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1. Johdanto

Tässäkoulukuljetusoppaassa esitellään Someron kaupungin esi-ja perusopetuksen koulukuljetuksia koskevia periaatteitaja käytäntöjä.Oppaan avulla lasten huoltajat saavattietoa Someron kaupungin koulukuljetusetuudesta ja
periaatteista,joillakoulukuljetus Someronkaupungissamyönnetäänjajärjestetään.Someronsivistyslautakunta

vahvistaavuosittaisen koulukuljetussuunnitelman.
Oppaassa käytettyjen termien selitykset:

. julkinen liikenne = henkilöliikenne, joka hoidetaan kaikkien käytettävissä olevilla linja-autoilla
.
.

vuorolinja-auto = julkinen liikenne
tilauslinja-auto= ostoliikenne

.

ostoliikenne = Someron sivistystoimen ostama linja-auto- ja taksiliikenne, jolla pyritään kattamaan ne koulukuljetuspalvelut, joissaei olejulkista liikennettä

Koululaisten yleiskunto onheikentynyt liikkumisen vähenemisen myötä.Kävellentaipyöräilemälläkuljettu koulumatkatulisikin nähdälapsenoikeutena,jokaedistääterveyttäjaennaltaehkäisee moniasairauksia.Samalla lapsioppii

liikkumaanitsenäisestikotiympäristössäänja luottamaanomiinkykyihinsä.Someronkaikkikoulutovatolleet mukana Liikkuvakoulu-hankkeessaja sivistystoimi haluaanäintukea lasten liikkumista.

Huoltajat ovatensisijaisesti velvollisia opastamaan lapsiaan liikkumaan omatoimisesti ja turvallisesti liikenteessä

sekähuolehtimaan lapsenasianmukaisista varusteista. Huoltajatvastaavatsiitä,ettälapsipääseeturvallisesti linjaautoontaitaksiinjalinja-autostataitaksistakotiin.Huoltajientuleekintutustuakoulureittiinyhdessälapsenkanssaja
näintukea lapsen turvallista liikkumista liikenteessä sekäkoulumatkoilla ettävapaa-aikana^

Hyvälläyhteistyölläkoulujen, liikennöitsijöidenjalasten huoltajien keskenedistämmelastenturvallisuutta jahyviä
kuljetuskokemuksia esiopetus-ja koulutiellä.

Tämäkoulukuljetusopas tulee voimaan 1.8.2019alkaenjärjestettävissä koulukuljetuksissa.

2. Lainsäädäntö
Perusopetuslaki

6 § Oppilaan koulupaikan määräytyminen
Ope(us tulee kunnassajärjestääsiten, ettäoppilaiden matkat ovafasutuksen, koulujen jamuiden opetuksen järjestämispaikkojensijaintisekäliikenneyhteydethuomioonottaenmahdollisimmanturvallisiaja lyhyitä. Esiopetusta
järjestettäessätulee lisäksiottaa huomioon, ettäopetukseen osallistuvilla lapsilla on mahdollisuus käyttäävarhaiskasvatuspalveluita. (13. 7. 2018/542]

Kuntaosoittaaoppivelvolliselleja muulletässälaissatarkoitettuaopetustasaavalle1 momentin mukaisenlähikou-

luntaimuunsoveltuvan paikan,jossatämänlain4 §:n1 ja 2 momentinmukaisestiannetaanopetustasellaisella
oppilaan omalla kielellä, jolla kunta onvelvollinen opetusta järjestämään. Esiopetusta saavalle oppilaalle voidaan
opetuksen järjestämispaikaksi osoittaa myösvastaavat edellytykset täyttävä1 §:n2 momentissa tarkoitettu var-

haiskasvafuspaikka taimuusoveltuva esiopetuksenjärjestämispaikka. Kuntavoiperustellusta opetuksen järjestä-

miseenliittyvästäsyystäopetuskieltämuuttamattavaihtaaopetuksenjärjestämispaikkaa. (13. 7. 2018/542]

Lastaei ilman huoltajan suostumusta saaosoittaa opetukseen, Jossa 31 §:n 3 momentin nojalla peritäänoppilaalta
maksuja, eikäopetukseen, jossa kunnanpäätöksentaiopetuksenjärjestämisluvanperusteella noudatetaaneri(y/s(ä maailmankatsomuksellista tai kasvatusopillista jäijestelmää.

32 § Koulumatkat
Josperusopetusta tai lisäopetusta saavanoppilaan koulumatka on viittä kilometriäpitempi, oppilaalla on oikeus
maksuttomaan kuljetukseen. Josesiopetustasaavanoppilaanmatka kotoaesiopetukseentaivarhaiskasvatuslaissatarkoitetusta varhaiskasvatuksestaesiopetukseenonviittäkilometriäpitempi, oppilaallaonvastaavastioikeus
maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraanesiopetukseen taivarhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja esiopetukses(a kotiin tai varhaiskasvatukseen. Perusopetusta, lisäopetusta taiesiopetusta saavalla oppilaalla onoikeus
maksuttomaan kuljetukseen myössilloin, kunedellätarkoitettu matka oppilaan ikäja muutolosuhteet huomioon
ottaen muodostuuoppilaalleliianvaikeaksi, rasittavaksitaivaaralliseksi. Maksuttoman kuljetuksenvaihtoehtona
on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittäväavustus. (13. 7. 2018/542)
Edellä 1 momentin mukaisesti järjestettävä oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestääenintään

kaksija puolituntia. Josoppilason lukuvuodenalkaessatäyttänyt13vuotta, saakoulumatka kestääenintään
kolme tuntia. (24. 6. 2010/642)

Josoppffes otetaan muuhun kuin6 §:n2 momentissa tarkoitettuun kouluun taiopetuksen järjestämispaikkaan,
oppilaaksiottamisen edellytykseksi voidaanasettaa, ettähuoltajavastaaoppilaankuljeHamisestatai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista. Lisäksi,josesiopetusta saava lapsiosallistuu toisessa kunnassajärjestettävään
varhaiskasvatukseen varhaiskasvatuslain 6 §:n 4 momentissa tarkoitetulla tavalla, opetuksen järjestäjäSäon oikeus edellyttää, että lapsen huoltaja vastaa lapsen kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista

varhaiskasvatus-jaesiopetuspaikanvälillä. (13. 7. 2018/5421Kuljetustaodottavalle oppilaalleonjärjestettävä
mahdollisuusohjattuuntoimintaan.

