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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lukioiden ja ammatil
listen oppilaitosten opiskelijoiden koulumatkatuesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki 
lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opis
kelijoiden koulumatkatuesta. 

Ehdotetulla lailla lukioiden ja ammatillis
ten oppilaitosten opiskelijoiden koulumatka
tuesta mahdollistettaisiin tuen maksaminen 
valtion varoista lukioiden ja ammatillisten 
oppilaitosten opiskelijoiden päivittäisestä 
koulumatkasta aiheutuviin kustannuksiin. 
Annettavaa tukea kutsuttaisiin koulumatka
tueksi ja se olisi verovapaa etuus. 

Laissa säädettäisiin koulumatkatuen myön
tämisen edellytyksistä, määrästä ja hakemi
sesta. Tuki myönnettäisiin, jos opiskelijan 
koulumatka on vähintään kymmenen kilo
metriä ja koulumatkan kustannukset kuukau
dessa ylittävät säädetyn markkamäärän. 

360412Y 

Koulumatkatuki voitaisiin maksaa oppilai
toksen ylläpitäjälle, matkalipun myyjälle tai 
opiskelijalle itselleen. Tuen maksamismuo
doilla pyritään suosimaan joukkoliikennettä 
ja siten säilyttämään sen toimintaedellytyk
siä. 

Koulumatkatuen toimeenpanosta vastaisi 
kansaneläkelaitos. Järjestelmän yleisestä ke
hittämisestä vastaisi opetusministeriö. 

Esitys liittyy hallituksen esitykseen kuntien 
valtionosuuslaiksi ja eräiksi muutoksiksi val
tionosuuslainsäädäntöön. 

Laki on tarkoitettu käsiteltäväksi valtion 
vuoden 1997 talousarvioesityksen yhteydessä 
ja tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 
1997. ' 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Johdanto 

Oppilaitoksen ylläpitäjillä ei ole lakisää
teistä velvollisuutta järjestää koulukuljetuk
sia peruskoulun jälkeisessä koulutuksessa 
oleville oppilaille. Kunnilla on kuitenkin 
ollut mahdollisuus saada valtionosuutta kou
lukuljetuksesta aiheutuviin kustannuksiin. 
Valtion ja kuntien säästöpäätösten seurauk
sena kuntien koulukuljetusten järjestäminen 
on vähentynyt, mikä on merkinnyt sitä, että 
yhä useampi opiskelija on jäänyt kulje
tusedun ulkopuolelle. Kuntien vaihtelevat 
koulukuljetuskäytännöt ovat lisänneet eriar
voisuutta. Erityisen ongelmallinen ja epäoi
keudenmukainen järjestelmä on ollut ha
ja-asutusalueilla, missä on pitkät koulumat
kat. Asiaan on kiinnittänyt huomiota sekä 
eduskunta että valtioneuvosto. 

Nykyisen tilanteen korjaamiseksi ehdote
taan säädettäväksi erityinen laki lukioiden ja 
ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden 
koulumatkatuesta. Uudistuksella mahdollis
tettaisiin koulumatkojen tukeminen nykyistä 
yhdenvertaisemmin, kattavammin ja oikeu
denmukaisemmin paikkakunta- ja oppilai
toskohtaiset sekä liikennepoliittiset olosuh
teet huomioon ottaen. Uudistuksen myötä 
kaikki lukion ja ammatillisten oppilaitosten 
opiskelijat, joilla on merkittävät koulumatka
kustannukset ja pitkä koulumatka, pääsisivät 
koulumatkatuen piiriin. 

2. Nykytilanne 

2.1. Lainsäädäntö ja käytäntö 

Koulumatkalla tarkoitetaan yleensä oppi
laitoksen ja opiskelijan asunnon välistä mat
kaa kulkukelpoista tietä pitkin. Koulumat
kaedulla tarkoitetaan joko kuljetuksen järjes
tämistä tai koulumatkasta aiheutuneiden kus
tannusten korvaamista opiskelijalle tai tämän 
huoltajalle. Koulumatkaetu annetaan oppilai
toksen työpäivinä. 

Lukiolakiin (477/83) ja ammatillisten op
pilaitosten oppilaiden opintososiaalisista 
eduista annettuun lakiin ( 498/83) sisältyneet 
koulumatkaetua koskevat toiminnalliset 
säännökset kumottiin vuoden 1993 alusta 
lukien. Muutoksen jälkeen oppilaitoksen yl-

läpitäjä on voinut päättää harkintansa mu
kaan kuljetusedun myöntämisestä ja ehdois
ta, joiden mukaan etu annetaan. 

Lukiossa ja ammatillisissa oppilaitoksissa 
oppilaitoksen ylläpitäjä on voinut saada kul
jetus- ja majoitusedun antamisesta syntyviin 
kustannuksiin valtionosuutta opetus- ja kult
tuuritoimen rahoituksesta annetun lain 
(705/92) mukaan. Valtionosuus peruskoulun, 
lukion ja ammatillisten oppilaitosten käyttö
kustannuksiin myönnetään yksityisiä ja valti
on ylläpitämiä oppilaitoksia lukuunottamatta 
oppilaan kotikunnalle. Oppilaan kotikunta on 
velvollinen maksamaan saamaansa valtion
osuutta vastaavan markkamäärän yhdessä 
laissa määritellyn kotikunnan maksuosuuden 
kanssa oppilaitoksen ylläpitäjälle. Mikäli 
oppilaitoksen ylläpitäjä ei ole järjestänyt op
pilaiden koulumatkaetua, oppilaan kotikun
nalle ei siten synny maksuvelvollisuutta, 
eikä sille myöskään myönnetä valtionosuut
ta. 

