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Oppilaskuljetukset

 Kuljetusoikeus myönnetään automaattisesti koulukuljetusperiaatteiden mukaisesti) Esi- ja
perusopetuksen koulukuljetus-periaatteet (oncloudos.com)
 Kuljetukset voidaan myöntää vain kodin ja koulun/esiopetuksen välille.
 Koulukuljetus järjestetään kaupungin kustantamana ensisijaisesti joukkoliikennettä käyttäen.
 Kuljetukset järjestetään vain yhdestä (väestötietoihin merkitystä) kotiosoitteesta
 .

Tilapäiskulkijat (esim. koulutapaturman jälkeen lääkärinlausunnolla)

Huoltaja tekee vapaamuotoisen hakemuksen ja toimittaa hakemuksen koulun kuljetusyhteyshenkilölle
tarvittavine liitteineen, esim. lääkärintodistus koulukuljetuksen tarpeesta.
Hakemuksella tulee ilmoittaa selkeästi kaikki kuljetuksessa huomioitavat erityistarpeet, esimerkiksi lapsen
terveydentilaan liittyen.
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 yhteyshenkilölle. Yhteyshenkilöt ilmoittavat muutokset Tuomi Logistiikkaan.

Itsemaksavana kulkeminen

Oppilas voi päästä itsemaksavana ns. ohiajavaan kaupungin ostamaan koulukuljetukseen, vaikka hänellä ei
muutoin olisi oikeutta koulukuljetukseen, mikäli ao. kuljetuksessa on tilaa. Itsemaksavana asiakkaana
kuljetukseen osallistumisesta ja maksuista huoltajan tulee ottaa yhteyttä Sivistyspalvelukeskukseen. Tuomi
Logistiikan kuljetuksiin ei voi varata/tilata yksittäisiä kuljetuksia. Itsemaksavana kulkemisen edellytys on, että
kulkeminen on säännöllistä. Esimerkiksi kaverin luo matkustaminen koulukuljetuksen mukana tai
esiopetuksen oppilaan yksittäinen kuljetus esim. huoltajan vapaapäivän takia ei ole mahdollista
.
Muut kuljetushakemukset

Huoltajat tekevät vapaamuotoisen hakemuksen tarvittavine liitteineen, esim. terveydenhuollon ammattilaisen
lausunto. Hakemus toimitetaan Sivistyspalvelukeskukseen opetuspäällikkö Kati Heikkilälle.

 Kuljetuspäätöksen tekee opetuspäällikkö Kati Heikkilä.
 Päätös on hallintopäätös, jossa on oikaisuvaatimusosoitus.
 Sivistyspalvelukeskus ilmoittaa Tuomi Logistiikalle oppilaan kuljetuksessa tarvittavat tiedot,
jos kuljetus myönnetään.

Hakemuksessa tulee ilmoittaa selkeästi kaikki kuljetuksessa huomioitavat erityistarpeet, esimerkiksi lapsen
terveydentilaan liittyvät seikat.

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.
Tuomi Logistiikka ilmoittaa aamun noutoajat huoltajille tekstiviestillä.



 Koulun/esiopetuksen edustaja ilmoittaa aina erityisjärjestelyissä lukujärjestykset/aikataulut
Tuomi Logistiikkaan. Huoltaja ei voi ilmoittaa muita aikatauluja.
 Koulu/esiopetus vahvistaa kuljetusoikeuden Tuomi Logistiikkaan, mikäli osoitetiedot
muuttuvat.
 Lapsen on oltava sovittuun aikaan sovitussa paikassa valmiina nousemaan autoon. Lapsen
tulee olla mahdollisuuksien mukaan 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 yrittää tavoittaa huoltajan. Mikäli huoltajaa ei tavoiteta, kuljettaja sopii koulun
yhteyshenkilön kanssa, miten toimitaan.


