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1. KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET 

1.1. Yleiset periaatteet 

Tässä oppaassa esitellään ne periaatteet, joiden mukaan oppilaalle myönnetään koulukuljetus 
Loviisan kaupungissa. 
Koulukuljetus toteutetaan perusopetuslain 32 §:n ja sivistyslautakunnan vahvistamien 
periaatteiden mukaisesti. 
Perusopetuslaki sekä Loviisan kaupungin sivistyslautakunnan hyväksymät periaatteet 
määrittelevät ehdot, joiden täyttyessä kaupunki järjestää oppilaalle koulukuljetuksen. 

1.2. Koulumatka 

Esi- ja perusopetuksen oppilaiden varsinaisella koulumatkalla tarkoitetaan oppilaan päivittäistä 
kodin tai asunnon ja koulun välistä matkaa, jonka oppilas kulkee mennessään suoraan 
kouluun/päiväkotiin ja sieltä palatessaan. Koulumatkan pituus lasketaan lyhintä, 
jalankulkukelpoista ja yleisessä käytössä ympäri vuoden olevaa tietä pitkin oppilaan 
kotiosoitteen mukaisesta kiinteistön liittymästä koulun portille/pihalle määriteltyyn 
mittauspisteeseen. Mikäli oppilas voi suorittaa koulumatkansa vaihtoehtoisesti jalankulku-, 
kevytliikenne- tai autoliikenteen käyttämää tietä pitkin, niin koulumatkaksi katsotaan lyhyin 
reitti, jota pitkin koulumatka voidaan liikennesääntöjä noudattaen jalan suorittaa. 

1.3. Kuljetusjärjestelyt 

Koulu- ja esiopetuskuljetusten järjestämisen pääperiaatteena on kuljetusten järjestäminen 
lyhyintä reittiä pitkin edullisinta kulkuneuvoa käyttäen, koulukuljetuksissa käytetään 
ensisijaisesti olemassa olevia vuorobussireittejä. Mikäli vuorobussiliikennettä ei voida käyttää, 
hoidetaan kuljetukset tilausajoina linja-autolla tai taksilla. Oppilas voi joutua käyttämään 
koulumatkallaan useita eri kuljetusmuotoja (vuorobussi, tilausajo tai taksi). 
Taksikuljetusoppilaat kerääntyvät heille osoitettuun paikkaan odottamaan kuljetusta, samalla 
tavalla kuin linja-autoa käyttävät oppilaat kerääntyvät linja-autopysäkeille. 
 
Kaupunki ei vastaa erillisistä kuljetuksista huonoissa keliolosuhteissa. Näissä tapauksissa 
huoltajan vastuulla on päätös kouluun ja esiopetukseen lähettämisestä. Ongelmatilanteissa 
kuljettaja ottaa yhteyttä sivistyskeskukseen/kouluun/päiväkotiin/kotiin. Koulu- ja 
esiopetuskuljetukset järjestetään tai korvataan vain kodin ja koulun/päiväkodin väliselle 
matkalle.  Hoitopaikka-/iltapäiväkerhokuljetukset eivät kuulu kuljetusten piiriin eikä niitä 
järjestetä eikä korvata. 
Koulu- ja esiopetuskuljetusten sujuminen kuljetusreiteillä edellyttää oppilaiden olemista riittävän 
ajoissa vähintään viisi (5) minuuttia ennen sovitussa noutopaikassa. Autoa tulee odottaa 20 
minuuttia yli sovitun ajan. Mikäli autoa ei tänä aikana tule, palaa oppilas kotiin ja ottaa yhteyttä 
vanhempiin tai suoraan kouluun. Vanhemmilla on velvollisuus ilmoittaa asiasta koululle, joka 
järjestää kuljetuksen. 
Jos oppilas myöhästyy kuljetuksesta, erillistä kuljetusta ei järjestetä. Tällöin kuljetus on 
vanhempien vastuulla. Vanhempien kuuluu ilmoittaa taksikuljettajalle, mikäli oppilas ei tarvitse 
jonakin päivänä kuljetusta. Vanhempien pitää ilmoittaa taksille, jos oppilas haetaan muulla 
kuljetuksella koulusta/esiopetuksesta. 
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1.4. Koulumatkan pituus 

Matkan pituus tarkoittaa yhdensuuntaista koulumatkaa. Matka mitataan lyhintä ympäri vuoden 
käytettävissä olevaa tietä pitkin. 
 
