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1. ALLMÄNT OM ORDNANDE AV SKOLSKJUTS 
 
I detta dokument beskrivs de principer enligt vilka elever beviljas rätt till gratis skolskjuts samt principer 
enligt vilka gratis skolskjuts ordnas.  
 
Kommunen ordnar skolskjuts i enlighet med lagen om grundläggande utbildning. Bildningsnämnden 
beslutar om praxis för tillämpning av lagen.  
 
Skolskjuts ordnas i första hand genom att bevilja eleven busskort för kollektivtrafik. I andra hand ord-
nas beställningstrafik (taxi eller abonnerad buss). Alternativt kan man betala transport- eller ledsagar-
bidrag till vårdnadshavaren.   
 
Beställningstrafik används som komplement till kollektivtrafiken eller i specialfall, t.ex. av hälsoskäl. 
Man försöker ordna skjuts med beställningstrafik så att eleverna är framme vid skolan högst en halv 
timme före skolans början. Det ska då finnas personal i skolan för att övervaka transporteleverna.   
 
Beställningstrafikens transporter avgår från skolorna så att eleverna har 5-10 minuter tid att förflytta 
sig till skolskjutsen. Skolan ska övervaka detta.  
 
Skolan ska ordna möjlighet till ledd verksamhet för elever som väntar på skolskjuts. Ledd verksamhet 
ordnas inte innan skolan börjar.   
 
Om skolan gör enskilda ändringar i läsordningen eller på annat sätt ändrar skjutsarrangemangen, be-
ställer skolorna själva den undantagsvisa transporten och betalar kostnaderna som föranleds därav ur 
sina egna anslag. 

2. LAGSTIFTNING   

2.1 6 § i lagen om grundläggande utbildning: Bestämmande av skolplats för eleverna 
 
"Undervisningen i kommunen skall ordnas så att elevernas resor med hänsyn till bebyggelsen, skolor-
nas och andra undervisningsplatsers placering samt kommunikationerna är så trygga och korta för 
eleverna som möjligt. När förskoleundervisning ordnas skall dessutom beaktas att de barn som deltar i 
undervisningen har möjlighet att utnyttja dagvårdsservice.  
 
Kommunen anvisar läropliktiga och andra som får sådan undervisning som avses i denna lag en 
närskola enligt 1 mom. eller en annan lämplig plats.  
 
Om en elev antas till någon annan skola eller plats för undervisningen än den som avses i 6 § 2 mom. 
kan såsom villkor för antagningen ställas att vårdnadshavaren svarar för de kostnader som transpor-
ten eller ledsagningen medför. Därutöver, om ett barn som får förskoleundervisning deltar i barndag-
vård som ordnas i en annan kommun på det sätt som avses i 11 c § i lagen om barndagvård, har den 
som ordnar undervisningen rätt att förutsätta att barnets vårdnadshavare svarar för de kostnader som 
orsakas av transporten eller ledsagningen mellan dagvårdsplatsen och platsen för förskoleundervis-
ningen."  

2.2 32 § i lagen om grundläggande utbildning: skolresor 
 
”En elev i grundläggande utbildning eller påbyggnadsundervisning som har längre än fem kilometer till 
skolan har rätt till fri transport. Om en elev i förskoleundervisning har längre än fem kilometer från 
hemmet till förskoleundervisningen eller från sådan dagvård som avses i lagen om barndagvård till 
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förskoleundervisningen, har eleven rätt till fri transport hem eller till dagvården. En elev i grundläg-
gande utbildning, påbyggnadsundervisning eller förskoleundervisning har rätt till fri transport också när 
den väg som avses ovan med beaktande av hans eller hennes ålder eller andra omständigheter är 
alltför svår, ansträngande eller farlig. Ett alternativ till fri transport är ett tillräckligt understöd för trans-
port eller ledsagande.   
 
Elevens dagliga skolresa får ta högst två och en halv timme inklusive väntande. Om eleven när läsåret 
börjar har fyllt 13 år, får skolresan ta högst tre timmar i anspråk.    
 
Elever som väntar på transport skall ha möjlighet till handledd sysselsättning." 

3. GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV GRATIS SKOLSKJUTS 
 
I 32 § i lagen om grundläggande utbildning stadgas om en elevs rätt att få understöd för sina skolre-
sor. Paragrafen gäller förskoleundervisning, grundläggande utbildning samt påbyggnadsundervisning. 
Enligt lag har utbildningsanordnaren inte skyldighet att ordna skjuts, utan anordnaren har givits rätt att 
välja om den ordnar fri skolskjuts eller om den betalar bidrag för transport eller ledsagande. Kommu-
nen kan i alla fall ersätta transporten med ett bidrag, som enligt lagen ska vara tillräckligt. I lagen har 
man inte heller konstaterat att gratis skjuts vore ett förstahandsalternativ i förhållande till bidrag. I be-
stämmelsen föreskrivs sålunda inte heller om rätt till en viss form av transport.  
 
Det är inte nödvändigt att ordna skjuts för hela skolresan. En del av skolresan (3 eller 5 km) kan utgö-
ras av ett avsnitt där eleven färdas själv. Eleven kan även vara tvungen att använda olika transportsätt 
på skolresan.  Transportformerna och längden på transportresan kan ändras ifall t.ex. riktvärdena för 
vägens farlighet eller andra omständigheter som inverkar på förutsättningarna för beviljande av gratis 
skolskjuts ändras.  
 
Kyrkslätts kommun ordnar gratis skolskjuts i enlighet med lagen om grundläggande utbildning. Bild-
ningsnämnden beslutar om praxis för principerna. Skolskjutsarna planeras årligen så att elever som 
har rätt till gratis skolskjuts får meddelande därom senast en vecka före läsåret inleds.  
 
Rätten till gratis skolskjuts baserar sig på följande förutsättningar:   

- skolvägens längd (i kilometer eller i tid som går åt till skolvägen) 
- för farlig skolväg  
- för svår eller ansträngande skolväg  

3.1 Rätt till gratis skolskjuts på basis av skolvägens längd  
 
Vårdnadshavaren kan ansöka om gratis skolskjuts på basis av skolvägens längd ifall någon av föl-
jande förutsättningar uppfylls:  
 

- elev i årskurs 1-3 inom den grundläggande utbildningen vars skolväg till närskolan som kom-
munen anvisar är längre än tre kilometer (3 km)  

- elev i årskurs 4-9 inom den grundläggande utbildningen vars skolväg till närskolan som kom-
munen anvisar är längre än fem kilometer (5 km)  
 

Eleverna inom undervisningen som förbereder för den grundläggande utbildningen är berättigade till 
gratis skolskjuts enligt samma principer som eleverna inom den grundläggande utbildningen.    
 
Skolvägens längd mäts från elevens officiella hemadress enligt befolkningsregistret från hemtomtens 
port till skoltomtens port enligt skolans officiella adress.  
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Bildningscentralen mäter skolvägens längd med hjälp av ett webbaserat officiellt kartbotten längs den 
tryggaste, kortaste fotgängardugliga och i allmänt bruk varande vägen som kan användas året runt. I 
oklara fall mäter Kyrksläts kommuns mätningsenhet vägen i terrängen.   
 
Skolvägens längd i tid inklusive väntande får ta högst 2,5 timmar för elever under 13 år. Skolvägens 
längd i tid inklusive väntande får ta högst 3 timmar för elever som fyllt 13 år. För mätning av tid som 
behövs för skolvägen används 13 min/1 km som genomsnittslig uträkningsgrund. 
 
Rätten till gratis skolskjuts upphör ifall det inte längre finns förutsättningar för det enligt lagen om 
grundläggande utbildning. Skolskjutsformen eller andelen av skolvägen som sköts med transport kan 
ändras ifall det sker förändringar i omständigheterna som påverkar förutsättningarna för beviljande av 
gratis skolskjuts.  

3.2 Rätt till gratis skolskjuts på basis av för farlig skolväg  
 
Ifall skolvägen eller en del av den är för farlig kan vårdnadshavaren ansöka om gratis skolskjuts på 
den basisen.  Ifall gratis skolskjuts beviljas på basis av för farlig skolväg, får eleven gratis skolskjuts 
för den del av skolvägen som anses för farlig.   
 
Som grund för bedömningen av skolvägens farlighet används programmet Koululiitu. Uppgifterna i 
programmet baserar sig på vägförvaltningens risktal och gränsvärdena som används i programmet 
Koululiitu. Vid behov kan man också använda andra myndigheters utlåtanden. Andra myndigheter är 
t.ex. polismyndigheten, kommunens tekniska väsende eller NTM-centralen.  
 
