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lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun
lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2011

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta

annetun lain (48/1997) 2 §, 3 §:n 2 momentin 3 kohta, 4 ja 4 a §, 5 §:n 3 momentti ja 7 §:n 1
momentti, sellaisina kuin ne ovat, 2, 4 ja 4 a §, 5 §:n 3 momentti ja 7 §:n 1 momentti laissa
346/2004 ja 3 §:n 2 momentin 3 kohta laissa 592/2004, sekä

lisätään 7 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 346/2004, uusi 5 momentti ja lakiin siitä lailla
346/2004 kumotun 8 §:n tilalle uusi 8 § seuraavasti:

2 §

Koulumatkatukeen oikeuttava koulutus

Koulumatkatukeen on oikeutettu Suo-
messa asuva opiskelija, joka opiskelee Suo-
messa päätoimisesti:

1) lukiolaissa (629/1998) säädetyssä lukio-
koulutuksessa;

2) ammatillisesta koulutuksesta annetun
lain (630/1998) 3 §:ssä säädetyssä koulutuk-
sessa;

3) ammatillisesta aikuiskoulutuksesta an-
netussa laissa (631/1998) säädetyssä näyttö-
tutkintona suoritettavassa ammatilliseen pe-
rustutkintoon valmistavassa omaehtoisessa
koulutuksessa;

4) Pelastusopistosta annetussa laissa
(607/2006) tarkoitetussa ammatilliseen tut-
kintoon johtavassa koulutuksessa; tai

5) Rikosseuraamusalan koulutuskeskuk-
sesta annetussa laissa (1316/2006) tarkoite-
tussa ammatilliseen tutkintoon johtavassa
koulutuksessa.

Opiskelun päätoimisuudesta säädetään
opintotukilaissa (65/1994).

Koulumatkatukeen ei kuitenkaan ole oi-
keutettu etä- tai yksityisopetuksena tai mak-

sullisena palvelutoimintana järjestettävän
koulutuksen tai oppisopimuskoulutuksen
opiskelija.

3 §

Koulumatkatuen myöntämisen edellytykset

— — — — — — — — — — — — —
Koulumatkatukea voidaan myöntää, jos

opiskelijan:
— — — — — — — — — — — — —

3) käyttämä matkustustapa on joukkolii-
kenne tai koulutuksen järjestäjän järjestämä
koulukuljetus taikka 4 a §:ssä säädettyjen
edellytysten täyttyessä muu soveltuva oma
matkustustapa.
— — — — — — — — — — — — —

4 §

Matkakustannusten määräytyminen ja laske-
minen

Opiskelijan käyttäessä koulumatkaansa
joukkoliikennettä matkakustannukset korva-
taan käytetyn kulkuneuvon halvimman opis-
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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. 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 ai-
heutuvat yli 100 kilometrin yhdensuuntai-
sesta koulumatkasta.

Opiskelijan kulkiessa koulumatkansa
muulla tavoin kuin joukkoliikennettä käyt-
täen koulumatkakustannusten laskentaperus-
teista säädetään opetus- ja kulttuuriministe-
riön asetuksella. Kuukausittaiset matkakus-
tannukset 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-
lometrin matkaosuuksia, jotka ovat yhteensä
vähintään viisi kilometriä.

4 a §

Oman matkustustavan käyttäminen

Opiskelijalle, joka käyttää muuta kuin
joukkoliikennettä tai koulutuksen järjestäjän
järjestämää koulukuljetusta, voidaan myöntää
koulumatkatuki oman matkustustavan perus-
teella, jos:

1) opiskelijan koulumatkasta on joukkolii-
kenteen tai koulutuksen järjestäjän järjestä-
män 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 ai-

kana keskimäärin enintään kuudella yhden-
suuntaisella koulumatkalla viikossa.

Koulumatkatuki voidaan myöntää oman
matkustustavan perusteella myös silloin, jos:

1) opiskelijalla ei ole mahdollisuutta käyt-
tää joukkoliikennettä tai koulutuksen järjestä-
jän järjestämää koulukuljetusta sen vuoksi,
että koulumatka muusta kuin 1 momentissa
tarkoitetusta syystä muodostuu opiskelijalle
liian vaikeaksi tai rasittavaksi; tai

2) opiskelijan koulumatka tai matkustus-
tapa vaihtuu useita kertoja lukuvuoden ai-
kana.

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 5
momentissa tarkoitetuista useista erillisistä
yhteensä vähintään viiden kilometrin matka-
osuuksista.

7 §

Myöntäminen ja maksaminen

Koulumatkatuen myöntää Kansaneläkelai-
tos. Koulumatkatuki myönnetään täysien
opiskelukuukausien mukaan opintojen alka-
mispäivästä. Opiskelukuukausi oikeuttaa
koulumatkatukeen, jos siinä on lukuvuoden
opiskeluaikaan sisältyviä päiviä yhdenjaksoi-
sesti yhteensä vähintään 18.
— — — — — — — — — — — — —

Joukkoliikennettä käyttävä opiskelija voi
ostaa koulumatkatuella tuetun lipputuotteen
aikaisintaan 14 päivää ennen tukeen oikeutta-
vien opintojen alkamispäivää ja viimeistään
14 päivää ennen tukeen oikeuttavien opinto-
jen päättymispäivää.

8 §

Koulumatkatuen takaisinperintä joukko-
liikennettä käytettäessä

Kun koulumatkatukea on maksettu aiheetta
tai määrältään liikaa joukkoliikennettä käyt-
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tävälle opiskelijalle, takaisinperittävä määrä
voi olla enintään muille kuin koulumatkatu-
keen oikeutetuille opiskelijoille myytävän
kuukautta vastaavalle ajalle tarkoitetun hal-
vimman lipputuotteen hinnan ja opiskelijan
maksuosuuden välinen erotus.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elo-
kuuta 2011.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2011
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