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1. YLEISTÄ
Tähän oppaaseen on koottu jäljempänä esitetyllä tavalla Nurmijärven kunnan henkilökuljetuksia koskevat periaatteet ja ohjeistus.
Kunnan kuljetusten järjestämisperusteista on säädetty perusopetus-, vammaispalvelu, sosiaalihuolto- ja kehitysvammaisten erityishuoltolaissa. Kunta voi lisäksi päättää omista kuljetusperiaatteista. EU joukkoliikenteen palvelusopimusasetus säätelee julkisen palvelun velvoitteita ja julkisia
tukia joukkoliikenteessä. Joukkoliikennelaki säätelee joukkoliikenteen järjestämistä. Palvelusopimusasetuksessa ja joukkoliikennelaissa ei ole joukkoliikenteen järjestämisvelvoitetta kunnille. Joukkoliikennelaki velvoittaa toimivaltaiset viranomaiset yhteistyössä kuntien kanssa määrittelemään toimivalta-alueensa joukkoliikenteen palvelutason. Lakisääteiset henkilökuljetukset ovat osa kunnan ja
seudun avointa joukkoliikennejärjestelmää ja niiden tarpeet tulee ottaa huomioon joukkoliikennesuunnitelmia tehtäessä. Tieliikennelaki- ja asetus määrittelee mm. jalankulkijan paikasta tiellä ja turvavyön käyttövelvollisuudesta. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus, Tilausliikenteenä toteutettavien koulu- ja päivähoitokuljetusten kuormituksesta ja turvallisuusjärjestelyistä, määrittelee mm.
kuormituksia henkilö- ja linja-autoissa.
Kunnanhallitus kilpailuttaa henkilökuljetukset määräajoin hankintalain edellyttämällä tavalla.
Kuljetukset järjestetään ensisijaisesti osana avointa joukkoliikennejärjestelmää, vuoroauto- ja Kivenkyyti, sekä toissijaisesti erikseen tilattavalla koulukyydillä, mikäli avointa joukkoliikennettä ei ole.
Nurmijärven kunnassa toimii liikenneturvallisuustyöryhmä, joka koostuu kunnan toimialojen
yhteistyötahojen edustajista. Työryhmä valmisteli yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa Nurmijärven
liikenneturvallisuussuunnitelman syksyllä 2010 ja se sisältää kunnan liikenneturvallisuustilanteen
analyysin, liikennejärjestelyjen parantamissuunnitelman sekä liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelman (koulutus-, valistus- ja tiedotustyön suunnitelmat). Työryhmän tehtävänä on ohjata ja seurata kunnan toimintaa suunnitelman mukaisesti.

2. ESI- JA PERUSOPETUKSEN MAKSUTTOMIA KULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET

Esi- ja perusopetuskuljetukset toteutetaan perusopetuslain 32 §:n ja sivistyslautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti.
Huoltajat ovat ensisijaisesti velvollisia opettamaan lapsiaan liikkumaan turvallisesti liikenteessä. Perusopetuslaissa ja Nurmijärven sivistyslautakunnan periaatepäätöksissä määritellään ehdot, joiden
täyttyessä kunta järjestää oppilaille koulukuljetuksen. Muiden kuin kunnan kuljetukseen oikeutettujen
oppilaiden huoltajat ovat itse velvollisia järjestämään lastensa kuljetukset parhaalla katsomallaan
tavalla. Myös kuljetusoppilaiden vanhemmat voivat aina järjestää lastensa koulumatkat paremmin,
mikäli katsovat, ettei kunnan tarjoama perustaso ole heille riittävä. Esimerkiksi kutsuohjattu Kivenkyyti-palveluliikenne on kaikkien kuntalaisten käytössä.
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Käsillä olevassa oppaassa esitellään ne periaatteet, joiden mukaan esi- ja perusopetuksen oppilaille
myönnetään kunnan maksuton kuljetus, kerrotaan kuljetusten järjestämisestä eri kulkumuodoittain
sekä annetaan ohjeita maksuttoman kuljetuksen hakemiseksi, kuljetustenaikaiseen käyttäytymiseen
ja poikkeavien tilanteiden varalle.

2.1.

Koulumatkoja koskeva lainsäädäntö: Perusopetuslaki (21.8.1998/628),

2.1.1. 6 §, 1 – 2 momentit, oppilaan koulupaikan määräytyminen
Opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden
opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. Esiopetusta järjestettäessä tulee lisäksi ottaa huomioon, että opetukseen osallistuvilla lapsilla on mahdollisuus käyttää päivähoitopalveluita.
Kunta osoittaa oppivelvolliselle ja muulle tässä laissa tarkoitettua opetusta saavalle 1 momentin mukaisen lähikoulun tai muun soveltuvan paikan, jossa tämän lain 4 §:n 1 ja 2 momentin mukaisesti
annetaan opetusta sellaisella oppilaan omalla kielellä, jolla kunta on velvollinen opetusta järjestämään. Esiopetusta saavalle oppilaalle voidaan opetuksen järjestämispaikaksi osoittaa myös vastaavat edellytykset täyttävä 4 §:n 1 momentissa tarkoitettu päivähoitopaikka tai muu soveltuva esiopetuksen järjestämispaikka. Kunta voi perustellusta opetuksen järjestämiseen liittyvästä syystä opetuskieltä muuttamatta vaihtaa opetuksen järjestämispaikkaa.

