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KOULUKULJETUKSEN PELISÄÄNNÖT

Syksystä 2011 lähtien koulutoimi on kiinnittänyt erityistä huomiota liikenneturvallisuuteen
ja oppilaiden käyttäytymiseen koulutakseissa ja busseissa sekä seuraa edelleen oppilaiden
bussikorttien ja kuljetuslippujen käyttöä. Tähän tiedotteeseen on kerätty joukko tärkeitä
ohjeita huoltajille, kuljetusoppilaille ja koulutaksien ja bussien kuljettajille.
Jotta koulukuljetukset sujuisivat mahdollisimman joustavasti ja turvallisesti, on oppilaiden
ja huoltajien oltava tietoisia seuraavista periaatteista ja noudatettava niitä:
• Koulun järjestyssäännöt ovat voimassa myös koulumatkan aikana.
• Liikenneturvallisuus on kuljetuksen aikana tärkeintä. Taksissa tai linja-autossa ei saa liikkua paikasta toiseen kuljetuksen aikana ja taksissa/bussissa on pidettävä turvavyöt
kiinni.
• Linja-auton tai taksin kuljettaja saa ja hänen tulee puuttua kuljetuksen aikana tapahtuvaan häiriköintiin tilanteen vaatimalla tavalla.

Huoltajan osuus
• Keskustele lapsesi kanssa hyvistä käytöstavoista pysäkillä ja autossa.
• Huolehdi siitä, että lapsesi on ajoissa odotuspaikalla. Koulutaksin ei tarvitse odottaa oppilasta, jos hän myöhästyy taksipysäkiltä tai lähtee hakemaan unohtunutta tavaraa kodista. Oppilaan on oltava sovittuna aikana sovitulla taksipysäkillä eikä esimerkiksi
jossain sen läheisyydessä. Jos lapsi myöhästyy kuljetuksesta, erillistä kuljetusta ei järjestetä, vaan kuljetus on vanhempien vastuulla.
• Ilmoita taksille lapsen sairastumisesta tai muista poissaoloista, ettei auto aja
turhia reittejä. Jos lapsi haetaan koulusta, on myös siitä ehdottomasti ilmoitettava taksinkuljettajalle.
• Pidemmistä ja pysyvistä kuljetusmuutoksista huoltajan tulee ilmoittaa koulutoimistoon.
Kaupunki voi tarvittaessa periä turhien ajojen kustannukset vanhemmilta.
• Liikennöitsijä osoittaa oppilaalle pysäkin paikan, joka voi olla linja-autopysäkki,
liittymä tai muu liikenteellisesti turvallinen paikka.
• Liikennöitsijä ja oppilaan huoltajat sekä oppilas sopivat keskenään mahdollisista lapsen
aiheuttamista vahingoista autolle. Kunta ei korvaa oppilaiden autoille aiheuttamia vahinkoja.
• Tarkista, että lapsen ulkoiluvaatteissa on heijastimet tai että lapsesi käyttää heijastinliiviä.
• Koulutaksin kyytiin saa ottaa vain sellaisia urheiluvälineitä tai muita ylimääräisiä tavaroita, joita tarvitaan lukujärjestyksen mukaisesti esimerkiksi liikuntatunneilla tai joiden tuomisesta on muuten erikseen sovittu koulun kanssa. Urheiluvälineet tulee kuljetuksen ajaksi
suojata asianmukaisesti (luistimiin teräsuojukset, sukset suksipussissa tai tiiviisti yhteen
sidottuna).

TIEDOTE KOULUKULJETUKSISTA
Koulutoimisto
puh. 040-1268 231
10.6.2014
Lv. 2014-15
_______________________________________________________________________________________

