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lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun
lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta

annetun lain (48/1997) 4 §, 5 §:n 3 momentti, 7 §:n 3 ja 4 momentti, 11 § sekä 12 §:n 2
momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 4 § ja 5 §:n 3 momentti laissa 53/2011 sekä 7 §:n 3 ja 4 momentti
laissa 346/2004, seuraavasti:

4 §

Matkakustannusten määräytyminen ja laske-
minen

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

Opiskelijan käyttäessä koulumatkaansa
joukkoliikennelaissa (869/2009) tarkoitettu-
jen toimivaltaisten viranomaisten yhteistä
lippu- ja maksujärjestelmää käyttävää jouk-
koliikennettä matkakustannukset määräytyvät
sen estämättä, mitä 1 momentissa ja 3 §:n 2
momentin 2 kohdassa säädetään sen matkan
pituuden mukaan, jonka opiskelija kulkee
tätä kuljetusta käyttäen.

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

suuntainen koulumatka koostuu kahdesta tai
useammasta matkaosuudesta, matkakustan-
nukset voidaan laskea erikseen kultakin mat-
kaosuudelta.

Kun koulumatkatuki myönnetään 4 a §:n
mukaisesti oman matkustustavan perusteella,
matkakustannukset määräytyvät opiskelijan
kodin ja oppilaitoksen välisen matkan pituu-
den mukaan. Matkakustannuksia ei kuiten-
kaan oteta huomioon siltä osin kuin ne aiheu-
tuvat yli 100 kilometrin yhdensuuntaisesta
koulumatkasta.

Edellä 2—4 momentissa tarkoitettujen
koulumatkakustannusten laskentaperusteista
säädetään opetus- ja kulttuuriministeriön ase-
tuksella. Kuukausittaiset matkakustannukset
lasketaan 21,5 päivän mukaan.

Alle viiden kilometrin erillisestä matka-
osuudesta aiheutuvia kustannuksia ei korvata
erikseen. Matkaosuuksista aiheutuvat kustan-
nukset korvataan kuitenkin silloin, jos yhden-
suuntaiseen vähintään kymmenen kilometrin
koulumatkaan sisältyy erillisiä alle viiden ki-
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lometrin matkaosuuksia, jotka ovat yhteensä
vähintään viisi kilometriä.

5 §

Koulumatkatuen määrä ja opiskelijan maksu-
osuus

— — — — — — — — — — — — —
Tuki on 70 prosenttia 1 momentin mukai-

sesta tuesta, jos tuki myönnetään 4 a §:n
mukaisesti oman matkustustavan perusteella
tai jos matkakustannukset aiheutuvat 4 §:n 6
momentissa tarkoitetuista useista erillisistä
yhteensä vähintään viiden kilometrin matka-
osuuksista.

7 §

Myöntäminen ja maksaminen

— — — — — — — — — — — — —
Koulumatkatuki maksetaan kuukausittain

opiskelijan matkustustavan mukaan joko
koulutuksen järjestäjän, matkalipun myyjän,
joukkoliikenteen lippujärjestelmän ylläpitä-
jän tai opiskelijan ilmoittamalle Euroopan
unionissa sijaitsevalle tilille.

Koulumatkatuen laskuttamisesta ja liikaa
maksetun koulumatkatuen palauttamisesta

säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuk-
sella.
— — — — — — — — — — — — —

11 §

Sopimus koulumatkatukeen oikeuttavien mat-
kalippujen myymisestä

Kansaneläkelaitos voi sopia joukkoliiken-
teen matkalippujen myyjien ja 4 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetun lippujärjestelmän ylläpi-
täjän kanssa ehdoista, joilla matkalippuja
myydään opiskelijoille koulumatkatuen mää-
rällä alennettuun hintaan. Sopimusmenette-
lystä säädetään tarkemmin valtioneuvoston
asetuksella.

12 §

Tietojenantovelvollisuus

— — — — — — — — — — — — —
Opiskelija on velvollinen ilmoittamaan

henkilötunnuksensa matkalipun myyjälle os-
taessaan matkalipun, joka oikeuttaa koulu-
matkatukeen.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elo-
kuuta 2015.
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