Koulumatka mitataan seuraavalla tavalla: 
 koulun osoitteen mukaan koulun portille osoitettuun mittauspisteeseen, liite 
 oppilaan kotiosoitteen mukaiseen kiinteistön liittymään. 

 
Mittausprosessi on seuraavanlainen: 
 Matka mitataan ensisijaisesti koulun toimesta kartan perusteella, tarkistusmittauksen 

suorittaa tarvittaessa sivistys- ja hyvinvointikeskus tai kaupungin mittauspalvelut 
 

 Käveltävää koulumatkaa mitattaessa käytetään laskentaperusteena Kuntaliiton 
laskentaohjetta, jonka mukaan yhden kilometrin matkan kulkemiseen menee 13 minuuttia. 

1.5. Tien vaarallisuus 

Oppilaan huoltaja voi anoa koulukuljetusta koulumatkan vaarallisuuden perusteella. Loviisan 
kaupunki käyttää koululiitu-sovellutusta sekä pyytää lausunnot poliisiviranomaiselta ja 
Tiehallinnolta koulutien vaarallisuutta määriteltäessä.  Luokittelu vaaralliseksi tieksi edellyttää 
sivistyslautakunnan päätöstä. 
 

2. LAINSÄÄDÄNTÖ 

2.1. Oppilaan koulupaikan määräytyminen 

(Perusopetuslaki 6 §) 
Opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden matkat ovat asutuksen, koulujen ja 
muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen 
mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. 
Kunta osoittaa oppivelvolliselle ja muuta tässä laissa tarkoitettua opetusta saavalle oppilaalle 1 
momentin mukaisen lähikoulun tai muun soveltuvan paikan, jossa tämän lain 4 §:n 1 ja 2 
momentin mukaisesti annetaan opetusta sellaisella oppilaan omalla kielellä, jolla kunta on 
velvollinen järjestämään opetusta. Kunta voi perustellusta opetuksen järjestämiseen liittyvästä 
syystä opetuskieltä muuttamatta vaihtaa opetuksen järjestämispaikkaa. 

2.2. Koulumatkat 

(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. 
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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. Avustus on yleensä voimassaolevan liikenne- ja 
viestintäministeriön vahvistaman alennetun sarjalipputaksan mukainen. Edellä 1 momentin 
mukaisesti järjestettävä oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään 
kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas lukuvuoden alkaessa on täyttänyt 13 vuotta, saa koulumatka 
kestää enintään kolme tuntia. 
 
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. Kuljetusta odottavalle 
oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun toimintaan. 

2.3. Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksiä 

Koulukuljetusauto on merkittävä edessä ja takana omalla kilvellä, jonka voi korvata taksissa 
valaistulla koulukyytikuvulla. Autossa on oltava mukana tilaajan antama kuljetusluettelo 
oppilaista. Oppilaiden on käytettävä turvavöitä. Myös taksikuljettajien on pidettävä turvavyötä 
koulukuljetuksissa. 
 
Koululaiskuljetuksissa ajoneuvokohtainen nopeusrajoitus on 80 km/h. 