Kuljetusoppilaan osuus
• Ole aina ajoissa (vähintään 5 min. ennen) sovitussa noutopaikassa
• Taksi ei ole myöhässä, jos se saapuu pysäkille 15 minuutin kuluessa sovitusta ajasta
• Odota kuljetusta pysäkillä tai sovitussa paikassa, ei ajoradalla
• Hämärän ja pimeän aikana käytä aina heijastinta tai heijastinliiviä.
• Ajokelin ollessa huono tai muista syistä (esim. auton rikkoutuminen) voi joskus käydä
niin, ettei linja-auto tai taksi pääse kulkemaan aikataulun mukaisesti. Korvaava kuljetus
pyritään järjestämään, mutta kuljetusta ei pidä odottaa pysäkillä loputtomiin, vaan on parasta mennä kotiin ja ilmoittaa ainakin vanhemmille koulukyydin myöhästymisestä
• Älä ryntää autoon muita matkustajia tönien
• Tervehdi kuljettajaa
• Esitä bussikorttisi aina linja-autoon noustessa
• Pidä turvavyö kiinni kuljetuksen aikana
• Käyttäydy autossa hyviä tapoja noudattaen ja rauhallisesti
• Taksissa tai linja-autossa ei saa liikkua paikasta toiseen kuljetuksen aikana
• Auton istumapaikkoja ei ole varattu repuille, vaan reput pidetään joko jaloissa, sylissä tai
tavaratilassa
• Taksin ja linja-auton kuljettaja saa puuttua kuljetuksen aikana tapahtuvaan häiriköintiin
tilanteen vaatimalla tavalla
• Tarkista, että et unohtanut mitään autoon
• Odota, että auto on lähtenyt pysäkiltä ja että näet joka suuntaan, ennen kuin lähdet ylittämään ajorataa
• Matkahuollon koulumatkakortti annetaan kaikille maksuttoman kuljetuksen saaville kuljetusoppilaille, jotka käyttävät vuorolinja-autoja. Koulukuljetusta varten saatua koulumatkakorttia saat käyttää vain koulumatkoihin ja sinun tulee huolehtia annetusta kortista. Jos
kortti häviää, ilmoita siitä mahd. pian kouluun tai koulutoimistoon. Uuden kortin hankkimi-

sesta peritään 15 e.

• Mikäli sinulle on myönnetty maksullinen koulukuljetus, anna taksinkuljettajalle kuljetuslippu joka kerta, kun nouset taksiin, vaikka lippua ei sinulta erikseen pyydettäisikään. Busseja varten voit hankkia bussikortin Matkahuollosta. Maksullisen kuljetuksen käyttöastetta
seurataan ja paikkasi taksissa säilyy vain, mikäli käytät taksia säännöllisesti.






Kuljetuksista tiedotetaan koulun kautta ensimmäisinä koulupäivinä.
Oppilaille jaetaan henkilökohtainen kuljetuslukujärjestys, jossa on kerrottu kunkin päivän
kuljetusmuoto, mahdolliset odotustunnit sekä taksin/bussiyhtiön yhteystiedot.
Linja-autojen ja taksien tarkemmat reitit ja aikataulut voi kysyä suoraan liikennöitsijöiltä elokuussa ennen koulujen alkua.
Taksiaikatauluissa tapahtuu muutoksia muutaman viikon ajan koulun alettua, jonka
jälkeen aikataulut vasta vakiintuvat.
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Koulukuljettajan osuus
• Aja odotusalueelle rauhallisesti.
• Ota lapset kyytiin ja jätä kyydistä sovitussa paikassa.
• Et saa ohittaa taksipysäkkiä ennen sovittua aikaa, elleivät kaikki pysäkiltä kyytiin nousevat oppilaat ole mukana.
• Tarkista, että lapset ovat kyydissä ja turvavöissä ennen kuin lähdet liikkeelle.
• Huolehdi, että autoon siirtyminen ja poistuminen tapahtuvat rauhallisesti ja kiireettä.
• Pyri olemaan täsmällinen aikataulussa ja huomioi kelivara.
• Muista, että olet oheiskasvattaja, käyttäytymisesi on esimerkillistä, pidät yllä järjestystä
ja kielenkäyttösi on ystävällistä ja asiallista.
• Muista liikennesäännöt ja liikennekäyttäytyminen, koululaiskuljetuksissa ajoneuvokohtainen nopeusrajoitus on 80 km/h.

• Jos kuljetuksessa esiintyy ongelmia, ota yhteyttä ensin
koulun opettajiin tai koulutoimistoon, tarpeen vaatiessa
myös lapsen vanhempiin.

• Kuljettajalle kuljetusta varten annettavat oppilastiedot ovat tarkoitettu tiedoksi ainoastaan kuljettajalle. Kuljetettaviin ja heidän perheisiinsä liittyvät asiat ovat salassa pidettävää
tietoa.
• Kuljettajalla ei ole oikeutta ottaa koulukyytiin muita oppilaita kuin ne, jotka koulutoimisto
ilmoittaa kuljetukseen. Koulutoimiston kanssa sovituista kuljetusreiteistä poikkeavia kuljetuksia ei myöskään saa tehdä huoltajan tai oppilaan pyynnöstä.
• Ajokelin ollessa erityisen huono, ajoneuvon rikkoutuessa tai muista erityisistä syistä voi
joskus käydä niin, että bussi tai taksi ei pääse kulkemaan aikataulun mukaisesti. Liikennöitsijä on tällöin velvollinen ilmoittamaan asiasta kouluille ja koulutoimistoon ja järjestämään korvaavan kuljetuksen.
• Toimita koulutoimistoon ja oppilaiden koteihin tarkat kuljetusaikataulut ja reitit heti koulutyön alettua elokuussa.

Jakelu:

Liikennöitsijät
Koulukuljetuspäätöksen v. 2014 saaneet oppilaat/huoltajat
Koulut

