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PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628 

 

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. Esiopetusta järjestettäessä tulee lisäksi ottaa huomioon; että opetukseen 
osallistuvilla lapsilla on mahdollisuus käyttää päivähoitopalveluita.  
 
Kunta osoittaa oppivelvolliselle ja muulle tässä laissa tarkoitettua opetusta saavalle 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 
opetusta järjestämään. Esiopetusta saavalle oppilaalle voidaan opetuksen järjestämispaikaksi 
osoittaa myös vastaavat edellytykset täyttävä 4 §:n 1 momentissa tarkoitettu päivähoitopaikka tai 
muu soveltuva esiopetuksen järjestämispaikka. Kunta voi perustellusta opetuksen järjestämiseen 
liittyvästä syystä opetuskieltä muuttamatta vaihtaa opetuksen järjestämispaikkaa. 
 
Lasta ei ilman huoltajan suostumusta saa osoittaa opetukseen, jossa 31 §:n 3 momentin nojalla 
peritään oppilaalta maksuja, eikä opetukseen, jossa kunnan päätöksen tai opetuksen 
järjestämisluvan perusteella noudatetaan erityistä maailmankatsomuksellista tai kasvatusopillista 
järjestelmää.  
 

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.  
 
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. 
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.  
 
 

Lähikoulu 

Oriveden kasvatus- ja opetuspalveluissa määritellään oppilaan lähikoulu väestörekisterissä 
ilmoitetun kotiosoitteen perusteella.  
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Koulumatkan pituus 

Oppilaan koulumatka mitataan kotiosoitteen (Väestörekisterin mukainen osoite) portilta koulun 
portille. 
 
Oriveden kaupungissa esiopetuksen ja perusopetuksen oppilaan koulun ja kodin välisen 
maksuttoman oppilaskuljetuksen rajat ovat seuraavat: 
0 – 2 luokka koulumatka on kolme (3) kilometriä tai pidempi 
3 – 9 luokka koulumatka on viisi (5) kilometriä tai pidempi 
Koulumatkan pituus mitataan lyhyintä turvallista jalankulkukelpoista reittiä myöten kotiosoitteen 
portilta koulun portille. Koulumatkan pituus tarkastetaan Internetin ilmaisia reittisovelluksia (esim. 
www.fonecta.fi) apuna käyttäen. Tarkastusmittaukset suoritetaan kasvatus- ja opetuspalveluiden 
toimeksiantona. 
 
Kaupunki ei ole velvollinen järjestämään kuljetusta oppilaan koko koulumatkalle. Oppilas voi joutua 
koulumatkoillaan käyttämään useita eri kuljetusvälineitä (linja-auto, taksi) tai kulkemaan 
kohtuullisen kävelymatkan esim. lähimmälle päätielle. Kävelymatka voi olla enintään 
0 – 2 luokka kävelymatka noutopaikalle enintään kolme (3) kilometriä 
3 – 9 luokka kävelymatka noutopaikalle enintään viisi (5) kilometriä 
Perusopetuslain 32 § määritellään oppilaan päivittäinen koulumatkaan käytettävä aika. Oppilaan 
kävellen kulkemaan matkaan sovelletaan Kuntaliiton 2012 julkaisemassa Henkilökuljetusoppaassa 
keskimääräistä kävelyaikaa. 
 

Ikä Kävelyaika minuuttia/km 

5 16 

6 15 

7 14 

8 13 

9 12,5 

10 12 

11 11,8 

12 11,6 

13 11,4 

14 11,2 

15 11 

16 10,8 

 

Esiopetus 

Yksityisen päivähoitopaikan ja esiopetuspaikan välillä järjestään kuljetus yli kolmen (3) kilometrin 
matkalle, jos 
- yksityinen päivähoitopaikka sijaitsee oppilaan esiopetuspaikan oppilaaksiottoalueella 
- tai kunta on osoittanut esiopetuksen oppilaan päivähoidon yksityisessä päivähoitopaikassa. 
 
