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NOKIAN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 

1. YLEISET PERIAATTEET 
 
Nokian kaupungin koulukuljetuksista vastaava sivistyslautakunta on hyväksynyt 
koulukuljetuksia koskevat yleiset periaatteet ja ehdot, joiden täyttyessä kunta järjestää 
oppilaalle koulukuljetuksen. Koulukuljetukset toteutetaan perusopetuslain 32 §:n mukaisesti 
esiopetuksen, perusopetuksen lisäopetuksen ja perusopetuksen 1.-9. luokkien oppilaille. 
Kuljetusta ei järjestetä lukion tai ammatillisen koulutuksen oppilaille. Näissä periaatteissa 
käsitellään vain koulukuljetusten järjestämisperiaatteita sekä eri osapuolten velvoitteita 
koulukuljetuksiin liittyen.  
 
Pääperiaatteena koulukuljetusten järjestämisessä on turvallisuus, tasapuolisuus, taloudellisuus 
ja tarkoituksenmukaisuus. Oppilas voi joutua käyttämään koulumatkallaan useita eri 
kuljetusvälineitä. Pääsääntöisesti koulukuljetuksissa käytetään avointa joukkoliikennettä. 
Tilausliikennettä käytetään tai huoltajille maksetaan saattoavustusta, jos:  

- joukkoliikenne puuttuu tai sen reitit ja aikataulut ovat koulukuljetukseen 
soveltumattomat  

- oppilas ei pysty terveydellisistä syistä käyttämään joukkoliikennettä 
- tien vaarallisuuden perusteella 

 
Kaupunki ei vastaa erillisistä kuljetuksista huonoissa keliolosuhteissa eikä joukkoliikenteeseen 
tai taksiliikenteeseen kohdistuvien työtaistelutoimenpiteiden aikana. Näissä tapauksissa 
huoltajan vastuulla on huolehtia oppilaan kuljettamisesta kouluun. Ongelmatilanteissa huoltajia 
pyritään tiedottamaan kuljetuksiin liittyvistä asioista. 

2. KÄSITTEITÄ 
 
Avustus. Perusopetuslain 32 §:n mukaisesti maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan 
kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus. Pääsääntöisesti avustuksena 
myönnetään joukkoliikenteen käyttöön oikeuttava koululippu. 
 
Joukkoliikenteellä tarkoitetaan Tampereen seudun joukkoliikenteen järjestämää, kaikille 
avointa joukkoliikennettä.  
 
Joukkoliikenteen järjestäjällä tarkoitetaan Tampereen seudun joukkoliikennettä  
 
Koulukuljetuksella tarkoitetaan sekä maksutonta kuljetusta että oppilaan kuljettamiseen tai 
saattamiseen myönnettävää riittävää avustusta, ellei ko. kohdassa ole tarkemmin täsmennetty 
kumpaako asia koskee. 
 
Kuljetuksen järjestäjä ks. tilausliikenteen järjestäjä ja joukkoliikenteen järjestäjä 
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Maksuton kuljetus. Perusopetuslain 32 §:n mukaisesti oppilaalla on oikeus maksuttomaan 
kuljetukseen, jos koulumatka on viittä kilometriä pitempi. Maksuttomalla kuljetuksella 
tarkoitetaan järjestettyä koulukuljetusta ts. tilausliikennettä (ks. tilausliikenne).  
 
Tilausliikenteellä tarkoitetaan Nokian kaupungin ostamaa liikennettä, joka on ostettu 
nimenomaan koulukuljetuksia varten. Tilausliikennettä hoidetaan sekä takseilla että ns. 
pikkubusseilla. Tilausliikenteen käytännön järjestelyistä vastaa Nokian kaupungin 
koulukuljetukset 
 
Tilausliikenteen järjestäjällä tarkoitetaan Nokian kaupungin koulukuljetuksia 

3. LAINSÄÄDÄNTÖ 
 
Perusopetuslaki (628/1998 sekä laki em. lain muuttamisesta)  
 
§ 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 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 §:n 6 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 §:ssä 11 c 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) 
 
Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun toimintaan. 
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4. KOULUKULJETUKSEN JÄRJESTÄMISPERIAATTEET ESI- JA PERUSOPETUKSESSA 
 
Nokian kaupunki myöntää koulukuljetuksen sellaisille esiopetusta, perusopetusta tai 
perusopetuksen lisäopetusta käyville Nokialla asuville oppilaille, jotka ovat perusopetuslain 
mukaan oikeutettuja koulukuljetukseen. 
 
Ensisijaisesti oppilaalle myönnetään oppilaan kuljettamiseen tai saattamiseen riittävä avustus. 
Avustus myönnetään joukkoliikenteen käyttöön oikeuttavana koululippuna. Mikäli 
joukkoliikennettä ei ole tarjolla, tai lapsi ei voi käyttää joukkoliikennettä psyykkisten tai fyysisten 
syiden vuoksi, oppilas on oikeutettu maksuttomaan kuljetukseen, joka järjestetään 
tilausliikennettä hyödyntäen. 
 
