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1. YLEISET PERIAATTEET
Kuhmoisten kunta myöntää ja järjestää kunnan kustantamat esi- ja perusopetuksen
koulukuljetukset perusopetuslain ja Kuhmoisten kunnan sivistyslautakunnan määrittelemien perusteiden mukaan. Lisäksi annetaan tietoa koulukuljetusten järjestämiseen
liittyvistä käytännön järjestelyistä sekä päätöksenteosta.

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 lasten päivähoidosta annetussa laissa tarkoitetusta
päivähoidosta esiopetukseen on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on vastaavasti oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai päivähoitoon. 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 lasten
päivähoitoon lasten päivähoidosta annetun lain 11 c §:ssä tarkoitetulla tavalla, opetuksen järjestäjällä on oikeus edellyttää, että lapsen huoltaja vastaa lapsen kuljettamisesta
tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista päivähoito- ja esiopetuspaikan välillä.
Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun toimintaan.
48 b § 4 mom. Aamu- ja iltapäivätoiminta
Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestettäessä tulee ottaa huomioon, että niillä toimintaan
osallistuvilla lapsilla, joilla on 32 §:n mukainen oikeus koulumatkaetuun, on mahdollisuus käyttää tätä etuutta.
Oikeudesta esi- ja perusopetuksen koulukuljetukseen päätetään perusopetuslain ja sivistyslautakunnan tekemien periaatepäätösten mukaan lukuvuodeksi kerrallaan. Jos
perusopetuksen oppilaan koulumatka on lain edellyttämä yli 5 kilometriä, ei huoltajan
tarvitse tehdä erillistä anomusta koulukuljetuksesta.
Esiopetuksen oppilaalle kunta järjestää maksuttoman kuljetuksen, jos matka on yli 0,5
km. Huoltajan ei tarvitse tehdä erillistä anomusta kuljetuksesta. Huoltajan vuorotyö otetaan kuljetuksissa huomioon, jos kuljetus on kohtuudella järjestettävissä eikä se aiheuta
kunnalle lisäkustannuksia.
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Aikataulusta johtuen oppilas voi joutua odottamaan kuljetusta aamulla ja/tai illalla sekä
käyttämään koulumatkallaan eri kuljetusmuotoja. Kuljetukset suunnitellaan niin, ettei
oppilaan koulumatkaan ja odotukseen käytettävä laissa säädettyä aikaa ylitetä. Muutoinkin odotusajat pyritään pitämään kohtuullisina. Jos kuljetuksellisista syistä odotusaika ennen koulupäivän alkua ylittää 20 minuuttia, oppilaalle järjestetään erillinen valvonta tai hänen turvallisuus muulla tavoin varmistetaan. Iltapäivällä kuljetusta odottavalla oppilaalla on mahdollisuus ohjattuun toimintaan.
Koulukuljetusreitit ja -ajat suunnitellaan lukuvuodeksi, mutta ne voivat myös muuttua
lukuvuodenaikana. Koulukuljetukset järjestetään vain kodin ja koulun väliselle matkalle
(poikkeus esiopetus). Kuljetuksia suunniteltaessa koulukuljetukset aamu-/ iltapäivätoiminnasta otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon (kunnalla ei kuljetusvelvollisuutta).
Oppilaan käydessä huoltajan aloitteesta muuta kuin oman kunnan esi- tai perusopetuksen koulua huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta aiheutuvista kustannuksista.
Oppilaan hakeutuessa Kuhmoisten kunnan esi- tai perusopetukseen muusta kunnasta
maksuton koulukuljetus järjestetään harkinnanvaraisesti.
Huoltajat voivat järjestää lastensa koulumatkat itse, mikäli katsovat, ettei kunnan tarjoama perustaso ole heille riittävä. Tällöin he vastaavat itse kustannuksista.
1.1. Koulumatkan pituus
Koulumatkan pituus mitataan lyhyintä jalankulkukelpoista, yleisessä käytössä olevaa
tietä pitkin kotoa (kotiportti tai tällaisen portin paikka jonka voidaan luonnollisesti katsoa
kuuluvan pihapiiriin) koululle (koulun portti). Koulumatkan pituus voidaan tarkistaa mm.
020202, Eniro reittiohjelmilla tai muulla luotettavalla tavalla. Tarvittaessa koulumatkan
mittaus voidaan tarkistaa maastomittauksena.
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 (yhteishuoltajuus).
Kunnan velvollisuutena ei ole järjestää koulukuljetusta koko koulumatkalle, vaan oppilaan voidaan myös edellyttää kulkevan osan matkasta itse ottaen huomioon matkan
kestoa koskevat säädökset. Oppilaan itse kulkemaan matkaan kuluva aika lasketaan
6-12 -vuotiailla 15 min/kilometri ja 13-16 -vuotiailla 12 min/kilometri.
1.2. Maksullinen kuljetus
Jos oppilaalla ei ole oikeutta maksuttomaan koulukuljetukseen, on hänellä mahdollisuus
anoa maksulliseen kunnan järjestämään koulukuljetukseen. Edellytyksenä on, että reitti
on jo olemassa ja autossa on tilaa.
Kuljetusmaksu on alle 12-vuotiaalta 40 €/kk ja 12-vuotta täyttäneeltä 55 €/kk, lisättynä
kuljetuksista voimassa olevalla arvonlisäverolla. Koko lukuvuoden kuljetuksessa olevilta
peritään maksu syyslukukaudella 4,5 kuukaudelta ja kevätlukukaudella 5 kuukaudelta.
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Kuljetusmaksu on luonteeltaan kuukausimaksu, satunnaisia poissaoloja ei hyvitetä.
Säännöllinen poissaolo esim. kokonaan aamu- tai iltapäiväkuljetuksesta tai osasta päiväkuljetuksia otetaan huomioon.
Koko lukuvuodeksi tarkoitettua kuljetusta on haettava viimeistään kesäkuussa tai osaksi
lukuvuotta tarkoitettua kuljetusta vähintään kuukautta ennen kuljetuksen alkamista. Kuljetusta voi hakea osalle vuodesta, kuitenkin vain täysille kalenterikuukausille.

