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1. Johdanto 
 

Koulukuljetuksia koskevassa asetuksessa (9 §) säädetään, että kuljetuksissa 

on yleensä käytettävä alkolukolla varustettuja ajoneuvoja. Sivistysvaliokun-

nan mielestä (lausunto 7/2008) asetusta on välttämätöntä muuttaa niin, että 

koulukuljetuksissa aina käytetään alkolukolla varustettuja ajoneuvoja.  

 

Tässä työssä selvittiin Internet-kyselyllä kuntien käytäntöjä alkolukon käy-

töstä koulukuljetuksissa. Projektipäällikkönä toimi Anne Vehmas. ja kysely-

vastaukset analysoi Seela Sinisalo Ramboll Finland Oy:stä. 

 

2. Kyselyn toteutus 
 

Kyselyssä tiedusteltiin, miten kunnat ovat ottaneet huomioon suosituksen 

alkolukosta koulukuljetuksissa ja kuinka paljon alkolukkoja on tällä hetkellä 

käytössä koulukuljetuksissa (liite 1). Vastaajilta kysyttiin myös koulukulje-

tusten kilpailuttamisesta ja alkolukon mahdollisesta huomioon ottamisessa 

kilpailutuksessa. Lisäksi he saivat ottaa kantaa alkolukon pakollisuuteen kou-

lukuljetuksissa sekä kertoa vapaamuotoisesti näkemyksistään. Taustakysy-

myksissä tiedusteltiin vastaajan tehtävää kunnassa sekä kunnan asukas-

määrää ja sijaintia. 

 

Kysely suunnattiin kunnan koulutoimen johtavalle viranhaltijalle tai muulle 

koulukuljetuksista vastaavalle henkilölle. Kuntaliitosta lähetettiin 388 Man-

ner-Suomen kunnan koulutoimelle sähköpostiviestinä linkki internetin kautta 

toteutettuun kyselyyn 11.11.2008. Muistutusviesti lähti 17.11.2008. Kysely 

suljettiin illalla 24.11.2008. Vastausaikaa oli siis kaksi viikkoa. 

 

Vastaajat kyselivät tai kommentoivat sähköpostitse tai puhelimitse seuraa-

vista asioista: 

• Yksi vastaaja korjasi antamiansa tietoja myöhemmin sähköpostitse. 

• Yksi vastaaja kertoi hoitavansa kolmen kunnan koulukuljetuksia. 

Kunnat hoitavat kouluasioitaan yhteistyössä, vaikkei kyse olekaan 

kuntaliitoksesta. Keskustelussa päädyttiin siihen, että hän ei vastaa 

kunkin kunnan osalta erikseen vaan kaikista yhdessä.  

• Kaksikielisen kunnan edustajaa neuvottiin vastaamaan sekä suomen- 

että ruotsinkielisten koulujen kuljetusten osalta. 

• Yhden vastaajan kanssa pohdittiin sitä, mitä otetaan mukaan kunnan 

koulukuljetuksia hoitavien ajoneuvojen lukumäärään. Kunnassa ei 

ole tietoa julkista linja-autoliikennöintiä hoitavien ajoneuvojen mää-

ristä, joten nämä jätettiin pois lukumäärästä.  

• Yksi vastaaja pyysi lähettämään kyselylinkin hänelle uudestaan. 

Viestiä ei saatu useista yrityksistä huolimatta perille. Lopulta kunnan 

IT-tukihenkilö sai ongelman ratkaistua - vastaanottajan sähköposti 

oli täyttynyt. 

• Yksi vastaaja kritisoi vastausaikaa lyhyeksi. Hänen vuosilomansa oli 

osunut juuri tälle ajalle eikä hän voinut vastata. 

 

Kyselyn vastaajista reilu kolmannes oli koulutoimenjohtajia. Loput vastaajat 

hoitavat koulukuljetusten järjestämistä muiden tehtäviensä ohessa tai he 

olivat saaneet koulukuljetuksista vastaavalta henkilöltä tehtäväkseen vastata 

kyselyyn. Näitä vastaajia olivat erimerkiksi koulujen rehtorit, kunnanjohta-

jat, sivistystoimenjohtajat, talouspäälliköt, kanslistit tai erilaiset sihteerit.  

 

Kyselyyn vastasi 236 kunnan edustaja. Kysely lähetettiin 388 kuntaan, joten 

vastausprosentti oli 61, mikä nettikyselyssä on varsin hyvä. Vastausprosentti 

vaihteli lääneittäin Lapin 48:sta Itä-Suomen 68:aan (kuva 1). Lukumääräi-

sesti eniten vastauksia saatiin Länsi-Suomen läänistä. Maakunnittain tarkas-

teltuna vastausprosentti vaihteli 60 paikkeilla (kuva 2). Poikkeuksena oli 

Kainuu, jossa jokainen kunta vastasi.  
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Kyselyyn vastanneiden kuntien asukasmäärän jakauma vastaa hyvin Suo-

men kuntien asukasmäärien jakautumista (kuva 1). Vastanneet kunnat 

edustavat siis hyvin manner-Suomen kuntia sekä alueellisesti että asukas-

määriltään. 
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Kuva 1. Vastausprosentit lääneittäin 
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Kuva 2. Vastausprosentit maakunnittain 

 

Vastaausten jakautuminen erikokoisiin kuntiin, N=235 
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Kuva 3. Vastanneiden kuntien asukasmääräluokkien vertailu Suomen kuntien 

asukasmääriin  
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3. Alkolukko koulukuljetuksissa 
 

3.1 Alkolukko koulukuljetusajoneuvoissa 

 

Valtaosa (63 %) kunnista ilmoittaa, ettei suositusta alkolukon käytöstä ole 

otettu mitenkään huomioon kunnan koulukuljetusten järjestämisessä (kuvio 

4). Noin neljänneksessä kunnista on suositeltu alkolukon käyttöä koulukulje-

tusajoneuvoissa ja kymmenessä prosentissa alkolukosta on saanut etua kou-

lukuljetusten hoitajia valittaessa. Vain kaksi kuntaa edellyttää alkolukon 

käyttöä koulukuljetusajoneuvoissa: Kitee Pohjois-Karjalassa ja Vihanti Poh-

jois-Pohjanmaalla. 

 

Alkolukkosuositusta on otettu vähiten huomioon Lapin läänissä ja Keski-

Pohjanmaalla (kuva 5 ja liite 2). Alkolukon käyttöä suositellaan tai siitä saa 

etua kilpailutuksessa useammin asukasmäärältään suurissa kunnissa sekä 

Uudellamaalla ja Satakunnassa (kuva 6 ja liite 2).  
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Kuva 4. Alkolukon huomioiminen kunnan koulukuljetuksissa 
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koulukuljetuksissa?

56

66

59

62

80

29

23

33

28

10

15

11

5

7

10

3

3

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Etelä-Suomen lääni, n=55

Länsi-Suomen lääni, n=103

Itä-Suomen lääni, n=39

Oulun lääni, n=29

Lapin lääni, n=10

Ei mitenkään Käyttöä suositellaan Käytöstä saa etua Käyttöä edellytetään

 
Kuva 5. Alkolukkosuosituksen huomioon ottaminen lääneittäin 
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Miten suositus alkolukosta on otettu huomioon kunnan  
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Kuva 6. Alkolukkosuosituksen huomioon ottaminen kunnan asukasmäärän 

mukaan 

 

Ajoneuvojen määrä kunnan koulukuljetuksissa vaihtelee paljon. Kolmannek-

sessa kyselyyn vastanneista kunnista koulukuljetuskäytössä on 6–10 ajo-

neuvoa ja vain 4 % kunnista ajoneuvoja on yli 30 (kuva 7). Luonnollisestikin 

koulukuljetusajoneuvoja on yleensä enemmän suurissa ja vähemmän pienis-

sä kunnissa.  