Muiden lakien ja asetusten turvallisuusmääräyksiä
Liikenne-ja viestintäministeriön asetus koulu-ja päivähoitokuljetusten kuormauksesta ja tunallisuusjärjestelyistä(553/2006) ontullut voimaan vuonna 2006. Asetus koskee koulun säännölliseentoimintaan kuuluvia matkoja,
jotka ovat kunnantaivastaavantahonjärjestämäätilausliikennettä. Koululaistenkäyttämänormaalireittiliikenneei
kuulu asetuksen soveltamisalaan. Myös koulumatkoilla ja koulukuljetuksissa on tärkeä muistaa, että kaikkien tien-

käyttäjienonotettava huomioonyleinentieliikennettäkoskeva lainsäädäntö.Turvavyötäon tieliikennelainmukaan
käytettäväkaikkien istuessaan sellaisella paikalla mihinse on asennettu. Oppilaita kuljettavan kouluauton (tilausliikenne, taksi, pienoislinja-autot) kuljeHajanon myöskäytettäväturvavyötä.
-Autossavoidaan kuljettaa kuljettajan lisäksienintäänrekisteriotteeseen merkityn määräistumapaikkaluvunmukainen määrämatkustajia. Josauto on koulukuljetuskäyttöön hyväksytyillä lisäturvavöillä, matkustajien määräyhdellä
istuimella tai istuinrivillä saa olla enintään seuraavaa:

istumapaikkojen määrä

matkustajien määrä

1

2

2

3

3

5

4

6

Vierekkäisilläistumapaikoilla ei kuitenkaan saaolla useampia kuin kolme matkustajaa. Kuljettajalle ja kahdeksa/te matkustajalle rekisteröidyssähenkilöautossasaakullakinvähintään70senttimetrin levyiselläistumapaikalla,
kuljettajan viereistäpaikkaalukuun ottamatta, kuljettaa kahtasiihensopivaa matkustajaa. Siten 1+8hengen autossa saa kuljettaa 13oppilasta sillä edellytyksellä, että kaikkioppilaat ovat lukuvuoden alkaessa alle 13-vuotiaita,

muutoin saakuljettaa 12oppilasta (koulukuljetusasetus 2 §). Linja-autoissaeisaa 1. 8. 2007alkaen koulukuljetuk-

ässäollaylikuormaa lainkaan (koulukuljetusasetus 3 §). Linjaliikenteessä rekisteriin merkitty matkustajamäärä
saadaantilapäisestiylittää30prosenttia (asetus ajoneuvojen käytöstätiellä38§).

Lakialkolukonkäytöstäkoulu-ja päivähoitokuljetuksissa(10. 12. 2010/1110)määrääalkolukon käytönpakolliseksi
tilausajoina suoritettavissa koulu-ja päivähoitokuljetuksissa 1. 8. 2011 alkaen.

Koulukuljetusautoon merkittäväedessäja takanaolevallakoulukyytikilvellä. Kilvensaakorvatatakseissavalaistutla koulukuljetusta ilmaisevalla kuvulla, jokaon vähintääntaksivalaisimen kokoinen.

3. Kuljetusten myöntämisen perusteet
Varsinaisellakoulumatkallatarkoitetaan lapsenpäivittäistäkodinja kaupunginosoittamanensisijaisenesiopetuspaikan/lähikoulun välistämatkaa, jonka lapsi kulkee esiopetukseen/ kouluun mennessään ja sieltä kotiin palatessaan.

Koulukuljetuksella tarkoitetaan lapselle maksutonta kuljetusta,jonkaopetuksesta vastaavajärjestääjokoyleisellä

tai tilaamallaan kulkuneuvolla.

Koulunkäynti lähikoulussa ja muussa kuin lähikoulussa tai kunnassa

Koulukuljetusjärjestetäänvainkaupunginosoittamaanensisijaiseenesiopetuspaikkaan/lähikouluun. Mikälilapsi
hakeutuuhuoltajananomuksesta muuhunkuinkaupunginosoittamaanesiopetuspaikkaan/lähikouluun,kulje-

(uksia eijärjestetäeikä korvata.

Joslapsimuuttaa kaupunginsisälläkeskenlukukauden, hänvoiJäädäentiseen kouluun (sivistysjohtajan päätöksellä), mutta koulukuljetusta ei näissätapauksissa järjestetä.
Koulumatkan pituus

Someron kaupunkijärjestääkuljetuksen taikorvaalapsenhuoltajalle koulumatkakustannuksia kaupungin määrittelemäänesiopetuspaikkaan/ lähikouluun, Jos koulumatkan pituus on:

. 1 .-2.-luokanoppilaankoulumatkakaupunginosoittamaanlähikouluunonyli3 kilometriä
. 3.-9.-luokanoppilaankoulumatkakaupunginosoittamaanlähikouluunonyli5 kilometriä
. jos lapsen matka esiopetukseen on yli 3 kilometriäja kuljettaminen on välittömästiyhteydessä esiopetuksen aloitus- ja/tai päättymisaikaan

.

lisäksi kuljetus voidaan esiopetukseen järjestää poikkeuksellisesti myös alle 3 kilometrin matkalta lastensuojelullisin perustein (edellyttää lastensuojelulausuntoa) (Perlkt § 13/19. 2.2008).

Poikkeuksia kilometrirajoista ei voitehdä, vaan kaikkialapsia kohdellaan samoin perustein.

Koulumatkamitataanlapsenväestörekisterinmukaisestapysyvästäkotiosoitteesta,kotitontinportiltaesiopetuspaikan /
koulutontin portille lyhintä mahdollista jalankulkukelpoista ja yleisessä käytössäolevaa kävelyreittiä pitkin. Portilla
tarkoitetaan kohtaa, josta kiinteistön alueelle mennään (yleensä kodin päässäpihatien liittymääja esiopetuspaikan/koulun pihalla lapsen tulosuunnasta jalankululle osoitettu lähinportti tai liittymä). Kävelyreitillä tarkoitetaan
jalan kuljettavissa olevaa kulkuväylää,esimerkiksi ajotien reunaa, kevyenliikenteen väyläätai puistopolkua. Jälkimmäistentulee kuulua talvikunnossapidon piiriin.

Pyörä-jakävelytiet otetaan huomioon ensisijaisina kulkuväylinä. Matkatmitataan sivistystoimiston/päivähoitotoimiston toimestaja ne mitataan samaa reittiohjelmaa käyttäenja/tai lisäksitarvittaessa maastomittauksena.

Kaupungin velvollisuutena ei olejärjestääesi-ja perusopetuksen koulukuljetusta koko matkalle, vaan kuljetus voi-

daanjärjestäävainosallematkasta. Kilometrirajaonpisinmahdollinenomavastuumatka (1,5 km, 3 kmja/tai5 km),

joka lapsen tulee varautua kulkemaan omin neuvoin. Omavastuumatka koskee myösmatkaakotoakuljetukselleja
takaisin.

Omavastuun kävelymatka yhteen suuntaan on enintään:
.

esiopetus

1, 5 km

.
.

1.-2. lk
3.-9. lk

3, 0 km
5, 0 km

Koulumatkan vaarallisuus (koskee perusopetuksen oppilaita)
Jotta lapsi olisi tien vaarallisuuden perusteella oikeutettu koulukuljetukseen, tulee tieosuuden olla normaaleihin
tieolosuhteisiin nähden poikkeuksellisen vaarallinen. Esimerkiksi valtateillä yhdistyy erityisen suuret liikennemäärätja korkeat ajonopeudet sekä suuri määrä raskasta liikennettä, mukaan lukien myös erikoiskuljetuksia. Tämän
vuoksi valtatie 2 ja 10 on luokiteltu vaaralliseksi kaikille esi-ja alakoululaisille.

