OHJEITA KULJETUSOPPILAIDEN HUOLTAJILLE
Kuljetushakemus
Koulukuljetukset myönnetään ehdottavalla hakemuksella. Hakemukset käsitellään
kouluilla. Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen kuljetukset myönnetään erikseen keväisin
tehtävällä sähköisellä haulla.
Kuljetukset voidaan myöntää kodin ja koulun, kodin ja joukkoliikenteen bussipysäkin,
kodin ja aamu-/iltapäiväkerhon tai koulun ja aamu-/iltapäiväkerhon välille. Koulukuljetus
järjestetään kaupungin kustantamana ensisijaisesti joukkoliikennettä käyttäen.
Kuljetukset järjestetään vain yhdestä kotiosoitteesta.
Hakemuksella tulee ilmoittaa selkeästi kaikki kuljetuksessa huomioitavat erityistarpeet,
esimerkiksi lapsen terveydentilaan liittyen. Mikäli lapsi tarvitsee kuljetuksen aikana
turvaistuinta, huoltaja hankkii turvaistuimen. Istuinta ei säilytetä autossa, vaan se kulkee
aina lapsen mukana. Turvaistuimen kiinnityksestä vastaa huoltaja tai koulun/päiväkodin
henkilökunta.
Hakemuksella ilmoitettuja yhteystietoja käytetään koulukuljetuksia koskeviin
yhteydenottoihin. Puhelinnumero annetaan tiedoksi lasta kuljettavalle liikennöitsijälle
kuljetustapahtumaa koskevia yhteydenottoja varten.
Kaikista hakemuksen käsittelemisen jälkeen tapahtuvista kuljetustarpeita koskevista
muutoksista on ilmoitettava viipymättä koulun koulusihteerille ja varhaiskasvatuksessa
varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Koulusihteerit ja varhaiskasvatuksen henkilöstö
ilmoittavat muutokset Tuomi Logistiikkaan.

Kuljetusreitit ja aikataulut
Perusopetuslain (1998/628) mukaan alle 13-vuotiaan oppilaan päivittäinen koulumatka
odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas on lukuvuoden
alkaessa täyttänyt 13 vuotta, koulumatka saa kestää enintään kolme tuntia.
Tuomi Logistiikka suunnittelee kuljetusreitit siten, että samaan aikaan samaan suuntaan
kulkevat lapset yhdistetään samoille reitille. Aamun hakuajat ilmoitetaan tekstiviestillä
koteihin muutamaa päivää ennen koulun alkua.
 Lapsen on oltava sovittuun aikaan ilmoitetussa noutopaikassa valmiina
nousemaan autoon. Lapsen tulee olla paikalla jo 5 minuuttia ennen sovittua
noutoaikaa.
 Sää- ja liikenneolosuhteiden takia kuljetus voi myöhästyä. Tästä johtuen autoa
tulee odottaa 15 minuuttia yli sovitun noutoajan. Jos lapsi myöhästyy kyydistä
kodista johtuvista syistä, on huoltajan vastuulla järjestää korvaava kuljetus.
 Jos huoltajan kanssa on sovittu, että lasta ei saa jättää yksin, mutta lasta ei olla
vastassa, kuljettaja vie lapsen takaisin kouluun/päiväkotiin.
 Mikäli teillä on epäselvää, milloin käytetään kouluautoa ja milloin
joukkoliikennettä tai yhdistelmä kuljetusta, ottakaa yhteyttä koulun
koulusihteeriin tai Tuomi Logistiikkaan.

Poissaolot ja poikkeukset kuljetusjärjestelyissä
Jos lapsi ei tarvitse kuljetusta, huoltajan tulee ilmoittaa asiasta viipymättä Tuomi
Logistiikkaan. Mikäli lapsi sairastuu kesken koulupäivän, ensisijainen kuljetusvastuu on
huoltajalla.
Kuljetuksissa noudatetaan etukäteen suunniteltuja reittejä ja aikatauluja. Jos lapsen
osoite tai aamu-tai iltapäiväkerhon alkamis- tai päättymisaika muuttuu pysyvästi, asiasta
on ilmoitettava viipymättä Tuomi Logistiikkaan ja koululle. Muutoksen aiheuttamiin
järjestelyihin varataan viiden (5) arkipäivän käsittelyaika. Huoltaja ei voi sopia
poikkeuksellisista kuljetusjärjestelyistä suoraan kuljettajan kanssa.
Henkilökohtaisista tarpeista johtuvia kuljetuksia ei järjestetä, esim. lääkäri,
hammashoito, terapiat yms. Vain koulun toiminnasta johtuvat tilapäiset poikkeukset
säännöllisiin kuljetusreitteihin ja aikatauluihin huomioidaan.

Vastuu
Vanhemmilla on ensisijainen vastuu opettaa lapsiaan liikkumaan turvallisesti liikenteessä
sekä tutustua yhdessä lapsen kanssa koulumatkaan hyvissä ajoin ennen koulunkäynnin
aloittamista.
Lapsi on huoltajan tai koulun tai päiväkodin henkilökunnan vastuulla siihen saakka,
kunnes hän siirtyy autoon. Vahingon sattuessa vastuu selvitetään tapauskohtaisesti
erikseen. Liikennevahinkotilanteessa vahingosta vastaa normaaliin tapaan
liikennevakuutus.
Huoltaja vastaa lapsen autolle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta. Asiasta sopivat
liikennöitsijä ja oppilaan huoltaja keskenään yhteistyössä koulun kanssa. Kunta ei ole
korvausvelvollinen.

Yhteystiedot
Hakemusten käsittely ja päätösasiat:
oman koulun rehtori ja koulusihteeri: etunimi.sukunimi@tampere.fi
varhaiskasvatuksessa päiväkodin henkilöstö esim. päiväkodin johtaja:
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Tuomi Logistiikka:
Koulukuljetusten (koskee myös varhaiskasvatuksen kuljetuksia) asiakaspalvelu palvelee
ma-pe klo 6:00-19:00 p. 03-567 8106.
Koulukuljetusten (koskee myös varhaiskasvatuksen kuljetuksia) ajojärjestelijät ovat
paikalla ma-pe klo 7:00-16:00, s-posti: koulukyyti@tuomilogistiikka.fi.