Huoltajien valitessa esiopetuksen oppilaan hoitopaikaksi yksityisen päivähoidon, ei kunnalla ole 
velvollisuutta järjestää kuljetusta hoitopaikan ja esiopetuspaikan välillä. 
Osa-aikaisessa yksityisessä päivähoidossa olevan esiopetuksen oppilaan maksuttomaan 
kuljetukseen hoidosta esiopetukseen ja takaisin sovelletaan edellä mainittuja ohjeita sekä 
Oriveden kaupungin oppilaskuljetusperusteiden muita maksuttoman oppilaskuljetuksen ehtoja. 
Esiopetuksen oppilaalla on tarvittaessa mahdollisuus maksulliseen kuljetukseen alle kolmen (3) 
kilometrin matkalle. Maksullisen kuljetuksen hinnan vahvistaa Lasten ja nuorten lautakunta.  

http://www.fonecta.fi/
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Maksullisen esiopetuskuljetuksen nouto/jättöpaikka pyritään suunnittelemaan mahdollisimman 
lähelle oppilaan koti/hoitopaikan osoitetta.  
 
Yksityisessä päivähoidossa olevan esiopetuksen oppilaan huoltajien on mahdollisuus ostaa 
maksullinen kuljetus alle kolmen (3) kilometrin matkalle edellyttäen, että alueella on olemassa 
oleva kuljetusreitistö esiopetuspaikkaan. 
 
Kesken lukuvuoden maksulliseen kuljetukseen ilmoitetun esiopetuksen oppilaalle ei järjestetä 
kuljetusta, jos sitä ei alueella ennestään ole. Oppilas pyritään sijoittamaan olemassa oleviin 
kuljetuksiin. Oppilas voi joutua kävelemään reitin varteen 
 

Koulumatkan vaarallisuus  

Oppilaan koulumatkan tai sen osan ollessa vaarallinen, on kaupunki velvollinen järjestämään 
oppilaalle kuljetuksen koulumatkan vaaralliselle osalle. 
 
Oppilaiden koulutien vaarallisuus huomioidaan kasvatus- ja opetuspalveluissa oppilaan 
maksuttoman oppilaskuljetusoikeuden tarkastuksessa lukuvuosittain. Oriveden kasvatus- ja 
opetuspalveluissa tien vaarallisuuden arvioinnissa käytetään Rambol Oy:n Koululiitu -ohjelman 
vaarallisuuslukuja. Sellaisten teiden osalta, joiden vaarallisuutta Koululiitu-ohjelma ei ole arvioinut, 
koulureitin vaarallisuus arvioidaan tapauskohtaisesti paikan päällä tapahtuvan havainnoinnin 
perusteella arviointiin valitun työryhmän toimesta. Työryhmään kuuluvat poliisin edustaja, sekä 
kaupungilta kasvatus- ja opetusjohtaja, maankäyttöinsinööri, koulusihteeri-logistiikkasuunnittelija ja 
kyseisen koulualueen rehtori. Lisäksi lautakunta valitsee keskuudestaan 
luottamushenkilöedustajan työryhmään. Työryhmä toteaa tien vaarallisuuden/vaarattomuuden ja 
antaa siitä lausunnon kasvatus- ja opetusjohtajalle. Kasvatus- ja opetusjohtaja tekee annettujen 
tietojen perusteella päätöksen maksuttomasta oppilaskuljetuksesta.  
Koulumatkan vaarallisuusluvut Koululiitu-ohjelman mukaan: 
 
alle 200 ei pitäisi olla vaarallinen nuorimmillekaan koululaisille 
200 – 209 saattaa olla vaarallinen 1. luokan oppilaille 
210 – 219 saattaa olla vaarallinen myös 2. luokan oppilaalle 
220 – 229 saattaa olla vaarallinen myös 3. luokan oppilaalle 
230 – 239 saattaa olla vaarallinen myös 4. luokan oppilaalle 
240 – 249 saattaa olla vaarallinen myös 5. luokan oppilaalle 
250 – 284 saattaa olla vaarallinen myös 6. luokan oppilaalle 
yli 285 saattaa olla vaarallinen myös 7-9 luokkien oppilaille 
 
Huoltaja voi halutessaan tiedustella oppilaansa koulumatkan vaarallisia osuuksia opetuspalvelujen 
toimistosta, josta on myös saatavissa kartta tien vaarallisuudesta.  
 