2.4. Alkolukko ja rikosrekisteriote 

Alkolukko 
Laki alkolukon käytöstä koulu- ja päivähoitokuljetuksissa 1110/2010, 1.8.2011 alkaen 
 
1 § 
Alkolukolla varustetun ajoneuvon käyttö koulu- ja päivähoitokuljetuksissa 
Jos kuljetuksen järjestää kunta, kuntayhtymä, koulu tai laitos tilausliikenteenä ja kuljetukseen 
saadaan kunnan tai valtion tukea, alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen annetun lain 
(1109/2010) 1 §:ssä tarkoitetulla alkolukolla varustettua ajoneuvoa on käytettävä: 
 
1) esiopetukseen, perusopetukseen ja lisäopetukseen osallistuvien oppilaiden kuljetuksissa; 
2) toisen asteen koulutukseen osallistuvien opiskelijoiden kuljetuksissa; ja 
3) päivähoitokuljetuksissa. 
 
Rikosrekisteriote 
Kuljettajia vaaditaan esittämään rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu 
rikosrekisteriote. 

3. LIIKENNETURVALLISUUS 

3.1. Vastuut 
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Koulumatkojen turvallisuuden parantamiseksi kiinnitetään huomiota liikennekasvatuksen 
toteutumiseen opetussuunnitelmien mukaisesti myös käytännössä sekä toteutetaan 
koulukohtaisia turvallisuuskampanjoita osana kuntien liikenne turvallisuutta edistäviä 
toimenpiteitä. Huoltajien toivotaan huolehtivan siitä, että koulunsa ja esikoulunsa aloittaville ja 
vanhemmillekin oppilaille opetetaan hyvin koulumatkareitti, aikataulujen käyttö ja liikenteessä 
liikkuminen. Nämä asiat kerrataan vuosittain. Heijastimien käyttö on ehdottoman tärkeää 
pimeään vuodenaikaan. Huoltajat ovat ensisijaisesti velvollisia opastamaan ja opettamaan 
lapsiaan turvallisesti liikenteessä liikkumiseen. Muiden kuin kunnan kuljetukseen oikeutettujen 
oppilaiden huoltajat ovat itse velvollisia järjestämään lastensa kuljetukset parhaaksi 
katsomallaan tavalla. Myös kuljetusoppilaiden huoltajat voivat omalla kustannuksellaan järjestää 
lasten koulumatkat paremmin, mikäli katsovat, ettei kaupungin tarjoama perustaso ole heille 
riittävä. 
 
Koulukuljetuksessa mukana olevien lasten huoltajat vastaavat siitä, että lapsi pääsee 
turvallisesti kotoa linja-autoon tai taksiin ja linja-autosta tai taksista kotiin. Sääolosuhteisiin 
nähden asianmukainen pukeutuminen on huoltajien vastuulla. Liikennöitsijän vastuu kattaa 
oppilaiden kuljetuksen kotipysäkiltä koulun pysäkille ja koulun pysäkiltä kotipysäkille. Muulloin 
oppilas on koulumatkallaan koulun vastuulla. 

3.2. Vakuutukset 

Koululaisvakuutuksen perusteella korvataan tapaturmat, jotka sattuvat varsinaisella kouluajalla, 
opetuksen aikana, liikuntatunneilla ja -tapahtumissa, välitunnilla sekä otettaessa osaa koulun 
työsuunnitelman puitteissa järjestämiin kerhoihin, yhteisiin urheilusuorituksiin, retkiin, 
käynteihin näyttelyissä, museoissa, työpaikoilla jne. sekä matkalla suorinta turvallista tietä 
kouluun tai koulusta. Vakuutus korvaa tapaturman aiheuttamat hoitokulut. Esinevahinkoja ei 
korvata. 