Yksityistiet eivätlähtökohtaisestiole niinvaarallisia, että ne oikeuttaisivat lapsen maksuttomaan koulukuljetukseen, koska liikennemäärät ovat verrattain pieniäja ajonopeudet alhaisia. Pimeys ja muut normaalit luonnonolosuhteet (esim. lumi, liukkaus, eläimet) eivät tee tieosuudesta muuhun tiestöön nähden poikkeuksellisen vaarallista.

Vaikka tie on luokiteltu niin vaaralliseksi, että lapsi on sen perusteella oikeutettu maksuttomaan koulukuljetukseen, tien ylittäminen (valtateitä lukuun ottamatta) on mahdollista erityistä varovaisuutta noudattaen. Lapsi voidaan myös velvoittaa kulkemaan vaaralliseksi luokiteltua tietä pitkin lyhyen (noin 200 m) matkan, esimerkiksi
bussipysäkille tai muuhun kuljetuksen nouto-ja/taijättöpaikkaan.
Someron kaupunki on ottanut käyttöönKoululiitu-ohjelman ja hyödyntääsitä suositusluonteisesti 1 .-2. -luokkalaisten koulutien vaarallisuuden tutkintaan ja tulkintaan. Koululiitu -ohjelma käyttää lähtötietoina Tiehallinnon
tierekisteriaineistoa, joka ei kata yksityistiestöä. Koulutien vaarallisuuden arviointi perustuu Koululiitu -ohjelman
tulkinnan lisäksitieolosuhteisiintutustumiseen paikanpäällä.
Arvioinnissa tarkastellaan monipuolisesti koulumatkan liikenteellisiä olosuhteita, mutta suurimman painoarvon
arvioinnissasaavatteiden liikennemäärätja nopeusrajoitukset. Olosuhteidenmuuttuessa tien vaarallisuus
arvioidaan uudestaan.
Vaaralliset tieosuudet 1. -6. lk:t:

.
.
.

Salontien suuntainen kulku (tie 52) niiltä osin, kun tiellä on nopeusrajoituksena 80 km/t tai yli
Helsingintiensuuntainen kulku niiltäosin, kun tielläon nopeusrajoituksena80 km/t
Turuntien suuntainen kulku (tie 2810) niiltäosin, kun tiellä on nopeusrajoituksena 80 km/t

Sivistysjohtaja tekee kuljetuspäätöksen tien vaarallisuuden arvioinnin perusteella ottaen tapauskohtaisesti
huomioon myös lapsen ikäja/tai muut olosuhteet.

Lisäksikuljetuspäätöstätehtäessähuomioidaan:
.

onko vaihtoehtoista, turvallisempaa reittiä olemassa

. kuinka pitkänmatkan lapsi kulkee kyseistäautotietä
. lapsen henkilökohtainenvalmius selviytyä liikenteessä.
Suositus kuljetuksen järjestämiseksi ei ole tae sen saamiselle, vaan jokainen hakemus harkitaan erikseen.
Tarvittaessa pyydetään lausunto myös teknisen osaston viranhaltijoilta tien vaarallisuuteen liittyvissä
kysymyksissä.
Taajama-alueella on lähes poikkeuksetta kevyen liikenteen väylät/jalkakäytävät,joten niitä ei ole luokiteltu
vaarallisiksi minkäänikäisille,kuten ei myöskään7.-9. -luokkien oppilaiden koulumatkoja.

Koulumatkan rasittavuus taivaikeus (koskee perusopetuksen oppilaita)
Kaupunki järjestäälapselle kuljetuksen tai korvaa lapsen huoltajalle koulumatkakustannuksia, jos koulumatka on

lapselle liian vaikea tai rasittava.

Kuljetuksenjärjestäminenem. perusteella

. edellyttää ainaterveydenhuollon asiantuntijan (esim. koululääkärin tai koulupsykologin) lausuntoa, jonka
huoltaja on velvollinen hankkimaan

. lausunnossa tulee ilmetäselkeästi kuljetustarpeen syidenjaperusteluiden lisäksi,mille ajanjaksolle
kuljetuksen järjestämistä suositellaan sekäse, millä kulkumuodolla asiantuntija suosittelee kuljetuksen
tapahtuvan

.

uudet asiantuntijalausunnot on toimitettava joka lukuvuosi hakemuksen mukana uudelleen, elleivät neole
luonteeltaan pysyväislaatuisia

.

kuljetuksen järjestämisestä tehdäänpäätös

.

sairauden takiavoidaan kuljetus myöntäälääkärintodistuksessa mainituksi ajaksi.

Lausunto kuljetuksen Järjestämiseksi eiolevielä riittäväperuste sen saamiselle, vaan sivistysjohtaja päättää
tapauskohtaisesti kuljetuksen tarpeellisuuden ja laajuuden. Kuljetusta eijärjestetä lausuntojenkaan perusteella

kuinerityistapauksissa(esim liikuntaeste) kotipihaltasaakka.Kaupunkieijärjestäeikäkorvaalastenterapia-

kuljetuksia eikämyöskäänkuljetuksia kaverin luokse koulunjälkeen.

Koulukuljetushakemukseen rehtori/ koulunjohtaja antaa lisäksitarvittaessa lausunnon joko kirjallisesti taisuullisesti

sivistysjohtajalle.

Yhteishuoltajuus

Yhteishuoltajuudessa olevillelapsillekoulukuljetusjärjestetääntaikorvataanainoastaansiihenlähikouluun,johon
lapsi vakituisen osoitteensa mukaan kuuluu. Vakituiseksi osoitteeksi katsotaan väestörekisterissä oleva osoite.

Petoeläinkuljetukset

Petoeläinkuljetuksen perusteeksi ei riitäpelkkä havainto, vaan siihen tarvitaan riistanhoitoyhdistyksen lausunto

eläimenhäiriökäyttäytymisestätaijatkuvasta liikkumisesta asuntojen taikoulumatkojen välittömässäläheisyydes^susitaikal'hu^Lausunto eivelvoita kaupunkia kuljetuksen järjestämiseen, muttasitäkäytetäänasiantuntija-

apunapäätöksenteossa Petoeläinkuljetusta haetaan erikseen kuljetushakemuksella. Hakemuksen pohjalta tilanne arvioidaan tapauskohtaisesti.

Koulukuljetukset aamu-ja iltapäivätoiminnasta

Someronkaupunkieipääsääntöisestijärjestäkoulukuljetuksia aamu-taiiltapäivätoiminnasta,vaanhuoltajavas-

taa kuljetuksista.