1.3. Koulumatkan vaikeus, rasittavuus tai vaarallisuus
Koulumatka saattaa olla liian vaikea esimerkiksi oppilaan henkilökohtaisen kehitystasoon nähden tai liian rasittava oppilaan nuoresta iästä tai henkilökohtaisesta sairaudesta tms. syystä johtuen. Tällöin oppilaalle maksutonta koulukuljetusta on huoltajan
anottava erikseen.
Kuljetuksen järjestäminen koulumatkan vaikeuden tai rasittavuuden perusteella edellyttää aina asiantuntijan lausuntoa. Lausunnon voi antaa lääkäri, psykologi tai muu asiantuntija tapauksesta riippuen. Lausunnosta on ilmettävä kuljetustarpeen syyt ja perustelut. Lausuntoa käytetään asiantuntija-apuna päätöksenteossa ja se on toimitettava joka
lukuvuosi uudelleen, ellei lausunto ole luonteeltaan pysyväislaatuinen.
Jos koulumatka tai osa siitä määritellään vaaralliseksi, kunta on velvollinen järjestämään kuljetuksen (vaaralliseksi katsotulle koulumatkan osalle) tai korvaamaan huoltajalle koulumatkakustannuksia oppilaan kuljettamisesta. Vähäinen matka vaaralliseksi katsottavalla osuudella ei kuitenkaan välttämättä edellytä kuljetuksen järjestämistä koko
lukuvuodeksi tai lainkaan.
Koulumatkan vaarallisuuden arviointiperusteena käytetään ensisijaisesti tiehallinnon
määrittelemiä koulumatkan turvallisuuden arviointiohjeita (Koululiitu-ohjelma
www.tiehallinto.fi). Arvioinnissa tarkastellaan monipuolisesti koulumatkan liikenteellisiä
olosuhteita, mutta suurimman painoarvon arvioinnissa saavat teiden liikennemäärät ja
nopeusrajoitukset. Valaistuksen puuttuminen ei yksin tee tieosuudesta vaarallista.
Erikoistapauksissa voidaan kuljetus järjestää tai korvata huoltajalle lyhyemmäksikin
ajaksi kuin koko lukuvuodeksi (esim. oppilaan tapaturma).
1.4. A2-kielen opiskelu
Vapaaehtoiseen A2.kielen opiskeluun osallistuvalle oppilaalle järjestetään koulukuljetus,
jos hänellä perusopetuslain 32 §:n mukaan on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Kuljetuksesta ei tehdä erillistä kuljetuspäätöstä.
1.5. Uskonnonopetus
Uskonnonopetuksen edellyttämät koulukuljetukset järjestetään oppilaalle, jos hänellä
perusopetuslain 32 §:n mukaan on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Kuljetuksesta ei
tehdä erillistä kuljetuspäätöstä.
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1.6. Petoeläinkuljetukset
Petoeläinhavaintojen vuoksi anottavaan maksuttomaan koulukuljetukseen tulee liittää
riistapiirin lausunto. Kuljetusoikeus myönnetään pääsääntöisesti vain talviajalle (1.10. 31.3.) ja lukuvuodeksi kerrallaan.