 

Koulukuljetuksissa käytettävien ajoneuvojen määrät eivät välttämättä ole 

ihan verrannollisia eri kuntien välillä, sillä kysymykseen on ollut joillakin vai-

kea vastata ja se on voitu toisaalta hahmottaa eri tavoin. Ensinnäkin yrittä-

jät voivat vaihdella kuljetuksissa käytettäviä autoja, jos yrittäjällä on kalus-

toa enemmän kuin koulukuljetuksissa tarvitaan. Kunnassa ei tällöin välttä-

mättä ole kovinkaan tarkkaa tietoa käytettävien ajoneuvojen lukumääristä. 

Toiseksi monissa kunnissa koululaiset käyttävät osin reittiliikenteen vuoroja. 

Haja-asutusalueilla linja-autovuoroja saatetaan ajaa sopimusluonteisesti vain 

kouluaikoina, vaikka ne palvelevat myös muita kuin koululaisia. Jotkut vas-

taajat olivat maininneetkin, etteivät reittiliikenteen linja-autot sisälly annet-

tuun lukumäärään. 

 

Ajoneuvojen määrä kunnan koulukuljetuksissa, N=228
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Kuva 7. Ajoneuvojen määrä kunnan koulukuljetuksissa 

 

 

Alkolukon käyttö on harvinaista koulukuljetusajoneuvoissa. Valtaosassa kun-

nista alkolukko ei ole käytössä yhdessäkään koulukuljetusajoneuvossa (kuva 

8). Kunnista 29 (14 %) ilmoitti, ettei alkolukon käytöstä ole tietoa, ja 26 jätti 

kokonaan vastaamatta tähän kysymykseen. Vain 17 kunnassa on 1-26 alko-

lukolla varustettua ajoneuvoa. 
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Alkolukon käyttö koulukuljetusajoneuvoissa, N=210
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Kuva 8. Alkolukon käyttö koulukuljetusajoneuvoissa 

 

 

Alkolukon käyttö koulukuljetuksissa on selvästi yleisempää kunnissa, joissa 

koulukuljetuksissa on käytössä yli 30 ajoneuvoa (kuva 9). Näistä 9 kunnasta 

viidessä (55 %) on vähintään yksi alkolukolla varustettu ajoneuvo. Muissa 

kunnissa alkiolukkoajoneuvojen osuus on vain 4-14 %. Alkolukkojen ja kou-

lukuljetusajoneuvojen määrä korreloi positiivisesti (0,50): mitä enemmän 

ajoneuvoja sitä enemmän alkolukkoja (liite 2). 

 

Alkolukon käyttö koulukuljetusajoneuvoissa on yleisempää suuremmissa 

kunnissa (kuva 10). Suurimmista kunnista 27 % on käytössä alkolukkoja 

ainakin yhdessä koulukuljetusajoneuvossa. Keskisuurissa kunnissa alkoluk-

kojen osuus on 8 % ja pienissä 3 %. 
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Kuva 9. Alkolukkojen määrä kuntien koulukuljetuksissa  
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Alkolukon yleisyys koulukuljetusajoneuvoissa erikokoisissa kunnissa
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Kuva 10. Alkolukko koulukuljetusajoneuvoissa kunnan asukasmäärän mu-

kaan 

 

 

3.2 Alkolukko kilpailutuksessa 

 

Koulukuljetusten kilpailutus on yleistä. Valtaosassa kunnista (78 %) kaikki 

julkisen joukkoliikenteen ulkopuolelle jäävät koulukuljetukset kilpailutetaan 

(kuva 11). Joissakin (26 kpl) kunnissa kilpailutetaan kaikki kunnan koulukul-

jetukset julkinen joukkoliikenne mukaan lukien. Muutamissa kunnissa kilpai-

lutuskäytännöt vaihtelevat tai kuljetuksia ei kilpailuteta ollenkaan.  

 

Alkolukon huomioon ottaminen kilpailutusperusteena on melko harvinaista. 

Yli puolet kunnista (62 %) ei mainitse alkolukkoa kilpailutusasiakirjoissa (ku-

va 12). Viidennes suosittelee alkolukon asentamista koulukuljetusajoneuvoi-

hin. Vain 38 kuntaa käyttää tällä hetkellä alkolukkoa kriteerinä kilpailutuk-

sessa: Alkolukon käytöstä annetaan lisäpisteitä (14 %) tai sitä edellytetään 

käytettäväksi (3 %). Alkolukon osuus pisteistä on 2-25 %. Yleisimmin alko-

lukosta saa 5 % pisteistä (liite 2). 
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Kuva 11. Koulukuljetusten kilpailutus kunnassa  
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Alkolukko koulukuljetusten kilpailutuksessa, N=221
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Kuva 12. Alkolukko koulukuljetusten kilpailutuksessa 

 

Kysymykseen alkolukkosuosituksen huomioon ottamisesta koulukuljetuksis-

sa ja alkolukon käsittelystä kilpailutuksessa vastattiin osin eri tavoin (kuva 4 

ja 12). Tämä kuvastanee asian olevan muutoksen alla. Vaikka alkolukkoa ei 

aiemmin olisikaan otettu huomioon, niin nyt osa on lisännyt sen kilpailutus-

asiakirjoihin ja sitä vähintäänkin suositellaan tulevissa kilpailutuksissa. Alko-

lukon käyttöä edellyttävienkin määrä on kasvanut kahdesta kuuteen. 

 

Asukasmäärältään suuremmissa kunnissa annetaan useammin alkolukon 

käytöstä lisäpisteitä kilpailutuksessa tai edellytetään sen käyttöä kuin pie-

nemmissä kunnissa (kuva 13). Alkolukon käsittelyssä koulukuljetusten kil-

pailutuksessa on myös alueellisia eroja (kuva 14). Etelä- ja Länsi-Suomessa 

osa kunnista antaa koulukuljetusten kilpailutuksessa alkolukon käytöstä lisä-

pisteitä käytön suosittelun lisäksi. Alkolukkoa koulukuljetusten kilpailutuk-

sessa edellyttäviä kuntia on vähän ja ne sijaitsevat kaikki Itä- ja Pohjois-

Suomessa. 
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Kuva 13. Alkolukon käsittely kilpailutuksessa erikokoisissa kunnissa 
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Alkolukon käsittely kilpailutuksessa
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Kuva 14. Alueelliset erot alkolukon käsittelyssä kilpailutuksessa 

 

 

Jos kunnassa on sovittu alkolukolla varustettujen ajoneuvojen käytöstä kou-

lukuljetuksissa, on käytön valvonta harvinaista. Kysymykseen vastasi vain 

73 kuntaa, joista 11 (15 %) valvoo alkolukon käyttöä. Suurimmassa osassa 

kuntia (85 %) ei ole aktiivista valvontaa.  

 

 

3.3 Kuntien suhtautuminen alkolukkoon koulukuljetuksissa 

 

Yli puolessa kunnista suhtaudutaan myönteisesti alkolukon pakollisuuteen 

koulukuljetusajoneuvoissa (kuva 15). Noin kolmannes vastaajista ei osaa 

ottaa kantaa asiaan. Alkolukon pakollisuutta vastusti kuusi prosenttia vas-

taajista. Alkolukon pakollisuutta kannattavien osuus oli suurempi asukas-

määrältään suurissa kunnissa sekä Oulun läänissä, mutta ero ei ole tilastolli-

sesti merkitsevä. 

 

Mielipide alkolukon pakollisuudesta kaikissa 
koulukuljetusajoneuvoissa, N=220
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Kuva 15. Mielipide alkolukon pakollisuudesta koulukuljetusajoneuvoissa 

 

 

Reilu neljännes vastaajista totesi vapaamuotoisissa kommenteissa alkolukon 

olevan asiana vieras ja uusi (kuva 16). Useissa näistä kommenteista todet-

tiin, ettei kunnassa ole vielä käyty alkolukon käytöstä ja tarpeesta kunnollis-

ta keskustelua.  

 

Yli neljänneksessä kommenteista suhtauduttiin alkolukkoon myönteisesti. 

Sen odotettiin takaavan koulukuljetusten turvallisuuden. Osassa kommen-

teista alkolukkoa pidettiin ehdottoman tärkeänä. Joissain näistä kommen-



 

 

9 

teista todettiin, etteivät alkoholiongelmat ole tähän mennessä oman kunnan 

alueella aiheuttaneet ongelmia koulukuljetusten järjestämisessä. Turvalli-

suuden oletettiin siis parantuvan lähinnä yleisellä tasolla koko maassa.  