4. Kuljetukseen hakeminen
Maksuton koulukuljetus (perusopetuksen oppilas)
Someron kaupunki järjestää lapselle maksuttoman koulukuljetuksen, jos
koulumatkaon viittä(5) kilometriäpitempi (1.-9.IR)
koulumatka on kolmea (3) kilometriä pitempi (1.-2. lk)
Maksutonta koulukuljetusta haetaan huhtikuun loppuun mennessä tai kuljetustarpeen alkaessa

.

hakemustaeitarvitseuusiavuosittain (päätösvoimassaesim. 1 .-2.lkajan;kokoalakoulunajan,yläkoulun
ajan)

.

olosuhteiden muuttuessa on tehtäväuusi hakemus (esim. osoitteenmuutos, koulunvaihto)

Harkinnanvarainen koulukuljetus myönnetään korkeintaan lukuvuodeksi kerrallaan.

.

koulumatka on kolmea (3)/viittä(5) kilometriä lyhyempi

.

asiantuntijalausunnot on toimitettava joka lukuvuosi hakemuksen mukana uudelleen, elleivät lausunnot ole
luonteeltaan pysyväislaatuisia

.

erikoistapauksissa (esim. terveydelliset syyt) voidaan kuljetus järjestääasiantuntijalausunnon perusteella
myöslyhyemmäksiajaksi

Lapselletehtyerityisentuenpäätöseiautomaattisestitakaamaksutontakoulukuljetusta. Erityisentuenoppilaiden
maksutonkoulukuljetus myönnetäänmääräajaksi.Pidennetynoppivelvollisuuden oppilaankoulukuljetusperusteet
ovatsamat kuin lähikouluaankäyvilläja/tai perustuvatasiantuntijan lausuntoon.
Koulukuljetukseen haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakemuksella, joka löytyy Someron kaupungin internetsivuilta: https://www. somero. fi/ kasvatus-ia-koulutus/perusopetus/koulukulietus/. Ko. internet-sivuilta voi myös
tulostaa paperisen hakemuslomakkeen, joka tulee toimittaa täytettynä Someron sivistystoimistoon os. Joensuuntie
20, 31400 Somero. Sivistysjohtaja tekee kuljetuspäätöksenja päätöslähetetäänhuoltajalle tiedoksi.

Esiopetuksen oppilas
Maksutonta esiopetuskuljetusta haetaan huhtikuun loppuun mennessä sekätarvittaessa kuljetustarpeen muuttuessa. Kuljetuksestatehdäänpäätös.

.

esiopetuskuljetusta haetaansähköisellälomakkeella,joka löytyySomeron kaupunginintemet-sivuilta:

.

https://www. somero. fi/kasvatus-ia-koulutus/varhaiskasvatus/esioeetys/
olosuhteiden muuttuessa (esim. muutto) on tehtävä uusi hakemus.

Kasvatuspäällikkötekee hakemuksesta päätöksen,joka lähetetääntiedoksi huoltajalle. Päätöksenliitteenä on aina
muutoksenhakuohjeet. Esiopetusmatkan pituus tarkistetaan tarvittaessa. Mikäli lasta koskevassa kuljetuspäätöksessäon myönnettykaupunginjärjestämäkuljetus, ilmoitetaan siitänoinviikkoaennenesiopetuksen alkamista
huoltajille.

Maksullinen koulukuljetus (perusopetuksen oppilas)
Linja-autoillaajettavatkoulukuljetusreitit ovatavoimiamyösmuillekäyttäjille.Tämätarkoittaa sitä,ettävuorojavoivatkäyttäämyösne lapset,jotka eivätole oikeutettuja maksuttomaan koulukuljetukseen. Hakemukseton tehtävä
joka lukuvuosi erikseen ja sivistysjohtaja tekee päätöksen enintään lukuvuodeksi kerrallaan.

Takseissa maksullinen kuljetus myönnetään etusijassa niille lapsille, joilla ei ole oikeutta maksuttomaan koulukuljetukseen, mutta koulumatkan pituus on lähellä maksuttomaan kuljetukseen oikeuttavaa rajaajajotka käyttävät kul-

jetusta säännöllisesti.

Kuljetus voidaan myöntäämyösvainjoihin tiettyihin ajankohtiin (esim. vainaamuksi) taivaintietylle ajanjaksolle.
Päivienonkuitenkinoltavavakiot, eikäniitäesim.vanhempien vuorotöiden takiavoidajatkuvasti muuttaa. Käyttö-

astetta seurataan sivistystoimistossa.

Maksullisen kuljetuspaikan saattaa myösmenettää,Josreitilletulee uusiamaksuttomaan kuljetukseen oikeutettuja

lapsia tai auton aikataulua tai reittiäjoudutaan muusta syystä muuttamaan.

Lukio-opiskelijoiden oikeutta käyttää1 .-9. -luokan kuljetusreittejä vahvistetaan ja näinylläpidetään oman lukion
vetovoimaisuutta.

Sivistysjohtajavoihakemuksestamyöntäämaksullisenkoulukuljetuksen niillelapsille,joillaeiolelainmukaanoikeutta maksuttomaan koulukuljetukseen edellyttäen, että
.

autossaon tilaaja

.

reitti on jo olemassa.

Erillistäkuljetustaja reittiäeijärjestetä.

Lapset,joilleonmyönnetty maksullinen kuljetus maksavatmatkastaan kaupungille voimassaolevan liikenne-ja

viestintäministeriönvahvistamanvuoroauton alennuslipputaksan mukaisenkorvauksen/matka = Matkahuollon
myymä bussilippu.

. taksikuljetuksiavarten kaupunkionpainattanutkoulukuljetuslippuja, joitamyydään44 matkanlippuvihoissa
.

lippuvihkoja voi ostaa kaupungintalon neuvonnasta ja sivistystoimistosta

.

busseja varten lapsi ostaa Matkahuollosta bussikortin .

Maksullinen kuljetus pyritäänjärjestämäänviimeistään 1.9 alkaen, jolloin reititja aikataulut sekälakisääteisessä
kuljetuksessa olevien oppilasmäärätovat selvillä.

Ns. "talviajan kuljetus" käsittääsyysloma-talviloma välisen ajan.

Kuljetuksesta maksettava korvaus huoltajalle (perusopetus)
Lapsen huoltajalle voidaan maksaa anomuksesta koulumatkakustannusten korvausta/saattoavustusta, jos lapsi
täyttääkoulukuljetusehdotja huoltajakuljettaa lasta. Korvaustaeimakseta,jos reitilläkulkee kaupunginjärjes-

tämä kuljetus, jossa on tilaa, eivätkä esim. terveydelliset syyt vaadi erilliskuljetusta. Korvausta on'haettava
etukäteen ennen kuljetuksen aloittamista. Korvaus maksetaan Matkahuollon myymän 44 matkan korttitaksan
mukaisena korvauksena.

.
.

korvaus maksetaan huoltajalle laskun ja ajopäiväkirjan perusteella jälkikäteen
korvaus maksetaan aamuisin koti-koulu-koti ja iltapäivisin koti-koulu-koti -matkana

.

mikäli lapsi on pois koulusta, ei siltä päivältätule korvattavaa.

Esiopetuskuljetuskustannusten korvaus huoltajalle
Esiopetusoppilaan huoltajalle voidaan maksaa anomuksesta esiopetusmatkakustannusten kuljetusavustusta,
mikäliesiopetuksen kyyditysehdot täyttyvätja huoltaja kuljettaa esikoululaista.

