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1 Lainsäädäntö
Perusopetuslaki 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.
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. 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.
Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun toimintaan.

2 Yleistä koulukuljetusten järjestämisestä
Raaseporissa koulukuljetukset järjestetään perusopetuslain 32 §:n ja sivistyslautakunnan hyväksymien
esiopetus- ja koulukuljetusten myöntämis- ja järjestämisperiaatteiden mukaisesti. Periaatteet tarkistetaan
tarvittaessa.
Koulukuljetusreitit tarkistetaan vuosittain sivistyskansliassa. Koulukuljetuksia järjestettäessä pyritään
lyhimpään matka-aikaan ja mahdollisimman turvalliseen koulumatkaan, ilman ylimääräisiä odotusaikoja ja
autovaihtoja. Ensisijaisesti käytetään olemassa olevaa linjaliikennettä. Kaupungin ei ole järjestettävä
koulukuljetusta koko matkalle. Oppilaat kerääntyvät sopiville nouto- ja jättöpaikoille. Esiopetusoppilaiden
ja 1-2 luokan oppilaiden odotetaan kävelevän 3 km osoitetulle pysähdyspaikalle ja 3-9 luokan oppilaiden
odotetaan kävelevän 5 km. Oppilas voi joutua vaihtamaan kulkuneuvoa koulumatkan aikana.
Varhaiskasvatuspäällikkö myöntää maksuttoman esiopetuskuljetuksen tai saattoavustuksen esiopetuksen
piirissä oleville oppilaille. Opetuspäälliköt myöntävät maksuttoman koulukuljetuksen tai saattoavustuksen
perusopetuksen tai lisäopetuksen piirissä oleville oppilaille.
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3 Maksuttoman koulukuljetuksen tai avustuksen myöntämisen perusteet
Maksuton koulukuljetus tai avustus voidaan myöntää, jos joku seuraavista kriteereistä täyttyy:
-

koulumatkan pituus kilometreissä
koulumatkan pituus ajallisesti
koulumatkan vaarallisuus
koulumatka on liian vaikea tai rasittava, terveydelliset syyt (harkinnanmukainen päätös, vaatii
asiantuntijalausunnon)
petoeläimet (vaatii petoeläinyhteyshenkilön lausunnon)

Oppilaalla on oikeus koulukuljetukseen edellyttäen, että hän käy esikoulua tai koulua koulutuksen
järjestäjän osoittamassa esikoulussa tai lähikoulussa. Esikoulu ja lähikoulu osoitetaan väestörekisteriin
merkityn osoitteen mukaan. Jos huoltajat valitsevat muun kuin koulutuksen järjestäjän osoittaman
esikoulun tai lähikoulun oppilaalla ei ole oikeutta maksuttomaan kuljetukseen tai avustukseen.
Jos oppilas huoltajien hakemuksesta käy koulua toisessa kunnassa koulukuljetuskustannuksia ei korvata.

3.1 Koulumatkan pituus kilometreissä
Raaseporissa huoltajat voivat hakea maksutonta koulukuljetusta koulumatkan pituudesta kilometreissä
johtuen jos:
-

esiopetuksen tai 1-2 luokan oppilaan koulumatka on pidempi kuin kolme kilometriä yhteen
suuntaan
3-9 luokan oppilaiden matka on pidempi kuin viisi kilometriä yhteen suuntaan

Koulumatkalla tarkoitetaan oppilaan päivittäistä kotiosoitteen ja koulun välistä matkaa. Esiopetuksen
piirissä olevalla lapsella on oikeus kuljetukseen varhaiskasvatuksesta esiopetukseen, jos esiopetusta ei
järjestetä samassa paikassa.
Koulumatkan pituus mitataan väestörekisteriin merkitystä osoitteesta osoitettuun esikouluun tai kouluun.
Sivistyskanslian koulusihteerit mittaavat koulumatkan jalankulkijoille sopivaa lyhyintä yleisessä käytössä
olevaa tietä pitkin. Sivistyskanslia käyttää koulukuljetusten suunnittelemiseen ja matkan pituuden
mittaamiseen kilometreissä ReittiGIS-ohjelmaa, tarvittaessa matkan pituutta vertaillaan ohjelmassa Google
Maps.
Kaupungin velvollisuus ei ole järjestää kuljetusta koko matkalle. Kilometriraja (3 km tai 5 km) on
omavastuumatka, joka esikoululapsen ja oppilaan tulee kulkea esimerkiksi kotoa noutopaikalle.

