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Opetusministeriölle

Eduskunnan kirjelmässä valtioneuvoston koulutuspoliittisen selonteon johdosta (VNS 
4/2006 vp; EK 35/2006 vp) eduskunta edellytti, että koulu matkatuesta ja järjestelmän toi-
mivuudesta tehdään kokonaisarvio ja ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin järjestelmän 
epäkohtien poista miseksi.

Opetusministeriö asetti 20.6.2007 työryhmän arvioimaan koulumatkatukijärjestelmän 
toimivuutta ja kutsui työryhmän puheenjohtajaksi neuvotteleva virkamies Leena Koskisen 
ja jäseniksi budjettineuvos Jouko Narikan valtiovarainministeriöstä, hallitusneuvos Tuula 
Ikosen liikenne- ja viestintäministeriöstä, hallitusneuvos Kaija Suorsa-Aarnion ja ylitar-
kastaja Virpi Hiltusen opetusministeriöstä, suunnittelija Piia Kuusiston ja pääsuunnittelija 
Ilpo Lahtisen Kansaneläkelaitoksesta, opetustoimen päällikkö Gustav Wikströmin Suomen 
Kuntaliitosta, edunvalvontasihteeri Karri Heikkilän Suomen ammattiin opiskelevien kes-
kusjärjestö Sakki ry:stä, edunvalvonta-asiamies Ari Mattilan Suomen Lukiolaisten Liitosta 
sekä puheenjohtaja Karo Kautosen Suomen Opiskelija-Allianssi Osku ry:stä.

Työryhmän tehtävänä on ollut arvioida nykyisen koulumatkatukijärjestelmän toimi-
vuutta muuttuvassa koulutus- ja liikennepoliittisessa toimintaympäristössä ja tehdä tarvitta-
vat esitykset järjestelmän kehittämiseksi.

Työryhmä on tehnyt yhteensä seitsemän kehittämisehdotusta, joiden tarkoituksen on 
parantaa tuen kattavuutta, selkeyttää tuen myöntämisperusteita ja ottaa paremmin huomi-
oon erityiset liikenneolosuhteet. Lisäksi työryhmässä on keskusteltu mallista, jonka mukaan 
opiskelija saisi tuen suoraan itselleen koulumatkan pituuden perusteella. 

Työryhmän kuuli työnsä aikana Matkahuoltoa, Linja-autoliittoa ja VR-yhtymää sekä 
ylitarkastaja Aini Kimpimäkeä sosiaali- ja terveysministeiröstä. 



Työryhmän toimikausi päättyi 29. helmikuuta 2008. Saatuaan työnsä päätökseen, työ-
ryhmä luovuttaa muistionsa kunnioittavasti opetusministeriölle.

Helsingissä 5. päivänä maaliskuuta 2008
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1 Johdanto

Kunnat saivat aiemmin valtionosuutta lukion ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden 
koulukuljetusten järjestämiseen. Valtionosuutta koskevien säännösten kaavamaisuuden ja 
lakisääteisten velvoitteiden puuttumisen vuoksi kaikki kunnat eivät kuitenkaan järjestäneet 
kuljetusetua. Tilanteen korjaamiseksi koulumatkojen tukemista uudistettiin 1.7.1997 voi-
maan tulleella lailla (48/1997) lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden kou-
lumatkatuesta. Lain nimi muutettiin 1.1.1999 lukien laiksi lukiokoulutuksen ja ammatilli-
sen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta. 

Uuden etuuden käyttöön ottaminen oli perusteltua myös siksi, että opintotuen mitoituk-
sessa ei oteta huomioon päivittäisistä koulumatkoista aiheutuvia kustannuksia. Matkustus-
kustannuksia on erityisesti haja-asutusalueella vanhempiensa luona asuvilla opiskelijoille.

Koulumatkatuki rajattiin samalle kohderyhmälle, joka aiemmin oli kuntien kuljetus-
edun piirissä. Lähtökohtana on tukea opiskelijoita, joilla on pitkä koulumatka ja merkittä-
vät matkakustannukset.

Opiskelija voi saada koulumatkatuen joko joukkoliikenteen, koulukuljetuksen tai oman 
matkustustavan mukaan. Koulumatkatuki on tarkoitettu ensisijaisesti korvaamaan joukko-
liikenteen tai koulutuksen järjestäjän järjestämien kuljetusten kustannuksia. Tuki maksetaan 
opiskelijalle itselleen, matkalipun myyjälle tai koulutuksen järjestäjälle riippuen opiskelijan 
matkustustavasta. (Liite 1: Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoi-
den koulumatkatuesta (48/1997), Liite 2: Valtioneuvoston asetus lukiokoulutuksen ja am-
matillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta (425/2004)

Eduskunnan kirjelmässä valtioneuvoston koulutuspoliittisen selonteon johdosta (VNS 4/2006 

vp; EK 35/2006 vp) eduskunta edellyttää, että koulumatkatuesta ja järjestelmän toimivuudesta 

tehdään kokonaisarvio ja ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin järjestelmän epäkohtien 

poistamiseksi.

Opetusministeriö asetti 20. päivänä kesäkuuta työryhmän arvioimaan koulumatkatukijär-
jestelmän toimivuutta. Työryhmän tehtävänä on arvioida nykyisen koulumatkatukijärjes-
telmän toimivuutta muuttuvassa koulutus- ja liikennepoliittisessa toimintaympäristössä ja 
tehdä tarvittavat esitykset järjestelmän kehittämiseksi.
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2 Koulumatkatuen nykytila

2.1 Koulumatkatuen myöntämisperusteet

Koulumatkatukeen ovat oikeutettuja Suomessa asuvat ja Suomessa päätoimisesti opiskelevat 
lukiolaissa (629/1998) säädetyn lukiokoulutuksen tai ammatillisesta koulutuksesta annetus-
sa laissa (630/1998) säädetyn ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat. Opiskelun pää-
toimisuudesta on voimassa, mitä opintotukilaissa (65/1994) säädetään. Myös muuna kuin 
ammatillisena peruskoulutuksena järjestettyihin kotitalousopintoihin, vammaisille opiske-
lijoille järjestettyyn valmentavaan ja kuntouttavaan opetukseen ja ohjaukseen sekä maa-
hanmuuttajille järjestettyyn ammatilliseen peruskoulutukseen valmistaviin opintoihin osal-
listuvat opiskelijat ovat oikeutettuja koulumatkatukeen. Ammatillisen peruskoulutukseen 
valmistava ja ohjaava koulutus kuuluu myös koulumatkatuen piiriin. Koulumatkatukeen 
eivät kuitenkaan ole oikeutettuja etä- tai yksityisopetuksena tai maksullisena palvelutoimin-
tana järjestettävän koulutuksen tai oppisopimuskoulutuksen opiskelijat taikka näyttötut-
kintona suoritettavan ammatilliseen perustutkintoon valmistavan koulutuksen opiskelijat. 

Koulumatkatuen myöntämisen edellytyksenä on pitkä koulumatka ja soveltuva mat-
kustustapa, joita määriteltäessä otetaan huomioon matkasta kuukausittain aiheutuvat sään-
nölliset kustannukset, opiskelijan mahdollisuus käyttää julkista liikennettä sekä opiskelun 
yhtäjaksoisuus.

Koulumatkatukea voidaan myöntää, jos opiskelijan:

yhdensuuntaisen koulumatkan pituus on vähintään 10 kilometriä;1 

kuukausittaiset koulumatkasta aiheutuvat kustannukset ylittävät 54 euroa; sekä2 

käyttämä matkustustapa on joukkoliikenne tai koulutuksen järjestäjän järjestämä 3 

koulukuljetus taikka jos niiden käyttäminen ei ole mahdollista, lain 4 a §:ssä säädettyjen 

edellytysten täyttyessä muu soveltuva oma matkustustapa.

Koulumatkatuen myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että opiskelijalla on vähintään seit-
semän koulumatkatukeen oikeuttavaa yhdensuuntaista matkaa viikossa yhdenjaksoisen vä-
hintään 18 päivän ajan.

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980629
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980630
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940065
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Koulumatkatukea ei myönnetä opiskelijalle, joka:

1 saa työssäoppimisen perusteella ansiotuloa vähintään 505 euroa  

(1.1.2008 lukien 660 euroa)  kuukaudessa;

2 voisi asua maksutta koulutuksen järjestäjän ylläpitämässä asunnossa, jollei opiskelija 

erityisistä syistä voi ottaa asuntoa vastaan; taikka

3 saa tukea koulumatkasta aiheutuviin kustannuksiin muun lain nojalla.

Valtioneuvoston asetuksella voitaisiin säätää terveydellisistä tai perheoloihin liittyvistä tai 
muista vastaavista erityisistä syistä, joiden perusteella opiskelijan ei katsota voivan ottaa kou-
lutuksen järjestäjän ylläpitämää asuntoa vastaan.

Matkakustannusten määräytyminen ja laskeminen

Opiskelijan käyttäessä koulumatkaansa joukkoliikennettä matkakustannukset korvataan 
käytetyn kulkuneuvon halvimman opiskelijalle kuukautta vastaavalle ajalle tarkoitetun lip-
putuotteen hinnan mukaan. Opiskelijan käyttäessä koulumatkaansa koulutuksen järjestäjän 
järjestämää koulukuljetusta matkakustannukset määräytyvät sen matkan pituuden mukaan, 
jonka opiskelija kulkee tätä kuljetusta käyttäen. Kun opiskelija ei voi käyttää koulumatkaan-
sa joukkoliikennettä tai koulutuksen järjestäjän järjestämää koulukuljetusta taikka kun näi-
den käyttö on kohtuuttoman hankalaa, matkakustannukset määräytyvät opiskelijan kodin 
ja oppilaitoksen välisen matkan pituuden mukaan.

Joukkoliikenteellä tarkoitetaan luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain 
(343/1991) mukaan linjaliikennettä ja muuta säännöllistä henkilöliikennettä, jonka palve-
lut ovat yleisesti käytettävissä. (Matkahuollon jäsenet ja VR)

Muulla joukkoliikenteellä tarkoitetaan yleisesti käytettävissä olevaa kuljetusmuotoa, jossa 
lippua ei voi ostaa ostotodistuksella koulumatkatuella alennettuun hintaan. Näitä ovat esi-
merkiksi useimmat seutuliikenteet ja tilausliikenne. 

Koulukuljetuksella tarkoitetaan koulutuksen järjestäjän (esim. kunta) järjestämää tai 
maksamaa matkustustapaa.

Opiskelijan kulkiessa koulumatkansa muulla tavoin kuin joukkoliikennettä käyttäen 
kuukausittaiset matkakustannukset lasketaan 21,5 päivän mukaan liikenne- ja viestintämi-
nisteriön luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain (343/1991) 11 §:n nojalla 
vahvistaman linja-autoliikenteen sarjalipputaksan perusteella. Jos taksaa ei vahvisteta, kou-
lumatkakustannusten laskentaperusteista säädetään opetusministeriön asetuksella. Liiken-
ne- ja viestintäministeriö on tarkistanut sarjalipputaksaa kustannuskehityksen perusteella 
yleensä vuosittain. Viimeksi linja-autoliikenteen sarjalipputaksat nousivat 1.1.2008 alkaen 
keskimäärin 5,2 prosentilla. Hinnan tarkistaminen perustuu toteutuneeseen kustannuske-
hitykseen, jonka laskennassa käytetään linja-autoliikenteen kustannusindeksiä sekä poltto-
aineiden hintojen ja palkkojen kehitystä. (Liite 3: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus 
linjaliikenteen sarjalipputaksoista, (1381/2007))

Kun opiskelija kulkee koulumatkansa koulutuksen järjestäjän järjestämää kuljetusta 
käyttäen ja yhdensuuntainen koulumatka koostuu kahdesta tai useammasta matkaosuudes-
ta, matkakustannukset voidaan laskea erikseen kultakin matkaosuudelta. Alle viiden kilo-
metrin erillisestä matkaosuudesta aiheutuvia kustannuksia ei korvata erikseen. Jos kuitenkin 
yhdensuuntaiseen vähintään kymmenen kilometrin koulumatkaan sisältyy erillisiä alle vii-
den kilometrin matkaosuuksia, jotka ovat yhteensä vähintään viisi kilometriä, matkaosuuk-

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1991/19910343
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sista aiheutuvat matkakustannukset korvataan tältä osin opiskelijalle nk. oman matkustus-
tavan mukaan, jolloin tuki on 70 prosenttia laskennallisista kustannuksista. Koulumatkasta 
aiheutuvia kustannuksia ei oteta huomioon siltä osin, kuin ne aiheutuvat yli 100 kilometrin 
yhdensuuntaisesta koulumatkasta.

Oman matkustustavan käyttäminen

Opiskelijalle, joka käyttää muuta kuin joukkoliikennettä tai koulutuksen järjestäjän järjes-
tämää koulukuljetusta, voidaan myöntää koulumatkatukea, jos:

1 opiskelijan koulumatkasta on joukkoliikenteen tai koulutuksen järjestäjän järjestämän 

koulukuljetuksen ulkopuolella yli viisi kilometriä yhdensuuntaista matkaa kohden;

2 opiskelijan päivittäinen koulumatka odotuksineen kestää keskimäärin yli kolme tuntia päivää 

kohden kuukaudessa; taikka

3 opiskelijalla on mahdollisuus käyttää joukkoliikennettä tai koulutuksen järjestäjän 

järjestämää koulukuljetusta kuukauden aikana keskimäärin enintään kuudella 

yhdensuuntaisella koulumatkalla viikossa.

Opiskelija voidaan katsoa koulumatkatukeen oikeutetuksi, jos hänellä ei ole mahdollisuutta 
käyttää joukkoliikennettä tai koulutuksen järjestäjän järjestämää koulukuljetusta sen vuok-
si, että koulumatka muodostuu opiskelijalle muusta kuin edellä 1-3 kohdissa mainituista 
syistä liian vaikeaksi tai rasittavaksi. Tätä säännöstä voidaan soveltaa esimerkiksi opiskelijan 
lastenhoitojärjestelyjen tai terveydellisten syiden vuoksi. Oman auton käyttöä on tuettu 
myös työssäoppimisjakson aikana, jos opiskelijalla on ollut kuljetettavana tilaa vaativia työ-
välineitä. 

Koulumatkatuen määrä ja opiskelijan maksuosuus

Koulumatkatukena korvataan 54 euroa kuukaudessa ylittävät koulumatkan kustannukset 
lisättynä 11 eurolla. Opiskelija maksaa laskennallisista koulumatkakustannuksista tällöin 
kuukausittain pääsääntöisesti enintään 43 euroa. Omavastuu voi vaihdella opiskelijan 
käyttäessä nk. omaa matkustustapaa ja koulumatkan koostuessa erillisistä lyhyistä matka-
osuuksista. Kustannuksia ei korvata siltä osin, kun ne aiheutuvat 100 kilometriä ylittävältä 
matkan osalta. 

Opiskelijan kulkiessa koulumatkansa useammalla kuin yhdellä matkustustavalla opiske-
lijan maksuosuus vähennetään joukkoliikenteen matkakustannuksista. Jos joukkoliikenteen 
matkakustannuksia ei ole, opiskelijan maksuosuus vähennetään koulutuksen järjestäjän jär-
jestämästä kuljetuksesta aiheutuvista kustannuksista.

Tuki on 70 prosenttia laskennallisesta taksan perusteella määräytyvästä tuesta, jos opis-
kelija ei voi käyttää joukkoliikennettä tai koulutuksen järjestäjän järjestämää koulukulje-
tusta taikka jos matkakustannukset aiheutuvat useista erillisistä yhteensä vähintään viiden 
kilometrin matkaosuuksista.

Hakeminen

Koulumatkatukea haetaan Kansaneläkelaitokselta. Hakemus jätetään oppilaitokseen. Oppi-
laitoksen tulee liittää hakemukseen selvitys opiskelijan koulumatkan pituudesta sekä opis-
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kelijan mahdollisuudesta käyttää joukkoliikennettä tai koulutuksen järjestäjän järjestämää 
koulukuljetusta.

Oppilaitoksen antama selvitys koulumatkasta on Kansaneläkelaitosta sitova, jollei ole 
perusteltua syytä olettaa, että tiedot selvityksessä ovat virheellisiä. Jos on perusteltua syytä 
olettaa, että selvityksessä on virheellisiä tietoja, Kansaneläkelaitos voi poiketa selvityksestä 
päätöstä tehdessään.

Myöntäminen ja maksaminen

Koulumatkatuen myöntää Kansaneläkelaitos. Koulumatkatuki myönnetään täysien opiske-
lukuukausien mukaan enintään yhdeksäksi kuukaudeksi lukuvuodessa opintojen alkamis-
päivästä. Opiskelukuukausi oikeuttaa koulumatkatukeen, jos siinä on lukuvuoden opiske-
luaikaan sisältyviä päiviä yhdenjaksoisesti yhteensä vähintään 18.

Koulumatkatuki myönnetään enintään lukuvuodeksi kerrallaan. Koulumatkatuki 
myönnetään aikaisintaan hakemuksen jättämistä edeltävän kuukauden alusta. Koulumat-
katuki voidaan myöntää seuraavan tai edeltävän lukuvuoden tuen myöntämisen yhteydessä, 
jos opinnot alkavat tai päättyvät kesä-, heinä- tai elokuun aikana.

Koulumatkatuki maksetaan kuukausittain opiskelijan matkustustavan mukaan joko 
koulutuksen järjestäjän, matkalipun myyjän tai opiskelijan ilmoittamalle tilille Suomessa 
sijaitsevaan rahalaitokseen. Koulumatkatuen laskuttamisesta säädetään tarkemmin valtio-
neuvoston asetuksella.

Muutoksenhaku

Koulumatkatukea koskevaan Kansaneläkelaitoksen päätökseen saa hakea muutosta va-
littamalla opintotuen muutoksenhakulautakuntaan. Lautakunnan päätökseen saa hakea 
muutosta valittamalla vakuutusoikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) 
säädetään. 

Valituskirjelmä on toimitettava Kansaneläkelaitokselle 30 päivän kuluessa siitä, kun valit-
taja on saanut päätöksestä tiedon. Jos valitus on saapunut 2 momentissa säädetyn määräajan 
jälkeen, muutoksenhakulautakunta tai vakuutusoikeus voi tästä huolimatta ottaa valituksen 
tutkittavakseen, jos myöhästymiseen on ollut painavia syitä. Kansaneläkelaitoksen päätöstä 
on muutoksenhausta huolimatta noudatettava, kunnes asia on lainvoimaisella päätöksellä 
ratkaistu.

Sopimus matkalipun myyjien kanssa

Kansaneläkelaitos voi sopia joukkoliikenteen matkalippujen myyjien kanssa ehdoista, joilla 
matkalippuja myydään opiskelijoille koulumatkatuen määrällä alennettuun hintaan. Sopi-
mismenettelystä säädetään tarkemmin asetuksella.

Muuta

Virheellisen päätöksen korjaamista tai tietojenantovelvollisuutta koskevat säännökset vas-
taavat muun Kansaneläkelaitoksen toimeenpaneman etuuslainsäädännön periaatteita.

Lisäksi koulumatkatuessa noudatetaan soveltuvin osin, mitä opintotukilaissa säädetään 
opintotuen toimeenpanosta, tarkistamisesta ja keskeyttämisestä, takaisinperinnästä ja takai-

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960586
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sinperintäsaatavan vanhentumisesta, itseoikaisusta, päätöksen poistamisesta, tietojen saami-
sesta, käytöstä ja luovuttamisesta, ulosmittaus- ja siirtokiellosta sekä rahoituksesta.

2.2 Lainsäädännön ja toimeenpanon muutokset

Koulumatkatukilainsäädäntöä on muutettu sen kymmenvuotisen historian aikana muuta-
mia kertoja. Muutokset ovat olleet merkitykseltään varsin vähäisiä. Koulumatkatukilainsää-
däntöä muutettiin ensimmäisen kerran koulutuksen lainsäädännön kokonaisuudistuksen 
yhteydessä 1.1.1999 voimaan tulleella lailla määrittelemällä koulumatkatukeen oikeutetut 
opiskelijat ja koulumatkatuen ulkopuolelle jäävät opiskelijat oppilaitosryhmän sijaan lain 
soveltamisalaan kuuluvan koulutuksen perusteella. Merkittävin muutos oli, että tuen pii-
riin tulivat 1.1.1999 kaikki ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat, eivätkä erillisillä 
aikuislinjoilla opiskelevat enää jääneet uuden määritelmän perusteella koulumatkatuen ul-
kopuolelle. 

Vuonna 2002 koulumatkatuesta annettua lakia täsmennettiin säännöksellä, jonka pe-
rusteella koulumatkatuki myönnetään opiskelijalle, joka voisi asua maksutta koulutuksen 
järjestäjän ylläpitämässä asunnossa vain, jos opiskelija ei erityisistä syistä voi ottaa asuntoa 
vastaa. Samalla yhdenmukaistettiin muutoksenhakua koskevia säännöksiä Kansaneläkelai-
toksen toimialan muiden etuuslakien muutoksenhakua koskevien säännösten kanssa.