2.2. Nykytilan arviointia 

Lakisääteisen velvoitteen puuttumisen 
vuoksi ja julkisten menojen säästötoimien 
seurauksena monet kunnat ovat luopuneet 
koulumatkojen tukemisesta. Koulumatka
edun saaneiden opiskelijoiden määrä laski 
vuodesta 1992 62 000 opiskelijasta vuo
teen 1994 43 000 opiskelijaan. Kun kaikki 
oppilaitosten ylläpitäjät eivät ole järjestäneet 
koulumatkaetua, ovat oppilaat joutuneet eri
arvoiseen asemaan. Edun puuttuminen on 
merkinnyt jopa opiskelumahdollisuuksien 
heikkenemistä. Koulukuljetusten vähenemi
sen seurauksena myös muiden kuntalaisten 
joukkoliikenteen käyttömahdollisuudet ovat 
kaventuneet. 

Opiskelijoiden kotikuntien maksuosuus 
oppilaitoksen ylläpitäjälle lasketaan kotikun
nan opiskelijoiden lukumäärän mukaisena 
osuutena oppilaitoksen ylläpitäjälle aiheutu
neista kokonaiskustannuksista. Oppilaitok
sessa, jossa opiskelijoista suuri osa on oppi
laitoksen sijaintikunnasta, jäävät kuljetuskus
tannukset suurelta osin sijaintikunnan vastat
taviksi, vaikka kuljetusedun saaneet ovat 
enimmäkseen muista kunnista. Nykyisten 
säännösten kaavamaisuus on näin ollen joh-
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tanut siihen, ettei koulumatkaedun jätjestä
minen ole kuntien talouden kannalta järke
vää. 

Opintotuen mitoituksessa ei ole huomioitu 
päivittäisistä koulumatkoista aiheutuvia kus
tannuksia. Pääasiassa koulumatkakustannuk
sia aiheutuu haja-asutusalueella vanhempien
sa luona asuville opiskelijoille, joiden opin
totuki on määrältään alhaisempi kuin itsenäi
sesti asuvien opintotuki. Koulumatkojen kus
tantaminen on tällöin riippuvaista myös van
hempien taloudellisista edellytyksistä. Toi
nen tyypillinen ryhmä, jolle kertyy matka
kustannuksia, ovat opiskelijat, jotka per
hesyistä asuvat eri paikkakunnalla kuin oppi
laitos sijaitsee. Kattavaroman koulumatka
edun myötä näiden ryhmien opiskelumah
dollisuudet olisivat nykyistä tasa-arvoisem
mat suhteessa niihin, joilla on mahdollisuus 
asua oppilaitoksen läheisyydessä ilman mer
kittäviä päivittäisiä matkakustannuksia. 

3. Esityksen tavoitteet ja keskeiset 
ehdotukset 

Esityksen mukaan valtion varoista voitai
siin maksaa opiskelijan päivittäisestä koulu
matkasta aiheutuvia kustannuksia. Tukea 
kutsuttaisiin koulumatkatueksi. Tuki olisi 
verovapaa etuus, koska sitä maksetaan kus
tannusten korvaamiseksi, samoin kuin esi
merkiksi opintotuen asumislisää. Koulumat
katukeen olisivat oikeutettuja Suomessa 
asuvat ja opintojaan harjoittavat lukion tai 
lukio-opetusta antavan oppilaitoksen opiske
lijat sekä ammatillisessa oppilaitoksessa, 
musiikkioppilaitoksessa sekä muussa oppilai
toksessa ammatilliseen peruskoulutukseen 
osallistuvat opiskelijat. 

Koulumatkatuki myönnettäisiin opiskelija
kohtaisen omavastuuosuuden ylittävien mat
kakustannusten korvaamiseksi. Opiskelijan 
kuukausikohtainen omavastuuosuus vastaisi 
halvimman matkustusluokan taksan mukaan 
laskettua kymmenen kilometrin koulumatkan 
kustannusta. Opiskelijan kuukausikohtaisen 
omavastuun ylittävä osa kustannuksista kor
vattaisiin lisättynä 50 markalla. Enintään 
korvattaisiin kuitenkin 100 kilometrin yh
densuuntaisen koulumatkan mukaan määräy
tyvät kustannukset. Koulumatkatuki makset
taisiin oppilaitoksen ylläpitäjälle, matkalipun 
myyjälle tai opiskelijalle itselleen. Tuen 
maksamismuodoilla pyritään suosimaan 
joukkoliikennettä ja siten säilyttämään sen 

toimintaedellytyksiä. Joukkoliikenteellä tar
koitetaan linjaliikennettä, ostoliikennettä tai 
muuta säännöllistä henkilöliikennettä, jonka 
palvelut ovat yleisesti käytettävissä. 

Joukkoliikennettä käytettäessä matkakus
tannukset määräytyisivät kulkuneuvon hal
vimman taksan mukaan. Oppilaitoksen yl
läpitäjän järjestäessä koulukuljetuksen, mat
kakustannukset määräytyisivät kulkuneuvos
sa kuljetun matkan mukaan. Muussa tapauk
sessa matkakustannukset määräytyisivät 
opiskelijan kodin ja oppilaitoksen välisen 
matkan mukaan. 

Koulumatkatuki maksettaisiin oppilaitok
sen ylläpitäjälle silloin, kun ylläpitäjä järjes
tää koulukuljetuksen. Ylläpitäjä lähettäisi 
koulumatkatukea ensimmäistä kertaa haetta
essa kansaneläkelaitokselle hakemuksen liit
teineen. Myöhemmin ylläpitäjä toimittaisi 
kuukausittain koulumatkatukeen oikeutettuja 
koskevat muutostiedot. Opiskelijana olisi 
tarvittaessa käytössään henkilökohtainen 
kuukausi- tai sarjalippu. 

Mikäli oppilaitoksen ylläpitäjä ei järjestä 
koulukuljetusta, maksettaisiin tuki matkali
pun myyjälle. Opiskelijana tulisi olla matka
lippua ostaessaan oppilaitoksen antama to
distus oikeudesta koulumatkatukeen. Matka
lipun myyjä myisi opiskelijalle kuukausi- tai 
sarjalipun tuen määrällä alennettuun hintaan. 
Myyjä laskuttaisi kansaneläkelaitosta myy
tyjen lippujen perusteella. Opiskelijalla olisi 
käytössään henkilökohtainen kuukausi- tai 
sarjalippu. 

