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01.09.2018

LIIKENNÖINTI-OPAS

Koulukuljetusten tiedotus- ja koulutussuunnitelma
Liikennöitsijät/kuljettajat

Koulutustilaisuus syyskuussa
Liikennöintiopas koulutuksen pohjana
Alkolukko ( sopimus )
Opas löytyy:
www.kitee.fi/palvelut/perusopetus/koulukuljetus

Oppilaat

Heti koulun alettua ensimmäisenä koulupäivänä
Luokanopettajat ja luokanvalvojat huolehtivat opetuksen
liikennöintioppaan pohjalta

Vanhemmat

Syksyn vanhempainillat (yläkoulussa 7-luokat)
Tarvittaessa tiedotetaan myös kirjallisilla tiedotteilla koulut huolehtivat tiedottamisesta

Muuta

Liikenneturvallisuusviikolla hyvä kerrata
koulukuljetusasioita.

Liikenneturvallisuusviikkoa vietetään tänä vuonna viikolla 37
eli 10. – 16.09.2018
Arvioinnit: miten koulukuljetukset sujuvat parannusehdotusten kuuleminen ja järkevien ehdotusten
käytäntöön ottamiset
Arviointi syyskuun alussa ja arvioinnin tekee koulunjohtaja >
koonti > tilaaja ja liikennöitsijät käyvät keskustelun ja
mahdolliset muutosesitykset
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Koulukuljetuksen pelisäännöt
Koulun järjestyssäännöt ovat voimassa koulumatkan aikana ja niitä valvotaan
mahdollisuuksien mukaan. Koulukuljetusten odotteluun ja autosta poistumiseen liittyy
kuitenkin monia riskejä. Oppilas voi vaikuttaa omaan turvallisuuteensa koulukuljetuksen
käyttäjänä. Kuljettajalle on taattava työrauha. Oppilaat eivät myöskään saa häiritä muita
matkustajia. Koululiikuntaa varten autossa saa kuljettaa urheiluvälineitä. Jotta
koulukuljetukset sujuisivat mahdollisimman joustavasti ja turvallisesti, on oppilaiden ja
huoltajien oltava tietoisia seuraavista periaatteista ja noudatettava niitä.
OPPILAAN MUISTILISTA
Kyytiin saapuminen









Ole aina ajoissa (väh. 5 min. ennen) pysäkillä tai sovitussa paikassa.
Älä odota kuljetusta ajoradalla.
Hämärän ja pimeän aikana käytä aina heijastinta tai heijastinliiviä.
Anna kuljettajalle ajoissa pysähtymismerkki. Hämärässä ja pimeällä merkki kannattaa
antaa heilauttamalla heijastinta.
Esim. ajokelistä johtuen auto voi joskus tulla myöhässä. Odota autoa 20 min yli
sovitun ajan ennen kuin poistut pysäkiltä.
Älä ryntää autoon muita matkustajia tönien.
On kohteliasta antaa pienempien lasten nousta ensimmäisenä kyytiin.
Ota linja-autokortti esille ennen autoon astumista.

Kyydissä









Tervehdi kuljettajaa.
Käytä aina turvavyötä. Koulukyydissä ei saa liikkua paikasta toiseen kuljetuksen
aikana.
Käyttäydy autossa asiallisesti ja ota muut kuljetettavat huomioon: tavaroiden
heittely, metelöinti, huutelu, kiroilu yms. eivät ole asiallista käyttäytymistä.
Myöskään kännykän käyttö ei saa aiheuttaa häiriötä muille: kännykästä musiikin
huudattaminen on kielletty.
Istumapaikkoja ei ole varattu repuille tai muille tavaroille.
Koulukyyti ei ole ruokailupaikka. Jos terveytesi vuoksi joudut syömään matkan
aikana, huolehdi roskat roskikseen tai vie ne mukanasi.
Kerro kuljettajalle, jos matkan aikana tulee ongelmia itsellesi tai toiselle.
Kuljettajalla on velvollisuus puuttua kuljetuksen aikana tapahtuvaan häiriköintiin
tilanteen vaatimalla tavalla. Olet korvausvelvollinen autolle tai kanssamatkustajille
aiheuttamastasi vahingosta.