Esiopetusoppilaan kuljetusoikeuden piirissäolevienesiopetuskuljetuksetjärjestetäänvain,mikälikyyditystäon
haettuesiopetushaussa ilmoitettuun päiväänmennessä.Keskentoimintakaudenesiopetuskuljetuksen piiriintulevien esiopetusoppilaiden osalta käytetäänpääasiallisesti kuljetusavustusta (esim. asuinpaikan vaihtoja sen myötä
esiopetuskuljetuksen kriteerittäyttyvät).Tapauskohtaisesti kuljetusvoidaanjärjestäämyösolemassaolevalla kuljetuskalustolla, mikäli kuljetusreitit sopivatja autossa on lapselle tilaa.

Muidenesiopetuskuljetusoikeuden piirissäolevienosaltakorvataanhuoltajalleesiopetuskuljetus samoinperiaat-

tein kuin perusopetuksessaeli
. avustusta on haettava etukäteen ennen kuljetuksen aloittamista
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.

.

avustus maksetaan Matkahuollon myymän 44 matkan korttitaksan mukaisena korvauksena

avustus maksetaan toteutuneiden kuljetusten mukaan huoltajalle laskun ja ajopäiväkirjan perusteella
jälkikäteen kuukausi kerrallaan

.

mikäli lapsi on pois esiopetuksesta, ei siltä päivältätule korvattavaa.

Koulu-ja vapaa-ajan tapaturmakuljetukset
Koulutapaturman perusteella voidaan lapselle tarvittaessa järjestääsivistysjohtajan päätöksellämääräaikainen
koulukuljetus väestörekisterin mukaisesta kotiosoitteesta. Koulutapaturman sattuessa huoltajan vastuulla on hank-

kiakuljetuksenjärjestämiseenvaadittavalääkärintodistus,jossaon mainintakuljetuksen tarpeellisuudesta, kestosta ja kuljetusmuodosta. Kuljetusta eijärjestetä ennen lääkärintodistuksen toimittamista. Kuljetus pyritään aloittamaan aina maanantaiaamusta ja huoltajan tulee tarvittaessa vastata kuljetuksesta siihen saakka tai väh. kahden

koulupäivänajan,jotta sivistystoimisto saajärjestettyä kuljetuksen.

Vapaa-ajallasattuneissatapaturmissa koulukuljetusjärjestetäänlääkärintodistuksenperusteella, mikälilapsen
mahdollinen oma vapaa-ajan vakuutus ei kuljetusta korvaa.

Mikäli lapsi käyhuoltajan anomuksesta muuta kuin lähikoulua ja/tai asuu naapurikunnan alueella, vapaa-ajan tapaturman tai sairaudenperusteella määräaikaistamaksutonta koulukuljetusta eijärjestetä.
Lapsen sairastuessa koulupäivän aikana koululta otetaan yhteyttä huoltajaan lapsen noutamiseksi kotiin.

Muut määräaikaiset kuljetukset (TET-harjoittelu, terapia-, tukiopetus-, jälki-istunto- yms.
kuljetukset)
Työelämään tutustumisjakson aikana koulukuljetukset järjestetään julkisilla kulkuneuvoilla, mikäli matka ylittää 5
km. TET-kuljetuksia ei järjestetä toiselle paikkakunnalle.

Kaupunkieijärjestäkuljetuksia kodinja varhaiskasvatuspaikanvälillätaiterapia-, lääkäri-taiaamu-ja iltapäivätoimintaan.

Jos lapsi osallistuu tukiopetukseen tai hänelle on määrättyjälki-istuntoa, ko. toiminta pyritäänjärjestämään normaalien koulukuljetusjärjestelyjen puitteissa. Mikäli tukiopetus taijälki-istunto halutaan järjestää koulukuljetusaikojen ulkopuolella, tulee koulun sopia kuljetusjärjestelyistä huoltajan kanssa.

5. Kuljetuksen toteuttaminen
Kuljetukset suunnitellaan lukuvuosittain keskitetysti liikennöitsijänja sivistystoimiston yhteistyönä laadittavien reittienja aikataulujen mukaan siten, että ne mahdollisuuksien mukaan palvelevat usean koulun oppilaita. Kuljetusmuodotja -reitit voivat myösvaihtua kouluvuoden aikana.

Koulukuljetukset pyritäänjärjestämäänmahdollisimman tarkoituksenmukaisesti, tehokkaasti ja taloudellisesti.
Koulukuljetuksissa käytetään kaikilla luokka-asteilla ensisijaisesti olemassa olevaa julkista liikennettä (vuorolinja-

autoja). Ostoliikenteen kuljetusmuotoja, tilauslinja-autojajatakseja, käytetäänsilloin, kun reitilläeiolejulkista
liikennettä. Lapsivoijoutua käyttämäänkoulumatkallaan useitaeri kuljetusmuotoja (vuorolinja-auto, tilauslinjaauto, taksi). Lapsivoidaan velvoittaa kulkemaan omin neuvoin osan koulumatkasta (= omavastuumatka).
Lapsen tulee käyttääsitä koulukuljetusta, joka ensimmäisenä lähtee koulun päätyttyäja/tai josta kuljetuspaikka
lapselleen varattu. Luvallista ei ole jäädäseuraavaan lähtevään kuljetukseen.
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Koulukuljetuksia eijärjestetäovelta-ovelle -kuljetuksina, vaan lapset kerääntyvätpääteidenvarrelle, bussipysäkeille tai ns. kuljetuksien keräyspisteille. Taksien nouto-jajättöpaikatmäärittelee pääsääntöisestitaksiautoilija siten, että ne ovatturvalliset ja tarkoituksenmukaiset (linja-autopysäkki, lähintienhaaratms).
Kotipihalta haetaan sivistysjohtajan päätöksellä vain poikkeustapauksissa ja erikseen perustellusta syystä.
Huoltajat voivat ainajärjestää lastensa koulumatkat itse, mikäli katsovat, ettei kaupungin tarjoama perustaso ole
heille riittävä. Tällöin he vastaavat itse kustannuksista.

Muiden kuin lakisääteiseen koulukuljetukseen oikeutettujen oppilaiden huoltajat ovat itse velvollisia järjestämään
lastensa kuljetukset parhaalla katsomallaan tavalla.

Kuljetusten odotusajat ja koulumatkaan käytettävä aika
Perusopetuslain § 32 mukaan lapsen päivittäinen koulumatka saa odotuksineen kestääenintään:
.

2/2 tuntia lapsen ollessa alle 13-vuotias lukuvuoden alkaessa

.

3 tuntia lapsen ollessa yli 13-vuotias lukuvuoden alkaessa

Odotusajat pyritään pitämään kohtuullisina. Aikatauluista johtuen lapsi voi joutua odottamaan kuljetusta aamulla
ja/tai iltapäivällä. Kuljetusten ja koulun alkamisen odottaminen koululla tapahtuu valvotuissa olosuhteissa ja siitä
vastaa koulussa koulunkäynninohjaaja tai joku muu koulun henkilöstöön kuuluva.

