Pomarkun kunnan koulukuljetusopas

Johdanto
Oppaan tarkoituksena on parantaa esi- ja perusopetuksessa olevien
oppilaiden koulukuljetusten turvallisuutta sekä antaa pelisääntöjä ja ohjeita
kouluille, koululaiskuljettajille, vanhemmille ja oppilaille.
Oppaassa esitellään periaatteet, joiden mukaan oppilaille myönnetään kunnan
järjestämä maksuton koulukuljetus, kerrotaan kuljetusten järjestämiseen
liittyvistä käytännön järjestelyistä ja päätöksenteosta sekä annetaan ohjeita
kuljetusten aikaiseen käyttäytymiseen ja poikkeavien tilanteiden varalle.
Lainsäädännössä ainoastaan koulumatkan pituus ja koulumatkaan käytettävä
aika ovat tekijöitä, joiden vaikutus koulumatkojen arviointiin on täsmällisesti
määritelty. Muilta osin harkintavaltaa on siirretty opetuksen järjestäjille.
Huoltajat ovat ensisijaisesti velvollisia opettamaan lapsiaan liikkumaan
turvallisesti liikenteessä. Koulut tukevat omalla toiminnallaan kotien
liikennekasvatusta. Tämän lisäksi kunnat ja muu julkinen sektori vastaavat
siitä, että koulumatkareitit ovat mahdollisimman riskittömiä.
Huoltajien toivotaan huolehtivan siitä, että koulunsa
aloittaville
sekä
vanhemmillekin
oppilaille
opetetaan
ja
kerrataan
vuosittain
hyvä
koulumatkareitti
sekä
ohjeet
liikenteessä
kulkemisesta.

KOULUMATKOIHIN LIITTYVÄ VASTUUNJAKO
Pomarkun kunta
Pomarkun kunta sitoutuu järjestämään maksuttomat koulukuljetukset
oikeusnormien edellyttämällä tavalla ja tämän asiakirjan sisältämien
tavoitteiden mukaisesti.
Jos oppilas hakeutuu muuhun kuin lähimpään kouluunsa tai kunnan
osoittamaan kouluun, asetetaan perusopetuslain 32 §:n 3 momentin nojalla
oppilaaksi oton edellytykseksi, että oppilaan huoltaja vastaa oppilaan
kuljetuksesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista.
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Koulu
Koulu käy keskustelun siitä, miten koulukuljetusten aikana käyttäydytään,
miksi tällaisia sääntöjä on olemassa, ja mitä häiriökäyttäytymisestä
koulukuljetuksissa voi seurata. Oppilaille kerrotaan, että kuljettajan ohjeita on
noudatettava jo turvallisuuden takia. Koulu huolehtii myös, että oppilaat ja
vanhemmat saavat tiedot päivittäisistä kouluajoista, kuljetusjärjestelyistä sekä
kuljettajista. Kukin koulu voi lisäksi antaa koulukohtaisia tätä opasta
täydentäviä lisäohjeita kuljetusoppilaiden huoltajille aina ennen uuden
lukuvuoden alkua ja myös sen aikana. Koulu järjestää kuljetusoppilaiden
ohjatun valvonnan mahdollisena kuljetusten odotusaikana. Opettajien lisäksi
koulunkäynnin ohjaajien tehtäviin voi sisältyä kuljetusta odottavien oppilaiden
valvontaa.

Koulu
valvoo
koulukuljetusten
toimivuutta,
puuttuu
mahdollisiin
ongelmatilanteisiin välittömästi ja tarvittaessa ilmoittaa asiasta myös
sivistysjohtajalle. Järjestää kuljetusoppilaille, sään niin vaatiessa (kova
pakkanen), mahdollisuuden odottaa
kuljetusta
sisätiloissa.
Antaa
kouluautoilijoiden puhelinnumeron huoltajille mahdollisten sairastumisista
johtuvien poissaolojen varalta. Koulu luovuttaa vanhempien yhteystiedot
liikennöitsijöille ongelmatilanteista informointia varten.