Vuoden 2002 alussa voimaan tulleiden euromuutosten lisäksi koulumatkatuen raha-
määriä on muutettu vain yhden kerran. Koulumatkatukeen oikeuttavien matkakustan-
nusten vähimmäisrajaa korotettiin vuonna 2004 elokuun alusta lukien 50,45 eurosta 54 
euroon kuukaudessa. Korotuksen tarkoituksena oli pitää koulumatkatuen kohderyhmä 
samana ja pääkaupunkiseudun opiskelijalippua käyttävät edelleen koulumatkatuen ulko-
puolella. Tuensaajan oma maksuosuus säilyi muutoksesta huolimatta entisellään, 43 eurona 
kuukaudessa.

Koulumatkatukilainsäädäntöä muutettiin 1.8.2004 lukien uuden perustuslain edellyt-
tämällä tavalla siten, että lailla säädettiin aiempaa selkeämmin ja kattavammin yksilön oi-
keuksista ja velvollisuuksista (kenelle, missä koulutuksessa ja millä edellytyksillä on oikeus 
koulumatkatukeen ja kuinka koulumatkatuki määräytyy eri tilanteissa). Asetuksella säädet-
täväksi jäi vain teknisluonteisia toimeenpanoon liittyviä kysymyksiä. Samalla lakiin otettiin 
määritelmä koulumatkaan kuluvasta ajasta ja siihen liittyvästä odotusajasta.

Koulumatkatuen käsittelyjärjestelmä uudistettiin Kelassa vuonna 2002. Uudistuksessa 
otettiin käyttöön muun muassa matkojen jaksottaminen ratkaisun teon helpottamiseksi. 
Lisäksi uudistettiin päätöksen rakennetta ja päätöstekstejä. 

Järjestelmäuudistuksen jälkeen koulumatkatuen toimeenpanon välineitä on kehitetty 
ja kehitystyö jatkuu. Käsittelyjärjestelmään on tehty erilaisia apuvälineitä ratkaisijoille; esi-
merkiksi koulumatkatuen seurantaan ”Tukiaika ja matkustustavat”-näyttö, johon on koottu 
kaikki lukuvuotta koskevat tukiaikatiedot ja matkustustapojen käyttötiedot. 

Kehitystyö joukkoliikenteen laskuttajien (Oy Matkahuolto Ab ja VR Osakeyhtiö) kans-
sa on myös jatkunut. Viime aikoina on parannettu muun muassa tietojen välitystä laskut-
tajien ja Kelan välillä.

Syksyllä 2006 Oy Matkahuolto Ab otti käyttöön Kelan kanssa yhteistyönä kehitetyn 
koulumatkatukikortin. Koulumatkatukikortti voi sisältää vain koulumatkatuettuja lippu-
tuotteita. Koulumatkatukikortin ansiosta opiskelija tietää aina, milloin hän ostaa ja käyt-
tää koulumatkatuettuja lipputuotteita. Koulumatkatukikortti on otettu hyvin vastaan sekä 
opiskelijoiden että joukkoliikenteen edustajien keskuudessa.
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Uusin tietojenvälitykseen liittyvä kontrollointijärjestelmä otettiin käyttöön tammikuus-
sa 2007. Uudistuksessa Kela ilmoittaa Matkahuoltoon koulumatkatukikortit, jotka tulee 
sulkea. Kortin sulkemisesta ilmoitetaan tilanteessa, jossa opiskelija saamastaan koulumat-
katuen hylkäys- tai lakkautuspäätöksestä huolimatta on ostanut useita koulumatkatuettuja 
lipputuotteita. Tietojen lähettämisellä pystytään estämään systemaattiset koulumatkatuen 
väärinkäytösyritykset ja rajoittamaan takaisinperittävän koulumatkatuen kokonaismäärää. 

2.3 Tilastotietoja koulumatkatuesta 

Koulumatkatuen kehitys 1998–2006

 2006 Muutos Muutos %

Ikärakenne (mediaani-ikä) 17 - -

Ammatillinen 17 -1 -0,5

Lukio 17 - -

Sukupuoli

Naiset 26 400 -4 400 -14,2

Miehet 24 600 +500 +2,2

Saajamäärä 51 000 - 3 844 -7

Ammatillinen 32 300 +400 +1,2

Lukio 16 600 -1 900 -10,2

Muu  467 - 4 000* -89,5

*muutos johtuu pääasiassa tilastointitavan muutoksesta, muulla tarkoitetaan kansanopistoja

Matkustustapa, käyttäjien lkm

Joukkoliikenne, Matkahuolto 32 900 +800 +2,4

VR 1 600 -780 -32,5

Muu joukkoliikenne 650 -1 785 -73

Koulukuljetus 4 600 -2 134 -31,7

Oma matkustustapa 10 300 -33 -0,3

Useita matkustustapoja 1 000 +98 +11

Koulumatkatukimenot

 30,7 +10 +48

Koulumatkatuki €/kk

Keskimääräinen koulumatkatuki 107 +35 +49

Joukkoliikenne, Matkahuolto 121 +49 +68

VR 93 +8 +9

Muu joukkoliikenne 82 +38 +86

Koulukuljetus 107 +42 +73

Oma matkustustapa 97 +26 +37

Useita matkustustapoja  84 -47 -36

Lähde: Kelan opintoetuustilastot 1998/99–2005/2006
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Koulumatkatuen kehitys tilastoissa: 

Liite 4: Koulumatkatuen saajat lukuvuosina 1997/1998–2006/2007

Liite 5: Koulumatkatuen kustannukset 1998–2007

Liite 6: Koulumatkatuen kustannukset maksun vastaanottajan mukaan 2007

Koulumatkatuen saajien sukupuoli ja ikä 

Koulumatkatuen saajina on hieman enemmän naisia kuin miehiä. Naisten osuus tuen saa-
jista on vähentynyt. Syynä tähän on, että väliaikaisissa ammattikorkeakouluissa myönnet-
tiin aluksi koulumatkatukea. Tuen saajien mediaani-ikä on säilynyt samana, mutta amma-
tillista tutkintoa suorittavat ovat nuorempia kuin järjestelmän alkuaikana. Koulumatkatuen 
saajien keski-ikä on kolme vuotta alempi kuin kaikkien opintotukea saavien ammatillisissa 
oppilaitoksissa opiskelevien keski-ikä ja vuoden alempi kuin kaikkien lukioissa opiskelevien 
opintotuen saajien keski-ikä. Ikäero selittyy sillä, koulumatkatukea saavat ne opiskelijat, 
jotka asuvat vielä kotona.

Koulumatkatuen saajien määrän kehitys

Koulumatkatuen saajamäärä on pysynyt lähes samalla tasolla. Vuonna 2006 tuen saajien mää-
rä oli n. 51 000 opiskelijaa, josta 32 300 oli ammatillisen koulutuksen osuus ja 16 600 oli lu-
kiokoulutuksen osuus. Lisäksi tukea voidaan maksaa kansanopistojen ja liikunnan koulutus-
keskusten ammatillisilla tai lukio-opintojen linjoilla opiskeleville. Tukea saa noin kolmasosa 
ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoista ja 18 % lukiokoulutuksen opiskelijoista. 

Järjestelmän olemassaolon aikana on lukiossa opiskelevien osuus saajista vähentynyt 
(-10,2 %) ja ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoiden osuus hieman kasvanut (+1,2 %). 
Ikäluokat pienenevät lähivuosina. Oppilaitostilastojen mukaan lukiokoulutuksen aloittavi-
en määrä on ollut hienoisessa laskussa ja ammatillisessa koulutuksessa aloittavien määrä on 
vastaavasti hienoisesti noussut. Ammatillisen koulutuksen osuuden kasvuun jatkossa vaikut-
tavat olennaisesti aloituspaikkojen määrät. Ammatillisen koulutuksen osuus kaikista toisen 
asteen aloituspaikoista oli vuonna 2007 53 prosenttia.

Matkustustavat, kokonaiskustannukset ja koulumatkatuki

Julkinen joukkoliikenne on ollut koko järjestelmän olemassa olon aikana yleisin matkustus-
tapa. Seuraavaksi yleisin on ollut opiskelijan nk. oma matkustustapa, joka on pysynyt lähes 
samalla tasolla. Koulukuljetusten osuus on kolmanneksi yleisin ja sen osuus on pienenty-
nyt kolmanneksella järjestelmän käyttöönotosta, kuten junaa (VR) käyttävien osuuskin on. 
Muun joukkoliikenteen käyttö on vähentynyt myös merkittävästi, sillä sen osuus on nyt va-
jaa kolmasosa järjestelmän alkuvaiheen tilanteeseen verrattuna. Useiden matkustustapojen 
käyttäminen on varsin harvinaista, mutta osuus on hieman kasvanut.

Koulumatkatukimenot ovat kasvaneet 1998–2006 yhteensä 48 prosenttia. Linja-autolii-
kenteen paikallismatkojen hinnat ovat nousseet 31 %, junamatkojen hinnat 24 % ja elinkus-
tannukset noin 17,5 %. Tuntuvinta koulumatkatukimenojen kasvu on ollut kahden viime 
vuoden aikana, jona ne kasvoivat noin 10 prosenttia matkalippujen hintojen noustua samalla 
11,9 prosenttia. Tätä ennen menot kasvoivat keskimäärin noin 1,2 milj. euroa vuodessa.
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Maksetut koulumatkatuet oppilaitoksen ja maksun saajan mukaan 2007

€/vuosi Yhteensä Lukio Ammatillinen 
oppilaitos

Muu oppilaitos

YHTEENSÄ 31 988 558 8 759 139 22 919 285 310 134
Matkahuolto 22 325 683 5 641 387 16 461 261 223 035
VR 767 225 216 151 537 581 13 492
Koulukuljetus 3 218 842 2 109 700 1 101 800 7 341
Opiskelija, muu joukkoliikenne 215 911 71 361 139 929 4 621
Opiskelija, oma matkustustapa 5 460 897 720 541 4 678 713 61 643

%-osuudet Yhteensä Lukio Ammatillinen 
oppilaitos

Muu oppilaitos

YHTEENSÄ 100,0 100,0 100,0 100,0
Matkahuolto 69,8 64,4 71,8 71,9
VR 2,4 2,5 2,3 4,4
Koulukuljetus 10,1 24,1 4,8 2,4
Opiskelija, muu joukkoliikenne 0,7 0,8 0,6 1,5
Opiskelija, oma matkustustapa 17,1 8,2 20,4 19,9

Muu oppilaitos= kansanopisto

Koulukuljetuksiin maksettu osuus oppilaitoskohtaisista kustannuksista on lukiokoulutuk-
sessa (24,1 %) selkeästi suurempi kuin ammatillisessa koulutuksessa (4,8 %). Matkahuollon 
palvelujen piirissä olevalle joukkoliikenteelle maksettu osuus on puolestaan ammatillises-
sa koulutuksessa hieman suurempi; 71, 8 % ammatillisessa ja 64,4 % lukiokoulutuksessa. 
Oman matkustustavan kustannusten osuus on merkittävämpi ammatillisessa koulutuksessa 
(20,4 %) kuin lukiokoulutuksessa (8,2 %). 

Keskimääräinen tuki kuukautta kohti on kasvanut 72 eurosta 107 euroon, jossa on kas-
vua 49 prosenttia. Julkista joukkoliikennettä käyttävien (Matkahuollosta ostettu lippu) tuki 
on noussut 72 eurosta 121 euroon eli 68 prosenttia, muun joukkoliikenteen tuki 44 eurosta 
82 euroon, eli 86 %, koulukuljetuksiin maksettu tuki 62 eurosta 107 euroon, eli 73 % ja 
oman matkustustavan mukaan maksettu tuki 71 eurosta 97 euroon, eli 37 %. VR:ltä lipun 
ostavan tuki on kasvanut 9 %. Useita matkustustapoja käyttäviä on ollut vähän ja näiden 
tuki on laskenut 131 eurosta 84 euroon (-36 %). 

Koulumatkatuen saajat kunnittain

Koulumatkatukea on maksettu vuonna 2006 eniten seuraavissa kaupungeissa asuville opis-
kelijoille: Tampere, Helsinki, Oulu, Kuopio ja Lahti. Tuesta 77 prosenttia on kuitenkin 
maksettu opiskelijoille, jotka asuvat enintään 20 000 asukkaan kunnissa. Kustannusten 
määrä asukasta kohden ja koulumatkatuen saajien määrä kunnan väestömäärään nähden on 
keskimääräistä korkeampi asukasluvultaan pienissä kunnissa. Kustannusten määrä asukasta 
kohden vaihtelee 0 eurosta 52 euroon. 

Koulutuksen järjestäjälle tukea maksetaan eniten erityisesti Tampereella ja väestömääräl-
tään pienillä paikkakunnilla. Esimerkiksi kokonaiskustannuksiltaan kymmenen suurimman 
joukossa on kuusi kuntaa, joissa on alle 10 000 asukasta. 

Koulumatkatuen saajat maakunnittain

Koulumatkatukea maksetaan eniten Pirkanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla, Uudellamaalla ja 
Varsinais-Suomessa. Keskimääräiset kustannukset saajaa kohden ovat korkeimmat Keski-
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Pohjanmaalla, Keski-Suomessa ja Pohjois-Savossa, joissa kustannukset perustuvat todennä-
köisesti pitempiin koulumatkoihin kuin maksettujen tukien kokonaisvolyymilta suurem-
missa maakunnissa. (Liite 7: Koulumatkatuen kustannukset saajaa kohti maakunnittain 
2007)

Koulumatkatuen saajien osuus 16–25 -vuotiaista maakunnan väestöstä on korkein 
Pohjois-Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla sekä Itä-Uudellamaalla. Omaa matkustustapaa 
käyttäneiden osuus vaihteli vuonna 2007 maakunnittain Itä-Uudenmaan 9,2 prosentista 
Kainuun 25,7 prosenttiin. Myös Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa omaa matkus-
tustapaa käyttäviä oli yli 20 % koulumatkatukea saaneista. Keskimäärin omaa matkustusta-
paa käytti 15,4 prosenttia tuen saajista. Suhteellisesti eniten joukkoliikennettä käyttäneitä 
koulumatkatuen saajia oli Itä-Uudellamaalla, Päijät-Hämeessä, Keski-Suomessa ja Pohjois-
Karjalassa. Keskimäärin 61,4 prosenttia tuen saajista käytti Matkahuollon palvelujen piiriin 
kuuluvaa joukkoliikennettä. Koulutuksen järjestäjän järjestämää kuljetusta käyttäviä oli kes-
kimäärin 7,9 prosenttia. Suhteellisesti eniten heitä oli Pohjanmaalla, jossa tuen saajista 21,5 
prosenttia käytti koulutuksen järjestäjän järjestämää kuljetusta. (Liite 8: Koulumatkatuen 
saajat matkustustavan mukaan maakunnittain 2007)

Koulumatkan pituus

Lukuvuonna 2006–2007 tuen saajista 74 prosentilla koulumatkan pituus oli enintään 39 
kilometriä ja 40–69 kilometriä se oli 19 prosentilla. Yli 70 kilometrin matka oli vain neljällä 
prosentilla.

Koulumatkatukea saavien matkan pituus lukuvuonna 2006–2007

Matkan pituus Saajien lukumäärä

Ei tietoa 1656
Alle 10 km 135
10–19 km 15237
20–29 km 13734
30–39 km 9106
40–49 km 5290
50–59 km 3033
60–69 km 1739
70–79 km 793
80–89 km 360
90–100 km 367
Yli 100 km 175

Yhteensä 51625

2.4 Koulumatkatuki muutoksenhaussa

Koulumatkatukipäätöksistä valitetaan vähän. Valitusten määrä oli vuonna 2006 noin kol-
masosa (110 kpl) verrattuna järjestelmän käyttöönoton ajankohtaan, eli vuoteen 1998. 
Enimmäkseen valitukset ovat koskeneet tuen yleisten myöntämisedellytysten lisäksi muun 
muassa oman matkustustavan edellytyksiä ja takaisinperintöjä. Parina viime vuonna muu-
toksenhakulautakunta on hyväksynyt suurimman osan takaisinperintöjä koskevista valituk-
sista. Suurin osa takaisinperintöjä koskevista ratkaisuista perustui muutoksenhakulautakun-
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nan linjaukseen, jonka mukaan takaisinperittävä summa ei voisi sisältää koulumatkatuen 
osuutta, joka on maksettu joukkoliikenteen järjestäjälle.

Vuonna 2007 Opintotuen muutoksenhakulautakunta ratkaisi 154 koulumatkatukea 
koskevaa valitusta. Niistä kumottiin tai muutettiin 39, eli 25 %. Eniten valituksia ratkaistiin 
koulumatkatukilain 3 §:n perusteella, eli valitukset koskivat tuen yleisiä myöntämisedelly-
tyksiä. Takaisinperintää koskevia valituksia ratkaistiin 32, joista 18 kumottiin tai muutet-
tiin (56 %). Muissa kuin takaisinperintää koskevissa ratkaisuissa muutosprosentti oli 18. 
Lukuvuonna 2006–2007 tehtiin 68 276 koulumatkatukiratkaisua. Valitus tehtiin siis 0,23 
prosentista ratkaisuista ja kaikista ratkaisuista kumottiin tai muutettiin ensimmäisessä muu-
toksenhakuasteessa 0,06 %.
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3 Toimintaympäristön muutokset

3.1 Koulutuspoliittiset muutokset

Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2007–2012 on seuraavia 
hankkeita, joilla saattaa olla merkitystä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opis-
kelijoiden opiskelujärjestelyjen kannalta ja siten myös koulumatkatukeen:

Järjestäjäverkko

Lukioiden keskinäistä verkostoitumista sekä ammatillisen koulutuksen ja lukioiden alueel-
lista yhteistyötä tuetaan koulutuksen saavutettavuuden varmistamiseksi. Koulutuksen jär-
jestäjiä kannustetaan yhteistyöhön opiskelijan yksilöllisten valintamahdollisuuksien lisää-
miseksi.

Pienten kuntien lukiokoulutuksen yksikköhinnan korotus turvataan asetusmuutoksel-
la tilanteissa, jossa kunnat yhdistyvät tai lukio siirtyy järjestämisluvan muutoksella toiselle 
kunnalle tai kuntayhtymälle. 

Ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon palvelukykyä vahvistetaan ammattiopis-
tostrategian mukaisesti muodostamalla koulutuksen järjestäjistä etupäässä alueellisia tai 
muutoin vahvoja ammattiopistoja, joiden toiminta kattaa kaikki ammatillisen koulutuksen 
palvelut, kehittämistoiminnot ja opetusyksiköt. Pitkälle erikoistuneiden koulutuksen järjes-
täjien toiminta turvataan. Ammattiopistolla on koulutuksen järjestäjänä vapaus muodostaa 
organisaationsa alueensa tai alansa vaatimusten mukaan ja päättää oppilaitos- ja muusta 
palveluverkostaan. 

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta on säädetty 23.2.2007 voimaan astunut puite-
laki, jonka tavoitteena on mm. vahvistaa kuntarakennetta yhdistämällä kuntia. Kunnan tai 
yhteistoiminta-alueen, jolla on ammatillisen koulutuksen järjestämislupa, asukasmäärän on 
oltava vähintään noin 50 000. Opetusministeriö on esittänyt ammatillisen koulutuksen jär-
jestäjille suosituksia ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon kehittämiseksi ja väestöpoh-
javaatimuksen täyttämiseksi. 

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen verkon harveneminen aiheuttaa koulumatkojen  -

pitenemistä, kasvavia matkustuskustannuksia ja lisää toimivan joukkoliikenteen tarvetta. 

Koulutuksen tarjonta keskittynee nykyistä enemmän, mutta silti alueelliset erot koulutuksen 

saavutettavuudessa voivat olla suuria.
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Ammatillinen aikuiskoulutus

Hallitusohjelman mukaan aikuisväestöä kannustetaan oman osaamisensa ylläpitoon ja ke-
hittämiseen parantamalla koulutusmahdollisuuksia työelämässä, erityisesti muutostilanteis-
sa. Tässä tarkoituksessa toteutetaan ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen koko-
naisuudistus, jolla selkiytetään hajanainen hallinto, rahoitus, etuudet ja koulutustarjonta. 

Toimiva koulumatkatuki parantaa myös aikuisopiskelijoiden taloudellisia edellytyksiä  -

osallistua koulutukseen.

