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KOULUKULJETUKSEN PELISÄÄNNÖT
Koulun järjestyssäännöt ovat voimassa koulumatkan aikana ja niitä valvotaan mahdollisuuksien mukaan.
Koulukuljetusten odotteluun ja autosta poistumiseen liittyy kuitenkin monia riskejä. Oppilas voi vaikuttaa omaan
turvallisuuteensa koulukuljetuksen käyttäjänä. Kuljettajalle on taattava työrauha. Oppilaat eivät myöskään saa
häiritä muita matkustajia. Koululiikuntaa varten autossa saa kuljettaa urheiluvälineitä. Jotta koulukuljetukset
sujuisivat mahdollisimman joustavasti ja turvallisesti, on oppilaiden ja huoltajien oltava tietoisia seuraavista
periaatteista ja noudatettava niitä. Järjestyksenpito autossa kuuluu kuljettajalle, ei koululle.
Oppilaan muistilista
Kyytiin saapuminen
• Erilliskuljetuksissa muista perua kuljetus jos sitä, et tarvitse.
• Ole aina ajoissa (väh. 5 min. ennen) pysäkillä tai sovitussa paikassa.
• Älä odota kuljetusta ajoradalla.
• Hämärän ja pimeän aikana käytä aina heijastinta tai heijastinliiviä.
• Anna kuljettajalle ajoissa pysähtymismerkki. Hämärässä ja pimeällä merkki kannattaa antaa
heilauttamalla heijastinta.
• Esim. ajokelistä johtuen auto voi joskus tulla myöhässä. Odota autoa 20 min yli sovitun ajan ennen kuin
poistut pysäkiltä.
• Älä ryntää autoon muita matkustajia tönien.
• On kohteliasta antaa pienempien lasten nousta ensimmäisenä kyytiin.
• Ota linja-autokortti esille ennen autoon astumista.
Kyydissä
• Tervehdi aina kuljettajaa.
• Kopsauta kengät ennen autoon nousua.
• Käytä aina turvavyötä. Koulukyydissä ei saa liikkua paikasta toiseen kuljetuksen aikana.
• Käyttäydy autossa asiallisesti ja ota muut kuljetettavat huomioon: tavaroiden heittely, metelöinti,
huutelu, kiroilu yms. eivät ole asiallista käyttäytymistä.
• Kännykän tarpeeton käyttö autossa on kielletty. Myöskään kännykän käyttö ei saa aiheuttaa häiriötä
muille matkustajille tai kuljettajalle. Kännykästä musiikin ja pelien huudattaminen on kielletty.
• Istumapaikkoja ei varata repuille tai muille tavaroille. Vaan tavarat sijoitetaan jalkatilaan.
• Koulukyyti ei ole ruokailupaikka. Jos terveytesi vuoksi joudut syömään matkan aikana, huolehdi roskat
roskikseen tai vie ne mukanasi.
• Kerro kuljettajalle, jos matkan aikana tulee ongelmia itsellesi tai toiselle.
• Kuljettajalla on velvollisuus puuttua kuljetuksen aikana tapahtuvaan häiriköintiin tilanteen vaatimalla
tavalla. Olet korvausvelvollinen autolle tai kanssamatkustajille aiheuttamastasi vahingosta.
• Linja-autoissa joissa on myös seisomapaikkoja hyvä antaa istumatilaa pienemmille oppilaille.
Kyydistä poistuminen
• Kun olet jäämässä pois bussin kyydistä, paina merkinantonappia ajoissa.
• Tarkista, että et unohda mitään autoon.
• On kohteliasta kiittää kyydistä.
• Odota, että auto on lähtenyt pysäkiltä ja että näet joka suuntaan ennen kuin lähdet ylittämään ajorataa.
• Linja-autoissa kyydistä poistutaan takaovista.
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Kuljettajan muistilista
• Kouluauto tulee merkitä lain mukaisin kyltein.
• Kuljettaja tervehtii oppilaita.
• Kuljettaja huolehtii, että kaikki käyttävät turvavöitä ja avustaa tarvittaessa.
• Järjestyksen pito autoissa kuuluu kuljettajalle. Käytöshäiriöihin, kiusaamiseen sekä muihin ongelmiin
kuljetuksen aikana puututaan ja niistä ilmoitetaan huoltajille sekä kouluun tarvittaessa. Jos oppilas ei
noudata turvallisuudesta annettuja ohjeita, kuljettaja voi kieltäytyä ottamasta oppilasta
koulukuljetukseen. Tässä tilanteessa ilmoitus kouluun asiasta.
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