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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi eräiden opetusmmts
teriön hallinnonalan lakien väliaikaisesta muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksen tarkoituksena on saattaa eräiden 
opetusministeriön hallinnonalalla toimivien va
paan sivistystyön laitosten henkilöstömenojen 
kasvusta johtuva valtionapujen lisäys vastaa
maan kulloisiakin valtion taloudellisia edelly
tyksiä. Tämän vuoksi ehdotetaan säädettäväksi 
kansanopistojen, kansalais- ja työväenopistojen 
sekä opintokeskusten valtionavusta annettuihin 

lakeihin väliaikainen muutos, jonka mukaan 
näiden laitosten uuden henkilöstön palkkaami
seen myönnetään valtionapua vuosina 1982 ja 
1983 vain valtion tulo- ja menoarvion rajoissa. 

Esitys liittyy vuoden 1982 tulo- ja meno
arvioesitykseen. 

Muutos on tarkoitus saattaa voimaan vuo
den 1982 alusta. 

PERUSTELUT 

Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Kansanopistojen valtionavusta annetun lain 
(556/69) 6 §:ssä luetellaan ne kansanopisto
jen vuotuiset menot, jotka oikeuttavat kansan
opiston saamaan lain 4 §:n mukaista prosen
tuaalista valtionapua. Näihin menoihin kuulu
vat muun muassa lain 4 § :n 1 momentin 1 ja 
2 kohdassa mainitut palkkauksesta aiheutuvat 
menot. Kouluhallituksen asiana on kansanopis
tojen valtionavusta annetun asetuksen ( 4/70) 
20 § :n mukaan valvoa, ettei valtionapua mak
seta tarpeettomiksi katsottavista kustannuksis
ta ja antaa asianmukaiset ohjeet muun muassa 
opettajien ja muun henkilökunnan sekä tunti
opettajien määrästä. Usäksi tulee uusia toimia 
perustettaessa tai toimirakennetta muutettaessa 
hankkia valtiovarainministeriön lausunto. 
Uuden henkilöstön pa1kkaamisesta kansanopis
toihin on kansanopistojen valtionavusta anne
tussa laissa vuosina 1977 ja 1978 ollut voi
massa väliaikainen 6 a §, jonka mukaan tästä 
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henkilöstöstä aiheutuviin kustannuksiin on val
tionapua myönnetty vain tulo- ja menoarviossa 
asetetun enimmäismäärän rajoissa. 

Kansalais- ja työväenopistojen valtionavusta 
annetun lain (521/62) 3 §:n 1 momentin, 
sellaisena kun se on 31 päivänä joulukuuta 
1975 annetussa laissa (1078/75), mukaan kan
salais- ja työväenopistojen valtionosuuteen oi
keuttaviksi käyttökustannuksiksi luetaan kun
tien ja kuntainliittojen valtionosuuksista ja 
-avustuksista annetun lain (35/73) 5 §:n 1-
4 ja 6 kohdassa tarkoitetut kustannukset lu
kuunottamatta ruoasta aiheutuvia menoja. Kun
tien ja kuntainliittojen valtionosuuksista ja 
-avustuksista annetun lain 5 § :n 4 kohdan mu
kaan käyttökustannuksia ovat muun muassa 
palkkauksista aiheutuvat kustannukset. Kansa
lais- ja työväenopistojen valtionavusta annetun 
asetuksen ( 800/7 6) 20 § :n mukaan kouluhal
lituksen asiana on valvoa, ettei valtionosuutta 
makseta tarpeettomiksi katsottavista kustannuk
sista. Valtionosuuden myöntämisen edellytykse
nä uuden toimen palkkaukseen on ollut, että 
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kouluhallitus hankittuaan asiasta valtiovarain
ministeriön lausunnon on antanut suostumuk
sen toimen perustamiseen. 

