KOULUKULJETUKSIEN KILPAILUTUS
LIIKENNETURVALLISUUS
NÄKÖKULMIA

LIIKENNETURVALLISUUDEN HUOMIOINTI
KOULUKULJETUSKILPAILUTUKSESSA
• Mahdollisuus vaikuttaa liikenneturvallisuuteen:
• Kunnan koulukuljetusperiaatteet
• Oikeus koulukuljetukseen, kilometrirajat ja koulumatkan
turvallisuuden arviointi
• Reittisuunnittelu (kohteiden reititys ja noutopisteet)
• Laatuarviointi (kalusto, henkilöstö, kuljetuksien toteutus ja
seuranta)
• Sopimusehdot ja niiden seuranta

KOULUKULJETUSPERIAATTEET

• Koulukuljetusperiaatteissa voi määritellä mm.
• Päätöksenteko prosessi (miten päätetään kuljetusoikeudesta)
• Koulukuljetusten myöntämisperusteet
• Missä olosuhteissa voi tehdä poikkeuksia

• Miten huomioidaan talviaika
• Kävelyomavastuu
• Kuljetuksien odottaminen ja nouto/keräilypisteet
• Onko mahdollista käyttää koulukuljetusta itse maksaen
• Vanhempien vastuu ja ohjeet vanhemmille

➔ Osaksi sopimusehtoja ja liikennöitsijän sitoutuminen
koulukuljetusperiaatteisiin

KULJETUKSIEN SUUNNITTELU
SUUNNITTELULLA MERKITTÄVÄ VAIKUTUS KOULUKULJETUKSIEN
TURVALLISUUTEEN

• Reittisuunnittelulla mahdollista saada mahdollisimman moni turvatonta koulutietä
kulkeva kyytiin
• Reittisuunnittelussa hyvä huomioida tiestön turvallisuus koulukuljetuksia varten
• Noutopisteiden turvallisuuteen syytä kiinnittää huomiota

• Aikataulusuunnittelussa keskeistä riittävä väljyys ja poikkeustilanteiden huomiointi
• Aikataulutus ja oppilaiden jättäminen / kyytiin ottaminen koululla syytä huomioida,
jotta ei aiheuteta vaaratilanteita kouluilla
• Liikennöitsijöitä kannattaa kuunnella, sillä he tuntevat olosuhteet ja mahdolliset
puutteet liikenneympäristössä

KANNATTAA MYÖS KÄYDÄ LÄPI
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/Koulukuljetusopas.pdf

ESIMERKKI REITITYKSESTÄ

• Onko parempi hakea oppilaat ”kotiovelta” vaikka
kouluauto joutuisi tekemään kaksi vasemmalle
käännöstä vilkkaalle maantielle useamman kerran
päivässä?
• Vai olisiko parempi että oppilaat kävelevät 5001000 metriä pyörätietä ja alikulkua myöten
vilkkaan tien ali?

• Koulukuljetus olisi lyhyempi ja koulukuljetusauto
voisi ajaa vain vähäliikenteistä tietä pitkin

TARJOUSPYYNTÖ
HANKINTAPROSESSI

• Riittävän väljä aikataulu mahdollisiin kalustohankintoihin
AUTOJEN KUORMITUS JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT
• Sisällytetty uuteen tieliikennelakiin, mutta kirjaus ”Tarjoajan tulee
noudattaa tieliikennelain kirjauksia koulu- ja päiväkotikuljetusten
kuormituksesta ja turvallisuusjärjestelyistä” edelleen hyvä muistutus
YHTEENLIITTYMÄ JA ALIHANKINTA

• Tarjoaja vastaa alihankkijansa toimista tilaajalle kuin omistaan. Tärkeää
laadunvalvonta ja vastuiden määrittely alihankkijoiden osalta
• Alihankkijan käytön hyväksyminen voi myös mahdollistaa laadukkaammat
tarjoukset. Alihankkijan käytöstä pitää ilmoittaa tarjouksessa.
Alihankkijaksi voidaan hyväksyä vain tarjouskilpailuasiakirjoissa asetetut
vaatimukset täyttävä liikennöitsijä.