2.1.2. 32 §, 1 - 4 momentit, 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. Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun toimintaan.
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2.1.3. 48 b §:n 3 momentti, aamu- ja iltapäivätoiminnan matkat

Perusopetuslain 48 b §:n 3 momentin mukaan aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestettäessä tulee ottaa
huomioon, että niillä toimintaan osallistuvilla lapsilla, joilla on 32 §:n mukainen oikeus koulumatkaetuun, on mahdollisuus käyttää tätä etuutta.
Lain perusteluissa (HE 57/2003) on todettu, ettei kunnalla ole velvollisuutta erikseen järjestää maksutonta kuljetusta iltapäivätoiminnassa. Lain perustelujen mukaan säännös on tarkoitettu toimintojen
suunnittelua ohjaavaksi, eikä se siten esimerkiksi velvoita kuntaa kuljetusten järjestämiseen.
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus, Tilausliikenteenä toteutettavien koulu- ja päivähoitokuljetusten kuormituksesta ja turvallisuusjärjestelyistä, määrittelee mm. kuormitukset henkilö- ja linjaautoissa, matkustajaluettelon pitovelvollisuuden, koulu- ja päivähoitokuljetusten merkitsemisen Koulukyyti-kyltillä, ajoreitit ja pysäkit, ovien lukituksen, kuljetusauton nopeuden ja alkolukon käytön.

2.2.

Koulumatkan mittaaminen

Koulumatka mitataan karttamittauksena kotitontin koulua lähinnä olevalta portilta koulutontin kotia
lähinnä olevalle portille. Tällöin pyörä- ja kävelytiet otetaan huomioon ensisijaisina kulkuväylinä. Lisäksi huomioidaan, ovatko ne käytettävissä myös talviaikaan.
Matka mitataan ennen päätöksentekoa kahdella karttaohjelmalla, Fonecta ja Google, sekä mahdollisesti myös reititysohjelmalla. Mikäli matkan pituus on lähellä kolmea tai viittä kilometriä, tarkistetaan
matkan pituus kunnan kiinteistö- ja mittaustoimen mitta-autolla.
Kunnan velvollisuutena ei ole järjestää maksutonta kuljetusta koko matkalle, vaan kuljetus voidaan
järjestää vain osalle matkasta. Oppilaalta saatetaan siis edellyttää omatoimista kulkemista kyytireitin
varteen. Kilometrirajat ovat pisimpiä mahdollisia omavastuumatkoja, jotka oppilaan tulee varautua
kulkemaan omin neuvoin. Maksuton kuljetus voidaan myös järjestää vain osalle vuotta, esim. talvikuukausille.
Kävellen käytetyn ajan mittaamiseen käytetään Kuntaliiton suosittelemaa laskentaohjetta.
Ikä
vuosina
Kävelyaika
min/km

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

16

15

14

13

12,5

12

11,8

11,6

11,4

11,2

11

10,8
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2.3.

Maksuttoman kuljetuksen myöntämisen perusteet Nurmijärven kunnassa

Kunta järjestää oppilaalle kuljetuksen perusopetuslain 6 §:n 2 momentin tarkoittamaan lähikouluun/kunnan määräämään esiopetuspaikkaan tai korvaa oppilaan huoltajalle koulumatkakustannuksia seuraavasti:
•
•
•

•

•

•
•

•

esiopetuksessa olevan tai 1. - 3. luokan oppilaan koulumatka on lyhintä käyttökelpoista reittiä
pitkin yli kolme kilometriä pitkä
4. - 9. luokan oppilaan koulumatka on lyhintä käyttökelpoista reittiä pitkin yli viisi kilometriä
pitkä
kunta järjestää oppilaalle maksuttoman kuljetuksen tai korvaa oppilaan huoltajalle koulumatkakustannuksia, jos koulumatka on oppilaalle liian vaikea tai rasittava. Kuljetuksen järjestäminen koulumatkan vaikeuden tai rasittavuuden perusteella edellyttää aina terveydenhuollon
tai oppilashuollon asiantuntijan lausuntoa. Lausunnosta on ilmettävä kuljetustarpeen syiden
ja perustelujen lisäksi se, millä kulkumuodolla asiantuntija edellyttää kuljetuksen tapahtuvan.
Lausunnosta on ilmettävä selkeästi, mille ajanjaksolle asiantuntija edellyttää koulukuljetuksen järjestämistä. Pelkkä suositus ei välttämättä riitä kuljetuksen myöntämisperusteiksi.
jos koulumatka tai osa koulumatkasta on vaarallinen (tiensuuntainen kulkeminen tai tien ylitys), kunta järjestää kuljetuksen vaaralliseksi katsotulle koulumatkan osuudelle tai korvaa
huoltajalle koulumatkakustannuksia oppilaan kuljettamisesta. Koulumatkan turvallisuuden
arvioinnin apuna käytetään KOULULIITU -menetelmää
kunta järjestää vapaaehtoisen yhden A2-kielen opiskelun (4., 5. ja 6. luokkalaiset) edellyttämät kuljetukset, vaikka oppilas ei olisi muuten kuljetusoppilas. Kielikuljetuksista ei tehdä erillisiä kuljetuspäätöksiä
kunta järjestää uskonnonopetuksen edellyttämät kuljetukset. Uskonnonopetuksen kuljetuksista ei tehdä erillisiä kuljetuspäätöksiä
kunta järjestää oppilaiden työelämään tutustumisjaksojen matkat (TET -matkat) samoilla periaatteilla kuin 4.- 9. luokan oppilaiden koulumatkat. Vieraaseen kuntaan lähtevän oppilaan
TET -matkoja ei järjestetä, eikä korvata
vieraassa kunnassa tai toissijaisessa koulussa koulua käyvien kuljetuksia ei pääsääntöisesti
järjestetä eikä korvata. Seuraavissa tapauksissa voidaan järjestää kuljetus tai maksaa korvausta koulumatkakustannuksista:
o vuosiluokkien 7. – 9. oppilaan äidinkieli on ruotsi ja oppilas käy äidinkielensä mukaisessa lähimmässä tarkoituksenmukaisessa koulussa vieraan kunnan alueella (korvauksen edellytys on, että vieras kunta/koulu ei järjestä maksutonta kuljetusta tai ei
korvaa koulumatkakustannuksia). Korvaus maksetaan saattoavustuksena. Erillistä
kuljetusta ei järjestetä.
o jos oppilas muuttaa kesken lukuvuoden kunnan sisällä ja haluaa käydä lukuvuoden
loppuun vanhassa koulussa, voidaan koulumatkakustannukset korvata vuoroauton
alennus-taksan mukaisesti tai oppilaalle voidaan antaa peruskoululaisen matkakortti
tai pysäkkikortti edellyttäen, että kuljetus on tarkoituksenmukaisesti järjestettävissä.
Erillistä kuljetusta ei järjestetä. Kuljetusta on pidettävä tarkoituksenmukaisena niissä
tapauksissa, joissa oppilas voi käyttää koulumatkoilla julkista liikennettä; vuoroauto
tai Kivenkyyti, eikä koulumatkaan käytettävä aika ylitä perusopetuslain 32 §:ssä säädettyjä aikoja.