Skolvägens farlighet justeras årligen. Rätten till gratis skolskjuts upphör ifall det inte längre finns förut-
sättningar för beviljande av den enligt lagen om grundläggande utbildning.  
 
Skolskjutsformen och vägen som sköts med transport kan ändras ifall det sker förändringar i omstän-
digheterna som påverkar förutsättningarna för beviljande av gratis skolskjuts. Sådana förändringar är 
t.ex. byggande av skyddsvägar, byggande av gång- och cykelleder, förändringar som påverkar kollek-
tivtrafiken eller andra åtgärder som påverkar skolvägens säkerhet och inverkar på de gränsvärden 
som används i programmet Koululiitu.  
 
För elever i årskurs 7-9 ordnas i huvudsak inte skolskjuts på basis av för farlig skolväg.  

3.3 Rätt till gratis skolskjuts på basis av för svår eller ansträngande skolväg  
 
Vårdnadshavaren kan ansöka om skolskjuts på basis av för svår eller ansträngande skolväg. För be-
dömning av för farlig eller ansträngande skolväg tillställer vårdnadshavaren som bilaga till ansökan ett 
utlåtande av läkare eller skolpsykolog. Ur utlåtandet ska klart framkomma hurudan transport elevens 
hälsotillstånd förutsätter och motiveringar varför skolskjuts förutsätts. Rekommendation att transport 
ordnas är inte en tillräcklig motivering för att bevilja den. Ur utlåtandet ska dessutom framkomma om 
eleven behöver transport för hela skolvägen eller en del av den och för hur lång tid transporten ska 
ordnas.  
 
Rätt tillskolskjuts som baserar sig på läkares eller skolpsykologs utlåtande är huvudsakligen i kraft ett 
läsår åt gången ifall det inte är fråga om en förutsättning som är permanent till sin natur. Rätt tillskjuts 
som beviljats för ett läsår åt gången måste med ansökan förnyas varje läsår.  
 
Kommunen varken ordnas eller ersätter elevers teansporter till läkar- eller terapibesök.      
 
Rätten till gratis skolskjuts upphör ifall det inte längre finns förutsättningar för det enligt lagen om 
grundläggande utbildning. Skolskjutsformen eller andelen av skolvägen som sköts med transport kan 
ändras ifall det sker förändringar i omständigheterna som påverkar förutsättningarna för beviljande av 
gratis skolskjuts.  
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4. SKOLSKJUTSARNA I PRAKTIKEN  

4.1 Skolskjutsar för barn i förskoleundervisning  
 
Skolskjuts för barn i förskoleundervisning ordnas genom att betala ledsagarbidrag till vårdnadshava-
ren. Barn i förskoleundervisning som rör sig och åker i trafiken gör det på vårdnadshavarens ansvar 
och ledsagade av vårdnadshavaren eller av vårdnadshavaren befullmäktigad vuxen.  
 
Ledsagarbidragets storlek fastställs i enlighet med prislistan för Kyrkslätts kommuns interna kollektiv-
trafik (HRT). Som ledsagarbidrag ersätts vårdnadshavaren med priset för en vuxenbiljett enligt prislis-
tan för HRT:s interna trafik. Ledsagarbidraget betalas till vårdnadshavaren två gånger i året på basis 
av en separat ansökan.  
 
Rätten till gratis skolskjuts för barn i förskoleundervisning fastställs i 32 § i lagen om grundläggande 
utbildning på följande sätt:  
  

- om en elev i förskoleundervisning har längre än fem (5) kilometer från hemmet till förskoleun-
dervisningen eller från sådan dagvård som avses i lagen om barndagvård till förskoleundervis-
ningen, har eleven rätt till gratis skolskjuts hemifrån direkt till förskoleundervisningen eller från 
dagvården till förskoleundervisningen och från förskoleundervisningen hem eller till dagvården  

- om vägen med beaktande av elevens ålder eller andra omständigheter är alltför svår, an-
strängande eller farlig. 

 
Om barnet deltar i dagvård i anslutning till förskoleundervisningen har barnet inte rätt till gratis skol-
skjuts.  
 