3.2 Koulumatkan pituus ajallisesti
Perusopetuslain mukaan oppilaan koulumatka odotusaikoineen voi kestää enintään 2,5 h päivässä, jos
oppilas ennen lukuvuoden alkua on täyttänyt 13 vuotta. Samalla vuosiluokalla voi siten lain mukaan olla
oppilaita, joiden koulumatkan enimmäiskestoaika vaihtelee.
Kävelymatkojen pituuden ajallisesti sivistyskanslia laskee käyttämällä ensisijaisesti ReittiGIS – ohjelmaa.
Tarvittaessa koulumatkan pituutta ajallisesti vertaillaan ohjelmassa Google Maps.
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3.3 Koulumatkan vaarallisuus
Jos koulumatka tai osa koulumatkasta luokitellaan vaaralliseksi, kaupunki voi järjestää kuljetuksen tai
myöntää avustuksen vaaralliseksi katsotulle matkan osuudelle.
Sivistyskanslia arvioi teiden vaarallisuudet. Ensisijaisesti käytetään Koululiitu-ohjelmaa ja tarvittaessa
pyydetään asiantuntijalausunto. Koululiidun tiedot perustuvat teiden päällystyksiin, liikennetiheyteen,
pientareiden leveyteen, nopeusrajoituksiin, tievalaistuksiin ja alueen onnettomuustilastoihin.
Kaupunkialueiden liikennettä ei luokitella vaaralliseksi. Koulutien ei automaattisesti katsota olevan
vaarallinen, jos tiellä ei ole katuvalaistusta, jos tie on hiekkapäällysteinen, jos tie on liukas tai jos oppilaan
tulee kävellä tien yli.
Oppilas voi ylittää ja kävellä lyhyen matkan vaaralliseksi luokiteltuja teitä pitkin. Arviointi tehdään
yksittäisissä tapauksissa, jolloin oppilaan ikä, paikka, näkyvyys, nopeusrajoitukset ja liikenteen tiheys
huomioidaan.

3.4 Koulumatkan vaikeus, rasittavuus tai terveydelliset syyt
On mahdollista anoa maksutonta koulukuljetusta, jos oppilaan koulumatka on hänelle liian vaikea, rasittava
tai johtuen oppilaan terveydellisistä syistä. Huoltajat hankkivat asiantuntijalausunnon, joka on liitettävä
hakemukseen. Lausunnossa tulee ilmetä selkeästi kuljetustarpeiden syyt ja perustelut, mille ajanjaksolle
koulukuljetusten järjestämistä suositellaan sekä asiantuntijan mahdolliset suositukset, kuinka koulukuljetus
järjestetään (kulkuneuvo). Asiantuntijalausunto ei velvoita kaupunkia järjestämään koulukuljetusta.
Sairaudesta tai vapaa-aikana tapahtuneesta onnettomuudesta johtuvan vamman takia voidaan järjestää
erillistä koulukuljetusta lääkärinlausunnossa ilmeneväksi ajaksi. Huoltaja toimittaa lääkärinlausunnon
sivistyskansliaan mahdollisimman pian. Huoltajien on valmistauduttava itse kuljettamaan lapsi kouluun,
kunnes kuljetusjärjestelyt on saatu hoidettua.
Oppilaille, jotka eivät käy opetuksen järjestäjän osoittamassa esikoulussa tai lähikoulussa ei järjestetä
väliaikaista koulukuljetusta sairaudesta tai vapaa-aikana tapahtuneen onnettomuuden johdosta. Jos
esikoulussa/koulussa on tapahtunut onnettomuus, järjestetään tarpeen mukaan väliaikainen koulukuljetus
asiantuntijanlausunnon mukaan.
Kunta ei järjestä eikä korvaa oppilaiden lääkärikäynti- tai terapiakuljetuksia.