7

o

•
•

oppilaan matkat korvataan kunnan sisällä olevaan toissijaiseen kouluun, jos oppilas
saisi maksuttoman kuljetusoikeuden omaan lähikouluunsa ja hän käy koulua toissijaisessa koulussa ja täyttää sinne maksuttoman kuljetuksen
myöntämisen ehdot. Oppilaalle voidaan antaa peruskoululaisen
matkakortti tai pysäkkikortti, mutta erillistä kuljetusta ei hänen takiaan järjestetä. Korvausta maksetaan enintään sen mukaan, mitä
kustannuksia aiheutuisi käymisestä omassa lähikoulussa.
muun opetussuunnitelmallisen syyn vuoksi (esim. 10. luokka vieraassa
kunnassa, perusopetukseen valmistava opetus vieraassa kunnassa)
Mikäli oppilas asuu kahden eri huoltajan kanssa kunnan alueella eri osoitteissa kokonaiset vuoroviikot ja mikäli maksuttoman kuljetuksen myöntämisen ehdot täyttyvät, oppilaalle järjestetään koulukuljetus siitä osoitteesta, josta maksuttoman kuljetuksen ehdot täyttyvät.

Maksutonta kuljetusta ei järjestetä seuraavissa tapauksissa
•
•

oppilaan toissijaiseen kouluun
jos esi- ja perusopetusta saava lapsi osallistuu toisessa kunnassa järjestettävään lasten päivähoitoon lasten päivähoidosta annetun lain 11 c §:ssä tarkoitetulla tavalla, niin huoltaja vastaa lapsen kuljettamisesta ja saattamisesta aiheutuvista kustannuksista päivähoito- ja esiopetuspaikan välillä

2.4.

KOULULIITU–koulumatkan turvallisuuden arviointimenetelmä

Koulumatkan turvallisuuden arvioinnissa käytetään apuna KOULULIITU–koulumatkan turvallisuuden arviointimenetelmää. KOULULIITU–menetelmän riskilukuja käytetään apuna menetelmän antamassa muodossa lukuun ottamatta seuraavia kohtia:
• tasoristeyksen ylityksen turvallisuus ratkaistaan mm. Uudenmaan tiepiirin laatimien tasoristeysten toimenpideselvitysten perusteella, sillä menetelmä ei sisällä tasoristeysmäärittelyä
• talvikauden 1.11. – 31.3. aikana käytetään viisi pistettä alempia raja-arvoja kuin muuten
• tien tai sen osa peruskorjauksen tms. pitkäaikaisen tietyömaan ajaksi järjestetään työmaan
vaikutuspiiriin kuuluville oppilaille kuljetus tietyömaan vaarallisuuden vuoksi.
Jos koulumatka tai osa koulumatkasta on vaarallinen, kunta järjestää koulukuljetuksen vaaralliseksi
katsotulle koulumatkan osuudelle tai korvaa huoltajalle koulumatkakustannuksia oppilaan kuljettamisesta. Arvioinnissa tarkastellaan monipuolisesti koulumatkan liikenteellisiä olosuhteita, mutta suurimman painoarvon arvioinnissa saavat teiden liikennemäärät ja nopeusrajoitukset. Esimerkiksi valaistuksen puuttuminen ei yksinään tee tiestä vaarallista.
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2.5.

Koululaisten aamu – ja iltapäivätoiminta/varhaiskasvatuksen järjestämä perhepäivähoito

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistumisen perusteella kunta ei järjestä maksutonta
koulukuljetusta. Kuljetus voidaan edellisestä poiketen järjestää, jos oppilas on oikeutettu maksuttomaan kuljetukseen ja hänellä on lääkärin tai psykologin lausunto, jossa on lapsen tutkimukseen perustuva lääketieteellinen syy ja perustelut kuljetukselle, ja jossa suositellaan kuljetuksen järjestämistä iltapäivätoimintaan/varhaiskasvatuksen järjestämään perhepäivähoitopaikkaan.