Oppilas on oikeutettu koulukuljetukseen kun koulumatkan pituus on 

- esiopetuksen ja perusopetuksen 1. – 3. luokkien oppilailla yli kolme (3) kilometriä 
- perusopetuksen 4. – 9. luokan oppilailla ja perusopetuksen lisäopetuksen oppilailla yli 

viisi (5) kilometriä 
 
Esiopetusta, perusopetusta tai perusopetuksen lisäopetusta saavalla oppilaalla on oikeus 
koulukuljetukseen myös silloin, kun koulumatka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon 
ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Myös näissä 
tapauksissa myönnetään ensisijaisesti oppilaan kuljettamiseen tai saattamiseen riittävä avustus 
(joukkoliikenteen käyttöön oikeuttava koululippu). Maksuton kuljetus (taksikuljetus) 
myönnetään, mikäli oppilas ei voi käyttää joukkoliikennettä psyykkisten tai fyysisten syiden 
vuoksi. Koulukuljetusten hakemista siihen perustuen, että koulumatka on liian vaikea, rasittava 
tai vaarallinen käsitellään myöhempänä. 
 

4.1 Koulumatka 
 
Koulumatkalla tarkoitetaan oppilaan päivittäistä kodin/asunnon ja koulun/esiopetuksen 
järjestämispaikan välistä matkaa, jonka oppilas kulkee kouluun mennessään ja sieltä 
palatessaan. Koulukuljetukset myönnetään vain kodin ja koulun väliselle matkalle. Koulumatkan 
pituus tarkoittaa yhdensuuntaista koulumatkaa.  
 
Koulumatka mitataan lyhintä jalankulkukelpoista reittiä liittymästä, jossa kodin/asunnon tontille 
tai tilalle johtava tie erkanee nimetystä osoitetiestä, koulun portille. Mikäli kodin/asunnon 
tontille/tilalle tai koulun pihaan johtaa useita liittymiä, mittaus suoritetaan koulua/kotia 
lähimpänä olevaan jalankulkukelpoiseen liittymään. 
 
Tilanteissa, joissa koulumatkan mittaus vaatii tarkempaa mittausta, mittauksen suorittaa Nokian 
kaupungin kaupunkimittauksen mittaustoimi. Mittauksessa käytetään autoa, jossa on erillinen, 
tarkkaan matkanmittaukseen tarkoitettu kalibroitu mittalaite. 
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4.2 Omavastuumatka 
 
Kunnan velvollisuutena ei ole koulukuljetuksen järjestäminen koko matkalle, vaan oppilaan 
edellytetään kävelevän osan koulumatkastaan. Omavastuumatka, jonka oppilaan odotetaan 
kävelevän koulumatkansa aikana on 

- esi- ja perusopetuksen 1. – 3. luokkien oppilailla enintään kolme (3) kilometriä 
- perusopetuksen 4. – 9. luokan oppilailla ja perusopetuksen lisäopetuksen oppilailla 

enintään viisi (5) kilometriä 
 
Omavastuumatkaa mitattaessa mittauspiste oppilaan kodin päässä noudattaa samaa 
periaatetta kuin koulumatkaa mitattaessa. (Ks. Koulumatka)  
 
Oppilas voi joutua käyttämään koulumatkallaan useita eri kuljetusvälineitä. 
 

4.3 Lähikoulu ja koulunkäynti muussa kuin lähikoulussa 
 
Toissijaista koulua käyvä oppilas ei ole oikeutettu koulukuljetukseen, ellei toissijaisen koulun 
oppilaaksiottopäätöksessä toisin mainita. Toissijaista koulua käyvä on kuitenkin oikeutettu 
tapaturman johdosta järjestettävään tilapäiseen koulukuljetukseen, mikäli huoltajat eivät itse 
pysty vastaamaan oppilaan kuljettamisesta kouluun (Ks. 5.2. Tilapäinen koulukuljetus). 
 
Koulukuljetus myönnetään vain kunnan osoittamaan esiopetuspaikkaan tai lähikouluun. Mikäli 
oppilas hakeutuu muuhun kuin kaupungin osoittamaan esiopetuspaikkaan tai lähikouluun, 
koulumatkoista vastaa huoltaja. Toissijaista koulua käyvä ei ole oikeutettu koulukuljetukseen 
lääkärin/psykologin lausunnon tai koulumatkan vaarallisuuden perusteella. 
 