4. KULJETUSPERUSTEET 

4.1. Yleiset perusteet 

Loviisan kaupunki järjestää perusopetuksessa oleville oppilailleen koulukuljetuksen lähikouluun, 
mikäli koulumatkan pituus ylittää kolme kilometriä (vuosiluokat 1-3) tai viisi kilometriä 
(vuosiluokat 4-9). Esiopetusta saavalla lapsella on oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa 
suoraan esiopetukseen tai päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai 
päivähoitoon, jos matka on kolmea kilometriä pitempi. Kuljetus tapahtuu ensisijaisesti yleistä ja 
edullisinta kulkuneuvoa käyttäen. Oppilaan edellytetään kävelevän kuljetusreitin varteen. 
Omavastuurajat kävellen taksi- ja linja-autoreitin varteen ovat 1-3 luokilla enintään kolme 
kilometriä ja 4-9 luokilla enintään viisi kilometriä. Matkan pituus tarkoittaa yhdensuuntaista 
koulumatkaa. Kuljetusreitit ja -ajat voivat muuttua lukuvuoden aikana. 
 
Huoltajalla on oikeus anoa kuljetus- tai saattoavustusta, mikäli kaupunki ei pysty järjestämään 
oppilaalle kuljetusta tai mikäli oppilaan terveydentila vaatii erityisjärjestelyjä. Saattamisesta 
tehdään aina tapauskohtaisesti erillinen päätös. Avustusta on haettava ennen kuljetuksen 
aloittamista ja korvausperusteena on 50 % kunnallisen virkaehtosopimuksen mukaisesti oman 
auton käyttökorvauksesta. Korvaus maksetaan vain yhteen suuntaan matkalta, jolloin oppilas on 
huoltajan kyydissä. Korvaus maksetaan huoltajan pankkitilille hakemuksesta jälkikäteen 
(enintään) kaksi kertaa lukuvuodessa. 
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4.2. Odotusajat 

Oppilas voi joutua käyttämään koulumatkallaan useita eri kuljetusmuotoja. Aikataulusta johtuen 
oppilas voi joutua odottaman kuljetusta aamulla ja/tai iltapäivällä. Taksi/linja-auto ei ole 
myöhässä, jos se saapuu pysäkille 20 minuutin kuluessa sovitusta ajasta. Odotusajat pyritään 
pitämään kohtuullisina. 

5. PERUSOPETUSLAIN KÄSITTEITÄ JA 
KULJETUKSEN MYÖNTÄMINEN NIIDEN 
PERUSTEELLA 

5.1. Vaarallinen koulutie 

Jos koulumatka tai osa koulumatkasta on vaarallinen, kaupunki on velvollinen järjestämään 
kuljetuksen vaaralliseksi katsotulla koulumatkan osuudelle tai korvaamaan huoltajalle 
koulumatkakustannuksia oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta sivistyslautakunnan 
tekemän päätöksen mukaisesti. Kasvatus- ja sivistyslautakunta hyväksyy lukuvuosittain ne 
tieosuudet, jotka katsotaan vaarallisiksi. Vaarallisia tieosuuksia pitkin kulkeville oppilaille 
myönnetään kuljetus matkan pituudesta riippumatta. Teiden ylittämistä ei kuitenkaan yleensä 
pidetä kuljetuksen perusteena. Teiden ja tiealueiden vaarallisuutta määriteltäessä 
käytetään hyväksi Koululiitu-ohjelman riskilukuja, jotka päivitetään vuosittain. 
Tarvittaessa pyydetään erikseen lausunnot tiehallinto- ja poliisiviranomaisilta. 
Teiden ja tiealueiden luokittelu vaarallisiksi kouluteiksi edellyttää aina 
sivistyslautakunnan päätöstä. 
 
Eläimet voivat tilapäisesti tehdä koulumatkasta vaarallisen. Pelkkä petojen esiintyminen ei ole 
kuljetuksen myöntämisperuste, vaan petojen käyttäytymiseen tulee liittyä häiriökäyttäytymistä 
tai jatkuvaa liikkumista asuntojen välittömässä läheisyydessä. Niin sanotut petokyydit 
myönnetään hakemuksesta tapauskohtaisesti ja huoltajan tulee liittää hakemuksen liitteeksi 
riistanhoitopiirin, riistanhoitoyhdistyksen tai petojen liikkeitä ja petokantaa laskevien tahojen 
lausunto/lausunnot. 