Ammatillinen peruskoulutus

Työpaikalla tapahtuvaa opiskelua vahvistetaan kehittämällä edelleen ammatillisen perus-
koulutuksen työssäoppimista, ammattiosaamisen näyttöjä ja oppisopimuskoulutusta. Sel-
vitetään ja kokeillaan, millaisilla kannusteilla ja rahoitusjärjestelyillä työpaikalla tapahtuvaa 
opiskelua voidaan laajentaa nykyisestä ja työnantajien roolia siinä vahvistaa.

Ammatillisen tutkintojärjestelmän joustavuutta lisätään monipuolistamalla mahdolli-
suuksia valita ammatillisiin perustutkintoihin osia muista ammatillisista tutkinnoista. 

Ammatillisten perustutkintojen suorittamismahdollisuuksia monipuolistetaan siten, 
että tutkinto on mahdollista suorittaa työelämän edellyttämää ammattipätevyyttä tuottava 
tutkinnon osa kerrallaan ja että ammattiosaamisen syventämiseen on nykyistä laajemmat 
mahdollisuudet tutkintoa suoritettaessa. Varmistetaan ohjaus- ja rahoitusjärjestelmän avul-
la, että tutkinnon suorittaminen on ensisijainen tavoite.

Koulutuksen järjestämistapojen monipuolistuminen tulee ottaa huomioon myös  -

koulumatkatuen saantiehdoissa.

Ikäluokkien kehitys

Koulumatkatuen kokonaissaajamäärän voidaan olettaa pysyvän lyhyellä aikavälillä lähes sa-
malla tasolla. Saajamäärä alkaa vähetä tuntuvasti vasta vuoden 2015 jälkeen, jolloin selkeästi 
nykyistä pienemmät ikäluokat siirtyvät lukiokoulutukseen tai ammatilliseen koulutukseen. 
Vuonna 2007 peruskoulun päättävien ja 15-vuotiaiden ikäluokan määrä oli n. 67 600. 
Vuonna 2015 sen arvioidaan olevan noin 58 000. 

Ikäluokkien pienenemisen myötä koulumatkatuen saajien määrää vähenee vuoteen 2015  -

mennessä noin 2 000:lla. Koulumatkatukimenot eivät todennäköisesti pienene, sillä 

samanaikaisesti kustannustaso nousee ja tuettavat matkat pitenevät.

3.2 Liikennepoliittiset muutokset

Yleistä

Joukkoliikenteen toimintaympäristö on viime vuosina ollut erittäin haasteellinen. Yksityis-
autoilu on jatkuvasti lisännyt suosiotaan. Joukkoliikenteen suosio on laskenut niin kau-
pungeissa kuin maaseudullakin. Yhdyskuntarakenne on jatkanut hajautumistaan väestön 
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muuttaessa yhä kauemmaksi keskustoista, mikä hankaloittaa toimivan joukkoliikennejär-
jestelmän ylläpitoa ja kehittämistä. Muun muassa edellä mainitut tekijät ovat vaikuttaneet 
siihen, että liikennöitsijät ovat joutuneet karsimaan kannattamattomaksi muuttunutta lii-
kennettä.

Koska yritysaloitteinen joukkoliikennetarjonta ei ole ollut riittävää, lääninhallitukset 
ovat ostaneet täydentäviä joukkoliikennepalveluja. Lääninhallituksilla on joukkoliikenteen 
ostoihin oma määrärahansa. Myös lääninhallituksen ostamaa liikennettä on karsittu, koska 
taloudelliset resurssit ovat tiukentuneet ja jopa peruspalvelutasoisia yhteyksiä on lakkautet-
tu. Valtakunnallisena liikennepoliittisena tavoitteena on joukkoliikenteen markkinaosuuden 
lisääminen ja joukkoliikenteen peruspalvelujen turvaaminen alueellisesti tarpeeseen nähden 
mahdollisimman tasapuolisesti.

Liikenne- ja viestintäministeriö määritteli vuonna 2005 valtakunnalliset joukkoliiken-
teen palvelutasotavoitteet. Valtakunnallinen peruspalvelutaso ryhmiteltiin kolmeen tasoon:

minimi-, peruspalvelu- ja tavoitetasoon. Peruspalvelutason tavoitteena on tyydyttää ih-
misten jokapäiväiset liikkumistarpeet. Peruspalvelutasossa toteutuvat kohtuulliset liikku-
mismahdollisuudet vähintään yhdellä kulkumuodolla. Palvelutason määrittelyä ohjaavat 
siten alueellisen ja tasapuolisuuden periaate ja toisaalta rajalliset rahoitusresurssit.

Joukkoliikenteen palvelujen tarjontaa voidaan tarkastella liikenne- ja viestintäminis-
teriön peruspalvelutasotyöryhmän mukaan kolmessa ryhmässä: suuret kaupunkiseudut, 
pienemmät kaupunkiseudut ja kaupunkiseutujen reuna-alueet/maaseutualueet. Tarjonta 
määräytyy eri tavalla edellä mainituilla alueilla. Suurilla kaupunkiseuduilla pyritään kas-
vattamaan joukkoliikenteen kulkumuoto-osuutta ja lisäämään käyttäjämääriä. Pienemmillä 
kaupunkiseuduilla pystytään turvaamaan kohtalaisen tiheävuoroinen paikallisliikenne val-
tion tuen avulla. Kaupunkiseutujen reuna-alueilla ja maaseudulla tarjonta on selvästi vähäi-
sempää ja se palvelee lähinnä työ-, asiointi- ja koulumatkoja.

Maaseudulla joukkoliikenteen tarjonta on viime vuosina supistunut kattamaan lähinnä 
aamun ja iltapäivän vuoroja. Monia sivukyliä on jäänyt jopa kokonaan vaille linja-autojen 
reittejä, kun tarjontaa on jouduttu supistamaan.

Mainittua vuoden 2005 palvelutasotavoitteistoa on myöhemmin täydennetty määrittele-
mällä kaukoliikenteen ja kaupunkiliikenteen palvelutasotavoitteet sekä tekemällä selvityksiä 
siitä, miten hyvin palvelutaso toteutuu näissä liikennetyypeissä. Kaukoliikenteessä peruspal-
velutaso käsittää kansalaisten täysipainoiseen elämään liittyvät matkat, kuten työ-, opiskelu- 
ja asiointimatkat sekä työmatkat tärkeimpien keskusten välillä. Tältä osin peruspalvelutaso 
toteutuu nykyisin pääosin hyvin. Kehittämistarpeita on lähinnä maakuntien välisissä yhte-
yksissä sekä poikittaisyhteyksissä. Suurten kaupunkien palvelutaso on yleensä varsin hyvä. 
Sen sijaan keskisuurilla kaupunkiseuduilla (keskuskaupungin asukasluku 40 000–150 000) 
on paljon puutteita, kun palvelutasoa arvioidaan liikennöintiajan, vuorovälin ja -määrän, 
matka-ajan, lippujärjestelmän, kaluston ja eräiden muiden tekijöiden perusteella.

Henkilöliikennelain mukaan kunnan tehtävänä on määritellä joukkoliikenteen palve-
lutaso tarvittavilta osin. Sellaisilla alueilla, joilla sovelletaan lakia seutuyhteistyökokeilus-
ta, voidaan laatia seudullinen joukkoliikenteen palvelutasosuunnitelma. Lainsäädännössä 
ei kuitenkaan ole valtiolle eikä kunnille suoranaisia velvoitteita järjestää määrittelemänsä 
palvelutason mukaista liikennettä. Sen sijaan erityislainsäädännössä, kuten esimerkiksi pe-
rusopetuslaissa, määritetään kuntien kuljetusten järjestämiseen liittyviä velvoitteita. Niissä 
ei kuitenkaan määritetä niiden järjestämistapaa.

Myös kouluvuoden aikana ajettava liikenne on vähentynyt. Liikennöitsijät karsivat esi-
merkiksi keskipäivän asiointivuoroja vähäisen käytön vuoksi, mutta karsittavissa vuoroissa 
on myös ollut työmatka- ja jopa koululaisvuoroja. Lääninhallitukset ja kunnat ovat mahdol-



22

lisuuksien mukaan pyrkineet ostamaan tällaisia vuoroja, mutta määrärahojen niukkuuden 
vuoksi kaikkia ei ole voitu ostaa. Lisäksi osa liikenteestä oli kuntien sisäistä liikennettä, 
jonka ostaminen ei ole lääninhallituksen vastuulla. 

Koulumatkatukijärjestelmä vastaa sille asetettuihin tavoitteisiin, jos oppilaiden koulu-
matkoihin liittyvät tarpeet on otettu huomioon paikallisesti joukkoliikenteen tai koulutuk-
sen järjestäjän liikennejärjestelyissä. Joukkoliikenteen toimintaedellytysten heikkeneminen 
vaikeuttaa matkustusedellytyksiä ja lisää nk. omien matkustustapojen käyttöä ja paineita 
muuttaa koulumatkatuen määräytymisperusteita. Liikenne- ja viestintäministeriön tehtävä-
nä on erityisesti yhteensovittaa eri henkilöliikennemuotojen palveluita sekä edistää joukko-
liikenteen käyttömahdollisuuksia. 

Linja-autoliikenteen lippujen hinnoittelu

Koulumatkatuki määräytyy liikenne- ja viestintäministeriön vahvistaman linjaliikenteen sar-
jalipputaksan perusteella. Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan kyseisen taksapäätöksen 
tarpeellisuutta joudutaan arvioimaan yhteisölainsäädännön edellyttämän henkilöliikenne-
lain (343/1991) uudistamisen yhteydessä. Liikenne- ja viestintäministeriö on käynnistänyt 
tähän liittyvän valmistelun vuoden 2007 syyskuussa. Todennäköisesti valtakunnallisesta 
taksasta luovutaan. Sen sijaan seutu- ja kaupunkiliput ovat käytössä jatkossakin ja niitä ke-
hitetään edelleen. Lainsäädännön muutoksia koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa 
eduskunnalle vuoden 2009 kevätkaudella. Tavoitteena on, että uusi laki tulee voimaan sa-
manaikaisesti kuin uusi yhteisön palvelusopimusasetus1, jonka voimaantuloajankohta on 
3.12.2009.

Euroopan unionin palvelusopimusasetuksessa määritellään ne menettelytavat, joita vi-
ranomaisten on sovellettava silloin kun ne haluavat varmistaa julkisen liikenteen palvelu-
tason paremmaksi kuin mitä markkinaehtoisella tarjonnalla voidaan saavuttaa. Parempaa 
palvelutasoa koskevat vaatimukset voivat koskea palvelujen määrää, laatua ja hintoja. Kan-
sallisella lailla säädetään markkinaehtoisesta liikenteestä. 

Palvelusopimusasetuksen mukaan toimivaltainen viranomainen voi tehdä hintoja kos-
kevia sopimuksia liikenteenharjoittajan kanssa tai soveltaa vaihtoehtoisesti niin sanottua 
yleistä sääntöä. Yleisellä säännöllä tarkoitetaan enimmäishintoja koskevaa toimenpidettä, 
jota sovelletaan erotuksetta kaikkiin samantyyppisiin julkisiin henkilöliikennepalveluihin 
tietyllä maantieteellisellä alueella, josta toimivaltainen viranomainen vastaa. Jäsenvaltiot 
voivat olla soveltamatta palvelusopimusasetusta sellaisiin yleisiin sääntöihin, joilla vahvis-
tetaan enimmäishinnat koululaisille, opiskelijoille, harjoittelijoille ja liikuntarajoitteisille 
henkilöille. Tästä huolimatta on sovellettava perustamissopimuksen valtion tukea koskevia 
artikloita (73, 86–88). Näistä yleisistä säännöistä on myös etukäteen ilmoitettava komissi-
olle perustamissopimuksen 88 artiklan mukaisesti.

Suomessa palvelusopimusasetuksen soveltaminen hintoihin tultaneen toteuttamaan 
yleistä sääntöä soveltamalla. Silloin kun tietyn alueen koko liikenne on järjestetty ostamal-
la, (tilaaja/tuottajamalli YTV-alueella ja Turussa) matkustajahinnoista määrätään kuitenkin 
todennäköisesti viranomaisen ja liikenteenharjoittajan välisessä sopimuksessa. Yleinen sään-
tö velvoittaa liikenteenharjoittajia, mistä johtuen se katsotaan Suomessa normipäätöksek-
si. Käytännössä hinnoista päätettäisiin valtioneuvoston asetuksella. Poikkeussäännös mah-

1  Ns. palvelusopimusasetus (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1370/2007 rautateiden ja maan-
teiden julkisista henkilöliikennepalveluista sekä neuvoston asetusten (ETY) N:o 1191/69 ja (ETY) N:o 1107/70 kumo-
amisesta)
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dollistaa yleisen säännön soveltamisen koululaiskuljetuksiin ohi palvelusopimusasetuksen, 
mutta tämän vaihtoehdon valitseminen edellyttää yhteydenpitoa komission kanssa. 

Liikennepoliittisista tavoitteista

Vaikka muutoksia on tulossa, liikennepoliittiset tavoitteet säilyvät pääosin ennallaan. Ta-
voitteena on edelleenkin turvata kaikille kansalaisille peruspalvelutasoinen joukkoliikenne 
ja pyrkiä lisäämään joukkoliikenteen käyttöä siellä, missä joukkoliikenteen yhteiskunnalliset 
hyödyt sitä puoltavat.

Ympäristönäkökohtien ja erityisesti ilmastonmuutokseen liittyvät seikat saavat jatkossa 
entistä suuremman painoarvon liikennejärjestelmää koskevissa ratkaisuissa. Tällä seikalla on 
todennäköisesti kokonaisuutena katsoen myönteinen vaikutus joukkoliikenteeseen. Onkin 
arvioitavissa, että mahdollisuudet käyttää joukkoliikennettä samoin kuin joukkoliikenteen 
palvelukyky ja laatu ovat jatkossa nykyistä paremmat kaupunkiseuduilla ja kaupunkien vä-
lisessä liikenteessä. Maaseudun liikennepalveluja voidaan ainakin osittain järjestää nykyistä 
joustavammin esimerkiksi kutsujoukkoliikenteenä, joten tältäkään osin ei ole odotettavissa 
palvelutason laskua. 

Kohtuullisen palvelutason säilyttäminen haja-asutusalueiden julkisessa liikenteessä on 
osoittautunut vaikeaksi nykyisellä toimintamallilla. Liikenne- ja viestintäministeriön aset-
tama selvityshenkilö kartoittaa parhaillaan uusia, joustavampia ja tehokkaampia malleja. 
Tarkoituksena on muun muassa selvittää liikennemuotojen työnjaon muuttamista. Haja-
asutusalueiden julkisen liikenteen rahoitusjärjestelmäksi tavoitellaan mallia, jossa valtion ja 
kuntien rahoitusta voitaisiin tarkastella kuntaa suurempana, selkeänä kokonaisuutena. Sel-
vitystyössä haetaan keinoja myös julkisten ja kaupallisten palvelujen toimintamallien yhtei-
seen kehittämiseen. Selvitystyön määräaika on 15. syyskuuta. Työstä annetaan väliraportti 
huhtikuun loppuun mennessä. 

Nuorten liikennepalvelujen tarjonta

Lääninhallitukset tekevät vuosittain peruspalvelujen arviointia. Vuoden 2007 peruspalvelu-
jen arviointikokonaisuuksia ovat hallinnon toimivuus, turvallisuus, osaaminen, hyvinvointi 
ja liikennepalvelut. Arvioinnista laaditaan julkaisut lääneittäin, lisäksi kootaan valtakunnal-
linen yhteenvetoraportti. 

Liikennepalvelujen osalta arviointikohteena ovat nuorten liikennepalvelut, ja niissä eri-
tyisesti toisen asteen opiskelijoiden (lukiot ja ammatillinen koulutus) koulumatkoihin sekä 
nuorten vapaa-ajan matkoihin tarjolla olevat joukkoliikennepalvelut. Läänit selvittävät kun-
takohtaisesti, kuinka hyvä reittiliikenteen palvelutaso on koulupäivinä ja vapaa-aikana. Lää-
ninhallitukset laativat raportit 31.3.2008 mennessä valtiovarainministeriön ja asianomais-
ten ministeriöiden käyttöön.
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4 Koulumatkatukijärjestelmän 
kehittämistarpeita

4.1 Kannanottoja koulumatkatukijärjestelmän kehittämiseksi

Koulumatkatuen kokonaisarviointia varten asetettu työryhmä on käsitellyt seuraavia työ-
ryhmässä esille tulleita kehittämistarpeita:

Uusien opiskelijaryhmien ottaminen tuen piiriin

Vaikeavammaisten opiskelijoiden koulumatkojen tukeminen

Koulumatkatuen mitoittaminen opintojen keston perusteella

Kustannusraja ja opiskelijan maksuosuus

Pitkän koulumatkan määritelmä

100 kilometrin rajasta luopuminen osittain

Oman matkustustavan uudelleen määritteleminen

Tuen maksaminen oman matkustustavan mukaan tietyissä tilanteissa

70 prosentin tuen sijaan 100 prosentin tuki omaa matkustustapaa käyttävälle

Linja-autoliikenteen sarjalipputaksan tulevaisuus

Koulumatkatuen takaisinperintäperusteiden täsmentäminen

Koulumatkatukilipun viimeisen ostopäivän määritteleminen

Järjestelmän toimivuuden kehittämistarpeet

Kilometrikorvaukseen perustuva malli

Uusien opiskelijaryhmien ottaminen koulumatkatuen piiriin

Ammatillisia opintoja varten myönnettävän opintotuen saajakäsite on koulumatkatuen saa-
ja-käsitettä laajempi. Opintotukea voi saada ammatilliseen peruskoulutukseen ja lisäkoulu-
tukseen sekä asetuksella säädettyyn muuhun Kansaneläkelaitoksen rinnastamaan julkisen 
valvonnan alaiseen koulutuksen.
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Opintotuen piiriin kuuluva ammatillinen julkisen valvonnan alainen koulutus voisi olla 
perusteltua ottaa mahdollisimman laajasti myös koulumatkatuen piiriin. Nyt koulumat-
katuen ulkopuolella ovat ammatillisen aikuiskoulutuksen opiskelijat, Kansaneläkelaitoksen 
rinnastamissa yksityisissä oppilaitoksissa opiskelevat sekä muulla kuin opetusministeriön 
hallinnon alalla järjestetty ammatillinen koulutus. Koulumatkatuen ulkopuolelle jää pää-
asiassa myös ammatillinen koulutus, joka on järjestetty liikunnan koulutuskeskuksessa ja 
lukiokoulutus tai ammatillinen koulutus, joka on järjestetty kansanopistossa, koska tällöin 
opiskelija voi asua järjestäjän ylläpitämässä asunnossa maksutta. Jos opiskelija ei voi ottaa 
erityisistä syistä vastaan asuntoa, hän voi kuitenkin saada koulumatkatukea.

Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (1989/631) mukaan ammatillisella 
aikuiskoulutuksella tarkoitetaan ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia, näyttö-
tutkintoina suoritettavia ammatillisia perustutkintoja, ammattitutkintoja ja erikoisammat-
titutkintoja samoin kuin niihin valmistavaa koulutusta sekä muuta kuin näyttötutkintoon 
valmistavaa ammatillista lisäkoulutusta.

Ammatillisessa perustutkinnossa osoitetaan ammattitaidon saavuttamisen edellyttämät 
tiedot ja taidot. Ammattitutkinnossa osoitetaan alan ammattityöntekijältä edellytetty am-
mattitaito. Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien hallinta.

Näyttötutkintoon valmistava koulutus, ammattitutkinnot ja  
erikoisammattitutkinnot

Koulutuslainsäädännön uudistuksen yhteydessä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulu-
tuksen opiskelijoiden koulumatkatukilakia muutettiin 1 päivänä tammikuuta 1999 voi-
maan tulleella lainmuutoksella siten, että oikeus koulumatkatukeen määräytyy samalla ta-
valla kaikilla opetussuunnitelmaan perustuvassa ammatillisessa peruskoulutuksessa olevilla 
opiskelijoilla.

Koulutuksesta riippumaton näyttötutkinto oli alun perin nimenomaan aikuisille sovel-
tuva tapa suorittaa ammatillinen perustutkinto. Näyttötutkintoon valmistavaan koulutuk-
seen, kuten myös ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutuk-
seen voi osallistua sekä nuoria että aikuisia ja opinnot voivat olla päätoimisia ja oikeuttaa 
opintotukilain (65/1994) mukaiseen opintotukeen, mutta opiskelijoilla ei ole oikeutta kou-
lumatkatukeen. 

Näyttötutkintoon valmistava koulutus sekä ammattitutkintoon tai erikoisammattitut-
kintoon tähtäävä koulutus voi olla kestoltaan lyhyempää kuin kolmivuotinen opetussuun-
nitelmaan perustuva ammatillinen peruskoulutus, ja eri koulutuksen järjestäjät järjestävät 
sitä hyvin eri tavoilla, muun muassa etäopetuksena. 