2.6.

Tapaturmakuljetukset

Koulussa, muussa opetuksen järjestämispaikassa, koulumatkalla tai muualla sattuneen tapaturman
aiheuttamasta kuljetustarpeesta vastaa kunta. Näissä tilanteissa kunta järjestää kuljetuksen vain
lääkärintodistuksen perusteella. Oppilaan kuljetus pyritään sovittamaan olemassa oleviin koulukyyteihin; erilliskuljetuksia ei pääsääntöisesti järjestetä. Tapaturmakuljetukset pyritään saaman toimimaan mahdollisimman pian, kuitenkin vähintään kuudentena arkipäivänä hakemuksen liitteineen
saapumisesta. Tapaturmakuljetuksista ei tehdä erillistä kuljetuspäätöstä.

2.7.

Uima- ja jäähallikuljetukset

Perusopetuksen oppilaille järjestetään uima- ja jäähallikuljetukset kunnan toimesta.

2.8.

Ulkokuntiin suuntautuvat kuljetukset

Jos perusopetuksen oppilaalla on erityinen pedagoginen peruste tai 7.-9. luokkalaisen oppilaan äidinkieli on ruotsi ja hän käy ruotsin kielistä yläkoulua toisessa kunnassa, on oppilaalla oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen. Maksuton koulukuljetus tarkoittaa tällöin huoltajille maksettavaa
saattoavustusta, vuoroliikennettä tai poikkeustapauksissa erikseen tilattavaa kuljetusta. Muilla perusteilla ei myönnetä maksutonta kuljetusta toisiin kuntiin.

2.9.

Varhaiskasvatuksessa erityisen tuen piirissä olevien kuljetukset

Lasten vanhemmilla/huoltajilla on aina ensisijainen kuljetusvastuu.
Kuljetuspalvelut on mahdollista saada harkinnanvaraisesti ensisijaisesti erityistä tukea tarvitseville
lapsille päiväkoti- ja perhepäivähoitoryhmiin.
Maksuttoman kuljetuksen hakuohjeet löytyvät www.nurmijarvi.fi>opiskelu ja koulutus> koulumatkat
ja kuljetus.
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Kuljetukset järjestetään pääsääntöisesti erikseen tilattavalla koulukyydillä yhdistettynä mahdollisuuksien mukaan kunnan muihin henkilökuljetuksiin.
Mikäli lapsen terapia - ja kuntoutuskäynnit ajoittuvat päivähoidossa oloaikaan, vanhemmat järjestävät itse kuljetuksen ja saattajan lapselle.

2.10.

Päivähoito Aleksi

Päivähoito Aleksin kuljetukset järjestetään kehitysvammaisten erityishuoltolain perusteella. Vammaisia kuljetettavia oppilaita ei saa jättää kohdepaikkaan ilman valvontaa vaan kuljettajan tulee huolehtia siitä, että matkustaja otetaan määränpäässä vastaan.

2.11.

Saattoavustus

Oppilaan huoltajalle voidaan maksaa anomuksesta koulumatkakustannusten korvausta silloin, jos
oppilas täyttää maksuttoman kuljetuksen ehdot ja huoltaja kuljettaa oppilasta. Tällöin saattoavustuksen suuruus on sama kuin kulloinkin voimassa olevan matkaan käytettävän edullisimman lipputuotteen kuukausihinta/30pv. Korvaus maksetaan huoltajan pankkitiille jälkikäteen kaksi kertaa lukukaudessa.
Jos oppilas käyttää julkista liikennettä, maksetaan korvaus alkuperäisiä kuitteja vastaan, jotka on
toimitettava kunnalle sen lukukauden aikana, joita kuitit koskevat.
Korvaus maksetaan huoltajan pankkitilille jälkikäteen kuukausittain. Avustusta on haettava viimeistään sen lukukauden aikana, jolloin kuljettaminen alkaa.
Saattoavustusta ei makseta silloin, kun kuljetus tulisi järjestettäväksi erikseen tilattavalla kuljetuksella.

2.12.

Peruskoululaisen koulumatkakortti

Perusopetuksen vuoroautolla kulkevalla oppilaalla tulee olla koulumatkoilla mukana voimassa oleva kunnan hankkima peruskoululaisen koulumatkakortti. Kortti oikeuttaa oppilaan matkustamaan lukuvuoden aikana vain koulumatkoja. Oppilaan velvollisuus on pitää huolta saamastaan koulumatkakortista. Mikäli oppilaan koulumatkakortti rikkoutuu, katoaa tai varastetaan, on asiasta välittömästi
ilmoitettava koulun kansliaan tai esiopetuksen järjestäjälle. Koululta ilmoitetaan asiasta kuljetussuunnittelijalle tai kuljetuskoordinaattorille, jotta vanha kortti suljetaan ja oppilaalle laitetaan uusi
kortti tilaukseen. Kortti palautetaan keväällä koulun päättymisen yhteydessä koululle.
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2.13.