TARJOUSPYYNTÖ VERTAILU
HINTA VAI LAATU ARVIOINTI
• Voiko laatuarvioinnilla vaikuttaa saatavilla oleviin tarjoajiin ja kalustoon?
→ Jos mahdollista, kannattaa harkita laatuarvioinnin käyttämistä
• Olennaisia laatutekijöitä turvallisuuden näkökulmasta
• kaluston ikä,
• kaluston varustelu (renkaat, nelivetoisuus, turvavyöt),
• Auton huollot kunnossa,
• henkilöstön koulutus ja mahdollisesti yrityksen laatujärjestelmä

• Jos kilpailutetaan hinnalla, niin tarjouspyynnössä ja sopimusehdoissa määriteltävä tarkoin ne
minimiehdot, jolla liikennettä hoidetaan
LISÄKSI
• Tilaajavastuulaki säätelee ison joukon määrittelyjä tarjoajan kelpoisuudesta!

KOHTEIDEN KUVAUS
KALUSTO
• Ympäristöehdot (EURO luokka) pakollinen, tällä voi vaikuttaa myös tarjottavan kaluston
ikään. Mahdollista määritellä myös enimmäisikä
• Koulukuljetuksissa alkolukko pakollinen, muissa kuljetuksissa tulisi olla maininta.
Maininta myös kalibrointi- ja asennustodistuksista
• Turvavyön pakollisuus syytä mainita, maininta myös ettei alle 135cm pituista lasta saisi
kuljettaa etuistuimella ilman asianmukaista turvalaitetta
• Uusissa linja-autoissa on ollut turvavyöt pakollisia vuodesta 1999 lähtien
• Tilausliikenne tai ostoliikenne ja mainittuna ne asiakasryhmät, joita kuljetuksessa
mukana –vaikuttaa kuormitussääntöihin
• Tai ”Kilpailutettavilla linja-autoreiteillä voi kulkea sopimuksen ulkopuolisia henkilöitä”
• Aiemmin käytettiin myös vaatimusta talvirenkaista. Nykyisin talvirengaspakko koskee
myös linja-autoja. Mahdollisena tiukennuksena vaatimus nastarenkaista.

• Vaatimuksena neliveto, jos tiestö on haastavaa
• Uudessa tieliikennelaissa ei ole mainintaa ajoneuvokohtaisesta nopeusrajoituksesta.
Harkintaan kannattaako sisällyttää sopimukseen (valvonta haastavaa)

KOHTEIDEN KUVAUS
HENKILÖSTÖ
• Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
• Jos tarjouksentekijä käyttää työvoimaa kuljetusten hoitamiseen tulee työvoimalla
olla tarvittava ammattipätevyys esim. linja-autonkuljettajan ammattipätevyys tai
henkilöauton ammattiajolupa riippuen hoidetaanko kuljetus linja-autolla tai
taksilla
• Muutoin pisteytys aiemman kokemuksen mukaan
• Aiempi palaute liikennöitsijästä, voi olla osa laatuarviointia
• Tilaajan ja liikennöitsijän palaverit ja osallistuminen tilaajan järjestämiin
koulutuksiin pakolliseksi
• Kuljettajalle velvoite saattaa oppilas tien yli kannattaa harkita turvattomissa tien
kohdissa
• M1 ja M2 luokan ajoneuvoissa kuljettajan velvoite huolehtia turvavyön käytöstä
• Kuljettajan iän osalta on joissain kunnissa käytetty yläikärajana 68 vuotta
(vanhuuseläkkeen yläikäraja)
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SOPIMUSEHDOT (1/3)
LIIKENTEEN SUORITTAMISESTA

• Tilaajan ajosuunnitelmien yhteydessä määrittelemät perusopetuksen kuljetettavat tulee luovuttaa täysi-ikäiselle
valvojalle.
• Kuljettajan on ilmoitettava häiriötilanteesta (esimerkiksi rikkoutunut auto, 15 minuutin ylittävä myöhästyminen,
yllättävä lisäkaluston tarve) koululle ja tarvittaessa muille tilaajan ilmoittamille tahoille sekä kuljetuksen
ennakkoon tilanneille asiakkaille.

