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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.
Nurmijärven henkilökuljetukset, esi- ja perusopetuskuljetukset, sosiaali- ja terveystoimen kuljetukset (pois luettuna shl- ja vpl -matkat ja ambulanssikuljetukset) ja eri toimialojen kokous-, retki-, koulutus-, tutustumis-, yms. kuljetukset, yhdistetään 1.8.2010 alkaen niin paljon kuin se kuljetusten
luonne huomioon ottaen on mahdollista.
Kuljetukset järjestetään ensisijaisesti osana avointa joukkoliikennejärjestelmää, vuoroauto- ja Kivenkyyti, sekä toissijaisesti erikseen tilattavalla koulukyydillä, mikäli avointa joukkoliikennettä ei
ole.
Nurmijärven kunnan liikenneturvallisuussuunnitelma valmistui syksyllä 2010. Suunnitelma sisältää
kunnan liikenneturvallisuustilanteen analyysin, liikennejärjestelyjen parantamissuunnitelman sekä
liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelman (koulutus-, valistus- ja tiedotustyön suunnitelmat).
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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.
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.
Koulumatkoja koskeva lainsäädäntö
Perusopetuslaki (21.8.1998/628), 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.
Perusopetuslaki (21.8.1998/628), 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.
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Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun toimintaan.
Perusopetuslaki (21.8.1998/628), 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.
Koulumatkan mittaaminen
Koulumatka mitataan kotitontin koulua lähimmältä portilta koulutontin kotia lähimmälle portille, jolla
on myös talvikunnossapito, lyhintä käyttökelpoista reittiä. Mikäli reitillä on kevyen liikenteen väylä,
mitataan matka sitä pitkin. Matka mitataan ennen päätöksentekoa kahdella karttaohjelmalla, Fonecta ja Google. 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. Maksuton kuljetus voidaan myös järjestää osalle vuotta, esim. talvikuukausille. Kilometrirajat ovat pisimpiä mahdollisia omavastuumatkoja, jotka oppilaan tulee varautua kulkemaan omin neuvoin.
Kävellen käytetyn ajan mittaamiseen käytetään Kuntaliiton suosittelemaa laskentaohjetta, kuva
alla:
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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 asiantuntijan lausuntoa.
Lausunnon voi antaa lääkäri tai psykologi. Lausunnosta on ilmettävä lapsen tutkimukseen perustuva lääketieteellinen syy, perustelut kuljetustarpeeseen ja lisäksi, millä kulkumuodolla asiantuntija suosittelee kuljetuksen tapahtuvan. Lausunnosta on myös ilmettävä selkeästi, mille
ajanjaksolle asiantuntija suosittelee maksuttoman kuljetuksen järjestämistä,
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 arviointiperusteina 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:
 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.
 jos oppilas muuttaa kesken lukuvuoden kunnan sisällä ja haluaa käydä lukuvuoden loppuun vanhassa koulussa, voidaan koulumatkakustannukset korvata vuoroauton alennustaksan mukaisesti tai oppilaalle voidaan antaa Matkahuollon 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.
 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 Matkahuollon 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 oppilaan vanhemmat asuvat eri osoitteissa, heillä on vahvistettu yhteishuoltajuus ja kirjallinen tapaamissopimus koskien arkitapaamisia, voidaan oppilaalle myöntää maksuton kou-
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lumatkakuljetus tai saattoavustus. Edellytyksenä on, että oppilaalla on koulukuljetuspäätös
osoitteesta, joka on merkitty väestörekisteriin ja oppilas täyttää myös toissijaisesta osoitteesta
maksuttoman kuljetuksen myöntämisen ehdot. Erillistä kuljetusta tätä varten ei kuitenkaan järjestetä, vaan oppilaan tulee käyttää jo olemassa olevaa kuljetusyhteyttä.
Kuljetusta ei pääsääntöisesti järjestetä toissijaiseen kouluun.
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

KOULULIITU–koulumatkan turvallisuuden arviointimenetelmä
Koulumatkan turvallisuuden arvioinnissa käytetään KOULULIITU–koulumatkan turvallisuuden arviointimenetelmää. KOULULIITU–menetelmän riskilukuja käytetään sellaisenaan 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.