Opiskelijalle tuki maksettaisiin suoraan 
rahallisena korvauksena vain siinä tapauk
sessa, että koulumatkaan sopivaa joukkolii
kennettä ei ole tai sen käyttäminen koulu
matkan suorittamiseen olisi kohtuuttoman 
hankalaa, eikä oppilaitoksen ylläpitäjä järjes
tä koulukuljetusta myöskään tilausliikentee
nä. Tällöin opiskelija hakisi tukea kansanelä
kelaitokselta. Hakemukseen tarvittaisiin op
pilaitoksen lausunto opiskelijan koulumatkan 
pituudesta ja oikeudesta koulumatkatukeen. 
Tuki maksettaisiin suoraan opiskelijan tilille. 
Tuki olisi 70 prosenttia opiskelijakohtaisen 
omavastuun ylittävistä laskennallisista kus
tannuksista. Korkeampi omavastuuosuus pe
rustuu siihen, että tuen laskentaperusteena 
oleva koulumatka opiskelijan kotiovelta op
pilaitokselle on yleensä pitempi kuin jouk
koliikennettä käyttävän koulumatka, joka 
määräytyy kulkuneuvossa kuljetun matkan 
mukaan. 

Päätöksen koulumatkatuesta tekisi kansan-
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eläkelaitos. Päätöksestä olisi mahdollisuus 
valittaa opintotuen muutoksenhakulautakun
taan. 

Asetuksella säädettäisiin siitä, milloin 
opiskelijalla katsotaan olevan mahdollisuus 
käyttää joukko liikennettä, sekä matkakustan
nusten laskemisesta silloin kun opiskelija voi 
käyttää vain osaan koulumatkastaan järjes
tettyä koulukuljetusta tai joukkoliikennettä. 

4. Esityksen vaikutukset 

4.1. Taloudelliset vaikutukset 

Arvion mukaan koulumatkatukeen oikeu
tettuja opiskelijoita olisi noin 55 000. Etuu
den piiriin vuosittain tulevien opiskelijoiden 
määrän arvioidaan vähenevän muutamalla 
tuhannella ammattikorkeakoulujen vakinais
tumisen myötä 1990-luvun loppuun men
nessä. 

Todellisten koulutyöpäivien mukaan luku
vuoden pituus on keskimäärin yhdeksän 
kuukautta. Jos koulumatkatukea maksettai
siin kymmenen kilometriä ja sitä pitemmän 
matkan mukaan, kuitenkin enintään 100 
kilometrin koulumatkan perusteella matka
kustannusten ylittäessä 280 markkaa kuu
kaudessa ja korvaus olisi 280 markkaa ylit
tävät laskennalliset kustannukset lisättynä 
50 markalla, olisivat valtion menot noin 
140 miljoonaa markkaa vuodessa. Vuonna 
1997 valtion menot olisivat noin 64 miljoo
naa markkaa. Vastaavan suuruinen säästö 
syntyy, kun koulukuljetuksen yksikköhinto
jen mukaan määräytyvää valtionosuutta ei 
enää makseta kesäkuun 1997 jälkeiseltä ajal
ta. 

Matkahuollon asemille tehdyn kyselyn pe
rusteella järjestetyn koulukuljetuksen piiriin 
kuluisi noin 50 000 opiskelijaa. Opiskelijoi
den koulumatkat ovat suurimmalla osalla 
10-40 kilometriä ja opiskelijan koulumat
kasta aiheutuvat kustannukset kuukaudessa 
keskimärin 486 markkaa. Mallin mukainen 
korvaus olisi tällöin opiskelijaa kohti keski
määrin 261 markkaa kuukaudessa. 

Opiskelijoita, jotka eivät syystä tai toisesta 
voi käyttää järjestettyä koulukuljetusta, arvi
oidaan olevan noin 5 500. Opiskelijalle itsel
leen maksettava korvaus olisi esitetyn mallin 
mukaan keskimäärin 182 markkaa kuukau
dessa. 

Koulumatkatuen toimeenpanosta aiheutuisi 
kansaneläkelaitokselle noin 1,8 miljoonan 

markan vuotuiset kustannukset. Tietojenkä
sittelyjärjestelmän rakentamisen kustannuk
set olisivat arviolta 1,5 miljoonaa markkaa. 
Järjestelmän ylläpidosta aiheutuisi kustan
nuksia vuosittain noin 800 000 markkaa. 

Uudistus parantaisi niiden opiskelijoiden 
tukea, joiden koulumatkoja ei nykyisin tueta 
lainkaan. Samanaikaisesti joidenkin opiske
lijoiden koulumatkaetuudet saattaisivat kui
tenkin heiketä nykyisestään. Edelleenkin 
olisi mahdollista, että kunnat omilla varoil
Iaan rahoittaisivat koulukuljetuksia. 

4.2. Organisatoriset vaikutukset 

Opintotuen toimeenpano siirtyi kansanelä
kelaitokselle 1 päivänä toukokuuta 1994. 
Koulumatkatuen tarkoituksena on samoin 
kuin opintotuen, opiskelumahdollisuuksien 
tukeminen ja siten myös koulumatkatu
kiasioita olisi luontevaa hoitaa kansaneläke
laitoksen toimesta. 

Kansaneläkelaitoksen organisaatiossa kou
lumatkatukiasiat hoidettaisiin käytännössä 
paikallistoimistossa, jossa ratkaistaisiin opis
kelijoiden tukihakemukset sekä maksettaisiin 
koulumatkojen järjestäjille ja matkalippujen 
myyjille tukiosuudet laskutuksen perusteella. 

Oppilaitosten tehtävänä olisi lausunnon 
antaminen koulumatkatuen myöntäjälle ja 
matkalippujen myyjille sekä sen selvittämi
nen, onko opiskelijana mahdollisuus käyttää 
joukkoliikennettä tai järjestettyä koulukulje
tusta. Lisäksi oppilaitoksen ylläpitäjä laskut
taisi kansaneläkelaitosta järjestämänsä kou
lukuljetuksen käytöstä. 

Koulumatkatuesta tehtyihin ratkaisuihin 
haettaisiin muutosta valittamalla opintotuen 
muutoksenhakulautakuntaan, jonka päätös 
olisi lopullinen. 