5.2. Vaikea ja rasittava koulutie 

Loviisan kaupunki järjestää oppilaalle kuljetuksen tai korvaa oppilaan huoltajalle 
koulumatkakustannuksia, jos koulumatka on oppilaalle liian vaikea tai rasittava. Kuljetuksen 
järjestäminen koulumatkan vaikeuden tai rasittavuuden perusteella edellyttää aina asiantuntijan 
lausuntoa. Lausunnon voi antaa lääkäri, psykologi tai muu asiantuntija tapauksesta riippuen ja 
lausunnosta on käytävä ilmi kuljetustarpeen syiden ja perustelujen lisäksi se, millä 
kulkuneuvolla asiantuntija suosittelee kuljetuksen tapahtuvan. Lausunnosta on myös käytävä 
ilmi selkeästi, mille ajanjaksolle asiantuntija suosittelee koulukuljetuksen järjestämistä. 
Koulumatkan järjestämistä tai koulumatkakulujen korvaamista haetaan jokaiselle lukuvuodelle 
erikseen. Tapaturmien vuoksi järjestettävään koulukuljetuksen järjestämiseen on varattava 
kolme arkipäivää siitä päivästä lukien kun asiantuntijalausunto on saapunut sivistyskeskukseen. 

5.3. Kotipaikka 
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Oppilaalla on yksi osoite, joka on merkitty väestörekisteriin ja lähikoulu määräytyy sen mukaan. 

6. KUINKA HAETAAN ESIKOULU-
/KOULUKULJETUSTA, KORVAUSTA 
KULJETUKSISTA TAI MUUTOSTA KULJETUKSIIN 

Koulumatkan järjestämistä tai koulumatkakulujen korvausta haetaan jokaiselle lukuvuodelle 
erikseen lomakkeella, joka on saatavissa kouluilta sekä kaupungin kotisivuilta. Täytetty lomake 
toimitetaan koululle. Harkinnanvaraisissa koulukuljetuksissa hakemus toimitetaan 
sivistyskeskukseen. 
 
Mikäli huoltaja kuljettaa vakituisesti itse esiopetukseen tai perusopetuksen oppilasta, joka on 
oikeutettu kuljetukseen, voidaan huoltajalle hakemuksesta maksaa sivistyslautakunnan 
päätöksen mukainen korvaus, mikäli kaupungin järjestämää kuljetusta ei ole. 
 
Jos oppilas muuttaa tai vaihtaa koulua kesken lukuvuoden, on kuljetusta haettava uudelleen. 
Päätös tehdään tavallisesti lukuvuodeksi kerrallaan. Myös asiantuntijalausunnot on toimitettava 
joka lukuvuosi hakemuksen mukana uudelleen. 
 
Erikoistapauksissa, kuten terveydellisten syiden perusteella (esim. tapaturmat), voidaan kuljetus 
järjestää tai korvata lyhyemmäksikin ajaksi. Tapaturmien vuoksi järjestettävän koulukuljetuksen 
järjestämiseen on varattava kolme arkipäivää siitä päivästä lukien kun asiantuntijalausunto on 
saapunut sivistyskeskukseen. 