Mikäli KOULULIITU -menetelmän mukaan matka on vain toiseen suuntaan kuljettaessa vaarallinen, järjestetään maksuton kuljetus/myönnetään saattoavustus kuitenkin molempiin suuntiin.
Kun aiemmin vaaralliseksi luokitellun koulumatkan alueella on tapahtunut turvallisuutta edistävä
toimenpide, ilmainen koulukuljetus koulumatkan vaarallisuuden perusteella lopetetaan, mikäli
KOULULIITU–menetelmässä sekä tien suuntaisen kulkemisen että tien ylityksen riskiluku sen
osoittavat.
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.
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. Tapaturmakuljetuksista ei tehdä erillistä
kuljetuspäätöstä.
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Uima- ja jäähallikuljetukset
Perusopetuksen oppilaille järjestetään uima- ja jäähallikuljetukset kunnan toimesta.
Ulkokuntiin suuntautuvat kuljetukset
Perusopetuksen oppilaita kuljetetaan erikseen tilatulla koulukyydillä useisiin muiden kuntien kouluihin opetussuunnitelmallisten syiden perusteella.
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. Osapäiväesiopetusryhmissä olevat lapset kuuluvat
esiopetuskuljetusten piiriin.
Vanhemmat/huoltajat voivat hakea kuljetuspalvelua erillisellä vapaamuotoisella hakemuksella, silloin kun he eivät itse pysty kuljettamaan lasta ja yhdensuuntaisen kuljetusmatkan pituus on yli kolme kilometriä. Hakemuksesta tulee käydä ilmi henkilö- ja osoitetiedot, matkan pituus sekä perustelut kuljetuksen tarpeelle. Liitteeksi tarvitaan asiantuntijalausunto (lääkäri tai psykologi). Harkinnanvarainen päätös tehdään lapsen kokonaistilanteeseen perustuen.
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.
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.
Saattoavustus
Oppilaan huoltajalle voidaan maksaa anomuksesta koulumatkakustannusten korvausta silloin, jos
oppilas täyttää maksuttoman kuljetuksen ehdot ja huoltaja kuljettaa oppilasta ja jos alueella ei ole
kunnan järjestämää kuljetusta. Tällöin kunta ei pääsääntöisesti järjestä oppilaalle kuljetusta eikä
anna vuoroautolippuja. Korvaus maksetaan Kuumaseutulipun, Nurmijärven nuorisolipun ja/tai
Nurmijärvi -lipun lipputaksan mukaisena korvauksena/matka/koulupäivä.
Jos oppilas käyttää julkista liikennettä, maksetaan korvaus Kuumaseutulipun, Nurmijärven nuorisolipun ja/tai Nurmijärvi -lipun kuittien perusteella, mitkä on toimitettava kunnalle.
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.