Ifall vårdnadshavarna har valt en annan förskola än den förskola som hör till elevens elevupptag-
ningsområde har barnet inte rätt till gratis skolskjuts.  
 
För de barn i förskoleundervisning, som den områdesansvarige för dagvård hänvisat för förskoleun-
dervisning i ett daghem eller en skola på ett annat elevupptagningsområde ordnas gratis skolskjuts, 
ifall förutsättningarna för beviljande av skolskjutsförmån uppfylls.   
 
För ett barn i förskoleundervisning ordnas transporten som beställningstransport endast på basis av 
läkares, skolpsykologs eller annan yrkesperson inom hälsovårdens utlåtande och endast för den tid då 
vårdnadshavaren har ett verkligt hinder för att transportera eller ledsaga barnet. Ifall vårdnadshavaren 
till barnet i förskoleundervisning ansöker om beställningstransport på basis av läkares, skolpsykologs 
eller annan yrkesperson inom hälsovårdens utlåtande, måste ur utlåtandet tydligt framkomma varför 
beställningstransport förutsätts och varför barnet inte kan röra sig med vårdnadshavaren eller med 
ledsagare som befullmäktigas av vårdnadshavaren. Rekommendation att beställningstransport ordnas 
är inte en tillräcklig motivering för att bevilja den. Vårdnadshavarens arbetsförhinder, studier eller 
skötsel av andra barn i hemmet är inte tillräckliga och verkliga hinder.  
 
Ifall barnet i förskoleundervisning omfattas av förlängd läroplikt och året i förskola är barnets första år 
inom den grundläggande utbildningen, iakttas för barnets del de skolskjutsprinciper som gäller för ele-
ver i årskurs 1-3.   
 
 

4.2 Elever i grundläggande utbildning med prioritering 
 
Kyrkslätts kommun ordnar undervisning där man betonar ett eller flera läroämnen i fyra grundskolor. 
Betoningarna är musik, svenska språket, matematisk-naturvetenskapliga ämnen samt data- och 
kommunikationsteknik (virtualklasser).   
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Kommunen varken ersätter eller ordnar elevernas skoltransporter då eleven på basis av vårdnadsha-
varens ansökan går i en skola där man betonar ett eller flera läroämnen ifall skolan ifråga inte i övrigt 
är en skola som kan betraktas som elevens egen närskola.  

4.3 Elever i den grundläggande utbildningen som har anvisats till en skola i ett främmande elev-
upptagningsområde  
 
Elever inom den grundläggande utbildningen går huvudsakligen i sin egen närskola. Kyrkslätt är inde-
lat i elevupptagningsområden, på basis av vilka elevens närskola fastställs. Ifall en elev anvisas en 
annan skola än närskolan, ansvarar kommunen för ordnande av skolskjuts och kostnaderna för den 
ifall förutsättningarna för gratis skolskjuts uppfylls.  
 
Om en elev söker till någon annan skola än den anvisade närskolan, kan såsom villkor för antagning-
en ställas att vårdnadshavaren svarar för de kostnader som transporten eller ledsagningen medför.  
 
Elevupptagningsområdena finns på kommunens webbplats (www.kyrkslatt.fi -> Service -> Undervis-
ning och utbildning -> Grundläggande utbildning -> Skolnät och skoldistrikt).   

4.4 Morgon- och eftemiddagsverksamhet för elever  
 
Fri skolskjuts ordnas inte på basis av deltagande i frivillig morgon- och eftermiddagsverksamhet för 
skolelever.  
 
Inte heller transporter mellan hemmet, vårdplatsen och skolan ordnas eller ersätts för elever som del-
tar i morgon- eller eftermiddagsverksamhet som ordnas av familjedagvård eller aktör inom tredje sek-
torn. Transport ordnas inte heller till tillfälliga vårdplatser.  

4.5 Elever som bor på två olika adresser 
 
Ifall en elev bor hela eller en del av läsåret hos den andra vårdnadshavaren eller på en annan adress 
ordnas transporten endast från den adress som nämns i befolkningsregistret. Vårdnadshavarna svarar 
för skjutsande eller ledsagande av eleven från annan adress än den som finns i befolkningsregistret.     
 