4.3. Liikennepoliittiset vaikutukset 

Esitetty malli suosii erityisesti joukkolii
kennettä, koska koulumatkatuki voitaisiin 
maksaa omavastuuosuuden ylittävistä kus
tannuksista 100 prosenttisesti matkalipun 
myyjälle tai oppilaitoksen ylläpitäjälle sen 
järjestäessä koulukuljetuksen. Mikäli kun
nassa ei ole opiskelijoiden tarpeita riittävän 
hyvin palvelevaa joukkoliikennettä, voi kun
ta järjestää opiskelijoille sopivaa ja muille
kin avointa joukkoliikennettä. 

Mallin arvioidaan lisäävän joukkoliiken
teen käyttöä, koska tukea ei maksettaisi suo
raan opiskelijalle jos joukkoliikenne tai op-
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pilaitoksen ylläpitäjän järjestämä kuljetus 
olisi käytettävissä. Esitetty uudistus turvaisi 
täten nykyistä paremmin joukkoliikenteen 
edellytyksiä ja edistäisi siten myös liikenne
turvallisuutta. Parhaillaan käyttöön otettava 
älykorttijärjestelmä parantaisi edelleen mal
lin toiminnallisia mahdollisuuksia. 

5. Asian valmistelu 

Eduskunnan valtionvarainvaliokunta kiin
nitti huomiota vuoden 1994 valtion talous
arvion antamisen yhteydessä siihen, että 
vuoden 1993 alusta ei peruskoulun jälkeisis
sä koulutuksessa ole lakisääteistä velvolli
suutta järjestää koulukuljetuksia. Valiokunta 
oli huolestunut kuntien vaihtelevien koulu
kuljetuskäytäntöjen myötä kasvavasta eriar
voisuudesta. Koulumatkakustannukset saatta
vat nousta asuinpaikkakunnasta riippuen kor
keiksi ja niillä voi siten olla huomattava 
merkitys lapsiperheiden toimeentuloon. Kou
lukuljetusten vähenemisen nähtiin myös vä
hentävän muiden asukkaiden liikkumismah
dollisuuksia. 

Valtionvarainvaliokunta edellytti, että hal
litus ryhtyy pikaisesti tarvittaviin muutostoi
menpiteisiin koulukuljetusten pysyväksi jär
jestämiseksi. 

Valtioneuvosto teki keväällä 1994 periaa
tepäätöksen siitä, että koulumatkojen ja ma
joituksen korvaaminen siirretään valtion teh
täväksi ja tuki myönnetään osana opintotu
kea. Asiaa valmisteltiin opetusministeriön 
asettamassa työryhmässä, joka jätti muis
tionsa 14 päivänä maaliskuuta 1995: (Ope
tusministeriön työryhmien muistioita, Luki
oiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskeli
joiden koulumatkatuki ja majoitusetu, 
11: 1995). 

Työryhmä laati kaksi vaihtoehtoista mallia 
koulumatkaedun myöntämiseksi. Mallit oli
vat rahakorvausmalli ja kuljetustukimalli. 

Lisäksi työryhmä selvitti mahdollisuuksia 
siirtää majoitusetu nykyistä laajemmin osak
si opintotukea ja toisena vaihtoehtona majoi
tusedun säilyttämistä nykyisellään. Työryh
mä ehdotti koulumatkatuen myöntämistä 
kuljetustukimallin mukaisesti. 

Vuoden 1996 valtion talousarvioesityksen 
antamisen yhteydessä hallitus päätti, että 
koulumatkojen korvaamista tarkastellaan 
selvitysmies Heikki Kosken valtion ja kun
tien välisten suhteiden selvittämisprojektissa. 
Selvitysmies esitti, että koulumatkatuki jär
jestetään opetusministeriön työryhmän esit
tämien periaatteiden mukaan. 

Opetusministeriö on edelleen valmistellut 
työryhmän esitysten pohjalta koulumatkatu
kea koskevan lain yhteistyössä kansaneläke
laitoksen, liikenneministeriön ja Suomen 
Kuntaliiton kanssa. 

6. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

Hallitus antaa samanaikaisesti Eduskunnal
le esityksen kuntien valtionosuuslaiksi ja 
eräiksi muutoksiksi valtionosuuslainsäädän
töön. Esityksen osana on laki opetus- ja 
kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 
muuttamisesta, jonka seurauksena kunnille 
ei enää myönnettäisi 1 päivästä heinäkuuta 
1997 lähtien valtionosuutta koulukuljetusten 
tai majoitusedun järjestämiseksi eräitä oppi
laitoksia lukuunottamatta. Valtionosuusjär
jestelmän uudistamisen tarkoituksena on sel
keyttää edelleen valtion ja kuntien välistä 
tehtävä- ja kustannustenjakoa. Koulumatkae
dun siirtäminen opintotukijärjestelmän yh
teyteen olisi tätä tavoitetta tukeva muutos. 

Esitys liittyy vuoden 1997 talousarvioesi
tykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen 
yhteydessä. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

1 luku. Yleiset säännökset 

1 §. Soveltamisala. Koulumatkatukea 
myönnettäisiin opiskelijan asunnon ja oppi
laitoksen välisestä päivittäisestä koulumat
kasta aiheutuviin kustannuksiin ja sitä mak
settaisiin valtion varoista. 

2 §. Koulumatkatukeen oikeutetut opiskeli
jat. Koulumatkatukeen olisivat oikeutettuja 
Suomessa asuvat ja Suomessa opintojaan 
harjoittavat lukion tai lukio-opetusta antavan 
oppilaitoksen opiskelijat sekä ammatillisen 
oppilaitoksen, musiikkioppilaitoksen sekä 
muun oppilaitoksen ammatilliseen peruskou
lutukseen osallistuvat opiskelijat. 