Huoltajat
Huoltajien toivotaan huolehtivan siitä, että koulunsa aloittaville ja
vanhemmillekin oppilaille opetetaan hyvin koulumatkareitti, aikataulut ja
liikenteessä kulkeminen. Nämä asiat kerrataan tarvittaessa vuosittain.
Mikäli oppilaalle on myönnetty maksuton koulukuljetus, huoltajien tulee
huolehtia siitä, että oppilas on ajoissa koulukuljetuksen noutopaikassa.
Koulukuljetuksessa olevien lasten huoltajat vastaavat siitä, että lapsi pääsee
turvallisesti autoon ja autosta kotiin.
Jos oppilaan koulukuljetus on järjestetty koulutaksilla ja oppilas jää
kuljetuksesta pois esimerkiksi sairauden takia, asiasta on ilmoitettava taksille
hyvissä ajoin joko soittamalla tai tekstiviestillä.
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Liikennöitsijä
Liikennöitsijän vastuu kattaa oppilaiden kuljetuksen
kuljetusreitin pysäkiltä koulun pysäkille ja koulun pysäkiltä reitin
pysäkille. Syöttökuljetuksissa liikennöitsijä vastaa koulukuljetuksista
kotoa linja-liikenteen pysäkille ja linjaliikenteen pysäkiltä
kotiin. Syöttökuljetuksissa liikennöitsijät huolehtivat siitä, että
kuljetettavat oppilaat pääsevät turvallisesti linja-autoon. Liikennöitsijöiden on
koulukuljetuksissa
noudatettava
voimassa
olevia
oikeusnormeja.

Kuljetettava oppilas
Koulukuljetuksessa oleva oppilas sitoutuu noudattamaan koulun ja kuljettajan
antamia ohjeita ja määräyksiä.
Oppilas voi vaikuttaa omaan turvallisuuteensa myös koulukuljetuksen ja
julkisen liikenteen käyttäjänä. Kuljettajalle on taattava työrauha, jotta hän voi
keskittyä ajamiseen. Oppilaat eivät saa myöskään häiritä muita matkustajia.
Mikäli kuljetettava oppilas aiheuttaa koulumatkalla tahallaan tai
laiminlyönnillään vahingon joko kalustolle tai toisille matkustajille, hän tai
hänen huoltajansa joutuu korvaamaan vahingon lainsäädäntöön perustuvan
vahingonkorvausvelvollisuuden mukaisesti.

Vakuutukset
Kunta on vakuuttanut kaikki oppilaat koulussa tai koulumatkalla tapahtuvan
tapaturman varalta. Vakuutus koskee varsinaista kouluaikaa ja koulumatkaa
sekä koulun järjestämiä opinto- ym. retkiä. Vakuutus korvaa tapaturman
aiheuttamat hoitokulut. Esinevahinkoja ei korvata.
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KOULUKULJETUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET
Lainsäädäntö
Perusopetuslain 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 varhaiskasvatuslaissa tarkoitetusta
varhaiskasvatuksesta esiopetukseen on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on
vastaavasti oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai
varhaiskasvatuksesta
esiopetukseen
ja
esiopetuksesta
kotiin
tai
varhaiskasvatukseen. 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.
(13.7.2018/542)
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.
(24.6.2010/642)
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. Lisäksi, jos esiopetusta saava lapsi osallistuu toisessa kunnassa
järjestettävään varhaiskasvatukseen varhaiskasvatuslain 6 §:n 4 momentissa
tarkoitetulla tavalla, opetuksen järjestäjällä on oikeus edellyttää, että lapsen huoltaja
vastaa lapsen kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista
varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikan välillä. (13.7.2018/542)
Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun toimintaan.

Koulutuksenjärjestäjä voi päättää perusopetuslaissa säädettyä
laajempien etuisuuksien antamisesta perusopetuksen oppilaille.
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etua

Pomarkun kunnanhallitus on päättänyt 11.8.2014, että Pomarkun kunnassa
noudatetaan taulukossa olevaa luokitusta:
Esiopetus sekä
1.-2. luokat

Oppilaat saavat maksuttoman kuljetuksen kotipihalta
kouluun, mikäli matka on vähintään 3 km. Alle 3 km
matkalla kuljetus voidaan myöntää ainoastaan erittäin
painavasta syystä ja tällöinkin pääosin talvikaudeksi.
Oppilaat saavat maksuttoman kuljetuksen reitiltä
kouluun, mikäli matka on vähintään 3 km.

