukuljetusta varten on toimitettava 
hakemuksen mukana koulutoimistoon joko sähköisesti (koulukuljetus@kaarina.fi) tai 
Kaarina-talon palvelupisteeseen (Fiskari) kunakin vuonna toukokuun loppuun mennessä. 
Koulukuljetuspäätös tehdään asiantuntijalausuntojen perusteella enintään lukuvuodeksi 
kerrallaan. 
 
 
5. KULJETUKSEN AIKANA NOUDATETTAVAA 

 

5.1. Yleistä 

 
Koulun järjestyssäännöt ovat voimassa myös koulumatkan aikana. Koulukuljetusta 
varten saatua koululaiskorttia saa käyttää ainoastaan koulumatkoihin. 
 
Oppilaille, joille on myönnetty koulukuljetus, lähetetään kuljetuspäätöksen 
yhteydessä lautakunnan hyväksymä koulukuljetussuunnitelma ja 
koulukuljetusperiaatteet sekä koulukuljetusautoa käyttäville oppilaille tiedot nouto-
/jättöpaikasta. 
 
Wilmasta löytyvät lukujärjestyksen mukaiset koulukuljetusauton aamun noutoajat sekä 
iltapäivän paluuajat koululta. Julkisen liikenteen aikatauluja ei merkitä Wilmaan. 
 
Yhtenäiskoulujen jaksojen vaihtuessa mahdollisesti muuttuneista kuljetusaikatauluista 
informoidaan huoltajia Wilma -järjestelmän kautta. Koulukuljetusautoa käyttävän oppilaan 
aikataulu löytyy Wilmasta ylävalikosta kohdasta Kuljetus: Koulukuljetusauton aikataulu. Muut 
mahdolliset, mm. koulujen toiminnasta aiheutuvat kuljetus- ja aikataulumuutokset tiedotetaan 
koulujen toimesta. 
 

5.2. Liikenneturvallisuus 

 
Liikenneturvallisuus on kuljetuksen aikana tärkeintä. Linja-autossa tai koulu-
kuljetusautossa ei saa liikkua kuljetuksen aikana paikasta toiseen. Koulukuljetus-
autossa on kuljetuksen aikana pidettävä turvavyöt kiinni. 
 
Koulukuljetusautossa on oltava mukana tilaajan antama kuljetusluettelo oppilaista. 
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5.3. Linja-auton tai tilausliikenteen kuljettaja 

 
Kuljettaja on koulukuljetusten aikana kasvatuksesta vastaava henkilö. 
 
Kuljetusten aikana noudatetaan kuljettajan antamia ohjeita. Linja-auton tai 
koulukuljetusauton kuljettaja saa tarvittaessa puuttua kuljetuksen aikana tapahtuvaan 
epäasialliseen käytökseen tilanteen vaatimalla tavalla. 
 
 

5.4. Oppilasta koskevaa 

 
Lukuvuoden alussa huoltajan tulee seurata mahdollisia aikataulumuutoksia Wilmassa 
(Kuljetus  Koulukuljetusauton aikataulu). Kuljetusta odottavan oppilaan on oltava 
sovitussa paikassa viisi minuuttia ennen annettua aikaa. 
 
Joukkoliikennettä käyttävän oppilaan tulee olla pysäkillä riittävän ajoissa ennen reitin linja-
auton ohjeellista pysäkkiaikaa. Koulukuljetusauton ja/tai joukkoliikenneauton ei tarvitse 
odottaa oppilasta, jos hän myöhästyy noutopysäkiltä. Tällöin kuljetus kouluun tai iltapäivällä 
koulusta on vanhempien vastuulla. 
 
Kuljetus ei ole myöhässä, jos se saapuu pysäkille enintään 10 minuutin kuluttua 
sovitusta ajasta. 
 
Koulukuljetusauto ei saa ohittaa noutopysäkkiä ennen sovittua aikaa, elleivät kaikki 
pysäkiltä kyytiin nousevat oppilaat ole mukana. 
 
Kuljetusoppilaita koskevat huoltajien mahdolliset viestit tulee lähettää sähköpostilla 
osoitteeseen  koulukuljetus@kaarina.fi, ei Wilma -viestinä. Seuraavaa viikkoa 
koskevat kuljetusmuutokset tulee lähettää keskiviikkoisin kello 12 mennessä em. 
sähköpostiin. 
 
Koulukuljetusauton/joukkoliikenneauton kyytiin saa ottaa vain sellaisia välineitä, joita 
tarvitaan lukujärjestyksen mukaisesti esimerkiksi liikuntatunneilla tai joiden tuomisesta on 
erikseen sovittu koulun kanssa (ei kuitenkaan polkupyöriä). Oppilaiden tarvitsemat 
välineet tulee kuljetuksen ajaksi pakata ja suojata asianmukaisesti. 
 
Oppilas voi itse ilmoittaa jäävänsä tilapäisesti pois koulukuljetusauton paluukuljetuksesta 
vain siinä tapauksessa, että hänellä on esittää huoltajan allekirjoittama asiaa koskeva lupa 
tai asiasta on erikseen informoitu koulua. Vastuu kotimatkasta siirtyy tällöin huoltajalle. 
 