Tuen rajaaminen lukiossa ja ammatillisissa 
oppilaitoksissa opiskeleviin on tarkoituksen
mukaista, koska tarkoitetussa koulutuksessa 
merkittävä osa opiskelijoista asuu haja-asu
tusalueella, missä on pitkät koulumatkat 

Tuen piiriin eivät kuuluisi aikuiskoulutuk
sessa, etä- tai yksityisopetuksessa olevat 
taikka maksullisena palvelutoimintana järjes
tetyssä koulutuksessa olevat opiskelijat ei
vätkä paikalliseen työharjoitteluun osallistu
vat opiskelijat. Tukea ei myöskään myönnet
täisi, jos oppilaitoksen ylläpitäjä osoittaa 
opiskelijalle maksuUoman asuntolapaikan 
eikä opiskelijalle, joka ei käytä koulumat
kaansa joukkoliikennettä tai oppilaitoksen 
ylläpitäjän järjestämää koulukuljetusta, vaik
ka hänellä olisi siihen mahdollisuus, tai 
opiskelija saisi tukea koulumatkasta aiheutu
viin kustannuksiin jonkin muun lain nojalla. 
Rajausten tarkoituksena on suunnata koulu
matkatuki tukea eniten tarvitseville. Tukeen 
oikeutetuista opiskelijoista voitaisiin säätää 
tarkemmin asetuksella. 

3 §. Koulumatkatuen myöntämisen edelly
tykset. Opiskelijan koulumatkatuki määräy
tyisi koulumatkan pituuden ja kustannusten 
perusteella. Oikeus koulumatkatukeen olisi, 
kun opiskelijan yhdensuuntainen koulumatka 
on vähintään 10 kilometriä ja matkan kus
tannukset ylittävät tietyn omavastuuosuuden. 
Näillä rajauksilla halutaan suunnata tuki niil
le, joilla on pitkä koulumatka ja merkittävät 
matkakustannukset Asetuksella säädettäisiin 
markkamäärästä, jonka ylittävät kustannuk
set korvattaisiin. 

4 §. Matkakustannusten määräytyminen. 
Tässä laissa käytetään luvanvaraisesta henki
löliikenteestä tiellä annetun lain 2 §:n 
(662/94) sisältämiä henkilöliikenteen määri
telmiä. Joukkoliikenteellä tarkoitetaan linja
liikennettä, ostoliikennettä ja muuta säännöl
listä henkilöliikennettä, jonka palvelut ovat 
yleisesti käytettävissä. Myös raideliikenne 
kuuluu määritelmän piiriin. Ostoliikenne on 
julkisin varoin ylläpidettyä ostosopimukseen 
perustuvaa liikennettä. Ostajana voi olla 
kunta tai valtion viranomaisista lääninhalli
tus tai liikenneministeriö. Kunnan järjestämä 
liikenne voi olla myös tilausliikennettä, jos 
palvelu on tarkoitettu yksinomaan opiskeli
joille eikä sopivaa joukkoliikennettä ole. Jos 
oppilaitoksen ylläpitäjä on muu kuin kunta, 
kuljetuksen voi järjestää vain tilausliikentee
nä. 

Joukkoliikennettä käyttävän opiskelijan 
koulumatkan kustannukset laskettaisiin kul
kuneuvon halvimman taksan mukaan. Tällai
nen lippu on tällä hetkellä yleensä kuukausi
tai muu kausilippu, joissakin tapauksissa 
sarjalippu tai muu alennuslippu. Muussa ta
pauksessa kustannukset laskettaisiin asetuk
sella säädettävän taksan mukaan. 

Jos opiskelija käyttäisi koulumatkaansa 
oppilaitoksen ylläpitäjän järjestämää koulu
kuljetusta matkakustannukset määräytyisivät 
siitä matkasta, jonka opiskelija kulkee järjes
tettyä kuljetusta käyttäen. 
Jos opiskelija ei voi käyttää joukkoliiken

nettä tai oppilaitoksen ylläpitäjän järjestämää 
koulukuljetusta taikka niiden käyttö on koh
tuuttoman hankalaa, matkakustannukset 
määräytyvät opiskelijan kodin ja oppilaitok
sen välisen matkan mukaan. 

Asetuksella säädettäisiin tarkemmin siitä, 
milloin opiskelijana katsotaan olevan mah
dollisuus käyttää joukkoliikennettä tai oppi
laitoksen ylläpitäjän järjestämää koulukulje
tusta sekä siitä, miten matkakustannukset 
määräytyvät, jos opiskelija voi käyttää näitä 
matkustustapoja vain osaan koulumatkas
taan. Määrittelyillä halutaan ohjata käyttä
mään edullisinta matkustusmuotoa. 

5 §. Koulumatkatuen määrä. Koulumatka
tukena maksettaisiin 3 §:n nojalla määräyty
vän opiskelijan omavastuun ylittävät kustan
nukset lisättynä asetuksessa säädetyllä mark
kamäärällä. Tuen maksaminen siihen oikeu-
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tetuille omavastuun ylittäviä kustannuksia 
suurempana on perusteltua, koska suurella 
osalla opiskelijoista koulumatkan pituus on 
vähän yli kymmenen kilometriä, jolloin kou
lumatkatuki jäisi muutoin pieneksi. 

Jos opiskelija ei voi käyttää joukkoliiken
nettä tai oppilaitoksen ylläpitäjän järjestämää 
koulukuljetusta taikka niiden käyttö on koh
tuuttoman hankalaa, tuki olisi 70 prosenttia 
laskennallisesta koulumatkatuesta. Yleensä 
opiskelijan kodin ja oppilaitoksen välinen 
matka on pitempi, kuin mitä opiskelijalla on 
mahdollisuus kulkea julkisessa kulkuneuvos
sa. Koulumatkatuki ei saisi muodostua ta
loudellisesti edullisemmaksi niille, jotka ei
vät käytä julkista joukkoliikennettä, kuin 
niille, jotka käyttävät. Täten korkeampi oma
vastuuosuus on perusteltu. Järjestelmä tukee 
myös julkisen liikenteen toimintaedellytyk
siä. 