 

Oriveden alueella vaaralliseksi luokitellut tiet 

 

Eräjärventie tie nro 3260 

Nopeusrajoituksen ollessa 70 km/h tie saattaa olla vaarallinen oppilaille 6. vuosiluokkaan asti. 
Eräjärven taajaman alueella tie ei ole vaarallinen nuorimmillekaan oppilaille. Niillä tien osuuksilla, 
joissa nopeusrajoitus on alle 70 km/h, tie on luokiteltu vaaralliseksi tien muista olosuhdetekijöistä 
riippuen joko 1., 2., 3. tai 4. vuosiluokkaan asti. 
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Leväslahdentie tie nro 3280 

Tien vaarallisuus on määritelty nopeusrajoitusten mukaan niin, että tie on vaarallinen kulkea 
tieosuudesta riippuen 1., 2., 3., tai 4. vuosiluokkaan asti. 
 

Järvenpääntie tie nro 3252 

Tien vaarallisuus vaihtelee nopeusrajoitusten mukaan niin, että tie on määritelty osittain 
vaaralliseksi 2. vuosiluokkaan asti. 
 

Orivedentie kantatie 58 

Tie on määritelty vaaralliseksi nopeusrajoitusten mukaan niin, että tie on vaihtelevasti vaarallinen 
aina kuudenteen vuosiluokkaan asti kävelyteiden päättymisen jälkeen. 
 
Taajama-alueella tie ei ole vaarallinen nuorimmallekaan oppilaalle. Muutoin tie on määritelty 
vaaralliseksi toiseen vuosiluokkaan asti nopeusrajoitusalueella 50 km/h ja kuudenteen 
vuosiluokkaan asti nopeusrajoitusalueella 70 km/h. (Lasten ja nuorten lautakunta 14.6.2022) 
 
 

Mäntäntie kantatie 58 

Tie on määritelty vaaralliseksi aina yhdeksännen vuosiluokan oppilaille asti Onnistaipaleen ja 
Höllön alueilla. Muutoin tie on määritelty vaaralliseksi nopeusrajoitusten mukaan pienimmästä 
oppilaasta aina kuudenteen vuosiluokkaan asti. 
 
Taajama-alueella tie ei ole vaarallinen nuorimmallekaan oppilaalle. Muutoin tie on määritelty 
vaaralliseksi kuudenteen vuosiluokkaan asti. (Lasten ja nuorten lautakunta 14.6.2022) 
 
 

Virtaintie kantatie 66 

Tie on määritelty vaaralliseksi aina kuudenteen vuosiluokkaan asti. 
 
Tie on määritelty vaaralliseksi kuudenteen vuosiluokkaan asti muuten, paitsi tien ylitys Mäntäntien 
ja Virtaintien risteyksessä suojatietä pitkin ei ole vaarallinen nuorimmallekaan oppilaalle. (Lasten ja 

nuorten lautakunta 14.6.2022) 
 

Tampereentie valtatie 9 

On määritelty vaaralliseksi aina yhdeksänteen vuosiluokkaan asti. 
 

Jyväskyläntie valtatie 9 

Tie on määritelty vaaralliseksi nopeusrajoituksista riippuen kuudenteen tai yhdeksänteen 
vuosiluokkaan asti. 
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Savon kylätie tie nro 3413 

Tie on määritelty vaaralliseksi toiseen vuosiluokkaan asti. 
 

Laasolantie  

Tie on luokiteltu vaaralliseksi ensimmäisen vuosiluokan oppilaille. 
 

Enokunnantie 

Tien vaarallisuus vaihtelee vaarattomasta aina vaaralliseen kolmanteen vuosiluokkaan asti. 
 

Yliskyläntie  

Tie Orivedentien risteyksestä Ruskatien risteykseen ei ole vaarallinen nuorimmallekaan oppilaalle. 
Tien on vaarallinen toiseen luokkaan asti välillä Ruskatien tiehaara Yliskyläntie 258. Tästä 
eteenpäin (Yliskyläntie 258) Tampereentien risteys, tie on vaarallinen aina kuudenteen luokkaan 
asti.  
 
Yliskyläntie Orivedentien risteyksestä Ruskatien risteykseen ei ole vaarallinen nuorimmallekaan 
oppilaalle. Tie on vaarallinen alakoululaisille eli kuudenteen vuosiluokkaan asti välillä Ruskatien 
tiehaara – Tampereentien risteys. (Lasten ja nuorten lautakunta 5.10.2021) 
 

Voitila 

Tie ei ole vaarallinen nuorimmallekaan oppilaalle. 
 