3.5 Petoeläimet
Raaseporin eri alueilla petoeläinten, etenkin susien, esiintyminen on ajoittain lisääntynyt.
Jos petoeläin (susi) aiheuttaa välitöntä uhkaa huoltaja voi hakea oikeutta maksuttomaan
koulukuljetukseen. Sivistyskanslia on yhteydessä riistakeskukseen ja paikalliseen petoeläinyhteyshenkilöön
ja pyytää lausuntoa. Lausunto ei velvoita kaupunkia järjestämään koulukuljetusta vaan sitä käytetään
asiantuntija-apuna päätöksenteossa.
Ensisijaisesti huoltajille myönnetään kilometrikorvaus lapsen kuljettamiseen koulukuljetuksen
noutopaikalle. Toissijaisesti myönnetään koulukuljetus. Päätös tehdään määräajaksi. Koulukuljetuksen
myöntämisessä priorisoidaan 0–2 luokkalaisia.
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4 Maksullinen koulukuljetus
Huoltaja voi anoa kaupungilta maksullista koulukuljetusta vuosiluokan 1-9 oppilaalle, jolla ei ole oikeutta
maksuttomaan koulukuljetukseen. Anomuksen perusteella voidaan maksullinen koulukuljetus myöntää
myös esiopetuksen oppilaalle ja toisen asteen oppilaalle. Lomake löytyy kaupungin kotisivuilta
www.raasepori.fi.

4.1 Maksullisten koulukuljetusten myöntämisen periaatteet
1. Maksullista koulukuljetusta voi anoa niihin koulukuljetuksiin, jotka ovat sivistystoimen tilausliikennettä.
2. Kuljetus myönnetään, mikäli kuljetusautossa on tilaa ja siinä järjestyksessä, kun anomukset saapuvat.
3. Nuoremmilla oppilailla on etusija.
4. Kaikkia maksullista koulukuljetusta anoneita oppilaita koskee sama maksu.
5. Maksulliseen kuljetukseen myönnetty oikeus voidaan kumota;
• mikäli kuljetuspaikat tarvitaan oppilaille, joilla on lakisääteinen oikeus siihen,
• mikäli nuoremmalle oppilaalle myönnetään kuljetusoikeus kyseiselle reitille tai
•muissa tapauksissa, joissa tämän katsotaan olevan perusteltua.
6.Maksullinen kuljetus myönnetään neljälle eri kaudelle lukuvuosittain. Kaudet ovat:
• koko syyslukukausi
• koko kevätlukukausi
• koko lukuvuosi
• talvikausi (lokakuu-maaliskuu)
Kautta voidaan lyhentää tai muuttaa vain esim. muuton tms. perustellun syyn vuoksi.
Maksullisten kuljetusten järjestämiseksi ei tehdä lisäyksiä tai muutoksia reitteihin. Muilta osin, esim.
kävelymatka noutopiteeseen, noudatetaan Raaseporin yleisiä koulukuljetusten myöntämisen ja
järjestämisen periaatteita.

4.2 Maksujen määräytyminen
Hinnat ovat:
• syyslukukausi 225 €
• kevätlukukausi 250 €
• lukuvuosi 475 €
• talvikausi (lokakuu-maaliskuu) 300 €
Kuljetus koulusta iltapäivähoitoon maksaa puolet edellä mainituista maksuista.
Huoltaja sitoutuu maksamaan valitsemansa kauden täyden hinnan.
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Maksua alennetaan vain siinä tapauksessa, että kaupunki ei voi tarjota kuljetusta joinakin tiettyinä päivinä
tai aikoina (lukuvuoden alkaminen myöhemmin tammikuussa tai vapaat kesken lukukauden eivät alenna
maksua).
Syyslukukausi ja puolet talvikaudesta laskutetaan joulukuussa. Kevätlukukausi ja puolet talvikaudesta
laskutetaan kesäkuussa.