3.-4. luokat

Oppilaille voidaan pääsääntöisesti myöntää maksuton
kuljetus koko lukuvuodeksi, mikäli tien voidaan olettaa
olevan vaarallinen/pelottava myös talvikauden
ulkopuolella.
Oppilaille voidaan pääsääntöisesti myöntää maksuton
kuljetus talvikaudeksi reitiltä kouluun, mikäli tien voidaan
olettaa olevan vaarallinen. Koulumatkan on oltava
vähintään 3 km.
Oppilaille järjestetään maksuton kuljetus, mikäli
koulumatka on vähintään 5 km.

5.-6. luokat

7.-9. luokat

Muita maksuttomia kuljetuksia ei pääsääntöisesti
myönnetä. Mikäli huoltajat ovat halukkaita huolehtimaan
kustannuksista, reittiä on mahdollista sovitella
kuljetuksen järjestämiseksi.
Mikäli huoltaja valitsee esiopetuksessa tai perusopetuksessa olevan oppilaan
koulupaikaksi muun kuin kunnan osoittaman oppilaan oman lähikoulun tai
muun opetukseen soveltuvan paikan, vastaa huoltaja itse kuljettamisesta tai
saattamisesta aiheutuvista kustannuksista.
Pomarkun kunta järjestää Pomarkun lukiota käyville opiskelijoille
maksuttoman koulukuljetuksen, mikäli heidän koulumatkansa on viittä
kilometriä pitempi. Taksikuljetus lukion oppilaille järjestetään pääsääntöisesti
peruskoulun kuljetusten yhteydessä. Lukion oppilaita voidaan kuitenkin
kuljettaa erikseen mm. koeviikkoina, tai jos kouluun tai kotiin pääseminen
muuten osoittautuu kohtuuttoman hankalaksi. Taksikuljetukset kulkevat
kunnan rajojen sisällä. Poikkeuksena on Lassilan entinen kauppa Porissa,
josta voidaan noutaa lukiolaisia taksikuljetuksella.

Koulumatka ja odotus
Oppilaan koulumatkalla tarkoitetaan suorinta, ympäri vuoden kulkukelpoista
reittiä mitattuna oppilaan kotiportilta koulun tontin rajalle. Oppilaan huoltajat
ovat ensisijaisessa vastuussa lapselle ilmoitetun koulumatkan pituuden
oikeellisuudesta. Lähtökohtana on, että koulukuljetuksessa olevan oppilaan on
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kuljettava itse kotoa kuljetusreitin pysäkille ja samoin myös jättöpysäkiltä
takaisin kotiin. Kuljetuspysäkkiä määritettäessä turvallisuuden lisäksi otetaan
huomioon oppilaan itsensä kulkeman koulumatkan osuus. Kuljettavan matkan
pituus suhteutetaan oppilaan ikään ja kokonaisuudessaan koulumatkaan
odotuksineen käytettävään aikaan.
Koulukuljetuksissa hyödynnetään eri järjestämistapoja kuten yleistä
joukkoliikennettä tai kunnan omaa ostoliikennettä. Kunnan ostoliikenteellä
hoidetaan niiden reittien kuljetus, joilla julkista linjaliikennettä ei ole.
Koulukuljetukset hoidetaan linja-autoilla ja takseilla. Oppilaan tulee käyttää
sitä kouluautoa, joka lähtee koulupäivän päätyttyä ja joka on hänelle merkitty.
Luvallista ei ole jäädä seuraavaan lähtevään autoon, kuin koulunkäyntiin
liittyvissä perustelluissa tapauksissa.
Oppilas voi odottaa koulukuljetusta tai koulun alkua koululla yhden tunnin
valvotuissa olosuhteissa esim. koulutehtäviä tehden. Kuljetusta odottavien
oppilaiden valvonnan järjestämisestä vastaa rehtori/ koulunjohtaja.
Aikatauluista tai keliolosuhteista johtuen oppilas voi joutua odottamaan
kuljetusta.