Aakkolantie - 9-tien risteys 

Oppilaskuljetustyöryhmä on katselmuksessaan 13.5.2014 todennut että Aakkolantien oppilaiden 
turvalliseksi noutopaikaksi määritellään 9-tien linja-autopysäkki, joka on Aakkolantien risteyksen 
jatkeena. 
 

Satamarannantie 

Oppilaskuljetustyöryhmä on katselmuksessaan 10.3.2015 todennut, että Satamarannantie ei ole 
vaarallinen nuorimmallekaan oppilaalle.  
 
Teiden vaarallisuusarvot tarkastetaan lukuvuosittain keväällä Koululiitu-ohjelman päivityksen 
yhteydessä. 

 
Satamarannantie katsotaan vaaralliseksi aina kuudenteen luokkaan asti. (Lasten ja nuorten 
lautakunta 14.6.2018 § 44) 
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Koppala - Pärnäntie 

Oppilaskuljetustyöryhmä on 5.11.2015 todennut, että Koppalan alueen tiet eivät ole vaarallisia 
nuorimmallekaan koululaiselle. 
 

Pehulan alue 

Oppilaskuljetustyöryhmä on todennut 19.12.2016, että Pehulan alueen koulumatka Kultavuoren 
kouluun osoitettua turvallisinta reittiä myöten on 0 -2 luokkalaisille oppilaille turvattoman risteyksen 
kiertämisen vuoksi vaikeasti hahmotettava, monimutkainen ja haasteellinen. Tästä johtuen 
kyseisen alueen oppilaat ovat oikeutettuja maksuttomaan oppilaskuljetukseen. 

 
 

Talviaika 

 
Orivedellä käytetään valtakunnallisia keskiarvoja alhaisempia Koululiitu-ohjelman 
vaarallisuusarvoja. Näin ollen talviajan olosuhdemuutoksia ei huomioida erikseen, vaan ne on jo 
huomioitu ympäri vuoden käytettävissä vaarallisuusarvoissa. 
 
 

Petoeläinkuljetukset  

Pelkkä petoeläinten esiintyminen ei ole kuljetuksen myöntämisperuste, vaan petojen 
käyttäytymiseen tulee liittyä häiriökäyttäytymistä tai jatkuvaa liikkumista asuntojen välittömässä 
läheisyydessä. Oppilaan huoltajan on toimitettava hakemus kasvatus- ja opetuspalveluiden 
toimistoon. Oriveden kaupunki pyytää riistahoitopiiriä vahvistamaan tehdyt petoeläinhavainnot. 
Tilapäinen kuljetustarve ei voi perustua aiempien vuosien tapahtumiin.  
 
Päätös petoeläinkuljetuksesta tehdään tapauskohtaisesti ja määräajaksi pohjautuen 
riistanhoitopiirin vahvistamiin havaintoihin petoeläimen esiintyvyydestä oppilaan pihapiirissä tai sen 
välittömässä läheisyydessä. 
 

Koulumatkan vaikeus ja rasittavuus 

Oppilaan koulumatkan muodostuessa hänelle liian rasittavaksi tai vaikeaksi, on huoltajalla 
mahdollisuus anoa lomakkeella oppilaalle oikeutta maksuttomaan koulumatkaan. 
Hakemuksen liitteenä tulee aina olla asiantuntijalausunto (esim. lääkärin tai psykologin).  
Asiantuntijalausunnossa tulee selkeiden perusteiden lisäksi mainita, mille ajanjaksolle kuljetus on 
suositeltu. 
 
Tapaturman tai sairauden perusteella järjestettävissä määräaikaisissa kuljetuksissa selvitetään 
ennen tilausajon järjestämistä, voiko oppilaan huoltaja järjestää kuljetusta itse. Huoltajalle 
maksetaan tällöin saattoavustusta liikenneministeriön linja-autotaksan tai oman auton 
käyttökorvauksen mukaan tapauksesta riippuen. 
 