Koulutusta koskeva rajaus otettiin lakiin pääasiassa sen vuoksi, että oikeutta koulumat-
katukeen ei taloudellisista syistä ollut mahdollista laajentaa. Ammatillisen tutkinnon suorit-
tajat joutuvat täten keskenään eriarvoiseen asemaan koulutuksen järjestämistavan perusteel-
la. Koulumatkatukijärjestelmän käyttöönoton aikana oletettiin, että aikuisille tarkoitettu 
koulutus on pääasiassa työn ohella suoritettavaa, eikä suurta tarvetta matkojen tukemiseen 
näin ollen ole.

Opiskelijoiden yhdenvertaisuuden kannalta on ongelmallisinta, että ulkopuolelle jäävä 
näyttötutkintona suoritettava ammatilliseen perustutkintoon valmistava koulutus järjeste-
tään usein hyvin samankaltaisena koulutuksena kuin opetussuunnitelmaan perustuva am-
matillinen peruskoulutus. 

Näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen perustutkintoon valmistavassa koulu-
tuksessa on tällä hetkellä kaiken kaikkiaan noin 9 000 opiskelijaa, joista opintotuen saajia 
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on noin 4000. Näistä koulumatkatuen muut myöntämisehdot (mm. opintojen päätoimi-
suus, koulumatkan pituuteen ja matkakustannuksiin liittyvät ehdot) täyttäviä opiskelijoita 
olisi arviolta 1 500. Näin monen uuden opiskelijan siirtyminen koulumatkatuen piiriin 
edellyttäisi noin 1 200 000 euron lisäystä koulumatkatuen määrärahoihin. 

Ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon tähtääviä opintoja harjoittavia opis-
kelijoita on noin 21 000. Koulumatkatuen saantiehdot täyttäviä näistä arvioidaan ole-
van enintään 1 000, josta aiheutuva lisäkustannus koulumatkatukeen olisi arviolta noin 
960 000 euroa.

Muu ammatillinen koulutus

Lentoliikenteen ja ilmailualan koulutus

Koulumatkatuen ulkopuolella on seuraava lentoliikenteen ja ilmailualan koulutus:

liikennelentäjän koulutus, jota järjestää Suomen Ilmailuopisto  -

lentoemäntä- ja stuerttikoulutus ja matkustajaselvitysvirkailijan koulutus,   -

jota järjestää Finnair

Liikennelentäjäkoulutuksessa olevilla on oppilaitoksen yhteydessä asuntola. Koulutus on 
ammatillista lisäkoulutusta, joten se ei kuulu koulumatkatuen piiriin. Finnairin järjestämä 
yllä mainittu koulutus on opintotuella tuettavaa ammatillista koulutusta, mutta se ei ole 
ammatillista peruskoulutusta.

Pelastusalan koulutus

Koulumatkatuen ulkopuolella on Pelastusopistossa annettava ammatilliseen tutkintoon joh-
tava koulutus seuraavissa koulutusohjelmissa:

1) pelastajan koulutusohjelma (pelastajatutkinto) 

2) hätäkeskuspäivystäjän koulutusohjelma (hätäkeskuspäivystäjätutkinto) 

3) pelastustoimen alipäällystön koulutusohjelma (alipäällystötutkinto) 

4) palopäällystön koulutusohjelma, insinööri (AMK) -tutkinto.

Pohjakoulutusvaatimuksena olevan toisen asteen tutkinnon jälkeen voi valita joko pelasta-
ja-, päällystö- tai hätäkeskuspäivystäjäkoulutuksen. Koulumatkatuen piiriin voisivat tulla 
yllä mainituista muut kuin palopäällystön koulutusohjelmassa suoritettava ammattikorkea-
koulututkinto. Pelastusopiston asuntolasta on varattu maksuton majoitus tutkintoon johta-
vassa koulutuksessa oleville opiskelijoille Pelastusopistolla tapahtuvan koulutuksen ajaksi.

Pelastusopistossa opiskelee ammatillista tutkintoa noin 250 opiskelijaa, joista arviolta 
vuosittain enintään 20 muualla kuin asuntolassa asuvaa opiskelijaa voisi tulla koulumatka-
tuen piiriin. Tästä aiheutuisi kustannuksia enintään 16 000 euroa.

Poliisialan koulutus

Sisäministeriön alaisesta poliisikoulutuksesta koulumatkatuen piiriin voisi tulla poliisin 
perustutkinto, joka on ammatillinen tutkinto. Lähivuosien tavoitteena on muuttaa polii-
sin perustutkintokoulutus ammattikorkeakoulutustasoiseksi. Tarkoitus on kehittää poliisin 
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koulutusrakennetta ja saada se vastaamaan yleisen koulutusjärjestelmän tutkintorakennetta. 
Poliisioppilaitokset eli Poliisikoulu ja Poliisiammattikorkeakoulu yhdistyivät vuoden 2008 
alusta alkaen. Uuden oppilaitoksen nimi on Poliisiammattikorkeakoulu. 

Rajavartiokoulutus

Sisäministeriön alaista rajavartioalan koulutusta ei pidetä perusteltuna ottaa tuen piiriin, 
koska tarvetta koulumatkojen tukemiseen ei yleensä ole, sillä oppilaitoksissa on asuntola ja 
opiskelijoille maksetaan koulutuksen ajalle palkkaa ja päivärahaa.

Vankeinhoito- ja rikosseuraamusalan koulutus

Vankeinhoidon perustutkinto on ammatillinen koulutus vankiloiden valvonta- ja ohjausteh-
täviin. Tutkinnon laajuus on 53 opintoviikkoa. Koulutuksen järjestää Rikosseuraamusalan 
koulutuskeskus, joka on oikeusministeriön alainen ammatillinen oppilaitos. Koulutuskes-
kus järjestää palvelusuhdetta vailla olevalle tutkinto-opiskelijalle maksuttoman majoituk-
sen siten, että etusijalla ovat opiskelijat, joiden vakituinen asunto on koulutuskeskuksen 
sijaintipaikan työssäkäyntialueen ulkopuolella (Askola, Espoo, Hausjärvi, Helsinki, Hyvin-
kää, Inkoo, Järvenpää, Karjaa, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Lohja, Mäntsälä, Nur-
mijärvi, Pornainen, Porvoo, Pukkila, Riihimäki, Sipoo, Siuntio, Tuusula, Vantaa, Vihti). 
Vankeinhoidon koulutuskeskus järjestää opiskelijoille kunakin opetuspäivänä maksuttoman 
aamiaisen ja lounaan. Lisäksi koulutuskeskus maksaa opetussuunnitelmaan kuuluvien mat-
kojen kustannukset. Osa vankeinhoidon perustutkintoa suorittavista opiskelijoista, joille 
ei ole järjestetty majoitusta, voisi olla koulumatkatuen tarpeessa. Arviolta noin 15 opiske-
lijaa voisi vuosittain tulla koulumatkatuen piiriin. Tästä aiheutuisi kustannuksia enintään 
14 000 euroa.

Julkisen valvonnan alaisiin oppilaitoksiin rinnastetut yksityiset oppilaitokset

Kansaneläkelaitos voi rinnastaa opintotukilain nojalla yksityisen oppilaitoksen julkisen val-
vonnan alaiseen oppilaitokseen ja myöntää niissä harjoitettaviin opintoihin opintotukea. 
Näissä oppilaitoksissa on opintotuen saajia lähes 1800 opiskelijaa. Kyseisissä yksityisissä op-
pilaitoksissa opiskelevien ottaminen koulumatkatuen piiriin ei olisi loogista, jos pääperiaat-
teena pidetään, että koulutuksen tulee johtaa ammatilliseen perustutkintoon. Opintoihin 
myönnetään opintotukea, mutta tutkinnot eivät ole ammatillisesta koulutuksesta annetun 
lain mukaisia ammatillisia perustutkintoja.

Liikunnan koulutuskeskuksessa ja kansanopistoissa järjestetty koulutus

Liikunnan koulutuskeskuksessa ja kansanopistoissa järjestetään lukio-opintoja ja ammatil-
lista peruskoulutusta. Yhteensä 251 liikunnan koulutuskeskuksen tai kansanopistojen am-
matillisessa tai lukiokoulutuksessa olevista opiskelijoista saa koulumatkatukea. Jos opiskelija 
voi asua asuntolassa, ei hänellä ole tarvetta koulumatkatukeen. Koulumatkatukea voivat 
kuitenkin saada ne, jotka eivät terveydellisten, perheoloihin liittyvien tai muiden erityisten 
vastaavien syiden vuoksi voi asua koulutuksen järjestäjän ylläpitämässä asunnossa. Oikeus 
tukeen ratkaistaan tapauskohtaisesti, eikä toistaiseksi ole ilmennyt tarvetta muuttaa nykyisiä 
periaatteita.
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Korkeakouluopiskelijat 

Korkeakouluopiskelijat eivät voi saada koulumatkatukea. Pitkien ja merkittävien matkakus-
tannusten korvausjärjestelmää ei ole tarkoituksenmukaista luoda korkeakouluopiskelijoille, 
vaan pääasiassa itsenäisesti asuvien korkeakouluopiskelijoiden eri syistä johtuvat elinkustan-
nukset tulee ensisijaisesti ottaa huomioon opintotuen mitoituksessa. 

Matkustuskustannuksia voidaan vähentää myös riittävällä, oppilaitoksesta kohtuullisen 
matkan päähän sijoittuvalla opiskelija-asuntotarjonnalla. Nykymuotoinen, varsin kaavamai-
nen koulumatkatuki ei soveltuisi korkeakouluopiskelijoiden tueksi opintojen vaihtelevan 
suorittamis- ja järjestämistavan vuoksi. Pääsääntöisesti täysi-ikäisten korkeakouluopiskeli-
joiden asuinpaikkakunta on yleensä sama kuin korkeakoulun sijaintipaikkakunta. Toisen 
asteen opiskelijat ovat nuorempia kuin korkeakouluopiskelijat ja asuvat useammin vanhem-
piensa luona ja eri paikkakunnalla kuin oppilaitos sijaitsee.

Vaikeavammaisten opiskelijoiden koulumatkojen tukeminen

Koulumatkatukeen ei ole oikeutta, jos opiskelija saa tukea koulumatkakustannuksiinsa 
muun lain nojalla. Jos vaikeavammainen opiskelija on vammaispalvelulain perusteella oi-
keutettu saamaan kunnalta korvausta koulumatkakuluistaan, koulumatkatukea ei myönne-
tä lainkaan. Tämä voi asettaa vaikeavammaiset opiskelijat epätasa-arvoiseen asemaan, sillä 
kunta on velvollinen korvaamaan ainoastaan vaikeavammaisuudesta johtuvat koulumatko-
jen lisäkustannukset.

Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain, 
jäljempänä vammaispalvelulaki (380/1987), mukaan kunnan on järjestettävä vaikeavam-
maiselle henkilölle kohtuulliset kuljetuspalvelut, jos henkilö vammansa vuoksi välttämättä 
tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisen elämän toiminnoista. Vaikeavammaisena 
pidetään henkilöä, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairau-
tensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaike-
uksia. Kuljetuspalvelua voi saada esim. opiskelu- ja työmatkojen suorittamista varten. Vam-
maispalvelulain mukaisia palveluja järjestetään, jos henkilö ei saa riittäviä ja sopivia palveluja 
muun lain nojalla eli vammaispalvelulain palvelut ovat toissijaisia yleisiin palveluihin näh-
den. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) mukaan vam-
maispalvelulain mukaiset palvelut ovat yleisesti asiakkaalle maksuttomia. Vaikeavammaisten 
kuljetuspalveluista voidaan kuitenkin periä enintään paikkakunnalla käytettävissä olevan 
julkisen liikenteen maksua vastaava maksu tai muu siihen verrattavissa oleva kohtuullinen 
maksu (Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 912/1992)

Kuljetuspalvelujen järjestäminen tapahtuu käytännössä siten, että asiakkaalle tehdään 
päätös oikeudesta tiettyyn määrään matkoja. Asiakas tilaa kuljetuksen ja suorittaa kuljetta-
jalle julkisen liikenteen taksaa vastaavan omavastuuosuuden. Kunta maksaa kuljetuspalve-
lun suorittajalle tämän laskun mukaan omavastuun ylittävän osuuden kuljetuksesta. 

Vaikeavammaiset opiskelijat ovat eriarvoisessa asemassa muihin opiskelijoihin nähden, 
koska vaikeavammaiset voivat kunnan harkinnasta riippuen joutua maksamaan kuljetus-
palveluistaan enemmän kuin koulumatkatuen piirissä olevat opiskelijat. Vaikeavammaisten 
opiskelijoiden kuljetuskustannusten tukeminen erikseen koulumatkatuella olisi ongelmal-
lista ottaen huomioon vähäisen edunsaajamäärän ja tuen myöntämisprosessissa aiheutuvan 
hallinnollisen työmäärän lisääntymisen kahden viranomaisen eli Kelan ja kunnan välillä. 
Vaikeavammaisuus edellyttää yleensä monia palveluja ja tukitoimia, joiden järjestämisen 
ja tukemisen keskittäminen yhden viranomaisen tehtäväksi on perusteltua. Jos vaikeavam-
maisten opiskelijoiden koulumatkojen kustannuksia ryhdyttäisiin tukemaan osittain kou-
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lumatkatukijärjestelmän kautta, vain osa vaikeavammaisista saisi tukea koulumatkatukeen 
liittyvien tuen saamisehtojen vuoksi. Lisäksi tulee muistaa se, että jo nyt kunnat voivat 
järjestää kuljetuspalveluita perimättä niistä maksuja.

Kaikkein selkeintä olisi parantaa vaikeavammaisten opiskelijoiden tilannetta siten, että 
vaikeavammaisilta opiskelijoilta ei perittäisi kuljetuspalveluista koulumatkatukilain mukais-
ta opiskelijan maksuosuutta korkeampaa maksuosuutta. Sosiaali- ja terveysministeriö voisi 
suosittaa tällaista periaatetta kunnille, jotka voisivat päätöksissään nojautua sosiaali- ja ter-
veydenhuollon asiakasmaksuista (1992/734) annetun lain 11 §:ään. Sen mukaan sosiaali-
huollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn 
mukaan määrätty maksu tai muu maksu, esimerkiksi kuljetuspalvelusta aiheutuva on jätet-
tävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön 
tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteut-
tamista. Maksuja voidaan alentaa tai jättää perimättä myös, jos siihen on syytä huollolliset 
näkökohdat huomioon ottaen.

Jos vaikeavammaisilta opiskelijoilta ei perittäisi kuljetuskustannuksia enempää kuin 
muilta opiskelijoilta, aiheuttaisi se todennäköisesti vain hyvin vähän menoja kunnille, koska 
jo nyt osassa kuntia maksuja alennetaan tai jätetään kokonaan perimättä. Jos menettely kos-
kisi enintään 100 vaikeavammaisen opiskelijan koulumatkaa, aiheutuisi siitä kustannuksia 
noin 20 000 euroa.

Koulumatkatuen mitoittaminen opintojen keston perusteella

Koulumatkatukea voi saada enintään yhdeksän kuukautta lukuvuodessa. Pääosa lukiokou-
lutuksesta ja ammatillisesta koulutuksesta järjestetään siten, että opiskelija opiskelee 10 kuu-
kauden aikana. Lukuvuoden ensimmäinen kuukausi on yleensä vajaa ja alkaa noin puolessa 
välissä elokuuta. Ammatillista koulutusta on lisäksi mahdollista järjestää varsin joustavasti 
10 kuukautta pidemmälle ajalle. Jos opiskelija voi opiskella ympäri vuoden, olisi perusteltua 
että myös koulumatkatukea voisi saada koko vuodelle, kuten opintotukeakin voi saada. 
Tuen rajaaminen yhdeksään kuukauteen on ongelmallista erityisesti niiden opiskelijoiden 
kannalta, jotka ostavat kuukauden ajalle myytävän lipun. Sen sijaan 44 matkan sarjalippua 
kuluu vain matkojen mukaan, jolloin nykyinenkin koulumatkatuki kattaa usein koko luku-
vuoden koulumatkat, jos sitä käytetään vain koulun työpäivinä. 

Koulumatkatuen kattavuutta voitaisiin parantaa siten, että sitä maksettaisiin koulutuk-
sen keston ajalle ja yhdeksän kuukauden rajasta luovuttaisiin. Tällöin niitä, jotka saisivat 
tukea yhden kuukauden enemmän eli 10 kuukautta, olisi noin 5 100, joista lukiolaisia 
olisi 3 200 ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoita olisi 1 900. Enintään 600 opiskelijalle 
maksettaisiin koulumatkatukea 11 kuukautta ja 400 opiskelijalle 12 kuukautta. Vuositasolla 
koulumatkatuen enimmäiskeston 9 kuukauden rajasta luopuminen lisäisi valtion menoja 
noin 750 000 euroa. 

Yhdeksän kuukauden enimmäisrajasta luopuminen parantaisi niiden lukiolaisten ja am-
matillisen koulutuksen opiskelijoiden tilannetta, jotka joutuvat nyt ostamaan säännönmu-
kaisen koulutuksen keston aikaa pidemmälle ajalle kuukausikohtaisen koulumatkalipun. 
Rajasta luopuminen parantaisi myös niiden opiskelijoiden tilannetta, jotka tilapäisesti opis-
kelevat jonakin lukuvuonna esimerkiksi harjoittelun vuoksi säännönmukaista lukuvuotta 
pidemmän ajan. 
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Kustannusraja ja opiskelijan maksuosuus

Koulumatkatuen kustannusraja on 54 euroa kuukaudessa, mikä on alle kymmenen kilomet-
rin taksan mukaisen kustannuksen. Opiskelijan oma maksuosuus kuukausittain on enin-
tään 43 euroa. Koska rajat eivät ole nousseet kustannuskehityksen mukaan, on lippujen 
hintojen nousun kustannukset katettu koulumatkatuella. Markkinoilla on lipputuotteita, 
joiden hinta on alle 54 euroa, vaikka matkan pituus olisi yli 10 kilometriä. Esimerkkinä 
tästä ovat seutuliput tai kaupunkiliput, jotka on hinnoiteltu eri tavalla kuin esim. opiskeli-
jalle myytävät 44 matkan sarjaliput. Käytännössä osaa halvemmista lipputuotteista ei myydä 
koulumatkatukeen oikeutetuille opiskelijoille, vaikka ne ovat halvempia ja niitä voidaan 
käyttää kuukausilippua joustavammin. Tämä perustuu siihen, että yhteiskunnan tuki oh-
jautuu ko. lippuihin eri tavalla kuin koulumatkatukilippuihin. Näin ollen lipputuotteet ja 
niiden hinnat eivät ole täysin vertailukelpoisia.

Opiskelijan omavastuuosuutta voidaan pitää varsin korkeana verrattuna erityisesti alle 
20-vuotiaalle opiskelijalle maksettavaan opintotukeen. Osa koulumatkatukea saavista opis-
kelijoista ei voi saada lainkaan opintotukea sen tarveharkintaisuuden vuoksi. Jos opiskelijan 
omavastuuosuutta laskettaisiin, kasvaisivat koulumatkatuen kustannukset vastaavasti. Oma-
vastuuosuuden laskeminen esimerkiksi 5 eurolla aiheuttaisi kustannuksia noin 1,5 miljoo-
naa euroa. 

Jos tuen myöntämisperusteita muutettaisiin siten, että tuen voisi saada jos toinen keskei-
sistä edellytyksistä täyttyy (matka on vähintään 10 kilometriä tai kustannukset ylittävät sääde-
tyn kustannusrajan) kasvaisivat menot nykyisestä huomattavasti. Tuen tarpeen näkökulmasta 
koulumatkan tukeminen olisi perusteltua erityisesti niillä opiskelijoilla, joilla matkakustan-
nukset ylittävät 54 euroa kuukaudessa, vaikka koulumatkan pituus jää alle 10 kilometrin. Uu-
sien tuen saajien määrää on vaikea arvioida, koska tuen ulkopuolelle jäävistä ei ole tilastoa. 

Kustannusrajan ja omavastuurajan tarkistamista joudutaan harkitsemaan, esimerkiksi 
silloin, jos kustannuskehityksen perusteella tuen ulkopuolelle joutuisi opiskelijoita tai tuen 
saajajoukko laajenisi.

Pitkän koulumatkan määritelmä

Koulumatkatukea voidaan myöntää, jos opiskelijan yhdensuuntaisen koulumatkan pituus 
on vähintään 10 kilometriä. Tätä lyhyempi koulumatka voi muodostua rasittavaksi, erityi-
sesti jos opiskelija joutuu kulkemaan sen säännöllisesti jalan, pyörällä tms. tavalla.

Jos kilometrirajaa alennettaisiin, tulisi tuen piiriin huomattavasti uusia opiskelijoita. 
Nykyisen opiskelijalipputuotteen ja koulumatkatuen laskentaperusteena käytettävän taksan 
perusteella kilometrirajan alentaminen olisi ongelmallista, koska taksa on sama 6-9 kilomet-
rin matkalle. 