Alla olevassa Kuntaliiton tekemässä taulukossa on esitetty keskimääräisiäkävelyaikoja ikäluokittain. Lapsen kilometriä kohti tarvitsema keskimääräinen kävelyaika
Ikä vuosina

Kävelyaika(min/km)

5

16
15

6

14
13

7
8
9

12,5

10
11

12

12
13

11,6
11,4
11,2
11
10,8

14

15
16

11,8

Lähde: Henkilökuljetusopas, Suomen Kuntaliitto 2012

Lapsen on oltava sovitulla noutopaikalla riittävänajoissa, väh.5 minuuttia ennen sovittua aikaa. Koulukuljetukset
eivätodota myöhässäolevaa lasta, eikäautojen puhelinnumeroita saa käyttääkuljetuksen odotuttamiseksi lapsen
ollessa myöhässä.

Tilauslinja-autoissaja takseissa on lain mukaan oltava lista kuljetettavista lapsista.

Kuljetukset vuorolinja-autoilla (=julkinen liikenne)
Koulukuljetuksissa käytetäänkaikillaluokka-asteillaensisijaisestiolemassaolevaajulkista liikennettä.
Vuorolinja-autoja varten lapsi saa koulusta ensimmäisenä koulupäivänä Matkahuollon bussikortin. Bussikortti on

henkilökohtainenja sitäsaakäyttääainoastaan kouluaikojen puitteissa tapahtuviin koulumatkoihin. Lapsentulee
huolehtia hänelle annetusta bussikortista. Jos bussikortti rikkoutuu, on lapsen välittömästi ilmoitettava asiasta sivistystoimistoon. Kaupunki ostaa lapselle vain yhden bussikortin ja mikäli kortti katoaa tai se rikkoutuu, veloitetaan
huoltajalta 20 euroa uuden kortin hankkimisesta. Hintaa voidaan tarvittaessa tarkistaa.
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Bussikortittuleepalauttaabussinkuljettajalle taikouluunlukuvuoden lopussa,viimeiselläkouluviikolla. Koulukuljetusoikeudenpäättyessätuleebussikorttipalauttaakouluunviivytyksettä. Mahdollisetbussikorttienväärinkäytökset
laskutetaanainalapsenhuoltajalta. Maksuvoi pitääsisälläänmyösväärinkäytöksenselvittämisestäaiheutuneita
kustannuksia.

Kouluillataisivistystoimistolla eiolevelvollisuutta toimittaa huoltajillekuljetusten tarkkojaaikataulujataireittejä.
Huoltajatvoivatselvittääaikataulut, reitit,pysäkitym. ottamallasuoraanyhteyttäliikennöitsijöihin.Vuorolinja-autojen

tiedot voi tarkistaa Matkahuollon intemet-sivuilta osoitteesta www. matkahuolto. fi.

Kuljetukset tilauslinja-autoilla (=ostoliikenne)
Tilauslinja-autoja varten lapsisaakoulusta ensimmäisenä koulupäivänäns. näyttökortin. Näyttökorttion henkilökohtäinenja sitäsaa käyttääainoastaan kouluaikojen puitteissa tapahtuviin koulumatkoihin. Tilauslinja-autojen aikataulutlöytyvät kaupungin nettisivuilta https://www. somero. fi/kasvatus-ia-koulutus/Derusopetus/ koulukuljetus/.
Kuljetukset takseilla (=ostoliikenne)
Sivistystoimistotoimittaataksikuljetusta tarvitsevien lasten nimilistatosoitetietoineen taksien liikennöinnistävastaa-

villeliikennöitsijöille.Taksienaikataulujenja reittientekemisestävastaaensisijaisestikilpailutuksessavalituksitulleet
liikennöitsijätsivistystoimistosta saamiensatietojen mukaisesti.

Taksien kuljetusjärjestelyissä toimitaan mahdollisuuksien mukaan samaan tapaan kuin linja-autokuljetusten kanssa;
myösfaksitkäyttävätnouto-jajättöpaikkoinaensisijaisestilinja-autopysäkkejätai lähintätienhaaraatms. enimmäiskävelymatkojen ja-aikojen puitteissa. Taksien poikkeamia pääteiltäpyritäänvälttämäänja pysähdyksiä keskittämaan tiettyihin pisteisiin.

Huoltajalla on velvollisuus ilmoittaa taksiautoilijalle, jos lapsi eitarvitse kuljetusta jonain päivänä(esim. sairauspois-

saolot).

Taksinkuljettajilla eioleoikeuttaottaakoulukyytiinmuitalapsiakuinne,jotkasivistystoimisto ilmoittaakuljetukseen
eikämyöskääntehdäsovitusta kuljetusreitistä poikkeavia kuljetuksia huoltajan pyynnöstä.Reittiaikatauluon mitoitettu ja kaikkia lapsia tulee kohdella samoilla periaatteilla.

6. Säännötja ohjeet koulukuljetuksissa
Liikennöitsijän/kuljettajan vastuu kattaa matkan autoon noususta kotipysäkiltätai noutopisteestä koulun pysäkille
jättämiseenja toisin päin.

Koulukuljetusauton kyytiin saavat maksutta nousta vain nelapset,joille sivistysjohtaja tai kasvatuspäällikköontehnyt kuljetuspäätöksen. Koulukuljetukseen eisaaottaa kavereita mukaan. Lapsetkuljetetaan ainoastaan ajolistaan
merkittyynjättö-janoutopaikkaan.

Alla on lueteltu periaatteitaja ohjeita,joiden mukaan koulukuljetuksien aikanaon toimittava. Periaatteita noudattamaila koulukuljetukset sujuvat joustavasti ja turvallisesti.
.

Koulun sääntöjäon noudatettava myös koulumatkan aikana.

.

Liikennetuivallisuus on kuljetuksen aikanatärkeää.Autossa eisaa liikkua paikastatoiseen kuljetuksen aikana ja turvavyöt on ehdottomasti pidettävä kiinni koko ajomatkan ajan määräysten mukaisesti.

.

Kuljettaja saa ja hänen pitääpuuttua kuljetuksen aikana ilmeneviin häiriötilanteisiin tilanteen vaatimalla taväliä.
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Huoltajan tulee ilmoittaa liikennöitsijälle hyvissä ajoin etukäteen, jos lapsi jostakin syystä ei tarvitse kuljetusta.
Lapsen on oltava sovitulla noutopaikalla riittävän ajoissa, väh. 5 minuuttia ennen sovittua aikaa. Auto ei
odota.

Myöhästynyttä lasta ei erikseen kuljeteta.
Linja-autoa käytettäessä on annettava selvä ja reipas pysähtymismerkki.
Hämäränja pimeän aikana heijastin tai heijastinliivi auttaa ratkaisevasti näkymistä.
Maksu suoritetaan vuorolinja-autossa Matkahuollon bussikortilla, jonka tulee olla ehjä.
Tilauslinja-autoissa kuljettajalle tulee kuljetukseen noustessa esittää ns. näyttökortti.
Takseissa kulkevatoppilaateivättarvitse erillistä korttia matkaoikeudenosoittamiseen, koskatakseissaon
kuljetettavien nimilistat.