Määräaikaiset kuljetukset pyritään järjestämään 1 - 3 päivän kuluessa hakemuksen saapumisesta. 
Perumatta jätetty tai aiheeton kuljetus peritään huoltajalta. 
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Oppilaskuljetus on anottava lukuvuosittain.  
 
Asiantuntijalausunto on suositus kuljetuksesta. Päätöksen maksuttomasta oppilaskuljetuksesta 
tapauskohtaisesti tekee kasvatus- ja opetusjohtaja. 
  
Kaupunki ei järjestä pimeän ajan kuljetuksia ilman asiantuntijalausuntoa. 
 
 

Muussa kuin lähikoulussa tai vieraan kunnan alueella koulua  

käyvät oppilaat 

Kaupunki ei järjestä kuljetusta eikä myönnä avustusta, jos huoltajat valitsevat oppilaan kouluksi 
muun kuin kaupungin osoittaman lähikoulun. 
 
Lasten ja nuorten lautakunta on päätöksessään § 32/2010 tehnyt poikkeuksen niiden oppilaiden 
kohdalla, joilla maantieteellinen läheisyys, liikenteelliset olosuhteet ja perhekohtaiset 
erityisperusteet puoltavat koulunkäyntiä naapurikunnan puolella. Tällöin kuljetusavustus 
myönnetään erillisestä hakemuksesta. Päätös tehdään kokonaisharkintaa käyttäen. Avustus on 
suuruudeltaan enintään oppilaan ikätason mukainen joukkoliikenteen koululaiskuljetusmaksun 
suuruinen. Avustusta myönnetään lukuvuodeksi kerrallaan vain yksi ruokakuntaa kohden. 
 

Maksuttoman oppilaskuljetuksen hakeminen  

Hakemuslomake maksuttomaan oppilaskuljetukseen tai kuljetusavustukseen vieraan kunnan 
puolelle löytyy Oriveden kaupungin internetsivuilta: www.orivesi.fi → Lasten ja nuorten palvelut → 
Perusopetus → Lomakkeet ja asiakirjat → Maksuton oppilaskuljetus hakemuslomake  
http://www.orivesi.fi/files/Tiedostot/Maksuton_oppilaskuljetushakemus.pdf. 
Hakemus löytyy myös Oriveden kaupungin Wilmasta kohdasta Hakemukset/Päätökset. 
Hakemus liitteineen toimitetaan kasvatus- ja opetuspalveluiden toimistoon. 
 

Oppilaat, joilla ei ole kuljetusoikeutta  

Oriveden kaupunki ei järjestä kuljetusta oppilaille, joilla ei ole lain oikeuttamaa maksutonta 
oppilaskuljetusoikeutta. 
 
Oppilaan, joka ei kuulu maksuttoman kuljetusoikeuden piiriin, huoltajat voivat olla suoraan 
yhteydessä alueen autoilijaan ja sopia mahdollisesta kuljetuksesta. Autoilija ja huoltaja sopivat 
kuljetukseen liittyvistä käytännöistä ja maksuista. 
  
Auton reitteihin ja aikatauluihin ei kuitenkaan saa tulla muutoksia edellä mainittujen oppilaiden 
kuljettamisen takia. 
 
Kuljetuksissa ovat aina etusijalla ne oppilaat, jotka ovat oikeutettuja maksuttomaan 
oppilaskuljetukseen. Tilanteessa, jossa kesken lukuvuoden kuljetuksen piiriin tulee oppilas, jolla on 
kuljetusoikeus, kuljetuksesta jää pois oppilas, jolla tätä oikeutta ei ole, mikäli kuljetusauto on 
täynnä. 
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Aamu- ja iltapäivätoiminta 

Oriveden kaupunki ei järjestä oppilaskuljetuksia aamu- ja iltapäivätoimintaan tai sieltä kotiin. 
Toiminta on kouluajan ulkopuolista toimintaa, jolloin oppilaan kuljetuksesta vastaa oppilaan 
huoltaja.  
 
Poikkeuksena ovat vammaispalvelulain mukaiset erityishuolto-ohjelman piirissä olevat oppilaat, 
joille voidaan myöntää kuljetus kotoa aamutoimintaan ja iltapäivätoiminnasta takaisin kotiin. 
Ensisijaisesti huoltajalle tarjotaan saattoavustusta. 