Maksuttoman kuljetusten järjestämisen periaatteet

Maksuttomissa kuljetuksissa käytetään ensisijaisesti olemassa olevaa avointa julkista liikennettä;
vuoroauto ja Kivenkyyti-palveluliikenne. Erikseen tilattavaa koulukyytiä käytetään täydentämään julkisen liikenteen yhteyksiä tai eräissä erikoistapauksissa, mm. terveydellisten syiden vuoksi. Esi-opetusoppilaiden kohdalla kuljetusmuoto valitaan tapauskohtaisesti.
Oppilas voi joutua käyttämään koulumatkallaan useita eri kuljetusmuotoja (vuoroauto, Kivenkyyti ja
koulukyyti). Aikatauluista johtuen oppilas voi joutua odottamaan kuljetusta aamulla ja/tai illalla. Lain
mukaan oppilaan koulumatka odotusaikoineen voi kestää enintään kaksi ja puoli tuntia päivässä.
Lukuvuoden alussa 13 vuotta täyttäneen oppilaan koulumatka odotusaikoineen voi kestää kuitenkin
enintään kolme tuntia päivässä.
Yhdistettyjen kuljetusten reitit pyritään laatimaan siten, että odotusajat pyritään pitämään kohtuullisina. Nurmijärvellä on pyritty siihen, ettei nuorimpien oppilaiden tarvitsisi odotella koululla yli 20 minuuttia.
Koulukyytikuljetuksia ei järjestetä ovelta - ovelle -kuljetuksina, vaan oppilaat kerääntyvät ns. noutopysäkeille samalla tavoin kuin vuoroautoa käyttävät oppilaat kerääntyvät linja-autopysäkeille. Kodin
ja koulukyytipysäkin välille ei pääsääntöisesti järjestetä kuljetuksia, jos matka on lyhyempi kuin koulukuljetuksen järjestämisraja eli kolme tai viisi kilometriä.

2.14.

Maksuttoman kuljetuksen tai saattoavustuksen hakeminen, siitä päättäminen ja
tiedottaminen

Koulumatkan järjestämistä tai koulumatkakulujen korvausta haetaan jokaiselle lukuvuodelle erikseen, ellei olosuhteissa tapahdu muutoksia ja ellei aiemmin tehty päätös ole voimassa useamman
vuoden. Päätös tehdään
• kolmeksi vuodeksi 1. - 3. lk:n oppilaalle, kun matkan pituus on yli 3 km, mutta alle 5 km
• koko koulussa oloajaksi 1. – 6. lk:n, 7. – 9. lk:n ja 1. – 9. lk:n oppilaalle, kun matkan pituus
on yli 5 km
• Lausunnon perusteella tehtävä päätös tehdään pääsääntöisesti lukuvuodeksi kerrallaan.
Tulevaa lukuvuotta koskevat kuljetushakemukset liitteineen tulee toimittaa 1.6. mennessä. Tämän
jälkeen saapuvien hakemusten käsittely aloitetaan elokuussa ja käsittelyaika on 2-4 viikkoa. Myös
kesken lukuvuotta saapuvien hakemusten käsittelyaika on 2-4 viikkoa.

Jos oppilas muuttaa tai vaihtaa koulua kesken lukuvuoden, on maksutonta kuljetusta haettava uudelleen. Myös asiantuntijalausunnot on toimitettava joka lukuvuosi hakemuksen mukana uudelleen,
ellei kysymyksessä ole sellainen terveydellinen syy, joka on pysyvä. Erikoistapauksissa, kuten terveydellisten syiden perusteella tapahtuvissa kuljetuksissa tai talvikauden kuljetuksissa, voidaan kuljetus järjestää tai korvata lyhyemmäksikin ajaksi.
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Maksuttomat kuljetukset järjestetään tai korvataan vain vakituisena asuntona pidetyn kodin ja koulun
väliselle matkalle. Hoitopaikkakuljetuksia ei pääsääntöisesti järjestetä. Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen tai lasten päivähoidosta annetussa laissa tarkoitetusta päivähoidosta esiopetukseen on kolmea kilometriä pitempi, oppilaalla on vastaavasti oikeus maksuttomaan
kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin
tai päivähoitoon.
Maksuttoman koulukuljetuksen hakuohjeet löytyvät osoitteesta: www.nurmijarvi.fi>opiskelu ja koulutus> koulumatkat ja kuljetus.
Maksuttomasta kuljetuksesta päättää sivistystoimen hallintopäällikkö kuljetussuunnittelijan valmistelun pohjalta. Päätös lähetetään huoltajalle ja siitä voi valittaa Helsingin hallinto-oikeudelle. Päätös
maksuttomasta kuljetuksesta ei sisällä tietoa varsinaisista kuljetusjärjestelyistä tai -aikatauluista,
vaan niistä (noutopaikat, reitit, noutoajat) tiedotetaan erikseen ennen lukuvuoden/toimintakauden
alkua

2.15.

Tiedottaminen ja yhteydenpito koulukuljetusasioissa

Kunnan kotisivulla on tietoa henkilökuljetuksista, mm. kunnan henkilökuljetusopas, joukkoliikenteen
ja Kivenkyydin aikataulut.
Koulukuljetusten yhteystiedot
koulukuljetukset@nurmijarvi.fi
Kuljetussuunnittelija Mikko Saarinen, puh. 040 317 2012
Kuljetuskoordinaattori Risto Markkanen, puh. 040 317 2414
Hallintosihteeri Anna Tapola (saattoavustusasiat), puh. 040 317 4648