100 kilometrin rajasta luopuminen osittain

Opiskelija vastaa koulumatkojen kustannuksista siltä osin, kun ne aiheutuvat 100 kilomet-
rin ylittävältä osalta. Vain hyvin pienellä osalla tuen saajista matkan kokonaispituus on yli 
100 kilometriä. Raja on koettu ongelmalliseksi uusien yhä nopeampien joukkoliikenteen 
matkustustapojen yleistyessä. Esimerkiksi matkustettaessa Lahdesta Helsinkiin tai Helsin-
gistä Hämeenlinnaan 100 kilometrin raja ylittyy, mutta matkustamisaika on nopeiden juna-
yhteyksien vuoksi kohtuullinen. Kilometriraja asettaa opiskelijat eriarvoiseen asemaan mat-
kustustavan ja lipputuotteiden mukaan. Esimerkiksi useita matkustustapoja käyttävä voi 
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saada koulumatkatukea suurempiin kokonaiskustannuksiin, kun mitä korvataan enintään 
100 kilometrin taksan perusteella. 100 kilometrin raja olisi perusteltua säilyttää kuitenkin 
oman matkustustavan mukaisessa tuessa.

Koulumatkatuki määräytyy linja-autoliikenteen valtakunnallisen lipputaksan perusteel-
la. Taksa on määritelty enintään 100 kilometrin matkalle, eikä kustannuksia korvata kysei-
sen rajan ylittävältä osalta. Jos 100 kilometrin raja poistettaisiin, tulisi yli 100 kilometrin 
matkalle olla myös taksa, jonka perusteella tuki määräytyisi. 100 kilometrin raja poistami-
sesta aiheutuisi kustannuksia todennäköisesti hyvin vähän, enintään 100 000 euroa. Yli 100 
kilometrin matka arvioidaan olevan vuosittain enintään 100 opiskelijalla. 

Oman matkustustavan uudelleen määritteleminen

Koulumatkatukilain 4 a §:n 1 mukaan opiskelijalle, joka käyttää muuta kuin joukkoliiken-
nettä tai koulutuksen järjestäjän järjestämää koulukuljetusta, voidaan myöntää koulumat-
katukea, jos:

1 opiskelijan koulumatkasta on joukkoliikenteen tai koulutuksen järjestäjän järjestämän 

koulukuljetuksen ulkopuolella yli viisi kilometriä yhdensuuntaista matkaa kohden;

2 opiskelijan päivittäinen koulumatka odotuksineen kestää keskimäärin yli kolme tuntia 
päivää kohden kuukaudessa; taikka

3 opiskelijalla on mahdollisuus käyttää joukkoliikennettä tai koulutuksen järjestäjän 

järjestämää koulukuljetusta kuukauden aikana keskimäärin enintään kuudella 

yhdensuuntaisella koulumatkalla viikossa.

Jos yhteiskunta ei voi taata sellaisia julkisia kulkuyhteyksiä, jotka ovat käytettävissä kaikkina 
viikon päivinä säännöllisesti edestakaiseen matkustamiseen kodin ja oppilaitoksen välillä, 
tai edellyttävät usein pitkiä odotusaikoja sekä kävelyosuuksia, on paikallaan pohtia tulisiko 
koulumatkatukea maksaa opiskelijalle nykyistä väljemmillä perusteilla nk. oman matkus-
tustavan mukaan. 

Jos viiden kilometrin raja alennettaisiin esimerkiksi kolmeen kilometriin, tulisi oman mat-
kustustavan piiriin moninkertaisesti tuen saajia. Tämän rajan alentaminen voisi olla perusteltua 
erityisesti niiden opiskelijoiden kannalta, joilla on lisäksi pitkä koulumatka ja koulumatkaan 
kuluu kohtuuttoman paljon aikaa. Vastaavaa omaehtoista kulkemista edellyttävää kilometri-
rajaa ei ole esimerkiksi perusasteella. Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan kou-
lumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Käy-
tännössä kaikille oppilaille, joiden koulumatka ylittää viisi kilometriä, järjestetään kuljetus. 
Koulumatkan käytetty aikaraja voi myös tuntua kohtuuttomalta, mutta se vastaa perusopetus-
laissa määriteltyä 13 vuotta täyttäneen oppilaan koulumatkan enimmäiskestoa. 

Jos opiskelijalla olisi mahdollisuus käyttää joukkoliikennettä tai koulutuksen järjestäjän 
järjestämää koulukuljetusta viikossa nykyisen keskimäärin enintään kuuden yhdensuuntai-
sen matkan sijaan useammin, voitaisiin kustannukset silti korvata oman matkustustavan 
mukaan. Tämän muutos voisi periaatteessa ohjata järjestämään joukkoliikennettä tai kou-
lutuksen järjestäjän järjestämää kuljetusta nykyistä kattavammin. Nykyinen rajaus on varsin 
looginen ja lähtee siitä, että jos joukkoliikennettä tai koulutuksen järjestäjän järjestämää 
kuljetusta on mahdollista käyttää useammin kuin omaa matkustustapaa, niin omaa matkus-
tustapaa ei korvata. Käytännössä tämä on ongelmallista, jos joukkoliikennettä tai koulutuk-
sen järjestäjän järjestämää kuljetusta ei ole tarjolla päivittäin. Opiskelija joutuu tällöin itse 
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järjestämään osana päiviä kulkutavan, jolloin vaihtoehtoina ovat esimerkiksi kimppakyyti 
taikka vanhempien tai oman auton käyttö.

Oman matkustustavan edellytysten uudelleenmäärittelyjen yhteydessä tulee muistaa se, 
että luokaton lukio mahdollistaa varsin yksilöllisen lukujärjestyksen. Tällöin erityisesti haja-
asutusalueella asuva opiskelija ei useinkaan pysty matkustamaan välittömästi oppitunnin 
päätyttyä kotiinsa. Tästä syystä oman matkustustavan ehdot eivät voi olla kovinkaan paljon 
nykyistä väljemmät.

Opiskelija voidaan katsoa koulumatkatukeen oikeutetuksi, jos hän ei voi käyttää jouk-
koliikennettä tai koulutuksen järjestäjän järjestämää koulukuljetusta sen vuoksi, että kou-
lumatka muodostuu opiskelijalle muusta kuin edellä 1–3 kohdissa mainituista syistä liian 
vaikeaksi tai rasittavaksi. 

Tuen maksaminen oman matkustustavan mukaan tietyissä tilanteissa

Kun opiskelija joutuu käyttämään useita matkustustapoja, tuen myöntäminen monimut-
kaistuu ja saattaa johtaa tilanteeseen, jossa vuoden aikana saatu tuki jää oman matkustavan 
mukaan määräytyvää tukea pienemmäksi. Näissä tilanteissa opiskelijalla tulisi olla mah-
dollisuus saada tuki hakemuksesta suoraan itselleen oman matkustustavan mukaan. Tämä 
lisäisi koulumatkatukimenoja vain vähäisessä määrin, koska tätä vaihtoehtoa sovellettaisiin 
esimerkiksi työssäoppimisjaksoille tai erityisen hankalissa liikenneolosuhteissa.

Esimerkki:

Matkustustapa vaihtelee päivittäin ja kurssijaksoittain; joinain päivinä opiskelija käyttää linja-

autoa ja toisina päivinä junaa. Myös sellaisia koulupäiviä on, jolloin opiskelija käyttää molempia. 

Koska opiskelija käyttää joukkoliikennettä, koulumatkatukea ei nykyisin voida myöntää oman 

matkustustavan perusteella. Tuen myöntäminen joukkoliikenteen käytön mukaan on kuitenkin 

hyvin vaikeaa, koska lukuvuoden alkaessa opiskelija ei pysty määrittelemään, kuinka monta 

ostokertaa hän tarvitsee kutakin matkustustapaa varten. Lisäongelmia aiheuttavat kuukauden 

voimassa olevat lipputuotteet; jos opiskelija käyttää kuukausilippua vain yhdensuuntaisella 

matkalla, ostokerrat loppuvat aikaisin ennen lukuvuoden päättymistä.  

Ongelmat liittyvät siis tilanteisiin, joissa opiskeluajat tai -paikat ja sen mukaisesti matkus-
tustavat vaihtuvat useaan kertaan lukuvuoden aikana. Nämä ovat tavallisia toisen asteen 
koulutuksessa, erityisesti jaksotyyppisessä koulutuksessa. Tilanteet liittyvät usein myös työs-
säoppimisjaksoihin, ja ne ovat yleistyneet, kun entistä useammalla oppilaitoksella on useita 
toimipisteitä.

70 prosentin tuen sijaan 100 prosentin tuki  
omaa matkustustapaa käyttävälle

Mahdollisuutta joukkoliikenteen käyttämiseen ei kaikissa tilanteissa ole. Tällaisissa tilanteissa 
koulumatkatuen maksaminen 30 prosentilla vähennettynä vaikuttaa perusteettomalta, kun 
omalle matkustustavalle ei ole vaihtoehtoja. Kaavamainen 70 prosentin tuki perustuu siihen, 
että opiskelijan oman matkustustavan pituus määräytyy yleensä opiskelijan kodin ja oppilai-
toksen välisen matkan perusteella, joka on yleensä pidempi kuin esimerkiksi bussissa istuttu 
matka. Omaa matkustustapaa käyttävän opiskelijan todellisilla matkakustannuksilla ei ole 
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merkitystä, kuten joukkoliikennettä käyttävillä tai koulutuksen järjestäjän järjestämää kulje-
tusta käyttävillä on, vaan tuki on kaavamaisesti sama kaikille matkan pituuden perusteella.

Lukuvuonna 2005–2006 koulumatkatukea maksettiin 10 330:lle oman matkustustavan 
käyttäjälle. Keskimääräinen tuki oli 97 euroa kuukaudessa ja tukikuukausien lukumäärä 5. 
Ilman 30 prosentin vähennystä tuki olisi ollut 138 euroa kuukaudessa. Jos vähennys pois-
tettaisiin kokonaisuudessaan, kustannuslisäys olisi 2 000 000–2 500 000 euroa vuositasolla 
(10 330 saajaa x 41 e/kk x 5 kk).

Jos tuen määrä ei jatkossa perustu valtakunnalliseen linja-autoliikenteen taksapäätök-
seen, voisi oman matkustustavan tuki määräytyä jopa nykyistä kaavamaisemmin.

Linja-autoliikenteen sarjalipputaksan tulevaisuus

Valtakunnallisesta taksasta linja-autoliikenteessä säädetään luvanvaraisesta henkilöliiken-
teestä tiellä 15 päivänä helmikuuta 1991 annetun lain (343/1991) 11 §:n 1 momentin 
nojalla liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella (662/1994). Asetusta sovelletaan linja-
autolla harjoitettavaan linjaliikenteeseen koko valtakunnan alueella Ahvenanmaata lukuun 
ottamatta silloin, kun matkan pituus on enintään 100 km. Asetusta ei sovelleta liikentee-
seen, jonka harjoittaminen perustuu lääninhallituksen tai kunnan kanssa tehtyyn ostosopi-
mukseen.

Asetuksen mukaan linjaliikenteessä on myytävä seuraavia sarjalippuja 25 prosentin alen-
nuksella tämän asetuksen liitteen mukaisesta arvonlisäverollisesta perushinnasta:

1 lukuvuoden voimassa olevia ja vain koulumatkoihin kelpaavia älykortteja, joiden 

kokonaishinta määräytyy suoritettujen matkojen määrän perusteella sekä

2 lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 

(48/1997) ja sen nojalla annetun asetuksen (425/2004) perusteella myytäviä sarjalippuja.

Sen lisäksi matkustajalta saadaan periä tarvittaessa lisämaksu pikavuorossa. Pikavuoromak-
susta on annettava 25 prosentin alennus, jos maksu on etukäteen lippua ostettaessa lisätty 
sarjalipun hintaan. Koululaisliikenteessä alle 12-vuotiaille on myytävä sarjalippuja 50 pro-
sentin alennuksella perushinnasta.

Koulumatkatukea toimeenpanoa hoitavan Kansaneläkelaitoksen tulisi voida varautua 
tiedottamiseen ja uusien taksataulukoiden tulee olla riittävän ajoissa käytettävissä, jotta tar-
kistukset voidaan toteuttaa ohjelmallisesti ja opiskelija saa oikean suuruisen tuen. Käytän-
nössä päätös uudesta sarjalipputaksasta ajoittuu vuoden viimeiselle kuukaudelle ja uusi taksa 
tulee voimaan vuoden alusta lukien. Tämä aikataulu hankaloittaa omaa matkustustapaa 
käyttävien koulumatkatuen tarkistuksia. Toimeenpanon kannalta toimivampi malli olisi se, 
että korvattaessa oman matkustustavan matkakustannuksia sovellettaisiin lukuvuoden lop-
puun asti syyslukukauden alussa voimassa olevaa taksapäätöstä. Tällöin vuoden alussa tehty 
taksan hinnan korotus heijastuisi oman matkustustavan koulumatkatukimenoihin kokonai-
suudessaan vasta seuraavan lukuvuoden alusta lukien. 

Jos tuen myöntämisperusteena käytettävää valtakunnallista taksaa ei enää voida vahvis-
taa, vaihtoehdot ovat seuraavat:

Joukkoliikenteen järjestäjät voisivat edelleen saada tuen nykyisenkaltaisen koulumatka-
tuen muodossa. Tämä olisi mahdollista, jos opiskelijoille voitaisiin edelleen myydä nykyi-
senkaltaista opiskelijalipputuotetta. Toinen vaihtoehto on, että lipputuotteet olisivat jatkos-
sa vain seutulippuja tai kaupunkilippuja, eikä opiskelija- lipputuotetta ole. 
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Joukkoliikenteen järjestäjien opiskelijoille myymät lipputuotteet voisivat olla suoraan 
valtion subventoimia. Suurin osa (n. 70 %) koulumatkatukena maksetusta määrärahasta 
maksettaisiin liikenne- ja viestintäministeriön määrärahoista joukkoliikenteen järjestäjille, 
jotka myisivät hintatuetut liput suoraan opiskelijoille. Tämä malli edellyttäisi subventiope-
rusteiden määrittelemistä. Nykyisin valtion tuki joukkoliikenteelle maksetaan harkinnan-
varaisena tukena kunnille. Kunnat voivat lisäksi subventoida lipputuotteita. Avustuksen 
saamisen edellytyksenä on kunnan osallistuminen kustannuksiin vähintään 52 prosentin 
osuudella. Kysymystä jouduttaisiin täten tarkastelemaan myös kunnan ja valtion välisen 
kustannusten jaon näkökulmasta. Nykyisessä mallissa etuna on se, että valtio vastaa yhden-
mukaisin periaattein kokonaan opiskelijoiden koulumatkojen tukemisesta. 

Jos joukkoliikenteelle maksettava tuki muuttaisi muotoaan, voitaisiin samalla muuttaa 
koulutuksen järjestäjän järjestämää kuljetusta ja omaa matkustustapaa käyttävät opiskeli-
joiden koulumatkatuen perusteita. Tuki voitaisiin maksaa opiskelijoille nykyistä yksinker-
taisemmin. Tuen määrä ei enää perustuisi valtakunnalliseen sarjalipputaksaan, vaan se voisi 
perustua pelkästään opiskelijan koulumatkan pituuteen. Malli edellyttäisi kilometrikorvaus-
järjestelmän luomista. Opetusministeriön asetuksella voitaisiin säätää korvausperusteesta.

Koulumatkojen tukemisperusteita joudutaan pohtimaan yksityiskohtaisemmin nk. pal-
velusopimusasetuksen toimeenpanoa koskevan hallituksen esityksen valmistelun yhteydessä 
yhteistyössä liikenne- ja viestintäministeriön kanssa. 

Koulumatkatuen takaisinperintäperusteiden täsmentäminen

Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun 
lain 14 §:n mukaan takaisinperinnästä on voimassa, mitä opintotukilaissa säädetään. Opin-
totukilain (65/1994) 27 §:n 1 momentin mukaan liikaa maksettu etuus on perittävä takai-
sin. Pykälän 2 momentin perusteella takaisinperinnästä voidaan luopua joko kokonaan tai 
osittain, jos se katsotaan kohtuulliseksi eikä aiheeton maksaminen ole johtunut etuuden saa-
jan vilpillisestä menettelystä tai aiheettomasti maksettu määrä on vähäinen. Tätä säännöstä 
on tulkittu koulumatkatuen toimeenpanossa ja muutoksenhaussa eri tavalla. Muutoksenha-
kulautakunta on ratkaisuissaan katsonut, että takaisinperittävä summa ei voisi pitää sisällään 
koulumatkatuen osuutta, joka on maksettu joukkoliikenteen järjestäjälle.

Koulumatkatukilakiin tulisi lisätä säännös, jonka perusteella takaisinperittävä summa 
voi olla enintään opiskelijan perusteettomasti saama rahallinen etu. Tällöin opiskelija mak-
saisi takaisin enintään oman maksuosuuden ja muille kuin koulumatkatukeen oikeutetuille 
kuukauden ajalle myytävän halvimman lipputuotteen hinnan erotuksen. Yhteiskunnan tuki 
jää tällöin opetusministeriön pääluokasta ja koulumatkatukeen varatusta määrärahasta mak-
settavaksi.

Koulumatkatukilipun viimeisen ostopäivän määritteleminen

Kelan toimeenpano-ohjeiden mukaan matkalippua ei saa ostaa tai myydä koulumatkatuella 
alennettuun hintaan, jos lukuvuoden opiskeluaikaa on jäljellä alle kaksi viikkoa (14 päivää). 
Kun kyse on kuukautta vastaavan ajan lipusta, suurin osa viimeisen kahden viikon aikana 
ostetun lipun matkoista kohdistuisi muulle kuin opiskeluajalle. Muutoksenhakulautakun-
nan ratkaisuissa menettely on hyväksytty. Tällainen sääntely olisi syytä tehdä koulumatka-
tukilaissa – ei Kelan ohjeissa. Muutoksella ei ole kustannusvaikutuksia, koska menettely on 
jo ollut käytössä Kelan ohjeistamana.

http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/vepssk.scr?%7bKIELI%7d=sd&%7bSAADK%7d=65/1994
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Järjestelmän toimivuuden kehittämistarpeet

Sähköinen hakeminen ja sähköinen ostotodistus käyttöön

Verkkopalvelut, jotka voivat parantaa koulumatkatuen toimeenpanoa

Opiskelijalipputuotteiden kehittäminen

Kela tulee kehittämään koulumatkatuen hakemista helpommaksi. Sähköinen hakeminen ja 
sähköinen ostotodistus ovat mahdollisia lähitulevaisuudessa. Myös joukkoliikenteen järjes-
täjillä on valmius kehittää nykyisen koulumatkatukijärjestelmän toimivuutta.

Joukkoliikenteen järjestäjät ovat kehittämässä verkkopalveluita, jotka voivat parantaa 
koulumatkatuen ratkaisutoimintaa sekä osto- ja laskutustapahtumien seurantaa. He ovat 
myös halukkaita kehittämään opiskelijalipputuotteita. Lipputuotteiden tekninen kehittä-
minen onkin mahdollista lähitulevaisuudessa. Koulumatkatukijärjestelmän toimeenpanon 
kehittäminen ei tällä tavoin toteutettuna lisää koulumatkatukikustannuksia. Yhä jousta-
vampia lipputuotteita tarvitaan matkustusolosuhteiden muutosten vuoksi.

Käytössä olevat lipputuotteet:

Matkahuolto

44 matkan koulumatkatukilippu (hinta suoraan sarjalipputaksa-asetuksesta) -

Alueelliset opiskelijaseutuliput (hinta vastaa koulumatkatukilipun hintaa, voimassa  -

kuukauden)

VR

Koulumatkatukilippu (hinta vastaa opiskelijan 44 matkan lipun hintaa, voimassa 32 päivää  -

tai yhdensuuntaisena matkana 64 päivää)

30 päivän liityntä- ja yhdysliikennelippu (vastaa aikuisten liityntä- ja yhdysliikennelipun  -

hintaa, voimassa 30 päivää)

Vyöhykelippu (vastaa aikuisten vyöhykelipun hintaa, voimassa 30 päivää) -

Matkahuollon matkakorttien myyntijärjestelmää ollaan uudistamassa, joka mahdollistaa 
myyntitietojen reaaliaikaisen extranetin Kelan käyttöön (Extranetillä mahdollistetaan kou-
lumatkatuen määrän merkitseminen Kelan päätökseen) sekä Kelan sähköisen hakemuslo-
makkeen hyödyntämisen opiskelijan, Matkahuollon ja Kelan välillä.