Äidinkieleltään ruotsinkieliselle perusopetuksen oppilaalle myönnetään koulukuljetus 
ruotsinkieliseen perusopetukseen Tampereelle perusopetuslain 6 §:n perusteella. Vastaavasti 
äidinkieleltään ruotsinkieliselle esiopetuksen oppilaalle myönnetään koulukuljetus 
ruotsinkieliseen esiopetukseen Tampereelle em. lain perusteella. Koulukuljetus ruotsinkieliseen 
perusopetukseen tai esiopetukseen myönnetään ensisijaisesti oppilaan kuljettamiseen tai 
saattamiseen riittävänä avustuksena. Avustuksena toimii joukkoliikenteen käyttöön oikeuttava 
koululippu. Oikeus koululippuun myönnetään opetuksen järjestäjän toimesta. Mikäli oppilaalle 
haetaan tilausliikennekuljetusta (taksikuljetus) koulumatkan vaarallisuuden, rasittavuuden tai 
koulumatkan keston perusteella tulee vapaamuotoinen hakemus osoittaa Nokian kaupungin 
johtavalle rehtorille. 
 
Oppilas, joka käy huoltajan hakemuksen perusteella sellaista koulua, jossa painotetaan yhtä tai 
useampaa oppiainetta, ei ole oikeutettu koulukuljetukseen, mikäli kyseinen koulu ei ole 
oppilaan lähikoulu. Poikkeuksena tähän ovat oppilaat, joille maksuton koulukuljetus on 
myönnetty oppilaaksi ottopäätöksessä ennen 29.6.2015. Näillä oppilailla oikeus maksuttomaan 
koulukuljetukseen pysyy siihen asti, kun oppilas käy kyseistä koulua tai kyseistä 
painotusluokkaa, johon etuus on myönnetty (KH 22.8.2016 § 290). 
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Oppilas, joka käy huoltajan hakemuksen perusteella sellaista koulua, jossa opetetaan oppilaan 
valitsemaa A2-kieltä, ei ole oikeutettu koulukuljetukseen, mikäli kyseinen koulu ei ole oppilaan 
lähikoulu. Mahdolliset aiemmin myönnetyt etuudet poistuivat syyslukukauden 2016 alusta 
alkaen. Mikäli oppilas käy toissijaisessa koulussa vain A2-kielen tunneilla, hän ei ole oikeutettu 
kuljetukseen A2-tunneille. 
 

4.4 Uskonnonopetukseen perustuvat kuljetukset  
 
Mikäli oppilaan uskonnon mukaista uskonnon opetusta ei järjestetä oppilaan lähikoulussa, 
kaupunki järjestää kuljetuksen uskontotunneille siihen kouluun, jossa ko. uskonnon opetusta 
annetaan. Uskontotunneille kuljettamisessa voidaan hyödyntää myös joukkoliikennettä.  
 

4.5 Kehitysvammaisten oppilaiden kuljetukset aamu- ja iltapäivähoitoon 
 
Päätöksenteko kehitysvammaisten kuljetuksista, kun kuljetus ei ole normaalia koulukuljetusta, 
kuuluu vammaispalveluille. Muut kuin koulukuljetukset järjestetään kehitysvammaisille 
oppilaille siten kuin kehitysvammalaki velvoittaa ne järjestämään. 
 
Muita kuin koulukuljetuksia (kuljetus aamu- ja iltapäivähoitoon) kehitysvammaisten oppilaiden 
huoltajat hakevat tarvittaessa vammaistyön johtajalta. 
 

4.6 Kuljetus kuntouttavan iltapäivätoiminnan jälkeen 
 
Kuntouttavaan iltapäivätoimintaan osallistuvien oppilaiden osalta voidaan poiketa yleisistä 
koulukuljetusperiaatteista rehtorin päätöksellä siltä osin, kun asia koskee kulkemista 
kouluaikojen mukaan (KOLA 14.1.2015 § 7). 
 

4.7 Esiopetuksen kuljetukset 
 
Esiopetukseen osallistuva oppilas on oikeutettu koulukuljetukseen, jos hän ei osallistu 
kaupungin järjestämään varhaiskasvatukseen (kunnallinen tai yksityinen) ja koulumatka on yli 
kolme (3) kilometriä. Esiopetuksen kuljetus myönnetään vai niille päiville, kun oppilas osallistuu 
pelkkään esiopetukseen. Mikäli päivä sisältää myös varhaiskasvatusta, oppilas ei ole oikeutettu 
maksuttomaan kuljetukseen. 
 

4.8 Koulumatkan ajallinen kesto 
 
Lain mukaan 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. (Perusopetuslaki § 32, 24.6.2010/642) 
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Niille oppilaille, joilla on pitkä kävelymatka joukkoliikennereitin varteen, järjestetään 
tarvittaessa yhteyskuljetus, jolloin oppilas kuljetetaan tilausliikennettä käyttäen 
joukkoliikennereitin varteen.  
 
Yhteyskuljetus järjestetään niille oppilaille, joilla 

 matka joukkoliikennereitin varteen yhdessä muun koulumatkan kävelyosuuden kanssa 
ylittää omavastuumatkan  

TAI 

 koulumatkan ajallinen kesto ylittää sallitun. 
 