3. LIIKENNETURVALLISUUS

Kunta tekee omalta osaltaan jatkuvaa työtä henkilökuljetusmatkojen turvallisuuden puolesta. Huoltajien edellytetään huolehtivan siitä, että koulunsa aloittaville ja vanhemmillekin oppilaille opetetaan
ja kerrataan vuosittain hyvin koulumatkareitti ja liikenteessä kulkeminen. Tuleva ensiluokan oppilas
tulee opettaa riittävän ajoissa liikkumaan lähiympäristössä ja opettaa hänelle turvallinen koulureitti.
Lapsi tulee myös opettaa käyttämään vuoro- ja kouluautoja ja käyttäytymään niissä. Vuosiluokkien
1. – 2. oppilaita ei ole syytä päästää kouluun polkupyörällä. Pyöräilykypärää pitää käyttää aina pyöräillessä. Myös heijastimen ja heijastinliivien käyttö on ehdottoman tärkeää pimeään vuodenaikaan.
Nurmijärven kunnan liikenneturvallisuussuunnitelma sisältää kunnan liikenneturvallisuustilanteen
analyysin, liikennejärjestelyjen parantamissuunnitelman sekä liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelman (koulutus-, valistus- ja tiedotustyön suunnitelmat). Suunnitelmassa on otettu huomioon mm.
lapset, nuoret, työikäiset ja ikäihmiset.
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3.1.

Kuljetuksen aikana…

Jotta henkilökuljetukset sujuisivat mahdollisimman joustavasti ja turvallisesti, on oppilaiden ja huoltajien tietoisia seuraavista periaatteista ja noudatettava niitä:
• koulun järjestyssäännöt ovat voimassa myös koulumatkan aikana,
• liikenneturvallisuus on kuljetuksen aikana tärkeintä. Linja-autossa tai koulukyydissä ei saa
liikkua paikasta toiseen kuljetuksen aikana ja autoissa on pidettävä turvavyöt kiinni,
• linja-auton tai koulukyydin kuljettaja saa puuttua kuljetuksen aikana tapahtuvaan häiriköintiin
tilanteen vaatimalla tavalla,
• huoltajan tulee ilmoittaa liikennöitsijälle ja koululle/yksikölle/kuljetussuunnittelijalle, jos oppilas sairastuu tai haetaan koulusta/yksiköstä, eikä tarvitse koulukyytiä.
• Niistä oppilaan terveydentilaa koskevista seikoista kuten allergioista ym., jotka saattavat vaikuttaa kuljetuksiin, on hyvä ilmoittaa kuljetussuunnittelijalle.
• Koulukyydin kyytiin saa ottaa vain sellaisia urheiluvälineitä tai muita ylimääräisiä tavaroita,
joita tarvitaan lukujärjestyksen mukaisesti esimerkiksi liikuntatunneilla tai joiden tuomisesta
on muuten erikseen sovittu koulun kanssa,
• Koulukyydin ei tarvitse odottaa oppilasta, jos hän myöhästyy noutopysäkiltä tai lähtee hakemaan unohtunutta tavaraa kodista. Oppilaan on oltava vähintään viisi minuuttia ennen annettua noutoaikaa sovitulla noutopysäkillä, ei esimerkiksi jossain sen läheisyydessä. Jos oppilas myöhästyy kuljetuksesta, erillistä kuljetusta ei järjestetä. Tällöin kuljetus on huoltajan
vastuulla.
• Koulukyyti ei ole myöhässä, jos se saapuu noutopysäkille 10 minuutin kuluessa sovitusta
ajasta
• Koulukyyti ei saa ohittaa noutopysäkkiä ennen sovittua aikaa, elleivät kaikki pysäkiltä kyytiin
nousevat oppilaat ole jo mukana
• Kunta ei kustanna, eikä järjestä kaverikyytejä toisten oppilaiden koteihin.

3.2.

Onnettomuudet

Nurmijärven kunta on vakuuttanut kaikki oppilaat/asiakkaat koulussa/yksikössä tai koulumatkalla/matkalla tapahtuvan tapaturman varalta. Vakuutus koskee varsinaista kouluaikaa ja koulumatkaa sekä koulun järjestämiä opinto- ym. retkiä. Vakuutus korvaa tapaturman aiheuttamat hoitokulut. Liikennevahingoissa, joissa toisena osapuolena on moottoriajoneuvo, hoitokulut tulee ohjata ensisijaisesti lakisääteisen liikennevakuutuksen korvattaviksi. Esinevahinkoja ei korvata.
Mikäli sattuu vakava liikenneonnettomuus, jossa tapahtuu henkilövahinkoja, vastaa poliisi tilanteen
hallinnasta ja tiedottamisesta. Jos sattuu vakavuusasteeltaan lievempi onnettomuus, on koulu/yksikkö velvollinen tiedottamaan oppilaiden huoltajille/asiakkaille tapahtuneesta.

3.3.

Vuoroauto tai koulukyyti ei saavukaan pysäkille

Ajokelin ollessa erityisen huono tai muista erityisistä syistä voi joskus käydä niin, että vuoroauto tai
koulukyyti ei pääse kulkemaan aikataulun mukaisesti. Liikennöitsijä on tällöin velvollinen järjestämään korvaavan kuljetuksen. Jos autoa ei ala kuulua annetussa aikataulussa, tulee oppilaan/ huol-
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tajan ottaa heti yhteys joko liikennöitsijään (vuoroautot) tai kuljetussuunnittelijaan (koulukyydit), jotta
saadaan tieto auton viivästymisestä tai pysäkille saapumisajasta.

3.4.

Kovat pakkaset

Kovien pakkasten vuoksi ei järjestetä erillisiä kuljetuksia. Kuljetusoppilaat kuljetetaan kuitenkin tavalliseen tapaan. Huoltajan on itse päätettävä, lähettääkö lapsensa kouluun sään ollessa erityisen
kylmä.

3.5.