 

Neljänneksessä kunnista todettiin, että voimassaolevat koulukuljetussopi-

mukset rajoittavat toistaiseksi kunnan mahdollisuuksia alkaa edellyttää alko-

lukon käyttöä koulukuljetusajoneuvoissa. Näissä kommenteissa manittiin 

kuitenkin samalla, että kun koulukuljetuksia kilpailutetaan seuraavan kerran, 

aiotaan alkolukon käytöstä keskustella ja mahdollisesti ottaa se myös huo-

mioon kilpailutuksessa.   
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Kuva 16. Vapaamuotoisesti kirjoitetut kommentit. Joissain kommenteissa 

käsiteltiin useampaa aihepiiriä. 

 

 

Reilussa neljänneksessä vapaamuotoisia kommenteja pohdittiin alkolukon 

kustannusvaikutuksia. Laitteiden asentamisen todettiin olevan kallista ja 

kuljetusyrityksiltä vaadittujen laiteinvestointien kustannusten pelätään siir-

tyvän suoraan koulukuljetusten hintoihin. Tilanteen todettiin olevan hankala 

erityisesti pienissä kunnissa, joissa koulukuljetusten kilpailutuksen järjestä-

minen on hankalaa, koska tarjouskilpailuihin on jo nyt vaikea saada tarjouk-

sia. Tilanteen pelätään pienissä kunnissa vaikeutuvan entisestään, mikäli 

koulukuljetusten järjestämiseen sisältyisi myös vaatimus alkolukon hankki-

misista ja käytöstä. Osassa kustannuksia koskevista kommenteista ehdotet-

tiin ratkaisuksi mm. valtion tukia alkolukkojen asentamiseen koulukuljetus-

ajoneuvoihin.  

 

Alkolukkoon varauksellisempaa suhtautumista ilmaisevissa kommenteissa 

pohdittiin alkolukon käytöstä saatavia hyötyjä ja tarvetta alkolukon käytölle. 

Osassa kommenteista todettiin lukon olevan tarpeellisempi suurilla kuin pie-

nillä paikkakunnilla, sillä pienillä paikkakunnilla ihmiset tuntevat toisensa ja 

alkoholiongelmat tulevat helposti esimerkiksi vanhempien ja kunnan ym. 

tietoon. Koulukuljetusten alkoholivalvonnan todettiin perustuvan kuljettajien, 

heidän työnantajansa ja kunnan väliseen luottamukseen ja toimivan jo nyt 

hyvin. Osassa kunnista oli erikseen sovittu, että työnantaja tarkistaa kuljet-

tajien ajokunnon ennen ajoon lähtöä, eikä alkolukkoa pidetty kovin tarpeelli-

sena vaan pikemminkin kuljettajien ammattitaitoa tarpeettomasti ja louk-

kaavasti kyseenalaistavana kontrollina.  
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4. Yhteenveto tuloksista 
 

Suositusta alkolukon käytöstä koulukuljetusajoneuvoissa ei ole suurimmassa 

osassa kunnista otettu vielä mitenkään huomioon kuntien koulukuljetusten 

järjestämisessä. Alkolukon käyttö koulukuljetusajoneuvoissa on tällä hetkellä 

harvinaista: Vain 17 kunnassa (8 %) on 1-26 alkolukolla varustettua ajoneu-

voa. Käyttö on selvästi yleisempää väestömäärältään suurissa kunnissa, 

joissa koulukuljetuskäytössä olevien ajoneuvojen määrä on suuri. Näissäkin 

kunnissa alkolukkoja on yleensä käytössä vain muutamassa ajoneuvossa. 

Mikäli kunnassa on sovittu alkolukolla varustetun ajoneuvon käytöstä koulu-

kuljetuksissa, on käytön valvonta harvinaista. 

 

Koulukuljetukset kilpailutetaan lähes kaikissa kunnissa. Valtaosassa kuntia ei 

kilpailutusasiakirjoissa mainita alkolukkoa. Viidennes suosittelee sen käyttöä, 

14 % ottaa sen huomioon pisteytyksessä ja kuusi (3 %) kuntaa edellyttää 

alkolukon käyttöä. Alkolukon osuus pisteistä on 2-25 %.  

 

Asukasmäärältään suuremmissa kunnissa annetaan useammin alkolukon 

käytöstä lisäpisteitä kilpailutuksessa tai edellytetään sen käyttöä kuin pie-

nemmissä kunnissa. Kommenteissa mainittiin, että koulukuljetusten kilpai-

luttaminen on pienissä kunnissa hankalaa, koska tarjouskilpailuihin on vai-

kea saada tarjouksia. Alkolukon vaatimisen pelätään vaikeuttavan tilannetta 

entisestään pienissä kunnissa. 

 

Yli puolessa kunnista suhtaudutaan myönteisesti alkolukkoon ja alkolukon 

pakollisuuteen koulukuljetusajoneuvoissa. Alkolukon odotetaan parantavan 

koulukuljetusten turvallisuutta yleisellä tasolla. Monissa kunnissa on suunni-

teltu alkolukon ottamista huomioon kun koulukuljetuksia päästään seuraa-

van kerran kilpailuttamaan. 

 

Alkolukon käyttö herättää kunnissa myös epätietoisuutta ja asiaa pidetään 

uutena. Alkolukon käyttöönotossa ja vaatimisessa mietityttävät lähinnä lai-

tehankintojen kustannukset ja niiden vaikutus koulukuljetusten hintoihin ja 

tarjousten saamiseen kilpailutuksessa. Kymmenkunta vastaajaa ei pitänyt 

alkolukkoa kovin tarpeellisena vaan pikemminkin kuljettajien ammattitaitoa 

tarpeettomasti ja loukkaavasti kyseenalaistavana kontrollina. 
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KYSELYLOMAKE LIITE 1 
 

Kysely alkolukosta koulukuljetuksissa 
 
 

 

TAUSTATIEDOT 

 

1. Vastaajan nimi    

 

2. Vastaajan tehtävä  

1  Koulutoimenjohtaja 

2  Muu koulukuljetuksista vastaava, tehtävänimike?   

3  Koulukuljetuksia muiden tehtävien ohessa hoitava, tehtä-

vänimike?   

 

3. Kunta    

 

4. Maakunta 

1  Uusimaa 

2  Varsinais-Suomi 

3  Itä-Uusimaa  

4  Satakunta  

5  Häme 

6  Pirkanmaa  

7  Päijät-Häme  

8  Kymenlaakso 

9  Etelä-Karjala  

 

10  Etelä-Savo  

11  Pohjois-Savo  

12  Pohjois-Karjala  

13  Keski-Suomi  

14  Etelä-Pohjanmaa  

15  Pohjanmaa  

16  Keski-Pohjanmaa  

17  Pohjois-Pohjanmaa  

18  Kainuu  

19  Lappi  

 

5. Lääni  

1  Etelä-Suomen lääni 

2  Länsi-Suomen lääni 

3  Itä-Suomen lääni  

4  Oulun lääni 

5  Lapin lääni 

 

6. Kunnan asukasmäärä 

1  alle 1500 

2  1 500–2 499 

3  2 500–3 499 

4  3 500–4 999 

5  5 000–7 499 

6  7 500–9 999 

7  10 000–19 999 

8  20 000–29 999 

9  30 000–49 999 

10  50 000–99 999 

11  100 000– 
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ALKOLUKKO KOULUKULJETUKSISSA 

7. Koulukuljetuksia koskevassa asetuksessa säädetään, että kulje-

tuksissa on yleensä käytettävä alkolukolla varustettuja ajoneu-

voja (9 §). Miten suositus alkolukosta on otettu huomioon kun-

tasi koulukuljetuksissa? 