5.5. Vastuut 

 
Koulukuljetuksessa mukana olevien lasten huoltajat vastaavat siitä, että lapsi pääsee 
turvallisesti kotoa linja-auto-/koulukuljetusauton noutopysäkille ja vastaavasti linja-
auto- ja/tai koulukuljetusauton noutopysäkeiltä kotiin. 
 
Liikennöitsijän/kuljettajan vastuu kattaa oppilaiden kuljetuksen noutopysäkiltä koulun 
pysäkille ja koulun pysäkiltä paluupysäkille. 
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6. POIKKEUSTILANTEET 

 

6.1. Koulukuljetus koulutapaturman takia 

 
Kaarinan kaupunki on vakuuttanut kaikki oppilaat esikoulussa, koulussa tai 
koulumatkalla tapahtuvan tapaturman varalta. Koulutapaturman sattuessa huoltajan 
tulee toimittaa koulutoimistoon (koulukuljetus@kaarina.fi) lääkärintodistus, josta selviää 
mahdollinen koulukuljetuksen tarve ja sen kesto joko julkisella joukkoliikenteellä tai 
koulukuljetusautolla. Lääkärintodistuksessa tulee olla maininta, että kyseessä on 
koulutapaturma. 
 
Vakuutus koskee varsinaista kouluaikaa, iltapäivätoimintaa, koulumatkaa välittömästi koulun 
ja kodin välillä sekä myös vuosittaiseen suunnitelmaan merkittyjä opinto- ym. retkiä. 
 
 

6.2. Koulukuljetus vapaa-ajan tapaturman takia 
 
Onnettomuuden sattuessa vapaa-ajalla huoltajan tulee toimittaa koulutoimistoon 
(koulukuljetus@kaarina.fi) seuraavat tiedot: oppilaan nimi, kotiosoite ja koulun nimi. Lisäksi 
koulutoimistoon tulee toimittaa lääkärintodistus, josta selviää mahdollinen koulukuljetuksen 
tarve, kuljetusmuoto (joukkoliikenne tai koulukuljetusauto) ja kuljetustarpeen kesto. 
Koulukuljetus pyritään järjestämään mahdollisimman pian tiedon tultua koulutoimiston 
tietoon. Kuljetuksissa noudatetaan lukujärjestyksen mukaisia aikoja. 
 
Kuljetus vapaa-ajalla sattuneen loukkaantumisen takia ei koske vieraskuntalaisina 
oppilaaksi otettuja. 
 

6.3. Kuljetukset ovat myöhässä 

 
Ajokelin ollessa erityisen huono tai muista erityisistä syistä voi joskus käydä niin, että 
joukkoliikenneauto /koulukuljetusauto ei pääse kulkemaan aikataulun mukaisesti. 
Liikennöitsijä on tällöin velvollinen järjestämään korvaavan kuljetuksen. 
 

6.4. Vahinko tai ilkivalta 

 
Liikennöitsijä ja oppilaan huoltaja sopivat vahinkojen korvaamisesta keskenään. Kaupunki ei 
korvaa oppilaiden autoille aiheuttamia vahinkoja. 
 

6.5. Kuljetuksen laatu 

 
Kuljetuksiin liittyvä mahdollinen palaute osoitetaan sähköpostiin koulukuljetus@kaarina.fi. 
 
Mikäli kuljetuksessa tapahtuu vakavia rikkomuksia, kuten liikennelainsäädännön rikkomista, 
tulee asianosaisten ottaa suoraan yhteyttä poliisiin. 
 
7. LIIKENNETURVALLISUUS 

 
Kaupunki tekee omalta osaltaan jatkuvaa työtä koulumatkojen turvallisuuden puolesta. 
Huoltajat ovat ensisijaisesti velvollisia opastamaan lapsiaan liikkumaan turvallisesti 
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liikenteessä. Heidän toivotaan huolehtivan siitä, että koulunsa aloittaville ja vanhimmillekin 
oppilaille opetetaan ja kerrataan vuosittain koulumatkareitit ja liikenteessä kulkeminen.  
 
Koulukuljetusauto on merkittävä edessä ja takana omalla kilvellä, jonka voi korvata taksissa 
valaistulla koulukyytikuvulla. Koululaiskuljetuksissa ajoneuvokohtainen nopeusrajoitus on 
max. 80 km/h. 
 
 
8. TOISEN ASTEEN OPISKELIJOIDEN KULJETUKSET 

 
Kaarinan kaupunki ei järjestä koulukuljetuksia toisen koulutuksen opiskelijoille. 
Toisen asteen opiskelijan on mahdollista saada tietyin edellytyksin 
koulumatkatukea Kelalta.  
 
Kaarinan lukion opiskelijat on vakuutettu koulussa tai koulumatkalla tapahtuvan tapaturman 
varalta. Vakuutus koskee varsinaista kouluaikaa, koulumatkaa välittömästi koulun ja kodin 
välillä sekä myös vuosittaiseen suunnitelmaan merkittyjä opinto- ym. retkiä. 
 
 
 
 
 
 