2. KOULUKULJETUSTEN KÄYTÄNNÖN JÄRJESTELYT
Koulukuljetuksissa käytetään ensisijaisesti olemassa olevaa julkista liikennettä, jos sitä
on olemassa. Oppilaalla on käytössä matkahuollon koneellisesti luettavat matkakortti.
Kortti palautetaan lukuvuoden päätyttyä koulusihteerille uudelleenlatausta varten. Jos
oppilas hävittää kortin tai vahingoittaa sitä, on huoltaja velvollinen korvaamaan voimassa olevan matkakorttimaksun. Korttia saa käyttää ainoastaan koulumatkoihin.
Koulukuljetuksista valtaosa hoidetaan taksikuljetuksina. Niitä ei järjestetä ovelta-ovelle kuljetuksina, vaan oppilas voi joutua kulkemaan itse osan koulumatkastaan ottaen
huomioon aikasäännökset. Taksikuljetuksen suorittajalle annetaan luettelo kuljetettavista oppilaista.
2.1. Huoltajalle maksettava korvaus
Jos oppilas täyttää koulukuljetusehdot, voidaan huoltajalle maksaa korvausta kuljetuksen järjestämisestä. Korvauksen suuruus on enintään kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen mukainen kilometrikorvaus. Koko lukuvuotta koskevasta korvausanomus tulee tehdä viimeistään kesäkuun loppuun mennessä. Päätös korvauksen maksamisesta
tehdään aina tapauskohtaisesti lukuvuodeksi kerrallaan.
Korvausta ei makseta, jos reitillä kulkee kunnan järjestämä kuljetus, jossa on tilaa eivätkä esim. terveydelliset syyt vaadi erilliskuljetusta.
Jos oppilas toistuvista kehotuksista huolimatta ei noudata kuljetuksen aikana annettuja
ohjeita, asiasta tulee liikennöitsijän ilmoittaa koulun rehtorille, joka ottaa yhteyttä kotiin.
Liikennöitsijä voi kieltäytyä ottamasta omaa ja muiden liikenneturvallisuutta vaarantavaa
oppilasta koulukuljetukseen ja ilmoittaa asiasta koulun rehtorille. Rehtori ilmoittaa asiasta huoltajalle. Tällöin koulukuljetuksen järjestäminen siirtyy huoltajan vastuulle ja hänelle
maksetaan em. korvaus.
2.2. Vakuutusturva
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 pääsääntöisesti korvata. Vakuutus ei korvaa oppilaan tahallaan aiheuttamaa vahinkoa toiselle osapuolelle eikä vaatteiden, silmälasien tms. rikkoutumista. Vahingontekijä tai hänen huoltajansa joutuu korvaamaan aiheuttamansa vahingon. Liikennevahingoissa, joissa toisena osapuolena on moottoriajoneuvo, hoitokulut ohjataan ensisijaisesti liikennevakuutuksen korvattaviksi.
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Oppilas on liikennöitsijän vastuulla autoon noususta kotipysäkille ja kotipysäkiltä koulun
pysäkille jättämiseen. Muilta osin koulumatkaa oppilas on kunnan vastuulla.
Koulumatkaksi ei katsota sitä, että oppilas poikkeaa koulureitiltään tai menee muualle
kuin suoraan kotiinsa tai ei käytä hänelle määriteltyä koulukuljetusta. Näissä tapauksissa oppilas toimii huoltajan vastuulla.
2.3. Poikkeustilanteet
Onnettomuudet
Jos sattuu vakava liikenneonnettomuus, jossa tapahtuu henkilövahinkoja, vastaa poliisi
tilanteen hallinnasta ja tiedottamisesta. Jos sattuu lievempi onnettomuus, on koulun rehtori tiedon saatuaan velvollinen tiedottamaan myös oppilaan huoltajalle tapahtuneesta.
Linja-auto tai taksi ei saavu pysäkille
Ajokelin ollessa erityisen huono tai muista erityisistä syistä voi joskus käydä niin, että
linja-auto tai taksi ei pääse kulkemaan aikataulun mukaisesti. Oppilaan ei pidä kuitenkaan odottaa kuljetusta pysäkillä loputtomiin (15 min), vaan on parasta että oppilas menee takaisin kotiinsa ja ilmoittaa asiasta huoltajalleen, omalle koululleen tai sivistystoimistoon. Tällöin pyritään järjestämään korvaava kuljetus. Jos vanhemmat itse hoitavat
kuljetuksen, on siitä ilmoitettava taksille tai sivistystoimistoon.
Matkan keskeytyminen
Mikäli matka keskeytyy autosta johtuvasta syystä esim. auton rikkoontuminen, tulee
oppilaiden noudattaa kuljettajan ohjeita. Kuljettajan tulee järjestää mahdollisimman nopeasti korvaava kuljetus, jota oppilaiden tulee odottaa.
Kovat pakkaset
Kovan pakkasen vuoksi ei järjestetä ylimääräisiä kuljetuksia, vaan kuljetusoppilaat kuljetetaan tavalliseen tapaan. Huoltaja itse päättää, lähettääkö hän oppilaan kouluun sääolosuhteiden ollessa erittäin hankalat.
Vahinko- tai ilkivaltatapaus
Liikennöitsijä ja oppilaan huoltaja sopivat vahinkojen korvaamisesta keskenään. Kunta
ei korvaa oppilaiden autoilijoille aiheuttamia vahinkoja.
2.4. Pysäkin paikka
Taksikuljetuksessa pääsääntöisesti kuljettaja osoittaa oppilaalle pysäkin paikan, joka voi
olla linja-autopysäkki, liittymä tai muu liikenteellisesti turvallinen paikka. Jos oppilaan
huoltajalla ja kuljettajalla on erimielisyyttä pysäkin paikasta, siitä päättää sivistystoimenjohtaja.