9

Peruskoululaisen koulumatkakortti
Perusopetuksen vuoroautolla kulkevalla oppilaalla tulee olla koulumatkoilla mukana voimassa oleva kunnan hankkima Matkahuollon peruskoululaisen koulumatkakortti. Kortti oikeuttaa oppilaan
matkustamaan lukuvuoden aikana vain koulumatkoja. Oppilaan velvollisuus on pitää huolta saamastaan koulumatkakortista ja säilyttää se suojakotelossa. Mikäli oppilaan koulumatkakortti rikkoutuu, katoaa tai varastetaan, on asiasta välittömästi ilmoitettava koulun kansliaan tai esiopetuksen
järjestäjälle. Koululta ilmoitetaan asiasta kuljetussuunnittelijalle, jotta vanha kortti suljetaan ja oppilaalle hankitaan uusi kortti. Huoltajalta laskutetaan kadonneen tai tahallisesti rikotun kortin panttimaksun, 6,50 euroa. Kortti palautetaan keväällä koulun päättymisen yhteydessä koululle.
Niillä oppilailla, jotka kulkevat kunnan erikseen tilatulla koulukyydillä, on käytössä kunnan oma pysäkkikortti. Kortti on henkilökohtainen ja voimassa lukuvuoden. Koulukyydillä on nimilistat kuljetukseen oikeutetuista oppilaista. Oppilaiden tulee noudattaa huolellisuutta korttien säilytyksen suhteen.
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. Esiopetusoppilaiden 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.
Maksuttoman kuljetuksen tai saattoavustuksen hakeminen
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 ja
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. 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.
Maksuttomat kuljetukset järjestetään tai korvataan vain vakituisena asuntoja pidetyn kodin ja koulun väliselle matkalle. Hoitopaikkakuljetuksia ei pääsääntöisesti järjestetä. Jos esiopetusta saavan
oppilaan matka kotoa esiopetukseen tai lasten päivähoidosta annetussa laissa tarkoitetusta päivä-
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hoidosta esiopetukseen on kolmea kilometriä pitempi, oppilaalla on vastaavasti oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai päivähoitoon.
Kuljetushakemuslomakkeita saa kouluilta/esiopetuspaikoista tai kunnanvirastolta, jonne ne voi
myös palauttaa. Myös kunnan kotisivuilta voi tulostaa hakemuksen seuraavasta osoitteesta:
www.nurmijarvi.fi -> Opiskelu ja koulutus -> Koulumatkat ja -kuljetus
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HENKILÖKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET
Käsillä olevassa oppaassa esitellään ne periaatteet, joiden mukaan sosiaali- ja terveystoimen asiakkaiden kuljetukset hoidetaan, kerrotaan kuljetusten järjestämisestä eri kulkumuodoittain sekä
annetaan ohjeita kuljetuksen sujumiseksi (mm. lähtöpisteissä valmistautuminen) ja poikkeavien
tilanteiden varalle.
Vammaispalvelulain mukaiset matkat
Vammaispalvelulain mukaan kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle kuljetuspalvelut
niihin liittyvine saattajapalveluineen, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä
tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Kuljetuspalveluja ja niihin
liittyviä saattajapalveluja järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, jolla on erityisiä
vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia kulkuvälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.
Kuljetuspalveluihin kuuluu vaikeavammaisen henkilön työssä käymisen, opiskelun, asioimisen,
yhteiskunnallisen osallistumisen, virkistyksen ja muun sellaisen syyn vuoksi tarpeelliset, jokapäiväiseen elämään kuuluvat kuljetukset. Jokapäiväiseen elämään kuuluvia kuljetuksia ovat vaikeavammaisen henkilön asuinkunnan alueella tapahtuvat ja lähikuntiin ulottuvat matkat.