Koulumatkan vaikeus, rasittavuus ja vaarallisuus
Koulumatka saattaa muodostua liian vaikeaksi tai rasittavaksi joko oppilaan
nuoresta iästä tai henkilökohtaisesta sairaudesta tms. syystä johtuen. Viimeksi
mainitusta syystä maksutonta koulukuljetusta koskevaan päätökseen
perusteeksi
edellytetään
lääketieteellinen
selvitys.
Koulukuljetukset
suunnitellaan niin, etteivät perusopetuslain 32 §:ssä säädetyt
aikarajat ylity. Koulukuljetusten odotustunnit pyritään
eliminoimaan lukujärjestysteknisin ratkaisuin. Oppilaan
kotiin ilmoitetaan lukujärjestyksellä tai Wilmajärjestelmän kautta, mikäli oppilaalla on jaksossa
odotustunteja. Kuljetuksista aiheutuvat odotustunnit
on mahdollista viettää valvotussa tilassa. Mikäli oppilas
ei odota taksia valvonnan alaisena, on siihen oltava
vanhemmilta kirjallinen lupa.

Koulukuljetusedun määrittely
Kesken lukuvuoden asuinpaikkaa vaihtavalle oppilaalle
ei myönnetä koulukuljetusta muualle kuin uuden
asuinpaikan
lähikouluun.
Esiopetusoppilaiden
kuljetusetu ei koske osapäivähoitoon vientiä ennen
esiopetuksen alkamista tai osapäivähoidosta kotiin paluuta.
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Myöskään koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan
tai iltapäivätoiminnasta kotiin ei järjestetä erillistä koulukuljetusta.
Iltapäivätoiminnasta kotiinkuljetus erityistapauksissa edellyttää huoltajan
anomusta ja lautakunnan päätöstä.

Tapaturmat ja vakuutukset
Koulutapaturmissa oppilaalle järjestetään koulukuljetus lääkärintodistuksen
perusteella. Myös vapaa-ajan tapaturmiin liittyen oppilaan koulunkäynnin
turvaamiseksi järjestetään tarvittava koulukuljetus lääkärintodistuksen
perusteella. Kuljetus pyritään ensisijaisesti sovittamaan olemassa oleviin
kouluautoihin. Pomarkun kunta on vakuuttanut kaikki esioppilaat ja
perusopetuksen oppilaat koulussa tai koulumatkalla tapahtuvan tapaturman
varalta. Vakuutus koskee varsinaista kouluaikaa ja koulumatkaa sekä koulun
järjestämiä koulun vuosisuunnitelman mukaisia opinto- ym. retkiä. Vakuutus
korvaa tapaturman aiheuttamat hoitokulut. Vakuutus ei korvaa esinevahinkoja.

KOULUKULJETUSREITTIEN SUUNNITTELUN PERIAATTEET
Koulukuljetuksen suunnittelun ja järjestämisen pääperiaatteita ovat
turvallisuus, taloudellisuus ja tarkoituksenmukaisuus. Koulukuljetukset
pyritään hoitamaan pääosin reittiliikenteen linja-autolla. Honkakoskella,
Kivijärvellä, Ojakorvessa ja Hiilimäessä sekä Pomarkun kunnan ulkopuolella
asuvat oppilaat käyttävät vuorojen sopiessa pääsääntöisesti linja-autoa.
Mikäli taksikuljetus kuitenkin on järjestetty, käytetään sitä linja-autolippujen
säästämiseksi. Koulukuljetusreitit suunnitellaan kuljetettavien asuinpaikat
huomioiden mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti.
Maksuttoman
koulukuljetuksen
piiriin
kuuluvat
pääsääntöisesti reitin varrella oleville pysäkeille.

oppilaat

kulkevat

Oppilaiden kulkeminen koulukuljetusreittien varteen
Jokaiselle
kuljetusoppilaalle
määritellään
erikseen
kuljetusauton
pysähtymispaikat, joilta hän astuu kyytiin ja jää pois kyydistä. Kuljetuksia ei
järjestetä ovelta - ovelle kuljetuksina muutoin kuin erityisen painavista syistä.
Tästä poikkeuksen tekevät esiopetuksen ja 1.-2. luokkien kuljetusoppilaat,
joille kuljetus järjestetään kotiportilta asti. Koulukuljetusten sujuminen
edellyttää oppilaiden olemista riittävän ajoissa sovitussa noutopaikassa.
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Oppilaiden nouto ja haku kouluilta ja päiväkodilta
Päiväkotiin lapsia tuotaessa muistutetaan, että terveyskeskuksen puoleiselle
(päiväkodin päädyssä) olevalle tiepätkälle ei saa pysäköidä autoa lasta
tuotaessa hoitoon. Se on pelastus- ja huoltotie. Auton voi pysäköidä erilliselle
päiväkodin parkkipaikalle. Auto pitää olla pysäyksissä, kun lapsi lähtee
autosta. Mielellään vanhempi saattaa lapsen sisälle. Taksilla kulkevat
esikoululaiset saatetaan päiväkotiin sisälle.