Mikäli yhteyskuljetus järjestetään sallitun koulumatkan ajallisen keston ylittymisen vuoksi, 
yhteyskuljetus järjestetään vain niihin koulupäiviin, kun oppilaan koulumatkan kesto ylittää 
sallitun 2,5/3 h. Lisäksi sallitun koulumatkan ajallisen keston puitteissa yhteyskuljetus voidaan 
järjestää myös siten, että yhteyskuljetus on vain aamu- tai iltapäivällä. 
 
Koulumatkan ajallinen kesto määritetään kävelyajan, matkustusajan ja odotusajan summana. 
Kävelyaikojen laskemiseen käytetään kuntaliiton määrittämää kävelynopeutta, joka ottaa 
huomioon oppilaan iän. Kuntaliiton määrittämä kävelynopeus eri-ikäisille oppilaille on nähtävillä 
kuvassa 1. 

 
Kuva 1. Oppilaan kilometriä kohti käyttämä keskimääräinen kävelyaika. (Kuntaliitto, 
henkilökuljetusopas) 
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4.9 Odotusajat 
 
Tilausliikenne pyritään järjestämään siten, että oppilas tuodaan kouluun enintään 30 minuuttia 
ennen koulupäivän alkamista ja haetaan koulusta viimeistään 30 minuuttia koulupäivän 
päättymisen jälkeen. 
 
Oppilaiden edellytetään olevan sovitussa noutopaikassa/linja-autopysäkillä vähintään 5 
minuuttia ennen sovittua noutoaikaa / linja-auton arvioitua saapumisaikaa. Koulumatkan 
ajallista kestoa määritettäessä kävelyaika kotoa joukkoliikenteen pysäkille lasketaan siten, että 
oppilas on joukkoliikenteen pysäkillä 5 minuuttia ennen linja-auton arvioitua saapumisaikaa. 
 
Oppilaan tulee odottaa joukkoliikenteen/tilausliikenteen autoa 20 minuuttia yli sovitun 
aikataulun, minkä jälkeen oppilas voi palata kotiin/koululle. 
 
Mikäli lapsi myöhästyy tilausliikenteen tai joukkoliikenteen autosta, erillistä kuljetusta ei 
järjestetä. Tällöin kuljetus kouluun/kotiin on vanhempien vastuulla. 
 
Kuljetusta odottavalle oppilaalle järjestetään mahdollisuus ohjattuun toimintaan. Ohjaajana voi 
toimia myös koulunkäynnin ohjaaja. 
 
Kuljetuksen odottamisella tarkoitetaan tilausliikenteellä hoidettavan kuljetuksen odottamista. 
Joukkoliikenteen käyttäminen ei ole järjestettyä koulukuljetusta vaan matkalipun antaminen 
rinnastetaan perusopetuslain §:n 32 tarkoittamaan kuljetusta varten myönnettävään riittävään 
avustukseen. 
 

4.10 Koululippu 
 
Oppilaat, joille on myönnetty oppilaan kuljettamiseen tai saattamiseen riittävänä avustuksena 
joukkoliikenteen käyttöön oikeuttava koululippu, lataavat koululipun oppilaan 
henkilökohtaiselle Tampereen seudun joukkoliikenteen matkakortille ennen lukuvuoden alkua.  
 
Huoltajat vastaavat matkakortin hankkimisesta ja siitä aiheutuvista kustannuksista sekä 
koululipun lataamisesta. Koululipun lataaminen on maksutonta. 
 
Matkakortin hankkimiseen ja koululipun lataamiseen lisätietoja antaa Tampereen seudun 
joukkoliikenteen asiakaspalvelu. 
 
Oppilas on itse vastuussa matkakortistaan. Mikäli oppilas hukkaa tai rikkoo matkakorttinsa, 
huoltajat vastaavat kadonneen tai rikkoutuneen matkakortin sulkemisesta sekä korvaavan 
kortin ja lipun hankinnasta ja tästä aiheutuneista kustannuksista. Huoltajat vastaavat oppilaan 
kuljetuskustannuksista silloin, kun oppilaalla ei ole matkakorttia matkakortin katoamisen / kotiin 
jättämisen tai rikkoutumisen vuoksi. Mikäli oppilaalla ei ole matkakorttia bussiin noustessa, 
hänen tulee maksaa matkansa itse muulla matkaan oikeuttavalla lipulla tai käteisellä. 
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Mikäli oppilaalta poistuu oikeus koululippuun kesken lukuvuotta (oppilas esim. muuttaa ja ei ole 
oikeutettu koulukuljetukseen uudesta osoitteestaan) huoltajat ovat velvoitettuja poistamaan 
koululipun oppilaan matkakortilta Tampereen seudun joukkoliikenteen asiakaspalvelussa 
kahden viikon kuluessa oikeuden menettämisestä. 
 

4.11 Koulukuljetuksia ei myönnetä 
 
Koulukuljetuksia ei myönnetä hoitopaikkaan, terapia-, lääkäri-, kerho- yms. käynteihin. 
 
