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Valmistelija sivistysjohtaja Eeva Päiviö, puh. 040 150 5230
Syksyllä 2018 Toholammin lukion aloittaa 37 uutta opiskelijaa, joten kaikkiaan lukiossa opiskelee alkavana lukuvuonna 100 nuorta. Toholammin lukion parhaita valtteja ovat hyvä opetus, huolenpito opiskelijoista ja yhteisöllisyys. Lukion vetovoimaisuudesta on pidettävä huolta vastaisuudessakin,
mutta linjauksena on, että tarjottavien etujen pitää liittyä kiinteästi opiskeluun ja opintojen edistämiseen.
Toisin kuin perusopetuksessa, kunnalla tai muulla koulutuksen järjestäjällä
ei ole lakisääteistä velvoitetta tukea lukio-opiskelijoiden matkoja tai huolehtia matkoista kodin ja oppilaitoksen välillä. Lähtökohtana on, että kukin
opiskelija huolehtii asiasta itse ja KELA huolehtii koulumatkatuen avulla, että kustannukset eivät karkaa kohtuuttomiksi. Tästä huolimatta osa kunnista
tukee lukio-opiskelijoiden matkoja oppilaitoksen ja kodin välillä.
Toholammin kunta on vuosina 1998-2014 tukenut lukiolaisten koulukuljetuksia huolehtimalla opiskelijoiden puolesta kuljetusasiat KELAn kanssa,
maksamalla kuljetusoppilaan omavastuuosuuden 43 €/kk/oppilas (myös ulkopaikkakuntalaisista oppilaista) ja maksamalla koulukuljetuksen hinnan
matkaosuudella 5-10 km. Tästä käytännöstä luovuttiin sivistyslautakunnan
päätöksellä lukuvuoden 2014-2015 alussa. Kunta ei ole tuosta ajankohdasta lähtien osallistunut lukiolaisten matkakustannuksiin Kelan myöntämän
koulumatkatuen ohella.
Yhtenä tapana tehostaa Toholammin lukion vetovoimaisuutta entisestään
on pohdittu paluuta kunnan myöntämään lukiolaisten koulumatkatukeen.
Mikäli lukiolaisten matkatuki järjestetään samalla tasolla kuin vuosina
1998-2014, sen aiheuttamat lisäkustannukset ovat n. 2.700 €/kuukausi eli
kouluvuoden aikana n. 24.000 €. Kustannuksiin pyritään vaikuttamaan yhteistyössä koulukuljetuksia hoitavan Pohjolan Matka Oy:n kanssa.
Sivistysjohtaja: Sivistyslautakunta päättää, että sivistystoimi tukee Toholammin lukioon tulevien opiskelijoiden koulumatkoja
- huolehtimalla opiskelijan puolesta kuljetusasiat KELAn kanssa. Opiskelija
vastaa koulumatkatukianomuksen tekemisestä
- maksamalla opiskelijan, jonka koulumatka on yli 10 km, omavastuuosuuden 43 €/oppilas/kuukausi
- maksamalla koulukuljetuksen hinnan 5-10 km:n matkaosuudella
Koulumatka on lyhin autoreitti kodin ja Toholammin lukion välillä. Tukea
maksetaan, mikäli opiskelija käyttää Toholammin kunnan organisoimia
koululaiskuljetuksia tai muuta julkista liikennettä.
Päätös on voimassa kokeiluna lukuvuodet 2018-2019 ja 2019-2020. Tuen
vaikuttavuus kartoitetaan ja sen jatkamiseen palataan kokeilukauden päättyessä.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______

Valmistelijat sivistysjohtaja Eeva Päiviö, puh. 040 150 5230 ja rehtori Jussi
Peltokangas, puh. 040 150 5235
Tukikaudella lukion maksuttomista oppilaskuljetuksista havaittua:









lukion imagon kannalta tärkeä etu, kun pienet lukiot kilpailevat opiskelijoista isoillakin panostuksilla.
kuljetustuki on helppo järjestää ja se kohdistuu juuri oikein.
saavutettu hyöty on suuri verrattuna panostukseen. Esimerkiksi läppäreitä tai oppikirjoja opiskelijat saavat itse hankittua järkevämmällä
tavalla kuin mitä koulu pystyisi asiaa järjestämään.
keskitetty asioiminen Kelan kanssa vähentää työmäärää koulun
kansliassa ja helpottaa perheiden tukihakuprosessia.
tukiaikana koulussa ei ole ilmennyt ”joukkopakoa” muihin lukioihin (Ei
niin, että tuki aivan suoraan vaikuttaisi tähän, mutta lukion imagoon
se vaikuttaa ja sitä kautta opiskelijoiden keskusteluihin ja lukion
valintaan).
lukion kuljetukset parantavat myös yläkoulun kuljetustilannetta ja helpottavat koulun järjestämistä.
on mahdollistanut vähävaraisten opiskelijoiden lukio-opiskelun

Oheismateriaalina on luettelo Suomen pienten lukioiden opiskelijoille tarjoamista etuuksista.
Lukion opiskelijakuljetusetuudesta luopuminen toisi n. 69 900 € laskennallisen säästön, josta osa tosin siirtyisi peruopetuksen kustannuksiin.
Toisaalta ilmainen kuljetus on lukiokoulutuksen markkinoinnissa iso etu ja
ainoa, joka Toholammin lukion opiskelijoille tarjotaan.
Sivistysjohtaja: Sivistyslautakunta päättää jatkaa lukiolaisten opiskelijakuljetusetuutta kokeilukauden kokemusten perusteella.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______