Kilometrikorvaukseen perustuva malli

Työryhmä on keskustellut myös koulumatkatuen uudistamisesta kilometrikorvaus-mallin 
pohjalta. Nykyinen tuki voidaan maksaa monelle taholle ja lipputuotteiden variaatio on var-
sin laaja. Toimeenpanon kannalta nykyisen järjestelmän haittapuolena pidetään erityisesti 
sitä, että oikean suuruisen tuen myöntäminen on vaikeaa, jos opiskelijan matkustustapa tai 
koulumatka on erilainen eri päivinä. Myös ostotodistusmenettely on toimeenpanon kannal-
ta työläs ja se aiheuttaa tarpeettomia liikamaksuja, kun opiskelija voi ostaa koulumatkatuella 
tuetun matkalipun ennen kuin tukioikeus on koulumatkatukipäätöksellä ratkaistu. 
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Nykyinen tuki on varsin kaavamainen, mutta oman matkustustavan oikeutta koskevat 
säännöt ovat osittain vaikeasti ymmärrettävät. Tuki ei ole kaikille sama, vaan pienempi opis-
kelijalle, joka ei voi käytä vastaavalle matkalle joukkoliikennettä. Tällaiset tilanteet yleisty-
vät, jos joukkoliikennettä supistetaan. 

Koulumatkatuki voitaisiin maksaa suoraan opiskelijalle ja tuen suuruus voisi määräytyä 
yksinkertaisesti koulumatkan pituuden perusteella (esim. 0,13 euroa/kilometri). Esimerkik-
si asunnon ja työpaikan välisten matkakustannusten perusteella myönnettävä verovähennys 
lasketaan kilometritaksan perusteella silloin kun halvimpana kulkuneuvona pidetään muuta 
kuin julkista kulkuneuvoa. Jos uudistus tulisi tehdä kustannusneutraalisti, joillakin tuen 
saajilla tuen määrä saattaisi nousta ja joillakin puolestaan laskea. Lipun hinta määräytyy 
nykyisen taksataulukon perusteella eri tavalla eli kustannus kilometriä kohti laskee matkan 
pidentyessä.

Ongelmallista mallissa on se, että opiskelija voisi saada tukea, vaikka hänellä ei olisi 
lainkaan kustannuksia, kun tuki maksettaisiin opiskelijalle suoraan vain koulumatkan pi-
tuuden perusteella. Malli ei enää edellyttäisi hallinnollista työtä joukkoliikenteen järjestäjän 
ja Kelan välillä. Malli ei edellyttäisi myöskään yhtä paljon hallinnollista työtä koulutuksen 
järjestäjän ja Kelan välillä kuin nykyinen järjestelmä, koska koulumatkan pituus voitaisiin 
tutkia Kelassa. Kun tuki maksettaisiin aina suoraan opiskelijalle, ei koulumatkatuella tuettasi 
enää suoraan joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä. Nykyinen koulumatkatuki puolestaan 
lähtee siitä, että tuki maksetaan ensisijaisesti käytettäessä joukkoliikennettä tai koulutuk-
sen järjestäjän järjestämää kuljetusta. Jos niitä ei ole käytettävissä, tukea myönnetään oman 
matkustustavan mukaan. Kilometrikorvausmallin toimivuutta voidaan selvittää tarkemmin 
henkilöliikennelain uudistuksen yhteydessä, kun muutokset joukkoliikenteen hinnoittelu-
politiikasta ovat tiedossa. 
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4.1 Yhteenveto kehittämisehdotusten kustannuksista ja  
kohdejoukon koosta

Työryhmän käsittelemät kehittämisehdotukset aiheuttaisivat lisämenoja yhteensä 6 570 000 
euroa ja säästöä noin 300 000 euroa seuraavasti:

kustannus kohdejoukon 
henkilömäärä

Näyttötutkintoon valmistava koulutus 1 200 000 1500

Ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon tähtäävä 
koulutus

960 000 1 000

Vankeinhoito- ja rikosseuraamusalan koulutus ja pelastusala 30 000 40

Vaikeavammaisten enimmäisomavastuuosuuden määrittely 
samaksi kuin koulumatkatukea saavilla opiskelijoilla

20 000 100

100 kilometrin rajasta luopuminen 100 000 100

Oman maksuosuuden laskeminen 5 eurolla 1 500 000 51 000

Oman matkustustavan mukaan myönnettävän tuen myöntä-
misperusteiden väljentäminen

- 200 

Oman matkustustavan mukaisen koulumatkatuen myöntämi-
nen lukuvuoden alussa voimassa olevan taksan mukaan

-300 000 10 300

Omaa matkustustapaa käyttäville taksan mukainen  
100 %:n tuki

2 000 000 10 300

Yhdeksän kuukauden rajasta luopuminen 750 000 6 100

Koulumatkatuen takaisinperinnän kohtuullistaminen 5000–10 000 50–100

Viimeisen ostopäivän määritteleminen - 50 000
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5 Työryhmän ehdotukset 
koulumatkatukijärjestelmän 
kehittämiseksi

Työryhmän ehdotukset koulumatkatuen kehittämiseksi valmistellaan osana vuonna 2009 
tehtävää valtiontalouden kehyspäätöstä vuosille 2010–2013. Ehdotukset toteutetaan kehys-
päätöksen ja valtion vuotuisten talousarvioiden yhteydessä tarkemmin päätettävällä tavalla. 
Työryhmä on asettanut kehittämistarpeet seuraavaan tärkeysjärjestykseen:

Opetusministeriön hallinnon ala:

Työryhmä ehdottaa, että koulumatkatuen piiriin tulisi ottaa näyttötutkintona suoritettava 

ammatilliseen perustutkintoon valmistava koulutus sekä pelastusalan ammatilliseen tutkintoon ja 

vankeinhoidon perustutkintoon johtava koulutus. 

 
Lähtökohtana on, että päätoimisesti opiskelevia tuen tarpeessa olevat ammatillisen perus-
koulutuksen opiskelijoita kohdeltaisiin yhdenvertaisesti riippumatta koulutuksen järjestä-
mistavasta. (1 230 000 €)

Työryhmä ehdottaa, että koulumatkatukea tulisi maksaa koulutuksen keston mukaan enintään 

12 kuukaudelle lukuvuodessa.

Nykyisin tukea voi maksaa enintään yhdeksälle kuukaudelle lukuvuodessa, joka johtaa 
siihen, että opiskelija saattaa joutua kustantamaan osan matkakustannuksistaan itse, jos 
opiskelee lukuvuoden aikana useampana kuin yhdeksänä kuukautena. Koulutuksen saavu-
tettavuuden kannalta olisi perusteltua, että koulumatkatukea voitaisiin maksaa tarvittaessa 
ympäri vuoden, kuten opintotukeakin maksetaan. (750 000 €)

Työryhmä ehdottaa, että maksettaessa koulumatkatukea joukkoliikenteen järjestäjälle, otettaisiin 

jatkossa huomioon myös kustannukset, jotka aiheutuvat 100 kilometrin matkan ylittävältä osalta.

Yhä nopeampien joukkoliikenteen matkustustapojen yleistyessä 100 kilometrin raja on pe-
rusteeton. (100 000 €)
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Työryhmä ehdottaa, että koulumatkatuen maksamista oman matkustustavan mukaan 

joustavoitetaan.

Kun opiskelija joutuu käyttämään useita matkustustapoja, tuen myöntäminen monimut-
kaistuu ja saattaa johtaa tilanteeseen, jossa vuoden aikana saatu tuki jää oman matkustavan 
mukaan määräytyvää tukea pienemmäksi. Koulumatkatuki tulisi myöntää opiskelijalle ha-
kemuksesta oman matkustustavan mukaan, jos opiskelijalla ei ole mahdollisuutta käyttää 
säännöllisesti joukkoliikennettä.

Työryhmä ehdottaa, että oman matkustustavan mukaan maksettavaan tukeen sovellettaisiin 

kunkin lukuvuoden alussa voimassa olevaa taksaa.

Yleensä päätös uudesta sarjalipputaksasta ajoittuu vuoden viimeiselle kuukaudelle ja uusi 
taksa tulee voimaan vuoden alusta lukien. Myös omaa matkustustapaa käyttävien koulu-
matkatukea joudutaan tällöin tarkistamaan. Oman matkustustavan korvausperuste voisi 
olla lukuvuosikohtainen, koska oman matkustustavan tuki on kaavamainen, eikä perustu 
todellisiin kustannuksiin. (-300 000 €)

Työryhmä ehdottaa, että koulumatkatuen takaisin perittävä summa voi olla enintään opiskelijan 

perusteettomasti saama rahallinen etu. 

Opiskelija maksaisi takaisin takaisinperintätilanteessa enintään muille kuin koulumatkatu-
keen oikeutetuille myytävän kuukautta vastaavalle ajalle tarkoitetun lipputuotteen hinnan 
ja opiskelijan maksuosuuden erotuksen verran. (5 000–10 000 €)

Työryhmä ehdottaa myös, että koulumatkatuen viimeinen ostopäivä määriteltäisiin nykyistä 

tarkemmin säädöstasolla vastaamaan vakiintunutta käytäntöä.

Koulumatkatuella alennettua matkalippua ei saa myydä tai ostaa, jos lukuvuoden opiskelu-
aikaa on jäljellä alle kaksi viikkoa.

Koulumatkatuen toimeenpano:

Työryhmä pitää toivottavana, että koulumatkatuen sähköistä asiointia ja verkkopalveluja 

kehitetään edelleen. Sähköisen hakemisen mahdollisuus vähentäisi merkittävästi hallinnollista 

työtä ja olisi eri toimijatahoille vaivattomampaa.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnon ala:

Työryhmä ehdottaa, että sosiaali- ja terveysministeriö voisi suosittaa kunnille, että 

vaikeavammaisten opiskelijoiden kuljetuspalveluista ei perittäisi koulumatkatuessa käytössä 

olevaa opiskelijan maksuosuutta korkeampaa maksua.

Yhdenvertaisuuden perusteella vaikeavammaisten opiskelijoiden matkakustannusten oma 
maksuosuus voisi olla enintään sama kuin koulumatkatuessa käytössä olevaopiskelijan mak-
suosuus. Työryhmä pitää perusteltuna, että vaikeavammaisten matkakustannusten tukemi-
nen tapahtuu ensisijaisesti nk. vammaispalvelulain nojalla. (20 000 €/kunnille)
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Työryhmän ehdottamat muutokset edellyttäisivät lukiokoulutuksen ja ammatillisen 
koulutuksen koulumatkatuen opiskelijoiden koulumatkatuesta annettuun lakiin useita 
muutoksia. (Liite 9. Laki lukiokoulutuksen ja ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden 
koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta)
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6 Pohdintaa 

Koulumatkatuen tarkoituksena on tukea koulutuksen saavutettavuutta sekä korvata koulu-
matkoista aiheutuvia kustannuksia erilaisissa liikenneoloissa. Tuen liikennepoliittinen luon-
ne on olennainen, koska tuesta yli 70 prosenttia maksetaan joukkoliikenteen järjestäjille. 
Noin 14 % tuesta maksetaan koulutuksen järjestäjille ja 16 % opiskelijalle itselleen. Koulu-
matkatukea sai vuonna 2007 yhteensä 65 487 opiskelijaa, joista 42 899 (66 %) oli amma-
tillisen koulutuksen opiskelijaa, 20 512 (31 %) lukiokoulutuksen opiskelijaa ja 2 067 (3 %) 
muissa oppilaitoksissa eli kansanopistoissa lukio- tai ammatillisia opintoja suorittavia. Tukea 
saa noin kolmasosa ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoista ja 18 % lukiokoulutuk-
sen opiskelijoista. Tuki kohdentuu selkeästi nuorimmille, vielä vanhempiensa luona asuville 
toisen asteen opiskelijoille, joista suurin osa ei saa opintotukea sen tarveharkintaisuuden 
vuoksi. Opintorahaa toisella asteella saa vuositasolla noin 110 000 opiskelijaa. 

Koulumatkatuki on kohdennettu opintotuen muoto niille opiskelijoille, joilla on pitkät 
koulumatkat ja merkittävät matkustuskustannukset. Tuen piirissä olevien koulumatkat ovat 
suurimmalla osalla kohtuullisia, sillä 74 prosentilla koulumatkan pituus oli enintään 39 kilo-
metriä. Koulumatkojen pituuden kehitystä on syytä seurata koulutuksen saavutettavuuden 
näkökulmasta. Opiskelun monimuotoisuuden lisääntyminen ja järjestäjäverkon muutokset 
heijastuvat siten, että toimivien joukkoliikennejärjestelyjen ja joustavien lipputuotteiden 
tarve kasvaa. Myös koulumatkatuen saantiehdoissa nämä seikat tulee ottaa huomioon.

Järjestelmän tulisi olla sekä käyttäjien että toimeenpanon kannalta mahdollisimman 
ymmärrettävä ja selkeä, mutta samalla erilaiset liikenneolosuhteet huomioonottava. Liiken-
nepoliittisesti on pidetty perusteltuna kohdentaa tuki ensisijaisesti niille, jotka käyttävät 
joukkoliikennettä tai koulutuksen järjestäjän järjestämää koulukuljetusta. Jos joukkoliiken-
nettä ei ole käytettävissä, tukea saa myös nk. oman matkustustavan mukaan. Tämän vuoksi 
nykyisessä järjestelmässä on tarpeen olla osittain hankaliksikin koettuja määritelmiä ja raja-
uksia. Koulutuksen järjestäjät käyttävät mahdollisuuttaan järjestää koulukuljetuksia varsin 
vähän. Koulutuksen järjestäjän rooli kuljetusten järjestäjänä on tärkeä erityisesti haja-asu-
tusalueella, jos säännöllistä joukkoliikennettä ei ole. Matkustustapojen käyttöä tulee seurata 
ja opiskelijoiden matkustustarpeet tulee ottaa huomioon erityisesti kehitettäessä joukkolii-
kenteen toimintaedellytyksiä.

Järjestelmän toimivuutta opiskelijan ja toimeenpanon näkökulmasta voidaan parantaa 
pienillä muutoksilla, joiden taloudellinen merkitys valtiolle on varsin vähäinen. Vain osa 
työryhmän käsittelemistä kehittämisvaihtoehdoista edellyttäisi nykyisen koulumatkatuki-
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järjestelmän keskeisten perusteiden ja rajausten muuttamista. Liikennepolitiikan alueella on 
parhaillaan käynnistymässä uudistuksia, joiden etenemisen yhteydessä on tarpeen arvioida 
niiden vaikutuksia koulumatkatukijärjestelmään. Erityisesti käynnistymässä olevan henkilö-
liikennelain uudistamisen vaikutuksia koulumatkatukijärjestelmään tulee seurata ja tarvitta-
essa esittää uudistuksen edellyttämiä muutoksia koulumatkatukilainsäädäntöön.
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Liite 1. 

Laki
lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden  

koulumatkatuesta 10.1.1997/48 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 luku  

Yleiset säännökset 

1 §

Soveltamisala

Tässä laissa säädetään tuen myöntämisestä 
lukio-opintoja tai ammatillisia opintoja har-
joittavan opiskelijan asunnon ja oppilaitok-
sen välisestä päivittäisestä koulumatkasta ai-
heutuviin kustannuksiin. Tukea kutsutaan 
koulumatkatueksi. 

Koulumatkatuki maksetaan valtion varois-
ta.

2 § (7.5.2004/346)  

Koulumatkatukeen oikeuttava koulutus 

Koulumatkatukeen ovat oikeutettuja Suo-
messa asuvat ja Suomessa päätoimisesti 
opiskelevat lukiolaissa (629/1998) säädetyn 
lukiokoulutuksen tai ammatillisesta koulu-
tuksesta annetussa laissa (630/1998) säädetyn 
ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat. 
Opiskelun päätoimisuudesta on voimassa, 
mitä opintotukilaissa (65/1994) säädetään. 

Myös muuna kuin ammatillisena peruskou-
lutuksena järjestettyihin kotitalousopintoihin, 
vammaisille opiskelijoille järjestettyyn val-
mentavaan ja kuntouttavaan opetukseen ja 
ohjaukseen sekä maahanmuuttajille järjestet-
tyyn ammatilliseen peruskoulutukseen val-
mistaviin opintoihin osallistuvat opiskelijat 
ovat oikeutettuja koulumatkatukeen. 

Koulumatkatukeen eivät kuitenkaan ole oi-
keutettuja etä- tai yksityisopetuksena tai 
maksullisena palvelutoimintana järjestettävän 
koulutuksen tai oppisopimuskoulutuksen 
opiskelijat taikka näyttötutkintona suoritetta-
van ammatilliseen perustutkintoon valmista-
van koulutuksen opiskelijat. 

3 § (7.5.2004/346)  

Koulumatkatuen myöntämisen edellytykset 

Koulumatkatuen myöntämisen edellytyk-
senä on pitkä koulumatka ja soveltuva mat-
kustustapa, joita määriteltäessä otetaan huo-
mioon matkasta kuukausittain aiheutuvat 
säännölliset kustannukset, opiskelijan mah-
dollisuus käyttää julkista liikennettä sekä 
opiskelun yhtäjaksoisuus. 

Koulumatkatukea voidaan myöntää, jos 
opiskelijan:

1) yhdensuuntaisen koulumatkan pituus on 
vähintään 10 kilometriä; 

2) kuukausittaiset koulumatkasta aiheutu-
vat kustannukset ylittävät 54 euroa; sekä 

3) käyttämä matkustustapa on joukkolii-
kenne tai koulutuksen järjestäjän järjestämä 
koulukuljetus taikka jos niiden käyttäminen 
ei ole mahdollista, 4 a §:ssä säädettyjen edel-
lytysten täyttyessä muu soveltuva oma mat-
kustustapa.

(24.6.2004/592)  
Koulumatkatuen myöntämisen edellytyk-

senä on lisäksi, että opiskelijalla on vähin-
tään seitsemän koulumatkatukeen oikeutta-
vaa yhdensuuntaista matkaa viikossa yhden-
jaksoisen vähintään 18 päivän ajan. 

Liite 1
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3 a § (21.12.2007/1389)  

Koulumatkatuen myöntämisen rajoitukset 

Koulumatkatukea ei myönnetä opiskelijal-
le, joka: 

1) saa työssäoppimisen perusteella ansiotu-
loa vähintään 660 euroa kuukaudessa; 

2) voisi asua maksutta koulutuksen järjes-
täjän ylläpitämässä asunnossa, jollei opiskeli-
ja erityisistä syistä voi ottaa asuntoa vastaan; 
taikka

3) saa tukea koulumatkasta aiheutuviin 
kustannuksiin muun lain nojalla. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää 
terveydellisistä tai perheoloihin liittyvistä tai 
muista vastaavista erityisistä syistä, joiden 
perusteella opiskelijan ei katsota voivan ottaa 
koulutuksen järjestäjän ylläpitämää asuntoa 
vastaan.

4 § (7.5.2004/346)  

Matkakustannusten määräytyminen 
 ja laskeminen 

Opiskelijan käyttäessä koulumatkaansa 
joukkoliikennettä matkakustannukset korva-
taan käytetyn kulkuneuvon halvimman opis-
kelijalle kuukautta vastaavalle ajalle tarkoite-
tun lipputuotteen hinnan mukaan. 

Opiskelijan käyttäessä koulumatkaansa 
koulutuksen järjestäjän järjestämää koulukul-
jetusta matkakustannukset määräytyvät sen 
matkan pituuden mukaan, jonka opiskelija 
kulkee tätä kuljetusta käyttäen. 

Kun opiskelija ei voi käyttää koulumat-
kaansa joukkoliikennettä tai koulutuksen jär-
jestäjän järjestämää koulukuljetusta taikka 
kun näiden käyttö on kohtuuttoman hankalaa, 
matkakustannukset määräytyvät opiskelijan 
kodin ja oppilaitoksen välisen matkan pituu-
den mukaan. 

Opiskelijan kulkiessa koulumatkansa 
muulla tavoin kuin joukkoliikennettä käyttä-
en kuukausittaiset matkakustannukset laske-
taan 21,5 päivän mukaan liikenne- ja viestin-
täministeriön luvanvaraisesta henkilöliiken-
teestä tiellä annetun lain (343/1991) 11 §:n 
nojalla vahvistaman linja-autoliikenteen sar-
jalipputaksan perusteella. Jos taksaa ei vah-
visteta, koulumatkakustannusten laskentape-

rusteista säädetään opetusministeriön asetuk-
sella.

Kun opiskelija kulkee koulumatkansa kou-
lutuksen järjestäjän järjestämää kuljetusta 
käyttäen ja yhdensuuntainen koulumatka 
koostuu kahdesta tai useammasta matka-
osuudesta, matkakustannukset voidaan laskea 
erikseen kultakin matkaosuudelta. 

