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Osmo Fribergin valtuustoaloite maksuttomasta joukkoliikenteestä oppilasryhmille
972/00.02.50/2019
Kaupunginvaltuusto 04.03.2019 § 42

Osmo Friberg teki seuraavanlaisen valtuustoaloitteen:
"Valtuustoaloite maksuttomasta joukkoliikenteestä oppilasryhmille Salossa,
matkat olisivat ilmaisia välillä klo 9-15 koulupäivänaikana matkalla tulee
olla opettaja mukana. Aloitteen tavoitteena on mahdollistaa todellista
tasaarvoa oppilaiden välillä, kun keskustassa sijaitseva koulu pääsee
helposti mm elektroniikka museoon on toisaalla esimerkiksi vaskion
koululla se huomattavasti vaikeampaa, kun oppilasryhmä matkat
kaupungin joukkoliikenteessä olisivat ilmaisia olisi se Vaskioltakin hyvin
tavoitettavissa.Esimerkiksi Helsingin kaupunki on mahdollistanut kyseiset
matkat vuoden alusta.
Salossa 01.03.2019 Osmo Friberg KoK "
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmistelvaksi.
Kaupunkikehityslautakunta 23.04.2019 § 85
Valmistelija: johtava liikennepalveluasiantuntija Tanja Ahola,
tanja.ahola@salo.fi, p. 02 778 7714
Aloitetta on tarkasteltava koko kaupungin näkökulmasta. Lasten ja nuorten
palvelujen alaisuudessa olevien koulujen ja päiväkotien talousarvioihin on
varattu määrärahaa aloitteessa mainittuihin retkiin. Esitys
joukkoliikennematkojen muuttamisesta ilmaiseksi oppilasryhmille ei
vähennä kaupungin kustannuksia, vaan ainoastaan vaihtaa maksavan
palvelualueen, sillä ilmaista matkustusta ei ole.
Syksyllä käynnistyvän joukkoliikenteen parempi palvelutaso mahdollistaa
retkien tekemiseen jatkossa joukkoliikenteellä entisten tilausajokuljetusten
sijaan. Tällöin on ehkä mahdollista toteuttaa samoilla määrärahoilla
useampia retkiä. Niin ikään kaupunkikehityslautakunnan päätös
tasataksasta ja siitä, että alle 17-vuotiaat matkustavat lastenlipulla tekee
linja-autosta edullisen tavan toteuttaa kouluretkiä. Tasataksa ja kahden
tunnin vaihto-oikeus myös varmistavat sen, että kaupungin
joukkoliikenteessä voi tasa-arvoisesti kulkea sekä keskustan alueella että
kauempaa keskustaan.

Opintoretkiä varten koulut voivat hankkia Waltti-arvokortin, jolla koko
ryhmän matkustus maksetaan sujuvasti kerralla. Kun ryhmät matkustavat
arvokorteilla, rekisteröityy heidän matkustuksensa lippu- ja
maksujärjestelmään ja liikennepalvelut saavat arvokasta tietoa, miten
joukkoliikennettä käytetään ja kalusto riittää. Maksamalla matkustuksesta
myös varmistetaan, että kaupungin ostaman joukkoliikenteen kustannukset
kohdentuvat oikein sitä käyttäville palvelualueille.
Kaupunkikehitysjohtaja:
Kaupunkikehityslautakunta päättää, että aloite ei anna aihetta
toimenpiteisiin.
Kaupunkikehityslautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen
-valtuustolle, että se merkitsee aloitteeseen valmistellun vastauksen
tiedokseen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginhallitus 13.05.2019 § 195
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
merkitsee valtusutoaloitteeseen valmistellun vastauksen tiedoksi ja toteaa
aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginvaltuusto 10.06.2019 § 96
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle,
että kaupunginvaltuusto merkitsee valtuustoaloitteeseen valmistellun
vastauksen tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