1  Ei mitenkään 

2  Alkolukon käyttöä on suositeltu koulukuljetusajoneuvoissa 

3  Alkolukosta on saanut etua kuljetusten hoitajia valittaessa 

4  Koulukuljetusajoneuvoissa edellytetään alkolukon käyttöä  

 

8. Kuinka monta ajoneuvoa on tällä hetkellä käytössä kunnan kou-

lukuljetuksissa? _____ 

 Kuinka monessa niistä on käytössä alkolukko? _____ 

9. Kilpailutetaanko koulukuljetukset kunnassasi? 

1  Ei (ohjelma siirtyy kysymykseen 11.) 

2  Osa kuljetuksista kilpailutetaan, osa ei. 

3  Kaikki julkisen joukkoliikenteen ulkopuolelle jäävät koulu-

kuljetukset kilpailutetaan. 

4  Kaikki kunnan koulukuljetukset (myös julkinen joukkolii-

kenne) kilpailutetaan. 

10. Miten alkolukkoa käsitellään kilpailutuksessa? 

1  Alkolukkoa ei mainita kilpailutusasiakirjoissa. 

2  Liikennöitsijöille suositellaan alkolukkojen asennuttamista 

koulukuljetuksissa käytettäviin ajoneuvoihin. 

3  Liikennöitsijöille annetaan lisäpisteitä, jos koulukuljetus-

ajoneuvoissa on alkolukko. 

Paljonko alkolukosta saa pisteitä suhteessa pisteiden ko-

konaismäärään? 

  
4  Liikennöitsijöiltä edellytetään alkolukon käyttöä koulukul-

jetuksissa käytettävissä ajoneuvoissa. 

11. Jos on sovittu, että kuljetuksissa käytetään alkolukolla varus-

tettua ajoneuvoa, niin valvotaanko tai tarkistetaanko tämän to-

teutumista? 

1  Ei 

2  Kyllä, miten?   

12. Mitä mieltä olet siitä, että alkolukko tulisi pakolliseksi kaikkiin 

koulukuljetusajoneuvoihin? 

1  Vastustan 

2  En osaa sanoa 

3  Kannatan 

13. Millaisia näkemyksiä tai kokemuksia kunnassanne on alkolukos-

ta koulukuljetuksissa? 

   

   
 

KIITOS! 
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TULOSKUVIA LIITE 2 
 

Miten suositus alkolukosta on otettu huomioon kuntasi koulukuljetuksissa?
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Uusimaa
Varsinais-Suomi

Itä-Uusimaa
Satakunta

Häme
Pirkanmaa

Päijät-Häme
Kymenlaakso
Etelä-Karjala

Etelä-Savo
Pohjois-Savo

Pohjois-Karjala
Keski-Suomi

Etelä-Pohjanmaa
Pohjanmaa

Keski-Pohjanmaa
Pohjois-Pohjanmaa

Kainuu
Lappi

Ei mitenkään Käyttöä suositellaan Käytöstä saa etua Käyttöä edellytetään

 
Alkolukkosuosituksen huomioon ottaminen maakunnittain, N=231 

 

Alkolukkojen osuus koulukuljetusajoneuvoissa
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Alkolukkojen ja koulukuljetusajoneuvojen välinen korrelaatio 
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Miten alkolukosta annetaan pisteitä kilpailutuksessa

2

4

1

12

3

0 2 4 6 8 10 12 14

25 %

10 %

6,60 %

5 %

noin  2 %

- 2 lisäpistettä
- Kaluston laatu (ikä, itumapaikkojen ja turvavöiden lkm, alkolukko) on 10 %
- Ei lisäpisteitä; otetaan huomioon tasatilanteessa
- Uutta kilpailtusta käynnistetään ja asia otetaan huomioon

LkmAlkolukko-
pisteiden 
osuus

 
ALkolukon osuus kilpailutuksen pisteytyksestä 

 

Alkolukon käsittely kilpailutuksessa
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Etelä-Pohjanmaa, N=15

Etelä-Savo, N=10

Keski-Pohjanmaa, N=5

Lappi, N=10

Kainuu, N=9

Päijät-Häme, N=7

Pohjanmaa, N=7

Pirkanmaa, N=8

Häme, N=8

Pohjois-Pohjanmaa, N=18

Itä-Uusimaa, N=5

Pohjois-Savo, N=15

Kymenlaakso, N=7

Varsinais-Suomi, =29

Pohjois-Karjala, N=11

Etelä-Karjala, N=9

Keski-Suomi, N=12

Uusimaa, N=10

Satakunta, N=12

%Alkolukkoa ei mainita kilpailutusasiakirjoissa

Alkolukkoa suositellaan koulukuljetusajoneuvoihin

Alkolukosta annetaan lisäpisteitä

Alkolukon käyttöä edellytetään koulukuljetuksissa

 
Alkolukon käsittely kilpailutuksessa maakunnittain 
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VAPAAMUOTOISET KOMMENTIT LIITE 3 
 

Millaisia näkemyksiä tai kokemuksia kunnassanne on alkolukosta koulu-
kuljetuksissa? 
 
On otettu tai aiotaan ottaa huomioon kilpailutuksessa 

Tulemme jatkossa ottamaan asian huomioon kuljetuksia kilpailuttaessamme. 

Ensi kesänä päättyvässä 3 vuoden tarjouspyynnöissä ei alkolukkoa ollut esillä. Seuraavalla tar-
jouskierroksella sitä edellytettäneen. 

Tarjouspyyntöön sisällyttäminen oli avaus keskustelulle asiasta, nyt pitäisi jatkaa aiheesta. Toisaal-
ta on ollut puhetta koulutuksesta monista muistakin asioista kuljettajille. Asian valmisteluun kiirei-
nen syksy ei ole vielä jättänyt aikaa! 

Meillä on vanhat sopimukset liikennöitsijöiden kanssa. Uudet kilpailutukset ovat ensi keväänä kun 
liitymme uuteen kuntaan. 

Kunnan koulukuljetusten kilpailutus tapahtui 2005, jolloin alkolukosta ei vielä tiedetty mitään. Tar-
jouskausi oli siis 2005-2008 + 1 vuoden optio, siis kesään 2009 saakka. Ensi talvena suoritettavas-
sa kilpailutuksessa edellytetään kaikissa kouluautoissa alkolukkoa 2009-2012 + mahd optiovuodet. 

Seuraavan kilpailutuksen aikana ko. asetus tullaan ottamaan huomioon. 

Meillä hoitaa Hangon Ula Taksi koulukyydit ja alkolukosta ei olla puhuttu, mutta ensi vuonna kun 
seuraavan kerran pyydämme tarjouksen se voi olla aiheellista! 

Alkolukko otetaan mukaan seuraavaan koulukuljetusten kilpailutuskierrokseen. 

Alkolukon käytöstä on keskusteltu koulutoimen viranhaltijoiden, lautakunnan ja liikennöitsijöiden 
välisissä yhteispalavereissa. Asia on vireillä. 

Alkolukot ovat vasta tulossa vaatimuksena meneillään olevassa kilpailutuksessa. Alkolukkoa pide-
tään jatkossa kuljetussopimuksen ehtona. 

Alkolukkoja on kahdessa autossa kokeilukuontoisesti. Uuden Jyväskylän aloittaessa toimintansa 
asiaa valmistellaan mm. kilpailutuksen ohjeistuksissa. 

Muuta:  Kohta 8: Seitsemän taksia ja neljä bussia. Kyselyyn annetut tiedot koskevat kevään 2008 
kilpailutusta. Seuraava kilpailutus tehdään keväällä 2009. 

Sopivan kokoisista takseista, ja takseista yleensä, jo nyt pulaa. Harkitaan asettamista kilpailutuskri-
teeriksi kun seuraava koulukuljetusten kilpailutus tulee ajankohtaiseksi. 

Valvontaa alkolukon käytöstä ei vielä ole tehty. Asia oli ensimmäistä kertaa kilpailutuksessa muka-
na. Valvonta tullaan tekemään sopimuskauden aikana. Kyselynä yrityksille tai vierailulla / tutusmis-
käyntiä kuljetuskalustoon.   Alkolukosta on mielestäni positiivisiä kokemuksia. Mitään negatiivista ei 
ole tullut kunnan tietoisuuteen. 

Ei kokemuksia käytöstä, mutta merkitys kilpailutuksessa tulee kasvamaan. 

Seuraavassa koulukuljetusten kilpailutuksessa alkolukosta saa joko lisäpisteitä, tai suositellaan 
käytettäväksi. 

