
 

Koulukuljetusopas 

 

 

Kangasniemen kunta 

 

 

Tekijänoikeuslupa ohjeen käyttöön Kangasniemen kunnassa on saatu Suvi Savolaiselta 13.4.2017 



Lukijalle 

 

Tämä koulukuljetusopas on tarkoitettu juuri sinulle. 

Opas neuvoo sinua toimimaan oikein koulu-

kuljetuksessa. 

  

Oppaaseen olen kerännyt haastattelemalla ja kyselyn 

avulla tietoa siitä, miten koulukuljetusta järjestetään, 

millaista koulukuljetuksessa on, sekä miten 

koulukuljetusta valvotaan.  

Asiat, joita tässä oppaassa käsitellään, ovat oman 

turvallisuutesi kannalta tärkeitä. Toivon siksi, että sinä 

ja huoltajasi tutustutte oppaaseen huolellisesti.  

 

Turvallista koulumatkaa toivotellen, 

 

Suvi Savolainen 

poliisiopiskelija 

  



Pysäkillä odottaminen 

  

Odota 

koulukyytiä 

rauhallisesti 

pysäkillä. 

 

Muista, ettei tie 

ole leikkipaikka! 

Kättä heilauttamalla 

osoitat kuljettajalle, että 

olet lähdössä kyytiin. 

 

Muista käyttää heijastinta 

pimeässä, koska silloin 

sinut huomataan 

paremmin liikenteessä! 



Ajoneuvoon nouseminen 

 

  

Nouse ajoneuvoon rauhallisesti, jonossa. 

Tervehdi kuljettajaa 

ja siirry istumaan 

omalle paikallesi! 

Muista laittaa 

turvavyö kiinni! 



Ajoneuvossa matkustaminen 

  

Muista myös siisti  

kielenkäyttö! 

 

Älä sotke tai riko 

paikkoja! 

 

Kuljettajalta voit kysyä, 

jos jokin asia mietityttää 

koulumatkassa. 

 

Istu matkan aikana 

 rauhallisesti omalla 

 paikallasi. 

 

Voit jutella 

 kavereiden kanssa, 

 mutta älä häiritse 

 tai kiusaa 

 muita matkustajia. 

  

 

 

 

 



Ajoneuvosta poistuminen  

 

 

  

Istu omalla paikallasi 

siihen asti, kunnes 

ajoneuvo on pysähtynyt.  

 

Poistu ajoneuvosta 

rauhallisesti. 

 

Kiitä kuljettajaa 

poistuessasi ajoneuvosta.  

 

Jos joudut ylittämään 

tien, odota pysäkillä 

kunnes ajoneuvo 

on lähtenyt. 

Muista katsoa  

molempiin suuntiin  

ennen kuin lähdet  

ylittämään tietä! 

 



 

 

 

 

 

Teksti ja toteutus: Suvi Savolainen 

Valokuvat: Markku Leskinen 

 

 

Kiitokset Savo-Karjala Linja Oy:lle, linja-autonkuljettaja Taisto Lappalaiselle ja 

Juantehtaan koulun oppilaille osallistumisesta oppaan valokuvaukseen! 

 

 

 

Tämä opas on tehty opinnäytetyönä Poliisiammattikorkeakoululle.  

Tekijänoikeudet pidätetään. 

 

 

 

 

 

 

 



Muistilista huoltajalle oman lapsen koulukyydeistä 

• Olemme yhdessä tutustuneet koulukuljetusoppaaseen 

• Olemme käyneet yhdessä kulkemassa matkan pysäkille ja katsoneet 

vaaralliset paikat 

• Olemme keskustelleet yhdessä, kuinka pysäkillä tai tien varressa 

odotetaan taksia tai linja-autoa 

• Muistamme ilmoittaa kuljettajalle, jos emme kyytiin ole tulossakaan 

• Olemme keskustelleet heijastimen käytön tärkeydestä pimeään aikaan, 

heijastinliivi on erittäin hyvä ja halpa turvaväline. 

TÄRKEÄ ASIA: Aina kun kyytiin noustaan ja lähdetään, huomio täytyy olla  

liikenteessä, ei kännykässä. 

MUISTA: Turvallisinta on ylittää tie vasta kun taksi tai linja-auto on lähtenyt 

pysäkiltä ja näet tiellä kulkevat autot. 

Oppilaan kyytitiedot löytyvät Wilmasta kohdasta 

Lomakkeet  

 

Lähtöpaikka ja aika (noin) Linja-auto/taksi Puhelinnumero 

   

   

   

   

   

   

 

Yhteystiedot 

Oy Rytkönen & Co Soisalon Liikenne Oy  MIKT Oy 

p. 017 820 4026 p. 020 7411 091  p. 040 554 322  

Anssin Tilausliikenne Oy Juha Kohvakka   Jouni Kyröläinen 

p. 040 522 1522 p. 040 719 6835   p. 0500 302 949 

Leo Hänninen Tuula Seppänen  Pekka Romo 

p. 0400 150 632 p. 0400 188 241  p. 040 516 5808 

M. Laitinen Oy Samin Taksi Kangasniemi    

p. 0400 251 663 p. 040 516 5827 