Kustannussyistä koulumatkasta aiheutuvia 
kustannuksia ei oteta siltä osin huomioon, 
kun ne aiheutuvat I 00 kilometriä ylittävän 
yhdensuuntaisen koulumatkan osalta. Silloin 
kun koulumatka on pitkä, on järkevää, että 
opiskelija hankkii mieluummin asunnon 
opiskelupaikkakunnaltaan, kuin kulkee mat
kan päivittäin. 

2 luku. Hakeminen ja maksaminen 

6 §. Hakeminen. Koulumatkatukea haettai
siin kansaneläkelaitokselta. Hakemus jätettäi
siin oppilaitokseen. Oppilaitos antaisi selvi
tyksen opiskelijan koulumatkan pituudesta 
sekä mahdollisuudesta käyttää joukkoliiken
nettä tai oppilaitoksen ylläpitäjän järjestämää 
koulukuljetusta. Menettely on sekä opiskeli
jan että hallinnon kannalta luonteva, koska 
oppilaitoksella on tiedossa oppilaan koulu
matkan pituus ja opiskelija voi hoitaa tuen 
hakemisen koulutyöpäivänään. 

7 §. Myöntäminen ja maksaminen. Koulu
matkatuen myöntäisi kansaneläkelaitos. Kou
lumatkatuki myönnettäisiin enintään luku
vuodeksi kerrallaan ja aikaisintaan hakemuk
sen jättämistä edeltävän kalenterikuukauden 
alusta. 

Koulumatkatuki maksettaisiin kuukausit
tain opiskelijan matkustustavasta riippuen 
joko matkalipun myyjälle, oppilaitoksen yl
läpitäjälle tai opiskelijalle. Tuen maksami
nen suoraan oppilaitoksen ylläpitäjälle tai 
matkalipun myyjälle on sekä hallinnollisesti 
että opiskelijan kannalta selkein menettely, 

jolla vältetään turhaa tuen kierrättämistä esi
merkiksi siinä tapauksessa, että oppilaitok
sen ylläpitäjä kustantaa koko kuljetuksen. 
Tuki maksettaisiin enintään yhdeksän kuu
kauden ajalle, joka vastaa yleensä lukuvuo
den työpäivien mukaista kestoa ja tuen tar
vetta. Maksamisesta säädettäisiin tarkemmin 
asetuksella. 

8 §. Kiljallinen päätös. Tarpeettoman hal
linnollisen työn välttämiseksi ehdotetaan 
että, kirjallinen päätös annetaan vain, jos ha
kija sitä vaatii. Vaatimus on esitettävä joko 
kirjallisesti tai suullisesti kansaneläkelaitok
selle seitsemän päivän kuluessa siitä, kun 
asianomainen on saanut tiedon tukea koske
vasta ratkaisusta ja sen perusteista uhalla, 
että ratkaisu muutoin jää pysyväksi. Vaati
mus voidaan jättää myös oppilaitokseen. 

3 luku. Muutoksenhaku ja virlteen 
k01jaaminen 

9 §. Muutoksenhaku. Koulumatkatukea 
koskevaan kansaneläkelaitoksen päätökseen 
tyytymätön saisi hakea siihen muutosta opin
totuen muutoksenhakulautakunnalta 30 päi
vän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Opintotuen muutoksenhakulautakunnan 
päätökseen ei saisi hakea muutosta valitta
malla. Tuen luonteesta johtuen ei ole tar
koituksenmukaista ulottaa valitusoikeutta 
vakuutusoikeuteen asti. On opiskelijan edun 
mukaista, että valitus voidaan ratkaista lo
pullisesti jo alemmalla oikeusasteella. 

Muutoksenhaun joustavoittamiseksi muu
toksenhakulautakunta voisi ottaa myöhästy
neen valituksen tutkittavakseen, jos myöhäs
tymiseen on ollut painava syy. 

IO §. Virheen korjaaminen. Selvyyden 
vuoksi lakiin otettaisiin itsenäinen virheelli
sen päätöksen oikaisemista koskeva säännös. 
Se vastaisi kansaneläkelaitoksen muihin 
etuuslakeihin ehdotettuja ja samalla hallin
tomenettelylain (598/82) vastaavia säännök
siä. 

4 luku. Erinäiset säännökset 

II §. Sopimus matkalipun myyjien kanssa. 
Kansaneläkelaitos voi sopia joukkoliikenteen 
matkalipun myyjien kanssa ehdoista, joilla 
matkalippuja myydään opiskelijoille koulu
matkatuen määrällä alennettuun hintaan. 
Tärkeimmät matkalipun myyjät ovat tällä 
hetkellä Oy Matkahuolto Ab linja-autoliiken-
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teessä ja VR Osakeyhtiö rautatieliikenteessä. 
Sopimismenettelystä säädettäisiin tarkemmin 
asetuksella. 

12 §. Tietojenantovelvollisuus. Opiskelija 
olisi velvollinen ilmoittamaan kansaneläke
laitokselle kaikista koulumatkatuen myöntä
miseen vaikuttavista tekijöistä. Myös oppi
laitos olisi velvollinen ilmoittamaan kansan
eläkelaitokselle sellaiset tietoonsa tulleet sei
kat, jotka voivat johtaa koulumatkatuen tar
kistamiseen tai lakkauttamiseen. 

Opiskelija olisi velvollinen ilmoittamaan 
henkilötunnuksensa matkalipun myyjälle 
ostaessaan matkalippua. Tämä on tarpeen, 
koska koulumatkatuki on opiskelijakohtainen 
ja henkilötunnuksen saaminen on tarpeen 
tietojenkäsittelyssä opiskelijan identifioimi
seksi. 

13 §. Toimintamenot. Koulumatkatuen toi
meenpanosta kansaneläkelaitokselle aiheutu
vat menot luetaan kansaneläkelaitoksen toi
mintamenoiksi, koska kansaneläkelaitos vas
taa tuen toimeenpanosta. Vastaavasti oppilai
toksen ylläpitäjille 6 ja 12 §:ssä säädetyistä 
tehtävistä aiheutuvat menot luettaisiin kysei
sen oppilaitoksen menoiksi. Menettely vas
taa opintotukiasioissa noudatettavaa käytän
töä. 