Tänä syksynä alkaneella sopimuskaudella alkolukosta sai ensimmäistä kertaa lisäpisteitä. Kaikki 
lisäpisteitä alkolukosta saaneet asennuttivat alkolukot autoihin vasta sen jälkeen, kun päätös hei-
dän autojen hyväksymisestä kuntamme kouluajoihin oli tehty. Osalla oli ongelmia saada halua-
mansa laitteet autoihin ja kalibrointi ongelmien vuoksi ne jouduttiin kertaalleen vaihtamaan. Tästä 
seurasi eripuraa toisten liikennöitsijöiden kanssa, joiden mukaan kunta ei tarpeeksi tiukasti valvo-
nut ja vaatinut alkolukkoa tarjousten mukaisesti kaikkiin autoihin heti kouluajojen alkaessa syksyllä. 
Näkisin, että alkolukot ovat erittäin hyvä asia kouluautoissa. Mutta toisaalta tarjoajista on pulaa ja 
riski on, että jos se vaaditaan ehdottomasti, se vähentää tarjoajia entisestään - etenkin sellaisia 
yhden auton liikennöitsijöitä, jotka ajavat autoaan pääosin itse. 

Oppilaiden vanhemmat ja opetusväki kannattavat käyttöönottoa. Osa kuljettajista suhtautuu vara-
uksella asiaan. Seuraavassa kilpaluttamistilanteessa tullaan joiltakin osin vaatimaan alkolukon 
käyttöä. 

Alkolukot edellytettiin viimeisessä kilpailutuksessa.  Yrittäjät eivät ole saaneet maahantuojalta 
alkolukkoja eli saadun tiedon mukaan myynnissä jotain häiriötä? 

Tällä hetkellä voimassaolevat kuljetussopimukset on kilpailutettu ennen alkolukkosuosituksen 
voimaantuloa, joten alkolukkoa ei kesken sopimuskauden ole vaadittu. Yhdessä autossa alkolukko 
on käytössä yrittäjän muun sopimuksen pohjalta.  Seuraavassa kilpailutuksessa asia tulee esille. 

Tällä hetkellä ei ole minkäänlaisia kokemuksia. Kun seuraavan kerran kuljetukset kilpailutetaan, 
alkolukko otetaan hakemusasiakirjoissa huomioon. 
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ei ole kokemuksia, koska autoissa ei vielä niitä ole seuraavan kerran kilpailutettaessa asiaa ote-
taan huomioon 

Meillä ei vielä ole kokemuksia, koska sopimukset tehdään kolmeksi lukuvuodeksi kerrallaan. Vii-
meksi koulukuljetustarjoukset on pyydetty vuonna 2006. Seuraavat kuljetustarjouspyynnöt lähtevät 
kevättalvella 2009. Asiasta on keskusteltu. 

Kilpailutuksessa päätettiin ottaa esisille ko. asia ja ottaa alkolukko osaksi pisteytystä. Yhdelläkään 
oppilaskuljetuksiin osallistuvalla autoilijalla ei ole alkolukkoa autossaan joten asiasta ei ole kunnas-
samme kokemuksia. 

Seuraava kilpailutus keväällä 2009, jolloin tod. näk. tullaan edellytämään alkolukkoa. 

Vuoden 2006 kilpailutuksessa alkolukosta sai lisäpisteitä. Alkolukot herättivät paljon keskustelua, 
josta suurin osa oli vastustajia. Kuljetukset kilpailutetaan tammikuussa 2009 ja Helsingissä alkoluk-
ko tulee olemaan ehdoton edellytys valituksi tulemiselle. 

Ensi vuonna kilpailutetaan kaikki koululaiskuljetukset ja silloin harkitaan alkolukko -vaatimusta. 

Ei ole kokemuksia. Seuraavassa kilpailutuksessa tullaan pohtimaan alkolukon suositusta / lisäpis-
teitä / edellytystä. 

On keskusteltu asiasta taksarien kanssa, taksarit itse suhtautuvat asiaan positiivisesti, jatkossa 
ottanemme kilpailutuksessa huomioon 

 
Myönteinen suhtautuminen 

Alkolukko tullaan varmasti jossain vaiheessa vaatimaan kaikissa kunnissa koulukuljetusajoneuvoi-
hin, mikä on hyvä asia. 

Tähän päivään mennessä ei alkolukkoa ole koettu tarpeelliseksi, mutta alkolukon pakollisuus ei 
olisi lainkaan huono asia! 

Alkolukko pitäisi olla kaikissa koulukuljetusta hoitavissa takseissa. Asia ei käytännössä ole tullut 
millään tavalla kunnassamme esille. Ilmeisesti uusiin autoihin niitä ollaan säännönmukaisesti hank-
kimassa. 

Ehdottoman tärkeä olisi, että alkolukko olisi pakollinen koulukuljetuksissa. KANNATAN 100 %! 

Ei ole koettu tarpeelliseksi tämänhetkisen kokemuksenperusteella. -Pakollisuus olisi kuitenkin hyvä 
asia, koska tapauksia (rattijuopumus koulukuljetuksessa) tulee jatkuvasti ilmi eri puolilla maata. 

Alkoholitapaukset eivät ole olleet suuri olengelma, mutta alkolukon yleistyminen kannatettavaa- 
ettei mitään pääse tapahtumaankaan 

Alkolukollisia autoja on tänä syksynä 2008 paljon enemmän kuin viime vuonna. 

Kokemuksia ei ole mutta yleinen näkemys on että alkolukkoa olisi hyvä olla käytössä. 

Ei kokemuksia, näkemys että lisää turvallisuutta. 

Tärkeitä ja luo turvallisuutta myös huoltajien näkökulmasta 

Ei kokemuksia. Näkemyksenä voin sanoa, että alkolukon käyttö koulukuljetuksissa pitäisi laissa ja 
asetuksessa määrittää pakolliseksi, jokaiseen koulukuljetusautoon. Mitä pienempään kuntaan 
mennään, niin sitä vaikeampi on vaatia mitään, koska kunnan koulukuljetukset ovat paikallisten 
liikennöitsijöiden tuottamaa palvelua. Myös turvavyöasiat pitäisi olla laina kautta pakollisia vanhoille 
autoille, ei pelkästään uusille autoille. 

Koulukuljetusten hoitajat valittaan kilpailutuksen perusteella. Tarjouspyyntöasiakirjoissa edellyte-
tään, että valittava yritys noudattaa kuljetustoiminnassaan ja kalustonsa osalta kaikilta osin lain-
säädäntöä ja viranomaismääryksiä. Mikäli alkolukko olisi pakollinen, tulisi sen automaattisesti 
kuulua ko. autoihin. 

Asiasta on keskusteltu sekä lautakunnassa, että liikennöitsijän kanssa.  velvoitetta hankinnalle ei 
ole asetettu kunnan toimesta liikennöitsijälle 

Pakollisiksi siinä vaiheessa, kun siitä lailla säädetään. 

Koululaisautoissa ei ole tällä hetkellä alkolukkoa. Ks. kohta 12! (=kannatan) 

Juvalla kuljetuksissa on ns. rattijuopumuspykälä, jonka mukaisesti kaikkien kuljettajien tausta on 
tarkastettu. Linja-autoyritykset vastaavat kuljettajistaan itse. Jos laiminlyöntejä havaitaan on se 
sopimuksen purkuperuste. Mikäli rattijuopumustuomioita on, se on sanktioitu, tuomioista joutuu 
ulos ns. kuljettajaringistä Jos tuomioiden takia on "ulkona" kuljetusringistä, saa ajo-oikeuden takai-
sin vain hankkimalla alkolukon autoon. Juvalla rattijuopumussäädökset koskevat kaikkia kunnalle 
liikennöiviä kuljettajia, ei vain koulukuljettajia. Rattijuopumussäädöksistä on maininta kilpailuasiakir-
joissa.  Joroisissa ja Rantasalmella ei ole otettu kantaa asiaan. Tämän lukuvuoden aikana on käsit-
telyssä yhtenäistetyt kuljetusperiaatteet, jolloin asia tulee esiin. 
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Poistaa turhat epäilykset sekä kuljetusten järjestäjältä että huoltajilta. Pitkissä sopimuksissa (3 v) ei 
suurta kustannusvaikutusta. Lyhyemmissä (1 vuoden) selvä kustannusvaikutus. Valvonta osittau-
tunut tarpeelliseksi, 

Jos laitteen hinta ei ole korkea ja kuljettajat noudattavat 0 rajaa alkolukon yleistymiselle ei luulisi 
olevan estettä. Lapset eivät voi valita kyytiä, mutta kuljettajat voivat vaikuttaa asenteeseensa. 
Alkolukko ei toiminnan este vaan varmistus joka tuo lisäturvallisuutta. 