→ Poikkeustilanteissa toimiminen määriteltynä esim. onko varauduttu onnettomuuksiin tai poikkeuksellisen huonoon
keliin
• Kuljettajan on tiedotettava matkustajille häiriöstä ja aiheutuneen viivästyksen kestosta. Häiriötilanteessa
kuljettajan on tarvittaessa järjestettävä jatkokuljetus matkustajille.
• Matkustajien aiheuttamat häiriötilanteet kuljettajan on pyrittävä ensisijaisesti ratkaisemaan keskustelemalla
häiriön aiheuttajan kanssa. Mikäli häiriön aiheuttaja kuljettajan kehotuksesta huolimatta jatkaa häiritsevää
käyttäytymistään, on kuljettajalla harkintansa mukaan oikeus poistaa häiriötä aiheuttavat matkustajat autosta,
kuitenkin niin, ettei syyllistytä heitteillejättöön. (Jatkuvat häiriöt voi haitata kuljettajan keskittymistä)
• Reittisuunnitelmien hyväksyttäminen, joko kunta laatii tai liikennöitsijä laatii ja hyväksyttää kunnassa
• Oppilasluettelosta ei ole mainintaa uudessa tieliikennelaissa, harkintaan sisällyttääkö sopimusehtoihin (sähköinen
oppilasluettelo)

SOPIMUSEHDOT (2/3)
• Viittaus sopimusehdoissa kunnan koulukuljetusperiaatteisiin → tämä mahdollistaa laajasti eri teemojen
huomioimisen myös kilpailutetuissa kuljetuksissa
• Velvollisuus perehdyttää kuljettajat liikennöinnin hoitamiseen

• Ajoneuvojen seurantalaitteet (mahdollisuus aikataulujen ja tarvittaessa ajonopeuden seurantaan)
KALUSTO
• Tilaajalla on oikeus ”tutustua liikennöitsijän autoihin”
• Liikennöitsijän henkilökunnan tulee tarvittaessa avustaa seurantatutkimusten teossa ja asiakaspalautteen
keräämisessä. Seurantatutkimuksia on mahdollista tehdä 2 viikkoa / kalenterivuosi.
• Liikennöitsijä tekee ilmoituksen tilaajalle käyttämästään ajokalustosta (osa kunnan valmiussuunnittelua).

• Autot on huollettava niin, että niiden kaikki laitteet toimivat. Autojen on oltava siistejä ja puhtaita. Kuljettajan on
huolehdittava siitä, että auton lämpötila ja ilmanvaihto ovat matkustajan kannalta asianmukaiset ja miellyttävät.
KOULUTUS JA YHTEYDENPITO
• Sopimuskauden alussa järjestetään seurannan ja toiminnan kehittämiseksi tilaajan ja liikennöitsijän välillä
yhteinen seurantakokous. Tämän jälkeen seurantakokouksia järjestetään tarpeen vaatiessa, kuitenkin vähintään 1
/ kalenterivuosi. Seurantakokouksen kutsuu koolle tilaaja.
• Tilaajalla on oikeus järjestää kustannuksellaan tämän sopimuksen kuljetustehtäviin liittyvää koulu-tusta,
kuitenkin enintään 3 tuntia/kuljettaja/kalenterivuosi johon liikennöitsijän henkilökunta on velvollinen
osallistumaan. Koulutustilaisuuksien palkkakustannuksista vastaa kukin liikennöitsijä henkilökuntansa osalta.

SOPIMUSEHDOT (3/3)
TIUKKA VALVONTAEHTO
• Sopimuksessa syytä kuvata, kuka voi valvoa liikennettä tilaajan edustajana.
Esimerkiksi koulun johtajat?
• Ajoneuvojen sähköinen seuranta, laitteet ovat yleistymässä ja
mahdollistavat esim. aikataulun ja jopa ajonopeuksien seurannan
• Vuoro katsotaan ajamattomaksi myös, jos liikennöinnissä on käytetty tässä
sopimuksessa määritellystä merkittävästi poikkeavaa kalustoa,
liikennöinnissä rikotaan liikenne- ja viestintäministeriön päätöstä koulu- ja
päivähoitokuljetusten kuormituksesta ja turvallisuusjärjestelyistä tai jos
lähtö myöhästyy vähintään xx minuuttia

MUITA HYVIÄ KOKEMUKSIA?
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VIASMART - KOULULIITU

• Työkalu koulureittien turvattomuuden
arviointiin
• Seuraavat käyttökoulutukset ja infot
Oulussa:
24.11 klo 12.30
Torniossa
30.11 klo 13:00

KIITOS

