Esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksissa on edelleen kehitettävää
Helmikuussa 2018 aluehallintovirastot tekivät kunnille kyselyn esi- ja perusopetuksen
koulukuljetusten toimivuudesta. Vastaukset kertovat, että kuljetukset näyttävät toimivan kohtuullisen
hyvin, vaikka niitä onkin vielä kehitettävä. Toiveena on, että kaikki kunnat tarjoaisivat tulevaisuudessa
pienimmille oppilailleen maksuttoman koulukyydin, jos matkaa on kuljettavana yhteen suuntaan yli
kolme kilometriä.
Koulukuljetuksen piirissä on tällä hetkellä vähemmän oppilaita kuin
vuosina 2013 ja 2015. Eniten heitä on tällä hetkellä maaseutumaisissa
ja vähiten kaupunkimaisissa kunnissa. Maaseutumaisissa kunnissa
matkat ovat pitempiä, mutta kuljetusajat kuitenkin lyhyempiä kuin
taajaan asutuissa kunnissa.
Sen sijaan erityisen tuen piirissä olevia koulukuljetusoppilaita on alle
kymmenen kilometrin matkoilla eniten kaupunkimaisissa kunnissa.
Yläkoulu- ja alakouluikäisten oppilaiden tilanteet ovat
samansuuntaisia.
Yläkoululaisten kuljetusmatkat kestävät alakoululaisia pitempään –
ilmeisesti siksi, että yläluokkia tarjoavia peruskouluja on alaluokkia
tarjoavia kouluja vähemmän.
Systemaattisempaa palautteenkeruuta ja enemmän yhdenvertaisuutta
Lähes jokainen kunta on vahvistanut koulukuljetustensa perusteet tai suunnitelmat. Kuitenkin vain
noin 6 % kunnista kerää säännöllisesti palautetta. Tässä kunnilla on parannettavaa, sillä palautetta
on suositeltavaa kerätä systemaattisesti sekä oppilailta että heidän huoltajiltaan.
– Koulukuljetukset näyttävät toimivan kohtuullisen hyvin, vaikka järjestelyissä onkin kehitettävää.
Kuntien on saatava kuljetukset toimimaan niin, ettei päivittäinen tai viikoittainen työmäärä ja
ajankäyttö koulumatkoineen muodostu oppilaan hyvinvoinnin kannalta liian rasittavaksi. Jos
oppilaan lakisääteinen koulumatka-aika ylittyy, kuntien on tarjottava perusopetuslain mukaisesti
oppilaiden perheille vaihtoehtona majoitusta ja täysihoitoa, opetustoimen ylitarkastaja Toni
Saarivirta muistuttaa.
– Opetus- ja kulttuuriministeriön on selvitettävä seuraavan perusopetuslain kokonaistarkastelun
yhteydessä mahdollisuus muuttaa perusopetuslakia siten, että näin on kaikissa kunnissa
yhdenvertaisesti, Saarivirta jatkaa. Tällä hetkellä vain osa kunnista tarjoaa maksuttoman
koulukuljetuksen esiopetus- ja 1–2-luokkalaisille oppilailleen, kun koulumatka yhteen suuntaan on
yli kolme kilometriä.
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