Liikennöitsijä on valmis varustamaan koulukuljetusatot alkolukoilla. 

Autot, joissa on jo pidempään ollut alkolukko koetaan vanhempien taholta myös kaikin puolin muu-
ten turvallisemmiksi kuin autot ilman alkolukkoa. 

 

Ei aiempaa kokemusta 

Alkolukosta koulukuljetuksessa ei ole kokemuksia eikä sitä ole kilpailutuksessakaan kyydeiltä 
edellytetty. Pienen kunnan etu on se, että autoilijat ja heidän kuljettajat tunnetaan. Riski alkoholin 
vaikutuksen alaisena ajamiseen on ehkä sen vuoksi pienempi. 

Ei kokemuksia 

Ei kokemuksia. 

Ei kokemuksia. 

Ei kokemuksia. 

Ei kokemuksia. Sen sijaan joitakin huomautuksia jonkun kuljettajan kunnosta. 

Ei kokemusta 

Ei minkäänlaisia 

Ei mitään 

ei ole 

Ei ole kokemuksia 

Ei ole kokemuksia. Maaseudulla taksiautoilijoilla ei ole juurikaan vierasta työvoimaa, eikä yrittäjien 
kanssa ole ollut ongelmia. 

Ei ole tullut esille. 

Ei ole vielä tietoa eikä kokemuskia. Olettaisin että on hyvä asia, toivottavasti tulisi pakolliseksi. 

Ei vielä kokemuksia, joten en osaa sanoa asiaan vielä mitään. 

Ei yhtään valitusta huoltajilta tai koulun henkilökunnalta. 

Kokemuksia alkolukon käytöstä ei ole. Asiasta on silloin tällöin keskusteltu, mutta toistaiseksi alko-
lukon käyttöä ei vaadita koulukuljetuksissa.   

KOKEMUKSIA EI TOISTAISEKSI OLE EIKÄ ASIASTA OLE KÄYTY VAKAVAA KESKUSTELUA 

Kuljetus on kilpailutettu, mutta siinä yhteydessä alkolukkoasia on jäänyt huomioimatta. 

Olemme tiiviissä yhteistyössä kuljetuksia suorittavan tahon kanssa ja toistaiseksi ainakaan ei ole 
ollut ongelmia alkoholin suhteen. Siksi asia ei juurikaan ole herättänyt keskustelua  tai alkolukkoa 
ei ainakaan vielä ole vaadittu koulukuljetuksiin. 

Taksiyrittäjien kanssa on sovittu, että he yhdessä valvovat sitä, että kaikki kuljettavat ovat koulu-
laisajoissa ja muissakin ajoissa aina selviä. 

Tällä hetkellä ei ole ainakaan ollut tarvetta alkolukkoihin. Taksiaseman itsekontrolli on ollut riittävä. 

Koulukuljetukset on kilpailutettu pari vuotta sitten. Silloin ei kilpailutusasiakirjoissa mainittu alkolu-
kosta. Toistaiseksi ei ole ollut ongelmia pienellä paikkakunnalla hyvin tunnettujen kuljettajien alko-
holinkäytön suhteen. 

 
Kustannukset mietityttävät 

Se on paikallisille takseille kustannuskysymys eli jos kunta edellyttää, niin se vaikuttaa palvelun 
saamiseen. 

Autoilijat vastustavat alkolukon käyttöpakkoa, koska se lisää kustannuksia muutenkin kohonneisiin 
kustannuksiin. 

Kuljetusyrittäjät eivät tunnu pitävän lukkoa tarpeellisena, koska he toteavat itse kuljettajansa tilan 
ajoon lähdettäessä. Keskustelimme yrittäjien kanssa asiasta keväällä, mutta tulokseksi tuli lähinnä 
se, että kulut koituvat taksikyytien hintoihin. 
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Jälkiasennuksena aiheuttaa kohtuuttomia lisäkustannuksia liikennöitsijöille. Täytyisi lähteä siitä, 
että uudessa kalustossa oltava, jolloin siirtymäkauden jälkeen asia olisi kunnossa. Siikaisissa ei ole 
ilmennyt tähän mennessä kuljettajien alkoholiongelmia. 

Maaseudulla tunnetaan henkilökohtaisesti kuljetusyrittäjät. Mikäli jatkuva alkoholiongelma, se 
yleensä tiedetään. Satunnainen ajo päihtyneenä ei tietenkään tule tietoon. Mikäli alkolukko on 
kallis, se rasittaa yrittäjiä, joiden ajomäärä on pieni. 

Tarjouksia on vaikea saada, joten alkolukolla ei asiaa voinut nyt hankaloittaa. Kilpailutus ensim-
mäistä kertaa tälle lukuvuodelle. Mukana myös julkinen liikenne taksien vaihtoehtona. Julkista 
liikennettä saatiin lisätyksi, mutta vanhemmat vastustavat ja haluavat taksikuljetuksia. 

Liikennöitsijät pitävät alkolukon hankintakustannuksia kovina, joten eivät ole kovin innokkaita niitä 
hankkimaan. Jos määräys alkolukosta tulee, olisi hyvä avustaa liikennöitsijöitä niiden hankinnassa. 

Nykyisellään melko kalliita (kustannuskysymys autoilijalle).  Jos tulisi kaikille pakolliseksi, kysyntä + 
kilpailu kasvaisi ja hintakin ehkä halpenisi.  Pitäisi olla helppokäyttöinen mutta myös varma. 

Tulee olemaan kustannuskysymys yrittäjille ainakin tällä hetkellä 

Osa autoilijoista pitää alkolukon hankintaa kalliina. 

Alkolukko periaatteena on kannatettava asia. Mutta millä varmistetaan, ja kuka maksaa ne kustan-
nukset, kun laitteen toimimattomuuden tai teknisen vian takia koulukuljetukset jäävät ajamatta sikäli 
kun alkolukon estoa ei voi kiertää. Jos alkolukko tulee pakolliseksi niin sen rajaaminen pelkkiin 
koulukuljetuksiin on keinotekoista koska harva auto ajaa vain ja ainoastaan koulukuljetuksia. Ajo-
kunnon varmistaminen koskee näin kaikkia kuljetuksia, eritoten henkilökuljetuksia koska niissä 
mahdolliset alkoholin aiheuttamat vaarat uhkaa myös kyydissä olevia, ei pelkästään kuljettajaa. 
Ajonestotekniikan ja valvonnan kehittyessä sekä toimipisteverkoston laajentuessa osasta ongel-
mista tullaan pääsemään eroon. 

Laitteet ovat ainakin vielä autoilijoilta saadun tiedon mukaan epävarmoja  ja kalliita. Mikäli laitteet 
tulevat pakollisiksi, tarkoittaa se sitä, että niistä aiheutuvat kustannukset sisällytetään tarjouksiin ja 
kaupunki joutuu  ne maksamaan.  Jos tulee pakolliseksi on siirtymäajan oltava niin pitkä, että lait-
teet kuuluvat autojen perusvarustuksiin. 

Alkolukko on liikennöitsijöiden mielestä kallis lisähankinta, eivätkä katso tarpeelliseksi, koska kuljet-
tajat ovat olleet luotettavia. Kaupungille ei myöskään ole tullut tietoa, että olisi ollut ongelmia asias-
sa. 

Alkolukon käyttövoidaan nähdä yleisesti turvallisuutta lisäävänä tekijänä. Kuljetusten kilpailutus on 
kunnassamme ollut ongelmallista siten, että todellista kilpailuasetelmaa ei monille reiteille synny 
vähäisen tarjousmäärän vuoksi. Alkolukon edellyttäminen liikennöitsijöiltä saattaa edelleen vähen-
tää koulukuljetuksiin halukkaiden liikennöitsijöiden määrää. 

