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RAUMAN KAUPUNGISSA NOUDATETTAVAT KOULUKULJETUSTEN YLEISET
PERIAATTEET

KOULUMATKOJA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ
Perusopetuslaki 6 §
Oppilaan koulupaikan määräytyminen
Opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden matkat ovat asutuksen, koulujen
ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon
ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä.
Esiopetuksen oppilaalle osoitetaan esiopetuspaikka Rauman kaupungin
sivistystoimialalla tehdyllä päätöksellä. Rauman kaupungissa perusopetuksen oppilaan
lähikouluksi katsotaan yleensä koulu, joka sijaitsee lähimpänä oppilaan
väestörekisteriin merkittyä asuinpaikkaa. Joissakin tapauksissa sivistystoimialan
päätöksellä lähikouluksi voidaan osoittaa jokin muu koulu. Rauman normaalikoulussa
ja Rauman freinetkoulussa opetuksen järjestäjä on muu kuin Rauman kaupunki, joten
Rauman kaupungin sivistystoimiala ei käsittele em. koulujen
koulukuljetushakemuksia.

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 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)
Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun toimintaan.

ESIOPETUS- JA KOULUKULJETUSTEN YLEISET PERIAATTEET

Koulukuljetusten kilometrirajat
Oikeus koulukuljetusetuun Rauman kaupungissa myönnetään
1.
2.
3.

esiopetuksen oppilaalle, jonka matka osoitettuun esiopetusta antavaan
paikkaan (päiväkoti/koulu) on yli kolme (3) kilometriä
1. - 2. luokan oppilaalle, jonka koulumatka lähikouluun on yli kolme (3)
kilometriä
3. - 9. luokan oppilaalle, jonka koulumatka lähikouluun on yli viisi (5)
kilometriä

Esi- ja perusopetuksessa kuljetusedun saanut oppilas saattaa joutua kulkemaan osan
koulumatkasta omin neuvoin kuljetusreitin varteen (=omavastuu). Esioppilaan
kohdalla käytetään yksilöllistä harkintaa omavastuumatkaa määriteltäessä.
Perusopetuksen koulumatkan omavastuu on 1.-4. luokan oppilaalla kaksi (2)
kilometriä, 5.-6. luokan oppilaalla kolme (3) kilometriä ja 7.-9. luokan oppilaalla viisi
(5) kilometriä.
Koulumatka mitataan lyhintä yleisessä käytössä olevaa kävelykelpoista reittiä myöten
ja matka mitataan oppilaan kodin portilta koulun portille. Mittauksessa käytetään
apuna Rauman kaupungin karttaohjelmaa tai muuta luotettavaa menetelmää.
Muut koulukuljetusperusteet
Oppilaalla on oikeus esiopetus- ja koulukuljetukseen myös siinä tapauksessa, että
koulumatka oppilaan ikä ja olosuhteet huomioon ottaen muodostuu liian vaikeaksi,
rasittavaksi tai vaaralliseksi. Kuljetuksen järjestäminen koulumatkan vaikeuden tai
rasittavuuden perusteella edellyttää asiantuntijalausuntoa. Oppilaalle voidaan myöntää
terveydellisten syiden perusteella oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen. Myös
tällöin on toimitettava lääkärintodistus. Asiantuntijalausunto ei velvoita kuntaa
kuljetuksen järjestämiseen, mutta sitä käytetään apuna päätöksenteossa.
Koulumatkojen turvallisuuden arvioinnissa tarkastellaan monipuolisesti koulumatkan
liikenteellisiä olosuhteita, mutta suurimman painoarvon arvioinnissa saavat teiden
liikennemäärät ja nopeusrajoitukset. Vaaralliset liikenneväylät määritellään
yhteistyössä Rauman kaupungin teknisen toimialan edustajien kanssa.

Vaarallisiksi on määritelty esiopetuksen sekä perusopetuksen vuosiluokkien 1-6
oppilaille kulkeminen valtateillä 8 ja 12 sekä niiden ylitykset, kulkeminen Sorkan
maantiellä Haapasaarentien ja Sohantien välisellä matkalla, Pyhärannantiellä
Kapasaarentien tienhaarasta Pyhärannan suuntaan, Lapissa Eurajoentiellä
Uudensillantien risteyksestä Eurajoen suuntaan ja Murtamontiellä. Em. tieosuuksilla
voidaan kuitenkin kulkea pysäkeille tai koulukuljetusten muille keruupaikoille.
Rauman kaupungin sivistystoimiala ei järjestä eikä korvaa oppilaiden
terapiakuljetuksia. Jos oppilas sairastuu kesken koulupäivän, huoltaja huolehtii hänen
kuljettamisestaan kotiin.