14 §. Viittaussäännös. Koulumatkatuen 
toimeenpano, tarkistaminen ja keskeyttämi
nen, takaisinperintä, itseoikaisu, lainvoimai
sen päätöksen oikaiseminen, tietojen käyttö, 
salassapitovelvollisuus, ulosmittaus- ja siir
tokielto sekä rahoitus vastaisivat opintotues
sa voimassa olevaa käytäntöä, joten niistä ei 

olisi tarpeen säätää erikseen tämän lain yh
teydessä. Koska koulumatkan tukemisessa 
on myös kysymys opintojen tukemisesta on 
luontevaa, että menettelyt ovat mahdolli
suuksien mukaan yhteneviä opintotuen kans
sa. 

15 §. Tarkemmat säännökset. Lain täytän
töönpanon vaatimat tarkemmat säännökset 
annettaisiin asetuksella. 

5 luku. Voimaantulo 

16 §. Voimaantulo. Laki ehdotetaan tule
vaksi voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1997. 

2. Tarkemmat säännökset 

Ehdotetun koulumatkatukea koskevan lain 
nojalla on tarkoitus antaa asetus lukion ja 
ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden 
koulumatkatuesta. 

3. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 pal
vänä heinäkuuta 1997. Ennen lain voimaan
tuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon 
edellyttämiin toimenpiteisiin. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan edus
kunnalle hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo
tus: 

Laki 
lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden koulumatkatuesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 luku sen välisestä päivittäisestä koulumatkasta 
aiheutuviin kustannuksiin. Tukea kutsutaan 

Yleiset säännökset koulumatkatueksi. 
Koulumatkatuki maksetaan valtion varois-

1 § ta. 

Soveltamisala 2 § 

Tässä laissa säädetään tuen myöntämisestä Koulumatkatukeen oikeutetut opiskelijat 
lukio-opintoja tai ammatillisia opintoja har-
joittavan opiskelijan asunnon ja oppilaitok- Koulumatkatukeen ovat oikeutettuja Suo-
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messa asuvat ja Suomessa opintojaan har
joittavat: 

1) lukion ja lukio-opetusta vastaavaa ope
tusta antavan oppilaitoksen opiskelijat; sekä 

2) ammatillisen oppilaitoksen, musiikkiop
pilaitoksen sekä muun oppilaitoksen amma
tilliseen peruskoulutukseen osallistuvat opis
kelijat. 

Koulumatkatukeen eivät kuitenkaan ole 
oikeutettuja aikuiskoulutuksessa, etä- tai yk
sityisopetuksessa, maksullisena palvelutoi
mintana järjestettävässä koulutuksessa tai 
paikallisessa työharjoittelussa olevat opiske
lijat. Tukeen ei ole myöskään oikeutettu 
opiskelija, jolle oppilaitoksen ylläpitäjä on 
osoittanut maksuttoman asuntolapaikan eikä 
opiskelija, joka ei käytä koulumatkaansa 
joukkoliikennettä tai oppilaitoksen ylläpitä
jän järjestämää koulukuljetusta, vaikka hä
nellä olisi siihen mahdollisuus, eikä opiskeli
ja, joka saa tukea koulumatkasta aiheutuviin 
kustannuksiin jonkun muun lain nojalla. 

Koulumatkatukeen oikeutetuista opiskeli
joista voidaan säätää tarkemmin asetuksella. 

3 § 

Koulumatkatuen myöntämisen edellytykset 

Koulumatkatuki myönnetään opiskelijalle, 
jonka yhdensuuntainen koulumatka on vä
hintään 10 kilometriä ja koulumatkan kus
tannukset kuukaudessa ylittävät asetuksella 
säädettävän markkamäärän. 

4 § 

Matkakustannusten määräytyminen 

Jos opiskelija käyttää koulumatkaansa 
joukkoliikennettä, matkakustannukset mää
räytyvät käytetyn kulkuneuvon halvimman 
taksan mukaan. 

Jos opiskelija käyttää koulumatkaansa op
pilaitoksen ylläpitäjän järjestämää koulukul
jetusta, matkakustannukset määräytyvät sen 
matkan mukaan, jonka opiskelija kulkee tätä 
kuljetusta käyttäen. 

Jos opiskelija ei voi käyttää koulumat
kaansa joukkoliikennettä tai oppilaitoksen 
ylläpitäjänjärjestämää koulukuljetusta taikka 
näiden käyttö on kohtuuttoman hankalaa, 
matkakustannukset määräytyvät opiskelijan 
kodin ja oppilaitoksen välisen matkan mu
kaan. 

Edellä 2 ja 3 momentissa tarkoitetuissa 

360412Y 

tilanteissa huomioon otettavat matkakustan
nukset lasketaan asetuksella säädettävän tak
san mukaan. 

Asetuksella säädetään myös siitä, milloin 
opiskelijana katsotaan olevan mahdollisuus 
käyttää joukkoliikennettä tai oppilaitoksen 
ylläpitäjän järjestämää koulukuljetusta sekä 
siitä, miten matkakustannukset määräytyvät, 
jos opiskelija voi käyttää näitä matkustusta
poja vain osaan koulumatkastaan. 

5 § 

Koulumatkatuen määrä 

Koulumatkatukena maksetaan edellä 
3 §:ssä tarkoitetun markkamäärän ylittävät 
kustannukset lisättynä asetuksessa säädetyllä 
markkamäärällä. 

Jos opiskelija ei voi käyttää joukkoliiken
nettä tai oppilaitoksen ylläpitäjän järjestämää 
koulukuljetusta, tuki on 70 prosenttia 1 mo
mentin mukaisesta tuesta. 

Koulumatkatukea laskettaessa ei oteta huo
mioon kustannuksia siltä osin, kuin ne ai
heutuvat yli 100 kilometrin yhdensuuntaises
ta koulumatkasta. 

2 luku 

Hakeminen ja maksaminen 

6 § 

Hakeminen 

Koulumatkatukea haetaan kansaneläkelai
tokselta. Hakemus jätetään oppilaitokseen. 