Kuljetuspalveluja on järjestettävä siten, että hänellä on mahdollisuus suorittaa välttämättömien
työhön ja opiskeluun liittyvien matkojen lisäksi vähintään 18 yhdensuuntaista jokapäiväiseen elämään kuuluvaa matkaa kuukaudessa. Nämä matkat voivat tapahtua Nurmijärven alueella tai voivat
ulottua Hyvinkäälle, Vantaalle, Vihtiin, Espooseen, Tuusulaan ja Helsinkiin tai voivat tapahtua näiden kuntien alueella.
Sosiaalihuoltolain mukaiset matkat
Sosiaalihuoltolain perusteella järjestetään kuljetuspalveluja Nurmijärven kunnan alueella henkilölle,
jolla on ikääntymisen tai sairauden vuoksi pitkäaikaisesti (yksi vuosi) kuljetuspalvelun tarvetta. Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen mukaisesti
tulosidonnainen palvelu. Kuljetuspalveluna myönnetään enintään kahdeksan yhdensuuntaista
matkaa kuukaudessa oman asuinkunnan alueella.
Nurmijärven kunta järjestää vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaiset asiointi- ja vapaa-ajanmatkat sekä työmatkat ansiotyöhön matkojenvälityskeskuksen kautta ja näiden
matkojen tilaamisesta ja järjestämisestä on erilliset sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymät ohjeet. Näitä matkoja eivät koske tämän oppaan tiedot.
Huom. Kela maksaa kaikki sairauteen, terveydenhoitoon tai kuntoutukseen liittyvät matkat. Terveydenhoitoon ja kuntoutukseen liittyvistä matkoista haetaan korvaus Kela:sta.
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Kehitysvammaisten erityishuoltolain mukaiset matkat
Kunta myöntää kehitysvammaisille erityishuollon saamiseksi välttämättömät matkat, jotka ovat
käyttäjälleen maksuttomia. Tällaisia matkoja ovat esimerkiksi matkat kotoa työ- ja päivätoimintaan.
Opiskelu-, asiointi- ja vapaa-ajan matkat voidaan järjestää vammaispalvelu- tai sosiaalihuoltolain
nojalla. Perusopetuksen kuljetukset järjestetään perusopetuslain nojalla. Näitä matkoja ei haeta
erityishuollon matkoina.
Asiakas hakee vammaispalvelu-, sosiaalihuolto- ja kehitysvammaisten erityishuoltolain mukaiset
kuljetuspalvelumatkat erillisellä hakemuksella. Ohjeet ja hakulomakkeet ovat kunnan nettisivuilla.
Pääsääntöisesti asiakas maksaa matkasta omavastuuosuuden, joka on julkisen liikenteen maksun
suuruinen.
Vammaisten opiskelu-, päivähoito-, työ- ja toimintakeskusmatkat, erityishuollon matkat,
sosiaalitoimen korvaamat matkat kunnan ulkopuolella sijaitseviin yksiköihin
Lisäksi tehdään sosiaalitoimen korvaamia matkoja kunnan ulkopuolella sijaitseviin oppilaitoksiin,
työ- ja päivätoimintaan sekä kunnan ulkopuolella sijaitseviin muihin yksiköihin mm. asuntoloihin.
Opiskelumatkoilla tarkoitetaan tällöin perusopetuksen jälkeisiä opiskelumatkoja. Vammaisia kuljetettavia ei saa missään olosuhteessa jättää kohdepaikkaan ilman valvontaa vaan kuljettajan tulee
huolehtia siitä, että matkustaja otetaan määränpäässä vastaan. Kuljetuksia pyritään mahdollisuuksien mukaan yhdistelemään.
Muut sosiaali- ja terveystoimen matkat
Edellä mainittujen lisäksi sosiaali- ja terveystoimessa on erillispäätöksellä tehtäviä yksittäisiä kunnan sisällä tehtäviä ja kunnan ulkopuolelle suuntautuvia kuljetuksia.
Pitkäaikaisosastojen ja terveyskeskuksen epäsäännölliset kuljetukset
Pitkäaikaisosastojen ja terveyskeskuksen epäsäännölliset kuljetukset ovat sisäisiä kuljetuksia kunnan omien yksiköiden kesken ja kuljetuksia Uudenmaan alueella toimiviin sairaaloihin ja hoitolaitoksiin. Pääosa kuljetettavista on pyörätuolipotilaita ja paarikuljetuksia.
Vanhusten päiväkeskukset