Mahdolliset muutokset liikenneolosuhteissa esim. kevyen liikenteen väylän
rakentaminen muuttavat koulukuljetusperustetta.
Jos huoltaja valitsee muun kuin lapselle osoitetun esiopetuspaikan tai oppilas käy
muuta kuin hänelle osoitettua lähikoulua, huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta
tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista.
Esiopetuksen lisäksi päivähoitoa tarvitsevat lapset eivät ole oikeutettuja
esiopetuskuljetukseen.
Koulukuljetusetu yhteishuollossa olevalle oppilaalle myönnetään vain
väestörekisteriin merkitystä asuinpaikasta lähikouluun (Korkeimman hallintooikeuden päätös 14.3.2006 http://www.kho.fi/paatokset/tulostus/35202.htm)

KOULUKULJETUSTEN JÄRJESTÄMINEN
Esiopetuskuljetukset järjestetään pääsääntöisesti taksi- tai taksimaisina kuljetuksina,
mutta jos mahdollista myös joukkoliikenteen vuoroja käyttäen yhdessä
perusopetuksen kuljetusten kanssa. Kuljetusmuotona voidaan käyttää myös
tilausliikennettä
Linja-autokortti annetaan oppilaan käyttöön vuodeksi kerrallaan ja sitä on säilytettävä
huolellisesti. Jos kortti katoaa tai menee rikki huolimattoman käytön takia, huoltaja on
velvollinen lunastamaan uuden kortin. Näissä tapauksissa on otettava heti yhteyttä
kouluun. Uusi kortti annetaan huoltajan pyynnöstä rehtorin harkinnan mukaan.
Taksi- tai taksimainen kuljetus järjestetään, kun joukkoliikenteen vuorot tai
tilausliikenne eivät ole tarkoituksenmukaisia tai mahdollisia.
Taksikuljetuksessa olevien oppilaiden on oltava valmiina hakupaikalla sovittuun
aikaan. Kun oppilas on pois sairaustapauksissa tai muusta äkillisestä syystä johtuen
esiopetuksesta tai koulusta, huoltaja ilmoittaa asiasta taksille. Koulu puolestaan
ilmoittaa, jos lukujärjestykseen tulee muutoksia.
Kaikki pysyvät muutokset ilmoitetaan esiopetuspaikkaan tai kouluun
kuljetusvastaavalle.

KOULUKULJETUKSEN HAKEMINEN
Koulukuljetus haetaan sähköisesti Wilma-järjestelmän kautta. Koulukuljetushakemus
löytyy Hakemukset ja päätökset -välilehdeltä. Koulukuljetusta voi hakea myös
huoltajan allekirjoittamalla lomakkeella, jonka voi pyytää koulusta, Rauman
kaupungin yhteispalvelupiste Pyyrmannista tai tulostaa netistä osoitteesta
https://www.rauma.fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/koulukuljetukset.

Esiopetuskuljetukset ja perusopetuksen taksinomaiset kuljetukset haetaan vuosittain.
Malmin ja Naulan koulun oppilaiden kuljetukset haetaan ennen koulunaloitusta sekä
yläkouluun siirryttäessä.
Linja-autokuljetusta haetaan
vuosiluokille 1-2 ennen 1. luokan alkamista,
vuosiluokille 3-6 ennen 3. luokan alkamista ja
vuosiluokille 7-9 ennen 7. luokan alkamista.
Mahdollisista koulumatkaan liittyvistä muutoksista on ilmoitettava viipymättä
päiväkodin johtajalle, kouluun tai sivistyshallintoon. Väärin perustein myönnetystä
koulukuljetuksesta voi joutua korvaamaan kuljetuksesta aiheutuneet kulut.
Huoltajan hakemukseen perustuvat oppilaan saattamista tai avustamista koskevat
kuljetukset päätetään tapauskohtaisesti. Korvaus maksetaan liikenne- ja
viestintäministeriön vahvistaman linja-auton lipputaksan mukaisena
korvauksena/matka.
Esiopetuskuljetusten hakemukset on jätettävä Wilma-järjestelmään tai
sivistyshallintoon toukokuun loppuun mennessä. Perusopetuksen koulukuljetukset
haetaan huhtikuun loppuun mennessä.
Koulukuljetuspäätös julkaistaan Wilma-järjestelmässä. Huoltaja voi hakemuksessaan
pyytää päätösasiakirjan lähettämistä postitse. Päätöksen ollessa kielteinen, lähetetään
päätösasiakirja aina huoltajalle.
PÄÄTÖSVALTA
Koulukuljetusten suunnittelusta vastaa Rauman kaupungin
logistiikkasuunnittelija Risto Peltonen puh. 040 172 9514 tai
risto.peltonen@rauma.fi

Esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksista päättää toimistosihteeri Pia Ala-Äijälä
puh. 044 793 3242 tai pia@ala-aijala@rauma.fi.

YHTEYSTIEDOT
Koulukuljetusten suunnittelu


logistiikkasuunnittelija Risto Peltonen 040 172 9514, Rauman kaupungin
hankintapalvelut, Kanalinranta 3

Koulukuljetuspäätökset


toimistosihteeri Pia Ala-Äijälä puh. 044 793 3242 tai pia@ala-aijala@rauma.fi,
Rauman kaupungin sivistyksen toimiala, Kanalinranta 3

Lisätietoa antavat
 varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Eeva Koskinen (02) 834 4555, 044 793 4555
 opetus- ja nuorisojohtaja Hanna Viljanen-Lehto (02) 834 3231, 044 793 3231
 varhaiskasvatuksen aluejohtajat
 koulujen rehtorit
Email: etunimi.sukunimi@rauma.fi