Jos oppilas osallistuu aamu- tai iltapäivätoimintaan, kaupunki ei ole velvollinen järjestämään 
kuljetusta eikä vastaamaan kuljetuskustannuksista. 
 
Koulukuljetusta ei myönnetä tilanteisiin, joissa oppilas osallistuu toisessa koulussa 
järjestettäville oman äidinkielensä opetustunneille. 
 
Koulukuljetuksia ei myönnetä tilapäisasumisiin tai tilapäisiin hoitopaikkoihin. 
 
Koulukuljetuksia ei myönnetä muuhun kuin väestörekisteriin merkittyyn kodin osoitteeseen. Jos 
oppilaan vanhemmilla on yhteishuoltajuus, kuljetus järjestetään vain siihen osoitteeseen, jossa 
oppilas on kirjoilla. 
 
Koulukuljetusta ei myönnetä muuhun kuin lähikouluun (Ks. 4.3 Lähikoulu ja koulunkäynti 
muussa kuin lähikoulussa. 
 

5. KOULUKULJETUSTEN HAKEMINEN 
 
Koulumatkan pituuteen perustuvat koulukuljetukset myönnetään ilman erillistä hakemusta (pl. 
esiopetuskuljetukset). 
 
Muihin syihin perustuvaa koulukuljetusta sekä koulumatkan tarkistusmittausta anotaan 
erikseen alla olevien ohjeiden mukaisesti. 
 

5.1 Tarkistusmittaus 
 
Mikäli oppilaalle ei ole myönnetty koulukuljetusta koulumatkan pituuden perusteella, voi 
huoltajat anoa koulumatkan tarkistusmittausta koulun rehtorilta vapaamuotoisella 
anomuksella. (Ks. Koulumatka) 
 
Tarkistusmittauksen jälkeen koulukuljetuksesta tehdään viranhaltijan päätös, joka toimitetaan 
huoltajille tiedoksi. 
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5.2 Tilapäinen koulukuljetus  
 
Tilapäinen kuljetus sairauden tai tapaturman johdosta järjestetään vain lääkärintodistuksen 
perusteella. Lääkärintodistus on toimitettava koululle, ja siitä on käytävä ilmi kuljetuksen tarve 
(joukkoliikenne/taksi) sekä ajankohta. Tilapäinen kuljetus järjestetään vain oppilaan 
väestörekisteriin merkitystä osoitteesta.  
 
Viranhaltijalla on oikeus käyttää harkintavaltaa tilapäisen koulukuljetuksen myöntämisessä. 
Tarvittaessa tilapäisestä koulukuljetuksesta tehdään viranhaltijapäätös, joka toimitetaan 
huoltajille tiedoksi. 
 

5.3 Koulukuljetus tien vaarallisuuteen perustuen 
 
Huoltajat voivat anoa oppilaalle koulukuljetusta koulutien vaarallisuuteen perustuen koulun 
rehtorilta vapaamuotoisella anomuksella. Päätöksen tien vaarallisuuteen perustuvasta 
koulukuljetuksesta tekee vastaava viranhaltija. Päätös toimitetaan huoltajille. Päätökset 
tehdään lukuvuosikohtaisesti. Rehtorit voivat myöntää tien vaarallisuuteen perustuvia 
koulukuljetuksia myös ilman hakemusta, mikäli koulumatka sisältää sellaisia tieosuuksia, jotka 
on jo aiemmin todettu vaarallisiksi. Tällaisissa tapauksissa kuljetuksen myöntämisestä ei tehdä 
erillistä viranhaltijapäätöstä. 
 
Teiden turvallisuuden arvioinnissa käytetään Koululiitu-arviointimenetelmää sekä 
koulukuljetustyöryhmän lausuntoa. Koululiitu-arviointimenetelmässä on tutkittu 
liikenneympäristön vaikutusta koulumatkojen turvallisuuteen ja luotu menetelmä 
turvallisuuden laskemiseksi tieosuuksittain. Koulutien eri osuuksien olosuhteiden vaarallisuutta 
on mitattu riskiluvuilla, joilla tarkoitetaan indeksimuotoon muutettuja tien ja liikenteen 
ominaisuustietoja. Olosuhteiden vaarallisuus on arvioitu tieosuuksittain, joilla tarkoitetaan 
ominaisuuksiensa perusteella samanlaisia tienosia. Tavoitteena on, että menetelmä on 
yleispätevä ja se soveltuu myös haja-asutusalueille. Menetelmän kehittämisessä on ollut 
kuntien lisäksi mukana myös liikenne- ja viestintäministeriö, kuntaliitto ja tiehallinto. 
 
Koulukuljetustyöryhmä on moniammatillinen ryhmä, joka tarvittaessa arvioi oppilaan 
koulumatkalta tieosuudet, joiden perusteella oppilaalle haetaan koulukuljetusta koulumatkan 
vaarallisuuden perusteella. Koulukuljetustyöryhmä tutustuu tieosuuksiin maastossa ja antaa 
niistä lausunnot rehtorille päätöksentekoa varten. 
 