5 Koulukuljetusten järjestäminen
Pääperiaatteena on, että koulukuljetukset suunnitellaan niin, että ne noudattavat lyhyintä mahdollista
reittiä ja käyttävät mahdollisimman edullista kulkuneuvoa. Joukkoliikennettä tulee käyttää silloin kun se on
mahdollista. Koulukuljetusreitit tarkistetaan sivistyskansliassa lukuvuosittain. Reittisuunnittelu tehdään
käyttäen ohjelmia ReittiGIS ja Koululiitu. Kuljetusreitit ja -ajat voivat muuttua lukuvuoden aikana. Huoltajia
tiedotetaan koulukuljetuksista Wilman kautta.

5.1 Linjaliikenne
Ensisijaisesti käytetään olemassa olevaa linjaliikennettä ja oppilaat saavat Matkahuollon bussikortin, joilla
maksavat matkansa. Bussikortit ovat henkilökohtaisia ja oikeuttavat yleensä kahteen koulumatkaan
päivässä. Korttia voidaan käyttää ainoastaan koulupäivisin ja se on tarkoitettu kodin ja koulun väliselle
matkalle. Kuljettajalla on oikeus vaatia maksua oppilaalta, joka matkustaa ilman voimassa olevaa
bussikorttia
Sivistyskanslia tilaa ja jakaa Matkahuollon bussikortin niille oppilaille, jotka tarvitsevat bussikorttia.
Kaupunki maksaa lukuvuoden ensimmäisen bussikortin. Jos oppilas hukkaa bussikorttinsa, tai bussikortti
menee rikki, huoltajan tulee välittömästi ilmoittaa tästä sivistyskansliaan. Uuden bussikortin hankkimisesta
huoltajia laskutetaan 20 €.

5.2 Ostoliikenne
Osa koulukuljetuksista järjestetään ostoliikenteenä. Ostoliikenne on suljettua ja sitä saa käyttää ainoastaan
oppilaat, joille on myönnetty maksuton tai maksullinen koulukuljetus. Sivistyskanslia antaa kuljettajille
tiedot maksuttomaan tai maksulliseen kuljetukseen oikeutetuista oppilaista. Oppilaille jaetaan
todistuskortti, jonka heidän tulee näyttää autossa.
Huoltajia informoidaan ostoliikenteen aikatauluista, oppilaan noutopaikoista ja kuljettajien yhteystiedoista
Wilman kautta ennen lukuvuoden alkua elokuussa. Huoltajan tulee ilmoittaa kuljettajalle, jos lapsi sairastuu
tai muusta poissaolosta, ettei auto/linja-auto aja turhia reittejä.

5.3 Kuljetus- tai saattoavustus
Perusopetuslain mukaan opetuksen järjestäjällä on oikeus valita maksuttoman koulukuljetuksen
järjestämisen ja kuljetus- tai saattoavustuksen maksamisen välillä. Avustuksen suuruus vastaa
Verohallinnon vahvistamaa korvausta oman auton käytöstä. Avustus maksetaan takautuvasti.

5.4 Tukiopetus
Jos oppilas, jolle on myönnetty maksuton koulukuljetus, osallistuu tukiopetukseen, hänellä on oikeus
maksuttomaan koulukuljetukseen tukiopetuksen jälkeen. Koulu on yhteydessä sivistyskanslian
koulusihteeriin etukäteen, jotta myöhemmässä vuorossa on tilaa oppilaalle. Koulusihteerit ilmoittavat
kuljettajalle, että oppilas kulkee myöhemmässä vuorossa.
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5.5 Jälki-istunto
Jos oppilas, jolle on myönnetty maksuton koulukuljetus, saa jälki-istuntoa, tämä järjestetään niin, että
oppilaalla on mahdollisuus kulkea myöhemmällä vuorolla. Koulu on yhteydessä sivistyskanslian
koulusihteeriin etukäteen, jotta myöhemmässä vuorossa on tilaa oppilaalle. Koulusihteeri ilmoittaa
kuljettajalle, että oppilas matkustaa myöhemmässä vuorossa.