6.1. Kuljetettavien luettelo 

Loviisan kaupunki antaa kuljetusoppilaista luettelon kuljetuksen suorittajalle. Luettelo tulee olla 
autossa kuljetusten aikana ja sivistys- ja hyvinvointikeskus päivittää sen tarpeen vaatiessa. 
Tilaaja maksaa vain luetteloon merkittyjen esikoululaisten/koululaisten kuljetuksesta. Kunta ei 
vastaa kuljetussuunnitelmasta poikkeamista kuljetuksista; esimerkiksi kaverikuljetukset. 
Kuljetusta edellyttävät satunnaiset sairaustapaukset ilmoitetaan sovitulla tavalla erikseen 
autoilijoille ja näitä oppilaita ei merkitä erikseen kuljetusluetteloon. 
Autoilijalla tulee olla autossaan myös luettelo niistä oppilaista, jotka eivät kuulu 
kuljetusoikeuden piiriin, mutta kulkevat koulukuljetuksen mukana autoilijan ja huoltajan välisellä 
sopimuksella. 
Luettelo tulee toimittaa myös sivistyskeskukseen ja näiden ylimääräisten kuljetettavien 
mukanaolo ei saa vaikuttaa kaupungin hyväksymiin koulukuljetusjärjestelyihin.  

7. ESIKOULU- /KOULUKULJETUSTEN 
PELISÄÄNNÖT 

Laki järjestyksen pitämisestä joukkoliikenteessä oikeuttaa kuljettajan poistamaan häiriötä 
aiheuttavan matkustajan, joka kuljettajan kielloista huolimatta jatkaa häiriön aiheuttamista. 
Matkustajaa ei saa kuitenkaan poistaa, jos siitä aiheutuisi vaaraa hänen terveydelleen. Siinä 
tapauksessa, että oppilas ei suostu käyttämään turvavöitä, hänet poistetaan yhden varoituksen 
jälkeen määräajaksi kuljetuksesta. Kuljettajalle on taattava työrauha. Oppilaat eivät myöskään 
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saa häiritä muita matkustajia. Vaatteiden puhtaus sekä käyttäytyminen hyviä tapoja noudattaen 
rauhallisesti, on oleellista kanssamatkustajien viihtyvyyttä sekä kuljettajan työskentelyä 
ajatellen. Liikennöitsijä ja oppilaan huoltajat sekä oppilas sopivat keskenään yhteistyössä koulun 
kanssa oppilaan autoille aiheuttamista vahingoista, kaupunki ei ole korvausvelvollinen. 
Koululiikuntaa varten saa autossa kuljettaa liukureita, suksia, pulkkia ja luistimia. Kuljettaja on 
oheiskasvattaja. Palvelun, käyttäytymisen ja kielenkäytön on oltava ystävällistä ja asiallista. 
Liikenneturvallisuus on kuljetuksen aikana tärkeintä. Linja-autossa tai taksissa ei saa liikkua 
paikasta toiseen kuljetuksen aikana. Syöminen tai juominen on ajoneuvoissa kiellettyä. 

7.1. Linja-auto 

Oppilaille jaetaan ensimmäisenä koulupäivänä henkilökohtainen linja-autokortti, joka kelpaa 
linja-autoissa vain koulupäivinä kodin ja koulun välisellä matkalla, 2 matkaa/päivä. 
Koulumatkalla tarkoitetaan oppilaan välitöntä matkaa suoraan kotoa kouluun ja koulusta kotiin. 
Kaupunki hankkii lukuvuoden ensimmäisen bussikortin. Mikäli kortti häviää, varastetaan tai 
rikkoutuu, siitä tulee ilmoittaa välittömästi koululle. Oppilaan on tällöin hankittava uusi kortti 
matkahuollosta koulun antamalla kirjallisella luvalla ja maksettava se itse voimassaolevan 
taksan mukaan. Kortin häviämisen ja uuden kortin lunastamisen väliseltä ajalta oppilas vastaa 
itse matkakustannuksista. Jos oppilas on unohtanut kortin kotiin tai kouluun, kuljettaja kirjaa 
sivistyskeskuksen laatimalle lomakkeelle oppilaan tiedot (nimi, koulu, luokka-aste) ja linja-
autoyhtiö laskuttaa matkat kerran kuukaudessa sivistyskeskuksesta. Bussikortti on Loviisan 
kaupungin omaisuutta eikä sitä saa sotkea, taittaa tai muulla tavalla vahingoittaa. 
 
