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OKM:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta tieliikennelaiksi ja
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Opetus- ja kulttuuriministeriö esittää lausuntonaan liikenne- ja viestintäministeriölle ehdotuksista seuraavaa. Opetus- ja kulttuuriministeriötä on pyydetty lausunnossaan erityisesti kiinnittämään huomioita esitettävän lainsäädännön vaikutuksiin varhaiskasvatuksessa ja kouluopetuksessa.
Säädöksiä yleisesti purkamalla on vähennetty byrokratiaa ja lisätty tienkäyttäjien omaa
vastuullisuutta liikenneturvallisuudesta ja ympäristöstään. Toimia tulisi arvioida lasten
ja nuorten liikenneturvallisuuden näkökulmasta. Toimilla ei saa heikentää lasten ja
nuorten liikkumisen turvallisuutta.
Opetus- ja kulttuuriministeriö pitää tärkeänä, että lasten ja nuorten päivittäinen varhaiskasvatus- ja koulumatka toteutuu myös jatkossa turvallisesti. Perusopetuslain
(628/1998) 32 §:n mukaisesti, jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen.
Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen tai lasten päivähoidosta
annetussa laissa tarkoitetusta päivähoidosta esiopetukseen on viittä kilometriä pitempi,
oppilaalla on vastaavasti oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai päivähoitoon. Perusopetusta, lisäopetusta tai esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun edellä tarkoitettu matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet
huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi.
Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten
myönnettävä riittävä avustus. Edellä järjestettävä oppilaan päivittäinen koulumatka
odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas on lukuvuoden alkaessa täyttänyt 13 vuotta, saa koulumatka kestää enintään kolme tuntia.
Lasten ja nuorten liikenneturvallisuutta edistävillä toimilla tuetaan myös turvallisten varhaiskasvatus- ja koulumatkojen toteutumista. Opetus- ja kulttuuriministeriö pitää tärkeänä, että koulukuljetusautoissa on myös jatkossa lain edellyttämä matkustajaluettelo
sekä määritelty ajoreitit ja pysäkit lasten turvallisen koulumatkan toteutumiseksi sekä
perusopetuslain edellyttämän koulumatkaan koskevan aikarajan turvaamiseksi. Opetus- ja kulttuuriministeriö pitää tärkeänä, että koulu- ja varhaiskasvatuskuljetusten matkustajamäärien ja kuormitusten turvallisuutta sekä muita turvallisuusjärjestelyjä ei hei-
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kennetä esityksellä. Lisäksi ministeriö pitää tärkeänä, että myös jatkossa koulu- ja varhaiskasvatuskuljetukset merkittäisiin määräysten mukaisesti. Opetus- ja kulttuuriministeriö suosittaa, että varhaiskasvatuslain (36/1973) mukaisesti päivähoidon käsitteen sijaan käytetään varhaiskasvatuksen käsitettä.
Muilta osin opetus- ja kulttuuriministeriöllä ei ole huomautettavaa esityksiin.
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