5.6 Oppilas sairastuu koulupäivän aikana
Koululta otetaan yhteyttä huoltajaan, joka on vastuussa oppilaan hakemisesta. Oppilas voi käyttää
olemassa olevia vuoroja, jos autoissa on tilaa. Erillistä kuljetusta oppilaan kuljettamiseksi sairastumisen
vuoksi ei järjestetä.

5.7 Kerhotoiminta ja aamu- iltapäivätoiminta
Oppilas, joka osallistuu kerhotoimintaan tai aamu- tai iltapäivätoimintaan ei ole oikeutettu maksuttomaan
koulukuljetukseen.

6 Maksuttoman koulukuljetuksen hakeminen
Perusopetuslaissa säädetään oppilaan oikeudesta koulukuljetukseen. Vaihtoehto maksuttomaan
koulukuljetukseen on riittävä saatto- tai kuljetusavustus.
Huoltajia kehotetaan tutustumaan koulukuljetusten myöntämisperiaatteisiin.

6.1 Hakeminen
Maksutonta koulukuljetusta haetaan lukuvuosittain. Hakemus tehdään ensisijaisesti Wilmassa tai
esiopetukseen tai kouluun ilmoittautumisen yhteydessä.
Lukuvuoden aikana voi maksutonta koulukuljetusta hakea esim. muuton takia. Näissä tapauksissa
koulukuljetus järjestetään viikon sisällä siitä, kun hakemus on jätetty.
Huoltajien on ilmoitettava, jos oppilaan kotiosoite muuttuu tai jos oppilas vaihtaa koulua. Oikeus
maksuttomaan koulukuljetukseen voi mahdollisesti päättyä.
Paperilomakkeen voi tulostaa kaupungin kotisivuilta www.raasepori.fi tai noutaa/tilata sivistyskansliasta.
Yhteishuoltajuustapauksissa koulukuljetusoikeus määräytyy lapsen virallisen väestörekisteriin merkityn
osoitteen mukaan. (KHO:2006:10)

6.2 Päätös maksuttomasta koulukuljetuksesta/saattoavustuksesta
Maksuton koulukuljetus voidaan myöntää edellytykset täyttävälle hakijalle. Koulukuljetuksen sijaan voidaan
myöntää avustus. Sivistyskanslian koulusihteerit tarkastavat saapuneet hakemukset ja valmistelevat
viranhaltijapäätökset, jotka kaupungin hallintosäännön mukaan tekevät varhaiskasvatuspäällikkö tai
opetuspäälliköt. Maaliskuun määräaikaan mennessä jätetyt hakemukset käsitellään niin, että päätökset
tehdään viimeistään kesäkuussa. Lukuvuoden aikana jätettyjen hakemusten käsittelyaika on 1-2 viikkoa.

6.3 Muutoksenhaku
Jos huoltajat eivät ole tyytyväisiä päätökseen maksuttomasta koulukuljetuksesta he voivat valittaa
päätöksestä Helsingin hallinto-oikeudessa. Maksuttoman koulukuljetuspäätöksen liitteenä on
muutoksenhakuohje. Hallinto-oikeuden käsittely on maksullinen.
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6.4 Koulukuljetusoikeuden muuttuminen tai päättyminen
Huoltajien tulee ilmoittaa sivistyskansliaan, jos oppilas ei käytä myönnettyä koulukuljetusta.
Koulukuljetuspaikan tarpeeton varaaminen on kiellettyä.
Huoltajien tulee ilmoittaa sivistyskansliaan muutoksista, jotka vaikuttavat oppilaan oikeuteen
maksuttomaan koulukuljetukseen (lähikoulu vaihtuu, uusi kotiosoite).