Eleven har rätt till gratis skolskjuts från en tillfällig adress ifall flytten till en tillfällig adress beror på en 
överraskande orsak som är oberoende av familjen och förutsättningarna för beviljande av gratis skol-
skjuts uppfylls. Sådana orsaker är t.ex. vattenskador eller eldsvådor som inte beror på vårdslöshet. 
Däremot är t.ex. det att egnahemshuset inte blir klart enligt tidtabell inte en tillräcklig orsak.  

4.6 Elever som flyttar till kommunen mitt i läsåret  
 
Man kan ansöka om gratis skolskjuts mitt i terminen. Transport ordnas senast en vecka efter att ansö-
kan inkommit till kommunen ifall förutsättningarna för beviljande av skolskjuts uppfylls.   

4.7 Elever som på basis av vårdnadshavares ansökan går i annan skola än närskolan 
 
Eleven har möjlighet att söka också till en anna skola än den egna närskolan. Elevens vårdnadsha-
vare ansvarar för ordnande av skolskjutsen och kostnaderna för den då eleven på basis av ansökan 
tas emot till en annan skola än den egna närskolan.  

4.8 Tillfälliga behov av skolskjuts som beror på hälsoskäl   
 
Man kan ordna tillfällig gratis skolskjuts åt eleven t.ex. till följd av sjukdom eller olycksfall. Skjuts bevil-
jas på basis av läkarintyg   
 
Vårdnadshavaren ska i första hand meddela om det tillfälliga skjutsbehovet till den egna skolans skol-
sekreterare. Ifall den egna skolans skolsekreterare inte av en eller annan orsak är anträffbar ska vård-
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nadshavaren meddela om det tillfälliga skjutsbehovet till kommunens bildningsväsende, tfn 040 1269 
297/servicesekreteraren.   
 
Skolskjuts ordnas inom tre dygn från att meddelandet om behovet samt läkarintyget inkommit till 
kommunen.  

4.9 Elever från andra kommuner och elever som flyttar bort mitt i läsåret  
 
Ifall eleven flyttar bort från orten eller till ett annat elevupptagningsområde mitt i läsåret och vill fort-
sätta i sin gamla skola läsåret till slut ordnar kommunen inte skolskjuts och ersätter inte heller kostna-
der som förorsakas av skolresan.   
 
Elevens egen hemkommun beslutar om stöd till skolresor för elever från annan ort.  

5. ANSÖKAN OM SKOLSKJUTS 
 
Man ansöker om skolskjuts med en elektronisk blankett (www.kyrkslatt.fi). 
 
Rätt till gratis skolskjuts kan beviljas endast på basis av ansökan. Bildningsväsendets förvaltningschef 
fattar på basis av ansökan beslut om beviljande eller förkastande av gratis skolskjuts.   
 
Gratis skolskjuts kan på motiverade skäl också beviljas för annan tidsperiod än den som nämns i an-
sökan, t.ex. för kortare eller längre tid än den tid som nämns i ansökan.   
 
I stället för skolskjuts kan transport-/ledsagarbidrag beviljas.   
 
Den som är missnöjd med skolskjutsbeslutet kan söka ändring i beslutet genom besvär hos Helsing-
fors förvaltningsdomstol. Anvisningar för ändringssökande sänds till sökande som bilaga till beslutet.   

6. BESLUT ATT INTE NYTTJA RÄTTEN TILL TRANSPORT 
 
Ifall eleven inte utnyttjar rätten till gratis skolskjuts som beviljats honom/henne, är elevens vårdnads-
havare skyldig att skriftligen meddela kommunens bildningsväsende därom, antingen per e-post till 
bildningsväsendets registratur på adressen kirjaamo.sivistystoimi@kirkkonummi.fi eller per post på 
adressen Kyrkslätts kommun, bildningsväsendets registratur, PB 20, 02401 Kyrkslätt. 
 
Det är förbjudet att uppehålla en onödig transportplats. Kommunen kan uppbära kostnaderna för onö-
diga abonnemangstransporter av vårdnadshavaren.   

7. ÄNDRING ELLER UPPHÖRANDE AV RÄTTEN TILL TRANSPORT 
 
Ifall det sker förändringar i förutsättningarna för rätten till skolskjuts kan elevens rätt till gratis skol-
skjuts upphöra på basis av beslut av bildningsväsendets förvaltningschef.  
 