Lisämatkustajat koulukuljetuksissa
Kuljetusreittien varrella asuvia peruskoulun ja esikoulun oppilaita, joiden
kuljetusmatka on yli 2 km voidaan ottaa kuljetusautoon kyytiin, mikäli autossa
on tilaa ja kuljetuksesta ei aiheudu lisäkustannuksia kunnalle.

Yhteishuoltajuudessa olevat oppilaat
Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen mukaan (KHO:2006:10) kunnalla ei
ole velvollisuutta järjestää maksutonta koulukuljetusta sen huoltajan luota,
joka asuu muualla kuin lapsen väestörekisteriin merkityssä asuinpaikassa.

Erityiskoulun oppilaiden kuljetus
Erityiskoulua käyville oppilaiden kuljetuksen järjestää pääsääntöisesti oppilaan
käymän koulun kunta. Kirkonkylän ulkopuolella asuville erityiskoulua käyville
oppilaille voidaan kuitenkin järjestää normaalien koulukuljetusten yhteydessä
erityiskoulun järjestämiä kuljetuksia täydentäviä kuljetuksia.

PÄÄTÖKSENTEKO
Koulu selvittää koulukuljetusten piirissä olevat oppilaat. Oppilasilmoitukseen
merkitään koulumatkan pituus ja tiedot tarkastetaan koululla.
Maksutonta koulukuljetusta koskeva päätös tehdään poikkeustapauksissa
huoltajan anomuksesta, jos oppilas ei ole koulukuljetusten piirissä.
Anomuksen laatimista helpottamaan on laadittu erillinen lomake, joka on
kuljetusoppaan liitteenä. Lomake löytyy myös Pomarkun kunnan internetsivuilta. Lomake palautetaan koulun rehtorille tai päiväkodin johtajalle.
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Päätökset voidaan tehdä määräaikaisina tai toistaiseksi voimassa olevina.
Kuljetus voidaan järjestää myös lukuvuotta lyhyemmäksi ajaksi, esimerkiksi
talvikaudeksi. Oppilaan oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen raukeaa,
mikäli myöntämisperusteissa tapahtuu muutoksia tai myöntämisen peruste
poistuu. Tällöin maksutonta koulukuljetusta tulee anoa uudelleen.
Koulujen rehtorit ja päiväkodin johtaja päättävät oppilaan tilapäisestä
koulukuljetuksesta esimerkiksi sairastumistapauksissa.
Koulumatkan vaikeuden, rasittavuuden ja/tai vaarallisuuden perusteella
myönnettävästä maksuttomasta koulukuljetuksesta päättää kasvatus- ja
opetuslautakunta.
Koulutakseille
toimitetaan
listat
kuljetettavista
toimittamisesta vastaavat koulujen rehtorit.

YHTEYSTIEDOT
Lisätietoja koulukuljetusasioissa antavat:
Koulusihteeri Anne Rossi
anne.rossi@edu.pomarkku.fi

puh 044 7501300

Sivistysjohtaja Laura Leppämäki
laura.leppamaki@pomarkku.fi

puh 040 563 3254

Päiväkodin johtaja Minna Nenonen puh 044 750 1195
minna.nenonen@pomarkku.fi
Kirkonkylän koulun rehtori Jori Lilja puh 044 550 5681
jori.lilja@edu.pomarkku.fi
Yläaste-lukion rehtori Jussi Heervä puh 044-094 0792
jussi.heerva@edu.pomarkku.fi
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oppilaista.

Listojen

Koulukuljetusperiaatteet
Onnistunut koulukuljetus on monen tekijän summa. Kuljetuksen
onnistumiseen vaikuttavat kuljetuksen tilaaja, liikennöitsijä, kuljettaja sekä
matkustaja. Jotta koulukuljetukset sujuisivat mahdollisimman joustavasti ja
turvallisesti, on kaikkien osapuolten oltava tietoisia seuraavista periaatteista ja
noudatettava niitä:










Koulun järjestyssäännöt ovat voimassa myös koulumatkan aikana.
Ajokelin ollessa erityisen huono tai muista erityisistä syistä voi joskus
käydä niin, että linja-auto tai taksi ei pääse kulkemaan aikataulun
mukaisesti. Oppilaan on syytä odottaa noutopaikassa kohtuulliseksi (n.
15 minuuttia) katsottavan ajan. Jos auto ei odotuksen jälkeen tule,
oppilas voi mennä takaisin kotiin ja ottaa yhteyttä vanhempiin tai
kouluun. Liikennöitsijä järjestää yleensä korvaavan kuljetuksen, jos
linja-auto tai taksi ei pääse hakemaan oppilaita esim. rikkoutumisen
vuoksi. Liikennöitsijän on tiedotettava aina kaikista ongelmatilanteista
koululle ja koulutoimistoon sekä tarvittaessa kyyditystä odottavien
oppilaiden huoltajille.
Kovien pakkasten vuoksi ei järjestetä erillisiä kuljetuksia.
Kuljetusoppilaat kuljetetaan tavalliseen tapaan.
Mikäli
sattuu
liikenneonnettomuus,
jossa
tapahtuu
myös
henkilövahinkoja, vastaa poliisi tilanteen hallinnasta ja tiedottamisesta.
Liikennöitsijän on aina tiedotettava kaikista onnettomuustilanteista
koululle ja koulutoimistoon sekä tarvittaessa kyydissä olevien
oppilaiden huoltajille.
Liikennöitsijä ja oppilaan huoltaja sopivat vahinko- ja ilkivaltatapausten
korvaamisesta keskenään. Kunta ei korvaa oppilaiden autoille
aiheuttamia vahinkoja. Rikosoikeudellinen vastuu on alle 15 -vuotiaiden
osalta vanhemmilla. 15 -vuotta täyttäneet henkilöt vastaavat
rikosoikeudellisesti itsestään.
Mahdollisia laatuvirheitä koskeva palaute osoitetaan koulutoimistoon.
Kaikki koulutoimistoon tulleet valitukset kirjataan ylös ja selvitetään
liikennöitsijän kanssa. Mikäli tapahtuu vakavia rikkomuksia, kuten
liikennelainsäädännön rikkomuksia, tulee asianosaisten ottaa suoraan
yhteyttä poliisiin.
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Ohjeita oppilaalle
Oppilas


















on hyvissä ajoin odottamassa aikataulun mukaan sovitussa
turvallisessa paikassa.
odottaa autoa tien reunassa tai pysäkillä eikä aiheuta vaaraa itselleen
eikä muille oppilaille tai tiellä liikkujille.
ei mene autoon eikä poistu autosta liikenteen puolelta.
huolehtii siitä, että vaatteet eivät ole likaiset eivätkä lumiset koulukyytiin
noustessa.
ei mene autoon rynnäten, vaan siirtyy rauhallisesti omalle paikalleen.
ei liiku autossa paikasta toiseen kuljetuksen aikana.
pitää autossa turvavyöt kiinnitettynä.
pitää autossa repun jaloissa, sylissä tai tavaratilassa, ei selässä.
noudattaa koulun järjestyssääntöjä myös koulumatkalla.
ottaa muut kyydissäolijat huomioon ja käyttäytyy asiallisesti
poistuu autosta viivyttelemättä, mutta rauhallisesti, ja tarkistaa, että
autoon ei jää henkilökohtaista omaisuutta.
ei autosta poistuttuaan lähde ylittämään tietä kouluauton edestä tai
takaa, vaan odottaa kouluauton lähdön ja varmistaa, että tien ylitys on
turvallista.
käyttää heijastinta.
käyttää kuljetusreitin varteen pyöräillessä pyöräilykypärää
ilmoittaa, jos hän voi pahoin esim. kuumuuden, ahtauden, heikon
ilmastoinnin tai muuten matkan rasittavuuden takia.
ottaa kouluauton kyytiin ainoastaan sellaisia urheiluvälineitä tai muita
tavaroita, joita tarvitaan lukujärjestyksen mukaisesti tai joiden
tuomisesta on muuten erikseen sovittu koulun kanssa.