6.5 Kuljetuksen siirtäminen huoltajan vastuulle
Perusopetuslain 29 § ja 32 § mukaan voidaan koulukuljetuksen järjestämisvastuu siirtää huoltajille, jos
oppilas huomautuksista ja varoituksista huolimatta rikkoo annettuja ohjeita ja sääntöjä.
Varhaiskasvatuspäällikkö tai opetuspäälliköt tekevät päätöksen tästä. Ennen päätöksentekoa käydään
keskusteluita opetuspäällikön, oppilaan, huoltajien ja kuljettajan kanssa. Menettelyyn johtavia jatkuvia
rikkeitä voivat olla muun muassa; turvavyön käyttämättä jättäminen, ilkivalta, epäasiallinen käytös
kuljettajaa tai kanssamatkustajia kohtaan ja myönnetyn bussikortin/todistuskortin väärinkäyttö.

7 Vastuujako, ohjeet ja ongelmatilanteet
Jotta koulukuljetukset toimisivat mahdollisimman sujuvasti, kaikkien osapuolten välinen yhteistyö on
tärkeää; sivistyskanslia, liikennöitsijä, oppilas ja huoltajat.
Koulukuljetuksissa noudatetaan liikenne- ja viestintäministeriön asetusta koulu- ja esiopetuskuljetusten
kuormituksesta ja turvallisuusjärjestelyistä. Kuljettaja on kasvatusvastuullinen matkan aikana ja hänen
ohjeitaan tulee noudattaa.

7.1 Turvavyöt
Oppilaiden tulee kiinnittää turvavyö ja pitää se kiinnitettynä koko matkan aikana. Kuljettaja vastaa siitä,
että oppilaat käyttävät turvavöitä ja auttaa tarvittaessa oppilaita turvavyön kiinnityksessä.

7.2 Syöminen ja juominen
Syöminen ja juominen autoissa on kiellettyä.

7.3 Urheiluvälineet ja muut poikkeavat tavarat
Autossa kuljetetaan vain sellaisia välineitä tai tavaroita, joita tarvitaan koulutyössä. Urheiluvälineet tulee
suojata ja kuljettaa sopivalla tavalla (luistimiin teräsuojat, sukset yhteen sidottuna tai hiihtopussiin).

7.4 Vakuutus
Oppilaat ovat vakuutettuja koulussa ja koulumatkalla sattuvan tapaturman varalta. Liikennöitsijän vakuutus
korvaa ne vahingot, jotka ovat liikennöitsijän vastuulla. Tapaturmavakuutus on voimassa varsinaisen
kouluajan aikana, kodin ja koulun välisen koulumatkan aikana ja koulun lukuvuosisuunnitelmassa
mainittujen opintokäyntien aikana. Vakuutus ei ole voimassa, jos oppilas poikkeaa koulumatkareitiltä.
Vakuutus ei kata esineisiin kohdistuneita vahinkoja kuten kypärä, vaatteet.

7.5 Auto ei saavu aikataulussa
Joskus voi käydä niin, että koulukuljetukset eivät kulje aikataulussa johtuen huonosta kelistä, auto on
mennyt rikki tai muista syistä. Jos kuljetus on yli 15 minuuttia myöhässä tai ei tule ollenkaan oppilaiden
tulee kävellä takaisin kotiin (tai kouluun silloin kun se on mahdollista), olla yhteydessä huoltajiin, kouluun,
sivistyskansliaan tai kuljetusyritykseen. Kaupunki ei korvaa matkakuluja, jos huoltaja on kuljettanut
oppilaan tai tilannut taksin.
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7.6 Poikkeukselliset sää- tai muut olosuhteet
Huonojen keliolosuhteiden, työtaistelun tms. aiheuttamien poikkeustilanteiden sattuessa ei kunta vastaa
erillisistä kuljetuksista. Näissä tapauksissa huoltaja päättää oppilaan kouluun lähettämisestä. Kuljettajalla
on oikeus tehdä päätös muuttaa koulukuljetusreittiä ja noutopaikkaa liikenneturvallisuussyitten takia.