Ohjeita lapsille
Lapsen tehtävänäon turvallisen ja joustavan koulukuljetuksen toteuttamisen varmistamiseksi:
* olla ajoissasovitulla noutopaikalla, että kaikki kuljetettavat ehtivätoikeaanaikaankouluun
.

odottaa autoa rauhallisesti eikä aiheuta vaaraa itselle tai muille

.

pimeänaikanakäyttääheijastinta/heijastinliiviä

.

tietää, että linja-autopysäkki/noutopaikka ei ole leikkipaikka

.
.

huolehtia siitä, että ei ole likainen ja luminen, kun nousee koulukuljetukseen
nousta autoon reippaasti, mutta ryntäilemättä,istua penkilleja kiinnittääturvavyönsekäpitääajon aikana
turvavyön kiinnitettynä

.

käyttäytyä ajon aikana asiallisesti ja ottaa muut kuljetettavat huomioon, noudattaa hyviä tapoja ja kuljettajan antamia ohjeita

.
.
.

kertoa matkan aikanatulevista ongelmista heti kuljettajalle
nousta paikaltaan sen jälkeen, kun auto on pysähtynytja poistua autosta viivyttelemättä
jos oppilasjoutuu ylittämääntien, odottaa, kunnes kuljetusauto onjatkanutmatkaansa.

Ohjeita lasten huoltajille
Huoltajan tehtävänä on huolehtia, että

.

lapsi on ajoissanoutopaikallaja ettänoutopaikkaon esteetöneri vuodenaikoina

.

lapsi on pukeutunut sään mukaisesti

.
.
.

lapsi käyttääpimeälläheijastinta tai heijastinliiviä(myöstaajama-alueella)
lapsella on repussa huoltajan yhteystiedot
lapsi ottaa kuljetukseen vain sellaisia urheiluvälineitäja muita ylimääräisiätavaroita, joita tarvitaan lukujärjestyksen mukaisesti esim. liikuntatunneillaja joiden tuomisesta on muuten erikseen sovittu koulun kanssa

.
.

huoltajan tehtävänäon myös huolehtia siitä, että urheiluvälineet tulee kuljetuksen ajaksi suojata
asianmukaisesti(luistimiin teräsuojukset,suksetsuksipussissatai tiiviisti yhteen sidottuina)
huoltajan tehtävänä on vastata esiopetuksessa olevan lapsen saattamisesta kuljetukseen ja kuIjetuksesta kotiin.

Huoltajat opastavat lastaan asianmukaiseen käyttäytymiseen ja turvallisuuteen koulumatkojen aikana sekä kertovat tarvittaessa kuljettajalle lapsen sairauksista ja mahdollisesta lääkityksestä(esim. diabetes, epilepsia).
Huoltajat ilmoittavat kuljetusmuutoksista välittömästi suoraan liikennöitsijälle, jos kyseessä on samaa tai seuraavaa päivääkoskeva muutos. Myös lyhytkestoiset, väliaikaiset muutokset ilmoitetaan suoraan liikennöitsijälle (esim.
useamman päivänkestäväsairastuminen).Mikälihuoltaja laiminlyökuljetusmuutoksesta ilmoittamisen, voidaan
häntälaskuttaa aiheettomasta ajosta. Jos lapsi sairastuu kesken päivän koulussa/esiopetuksessa, on huoltajalla
velvollisuus noutaa lapsi kotiin.
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Mikäli huoltajalla on tiedossaan pitempiaikainen poikkeama lapsen kuljetuksen tarpeeseen, tulee siitä ilmoittaa
sivistystoimistoon.

Huoltajaei voi itsetilata koulukuljetusta eikätehdämuutoksia kuljetusreittiin. Kaikkiperus-ja esiopetuksessaolevien lasten kuljetusasiat hoidetaan sivistystoimiston/ päivähoitotoimiston kautta.

Ohjeita liikennöitsijöille ja kuljettajille
.

koulukuljetuksissa tapahtuvistatapaturmista tulee kuljettajan ilmoittaavälittömästipoliisille sekäsivistystoimistoon

.
.
.
.
.

kuljetettavien lasten nimilista on pidettävä mukana sekä mahdolliset muutokset päivitettävä listaan heti
muutoksen ilmoituksenjälkeen
kuljetuksissa käytettävän auton kunto on oltava määräysten sekä ohjeiden mukainen ja siisti, mm. turvavöidenon oltava kunnossaja niitäon oltava riittävämäärä
kuljettajan on varmistettava, että lapsilla on turvavyöt kiinni liikkeelle lähdettäessä
kuljetettaviin tai heidän perheisiinsä liittyvistä asioista ei kerrota ulkopuolisille, kuljetuslistat ovat tarkoitettu
vain kuljettajaa varten ja vanhat kuljetuslistat tulee hävittääasianmukaisesti
kuljettajan on huolehdittava erityistä huolenpitoa vaativien (esim. kehitysvammaisten) lasten luovuttamisesta vastaanottavalle henkilölle saakka

.

kuljetusreittien ajaminenon toteutettava sovitun mukaisesti sekäsovitun aikataulun mukaisesti

.

nopeusrajoituksia ja liikennesääntöjä on noudatettava

.
.
.
.
.

kuljettaja vastaajärjestyksenpidostaautossa
ajoneuvo tulee pysäköidäaina siten, että kuljetettava voi nousta kyytiin ja pois kyydistä turvallisesti
kuormitusmääräyksiäon noudatettava
lapset on sijoitettava autoon kuljetettavien kokoja erityistarpeet huomioiden
liikennöitsijä vastaa kuljettajiensa rikostaustan selvittämisestä (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 14. 6. 2002/504)

.

autossaon oltava alkolukko (Lakialkolukon käytöstäkoulu-ja päiväkotikuljetuksissa10. 12.2010/1110)

.

auton tulee olla varustettuna taksiasetuksen mukaisellakoulukyyti -merkillä.

7. Toiminta poikkeustilanteissa
Lapsen koulumatka on reitti suorinta tietä kotoa kouluun / esiopetuspaikkaan ja takaisin. Koulumatkaksi ei katsota
lapsen poikkeamista koulureitiltä tai jos hän ei käytä hänelle osoitettua koulukuljetusta, vaan lapsi esim. menee
koulusta suoraan kaverin luokse tai huoltaja hakee hänet koululta. Someron kaupunki ei vastaa erillisistä kuljetuksista huonoissa keliolosuhteissa eikäjoukkoliikenteeseen kohdistuvien työtaistelutoimenpiteiden aikana. Näissä
tapauksissapäätösoppilaan kouluun lähettämisestäon huoltajan vastuulla.