Pomarkun kunnan koulukuljetusopas

Ohjeita liikennöitsijöille ja kuljettajille



























Koulukuljetuksessa tapahtuvista tapaturmista tulee kuljettajan ilmoittaa
välittömästi poliisille sekä kouluun
Valmistautuessa ajoon on muistettava kohdella lapsia tasavertaisina
asiakkaina ja tulevina aikuisina
Kuljettajan on huolehdittava hyvästä fyysisestä ja henkisestä
ajokunnosta, joita vaativa ja riskialtis kuljetustehtävä edellyttää
Lukuvuoden alkaessa esittäydytään uusille kuljetusoppilaille
Kuljetettavien oppilaiden nimilista on pidettävä mukana sekä
mahdolliset muutokset päivitettävä listaan heti muutoksen ilmoituksen
jälkeen
Kuljetuksissa käytettävän auton kunto on oltava määräysten sekä
ohjeiden mukainen ja siisti, mm. turvavöiden oltava kunnossa ja niitä on
oltava riittävä määrä
Kuljetettaviin tai heidän perheisiinsä liittyviä asioista ei kerrota
ulkopuolisille, kuljetuslistat ovat tarkoitettu vain kuljettajaa varten ja
vanhat kuljetuslistat tulee hävittää asianmukaisesti
Kuljettajan on varmistettava, että oppilailla on turvavyöt kiinni liikkeelle
lähdettäessä
Kuljettajan on toimittava liikenteessä liikennesääntöjä noudattaen,
olemalla lapsille esimerkki
Haku-/jättöpaikoista on sovittava koulujen kanssa
Kuljettajan on huolehdittava erityistä huolenpitoa vaativien (esim.
kehitysvammaisten) oppilaiden luovuttamisesta vastaanottavalle
henkilölle saakka
Koulukuljetusreittien ajaminen on toteutettava tilauksen ja sovitun
mukaisesti sekä yhteisesti sovitun aikataulun mukaisesti
Nopeusrajoituksia ja liikennesääntöjä on noudatettava
Kuljettava vastaa järjestyksenpidosta autossa
Ajoneuvo tulee pysäköidä aina siten, että kuljetettava voi nousta kyytiin
ja pois kyydistä turvallisesti
Oppilaat on sijoitettava autoon kuljetettavien koko ja erityistarpeet
huomioiden
Kuormitusmääräyksiä on noudatettava
Liikuntavälineet kuljettava asianmukaisesti (sukset niputettuina jne.)
ongelmatilanteissa yhteydenotto huoltajaan tai koululle
Autosta poistuvaa oppilasta opastettava tarvittaessa
autossa on oltava alkolukko (Laki alkolukon käytöstä koulu- ja
päiväkotikuljetuksissa 10.12.2010/1110)
Auton tulee olla varustettuna taksiasetuksen mukaisella koulukyytimerkillä.
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HAKEMUS MAKSUTTOMAAN KOULUKULJETUKSEEN
1. Oppilaan
perustiedot

2. Koulu ja
koulumatka

Suku- ja etunimi

Henkilötunnus

Lähiosoite

Postinumero ja toimipaikka

Koulun tai päiväkodin nimi

Luokka

Matkan pituus (mitataan lyhintä ympäri vuoden
jalankulkukelpoista tietä myöten)

Lukuvuosi (jota hakemus koskee)

km
3. Perustelut

m

Matkan pituus
Oppilaan terveydentila (lääkärin lausunto liitteenä)
Matka on vaarallinen
Muu, mikä (perustelut liitteenä)

4. Mahdolliset
liitteet
5. Muut
huomioitavat asiat
(esim. apuvälineet,
kuten pyörätuoli)
6. Huoltaja

7. Rehtorin/
Päiväkodin
johtajan lausunto

Paikka ja päivämäärä

Huoltajan allekirjoitus

Puhelin

Puhelin työhön

Puollan anomusta
En puolla anomusta, perustelu
Paikka ja päivämäärä

Allekirjoitus

Kuljetushakemukset toimitetaan suoraan koululle tai päiväkotiin. Koulun rehtori tai päiväkodin johtaja
toimittaa hakemuksen sivistystoimeen. Koulukuljetuksista päättää sivistyslautakunta. Kuljetuksia koskevia
lisätietoja saa koulun rehtorilta, päiväkodin johtajalta ja koulusihteeriltä.
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Koulujen yhteystiedot:

Esiopetus
Pitkäkuja 7, 29630 Pomarkku

Kirkonkylän koulu
Koulutie 3, 29630 Pomarkku

Pomarkun yhteiskoulu-lukio
Lukiontie 5, 29630 Pomarkku
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