Alle viiden kilometrin erillisestä matka-
osuudesta aiheutuvia kustannuksia ei korvata 
erikseen. Jos kuitenkin yhdensuuntaiseen vä-
hintään kymmenen kilometrin koulumatkaan 
sisältyy erillisiä alle viiden kilometrin mat-
kaosuuksia, jotka ovat yhteensä vähintään 
viisi kilometriä, matkaosuuksista aiheutuvat 
matkakustannukset korvataan tältä osin opis-
kelijalle siten kuin 5 §:n 3 momentissa sääde-
tään.

Koulumatkasta aiheutuvia kustannuksia ei 
oteta huomioon siltä osin, kuin ne aiheutuvat 
yli 100 kilometrin yhdensuuntaisesta koulu-
matkasta. 

4 a § (7.5.2004/346)  

Oman matkustustavan käyttäminen 

Opiskelijalle, joka käyttää muuta kuin 
joukkoliikennettä tai koulutuksen järjestäjän 
järjestämää koulukuljetusta, voidaan myön-
tää koulumatkatukea, jos: 

1) opiskelijan koulumatkasta on joukkolii-
kenteen tai koulutuksen järjestäjän järjestä-
män koulukuljetuksen ulkopuolella yli viisi 
kilometriä yhdensuuntaista matkaa kohden; 

2) opiskelijan päivittäinen koulumatka odo-
tuksineen kestää keskimäärin yli kolme tun-
tia päivää kohden kuukaudessa; taikka 

3) opiskelijalla on mahdollisuus käyttää 
joukkoliikennettä tai koulutuksen järjestäjän 
järjestämää koulukuljetusta kuukauden aika-
na keskimäärin enintään kuudella yhden-
suuntaisella koulumatkalla viikossa. 

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, 
opiskelija voidaan katsoa koulumatkatukeen 
oikeutetuksi, jos hänellä ei ole mahdollisuut-
ta käyttää joukkoliikennettä tai koulutuksen 
järjestäjän järjestämää koulukuljetusta sen 
vuoksi, että koulumatka muusta kuin 1 mo-
mentissa tarkoitetusta syystä muodostuu 
opiskelijalle liian vaikeaksi tai rasittavaksi. 
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5 § (7.5.2004/346)  

Koulumatkatuen määrä ja opiskelijan  
maksuosuus

Koulumatkatukena korvataan 54 euroa 
kuukaudessa ylittävät koulumatkan kustan-
nukset lisättynä 11 eurolla. Opiskelija mak-
saa laskennallisista koulumatkakustannuksis-
ta tällöin kuukausittain enintään 43 euroa, jos 
4 §:stä tai tämän pykälän 3 momentista ei 
muuta johdu (opiskelijan maksuosuus). 
(24.6.2004/592)  

Opiskelijan kulkiessa koulumatkansa use-
ammalla kuin yhdellä matkustustavalla opis-
kelijan maksuosuus vähennetään joukkolii-
kenteen matkakustannuksista. Jos joukkolii-
kenteen matkakustannuksia ei ole, opiskeli-
jan maksuosuus vähennetään koulutuksen 
järjestäjän järjestämästä kuljetuksesta aiheu-
tuvista kustannuksista. 

Tuki on 70 prosenttia 1 momentin mukai-
sesta tuesta, jos opiskelija ei voi käyttää 
joukkoliikennettä tai koulutuksen järjestäjän 
järjestämää koulukuljetusta taikka jos matka-
kustannukset aiheutuvat 4 §:ssä tarkoitetuista 
useista erillisistä yhteensä vähintään viiden 
kilometrin matkaosuuksista. 

2 luku  

Hakeminen ja maksaminen 

6 § (7.5.2004/346)  

Hakeminen

Koulumatkatukea haetaan Kansaneläkelai-
tokselta. Hakemus jätetään oppilaitokseen. 

Oppilaitoksen tulee liittää hakemukseen 
selvitys opiskelijan koulumatkan pituudesta 
sekä opiskelijan mahdollisuudesta käyttää 
joukkoliikennettä tai koulutuksen järjestäjän 
järjestämää koulukuljetusta. 

Oppilaitoksen antama selvitys koulumat-
kasta on Kansaneläkelaitosta sitova, jollei ole 
perusteltua syytä olettaa, että tiedot selvityk-
sessä ovat virheellisiä. Jos on perusteltua 
syytä olettaa, että selvityksessä on virheelli-
siä tietoja, Kansaneläkelaitos voi poiketa sel-
vityksestä päätöstä tehdessään. 

7 § (7.5.2004/346)  

Myöntäminen ja maksaminen 

Koulumatkatuen myöntää Kansaneläkelai-
tos. Koulumatkatuki myönnetään täysien 
opiskelukuukausien mukaan enintään yhdek-
säksi kuukaudeksi lukuvuodessa opintojen 
alkamispäivästä. Opiskelukuukausi oikeuttaa 
koulumatkatukeen, jos siinä on lukuvuoden 
opiskeluaikaan sisältyviä päiviä yhdenjaksoi-
sesti yhteensä vähintään 18. 

Koulumatkatuki myönnetään enintään lu-
kuvuodeksi kerrallaan. Koulumatkatuki 
myönnetään aikaisintaan hakemuksen jättä-
mistä edeltävän kuukauden alusta. Koulu-
matkatuki voidaan myöntää seuraavan tai 
edeltävän lukuvuoden tuen myöntämisen yh-
teydessä, jos opinnot alkavat tai päättyvät ke-
sä-, heinä- tai elokuun aikana. 

Koulumatkatuki maksetaan kuukausittain 
opiskelijan matkustustavan mukaan joko 
koulutuksen järjestäjän, matkalipun myyjän 
tai opiskelijan ilmoittamalle tilille Suomessa 
sijaitsevaan rahalaitokseen. 

Koulumatkatuen laskuttamisesta säädetään 
tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 

8 § (7.5.2004/346)  
8 § on kumottu L:lla 7.5.2004/346. 

3 luku  

Muutoksenhaku ja virheen korjaaminen 

9 § (20.4.2001/344)  

Muutoksenhaku 

Koulumatkatukea koskevaan Kansaneläke-
laitoksen päätökseen saa hakea muutosta va-
littamalla opintotuen muutoksenhakulauta-
kuntaan. Lautakunnan päätökseen saa hakea 
muutosta valittamalla vakuutusoikeuteen si-
ten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) 
säädetään. (21.2.2003/136)  

Valituskirjelmä on toimitettava Kansanelä-
kelaitokselle 30 päivän kuluessa siitä, kun 
valittaja on saanut päätöksestä tiedon. 
(30.12.2003/1323)  

Jos valitus on saapunut 2 momentissa sää-
detyn määräajan jälkeen, muutoksenhakulau-
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takunta tai vakuutusoikeus voi tästä huoli-
matta ottaa valituksen tutkittavakseen, jos 
myöhästymiseen on ollut painavia syitä. 
(21.2.2003/136)  

Kansaneläkelaitoksen päätöstä on muutok-
senhausta huolimatta noudatettava, kunnes 
asia on lainvoimaisella päätöksellä ratkaistu. 

10 § (7.5.2004/346)  

Virheen korjaaminen 

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 
ilmeinen kirjoitus- tai laskuvirhe, sen on kor-
jattava päätöksensä. Virhettä ei saa kuiten-
kaan korjata, jos korjaaminen johtaa asian-
omaiselle kohtuuttomaan tulokseen. 

Päätöksen korjaamisesta on tehtävä mer-
kintä Kansaneläkelaitoksen taltiokappalee-
seen. Asianomaiselle on toimitettava korjattu 
tai uusi päätös. Jos päätökseen on haettu 
muutosta, Kansaneläkelaitoksen on ilmoitet-
tava korjaamisasian käsiteltäväksi ottamises-
ta ja toimitettava siinä tekemänsä päätös 
opintotuen muutoksenhakulautakunnalle tai 
vakuutusoikeudelle. 

Päätökseen, jolla Kansaneläkelaitos ei ole 
hyväksynyt virheen korjaamista koskevaa 
vaatimusta, ei saa hakea muutosta valittamal-
la.

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 tar-
kemmin asetuksella. 

12 §

Tietojenantovelvollisuus 

Opiskelija on velvollinen ilmoittamaan 
kansaneläkelaitokselle koulumatkatuen 
myöntämiseksi tarvittavat tiedot sekä koulu-
matkatukeen vaikuttavista muutoksista. Op-
pilaitos on velvollinen ilmoittamaan kansan-
eläkelaitokselle sellaiset tietoonsa tulleet sei-
kat, jotka voivat johtaa koulumatkatuen tar-
kistamiseen tai lakkauttamiseen. 

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

13 § (21.8.1998/637)  

Toimintamenot

Tämän lain toimeenpanosta kansaneläkelai-
tokselle aiheutuvat menot luetaan kansanelä-
kelaitoksen toimintamenoiksi ja koulutuksen 
järjestäjälle 6 ja 12 §:ssä säädetyistä tehtävis-
tä aiheutuvat menot kyseisen koulutuksen 
järjestäjän menoiksi. 

14 § (7.5.2004/365)  

Viittaussäännös

Jollei tässä laissa toisin säädetä, noudate-
taan soveltuvin osin, mitä opintotukilaissa 
säädetään opintotuen toimeenpanosta, tarkis-
tamisesta ja keskeyttämisestä, takaisinperin-
nästä ja takaisinperintäsaatavan vanhentumi-
sesta, itseoikaisusta, päätöksen poistamisesta, 
tietojen saamisesta, käytöstä ja luovuttami-
sesta, ulosmittaus- ja siirtokiellosta sekä ra-
hoituksesta.

15 §

Tarkemmat säännökset 

Tarkemmat säännökset tämän lain täytän-
töönpanosta annetaan asetuksella. 5

5 luku  

Voimaantulo

16 §

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä-
kuuta 1997. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.
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Liite 2. 

Valtioneuvoston asetus 
lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta 

19.5.2004/425 

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 
10 päivänä tammikuuta 1997 annetun lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskeli-
joiden koulumatkatuesta annetun lain (48/1997) 7, 11 ja 15 §:n nojalla, sellaisina kuin niistä 
on 7 § laissa 346/2004: 

1 § 

Koulumatkatuen laskuttaminen 

Koulutuksen järjestäjän ja matkalipun 
myyjän on toimitettava Kansaneläkelaitok-
selle koulumatkatukea koskeva henkilöittäin 
eritelty lasku kalenterikuukausittain jälkikä-
teen seuraavan kuukauden kymmenenteen 
päivään mennessä. Koulumatkatuki makse-
taan tällöin viimeistään laskun saapumiskuu-
kauden 24 päivänä tai sitä seuraavana pank-
kipäivänä.

2 § 

Koulutuksen järjestäjän velvollisuus 
 palauttaa liikaa maksettu tuki 

Koulutuksen järjestäjä on velvollinen pa-
lauttamaan liikaa saamansa koulumatkatuen 
Kansaneläkelaitokselle. Kansaeläkelaitos voi 
kuitenkin luopua liikaa maksetun koulumat-
katuen perimisestä, jos sen määrä on vähäi-
nen.

3 § 

Sopimus matkalipun myyjän kanssa 

Kansaneläkelaitoksen ja matkalipun myy-
jän välisessä sopimuksessa tulee sopia aina-
kin seuraavista asioista: 

1) osapuolten tehtävät; 
2) tehtävien hoidon toiminnalliset edelly-

tykset;
3) riita-asioiden ratkaisumenettely; 
4) sopimuksen voimassaolo ja irtisanomi-

nen.

4 § 

Opintotukiasetuksen säännösten 
 soveltaminen 

Opintotukiasetuksen (260/1994) maksupäi-
vää koskevia säännöksiä noudatetaan sovel-
tuvin osin silloin, kun koulumatkatuki mak-
setaan opiskelijalle itselleen. 

5 § 

Voimaantulo 

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elo-
kuuta 2004. 

Tällä asetuksella kumotaan lukiokoulutuk-
sen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoi-
den koulumatkatuesta annettu asetus 
(293/1997). 

Liite 2
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Liite 3. 

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus 
linjaliikenteen sarjalipputaksoista 19.12.2007/1381 

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään luvanvaraisesta henkilölii-
kenteestä tiellä 15 päivänä helmikuuta 1991 annetun lain (343/1991) 11 §:n 1 momentin nojal-
la, sellaisena kuin se on laissa 662/1994: 

1 § 

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan linja-autolla har-
joitettavaan linjaliikenteeseen koko valta-
kunnan alueella Ahvenanmaata lukuun otta-
matta silloin, kun matkan pituus on enintään 
100 km. 

Tätä asetusta ei sovelleta liikenteeseen, 
jonka harjoittaminen perustuu lääninhallituk-
sen tai kunnan kanssa tehtyyn ostosopimuk-
seen.

2 § 

Sarjaliput

Linjaliikenteessä on myytävä seuraavia sar-
jalippuja 25 prosentin alennuksella tämän 
asetuksen liitteen mukaisesta arvonlisäverol-
lisesta perushinnasta: 

1) lukuvuoden voimassa olevia ja vain kou-
lumatkoihin kelpaavia älykortteja, joiden ko-
konaishinta määräytyy suoritettujen matko-
jen määrän perusteella sekä 

2) lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulu-
tuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta an-
netun lain (48/1997) ja sen nojalla annetun 
asetuksen (425/2004) perusteella myytäviä 
sarjalippuja.

3 § 

Lisämaksut ja -alennukset 

Sen lisäksi, mitä 2 §:ssä säädetään, matkus-
tajalta saadaan periä tarvittaessa lisämaksu 
pikavuorossa. 

Pikavuoromaksusta on annettava 25 pro-
sentin alennus, jos maksu on etukäteen lip-
pua ostettaessa lisätty sarjalipun hintaan. 

Koululaisliikenteessä alle 12-vuotiaille on 
myytävä sarjalippuja 50 prosentin alennuk-
sella perushinnasta. 

4 § 

Tiedottaminen 

Kunnille ja oppilaitoksille tulee etukäteen 
tiedottaa perittävistä maksuista ja lippujen 
kelpoisuusehdoista. 

5 § 

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset 

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2008. 

Tällä asetuksella kumotaan linja-
autoliikenteen sarjalipputaksoista 7 päivänä 

Liite 3
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2

marraskuuta 2006 annettu liikenne- ja vies-
tintäministeriön asetus (970/2006). 

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa oste-
tut sarjaliput on hyväksyttävä ilman hinnan 

korotusta ostohetkellä määräytyneen kelpoi-
suusajan mukaisesti. 

Liite

Matkan pituus enintään km Laskennallinen perushinta (yhdensuuntainen matka) euro 
6 2,4515
9 2,6727
12 3,0000
16 3,3212
20 3,8818
25 4,5121
30 5,2303
35 5,9121
40 6,5303
45 7,1303
50 7,6818
60 9,0000
70 10,2515
80 11,4303
90 12,5212
100 13,5303
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Liite 4
20.2.2008

1

Koulumatkatukitilastot
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Liite 5 
20.2.2008

2

Koulumatkatukitilastot
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Liite 7 

Koulumatkatuki maakunnittain vuonna 2007

Maakunta Kustannukset Saajat euroa/saaja

Uusimaa 3 240 751 7 847 413,0

Varsinais-Suomi 2 569 576 5 321 482,9

Satakunta 1 575 368 3 101 508,0

Kanta-Häme 1 050 874 2 440 430,7

Pirkanmaa 3 668 864 6 961 527,1

Päijät-Häme 1 491 604 2 927 509,6

Kymenlaakso 868 044 2 050 423,4

Etelä-Karjala 680 727 1 461 465,9

Etelä-Savo 1 060 733 2 123 499,6

Pohjois-Savo 2 165 761 4 095 528,9

Pohjois-Karjala 1 435 085 2 862 501,4

Keski-Suomi 2 324 235 4 200 553,4

Etelä-Pohjanmaa 1 765 129 3 719 474,6

Pohjanmaa 1 283 779 2 931 438,0

Keski-Pohjanmaa 863 672 1 441 599,4

Pohjois-Pohjanmaa 3 446 834 6 886 500,6

Kainuu 438 008 956 458,2

Lappi 1 075 723 2 215 485,7

Itä-Uusimaa 971 330 1 897 512,0

Ahvenanmaa 1 011 5 202,2

YHTEENSÄ 31 988 588 65 478 488,5
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Liite 9. 

Laki
lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta  

annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 10 päivänä tammikuuta 1997 lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opis-

kelijoiden koulumatkatuesta annetun lain (48/1997) 2, 4, 5 ja 7 §, sellaisina kuin ne ovat laissa 
346/2004 ja 5 § osittain laissa 592/2004, sekä 

lisätään lakiin lailla 346/2004 kumotun 8 §:n tilalle uusi 8 §, seuraavasti:  

2 §

Koulumatkatukeen oikeuttava koulutus 

Koulumatkatukeen ovat oikeutettuja Suo-
messa asuvat ja Suomessa päätoimisesti 
opiskelevat lukiolaissa (629/1998) säädetyn 
lukiokoulutuksen ja ammatillisesta koulutuk-
sesta annetussa laissa (630/1998) säädetyn 
ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat. 
Koulumatkatukeen ovat oikeutettuja myös 
Pelastusopistosta annetussa laissa (607/2006) 
tarkoitetun Pelastusopiston ja Rikosseu-
raamusalan koulutuskeskuksesta annetussa 
laissa (1316/2006) tarkoitetun Rikosseu-
raamusalan koulutuskeskuksen ammatillisen 
koulutuksen opiskelijat. Opiskelun päätoimi-
suudesta on voimassa, mitä opintotukilaissa 
(65/1994) säädetään. 

Myös muuna kuin ammatillisena peruskou-
lutuksena järjestettyihin kotitalousopintoihin, 
vammaisille opiskelijoille järjestettävään 
valmentavaan ja kuntouttavaan opetukseen ja 
ohjaukseen sekä maahanmuuttajille järjestet-
tyyn ammatilliseen peruskoulutukseen val-
mistaviin opintoihin osallistuvat ovat oikeu-
tettuja koulumatkatukeen.   

Koulumatkatukeen eivät kuitenkaan ole oi-
keutettuja etä- tai yksityisopetuksena tai 
maksullisena palvelutoimintana järjestettävän 
koulutuksen tai oppisopimuskoulutuksen 
opiskelijat.

4 §

Matkakustannusten määräytyminen  
ja laskeminen 

Opiskelijan käyttäessä koulumatkaansa 
joukkoliikennettä matkakustannukset korva-
taan käytetyn kulkuneuvon halvimman opis-
kelijalle kuukautta vastaavalle ajalle tarkoite-
tun lipputuotteen hinnan mukaan. 

Opiskelijan käyttäessä koulumatkaansa 
koulutuksen järjestäjän järjestämää koulukul-
jetusta matkakustannukset määräytyvät sen 
matkan pituuden mukaan, jonka opiskelija 
kulkee tätä kuljetusta käyttäen. 

Kun opiskelija ei voi käyttää koulumat-
kaansa joukkoliikennettä tai koulutuksen jär-
jestäjän järjestämää koulukuljetusta taikka 
kun näiden käyttö on kohtuuttoman hankalaa, 
matkakustannukset määräytyvät opiskelijan 

Liite 9 
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2

kodin ja oppilaitoksen välisen matkan pituu-
den mukaan. 

Opiskelijan kulkiessa koulumatkansa 
muulla tavoin kuin joukkoliikennettä käyttä-
en kuukausittaiset matkakustannukset laske-
taan 21,5 päivän mukaan liikenne- ja viestin-
täministeriön luvanvaraisesta henkilöliiken-
teestä tiellä annetun lain (343/1991) 11 §:n 
nojalla vahvistaman, lukuvuoden alussa voi-
massa olevan linja-autoliikenteen sarjalippu-
taksan perusteella. Jos taksaa ei vahvisteta, 
koulumatkakustannusten laskentaperusteista 
säädetään opetusministeriön asetuksella.  

Kun opiskelija kulkee koulumatkansa kou-
lutuksen järjestäjän järjestämää kuljetusta 
käyttäen ja yhdensuuntainen koulumatka 
koostuu kahdesta tai useammasta matka-
osuudesta, matkakustannukset voidaan laskea 
erikseen kultakin matkaosuudelta. 

Alle viiden kilometrin erillisestä matka-
osuudesta aiheutuvia kustannuksia ei korvata 
erikseen. Jos kuitenkin yhdensuuntaiseen vä-
hintään kymmenen kilometrin koulumatkaan 
sisältyy erillisiä alle viiden kilometrin mat-
kaosuuksia, jotka ovat yhteensä vähintään 
viisi kilometriä, matkaosuuksista aiheutuvat 
matkakustannukset korvataan tältä osin opis-
kelijalle siten kuin 5 §:n 3 momentissa sääde-
tään.