7.7 Vahinko tai ilkivalta
Huoltaja on velvollinen korvaamaan oppilaan kuljetuskalustolle aiheuttaman vahingon. Ensisijaisesti
liikennöitsijä ja oppilaan huoltajat sopivat vahinkojen korvaamisesta keskenään.

7.8 Liikennerikkomus
Mikäli koulukuljetuksen yhteydessä tapahtuu vakavia rikkomuksia, kuten liikennelainsäädännön
rikkomuksia, tulee asianosaisen ottaa yhteyttä suoraan poliisiin.

7.9 Kadonneet ja unohtuneet tavarat
Jos oppilas on unohtanut tavaroita autoon, otetaan yhteyttä kuljettajaan tai kuljetusyritykseen.

7.10 Reklamaatio
Mikäli huoltajat eivät ole tyytyväisiä kuljetuksen laatuun, kirjallinen palaute tapahtuneesta lähetetään
sähköpostitse sivistyskansliaan sivistys@raasepori.fi. Kaikki sivistyskanslian tietoon tulleet valitukset
rekisteröidään ja selvitetään yhdessä liikennöitsijöiden kanssa.

8 Muistilistat
8.1 Oppilaan muistilista

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ole sovitussa paikassa hyvissä ajoin (mieluiten viisi minuuttia
ennen aikataulua).
odota autoa/linja-autoa vähintään 15 minuuttia sovitun ajan
jälkeenkin.
Jos autossa on turvavyö, kiinnitä se.
Noudata hyviä tapoja ja käyttäydy rauhallisesti.
Odota aina pysäkillä tai muussa sovitussa paikassa, ei ajotiellä.
Älä koskaan nouse ajoneuvoon tai poistu siitä liikenteen
puoleiselle tieosuudelle.
Autossa ei saa syödä, juoda eikä piirtää.
Pidä hyvää huolta linja-autokortistasi.
Pidä raha tai lippu valmiina kun astut linja-autoon.
Tervehdi kuljettajaa.
Älä ryntää autoon/linja-autoon ja töni toista
Ota reppu selästäsi
Anna aina istumapaikka vanhoille ja liikuntarajoitteisille.
Pysy paikallasi matkan aikana.
Jos voit huonosti, sano siitä kuljettajalle tai pyydä kaveria
sanomaan se hänelle.
Tarkista poistuessasi, ettet jätä mitään tavaroitasi autoon/linjaautoon.
Odota, että auto/linja-auto on lähtenyt pysäkiltä ja katso
kumpaankin suuntaan ennen kuin ylität ajotien.
Käytä aina heijastimia kun on hämärää tai pimeää.
Vain sivistyskansliasta luvan saaneet voivat käyttää
koulukuljetusta.
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8.2 Huoltajan muistilista

o

Kun lapsi on sairastunut tai on muuten poissa, ilmoita siitä kuljettajalle,
ettei auto/linja-auto aja turhia reittejä.

o

Ilmoita kuljetustarpeen muutoksesta hyvissä ajoin kuljetusten järjestäjälle.

o

Auta lasta saapumaan pysäkille ajoissa.

o

Ilmoita kuljettajalle tai sivistyskansliaan kuljetuksiin liittyvistä
terveystekijöistä.

o

Lapsen kanssa tulee puhua ja keskustella siitä, miten pysäkillä ja
autossa/linja-autossa käyttäydytään.