2.5. Kuljetuksen laatuun liittyvät kysymykset
Mahdollisia laatuvirheitä koskeva palaute osoitetaan kunnan sivistystoimistoon. Kaikki
huomautukset otetaan huomioon koulukuljetusten suunnittelussa ja kehittämisessä sekä selvitetään kuljetuksen suorittajan kanssa.

7
Jos tapahtuu vakavia rikkomuksia, kuten liikennelainsäädännön rikkomisia, tulee asianosaisten ottaa suoraan yhteyttä poliisiin sekä ilmoittaa asiasta sivistystoimistoon.

3. LIIKENNETURVALLISUUS
Huoltajien toivotaan huolehtivan siitä, että esiopetuksen oppilaalle, koulunsa aloittavalle
ja vanhemmallekin oppilaalle opetetaan ja kerrataan vuosittain hyvä koulumatkareitti ja
liikenteessä kulkeminen. Ensimmäisen luokan oppilailla koulumatkan kulkeminen tulisi
tapahtua syksyllä jalan. Keväällä huoltajat voivat harkita miten koulumatka kuljetaan.
Pyöräilykypärän käyttö on tieliikennelain mukaan pakollista. Heijastimen käyttö on ehdottoman tärkeää pimeään vuodenaikaan.
Huoltajat ovat aina ensisijaisesti velvollisia opettamaan lapsiaan liikkumaan turvallisesti
liikenteessä. Koulukuljetuksessa mukana olevien oppilaiden huoltajat vastaavat siitä,
että oppilas pääse turvallisesti kotoa kuljetukseen ja kuljetuksesta kotiin.
Koulun järjestyssäännöt ovat voimassa myös koulumatkan aikana.