5 §

Koulumatkatuen määrä ja opiskelijan  
maksuosuus

Koulumatkatukena korvataan 54 euroa 
kuukaudessa ylittävät koulumatkan kustan-
nukset lisättynä 11 eurolla. Opiskelija mak-
saa laskennallisista koulumatkakustannuksis-
ta tällöin kuukausittain enintään 43 euroa, jos 
4 §:stä tai tämän pykälän 3 momentista ei 
muuta johdu (opiskelijan maksuosuus).  

Opiskelijan kulkiessa koulumatkansa use-
ammalla kuin yhdellä matkustustavalla opis-
kelijan maksuosuus vähennetään joukkolii-
kenteen matkakustannuksista. Jos joukkolii-
kenteen matkakustannuksia ei ole, opiskeli-
jan maksuosuus vähennetään koulutuksen 
järjestäjän järjestämästä kuljetuksesta aiheu-
tuvista kustannuksista. 

Tuki on 70 prosenttia 1 momentin mukai-
sesta tuesta, jos opiskelija ei voi käyttää 
joukkoliikennettä tai koulutuksen järjestäjän 
järjestämää koulukuljetusta taikka jos matka-
kustannukset aiheutuvat 4 §:n 6 momentissa 
tarkoitetuista useista erillisistä yhteensä vä-
hintään viiden kilometrin matkaosuuksista. 
Näissä tilanteissa koulumatkasta aiheutuvia 
kustannuksia ei oteta huomioon siltä osin, 
kuin ne aiheutuvat yli 100 kilometrin yhden-
suuntaisesta koulumatkasta. 

Tuki voi olla edellä 3 momentissa tarkoite-
tun mukainen, vaikka opiskelija käyttää 
joukkoliikennettä tai koulutuksen järjestäjän 
järjestämää koulukuljetusta, jos koulumatka-
tuen myöntäminen näillä matkustustavoilla ei 
ole mahdollista koko tukiajalle sen vuoksi, 
että opiskelijan koulumatka tai matkustustapa 
vaihtuu usein lukuvuoden aikana. 

7 §

Myöntäminen ja maksaminen 

Koulumatkatuen myöntää Kansaneläkelai-
tos. Koulumatkatuki myönnetään täysien 
opiskelukuukausien mukaan enintään luku-
vuodeksi kerrallaan opintojen alkamispäiväs-
tä. Opiskelukuukausi oikeuttaa koulumatka-
tukeen, jos siinä on lukuvuoden opiskeluai-
kaan sisältyviä päiviä yhdenjaksoisesti yh-
teensä vähintään 18. 

Koulumatkatuki myönnetään aikaisintaan 
hakemuksen jättämistä edeltävän kuukauden 
alusta. Koulumatkatuki voidaan myöntää 
seuraavan tai edeltävän lukuvuoden tuen 
myöntämisen yhteydessä, jos opinnot alkavat 
tai päättyvät kesä-, heinä- tai elokuun aikana. 

Kun opiskelija käyttää joukkoliikennettä, 
hänen tulee ostaa koulumatkatukeen oikeut-
tava lipputuote aikaisintaan 14 päivää ennen 
opintojen alkamispäivää ja viimeistään 14 
päivää ennen opintojen päättymispäivää. 

Koulumatkatuki maksetaan kuukausittain 
opiskelijan matkustustavan mukaan joko 
koulutuksen järjestäjän, matkalipun myyjän 
tai opiskelijan ilmoittamalle tilille Suomessa 
sijaitsevaan rahalaitokseen. 

Koulumatkatuen laskuttamisesta säädetään 
tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 3

8 §

Koulumatkatuen takaisinperiminen 
 joukkoliikennettä käytettäessä 

Kun koulumatkatukea on myönnetty jouk-
koliikennettä käyttävälle henkilölle, joka ei 
ole oikeutettu koulumatkatukeen, häneltä 

voidaan periä takaisin enintään kyseiselle 
matkalle muille kuin opiskelijoille kuukautta 
vastaavalle ajalle myytävän lipputuotteen 
hinnan ja tämän lain 5 pykälässä säädetyn 
opiskelijan maksuosuuden erotus.  

———
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä  kuuta 

20   . 

Helsingissä päivänä kuuta 200 
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Liite
Rinnakkaisteksti

Laki
lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta  

annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 10 päivänä tammikuuta 1997 lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opis-

kelijoiden koulumatkatuesta annetun lain (48/1997) 2, 4, 5 ja 7 §, sellaisina kuin ne ovat laissa 
346/2004 ja 5 § osittain laissa 592/2004, sekä 

lisätään lakiin lailla 346/2004 kumotun 8 §:n tilalle uusi 8 §, seuraavasti:  

Voimassa oleva laki Ehdotus 

2 § 

Koulumatkatukeen oikeuttava koulutus 

Koulumatkatukeen ovat oikeutettuja Suo-
messa asuvat ja Suomessa päätoimisesti opis-
kelevat lukiolaissa (629/1998) säädetyn lu-
kiokoulutuksen tai ammatillisesta koulutuk-
sesta annetussa laissa (630/1998) säädetyn 
ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat. 
Opiskelun päätoimisuudesta on voimassa, mi-
tä opintotukilaissa (65/1994) säädetään. 

Myös muuna kuin ammatillisena peruskou-
lutuksena järjestettyihin kotitalousopintoihin, 
vammaisille opiskelijoille järjestettyyn val-
mentavaan ja kuntouttavaan opetukseen ja 
ohjaukseen sekä maahanmuuttajille järjestet-
tyyn ammatilliseen peruskoulutukseen val-
mistaviin opintoihin osallistuvat opiskelijat
ovat oikeutettuja koulumatkatukeen. 

Koulumatkatukeen eivät kuitenkaan ole oi-
keutettuja etä- tai yksityisopetuksena tai mak-
sullisena palvelutoimintana järjestettävän 
koulutuksen tai oppisopimuskoulutuksen 
opiskelijat taikka näyttötutkintona suoritetta-

2 § 

Koulumatkatukeen oikeuttava koulutus 

Koulumatkatukeen ovat oikeutettuja Suo-
messa asuvat ja Suomessa päätoimisesti opis-
kelevat lukiolaissa (629/1998) säädetyn lu-
kiokoulutuksen ja ammatillisesta koulutuk-
sesta annetussa laissa (630/1998) säädetyn 
ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat. 
Koulumatkatukeen ovat oikeutettuja myös 
Pelastusopistosta annetussa laissa 
(607/2006) tarkoitetun Pelastusopiston ja Ri-
kosseuraamusalan koulutuskeskuksesta anne-
tussa laissa (1316/2006) tarkoitetun Rikos-
seuraamusalan koulutuskeskuksen ammatilli-
sen koulutuksen opiskelijat. Opiskelun pää-
toimisuudesta on voimassa, mitä opintotuki-
laissa (65/1994) säädetään. 

Myös muuna kuin ammatillisena peruskou-
lutuksena järjestettyihin kotitalousopintoihin, 
vammaisille opiskelijoille järjestettävään
valmentavaan ja kuntouttavaan opetukseen ja 
ohjaukseen sekä maahanmuuttajille järjestet-
tyyn ammatilliseen peruskoulutukseen val-
mistaviin opintoihin osallistuvat ovat oikeu-
tettuja koulumatkatukeen.   

Koulumatkatukeen eivät kuitenkaan ole oi-
keutettuja etä- tai yksityisopetuksena tai 
maksullisena palvelutoimintana järjestettävän 
koulutuksen tai oppisopimuskoulutuksen 
opiskelijat.
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Voimassa oleva laki Ehdotus 
5

van ammatilliseen perustutkintoon valmista-
van koulutuksen opiskelijat.

4 § 

Matkakustannusten määräytyminen ja 
 laskeminen 

Opiskelijan käyttäessä koulumatkaansa 
joukkoliikennettä matkakustannukset korva-
taan käytetyn kulkuneuvon halvimman opis-
kelijalle kuukautta vastaavalle ajalle tarkoite-
tun lipputuotteen hinnan mukaan. 

Opiskelijan käyttäessä koulumatkaansa 
koulutuksen järjestäjän järjestämää koulukul-
jetusta matkakustannukset määräytyvät sen 
matkan pituuden mukaan, jonka opiskelija 
kulkee tätä kuljetusta käyttäen. 

Kun opiskelija ei voi käyttää koulumat-
kaansa joukkoliikennettä tai koulutuksen jär-
jestäjän järjestämää koulukuljetusta taikka 
kun näiden käyttö on kohtuuttoman hankalaa, 
matkakustannukset määräytyvät opiskelijan 
kodin ja oppilaitoksen välisen matkan pituu-
den mukaan. 

Opiskelijan kulkiessa koulumatkansa muul-
la tavoin kuin joukkoliikennettä käyttäen kuu-
kausittaiset matkakustannukset lasketaan 21,5 
päivän mukaan liikenne- ja viestintäministe-
riön luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä 
annetun lain (343/1991) 11 §:n nojalla vah-
vistaman linja-autoliikenteen sarjalipputaksan 
perusteella. Jos taksaa ei vahvisteta, koulu-
matkakustannusten laskentaperusteista sääde-
tään opetusministeriön asetuksella. 

Kun opiskelija kulkee koulumatkansa kou-
lutuksen järjestäjän järjestämää kuljetusta 
käyttäen ja yhdensuuntainen koulumatka 
koostuu kahdesta tai useammasta matkaosuu-
desta, matkakustannukset voidaan laskea 
erikseen kultakin matkaosuudelta. 

Alle viiden kilometrin erillisestä matka-
osuudesta aiheutuvia kustannuksia ei korvata 
erikseen. Jos kuitenkin yhdensuuntaiseen vä-
hintään kymmenen kilometrin koulumatkaan 
sisältyy erillisiä alle viiden kilometrin matka-
osuuksia, jotka ovat yhteensä vähintään viisi 
kilometriä, matkaosuuksista aiheutuvat mat-
kakustannukset korvataan tältä osin opiskeli-

4 §

Matkakustannusten määräytyminen  
ja laskeminen 

Opiskelijan käyttäessä koulumatkaansa 
joukkoliikennettä matkakustannukset korva-
taan käytetyn kulkuneuvon halvimman opis-
kelijalle kuukautta vastaavalle ajalle tarkoite-
tun lipputuotteen hinnan mukaan. 

Opiskelijan käyttäessä koulumatkaansa 
koulutuksen järjestäjän järjestämää koulukul-
jetusta matkakustannukset määräytyvät sen 
matkan pituuden mukaan, jonka opiskelija 
kulkee tätä kuljetusta käyttäen. 

Kun opiskelija ei voi käyttää koulumat-
kaansa joukkoliikennettä tai koulutuksen jär-
jestäjän järjestämää koulukuljetusta taikka 
kun näiden käyttö on kohtuuttoman hankalaa, 
matkakustannukset määräytyvät opiskelijan 
kodin ja oppilaitoksen välisen matkan pituu-
den mukaan. 

Opiskelijan kulkiessa koulumatkansa muul-
la tavoin kuin joukkoliikennettä käyttäen 
kuukausittaiset matkakustannukset lasketaan 
21,5 päivän mukaan liikenne- ja viestintämi-
nisteriön luvanvaraisesta henkilöliikenteestä 
tiellä annetun lain (343/1991) 11 §:n nojalla 
vahvistaman, lukuvuoden alussa voimassa 
olevan linja-autoliikenteen sarjalipputaksan 
perusteella. Jos taksaa ei vahvisteta, koulu-
matkakustannusten laskentaperusteista sääde-
tään opetusministeriön asetuksella.  

Kun opiskelija kulkee koulumatkansa kou-
lutuksen järjestäjän järjestämää kuljetusta 
käyttäen ja yhdensuuntainen koulumatka 
koostuu kahdesta tai useammasta matka-
osuudesta, matkakustannukset voidaan laskea 
erikseen kultakin matkaosuudelta. 

Alle viiden kilometrin erillisestä matka-
osuudesta aiheutuvia kustannuksia ei korvata 
erikseen. Jos kuitenkin yhdensuuntaiseen vä-
hintään kymmenen kilometrin koulumatkaan 
sisältyy erillisiä alle viiden kilometrin mat-
kaosuuksia, jotka ovat yhteensä vähintään 
viisi kilometriä, matkaosuuksista aiheutuvat 
matkakustannukset korvataan tältä osin opis-



60

Voimassa oleva laki Ehdotus 
6

jalle siten kuin 5 §:n 3 momentissa säädetään. 

Koulumatkasta aiheutuvia kustannuksia ei 
oteta huomioon siltä osin, kuin ne aiheutuvat 
yli 100 kilometrin yhdensuuntaisesta koulu-
matkasta.

kelijalle siten kuin 5 §:n 3 momentissa sääde-
tään.

5 § 

Koulumatkatuen määrä ja opiskelijan  
maksuosuus

Koulumatkatukena korvataan 54 euroa kuu-
kaudessa ylittävät koulumatkan kustannukset 
lisättynä 11 eurolla. Opiskelija maksaa las-
kennallisista koulumatkakustannuksista täl-
löin kuukausittain enintään 43 euroa, jos 
4 §:stä tai tämän pykälän 3 momentista ei 
muuta johdu (opiskelijan maksuosuus).  

Opiskelijan kulkiessa koulumatkansa use-
ammalla kuin yhdellä matkustustavalla opis-
kelijan maksuosuus vähennetään joukkolii-
kenteen matkakustannuksista. Jos joukkolii-
kenteen matkakustannuksia ei ole, opiskelijan 
maksuosuus vähennetään koulutuksen järjes-
täjän järjestämästä kuljetuksesta aiheutuvista 
kustannuksista. 

Tuki on 70 prosenttia 1 momentin mukai-
sesta tuesta, jos opiskelija ei voi käyttää 
joukkoliikennettä tai koulutuksen järjestäjän 
järjestämää koulukuljetusta taikka jos matka-
kustannukset aiheutuvat 4 §:ssä tarkoitetuista 
useista erillisistä yhteensä vähintään viiden 
kilometrin matkaosuuksista. 

5 § 

Koulumatkatuen määrä ja opiskelijan  
maksuosuus

Koulumatkatukena korvataan 54 euroa 
kuukaudessa ylittävät koulumatkan kustan-
nukset lisättynä 11 eurolla. Opiskelija mak-
saa laskennallisista koulumatkakustannuksis-
ta tällöin kuukausittain enintään 43 euroa, jos 
4 §:stä tai tämän pykälän 3 momentista ei 
muuta johdu (opiskelijan maksuosuus).  

Opiskelijan kulkiessa koulumatkansa use-
ammalla kuin yhdellä matkustustavalla opis-
kelijan maksuosuus vähennetään joukkolii-
kenteen matkakustannuksista. Jos joukkolii-
kenteen matkakustannuksia ei ole, opiskeli-
jan maksuosuus vähennetään koulutuksen 
järjestäjän järjestämästä kuljetuksesta aiheu-
tuvista kustannuksista. 

Tuki on 70 prosenttia 1 momentin mukai-
sesta tuesta, jos opiskelija ei voi käyttää 
joukkoliikennettä tai koulutuksen järjestäjän 
järjestämää koulukuljetusta taikka jos matka-
kustannukset aiheutuvat 4 §:n 6 momentissa
tarkoitetuista useista erillisistä yhteensä vä-
hintään viiden kilometrin matkaosuuksista. 
Näissä tilanteissa koulumatkasta aiheutuvia 
kustannuksia ei oteta huomioon siltä osin, 
kuin ne aiheutuvat yli 100 kilometrin yhden-
suuntaisesta koulumatkasta. 

Tuki voi olla edellä 3 momentissa tarkoite-
tun mukainen, vaikka opiskelija käyttää jouk-
koliikennettä tai koulutuksen järjestäjän jär-
jestämää koulukuljetusta, jos koulumatkatuen 
myöntäminen näillä matkustustavoilla ei ole 
mahdollista koko tukiajalle sen vuoksi, että 
opiskelijan koulumatka tai matkustustapa 
vaihtuu usein lukuvuoden aikana. 
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7 § 

Myöntäminen ja maksaminen 

Koulumatkatuen myöntää Kansaneläkelai-
tos. Koulumatkatuki myönnetään täysien 
opiskelukuukausien mukaan enintään yhdek-
säksi kuukaudeksi lukuvuodessa opintojen 
alkamispäivästä. Opiskelukuukausi oikeuttaa 
koulumatkatukeen, jos siinä on lukuvuoden 
opiskeluaikaan sisältyviä päiviä yhdenjaksoi-
sesti yhteensä vähintään 18. 

Koulumatkatuki myönnetään enintään luku-
vuodeksi kerrallaan. Koulumatkatuki myön-
netään aikaisintaan hakemuksen jättämistä 
edeltävän kuukauden alusta. Koulumatkatuki 
voidaan myöntää seuraavan tai edeltävän lu-
kuvuoden tuen myöntämisen yhteydessä, jos 
opinnot alkavat tai päättyvät kesä-, heinä- tai 
elokuun aikana. 

Koulumatkatuki maksetaan kuukausittain 
opiskelijan matkustustavan mukaan joko kou-
lutuksen järjestäjän, matkalipun myyjän tai 
opiskelijan ilmoittamalle tilille Suomessa si-
jaitsevaan rahalaitokseen. 

Koulumatkatuen laskuttamisesta säädetään 
tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 

7 § 

Myöntäminen ja maksaminen 

Koulumatkatuen myöntää Kansaneläkelai-
tos. Koulumatkatuki myönnetään täysien 
opiskelukuukausien mukaan enintään luku-
vuodeksi kerrallaan opintojen alkamispäiväs-
tä. Opiskelukuukausi oikeuttaa koulumatka-
tukeen, jos siinä on lukuvuoden opiskeluai-
kaan sisältyviä päiviä yhdenjaksoisesti yh-
teensä vähintään 18. 

Koulumatkatuki myönnetään aikaisintaan
hakemuksen jättämistä edeltävän kuukauden 
alusta. Koulumatkatuki voidaan myöntää 
seuraavan tai edeltävän lukuvuoden tuen 
myöntämisen yhteydessä, jos opinnot alkavat 
tai päättyvät kesä-, heinä- tai elokuun aikana. 

Kun opiskelija käyttää joukkoliikennettä, 
hänen tulee ostaa koulumatkatukeen oikeut-
tava lipputuote aikaisintaan 14 päivää ennen 
opintojen alkamispäivää ja viimeistään 14 
päivää ennen opintojen päättymispäivää.

Koulumatkatuki maksetaan kuukausittain 
opiskelijan matkustustavan mukaan joko 
koulutuksen järjestäjän, matkalipun myyjän 
tai opiskelijan ilmoittamalle tilille Suomessa 
sijaitsevaan rahalaitokseen. 

Koulumatkatuen laskuttamisesta säädetään 
tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 

8 §

Koulumatkatuen takaisinperiminen 
 joukkoliikennettä käytettäessä 

Kun koulumatkatukea on myönnetty jouk-
koliikennettä käyttävälle henkilölle, joka ei 
ole oikeutettu koulumatkatukeen, häneltä 
voidaan periä takaisin enintään kyseiselle 
matkalle muille kuin opiskelijoille kuukautta 
vastaavalle ajalle myytävän lipputuotteen 
hinnan ja tämän lain 5 pykälässä säädetyn 
opiskelijan maksuosuuden erotus.  

———
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä  kuuta 

20   . 
———



Julkaisumyynti / Bokförsäljning

Yliopistopaino / Universitetstryckeriet

PL 4 / PB 4 (Vuorikatu 3 / Berggatan 3)

00014 Helsingin Yliopisto / Helsingfors Universitet

puhelin / telefon (09) 7010 2363

faksi / fax (09) 7010 2374

books@yopaino.helsinki.fi

www.yliopistopaino.helsinki.fi

Julkaisumyynti / Bokförsäljning

Yliopistopaino / Universitetstryckeriet

PL 4 / PB 4 (Vuorikatu 3 / Berggatan 3)

00014 Helsingin Yliopisto / Helsingfors Universitet

puhelin / telefon (09) 7010 2363

faksi / fax (09) 7010 2374

books@yopaino.helsinki.fi

www.yliopistopaino.helsinki.fi

ISBN 978-952-485-499-3
ISSN 1458-8102


	Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatukijärjestelmän kokonaisarviointi
	1 Johdanto
	2 Koulumatkatuen nykytila
	2.1 Koulumatkatuen myöntämisperusteet
	2.2 Lainsäädännön ja toimeenpanon muutokset
	2.3 Tilastotietoja koulumatkatuesta 
	2.4 Koulumatkatuki muutoksenhaussa

	3 Toimintaympäristön muutokset
	3.1 Koulutuspoliittiset muutokset
	3.2 Liikennepoliittiset muutokset

	4 Koulumatkatukijärjestelmän kehittämistarpeita
	4.1 Kannanottoja koulumatkatukijärjestelmän kehittämiseksi
	4.1 Yhteenveto kehittämisehdotusten kustannuksista ja kohdejoukon koosta

	5 Työryhmän ehdotukset koulumatkatukijärjestelmän kehittämiseksi
	6 Pohdintaa 
	Liitteet