Vahingoitetun kortin joutuu korvaamaan. Jos kortti lakkaa toimimasta, on otettava yhteys 
kouluun. Viallisesta kortista ei peritä maksua. Kortti palautetaan kouluun lukuvuoden lopussa tai 
jos kuljetustarve tai -oikeus muuttuu. Jos korttia ei palauteta, peritään kortin hinta oppilaalta. 
Sivistys- ja hyvinvointikeskus antaa luvan tästä käytänteestä poikkeamiseen. 

7.2. Tilaus- ja taksiliikenne 

Loviisan kaupunki pyrkii pitämään peruspalvelutason säännöllisessä linjaliikenteessä. 
Tarkoituksena on turvata säännölliset julkisenliikenteen yhteydet kaupungin saaristo- ja reuna-
alueilla koulu-, työ- ja asiointimatkoja varten. 
 
Tilaus- ja taksiliikenteen käyttö koulukuljetuksissa voi olla ainoastaan linjaliikennettä 
täydentävää. 
Koulukuljetus tilausajona on mahdollista vain, jos koululaisten kuljetus ei käy päinsä 
linjaliikenteessä. 
Kyyditysoikeuden omaaville esiopetuksen oppilaille järjestetään kuljetus tilausliikenteellä. 
Sivistys- ja hyvinvointikeskus huomioi kuitenkin kuljetusjärjestelyissä kuljetusten 
yhdistämismahdollisuudet, jos tästä on taloudellista hyötyä. 

8. KULJETUSOIKEUDEN MUUTTUMINEN 

Loviisan kaupungin oppilas muuttaa kunnan sisällä ja lähikoulu muuttuu 

Oppilas voi jatkaa lukuvuoden loppuun aloittamassaan Loviisan kaupungin koulussa huoltajan 
hakemuksen mukaan. Loviisan kaupunki järjestää ja korvaa ainoastaan lukuvuoden loppuun 
oppilaan koulumatkakustannukset. 
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Loviisan kaupungin oppilas haluaa aloittaa koulunkäynnin vieraan kunnan koulussa 

Oppilaat voivat hakea muuhunkin kuin oman kunnan lähikouluun. Loviisan kaupunki ei järjestä 
eikä korvaa oppilaan koulumatkoja, mikäli oppilas huoltajien hakemuksen perusteella käy 
muussa kuin kunnan hänelle osoittamassa koulussa. Yhdistymissopimuksessa mainittujen 
reuna-alueiden oppilaille ensisijainen koulu on Loviisan kaupungissa. Kuljetuskustannukset 
maksetaan Kouvolan ja Porvoon kaupungeissa käyville oppilaille Loviisan 
kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaisesti. 

Loviisan kaupungin oppilas muuttaa muuhun kuntaan 

Oppilas voi jatkaa koulunkäyntiä loviisalaisessa koulussa huoltajan hakemuksen mukaisen ajan, 
mikäli koulun rehtori/johtaja puoltaa hakemusta ja opetusryhmässä on tilaa. Loviisan kaupunki 
ei järjestä eikä korvaa oppilaan koulumatkoja. 

Vieraskuntalainen haluaa aloittaa koulunkäynnin Loviisassa 

Vieraskuntalaisella oppilaalla on mahdollisuus hakea kouluun Loviisaan. Loviisan kaupunki ei 
järjestä eikä korvaa oppilaan koulumatkoja. 

Vieraskuntalainen oppilas muuttaa Loviisaan 

Oppilas voi jatkaa koulunkäyntiään entisessä koulussaan huoltajan hakemuksen mukaisen ajan, 
mikäli vieraan kunnan kouluviranomaiset myöntävät luvan. Loviisan kaupunki ei järjestä eikä 
korvaa oppilaan koulumatkoja. 