Koulukuljetusauto ei saavu pysäkille
Ajokelin ollessa erityisen huono (esim. kova pakkanen, lumisade), ajoneuvon rikkoutuessa tai muista erityisestä
syistä (esim. tien liukkaus) voi joskus käydäniin, että auto ei pääsekulkemaan aikataulun mukaisesti. Liikennöitsija on tällöinvelvollinen järjestämäänmahdollisuuksien mukaan korvaavan kuljetuksen ja ilmoittamaan asiasta
sivistystoimistoonja kouluille. Lapsenei pidäkuitenkaanodottaa kuljetusta noutopaikalla loputtomiin
(= yli 30 minuuttia), vaan on parasta, että hän menee takaisin kotiinsa tai hakeutuu huoltajiensa avustamana kouluun.
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Kuljetuksen laatuun ei olla tyytyväisiä
Mikäli lapsija hänen huoltajansa eivätole tyytyväisiä kuljetuksen laatuun, tulee huoltajan ottaa yhteyttä ensisijaisesti suoraan liikennöitsijään ja sen jälkeen tarvittaessa sivistystoimistoon. Kaikki sivistystoimistoon tulleet palautteet kirjataan ylösJa selvitetään liikennöitsijän kanssa.

Erimielisyydet liikennöitsijän kanssa
Pääsääntöisestiliikennöitsijäosoittaa lapselle kuljetuksen nouto-jajättöpaikan. Paikkavoi olla linja-autopysäkki,
lähintienhaara tai muu liikenteellisesti turvallinen paikka. Joslapsen huoltajalla ja liikennöitsijälläon erimielisyyttä
pysäkin paikasta, sivistystoimisto päättäälopullisen paikan.
Onnettomuudet

Koulukuljetuksessa tapahtuvista tapaturmistatulee kuljettajan ilmoittaavälittömästipoliisille sekäsivistystoimistaon. Someron kaupunki on vakuuttanut kaikki oppilaat koulussa ja koulumatkalla tapahtuvan tapaturman varalta.

Vakuutuskoskee varsinaista kouluaikaaja koulumatkaa välittömästikoulunJakodinvälilläsekämyösvuosittaiseen toimintasuunnitelmaan merkittyjä opinto- ym. retkiä. Vakuutus korvaa tapaturman aiheuttamat hoitokulut,
esinevahinkoja ei pääsääntöisesti korvata.

Liikennevahingoissa,joissa toisenaosapuolenaon moottoriajoneuvo, hoitokuluttulee ohjataensisijaisestilakisääteisen liikennevakuutuksen korvattaviksi. Mikälisattuu vakava liikenneonnettomuus, jossatapahtuu henkilövahinkoja, vastaapoliisitilanteen hallinnastaja tiedottamisesta. Jossattuu vakavuusasteeltaan lievempi onnettomuus,
on kouluvelvollinen tiedottamaan lasten huoltajille tapahtuneesta.

Vahinko-ja ilkivaltatapaus
Mikälilapsi aiheuttaakoulukuljetusautolle vahinkoaja/tai ilkivaltaa, on huoltajavelvollinen korvaamaanlapsensa
aiheuttamanvahingon. Tällöinlapsen huoltajaja liikennöitsijäsopivat keskenäänvahinkojen korvaamisesta. Someren kaupunki ei korvaa lasten koulukuljetusautoille aiheuttamia vahinkoja.

8. Liikennekasvatus ja turvallisuus
Liikenneturvallisuus on kuljetuksen aikana tärkeintä. Someron kaupunki tekee omalta osaltaan jatkuvaa työtä koulumatkojenturvallisuuden puolesta.
Päävastuu liikennekasvatuksessa on huoltajilla, jotka ovat velvollisia opastamaan lapsiaan liikkumaan turvallisesti
liikenteessä. Huoltajien toivotaan huolehtivan siitä, että erityisesti koulunsa aloittaville, mutta myös vanhemmille
lapsille opetetaan hyvin koulureitti, aikataulut ja liikenteessä kulkeminen. Vanhempien on neuvottava ja opastettava ja tarpeen mukaan kuljettava mukana sekä saatettava lasta, kunnes hänoppii itse kulkemaan ja huomioimaan

liikennettä. Huoltajatvastaavat koulukuljetuksessa olevien lasten turvallisesta pääsystäkotoa autoonja autosta
kotiin.

Vanhempien tulee arvioida, onko heidän lapsensa riittävän kypsä kulkemaan koulumatkan tai osan koulumatkasta
pyörällä. Suositus on, että esi-ja 1 .-luokkalaiset eivät kulkisi kouluun pyörällä. Pyöräilykypärän käyttö on tieliikennelain mukaan pakollista aina pyöräillessä. Myös heijastimen/ heijastinliivin käyttö on ehdottoman tärkeääpimeänä
vuodenaikana.
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Lakijärjestyksenpitämisestäjoukkoliikenteessä oikeuttaa kuljettajan poistamaan häiriötäaiheuttavan matkus-

taja". joka kielloista huolimatta jatkaa häiriönaiheuttamista. Matkustajaa ei saa kuitenkaan poistaa, jos siitä
aiheutuisivaaraahänenterveydelleen. Koulukuljetusvoidaanmyösevätälapseltamääräajaksi.
Kuljettajalle on taattava työrauha, jotta hänvoi keskittyä ajamiseen. Lapseteivätsaa myöskään häiritämuita matkustajia.

Koulunpiha-alueenliikennejärjestetäänsiten,ettäseeivaarannaoppilasturvallisuutta. Koulutosoittavatpiha-

alueidentuntumasta vanhemmille turvallisen lastenjättö-janoutopaikan.

9. Lukiolaisten koulukuljetukset
Koulumatkatuki korvaapäivittäisten koulumatkojen kustannuksia. Kelamaksaa koulumatkatukea lukiossajaam-

matillisessa oppilaitoksessa opiskeleville.

Lukionopiskelijan koulumatkatuesta säädetäänLaissalukiokoulutuksen jaammatillisen koulutuksen opiskelijoi-

den koulumatkatuesta(10. 1. 1977/48). Koulumatkatukeahaetaankansaneläkelaitokselta.
Myöntämisedellytykset:

.
.
.

yhdensuuntaisen koulumatkan on oltava opiskelijan asunnolta oppilaitokseen väh. 10 km
koulumatkan kustannuksienonylitettävä54,00 kuukaudessa
matka kustannuksia ei korvata 100 kilometrin ylittävänyhdensuuntaisen koulumatkan osalta.

Koulumatkatukeen eivaikutaopiskelijan ikätaitaloudellinen asema.Tukeavoisaadaniin kauankuinopiskelija
harjoittaatuen piiriinkuuluviaopintojaedellyttäen,ettähänelläonpäivittäinentukiehdottäyttäväkoulumatkavähintäänyhtäjaksoisen 18päivänajan. Tukeavoi kuitenkin saadaenintäänyhdeksältäkuukaudelta lukuvuodessa.
Kelamyöntääkoulumatkatukea niin, ettäomavastuu on tällähetkellä (v. 2018)43 . (Tarkista vuosittain Kelasta). Hakemusjätetäänlukion kansliaan.

