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Koulukuljetusasetus 

SFS 1970:3401 

 

1 § Koulukuljetuksella tarkoitetaan tässä asetuksessa sellaista esikoulussa, peruskoulussa, 
lukiokoulussa tai vastaavassa olevan oppilaan kouluun tai koulusta tapahtuvaa kuljetusta, jonka 
yhteiskunta järjestää erityisesti tätä tarkoitusta varten ja joka ei ole luonteeltaan tilapäinen. 
 Ei-ammattimaisella koulukuljetuksella tarkoitetaan ei-ammattimaista liikennettä. 
 
2 § Koulukuljetus tulee aikataulujen ja matkareittien suhteen järjestää siten, että 
liikenneturvallisuusvaatimukset täyttyvät. 
 Koululaitoksen johtokunnan tulee jokaisessa kunnassa toimia siten, että koulukuljetuksille 
järjestetään erityisesti suunnitellut pysäkit onnettomuuksien välttämiseksi mahdollisimman hyvin. 
Johtokunta päättää yhteisymmärryksessä liikenneasioista vastaavan kunnan lautakunnan, 
poliisiviranomaisen ja tienpitäjän kanssa kunkin koulukuljetuksen kulkureitistä ja pysäkkien 
sijoituksesta. 
 Johtokunta vastaa siitä, että lapsille opetetaan, miten heidän tulee käyttäytyä onnettomuuksien 
välttämiseksi koulukuljetusten yhteydessä.  
 Se, mitä tässä kappaleessa sanotaan koululaitoksen johtokunnasta, koskee myös koulun 
johtokuntaa, joka ei ole sen hallinnon alaisuudessa, tai esikoulun suhteen sitä tai niitä kunnan 
lautakuntia, jotka vastaavat esikoulutoiminnasta. 
(SFS 1991:1604) 
 
3 § Kumottu säädöksellä SFS 1975:880. 
 
4 § Kumottu säädöksellä SFS 1989:943 
 
5 § Jos ajoneuvoa käytetään koulukuljetukseen, sen tulee olla varustettu nimikilvellä tai 
vastaavalla, joka osoittaa ajoneuvon käyttötarkoituksen. Koulukuljetuksessa matkustajien ei pidä 
pystyä avaamaan ajoneuvon vasemman laidan ovia. Muut ovet tulee suunnitella rakenteiltaan 
sellaisiksi, ettei matkustaja voi avata niitä vahingossa. 
 Ajoneuvoa, joka ei täytä ensimmäisen kappaleen mukaisia vaatimuksia, voidaan 
poikkeustapauksissa käyttää koulukuljetuksiin. 
 Koulukuljetuksiin käytettävän henkilöauton tai kevyen pakettiauton istumapaikat tulee varustaa 
turvavöillä. (SFS 2005:950) 
 
6 § Kumottu säädöksellä SFS 2005-950. 
 
7 § Jos ajoneuvoa käytetään koulukuljetuksissa joko tahallisesti tai huolimattomuudesta  
5 §:n määräyksien tai tämän asetuksen mukaisesti ilmoitetun, 5 §:n soveltamista koskevan 
määräyksen vastaisesti, kuljettaja ja koulukuljetusten toimittaja voidaan tuomita sakkoihin. 



Koulukuljetusten toimittajan vastuun suhteen on voimassa liikenneasetuksen (1978:1276) 14 luvun 
13 §:ssa ilmoitetut perusteet. 
 Ammattiliikenneasetuksen (1998:779) 8 luvun 4 §:ssä olevia määräyksiä tulee soveltaa 
ensimmäisessä kappaleessa tarkoitettuihin tapauksiin. (SFS 2005:950). 
 
8 § Ruotsin tievirasto ilmoittaa tämän asetuksen toimeenpanoa koskevista lisämääräyksistä. 
Niissä voidaan antaa määräyksiä siitä, että 5 §:ssä tarkoitetun merkintäjärjestelmän tulee olla 
viraston tai jonkin toisen viranomaisen hyväksymää tyyppiä. 
 Virasto voi myöntää poikkeuksia asetuksen määräyksistä, jos tähän on erityisiä syitä. (SFS 
2005:950) 
_______________ 
1 Muutettu 1975:880) (jälkipainos); 1986:36; 1988:68; 1989:943; 1991:1361, 1604; 
1992:1291;1996:291; 1998:784, 1277; 2005:950 
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9 § Hallintolain (1986:223) 22 a §:ssä on määräyksiä valittamisesta yleiseen 
hallintotuomioistuimeen. 

__________________________ 
 
Tämä asetus (1975:880) astuu voimaan 1. tammikuuta 1976, mitä tulee säädöksen otsikkoon, §:iin 
1, 3 ja 7, ja muilta osin 1. syyskuuta 1976. Jos laissa tai säädöksessä esiintyy viite tiedoksiantoon 
(1970:340) koulukuljetuksesta tai maininta siitä, viite tai maininta tarkoittaa samannimistä asetusta. 

__________________________ 
 
Tämä asetus (1986:36) astuu voimaan 1. kesäkuuta 1986. 

__________________________ 
 
Tämä asetus (1988:68) astuu voimaan 1. elokuuta 1988. 
 Asetuksen sisällön sitä estämättä, istumapaikoilla varustettuja henkilöautoja, joissa ei ole 
turvavöitä, saadaan käyttää liikenneturvallisuusviraston määräämään ajankohtaan asti 
koulukuljetuksiin, jos kunta antaa luvan siihen. 

__________________________ 
 
Tämä asetus (1989:943) astuu voimaan 1. tammikuuta 1990. 

__________________________ 
 
Tämä asetus (1991:1361) astuu voimaan 1. tammikuuta 1992. 

__________________________ 
 
Tämä asetus (1991:1604) astuu voimaan 1. tammikuuta 1992. 

__________________________ 
 

Tämä asetus (1992:1291) astuu voimaan 1. tammikuuta 1993. 
__________________________ 

 
Tämä asetus (1996:291) astuu voimaan 1. heinäkuuta 1996. 
 Asetuksen sisällön sitä estämättä, istumapaikoilla varustettuja kevyitä pakettiautoja, joissa ei ole 
turvavöitä, saadaan käyttää Ruotsin tieviraston määräämään ajankohtaan asti koulukuljetuksiin, 
jos kunta antaa luvan siihen. 

__________________________ 
 
Tämä asetus (1998:784) astuu voimaan 1. lokakuuta 1998. 
 

__________________________ 
 
Tämä asetus (1998:1277) astuu voimaan 1. lokakuuta 1999. 
 Asetuksen sisällön sitä estämättä, istumapaikoilla varustettuja kevyitä pakettiautoja, joissa ei ole 
turvavöitä, saadaan käyttää Ruotsin tieviraston määräämään ajankohtaan asti koulukuljetuksiin, 
jos kunta antaa luvan siihen.  



 
__________________________ 

 
Tämä asetus (2005:950) astuu voimaan 1. tammikuuta 2006. 



 
 
 

 
 

 