Vanhusten päiväkeskuskuljetuksissa kuljetetaan asiakkaita kunnan kolmeen päiväkeskukseen.
Osa kuljetusryhmän kuljetettavista käyttää pyörätuolia tai muita apuvälineitä. Kuljetettavat tarvitsevat erityisavustusta kuljetuksen aikana sekä noutamisessa ja saattamisessa. Myös päiväkeskuskuljetuksia voidaan yhdistellä muihin kuljetuksiin kuitenkin niin, ettei kuljetusaika tämän johdosta
pitene merkittävästi.
Kuljetusten sujumisen varmistamiseksi on tärkeää, että pihat on aurattu, ja kuljetusta tarvitseva
asiakas odottaa valmiina kuljetusta.
Vammaisten kuljetuksissa, vanhusten päiväkeskuskuljetuksissa sekä terveystoimen potilaskuljetuksissa edellytetään taitoa vammaisten ja vanhusten palvelemiseen sekä heidän käyttämiensä
apuvälineiden tuntemusta. Palvelun tulee lähteä asiakkaan tarpeista käsin ja kuljettajalta edellytetään avustamista asiakkaan ajoneuvoon siirtymisessä, turvavöiden kiinni laittamisessa, ajoneuvosta poistumisessa tarvittaessa matkan aikana sekä tarvittaessa saattamispalvelua sekä varmistaa
asiakkaan pääsyn asuntoon asti.
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Hammashoitokuljetukset
Terveydenhuoltolaki velvoittaa kunnan järjestämään kouluterveydenhuollon. Siihen kuuluu oppilaan suun terveydenhuolto, johon sisältyvät suun terveystarkastukset vähintään kolme kertaa ja
yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Huoltajat järjestävät kuljetuksen säännöllisille tarkastuskäynneille
ja hoitokäynneille. Suun terveydenhuolto toivoo, että huoltajat olisivat mukana hoitokäynneillä.
ERI TOIMIALOJEN HENKILÖKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET
Eri toimialojen tilaamiin retki-, leiri-, ym. vastaaviin kuljetuksiin (retki-, leiri-, ym. vastaavat kuljetukset sekä kunnan sisällä että kunnan ulkopuolelle) piiriin kuuluu mm. nuorisopalvelujen järjestämien
leirien ja retkien kuljetukset sekä eri toimialojen järjestämien yksittäisten mm. koulutuspäivien ja
satunnaisten tapahtumien kuljetukset.
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 valmistui syksyllä 2010. Suunnitelma sisältää
kunnan liikenneturvallisuustilanteen analyysin, liikennejärjestelyjen parantamissuunnitelman sekä
liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelman (koulutus-, valistus- ja tiedotustyön suunnitelmat).
Suunnitelmassa on otettu huomioon mm. lapset, nuoret, työikäiset ja ikäihmiset.
Kuljetuksen aikana…
Jotta henkilökuljetukset sujuisivat mahdollisimman joustavasti ja turvallisesti, on oppilaiden ja huoltajien/asiakkaiden oltava 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/asiakkaan tulee ilmoittaa liikennöitsijälle ja koululle/yksikölle/kuljetussuunnittelijalle,
jos oppilas/asiakas sairastuu tai haetaan koulusta/yksiköstä, eikä tarvitse koulukyytiä,
liikennöitsijälle on hyvä ilmoittaa oppilaan/asiakkaan terveydentilaa koskevista seikoista kuten
allergioista ym., jotka saattavat vaikuttaa kuljetuksiin,
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/asiakasta, jos hän myöhästyy noutopysäkiltä tai lähtee
hakemaan unohtunutta tavaraa kodista. Oppilaan/asiakkaan on oltava vähintään viisi minuuttia
ennen annettua noutoaikaa sovitulla noutopysäkillä, ei esimerkiksi jossain sen läheisyydessä.
Jos oppilas/asiakas myöhästyy kuljetuksesta, erillistä kuljetusta ei järjestetä. Tällöin kuljetus on
vanhempien/asiakkaan vastuulla.
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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/asiakkaat ole jo mukana.
kunta ei kustanna, eikä järjestä kaverikyytejä toisten oppilaiden koteihin.

