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VAMMAISNEUVOSTON LAUSUNTO OPETUS- JA VARHAISKASVATUSLAUTAKUNNLLE
KOULUKULJETUS TERVEYDELLISISTÄ SYISTÄ
Vammaisneuvosto on tullut tietoon, että Espoon sivistystoimi ei ole myöntänyt liikuntavammaiselle
lapselle koulukuljetusta painotettuun opetukseen seuraavaan linjaukseen vedoten.
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan 18.3.2015 hyväksymässä Koulukuljetusten ja matkaavustusten myöntämistä koskevissa linjauksissa todetaan, että perusopetuslain 28 §:n mukaisiin
opetusmuotoihin (toissijainen koulu, painotettu opetus, englanninkielinen opetus, kaksikielinen
opetus, kielikylpyopetus, montessoriopetus) pyrkineiden ja valittujen oppilaiden koulumatkoista
vastaavat oppilaiden huoltajat.
Vammaisneuvosto pitää linjausta vammaisia oppilaita syrjivänä ja esittää linjauksen muuttamista
niin, että aina kun oppilaalla on terveydellisistä syistä oikeus koulukuljetukseen, on hänellä oikeus
koulukuljetukseen myös linjauksessa esitettyihin opetusmuotoihin kuten painotettuun opetukseen.
Yhdenvertaisuuslaki edellyttää positiivista erityiskohtelua tilanteissa, joissa syrjinnälle alttiin ryhmän
asemaa ja olosuhteita parantavia erityistoimenpiteitä.
Vammaisilla oppilailla tulee olla yhdenvertainen mahdollisuus osallistua painotettuun opetukseen
kuin vammattomilla oppilailla on. Työssäkäyvillä vammaisen oppilaan vanhemmilla ei ole
mahdollisuutta kuljettaa lasta painotettuun opetukseen arkipäivisin.
Vammaisneuvosto haluaa kiinnittää huomiota laajemminkin vammaisten ja sairaiden lasten
valinnanmahdollisuuksien tosiasialliseen toteutumiseen. Ne ovat kiinni kolmesta asiasta, jotka
esiintyvät yksittäin tai yhdessä. Nämä ovat esteettömyys, avustajat ja matkat.
·
·

·

Valinnanvapaus estyy usein sillä, että paikka tai koulu ei ole esteetön ko. henkilön
tarpeiden suhteen.
Koulunkäyntiavustajien määrä tai avustajan saaminen kouluun rajaa
valinnanvapautta jo oman koulun sisällä. Jos koulunkäyntiavustajalla on useampi
lapsi avustettavana, niin heidän pitää valita sama vapaaehtoinen tunti saadakseen
avustajan apua.
Jos matkoja ei makseta, koko valinnanvapaus estyy. Harvalla vanhemmalla on
mahdollisuus korvata taksikyytejä, joita tarvitaan myös silloin, kun tavalliset lapset
varttuessaan voivat mennä joukkoliikenteellä tai pyörällä.

Tukipalvelujen puute tai kieltäminen sulkee vammaiset lapset kokonaan valinnanvapauden
ulkopuolelle, joka toimii yhdenvertaisuutta vastaan.
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