o

Liikennöitsijä ja oppilaan huoltaja sopivat keskenään ja yhteistyössä koulun
kanssa korvauksista niistä vahingoista, jotka oppilas on aiheuttanut
autolle/linja-autolle koulukuljetuksen yhteydessä. Kunta ei sellaisissa
tapauksissa ole korvausvelvollinen.

o

Jos oppilaan huoltaja ja liikennöitsijä ovat eri mieltä pysäkeistä, päättää
kuljetusten suunnittelija yhdessä kuljettajan kanssa missä oppilas nousee
ajoneuvoon ja missä hän jää pois.

o

Tarkista, että lapsen ulkovaatteissa on heijastimet.

o

Jos ajoneuvoihin on unohtunut jotain, ota ensi kädessä yhteyttä
kuljettajaan ja seuraavaksi kuljetusten suunnittelijaan.

o

Kunta maksaa lukuvuoden ensimmäisen linja-autokortin. Jos kortti häviää
tai menee rikki, uudesta kortista vaaditaan korvaus.

o

Sukset, pulkka, luistimet jne. saa ottaa mukaan ajoneuvoon
talvitapahtumien yhteydessä.

o

Vain sivistyskansliasta luvan saaneet voivat käyttää koulukuljetusta.
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8.3 Kuljettajan muistilista

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Aja rauhallisesti alueelle, jossa oppilaat odottavat.
Ota lapset kyytiin ja jätä heidät sovittuun paikkaan sovittuun aikaan.
Tarkista, että kaikki lapset ovat mukana ja että he ovat kiinnittäneet turvavyöt
ennen kuin lähdet ajamaan.
Pidä huolta siitä, että lapset nousevat ajoneuvoon ja lähtevät sieltä rauhallisesti
ja hosumatta.
Pidä mielessäsi kaikki eri sopimukset (eritoten ennalta tilatut kuljetukset,
sovitut reitit, sovitut kotiinkuljetusajat).
Ilmoita kuljetusten järjestäjälle mahdollisista tarpeettomista ajoista.
Pyri pitämään kiinni aikatauluista ja ota huomioon ajo-olosuhteiden asettamat
vaatimukset.
Koulupäivän päättyessä lapsilla on 5–10 minuuttia aikaa pukeutua ja tulla
rauhassa autolle.
Pidä huoli siitä, että auto/linja-auto on siisti.
Muista liikennesäännöt ja käyttäytyminen liikenteessä.
Muista, että osallistut kasvatustyöhön – käytöksesi ja kielenkäyttösi tulee olla
ystävällistä ja asiallista.
Muista, että vammaiset oppilaat tarvitsevat erityistä huomiota.
Jos koulukuljetuksissa tulee ongelmia, ota ensin yhteyttä opettajiin ja
kuljetusten suunnittelijaan, tarvittaessa myös oppilaan huoltajaan.
Muista, että vain kuljetusluvan saaneet voivat käyttää ko. koulukyytiä.

Kuljettaja vastaa järjestyksestä. Kuljettaja voi ryhtyä kurinpidollisiin toimenpiteisiin
liikennöitsijöiden, opettajien ja vanhempien yhteisesti sopimien sääntöjen nojalla.
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8.4 Esikoulujen ja koulun muistilista

o
o
o
o
o
o

Koulu järjestää koulukuljetusoppilaiden valvonnan sekä aamuisin että
iltapäivisin.
Koulut ilmoittavat sivistyskanslialle mahdollisista
aikataulumuutostarpeista
Koulut ilmoittavat sivistyskanslialle oppilaista joiden pitää päästä
myöhemmässä vuorossa tukiopetuksesta tai jälki-istunnosta johtuen
Koulut ilmoittavat liikennöitsijöille mahdollisista urheilupäivistä jolloin
oppilailla voi olla mukanaan lisää varusteita.
Koulut informoivat sivistyskansliaa oppilailta, huoltajilta tai
liikennöitsijöiltä saadusta palautteesta
Koulu auttaa koulumatkan aikana tapahtuneen kiusaamisen, tappelun tai
vahingonteon selvittämisessä.
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