9. TIEDOTTAMINEN 

Koulujen rehtorit/johtajat ja päiväkodin johtajat käyvät kuljetusperiaatteet ja -säännöt läpi 
yhdessä kuljetusoppilaiden kanssa jokaisen uuden lukuvuoden alussa. Koulujen rehtorit/johtajat 
informoivat keväällä, kun 3-luokkalaiset siirtyvät 4.- luokalle, mitä muutoksia se heille aiheuttaa. 
Koulujen rehtorit/johtajat ja päiväkodin johtajat käyvät läpi kuljetusperiaatteet kouluun 
ilmoittautumisen yhteydessä helmikuussa. Vanhempainillassa kuljetettavien oppilaiden 
vanhemmille tiedotetaan kuljetusten periaatteista. Kuljetusperiaatteet ovat luettavissa Loviisan 
kaupungin nettisivuilla www.loviisa.fi. Esikoulu- ja koulukuljetuksista tiedotetaan 
paikallislehdissä ja kaupungin nettisivuilla viimeistään viikkoa ennen koulujen alkua. Epäselvissä 
esikoulu- ja koulukuljetuksia koskevissa kysymyksissä huoltajat ottavat yhteyttä 
sivistyskeskukseen. 

10. KULJETUSTEN SUUNNITTELU/JÄRJESTELYT 

Sivistys- ja hyvinvointikeskus toteuttaa kuljetusten suunnittelun ja järjestelyt yhteistyössä 
koulujen rehtoreiden/johtajien kanssa siten, että ne tulee hoidetuksi turvallisesti, taloudellisesti 
ja tarkoituksenmukaisesti ja että lakia ja asetuksia noudatetaan. Lisäksi kuljetuksia 
suunniteltaessa huomioidaan seuraavat seikat: 
 koulujen tuntiresurssit 
 luokkien lukujärjestykset, koulupäivän alkaminen ja päättyminen 
 lukujärjestysjärjestelyt kahden lähekkäin olevan koulun kesken, aikataulut 
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 kuljetusten yhdistämismahdollisuus, myös ala- ja yläkoulut 

 aikarajan huomioiminen (2,5/3h) 
 oppilaiden tasapuolinen kohtelu kunnan eri osissa 
 jo olemassa olevat liikennejärjestelyt/joukkoliikenne 
 toissijaisina kuljetusmuotoina taksi- ja tilausliikenne 
 saatavilla oleva kuljetuskalusto ja sen riittävyys 
 reittien yhdistämismahdollisuus ja jatkoyhteydet 
 alueella olevat vaaralliset tiet, sillat tai muut erityistä huomioita vaativat seikat tiestössä ja 

koulureittien varrella 
  yhdistymissopimuksen asettamat reuna-alue-ehdot 

11. PÄÄTÖKSENTEKO 

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää koulukuljetusten järjestämisperiaatteista. Esikoulu- ja 
koulukuljetusasioissa päätöksentekijänä ovat kaupungin voimassa olevan hallintosäännön 
mukaiset viranhaltijat. Koulujen rehtorit ja johtajat tekevät annettujen ohjeiden mukaisesti 
päätöksen esi- ja perusopetuksen kuljetusoppilaista, jossa tulee ilmetä oppilaan nimi, 
yhteystiedot, luokka-aste, koulumatkan pituus ja kuljetusperuste. Koulutuspäällikkö päättää 
harkinnanvaraisten kuljetusetuuksien myöntämisestä annettujen ohjeiden mukaisesti. Kasvatus- 
ja sivistyslautakunta päättää koulukuljetusten järjestämisperiaatteista. Mikäli huoltajat eivät 
tyydy viranhaltijan päätöksen, siitä voi tehdä valituksen Helsingin hallinto-oikeudelle.  
 
 
 
 
Liitteet 
 
Koulujen mittauspisteet koulumatkaa varten 
Teiden ylittämisen riskiluvun laskentaohje 