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.
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/ huoltajan/asiakkaan ottaa heti yhteys joko liikennöitsijään tai kuljetussuunnittelijaan, jotta saadaan tieto
auton viivästymisestä tai pysäkille saapumisajasta.
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.
Sattuu vahinko- tai ilkivaltatapaus
Liikennöitsijä ja oppilaan huoltaja/asiakas sopivat vahinkojen korvaamisesta keskenään. Kunta ei
korvaa oppilaiden autoille aiheuttamia vahinkoja.
Kuljetuksen laatuun liittyvät kysymykset
Mahdollinen laatuvirheitä koskeva palaute osoitetaan kuljetussuunnittelijalle/sivistystoimen hallintoja talouspalveluihin. Kaikki kuljetussuunnittelijalle/sivistystoimen hallinto- ja talouspalveluihin tulleet
valitukset kirjataan ylös, selvitetään liikennöitsijän kanssa ja huomioidaan seuraavalla kilpailuttamiskierroksella. Mikäli tapahtuu vakavia rikkomuksia, kuten liikennelainsäädännön rikkomista, tulee
asianosaisten ottaa suoraan yhteyttä poliisiin.

Noutopysäkin paikasta päättäminen
Kunta päättää ja osoittaa oppilaalle/asiakkaalle noutopysäkin paikan, joka voi olla linja-autopysäkki/entinen Sampo-pysäkki, liittymä tai muu liikenteellisesti turvallinen paikka. Pysäkkiratkaisuissa
tehdään yhteistyötä liikennöitsijöiden kanssa.
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HENKILÖKULJETUKSISSA NOUDATETTAVAT PERIAATTEET – PIENKALUSTOLLA HOIDETTAVA KULJETUKSET (KOULUKYYTI)
Turvallisuuteen liittyvät asiat
- auton on oltava teknisesti kunnossa
- koulukuljetusauton merkintöjen on oltava määräysten mukaiset kaikissa normaaleissa kouluajoissa
- kuljettavien luettelo on oltava autossa - luettelon saa kuljetussuunnittelijalta
- 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
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
Noutopysäkkiaikataulut:
- erikseen tilattavan kuljetuksen oppilaille annetaan noutopysäkkiaikataulut, joihin oppilas merkitsee koulukyydin antaman saapumisajan noutopysäkille (vain aamuisin)
- oppilaan edellytetään olevan pysäkillä viimeistään viisi minuuttia ennen noutopysäkkiaikataulussa
mainittua aikaa
- koulukyyti ei saa ajaa noutopysäkin ohi ennen annettua pysäkkiaikaa, elleivät kaikki oppilaat/asiakkaat ole jo ko. pysäkillä
- auton tulee saapua noutopysäkille viimeistään 10 minuutin kuluttua annetusta ajasta (kelivara)
- jos oppilas ei ole pysäkillä sovitun pysäkkiajan jo mentyä, saa koulukyyti ajaa ohi - kuljettajan
kellon tulee olla virallisessa ajassa
- jos aikataulut muuttuvat (esim. jakso vaihtuu), annetaan oppilaille/asiakkaalle uudet pysäkkiajat
Muut asiat:
- auton tulee olla siisti
- kuljettaja ei saa tupakoida kuljetuksen aikana
- oppilaan huoltajilta/asiakkailta 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
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- 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)
HENKILÖKULJETUKSISSA NOUDATETTAVAT PERIAATTEET - LINJA-AUTOT
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/asiakkailta on vaadittava turvavyön käyttöä aina, jos autossa sellaiset on
- oppilaiden/asiakkaiden kuljettamien tavaroiden on oltava siten, että ne eivät aiheuta turvallisuusriskiä
- oppilaat/asiakkaat otetaan ja jätetään aina turvalliseen paikkaan linja-autopysäkille tai muuhun
soveltuvaan paikkaan
- ovien on oltava kunnolla kiinni
- oppilaiden/asiakkaiden tarpeeton liikkuminen autossa ajon aikana on kielletty
- turvallisuus on tärkein asia henkilökuljetuksissa
Käyttäytymiseen liittyvät asiat:
- kuljettaja 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 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
Aikataulut, liput ja muut tiedotteet:
- avoimessa joukkoliikenteessä käytettävä Matkahuollon 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/asiakkaille aikataulu- tai muita kunnan tiedotteita
Muut asiat:
- kuljettaja ei saa tupakoida koulukuljetuksen aikana
- kuljettajan on syytä antaa palautetta koululle/kuljetussuunnittelijalle häiriköivistä oppilaista
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- 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/asiakkaan kotiin,
- jos tapahtuu onnettomuus, jossa on henkilövahinkoja, on asiasta ilmoitettava poliisille ja kuljetussuunnittelijalle/sivistystoimen hallinto- ja talouspalveluihin, 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/sivistystoimen hallinto- ja talouspalvelut/ao. kunnan yksikkö)
Tiedottaminen
Kuljetuksista tiedotetaan oppilaille, huoltajille/asiakkaille kunnan ao. yksikön kautta.
Koulut/yksiköt toimittavat uuden lukuvuoden/toimintakauden lukujärjestys-/kuljetustiedot kuljetussuunnittelijalle touko- - kesäkuun vaihteessa. Kesäkuun alkupuolella laaditaan oppilaiden/asiakkaiden kuljetusmuodot. Edellä mainitut tiedot lähetetään eri liikennöitsijöille kesäkuun
lopussa. Liikennöitsijät toimittavat kuljetussuunnittelijalle pysäkki-/noutoajat heinäkuun lopussa
ennen lukuvuoden/toimintakauden alkua. Kuljetussuunnittelija toimittaa tiedot eri yksiköihin. Koulut/yksiköt toimittavat tiedot oppilaiden huoltajille/asiakkaille.
Sosiaali- ja terveystoimen kuljetukset tilataan viikoittain. Eri yksiköt toimittavat noutoajat asiakkaille
tai heidän omaisilleen.
Lukuvuoden/toimintakauden aikana tapahtuvat kuljetusmuutokset noutoaikoineen tiedotetaan ao.
yksiköiden kautta oppilaille/heidän huoltajilleen/asiakkaille/heidän omaisilleen.
Kunnan kotisivulla on tietoa henkilökuljetuksista, mm. kunnan henkilökuljetusopas, joukkoliikenteen ja Kivenkyydin aikataulut.
Yhteystietoja
Sivistystoimi
Hallinto- ja talouspalvelut
Kuljetussuunnittelija