4. PÄÄTÖKSENTEKO
Sivistyslautakunta päättää esi- ja perusopetuksen kuljetusten periaatteista.
Sivistystoimenjohtaja päättää esi- ja perusopetuksen koulukuljetusten järjestämisestä
perusopetuslain ja sivistyslautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti.
Sivistystoimen kanslisti laatii vuosittaisen kuljetussuunnitelman annettuja ohjeita ja päätöksiä noudattaen.

5. YHTEYSTIEDOT JA HAKEMUSLOMAKKEET
Sivistystoimenjohtaja Pertti Terho puh. 020 638 3112
Sivistystoimen kanslisti Leena Lahti puh.020 638 3109
sähköposti: etunimi.sukunimi@kuhmoinen.fi
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Koulukuljetuksesta lukuvuonna 2012-2013 vastaavat taksiautoilijat:
Aar.........

Marko Aarroskari..................
Vuoroviikoin kuljetukset:
Markku Arvaja.......................
Esa Mäkinen (yhteyshenkilö)
Jouni Vaskisalo ....................

0400 - 240081

L-V ……

Kari Launonen ………………
Jouni Vaskisalo (yhteyshenkilö)

045 - 2747457
0400 - 701519

O-T …

Sami Orava...........................
Henri Terveilä (yhteyshenkilö)

040 - 5404948
040 - 7399111

A-M-V ...

0400 - 351659
0400 - 647061
0400 - 701519

Koulun kautta jaettuun oppilaan lukuvuosittaiseen kuljetussuunnitelmaan on merkitty
em. lyhenteellä kuljetusta hoitava taksi.
Koulukuljetus- / matkakorvausanomuslomake saatavissa sivistystoimistosta tai
kunnan nettisivuilta osoitteessa: www.kuhmoinen.fi/sivistys/koulut/oppilaskuljetukset