Emme ole laittaneet alkolukkoehto kilpailutusasiakirjoihin koska silloin emme saa yhtään tarjousta. 
Viimeksi saimme 5 tarjousta 24 linjalle. Kilpailua ei kerta kaikkiaan ole. Vastaus alkolukon puuttu-
miseen on yleensä liian kallis investointi. 27stä autosta 7 ajaa säännöllisesti ja 20 autoa kuuluu 
kahteen taksiasemaan ja ajaa vuoron sattuessa. 

Pienissä kunnissa alkolukko vaatimus nostaa turhaan hintoja. 

Pienessä kunnassa tunnemme kaikki koululaisten kuljettajat, ja valvonta pelaa, joten täällä alkoluk-
ko on ylimääräinen kustannustekijä 

Meillä ei ole minkäänlaisia kokemuksia alkolukasta, koska emme ole sitä vaatineet. Tarjouskilpailu 
ratkaistaan pelkästään hinnan perusteella niiden kesken, jotka täyttävät kilpailutusasiakirjoissamme 
vaatimamme muuten tiukat ehdot ja laatuvaatimukset. Alkolukkoa ei vaadita, koska se on kallis ja 
nostaisi kuljetusten hintaa. Eli meillä pitäisi vaatia alkolukkoa kaikilta tai sitten ei keneltäkään, kos-
ka tarjouksia ei pisteytetä. Kun käytössä on 12 autoa ja yhden alkolukon hinta on keskimäärin 
2.500, niin siitä seuraa yrittäjille n. 30.000 euron lasku, joka todennäköisesti vyörytettäisiin kaupun-
gille. Toistaiseksi meillä kuljetuksia hoitavat tutut ja turvalliset kuljettajat, joten alkolukon vaatimus 
ei ole ollut ajankohtainen. Mikäli tilanne muuttuu, niin asia harkitaan uudestaan. Edellisen kohdan 
(12) kysymykseen vastustus tulee pelkästään hinnan perusteella. 

Alkolukkojen asentaminen kaikkiin autoihin siirtää hinnat kunnan kuljetuskustannuksiin. Yksittäinen 
autoilija, joita myös tarvitsemme,  voi jopa menettää mahdollisuuden kilpailulutuksessa alkolukon 
kalleuden takia.  Vastuun siirtäminen johonkin mekaaniseen laitteeseen on väärään suuntaan 
menoa. Vastuu kuljettajien raittiudesta pitää olla viimekädessä kuljetusta harjoittavalla yrittäjällä. 

 
Varauksellinen suhtautuminen 
(ei tarvetta, sosiaalinen valvonta, laitteiden toimivuusepäilyjä) 

Emme ole tilastoineet sitä onko autoissa alkolukko vai ei. Emme ole kokeneet asiaa mitenkään 
ongelmalliseksi.  Suositukset ovat turhia ilman määräyksiä, joita valvotaan Valvontaan pitäisi löytyä 
sitten myös jostain resurssit. 

Koululaisliikenteessä liikenne valvoo myös itse itseään. Jokaiselta kuljettajalta edellytetään ajokun-
toisuutta. En näe, että alkolukkoa tarvitsisi käyttää muuten kuin ongelmakuljettajien osalta. 
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Alkolukosta on järjestetty koulutusta osana muuta koulukuljettajien koulutusta. Vastaanotto kiinnos-
tunutta mutta varauksellista. Eniten kuljettajia epäilytti laiteen toimivuus ja miten toimitaan ongel-
matilanteissa. 

En usko, että on tarvetta. 

Koska paikkakunta on kovin pieni, kaikki tuntevat toisensa. Koulutaksina toimiminen ei olisi sosiaa-
lisen kontrollin vuoksi lainkaan mahdollista, jos olisi tiedossa, että liikennöitsijällä tai hänen kuljetta-
jallaan on alkoholiongelma. Ja tällainen ongelma tulisi hyvin pian esille, juuri sosiaalisen kontrollin 
vuoksi. Joten "yhteisö toimii kontrollina" 

Askola pieni kunta, jossa tunnemme hyvin koulukuljetuksia hoitavat kuljettajat, siksi ei olla nähty 
aiheelliseksi vaatia alkolukkoa. 

Koulutaksien kannanotto on, että alkulukkoa ei pitäisi ainakaan tässä vaiheessa määrätä pakolli-
seksi koululaiskuljetuksiin, koska sen kehittely on vielä alkuvaiheessa ja siksi hankala käyttää.    
Koulutaksit ovat koululaisajossa vain 3-10 tuntia päivässä, muun ajan muussa käytössä. 

Olen tehnyt tätä työtä viimeiset neljäkymmnetävuotta (40), onneksi kuljettajat/autoilijat/liikennöitsijät 
ovat olleet raittiina  ratissa. 

Olemme keskustelleet asiasta, mutta kuljettajat eivät luota laitteiden toimimiseen - entä jos pakka-
sen, kosteuden tms. vioittama laite estää aamulla ajoon lähdön, ja koulukyyti jää ajamatta.  Jos 
oikeasti alkoholia veressä oleva kuski yrittää rattiin, keinot alkolukon hämäämiseksi kyllä löytyvät. 
Lisäksi kuljettajillamme ei ole ollut alkoholiongelmia. 

Kuljettajat katsovat sen epäluottamukseksi ammattikuntaa kohtaan! 

Kilpailutuksessa ei ole vaadittu alkolukon asentamista, koska kunnassa on todellisen kilpailutilan-
teen kannalta liian vähän takseja koulukuljetuksiin. 

Jo nykyiselllään kuljetusratarjousten saanti on vaikeaa; jos lisätään vaatimustasoa, voi olla että 
vaikeutuu entisestään.  Tarjouksia ei nykyisinkään tule kuin muutama (hyvä jos kaikkiin kohteisiin 
yhtään).  En usko että alkolukko muuttaisi mitään muuta kuin olisi lisärasite autoilijalle; meillä on 
hyvät, vastuuntuntoiset  taksi- ja linja-autokuskit, joilla "alkolukko" on vakiovarusteena korvien 
välissä ;-) 

Ei ole käytösä.  Koulutuksessa korostetaan kuljettajille näitten vastuuta kasvattajina ja muutenkin 
suuresta vastuusta.  Tieliikennelaki jo edellyttää raittiutta liikenteessä, joten näitten toimenpiteiden 
pitäisi riittää. 

Suhtaudun siinä mielessä kielteisesti, koska minun on vaikea uskoa, että kunnassamme olisi/tulisi 
vaikeuksia tämän asian kanssa. Alkolukon hinta siirtyisi korkeamman hinnan muodossa kunnan 
maksettavaksi. Ymmärrän, että tilanne isossa kaupungissa saattaa ola toinen. 

 

Edellisten luokkien yhdistelmiä (ei kokemuksia, ei tarvetta, kallis, suosi-
tellaan jatkossa, toivotaan kaikille pakolliseksi) 

Meillä ei ole kokemuksia. Meillä on meneillään toinen sopimusvuosi eikä silloin tarjouspyyntöä 
tehdessä ole huomioitu alkolukkoasiaa. Kilpailua ei ole paljon syntynyt vaikka tarjouspyyntöjä on 
lähetetty lähialueen kuntien taksi- ja linja-autoyrittäjille. Linja-autoissa kuljettavat saattavat vaihdel-
la, joten ehkä siihen tarpeellisempi. 

Ei ole näkemyksiä eikä kokemuksia. Asia on uusi ja vieras. Pitää ottaa esille, kun seuraava tar-
jouskierros käydään tai jo aiemmin, jos tulee pakolliseksi. 

Kokemuksia ei ole. Seuraavassa koululaiskilpailutuksessa alkolukon käyttöä suositellaan, mutta 
sitä ei aseteta pakolliseksi ehdoksi. Suurin osa autoilijoista on vastuullisia eivätkä tarvitse alkoluk-
koa.  Mutta tietylle osalle se olisi tarpeellinen. Liikenneturva esitteli alkolukkoa autoilijoille tilaisuu-
desta, jonka opetustoimi järjesti syksyllä 2008 autilijoille.  Autoilijat suhtautuivat siihen myönteisesti. 