040 317 2012

Hallintopäällikkö

040 317 2400

Hallintosihteeri
saattoavustukset

040 317 4648

Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatuspäällikkö

040 317 2201

Hallintosihteeri
saattoavustukset

040 317 4648

Kirkonkylä - Rajamäki aluejohtaja

040 317 4075

Klaukkalan aluejohtaja

040 317 4056
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Sosiaali- ja terveystoimi
Työ- ja toimintakeskuksen esimies,
Kunnan työ- ja toimintakeskuskuljetukset

040 317 3581

Päivähoito

Aleksi

040 317 4280

Muut kehitysvammaisten matkat

040 317 2271

Vaikeavammaisten ja sosiaalihuoltolain
mukaiset matkat

040 317 2216

Ympäristötoimiala
Joukkoliikenne/suunnitteluinsinööri

040 317 4461

Linja-autoliikennöitsijät
Hyvinkään Liikenne Oy
Linjaliikenne Kivistö Oy
Nurmijärven Linja Oy
Pekola-yhtiöt Oy

(019) 4396 90
(03) 424 62600
(09) 878 99039
(03) 68 500

Koulukyytiliikennöitsijät
Kirkonkylän ja Rajamäen alueen kuljetukset
Teemakuljetukset Oy
Esa Aartoaho
Tuula Aartoaho

0500 400 820
0500 512 694

Klaukkalan alueen kuljetukset
Teemakuljetukset Oy
MB-Liikenne
Markku Björkbacka
Mikko Saarinen

0500 479 026
050 371 9630

Linkit
www.nurmijarvi.fi
www.liikenneturva.fi/liikennekasvatus