Elevens vårdnadshavare är skyldig att meddela kommunens bildningsväsende ifall det sker föränd-
ringar i förutsättningarna som påverkar rätten till elevens skolskjuts. Meddelandet görs skriftligen an-
tingen per e-post till adressen kirjaamo.sivistystoimi@kirkkonummi.fi eller per post på adressen 
Kyrkslätts kommun, bildningsväsendets registratur, PB 20, 02401 Kyrkslätt.  

7.1 Överföring av ansvaret för skolskjuts till vårdnadshavaren  
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Ifall eleven som har rätt till skolskjuts trots uppmaningar och varningar bryter mot givna anvisningar 
och regler kan bildningsväsendets förvaltningschef besluta överföra ansvaret för skolskjutsen till vård-
nadshavaren för en viss tid. Grunden för förfarandet finns i § 29 och § 32 i lagen om grundläggande 
utbildning.  Orsaker som leder till förfarandet kan vara t.ex. att inte använda säkerhetsbälte, skadegö-
relse, osakligt uppförande mot chauffören och/eller medpassagerarna eller missbruk av beviljat buss-
kort (se punkt 9 Ordningsregler).   

8. SPECIALSITUATIONER 

8.1 Kvarsittningar och stödundervisning 
 
Ifall eleven beordras kvarsittning så att eleven inte hinner till den skolskjuts som beviljats ho-
nom/henne, tar skolan kontakt med elevens vårdnadshavare. I den situationen ansvarar elevens 
vårdnadshavare för skolskjutsen.    

8.3 Kompistransporter  
 
Gratis skolskjuts gäller endast de elever som på basis av ansökan om ovannämnda rätt har beviljats 
den.   
 
Abonnemangstrafikens chaufförer får inte ta med sådana elever som inte har rätt till gratis skolskjuts 
på ifrågavarande rutt. Chaufförerna får inte ta extra elever ens med vårdnadshavarens tillåtelse. 
Abonnemangstrafikens chaufförer har en förteckning över elever med rätt till skjuts.  
 
I HRT:s trafik ska eleven ha resebiljett eller köpa en biljett med pengar. Med resekort som beviljats av 
kommunen får endast den elev som på basis av ansökan beviljats gratis skolskjuts åka.  

9. ORDNINGSREGLER 

9.1 Vårdnadshavarnas uppgifter och ansvar vid skolskjutsarna   
 
Vårdnadshavarna ansvarar för att i god tid instruera eleverna i skolresans rutt, användning av tidtabel-
ler och hur man rör sig i trafiken.  
 
Vårdnadshavarna ansvarar för att eleverna förstår trafiksäkerhet och betydelsen av att följa regler.  
 
Under den mörka årstiden är det viktigt att använda reflex.   
 
Vårdnadshavarna till elever som får skolskjuts ansvarar för att eleven rör sig tryggt på sträckan mellan 
hemmet och kollektivtrafikens hållplats eller den överenskomna platsen för abonnemangstrafiken.  
 
Vårdnadshavare till andra elever än de som är berättigade till gratisk skolskjuts är skyldiga att själva 
ordna sina barns skolskjuts på bästa möjliga sätt.   
Ifall vårdnadshavaren till en elev som har rätt till gratis skolskjuts anser att transporten som kommu-
nen beviljat inte är tillräcklig för eleven, kan vårdnadshavaren på egen bekostnad ordna sitt barns 
transport på det sätt han/hon vill.     
 
Ifall eleven som använder abonnemangstrafik blir sjuk och inte använder abonnemangstransporten 
som beviljats honom/henne under frånvarotiden, ska vårdnadshavaren meddela om det till chauffören. 
Kontaktuppgifterna med transporttidtabeller delas ut till elever som rör sig med abonnemangstrafik 
innan skolskjutsarna inleds. Vårdnadshavarna till elever som rör sig med busskort i abonnemangstra-
fik behöver inte separat meddela om elevens frånvaro till chauffören.  
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9.2 Skolskjutsarnas tidtabeller  
 
Inom kollektivtrafiken används kollektivtrafikens tidtabeller.  Tidtabellerna finns på webbplatsen 
www.hsl.fi/sv/tidtabeller-och-rutter. 
 