5.4 Koulukuljetus koulumatkan rasittavuuden perusteella 
 
Koulumatkan rasittavuuteen perustuva koulukuljetus järjestetään vain asiantuntijalausunnon 
perusteella. Asiantuntijalausunto pyydetään esimerkiksi koululääkäriltä tai koulupsykologilta. 
Koulumatkan rasittavuuteen perustuva koulukuljetus järjestetään vain väestörekisteriin 
merkitystä osoitteesta. Koulumatkan rasittavuuteen perustuva koulukuljetus järjestetään 
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lukuvuosikohtaisesti, jolloin myös asiantuntijalausunnot on toimitettava joka vuosi uudelleen, 
elleivät ne ole luonteeltaan pysyviä. 
 
Viranhaltijalla on oikeus käyttää harkintavaltaa koulumatkan rasittavuuteen perustuvan 
koulukuljetuksen myöntämisessä. Tarvittaessa koulumatkan rasittavuuteen perustuvasta 
koulukuljetuksesta tehdään viranhaltijapäätös, joka toimitetaan huoltajille tiedoksi. 
 

5.5 Yhteyskuljetus 
 
Niille oppilaille, joilla on pitkä kävelymatka joukkoliikennereitin varteen yhdessä muun 
koulumatkan kävelyosuuden kanssa, järjestetään tarvittaessa yhteyskuljetus, jolloin oppilas 
kuljetetaan tilausliikennettä käyttäen joukkoliikennereitin varteen (ks. Koulumatkan ajallinen 
kesto). Yhteyskuljetusta ei tarvitse erikseen anoa, mutta halutessaan huoltajat voivat pyytää 
rehtorilta / kaupungin logistiikkainsinööriltä nähtäväkseen yhteyskuljetuksen taustalla olevat 
koulumatkan ajallisen keston laskelmat. 
 

5.6 Esiopetuksen kuljetukset 
 
Esiopetuksen, koulumatkan pituuteen perustuvaa, kuljetusta anotaan varhaiskasvatuksen 
johtajalta varhaiskasvatuksen sivuilta löytyvällä lomakkeella ”esiopetuksen 
kuljetuspalveluhakemus”. Päätöksen tekee varhaiskasvatuksen johtaja ja päätös toimitetaan 
huoltajille tiedoksi.  
 
Esiopetuksessa olevalle oppilaalle järjestetään tarvittaessa tilapäinen koulukuljetus tai 
koulukuljetus tien vaarallisuuteen tai rasittavuuteen perustuen kappaleissa Tilapäinen 
koulukuljetus, Koulukuljetus tien vaarallisuuteen perustuen ja Koulukuljetus koulumatkan 
rasittavuuden perusteella esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Vapaamuotoinen hakemus 
toimitetaan liitteineen varhaiskasvatuksen johtajalle. Tarvittaessa päätöksen tilapäisestä 
koulukuljetuksesta tai koulukuljetuksesta koulumatkan vaarallisuuteen tai rasittavuuteen 
perustuen tekee varhaiskasvatuksen johtaja. 

6. VIESTINTÄ 
 

6.1 Oppilaan koulukuljetustiedot 
 
Huoltajat ovat velvoitettuja tarkistamaan oppilaan koulukuljetusoikeuden sekä sen, kuinka 
koulukuljetus järjestetään (joukkoliikenne/tilausliikenne/näiden yhdistelmä) oppilaan Wilmasta 
koulukuljetukset lomakkeelta. Kuljetusoikeus seuraavaa lukuvuotta koskien pyritään 
päivittämään Wilmaan ennen juhannusta. 
 
Tilausliikenteellä kuljetettavien oppilaiden noutopaikat ja -ajat sekä kuljetuksia hoitavat 
liikennöitsijät ilmoitetaan lukuvuoden alkaessa Wilman koulukuljetukset lomakkeella. Tiedot 
tulevat lomakkeelle muutamaa päivää ennen lukuvuoden alkua. 
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Joukkoliikenteellä kulkevat oppilaat tarkastavat joukkoliikenteen aikataulut Tampereen 
joukkoliikenteen nettisivulta. 
 

6.2 Kuljetusten peruminen 
 
Huoltajat ovat velvoitettuja perumaan kuljetukset, mikäli oppilas ei jonain päivinä tarvitse 
kuljetusta. Kuljetukset perutaan joko suoraan kuljettajalle tai Nokian kaupungin 
koulukuljetuksiin seuraavasti: 
 
Kuljetusten peruminen kuljettajalle: 

- Perumiset, joissa kuljetustarve on pian. Aamukuljetukset perutaan suoraan kuljettajalle, 
jos kuljetus perutaan edellisenä iltana (tai maanantaita koskien viikonloppuna) 

- Suoraan kuljettajalle voidaan perua myös muut yksittäiset kuljetukset (aamu/iltapäivä) 
tai yksittäisten päivien kuljetukset. 