Sattuu vahinko- tai ilkivaltatapaus

Liikennöitsijä ja oppilaan huoltaja/asiakas sopivat vahinkojen korvaamisesta keskenään. Kunta ei
korvaa oppilaiden autoille aiheuttamia vahinkoja.

3.6.

Kuljetuksen laatuun liittyvät kysymykset

Mahdollinen laatuvirheitä koskeva palaute osoitetaan sivistystoimen hallinto- ja talouspalveluihin, os.
koulukuljetukset@nurmijarvi.fi. Kaikki tulleet valitukset kirjataan ylös ja selvitetään liikennöitsijän
kanssa. Mikäli tapahtuu vakavia rikkomuksia, kuten liikennelainsäädännön rikkomista, tulee asianosaisten ottaa suoraan yhteyttä poliisiin.

3.7.

Noutopysäkin paikasta päättäminen

Kunta päättää ja osoittaa oppilaalle noutopysäkin paikan, joka on pääsääntöisesti linjaautopysäkki/entinen Sampo-pysäkki, liittymä tai muu liikenteellisesti turvallinen paikka.
Oppilaiden noutopysäkit määritellään yhteistyössä koulukuljetustiimin, liikennöitsijöiden
ja koulujen kanssa. Noutopysäkin määrittelyssä tärkeimmät perusteet ovat kuljetuksen
kokonaisturvallisuus ja sujuvuus.
Koulukuljetuksissa käytettävä kalusto on pääsääntöisesti suurta, ja ei pääse vaikeisiin paikkoihin.
Huoltajat vastaavat osaltaan omien pihateiden talvikunnossapidosta, jotta kuljetukset ovat mahdollisia toteuttaa. Noutopysäkkiä siirretään tarvittaessa lähimpään turvalliseen paikkaan, johon koulukuljetusauto pääsee.

14

4. HENKILÖKULJETUKSISSA NOUDATETTAVAT PERIAATTEET – PIENKALUSTOLLA
HOIDETTAVA KULJETUKSET (KOULUKYYTI)

4.1.

Turvallisuuteen liittyvät asiat

- auton on oltava teknisesti kunnossa
- koulukuljetusauton merkintöjen on oltava määräysten mukaiset kaikissa normaaleissa kouluajoissa
- kuljettavien luettelo on oltava autossa - kuormitusmääräyksiä on noudatettava
- tieliikennelainsäädäntöä on noudatettava
- oppilailta/asiakkailta on vaadittava turvavyön käyttöä aina, kun säännökset niin edellyttävät
- oppilaiden/asiakkaiden kuljettamien tavaroiden on oltava siten, että ne eivät aiheuta turvallisuusriskiä
- oppilaat/asiakkaat otetaan ja jätetään aina turvalliseen paikkaan ns. koulukyytipysäkille/kuljetustilauksessa mainittuun paikkaan
- ovien on oltava kunnolla kiinni
- auto ei saa lähteä liikkeelle ennen kuin oppilas/asiakas on ehtinyt istuutua paikalleen ja kiinnittänyt
turvavyön
- oppilaiden/asiakkaiden liikkuminen autossa ajon aikana on kielletty
- turvallisuus on tärkein asia kaikissa henkilökuljetuksissa

4.2.

Käyttäytymiseen liittyvät asiat

- koulukyytikuljettaja edustaa aikuista ja on esimerkkinä kuljetettaville
- oppilaita/asiakkaita kohtaan käyttäydytään asiallisesti
- fyysisen voiman käyttö on kiellettyä lukuun ottamatta pakkotilannetta
- yhden tai useamman oppilaan/asiakkaan häiriköinti/kiusaaminen muita kohtaan on estettävä
- oppilaita/asiakkaita voidaan käskeä asiallisella tavalla toimimaan tilanteen edellyttämällä tavalla
(esim. asettamaan kuljettamansa tavarat siten, että ne eivät haittaa muita)
- ilkivallanteko on estettävä – ilkivalta- ja vahinkotapauksessa asia on liikennöitsijän oppilaan huoltajan/asiakkaan välinen asia, kunta ei korvaa vahinkoja

4.3.

Noutopysäkkiaikataulut

- oppilaan edellytetään olevan pysäkillä viimeistään viisi minuuttia ennen noutopysäkkiaikataulussa
mainittua aikaa
- koulukyyti ei saa ajaa noutopysäkin ohi ennen annettua pysäkkiaikaa, elleivät kaikki oppilaat ole jo
ko. pysäkillä
- auton tulee saapua noutopysäkille viimeistään 10 minuutin kuluttua annetusta ajasta (kelivara)
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- jos oppilas ei ole pysäkillä sovitun pysäkkiajan jo mentyä, saa koulukyyti ajaa ohi – kuljettaja noudattaa virallista aikaa.

4.4.