Poissaolot ja poikkeukset kuljetusjärjestelyissä

Jos lapsi ei tarvitse kuljetusta, huoltajan tulee ilmoittaa asiasta viipymättä Tuomi Logistiikkaan. Mikäli lapsi
sairastuu kesken koulu/hoitopäivän, ensisijainen kuljetusvastuu on huoltajalla. Ilmoitukset tehdään
ensisijaisesti Kouluun.fi - palvelun kautta. Myös sastamala.koulukyyti@tuomilogistiikka.fi - sähköpostiin voi
tehdä ilmoituksen.
Kuljetuksissa noudatetaan etukäteen suunniteltuja reittejä ja aikatauluja.
Muutoksen aiheuttamiin järjestelyihin varataan viiden (5) arkipäivän käsittelyaika. Kuljettajan kanssa ei voi
sopia poikkeuksellisista kuljetusjärjestelyistä.
Henkilökohtaisista tarpeista johtuvia kuljetuksia ei järjestetä, esim. lääkäri, hammashoito, terapiat yms. Vain
koulun/päiväkodin toiminnasta johtuvat tilapäiset poikkeukset säännöllisiin kuljetusreitteihin ja aikatauluihin
huomioidaan
.
Kouluun.fi-palvelu

Kouluun.fi on huoltajille suunnattu verkossa toimiva palvelu, jossa voit perua lapsesi kyydin mihin
vuorokauden aikaan tahansa. Tieto päivittyy reaaliajassa järjestelmään ja näin kuljettaja saa heti tiedon
lapsen poissaolosta. Syyksi riittää esim. "poissa". Lisäksi pystyt tarkistamaan palvelusta suunnitellun
noutoajan ja näet mikä auto suorittaa kuljetuksen.
Mikäli tarvitset tunnukset, lähetä Tuomi Logistiikalle sähköpostilla lapsen nimi ja puhelinnumerosi. Palveluun
kirjautuminen vaatii vahvan tunnistautumisen. Suosittelemme käyttämään ohjelmaa jollakin seuraavista
selaimista: Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari. Tunnukset sekä lisätietoja:
sastamala.koulukyyti@tuomilogistiikka.fi

Vastuu
Lapsi on huoltajan tai koulun/esiopetuksen 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/päiväkodin kanssa. Kunta ei ole korvausvelvollinen.

Yhteystiedot

Tuomi Logistiikka:
Koulukuljetusten (koskee myös varhaiskasvatuksen kuljetuksia) asiakaspalvelu palvelee ma-pe klo 6:00-
19:00 p. 03-567 8107.
Koulukuljetusten (koskee myös varhaiskasvatuksen kuljetuksia) ajojärjestelijät ovat paikalla ma-pe klo 7:00-
16:00, s-posti: sastamala.koulukyyti@tuomilogistiikka.fi



Tuomi Logistiikka:
Koulukuljetusten asiakaspalvelu palvelee ma-pe klo 7:00-19:00 p. 03-567 8107.

Koulukuljetusten ajojärjestelijät ovat paikalla ma-pe klo 7:00-16:00, s-posti:
sastamala.koulukyyti@tuomilogistiikka.fi.

Kuljetusyhteyshenkilöt/Eteläinen alue

Varelius Marja-Leena Kuusisto
marja-
meena.kuusisto@sastamala.fi 040 138 2020

Tyrväänkylä Tiina Torniainen tiina.torniainen@sastamala.fi 040 513 7064

Stormi
Leena Iso-Ketola-
Ryyppä

leena.iso-ketola-
ryyppa@sastamala.fi 040 197 7491

Muistola Satu Kervinen satu.kervinen@sastamala.fi 040 138 2015
Marttila Satu Kervinen satu.kervinen@sastamala.fi 040 138 2015
Sylvää Anne Mahnala anne.mahnala@sastamala.fi 040 138 2023
Karkku Markus Peltonen markus.peltonen@sastamala.fi 050 408 7814

Sivistyspalvelukeskus

Koulukuljetuksia koskevat sähköpostit: koulutoimisto@sastamala.fi
Palvelusihteeri Sisko Alho sisko.alho@sastamala.fi / 040 138 2011
Opetuspäällikkö Kati Heikkilä kati.heikkila@sastamala.fi / 040 648 2240