- Kuljettajalle voidaan perua useampien päivien perumiset, jos oppilasta kuljettaa vain 
yksi/pari liikennöitsijää. 

 
Kuljetusten peruminen Nokian kaupungin koulukuljetuksiin 

- Peruutus voidaan tehdä Nokian koulukuljetuksiin, kun peruutus on ennalta tiedossa ja 
se koskee useampaa päivää tai oppilasta kuljettaa moni liikennöitsijä. Usean päivän 
kuljetukset saa perua Nokian kaupungin koulukuljetuksiin, jotta huoltajien ei tarvitse 
ottaa yhteyttä useaan kuljettajaan. 

- Koulukuljetuksiin perutaan kuljetukset, jos peruminen on pysyväisluontoista. Esim. 
tilanteet, joissa oppilas ei käytä lainkaan kuljetuksia tai tilanteet, joissa oppilas ei 
pääsääntöisesti käytä kuljetuksia tiettynä päivänä. 

- Nokian kaupungin koulukuljetuksiin tehtävät peruutukset toivotaan tehtävän paria 
työpäivää ennen ko. ajankohtaa, jotta asiasta ehditään tiedottaa myös kuljettajaa. 

 

6.3 Yhteydenotot ongelmatilanteissa 
 
Mikäli kuljetus jättää saapumatta, huoltaja ottaa ensin yhteyttä oppilaan liikennöitsijään. Tämän 
jälkeen otetaan yhteyttä myös Nokian kaupungin koulukuljetuksiin, josta voidaan tarvittaessa 
tilata korvaava kuljetus. 
 
Muissa ongelmatilanteissa, esimerkiksi noutoaikoihin tai -paikkoihin liittyvissä palautteissa, 
huoltajat ottavat yhteyttä Nokian kaupungin koulukuljetuksiin. 
 

6.4 Muutoksista ilmoittaminen 
 
Oppilaan koulupäivien alkamis- ja päättymisaikoja koskevat muutospyynnöt kulkevat aina 
koulun kautta. 
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Mikäli oppilaalle on myönnetty oikeus tiettyihin kuljetuksiin, mutta oppilas ryhtyy 
hyödyntämään oikeutta vasta myöhemmin, ovat huoltajat velvoitettuja ilmoittamaan 
kuljetuksen aloittamisesta Nokian kaupungin koulukuljetuksiin mahdollisimman hyvissä ajoin 
ennen kuljetusten aloittamista. 
 

6.5 Huoltajien yhteystiedot ja osoitteen muutos 
 
Huoltajien tulee ilmoittaa yhteystietojensa muutoksista oppilaan koululle. Mikäli huoltajalla on 
oppilaita useassa koulussa, tulee yhteystietojen päivittäminen tehdä kaikille kouluille. 
 
Koulukuljetuksiin liittyvissä asioissa voidaan Wilman lisäksi käyttää viestinnässä myös 
sähköpostia ja tekstiviestiä/soittoa. Huoltajan tulee varmistaa, että oppilaan tiedoissa on 
ajantasaiset yhteystiedot käytettävissä. 
 
Osoitteen muutoksista tulee ilmoittaa sekä koululle että Nokian kaupungin koulukuljetuksille 
mahdollisimman hyvissä ajoin. Osoitteen muuttuessa koulumatkan pituuteen perustuva 
koulukuljetus myönnetään ilman erillistä hakemusta. Koulukuljetuksen anominen muihin syihin 
perustuen tai tarkistusmittauksen anominen täytyy tehdä uutta osoitetta koskien hyvissä ajoin. 
 

7. LIIKENNETURVALLISUUS, VASTUUT JA JÄRJESTYKSENPITO 
 
Huoltajat ovat ensisijaisesti velvollisia opastamaan lapsiaan liikkumaan turvallisesti liikenteessä. 
 
Oppilaat ovat vakuutettuja kaupungin toimesta koulumatkoilla. Vakuutus on voimassa vain 
välittömien matkojen aikana. Välittömällä matkalla tarkoitetaan matkaa suorinta tietä kodista 
kouluun ja päinvastoin.  Vakuutus ei korvaa esinevahinkoja. 
 
Laki järjestyksenpitämisestä joukkoliikenteessä oikeuttaa kuljettajan poistamaan häiriötä 
aiheuttavan matkustajan, joka kuljettajan kiellosta huolimatta jatkaa häiriön aiheuttamista. 
Matkustajaa ei kuitenkaan saa poistaa, jos siitä aiheutuisi vaaraa hänen terveydelleen. 
 
Liikennöitsijä, oppilaan huoltajat sekä oppilas sopivat keskenään yhteistyössä koulun kanssa 
oppilaan autolle aiheuttamista vahingoista. Kaupunki ei ole korvausvelvollinen. 
 

