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Voimassa olevan peruskoululain 8 §:n mukaan
koulupiirien rajat ja koulujen paikat määrätään
piirijaossa. Käytännössä piirijaon suorittaa kukin kunta itse.
Peruskoululainsäädännön mukaan kukin
kunta vastaa pääsääntöisesti omien asukkaidensa peruskoulutuksesta. Peruskoululain 7 §:n mukaan on kuitenkin mahdollista liittää useampia
kuntia tai niiden osia kuntien yhteiseksi koulupiiriksi.
Mikäli kuntia tai niiden osia ei ole yhdistetty
yhdeksi koulupiiriksi, joudutaan usein kuitenkin
tilanteisiin, joissa naapurikunnan puolella toimiva peruskoulu on selvästi lähin koulu. Nykysäännöstön mukaan kuntia ei voida kuitenkaan
velvoittaa järjestämään peruskoulupaikkaa toisen kunnan asukkaalle ilman yhteisen koulupiirin perustamista. Säännöstön tiukka toteuttaminen johtaa pienten koululaisten kannalta kohtuuttomiin tilanteisiin, joissa he joutuvat kulkemaanjoidenkin kilometrien koulumatkan sijasta
jopa kymmenien kilometrien päivittäisiä koulumatkoja. Koulupäivät muodostuvat usein kohtuuttoman pitkiksi. Sopimuspohjaisestijoissakin
kunnissa on suostuttu lasten sijoittamiseen toi>en kunnan kouluun, kuitenkin siten, että silloin

vanhempien tulee itse huolehtia ja taloudellisesti
vastata koulukuljetuksista.
Koulukuljetusten maksaruisvelvollisuus aiheuttaa käytännössä tilanteen, jossa lapsi joutuu
edelleen käymään koulua, johon on selvästi pidempi matka. Kokonaistaloudellisesti ajatellen
ei ole yhteiskunnankaan etu kustantaa nimenomaan pidempiä matkoja. Koulupiirien tiukoista rajoista johtuvat ongelmat koskevat harvoin
vain yksittäisiä lapsia, joten lähimpään kouluun
kuljetettavia lapsia olisi käytännössä aina useampia, jolloin kuljetusten yksikkökustannuksetkaan eivät nousisi. Näin varsinkin, kun matkat
samalla lyhentyisivät.
Peruskoululakiin tuleekin lisätä selvä säännös
siitä, että peruskoululaisella on oikeus, hänen
vanhempiensa niin tahtoessa, opiskella lähimmässä peruskoulussa, vaikka se sijaitsisikin toisen kunnan alueella.
Asian tarkemmasta säätäruisestä ja mahdollisesta kustannustenjaosta kuntien kesken voitaisiin säätää asetuksella.
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että Eduskunta hyväksyisi seuraavan
lakiehdotuksen:

Laki
peruskoululain 8 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 27 päivänä toukokuuta 1983 annetun peruskoululain (476/83) 8 §:n 1 momentti,
;ellaisena kuin se on 12 päivänä heinäkuuta 1993 annetussa laissa (682/93), seuraavasti:
8§
Koulupiirien rajat ja koulujen paikat määräään piirijaossa. Oppilaalla on kuitenkin oikeus,
1änen vanhempiensa niin tahtoessa, käydä lähin.ä peruskoulua riippumatta koulun sijaintikun-

nasta. Tästä oikeudesta säädetään tarkemmin
asetuksella.
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199.
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