Turvallista koulumatkaa!
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Huoltajan muistilista
keskustele oppilaan kanssa pysäkillä ja autossa käyttäytymisestä
huolehdi siitä, että oppilas on ajoissa sovitulla pysäkillä
tarkista että oppilaan ulkoiluvaatteissa on heijastimet tai hän käyttää heijastinliiviä
ilmoita taksille tai sivistystoimistoon kuljetuksiin liittyvistä oppilaan terveydentilaa
koskevista vakavista asioista
ilmoita taksille oppilaan sairastumisesta tai muusta poissaolosta heti kun se on tiedossa, ettei auto aja aamulla turhia reittejä eikä iltapäivällä turhaan odottele oppilasta
ilmoita oppilaan osoitteenmuutokset hyvissä ajoin sivistystoimistoon
huolehdi, että pyöräillessä oppilas käyttää pyöräilykypärää
huoltaja on velvollinen sopimaan liikennöitsijän kanssa oppilaan autolle aiheuttamasta vahingosta, kunta ei korvaa oppilaan aiheuttamia vahinkoja
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Kuljetusoppilaan muistilista
ole aina ajoissa (väh. 5 min ennen) sovitussa noutopaikassa, taksin velvollisuus ei
ole odottaa
odota kuljetusta pysäkillä tai sovitussa paikassa rauhallisesti, ettet aiheuta vaaraa
itsellesi tai muille
säilytä matkakortti huolellisesti ja noustessasi autoon pidä matkakortti valmiina esillä, jottei turhaan kulu aikaa
älä vahingoita korttia tahallisesti, palauta lukuvuoden päätyessä koulusihteerille
hämärän ja pimeän aikana käytä aina heijastinta tai heijastinliiviä
jos auto on myöhässä yli 15 minuuttia, mene kotiin ja ota yhteyttä huoltajaasi tai koulusi rehtoriin
anna linja-autolle selvä ja reipas pysähtymismerkki
nouse autoon reippaasti, mutta ryntäilemättä
tervehdi kuljettajaa ja anna hänelle työrauha
käytä aina taksissa turvavyötä, myös linja-autossa jos autossa on turvavyöt
käyttäydy autossa hyviä tapoja noudattaen rauhallisesti ja asiallisesti
linja-autossa tai taksissa ei saa liikkua paikasta toiseen kuljetuksen aikana
linja-auton tai taksin kuljettaja saa puuttua kuljetuksen aikana tapahtuvaan häiriköintiin tilanteen vaatimalla tavalla
odota, että auto on lähtenyt pysäkiltä ja että näet joka suuntaan ennen kuin lähdet
ylittämään tietä
kuljetukseen saat ottaa mukaan vain sellaisia urheiluvälineitä tai muita tavaroita, joita tarvitaan lukujärjestyksen mukaan esim. liikuntatunnilla
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Koulukuljettajan muistilista
muista, että olet oheiskasvattaja, käyttäytymisesi on esimerkillistä ja pidät yllä järjestystä, kielenkäyttösi on oltava ystävällistä ja asiallista
muista, että erityisoppilaat ja mahdollisesti esioppilaat tarvitsevat usein erityishuomiota
muista liikennesäännöt ja liikennekäyttäytyminen sekä koululaiskuljetuksen merkitseminen sekä ajoneuvokohtainen nopeusrajoitus 80 km/h
ole täsmällinen aikataulussa ja huomioi kelivara, varmista, että yhteisesti ajettavilla reiteillä kaikilla kuljettajilla on sama aikataulu
oppilaan pysäkkiä ei saa ohittaa ennen sovittua aikaa, elleivät kaikki pysäkiltä
kuljetukseen nousevat oppilaat ole jo mukana
aja odotusalueelle rauhallisesti
ota oppilas kuljetukseen ja jätä kuljetuksesta huoltajan kanssa yhteisesti sovitussa paikassa, oppilaan voi jättää eri pysäkille vain huoltajan kirjallisella ilmoituksella
huolehdi, että oppilaan autoon siirtyminen ja poistuminen tapahtuvat rauhallisesti
ja kiireettä, muistuta oppilasta jos hänen on poistuessa ylitettävä tie
tarkista, että oppilaat ovat turvavöissä ennen kuin lähdet liikkeelle
tarkista kuljetuslistasta, että kaikki kuljetusoppilaat ovat mukana kuljetuksessa
ennen kuin lähdet, elleivät kaikki kuljetettavat ole paikalla tarkista asia kuljetuksia
valvovalta henkilöltä tuleeko oppilas kuljetukseen mukaan
jos kuljetuksissa esiintyy ongelmia, ota yhteyttä ensin koulun rehtoriin tai sivistystoimistoon, tarpeen vaatiessa myös oppilaan huoltajaan
jos oppilas toistuvista kehotuksista huolimatta ei noudata ohjeita, ilmoita asiasta
koulun rehtorille, rehtori ottaa yhteyttä huoltajaan
pidä kuljetusluettelo mukana ja tarkista päivittäiset muutokset, kuljetuslistat ovat
tarkoitetut vain kuljettajille eikä niistä saa luovuttaa tietoja ulkopuolisille
huolehdi kuljetusluetteloiden asianmukaisesta säilyttämisestä ja vanhojen luetteloiden hävittämisestä
muista, että oppilaan tai hän perheensä asioita ei kerrota ulkopuolisille
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kuljetusoppilaiden kanssa käydään läpi kuljetusten pelisäännöt
koululla on järjestetty valvonta ensimmäisten kuljetusoppilaan saavuttua sekä
siihen saakka kunnes viimeinen kuljetusoppilas on lähtenyt
koulun toimesta kuljetusta odottaville oppilaille järjestetään joko ohjattua toimintaa tai valvontaa
alkuopetuksen kuljetuksien lähdönvalvonnasta huolehditaan
koulu tiedottaa oppilaille poikkeuspäivien koulukuljetuksista

