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Keskiviikkona 18.10.2017 järjestettiin oppilaskuljetuksen liikenneturvallisuuskoulutus. Koulutukseen olivat
velvoitettuja osallistumaan oppilaskuljetuksia hoitavat liikennöitsijät, kuljettajat ja taksiautoilijat. Lisäksi
koulutuksessa olivat oppilaskuljetuksista vastaavat kunnan virkamiehet ja teknisen toimen liikennejärjestelyistä
vastaavat henkilöt, liikenneturva, pelastuslaitos ja ELY.
Koulutuksessa käsiteltäviä asioita olivat mm.:
-

Lainsäädäntö
Kuljettajan, kuljetettavan ja huoltajan oikeudet ja velvollisuudet
Toiminta pysäkillä/autoon noustessa, autossa ja autosta poistuttaessa
Iin koulukuljetusohjeistus http://www.oulunkaari.org/ii/kokous/20171800-4-1.PDF
Vaaranpaikat ja muutokset työjärjestyksissä, aikatauluissa sekä tiestön osalta
Toiminta ongelmatilanteissa ja muutostilanteissa

Oppilaskuljettajat ovat erittäin tärkeässä roolissa. He ovat myös oheiskasvattajia. Kuljettajat joutuvat toimimaan
aikataulujen puitteissa muuttuvissa olosuhteissa. Heidän kalustonsa ja keliolosuhteet voivat vaihtua aiheuttaen
muutoksia nouto- ja jättöpaikkoihin. Myös kuljetusoppilaiden määrä tai muut seikat vaihtuvat ja muuttuvat lähes
viikoittain. Siitä huolimatta turvallisuutta ei saa vaarantaa: nopeusrajoituksia tulee noudattaa ja tilannenopeus
tulee sovittaa aina turvalliseksi. Turvavyöt tulee olla päällä jne. Tämän lisäksi jokaisen tulee puhua ja käyttäytyä
asiallisesti.
Nämä käyttäytymissäännöt koskevat myös kuljetettavia ja kaikkia muitakin tielläliikkujia. Te huoltajat olette
tärkeässä roolissa. On tärkeää, että kuljetusoppilaat ovat ajallaan odottamassa autoa hänelle osoitetulla
odotuspaikalla ja, että heillä on heijastimet/valaisin mukanaan. Oppilaan tulee myös muistaa aina laittaa turvavyö
kiinni. Tärkeää on myös se, miten autossa käyttäydytään ja kuinka autosta noustaan turvallisesti. Nämä ovat
seikkoja, jota me kasvattajat painotamme koko ajan. Toivon, että Te huoltajat myös painotatte turvallisuusasioita
lapsillenne, jotta kaikkien koulu- ja työpäivä olisi turvallinen ja häiriötön.
Meidän toimintaa ohjaa monta lakia ja asetusta mukaan lukien kunnan toimielimien päättämät ohjeistukset.
Meidän toiminnan on oltava aina tasapuolista, yhdenvertaista ja oikeudenmukaista. Tähän pääsemme ainoastaan
noudattamalla näitä edellä mainittuja lakeja, asetuksia ja ohjeistuksia. Myös asiallinen ja hyvä yhteistyö
koulun/päiväkodin, kuljettajien ja kodin välillä on ensiarvoisen tärkeää.
Yhteystiedot:
Vesa Anttila, p. 050 40 68 500, s.posti: vesa.anttila@ii.fi, opetus- ja varhaiskasvatuspäällikkö, valmiuspäällikkö
Mika Kynsilehto, p. 040 48 06 688, s.posti: mika.kynsilehto@ii.fi, kuljetuskoordinaattori
Koulukyydin peruminen, p. 0200 81000 (edelliseen päivään klo 1900 mennessä), iintaksit@gmail.com
K. Hekkanen OY, p. 040 50 61 317, s.posti: khekkanen@luukku.com
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