Oppilaitoksen tulee liittää hakemukseen 
selvitys opiskelijan koulumatkan pituudesta 
sekä opiskelijan mahdollisuudesta käyttää 
joukkoliikennettä tai oppilaitoksen ylläpitä
jän järjestämää koulukuljetusta. 

7 § 

Myöntäminen ja maksaminen 

Koulumatkatuen myöntää kansaneläkelai
tos. Koulumatkatuki myönnetään enintään 
lukuvuodeksi kerrallaan ja maksetaan enin
tään yhdeksältä kuukaudelta lukuvuodessa. 
Koulumatkatuki myönnetään aikaisintaan 
hakemuksen jättämistä edeltävän kuukauden 
alusta. 



10 HE 160/1996 vp 

Koulumatkatuki maksetaan kuukausittain 
opiskelijan matkustustavasta riippuen joko 
oppilaitoksen ylläpitäjän, matkalipun myyjän 
tai opiskelijan ilmoittamalle tilille Suomessa 
sijaitsevaan rahalaitokseen. 

Koulumatkatuen maksamisesta säädetään 
tarkemmin asetuksella. 

8 § 

Kiljallinen päätös 

Kansaneläkelaitoksen on annettava koulu
matkatukea koskevassa asiassa kirjallinen 
päätös, jos hakija sitä vaatii. Vaatimus on 
esitettävä joko kirjallisesti tai suullisesti kan
saneläkelaitokselle seitsemän päivän kulues
sa siitä, kun asianomainen on saanut tiedon 
tukea koskevasta ratkaisusta ja sen perusteis
ta uhalla, että ratkaisu muutoin jää pysyväk
si. Vaatimus voidaan jättää myös oppilaitok
seen. 

3 luku 

Muutoksenhaku ja virheen koljaaminen 

9 § 

Muutoksenhaku 

Koulumatkatukea koskevaan kansaneläke
laitoksen päätökseen tyytymätön saa hakea 
siihen muutosta opintotuen muutoksenhaku
lautakunnalta 30 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista. Opintotuen muutoksenha
kulautakunnan päätökseen ei saa hakea muu
tosta valittamalla. 

Jos opintotuen muutoksenhakulautakunnal
le annettava valitus on saapunut 1 momen
tissa säädetyn määräajan jälkeen, muutok
senhakulautakunta voi tästä huolimatta ottaa 
valituksen tutkittavakseen, jos myöhästymi
seen on ollut painavia syitä. 

10 § 

Virheen kmjaaminen 

Jos kansaneläkelaitoksen päätös perustuu 
selvästi virheelliseen tai puutteelliseen selvi
tykseen taikka ilmeisen väärään lain sovel
tamiseen, kansaneläkelaitos voi asianomai
sen suostumuksella poistaa virheellisen pää
töksensä ja ratkaista asian uudelleen. 

Jos kansaneläkelaitoksen päätöksessä on il-

meinen kirjoitus- tai laskuvirhe, sen on kor
jattava päätöksensä. Virhettä ei saa kuiten
kaan korjata, jos korjaaminen johtaa asian
omaiselle kohtuuttamaan tulokseen. 
Korjaamisesta on tehtävä merkintä kansan

eläkelaitoksen tallekappaleeseen. Asianomai
selle on toimitettava korjattu tai uusi päätös. 
Jos päätöksestä on vireillä muutoksenhaku, 
kansaneläkelaitoksen on ilmoitettava korjaa
ruisasian käsiteltäväksi ottamisesta ja toimi
tettava siinä tekemänsä päätös myös opin
totuen muutoksenhakulautakunnalle. 

Päätökseen, jolla kansaneläkelaitos ei ole 
hyväksynyt virheen korjaamista koskevaa 
vaatimusta, ei saa hakea muutosta valitta
malla. 

4 luku 

Erinäiset säännökset 

11 § 

Sopimus matkalipun myyjien kanssa 

Kansaneläkelaitos voi sopia joukkoliiken
teen matkalippujen myyjien kanssa ehdoista, 
joilla matkalippuja myydään opiskelijoille 
koulumatkatuen määrällä alennettuun hin
taan. Sopimismenettelystä säädetään tarkem
min asetuksella. 

12 § 

Tietojenantovelvollisuus 

Opiskelija on velvollinen ilmoitta-
maan kansaneläkelaitokselle koulumatkatuen 
myöntämiseksi tarvittavat tiedot sekä koulu
matkatukeen vaikuttavista muutoksista. Op
pilaitos on velvollinen ilmoittamaan kansan
eläkelaitokselle sellaiset tietoonsa tulleet 
seikat, jotka voivat johtaa koulumatkatuen 
tarkistamiseen tai lakkauttamiseen. 

Opiskelija on velvollinen ilmoittamaan 
henkilötunnuksensa matkalipun myyjälle os
taessaan matkalipun koulumatkatuella alen
nettuun hintaan. 

13§ 

Toimintamenot 

Tämän lain toimeenpanosta kansaneläke
laitokselle aiheutuvat menot luetaan kansan
eläkelaitoksen toimintamenoiksi ja oppilai-
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toksen ylläpitäjille 6 ja 12 §:ssä säädetyistä 
tehtävistä aiheutuvat menot kyseisen oppilai
toksen menoiksi. 

14 § 

Viittaussäännös 

Jollei tässä laissa toisin säädetä, noudate
taan soveltuvin osin, mitä opintotukilaissa 
(65/94) säädetään opintotuen toimeen
panosta, tarkistamisesta ja keskeyttämisestä, 
takaisinperinnästä, itseoikaisusta, lainvoi
maisen päätöksen oikaisemisesta, tietojen 
käytöstä, salassapitovelvollisuudesta, ulos
mittaus- ja siirtokiellosta sekä rahoituksesta. 

15 § 

Tarkemmat säännökset 

Tarkemmat säännökset tämän lain täytän
töönpanosta annetaan asetuksella. 

Helsingissä 4 päivänä lokakuuta 1996 

5 luku 

Voimaantulo 

16 § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä
kuuta 1997. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi
teisiin. 

Tasavallan Presidentti 

MARTTI AHTISAARI 

Ministeri Claes Andersson 