8. HUOLTAJAN, KOULUKULJETUKSESSA OLEVAN OPPILAAN JA 
KOULUKULJETTAJAN VELVOLLISUUDET 

 

8.1 Huoltajan velvollisuudet 

 Huolehdi, että koululla on ajan tasalla olevat yhteystietosi. Mikäli sinulla on huollettavia 
monessa koulussa, muista ilmoittaa yhteystietojesi muuttumisesta kaikille kouluille. 

 Peru ajoissa kuljetukset, joita ei tarvita. 
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 Huolehdi, että lapsi on ajoissa noutopaikalla. 

 Ilmoita autonkuljettajalle ja Nokian kaupungin koulukuljetuksille kuljetuksiin liittyvistä 
terveydentilaa koskevista asioista (esim. pahoinvointi) sekä muista kuljetuksiin liittyvistä 
erityistarpeista (esim. lisäturvavyöt). 

 Ohjaa lastasi, kuinka pysäkillä ja autossa tulee käyttäytyä. 

 Huolehdi, että olet ajoissa lähettämässä ja vastaanottamassa saatettavaa lasta. 

 Tarkista, että lapsen ulkoiluvaatteissa on heijastimet. 

 Autoon unohtuneita tavaroita voi kysyä tilausliikenteen osalta auton kuljettajalta ja 
joukkoliikenteen osalta joukkoliikenteen järjestäjältä. 

 Talvitapahtumia varten saa autossa kuljettaa liukureita, suksia, pulkkia ja luistimia. 
 

8.2 Koulukuljetuksessa olevan oppilaan velvollisuudet 

 Odota kuljetusta pysäkillä tai sovitussa paikassa, älä ajoradalla. 

 Ole sovitussa noutopaikassa vähintään 5 minuuttia ennen sovittua noutoaikaa. 

 Autoa tulee odottaa 20 minuuttia yli sovitun ajan. 

 Ota matkalippu esille jo autoon noustessa. 

 Huolehdi matkakortistasi, bussiin noustessa matka on maksettava joko koululipulla tai 
muulla lipputuotteella. 

 Tervehdi kuljettajaa. 

 Älä ryntää autoon muita matkustajia tönien. 

 Anna vanhuksille ja vammaisille aina istumapaikka. 

 Kiinnitä turvavyö välittömästi, kun istuudut ja pidä se kiinni koko matkan ajan. 

 Pysy omalla paikallasi auton liikkuessa. Pois jäädessä, siirry ovelle vasta vähän ennen 
pysäkkiä. 

 Jos voit pahoin, ilmoita tai pyydä kaveriasi ilmoittamaan siitä kuljettajalle. 

 Tarkista, ettet unohtanut mitään autoon. 

 Autoon ei saa mennä eikä siitä saa poistua liikenteen puolelta. 

 Odota, että auto on lähtenyt pysäkiltä ja näet joka suuntaan, ennen kuin lähdet 
ylittämään ajorataa. 

 Käytä aina heijastinta hämärän ja pimeän aikaan. 
 

8.3 Koulukuljettajan velvollisuudet 

 Aja pysäkille/odotusalueelle rauhallisesti.  

 Ota lapset kyytiin ja jätä kyydistä sovitussa paikassa.  

 Tarkista, että lapset ovat kyydissä ja turvavöissä ennen kuin lähdet.  

 Huolehdi, että autoon siirtyminen ja siitä poistuminen tapahtuu rauhallisesti ja kiireettä.  

 Pidä huoli sovituista asioista.  

 Ilmoita turhat ajot Nokian kaupungin koulukuljetuksiin. 

 Pyri olemaan täsmällinen aikatauluissa ja huomioi kelivara.  

 Muista liikennesäännöt ja liikennekäyttäytyminen.  

 Muista, että olet oheiskasvattaja, käyttäytymisesi ja kielenkäyttösi on oltava ystävällistä 
ja asiallista.  
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 Muista, että vammaiset oppilaat tarvitsevat erityishuomiota.  

 Jos kuljetuksissa esiintyy ongelmia, ota yhteyttä Nokian kaupungin koulukuljetuksiin, 
kouluun ja tarpeen vaatiessa myös lapsen huoltajiin.  

 Kuljetettaviin tai heidän perheisiinsä liittyviä asioita ei kerrota ulkopuolisille.  

 Kuljettajan on käytettävä turvavyötä koulukuljetuksissa. 
 

9. YHTEYSTIEDOT 
 
Nokian kaupungin koulukuljetukset 
Puh: 044 777 99 77 
Sähköposti: koulukuljetukset@nokiankaupunki.fi  
 
Joukkoliikenne, joukkoliikenteen järjestäjä 
Tampereen seudun joukkoliikenne, 03 5656 4700, joukkoliikenne@tampere.fi 
 
Koulujen rehtorit 
Ks. Nokian kaupungin sivut 
 
Liikennöitsijät 
Liikennöitsijöiden yhteystiedot ovat nähtävissä Wilmassa 