Kyydistä poistuminen





Kun olet jäämässä pois bussin kyydistä, paina merkinantonappia ajoissa.
Tarkista, että et unohda mitään autoon.
On kohteliasta kiittää kyydistä.
Odota, että auto on lähtenyt pysäkiltä ja että näet joka suuntaan ennen kuin lähdet
ylittämään ajorataa.
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HUOLTAJAN MUISTILISTA











Huolehdi siitä, että lapsesi on ajoissa odotuspaikalla.
Velvoita lastasi käyttämään turvavyötä.
Tarkista, että lapsen ulkoiluvaatteissa on heijastimet tai lapsesi käyttää heijastinliiviä.
Huolehdi, että lapsesi on pukeutunut sään mukaisesti.
Opasta lastasi asianmukaiseen käyttäytymiseen ja turvallisuuteen koulumatkojen aikana.
Ilmoita kuljetuksiin liittyvistä lapsen terveydentilaa koskevista vakavista asioista.
Ilmoita liikennöitsijälle lapsen sairastumisesta tai jos lapsesi ei muustakaan syystä
tilapäisesti käytä kunnan järjestämää koulukuljetusta, ettei auto aja turhia reittejä.
Huoltaja ei voi itse tehdä muutoksia kuljetusreitteihin.
Huoltaja on velvollinen sopimaan liikennöitsijän kanssa lapsen autolle aiheuttamasta
vahingosta. Kunta ei korvaa oppilaiden autoille aiheuttamia vahinkoja
Mikäli kyytiin mahtuu, voivat koulukyytejä käyttää muutkin kuin koulukuljetuksen piirissä
olevat oppilaat maksamalla taksan mukaisen kyytimaksun. Varmista liikennöitsijältä,
että kyydissä on tilaa.

KULJETTAJAN MUISTILISTA:
Valmistautuminen ajoon
 Asennoidu positiivisesti tehtävän suorittamiseen.
 Pukeudu asianmukaiseen asuun.
 Huolehdi, että reittinumero ja määränpääkyltti ovat paikallaan.
 Huolehdi, että auto on määräysten sekä ohjeiden mukainen ja siisti.
 Huolehdi, että turvavyöt kunnossa ja niitä on tarpeellinen määrä.

Ajokunto
 Vaativa ja riskialtis kuljetustehtävä edellyttää kuljettajalta sekä fyysisestä että
henkisestä kunnosta huolehtimista. Väsymys heikentää ajokykyä.
Vaitiolovelvollisuus
 Kuljetettaviin tai heidän perheisiinsä liittyviä asioita ei kerrota ulkopuolisille.
Lukuvuoden alkaessa
 Esittäydy oppilaille.
 Ilmoita pysähtymispaikat.
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Kuljettajan tehtävät ajon aikana



Aja liikennesääntöjä ja nopeusrajoituksia noudattaen.
Aja koulukuljetusreitti tilauksen mukaisesti aikataulua noudattaen. Pidä kuljetettavien
lista aina mukana. Kuljetettavien lista pitää olla myös koulun retkipäivänä.
















Kuljettajan ei tarvitse odottaa, jos oppilas on myöhässä tai menee hakemaan
puuttuvaa tavaraa kotoaan
Kuljettaja ei saa jatkaa matkaa ennen sovittua aikaa, jos oppilas ei ole kyydissä.

Varmista, että oppilaat ovat kyydissä ja heillä on turvavyö kiinni ennen kuin lähdet
liikkeelle. Käytä myös itse turvavyötä.
Sijoita oppilaat kuljetettavien koko huomioiden. Muista, että pienimmät - ja
erityisoppilaat tarvitsevat usein erityishuomiota.
Pysäytä niin, että kuljetettava voi nousta ja jäädä kyydistä turvallisessa paikassa.
Opasta autosta poistuvaa oppilasta.
Huolehdi erityistä huolenpitoa vaativat (esim. vammaiset) oppilaat vastaanottavalle
henkilölle saakka.
Noudata kuormitusmääräyksiä.
Huolehdi liikuntavälineiden asianmukaisesta kuljettamisesta
Varmista kääntöpaikan turvallisuus
Järjestyksenpito autossa kuuluu kuljettajalle. Muista, että olet oheiskasvattaja,
käyttäytymisesi ja kielenkäyttösi on oltava ystävällistä ja asiallista. Tupakoiminen on
kiellettyä ajon sekä koululla odotuksen aikana.
Jos kuljetuksissa esiintyy ongelmia, ota yhteyttä kouluun, sivistyskansliaan tai lapsen
huoltajiin.
Ilmoita vanhempien kuljetusmuutostoiveista sivistyskansliaan.