Alkolukko lähtökohtaisesti erittäin hyvä idea. Pienehköllä paikkakunnalla herättää tietty vastustusta 
autoilijoiden parissa hankintahinnan ja käytettävyyden vuoksi. Autot eivät vapaudu alkolukosta 
myöskään kouluajojen ulkopuolella. Vaikuttaako tarjoajien määrään? Keuruullakin koulukuljetuksis-
sa mukana myös tilausliikennekalustoa, alkolukko pitäisi kuulua luonnollisesti myös niille. Vaikeut-
taako saman kaluston linjavuoroliikennettä? 

Ei ole kokemuksia, mutta toivottavasti tulee pakolliseksi. Kun kustannusvaikutus perustuu lakiin, 
päättäjät ei voi jäädä pohtimaan, kannattaako vai ei, vaan määrärahat pitää löytyä. 

Asia on niin uusi, etten ole paljon edes ehtinyt siitä puhua kuskien kanssa kuin ohimennen. Maa-
seudulla on pula kuljettajista. Toistaiseksi ei ole ollut vaikeuksia alkoholin suhteen. Alkolukko olisi 
ehdoton parannus asiaan. 

Se on uusi asia. Kuljettajien koulutustialisuudessa sen tarpeellisuudesta on keskusteltu. Helpointa 
olisi, että se tulisi pakolliseksi sekä linjaliikenteeseen että takseille ja poliisiviranomainen valvoo.  
Pakollisuus ei siis vaan kouluajoihin vaan kaikkeen kuljetukseen (tavara ja henkilöliikenne). 

Käytöstä ei ole sovittu. Näkemyksenä tulevaisuudessa vähintään suositus. 
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Alkolukkoa ei kunnassamme ole vaadittu koulukuljetuksissa, koska sen hinta on tällä hetkellä vielä 
erittäin korkea ja autoilijat ovat kokeneet sen hankinnan olevan kohtuuton kustannus verrattuna 
tuloihin, jotka he koulukuljetuksista saavat. Olemme järjestäneet yhdessä liikenneturvan kanssa 
koulutuksen alkolukon käytöstä ja kertoneet tämän hetkisen lainsäädännön tilanteen ja "vahvan 
suosituksen" alkolukon käytöstä autoilijoille. Alkolukkojen hankintakustannukset autoilijat sisällyttäi-
sivät erittäin todennäköisesti tarjoushintoihin, jolloin kustannusvaikutus siirtyisi kunnille. Lisäksi 
kuntamme autoilijoista moni oli sitä mieltä, etteivät tekisi jatkossa tarjouksia koulukuljetuksista 
ollenkaan, mikäli kunta vaatisi alkolukon käyttöä. Mikäli alkolukon käyttöä halutaan lisätä, tulisi 
valtion osallistua hankintakustannuksiin. 

 Alkolukoissa on ollut jonkin verran toimintaepävarmuutta - Hidastaa jonkin verran matkantekoa  - 
Taksiautoilijat ovat sitä mieltä, että se on kallis hankinta ajomääriin nähden - Joku taksiautoilijoista 
on jopa sanonut, että jos seuraavassa kilpailutuskierroksessa on alkoluokko pakollisena vaatimuk-
sena, niin "hanskat on löytävä tiskiin". Alkolukko maksaa tuloihin nähden sen verran paljon, ettei 
siihen voida investoida 

Kun asia on otettu puheeksi kuljetttajien kanssa, ovat sanoneet, että kyllä he alkolukot hankkivat, 
jos niin vaaditaan, mutta samalla taksatkin nousevat. Kun ensi keväänä kilpailutamme ostoliiken-
teen, uskon, että otamme alkolukon tarjouspyyntöön ja ainakin lupaamme lisäpisteitä, jos sellainen 
autossa on. 

En ole noin 10 vuotta kestäneen hallintourani aikana törmännyt kertaakaan kuljettajien alkoholion-
gelmaan. En siksi keväällä kiinnittänyt ko. asiaa sen suurempaa huomiota. Toiseksi, kilpailu koulu-
kuljetuksista kunnassamme on olematonta. Miksi tuoda uusia kustannuksia takseille. Ei alkolukosta 
haittaakaan ole, mutta kuljetuskustannuksiinhan se sisältyy. 

Alkolukkoa ei ole käytetty kilpailukriteerinä eikä niiden olemassa oloa tarkistettu, koska tällä seudul-
la niitä ei tietojeni mukaan ole käytössä ja olemme pitäneet niiden vaatimista kohtuuttoman suure-
na hankintana yrittäjille. Mielestäni ne voitaisiin vaatia uusiin takseihin ja busseihin pakollisiksi, 
jolloin ne yleistyisivät melko nopeasti. Jos ajatellaan asiaa oppilaiden turvallisuuden näkökulmasta, 
kaikille pakollinen alkolukko olisi ehdottomasti hyvä asia. 

Pidämme vuosittain muutaman palaverin koulukuljetuksista vastaavien autoilijoiden kanssa. Osa 
autoilijoista kannattaa alkolukon asentamista. Osa pitää sitä turhana menoeränä, joka laskutetaan 
kuitenkin asikkaalta. 

Periaatteessa erittäin hyvä asia, mutta hankinta ei saisi kaatua yksin yrittäjän niskaan eikä toisaalta 
sitä kautta suoraan asiakashintoihin (esim. hankinta ministeriön tuella). Ongelmat myös selvitettävä 
laitetuen, ylläpidon, valvonnan yms. kannalta eli onko kohtuullista vaatia, jos olosuhteet kentällä 
ovat erilaiset. Toivon toki, että jossain lähitulevaisuudessa tähän päästäisiin. 

Tähän mennessä ei ole ollut kuljettajien suhteen alkoholin käyttöön liittyviä ongelmia. Vaikea vaatia 
lukon käyttöä, kun se olisi yksi lisä- kustannus autoille.  Toivottavasti tulee pakolliseksi. 

Koulukuljetusten kilpailutuksessa yhtäkään tarjousta ei olisi saatu, jos alkolukko olisi mainittu eh-
dottomissa vaatimuksissa. Alkolukko pitäisi säätää lailla pakolliseksi koulukuljetusajoneuvoihin. 

Jos alkolukko tulisi pakollisiksi vain kaikkiin koulukuljetusajoneuvoihin, olisi liikennöitsijöitä hyvin 
vaikea saada hoitamaan koulukuljetuksia. Käsityksemme on, että liikennöitsijät eivät mielellään 
investoi alkolukkoon, ellei ole pakko. Alkolukkopakko pitäisikin ulottaa kaikkiin takseihin ja bussei-
hin. Mielellään näkisimme kuljettajillamme alkolukot yhtenä turvallisuutta edistävänä tekijänä. 

 
Muuta 

Meillä on kuljetuksessa vain yksi oppilas, joka käyttää julkisista linjaa. 

Kaikki kuljetukset hoidetaan taksilla ja kilpailutetaan. Nyt on kaksivuotisen sopimuksen viimeinen 
kausi. Ensi vuonna kuntaliitos Kokkolaan. 

Muurlan kunta yhtyy Saloon 2009 alussa ja silloin toimimme Salon systeemien mukaan, joten tämä 
kysely ja vastaukset ovat hieman epäluotettettavia Muurlan osalta. Lisäksi olen uusi kaveri rehtorin 
hommissa täällä, joten tietokin hieman toisen käden tietoa. 

Muuta huomioitavaa... Vastaukset koskevat ainoastaan suomenkielisen koulutoimen kuljetuksia. 
Ruotsinkielisellä puolella on huomattavasti paljon enemmän vuoroja ajossa! 

Palautetta kysymyksestä 11: vaihtoehto Ei ole sovittu puuttuu, koska jos vastaa kysymykseen Ei, 
se tarkoittaa, ettei asiaa valvota tai tarkisteta. 

Kohta 8 tarkennus: 9 autoa reittivuorojen lisäksi 