Vid abonnemangstrafiken (taxi eller abonnerad buss) används de beräknade tidtabeller som planerats 
för abonnemangstrafiken. Eleven ska vid en överenskommen tid finnas på en överenskommen plats. 
Abonnemangstrafiken behöver inte vänta på en elev som försenar sig från en överenskommen tidta-
bell. Om eleven försenar sig från transporten ordnas ingen separat transport.  
 
Abonnemangstrafiken anses inte vara försenad i tidtabellen om den anländer till den övernskomna 
platsen inom 10 minuter från den beräknade tidtabellen. Körförhållandena kan inverka på hur tidtabel-
len hålls.  
 
Ett fordon i abonnemangstrafik får inte köra förbi en överenskommen plats där den stannar i förtid ifall 
inte alla elever som stiger på på det stället är på plats.  

9.3 Principer för användning av kollektivtrafik; HRT  
 
Kollektrafiken körs med Helsingforsregionens Trafik Ab:s (HRT) kollektivtrafikfordon och med iaktta-
gande av dess principer. Principerna och praktiska anvisningar finns på webbplatsen www.hsl.fi.   
 
HRT trafikerar i Kyrkslätt med s.k. stadstrafikfordon. I kollektrafikfordonen finns fler ståplatser och färre 
sittplatser än i abonnemangtrafikens fordon. Stadstrafikens fordon är planerade för korta sträckors 
transportbehov och i fordonen används inte säkerhetsbälte. Alla får inte sittplats. Vid kollektivtrafiken 
iakttas de belstningsregler som gäller för den.  
 
bussarna stannar på de officiella hållplatser som nämns i HRT:s reseplanerare. Varje hållplats har en 
egen beteckning, med vilken man kan söka hållplatsspecifika tidtabeller i en elektronisk tidta-
bellstjänst. Hållplatsbeteckningarna har fyra siffror och före sifferbeteckningen finns en kommunspeci-
fik beteckning. Kyrkslätts beteckning är Ki. Beteckningen finns på hållplatsen skylt och finns omnämnd 
både i reseplaneraren och på linjekartans hållplatsförteckning.   
 
För att stiga på kollektivtrafikfordonet ska eleven på hållplatsen visa stopptecken genom att hålla han-
den uppe tills chauffören sätter på blinken. Att visa ett tydligt stopptecken är särskilt viktigt under den 
mörka årstiden. Då rekommenderar man att reflex används som hjälp. HRT har gett detaljerade an-
visningar på webbplatsen www.hsl.fi/sv  
 
Den som åker med kollektivtrafiken ska ha en giltig resebiljett eller resan ska betalas med pengar. 
HRT tar inte upp elever som inte har resebiljett eller som inte betalar sin resa med pengar.  
 
Kommunen delar ut ett personligt busskort till de transportelever som använder kollektivtrafiken. Det 
gäller under skoldagar kl. 06.00-18.00 och berättigar till två resor i en riktning per dag. Resekortet är 
avsett att användas för skolresan mellan hemmet och skolan.  
 
Kommunen betalar det första resekortet som beviljas eleven. Ifall eleven tappar kortet eller det går 
sönder till följd av eleven, ska detta omedelbart meddelas till skolsekreteraren i den egna skolan. För 
det nya kortet uppbärs det biljettpris som gäller enligt taxan vid varje given tidpunkt av vårdnadshava-
ren. Ifall kortet slutar fungera ska man meddela skolsekreteraren i den egna skolan därom för utred-
ning av ärendet och erhållande av nytt kort. Ifall kortet gått sönder oberoende av eleven betalar kom-
munen det nya kortet som skaffas till eleven.    
 
Missbruk av resekortet kan leda till att eleven förlorar sin rätt till gratis skolskjuts för en viss tid.   
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Resekortet ska returneras till skolsekreteraren då läsåret avslutas. För oreturnerade resekort uppbärs 
en avgift som motsvarar biljettpriset vid varje given tidpunkt.    

9.4 Trafiksäkerhet i abonnemangstransporter 
 

För att säkra en trygg skolresa i abonnemangstrafiken (taxi eller abonnerad buss) ska man använda 
säkerhetsbälte och följa de anvisningar som chauffören ger.  
 
I taxin och i de abonnerade bussarna har passagerarna ett eget säte och eleven ska under hela resan 
sitta stilla på sin egen plats.  
 
Chauffören har rätt att anmärka på eventuellt osakligt uppförande. Vid behov tar man kontakt med 
elevens vårdnadshavare.   