Muut asiat

- auton tulee olla siisti
- kuljettaja ei saa tupakoida kuljetuksen aikana
- oppilaan huoltajilta ei oteta vastaan kuljetuksia koskevia määräyksiä siitä, miten kuljetukset hoidetaan - kunta antaa liikennöitsijälle kuljetuksia koskevat määräykset ja ohjeet
- kuljettajan on syytä antaa palautetta koululle/kuljetussuunnittelijalle häiriköivistä oppilaista
- jos kuljetuksessa tapahtuu vähäpätöinenkin onnettomuus, jossa ei ole henkilövahinkoja, on asiasta
tiedotettava kuljetussuunnittelijalle/ao. kunnan yksikköön ja sivistystoimen hallinto- ja talouspalveluihin – kunnan yksikkö tiedottaa asiasta tarvittaessa huoltajille/asiakkaille
- jos tapahtuu onnettomuus, jossa on henkilövahinkoja, tiedottaa autoilija asiasta poliisille, kuljetussuunnittelijalle/sivistystoimen hallinto- ja talouspalveluihin, jotka omassa tiedottamisessaan noudattavat poliisiviranomaisten ohjeita
- liikennöitsijä vastaa siitä, että hänen tehtäväkseen ottamat ajot hoidetaan täsmällisesti ja asiallisesti
- erilaisissa ongelmatilanteissa ja kuljetuksia koskevien määräysten tulkinnassa saa apua kunnasta
(kuljetussuunnittelija/sivistystoimen hallinto- ja talouspalvelut/kunnan yksikkö)

5. HENKILÖKULJETUKSISSA NOUDATETTAVAT PERIAATTEET - LINJA-AUTOT
5.1.

Turvallisuuteen liittyvät asiat

- auton on oltava teknisesti kunnossa
- reitti- ym. merkintöjen on oltava määräysten mukaiset kaikissa normaaleissa kouluajoissa
- kuormitusmääräyksiä on noudatettava
- tieliikennelainsäädäntöä on noudatettava
- oppilailta on vaadittava turvavyön käyttöä aina, jos autossa sellaiset on
- oppilaiden kuljettamien tavaroiden on oltava siten, että ne eivät aiheuta turvallisuus-riskiä
- oppilaat otetaan ja jätetään aina turvalliseen paikkaan linja-autopysäkille tai muuhun soveltuvaan
paikkaan
- ovien on oltava kunnolla kiinni
- oppilaiden tarpeeton liikkuminen autossa ajon aikana on kielletty
- turvallisuus on tärkein asia henkilökuljetuksissa

5.2.

Käyttäytymiseen liittyvät asiat

- kuljettaja edustaa aikuista ja on esimerkkinä kuljetettaville
- oppilaita kohtaan käyttäydytään asiallisesti
- fyysisen voiman käyttö on kiellettyä lukuun ottamatta pakkotilannetta
- yhden tai useamman oppilaan häiriköinti/kiusaaminen muita kohtaan on estettävä
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- oppilaita voidaan asiallisella tavalla käskeä toimimaan tilanteen edellyttämällä tavalla (esim. asettamaan kuljettamansa tavarat siten, että ne eivät haittaa muita)
- ilkivallanteko on estettävä - ilkivaltatapauksessa asia on liikennöitsijän ja oppilaan huoltajan/asiakkaan välinen asia, kunta ei korvaa vahinkoja

5.3.

Aikataulut, liput ja muut tiedotteet

- avoimessa joukkoliikenteessä käytettävä peruskoululaisen matkakortti on voimassa lukuvuoden
kerrallaan eli n. 11.8. - 5.6. välisen ajan
- ensimmäisen päivän aamukuljetus vuoroautoissa maksetaan kotiin paluun yhteydessä; kerran kyytiin noustessa ja toisen kerran autosta poistuttaessa,
- autoissa jaetaan tarvittaessa oppilaille aikataulu- tai muita kunnan tiedotteita

5.4.

Muut asiat

- kuljettaja ei saa tupakoida koulukuljetuksen aikana
- kuljettajan on syytä antaa palautetta koululle/kuljetussuunnittelijalle/kuljetuskoordinaattorille häiriköivistä oppilaista
- jos kuljetuksessa tapahtuu vähäpätöinenkin onnettomuus, jossa ei ole henkilövahinkoja, on asiasta
tiedotettava kuljetussuunnittelijalle/kuljetuskoordinaattorille/ao. kunnan yksikköön, kunnan yksikkö
tiedottaa asiasta tarvittaessa huoltajille/ kotiin
- jos tapahtuu onnettomuus, jossa on henkilövahinkoja, on asiasta ilmoitettava poliisille ja kuljetussuunnittelijalle/kuljetuskoordinaattorille, jotka omassa tiedottamisessaan noudattavat poliisiviranomaisten ohjeita
- liikennöitsijä vastaa siitä, että ajot hoidetaan täsmällisesti ja asiallisesti
- erilaisissa ongelmatilanteissa ja kuljetuksia koskevien määräysten tulkinnassa saa apua kunnasta
(kuljetussuunnittelija//kuljetuskoordinaattori ao. kunnan yksikkö)

Kunnan kotisivulla on tietoa henkilökuljetuksista, mm. kunnan henkilökuljetusopas, joukkoliikenteen
ja Kivenkyydin aikataulut.
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6. Yhteystietoja

Sivistystoimi
Hallinto- ja talouspalvelut
Kuljetussuunnittelija 040 317 2012
Kuljetuskoordinaattori 040 317 2414
Hallintopäällikkö 040 317 2400
Hallintosihteeri (saattoavustukset) 040 317 4648
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatuspäällikkö 040 317 2201
Palvelupäällikkö 040 317 4072
Hallintosihteeri (saattoavustukset) 040 317 4648
Ympäristötoimiala
Joukkoliikenne/suunnitteluinsinööri 040 317 4461
Linja-autoliikennöitsijät
Hyvinkään Liikenne Oy (019) 4396 90
Linjaliikenne Kivistö Oy (03) 424 62600
Nurmijärven Linja Oy (09) 878 99039
Pekola-yhtiöt Oy (03) 68 500
Koulukyytilasiat
koulukuljetukset@nurmijarvi.fi
Linkit
www.nurmijarvi.fi
www.liikenneturva.fi/liikennekasvatus
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