9.5 Skadegörelse   
 

Vårdnadshavaren är skyldig att ersätta en skada som eleven förorsakar transportfordonet. Trafikidkar-
en och vårdnadshavaren kommer sinsemellan överens om ersättningen. Kommunen ersätter inte 
skador som eleven förorsakat.  

9.6 Idrottsutrustning och andra avvikande föremål    
 
I taxir och bussar som abonnerats för skolskjutsar får man endast transportera sådan utrustning och 
föremål som behövs i skolarbetet och vars transport man separat kommit överens om i skolan. Id-
rottsutrustningen ska skyddas rätt: skidor ska t.ex. transporteras i en skidpåse eller på annat sätt tätt 
bundna och skridskor ska ha bettskydd.    
 
På webbplatsen www.hsl.fi/sv finns anvisningar om föremål som får transporteras i kollektivtrafiken.  

10. UNDANTAGS- OCH PROBLEMSITUATIONER 
 
Skolskjutseleverna omfattas av kommunens försäkring för olyckshändelser som sker i skolan eller 
under skolresan. Försäkringen gäller den egentliga skoltiden och skolresan omedelbart mellan hem-
met och skolan samt under studieresor och andra studieevenemang som ingår i läsårsplanen. Försäk-
ringen ersätter de vårdkostnader som olyckorna förorsakar.   
 
Kommunen eftersträvar att informera om eventuella störningar i anslutning till transporterna i första 
hand via elevdatasystemet Helmi. Sådana ärenden som man informerar om kan gälla t.ex. exceptinellt 
dåligt väglag eller andra avvikande omständigheter, t.ex. störningar som förorsakas av strejk, lockout 
eller andra avvikande situationer.  
 
 
 

11. KVALITETSKONTROLL OCH REKLAMATIONER INOM SKOLSKJUTSARNA 
 
Kommunen följer upp och utvärderar regelbundet och systematiskt utfallet av de skolskjutsar som hör 

till kommunens ansvar att ordna. Man följer med eventuella ändringar i lagstiftningen och reagerar på 

vederbörligt sätt på dess förpliktelser.   

 
Kyrkslätts kommun konkurrensutsätter abonnemangstrafiken regelbundet i enlighet med lagen om 
offentliga upphandlingar (30.3.2007/348).  Samarbetet baserar sig på ett avtal mellan kommunen och 
trafikidkaren.  
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I samband med konkurrensutsättningen av abonnemangstrafiken fastställs rutterna för abonnemangs-
trafiken, som trafikidkarna följer. Trafikidkaren har rätt att byta sina transportfordon och sin personal 
under läsårets lopp.  
 
För att utveckla systemen och trafiksäkerheten inom kollektivtrafiken samarbetar man kontinuerligt 
med olika myndigheter. Principerna för Helsingforsregionens trafiksystemplan finns att läsa på webb-
platsen www.hsl.fi. Principerna grundar sig på lagen om samarbete som gäller avfallshanteringen och 
kollektivtrafiken i kommunerna inom huvudstadsregionen (829/2009). Enligt lagen sköter kommunerna 
i huvudstadsregionen trafiksystemen och planeringen av kollektivtrafiken gemensamt.  Planeringen av 
trafiksystemen har i Helsingforsregionen i grundavtalet fastställts till HRT:s uppgift. I planeringen tar 
man ställning till den regionala trafikpolitiken och påverkar möjligheterna att röra sig. Den gällande 
trafiksystemplanen täcker alla 14 kommuner i Helsingforsregionen.  
 
Reklamationer i anslutning till den abonnemangstrafik som kommunen konkurrensutsatt ska sändas 
skriftligt till bildningsväsendets registratur antingen per e-post på adressen kir-
jaamo.sivistystoimi@kirkkonummi.fi eller per post på adressen Kyrkslätts kommun, bildningsväsen-
dets registratur, PB 20, 02401 Kyrkslätt. Respons kan också lämnas in till kommunens servicekontor 
som finns i kommunhusets första våning. Per telefon kan man ge respons till telefonnumren 040 1269 
297/servicesekreteraren eller 050 4137 439/förvaltningschefen.  
 
Respons i anslutning till kollektivtrafikens verksamhet ska ges via HRT:s responssystem 
(www.hsl.fi/sv).  
 