Opintokeskusten valtionavusta annetun lain 
(398/75) 2 §:n mukaan opintokeskus saa 
valtionapua 80 % opintokerhotoiminnan sekä 
luento- ja kurs,sitoiminnan ylläpitämisestä ai
heutuvista 3 §: ssä tarkoitetuista menoistaan. 
Mainitusta ,toiminnasta aiheutuviin lain 3 § :n 
mukaisiin menoihin luetaan muun muassa opin
tokeskuksen toiminnan kannalta tarpeelliseksi 
katsottavan henkilökunnan rahana maksetut 
palkat siltä osin kuin ne eivät ylitä vastaavan
laisesta valtion virasta tai toimesta maksetta
via palkkoja. Kouluhallituksen asiana on opin
tokeskusten valtionavusta annetun asetuksen 
(887/75) 17 §:n mukaan valvoa, ettei val
tionapua makseta tarpeettomiksi katsottavista 
kustannuksista. Ke.skusviraston tulee säännök
sen mukaan antaa opintokeskuksille asianmu
kaiset ohjeet henkilökunnan määrästä hankit
tuaan asiasta vaLtiovarainministeriön lausunnon. 

Opintokeskusten valtionavusta annettuun la
kiin tehdyn väliaikaisen muutoksen perusteella 
on valtionavun myöntäminen opintokes:lmksen 
uuden henkilöstön palkkaamisesta aiheutuviin 
kustannukJSiin vuosina 1977 ja 1978 ollut mah
dollista vain tulo- ja menoarviossa ~asetetun 
enimmäismäärän rajois:sa. 

Kuten selostetut vo1massa olevaa tilannetta 
koSikevat säännökset osoittavat on kansanopis
tojen, kansalais- ja työväenopistojen sekä opin-

1. 

torkeskusten henkilöstön maaran kehitys paa
piinteittäin v~altionapuviranoma~sten valvonnas
sa. Kun uuden henkilöstön paikkaamista ei näi
den säännösten pohjalta ole :kuitenkaan mah
dollista enn~koida siten, että sen vaikutukset 
valtionapumenoihin voitaisiin rHttävästi ottaa 
huomioon jo valtion •tulo- ja menoarvioesityk
sessä, tulee uuden henkilöstön määrän kehi
ty,stä tähänastista tehokkaammin ohjata. Tässä 
tarkoituksessa ja ontaen huomioon, että ky
sees,sä olevien vapaan sivistystyön toimintamuo
tojen valtionavut ovat kohonneet vuonna 1980 
edelliseen vuoteen verrattuna noin 20 prosent
tia ehdotetaan lisättäväksi kansanopistojen val
tionavusta annettuun lakiin uusi 6 a §, kansa
lais- ja työväenopistojen valtionavusta annet
tuun lakiin uusi 3 a § sekä opintokeskusten 
valtionavusta annettuun lakiin uusi 2 a §, joi
den mukaan valtionapua tai valtionosuutta 
uuden henkilöstön paikkaamisesta aiheutuviin 
kustannuksiin myönnettäisiin valtion tulo- ja 
menoarvion rajoissa, milloin siinä on asetettu 
uuden henkilöstön palkkaamiseen enimmäis
määrä. Uudet säännökset on tarkoitus saattaa 
voimaan vuoden 1982 alusta lukien ja niitä 
sovelleHaisiin väliaikaisesti myönnettäessä val
tionapua vuosien 1982 ja 1983 kustannuk
sista. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnalle hyväksyttäväksi seuraavat lakiehdo
tukset: 

Laki 
kansanopistojen valtionavusta annetun lain väliaikaisesta 

muuttamisesta 

,Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään kansanopistojen valtionavustusta 29 päivänä 
elokuuta 1969 annettuun lakiin (556/69) väliaikaisesti uusi näin kuuluva 6a § 

'6 a § 
Milloin uuden henkilöstön paikkaamiselle on 

valtion tulo- ja menoarviossa asetettu enim
mäismäärä, myönnetään valtionapua tästä hen
kilöstöstä aiheutuviin kustannuksiin vain enim
mäismäärän rajoissa. 

Tämä laki tulee voimaan pmvana 
kuuta 198 ja sitä :sovelletaan myönnettäessä 
vaJ.tionapua kansanopistojen toiminnan menoi
hin vuosilta 1982-83. 
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Laki 
kansalais- ja työväenopistojen valtionavusta annetun lain 

väliaikaisesta muuttamisesta 

,Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään kansalais- ja työväenopistojen valtionavusta 
21 päivänä syyskuuta 1962 annettuun lakiin (521/62) väliaikaisesti uusi näin kuuluva 3 a §: 

3 a § 
Tämä laki tulee voimaan päivänä 

3 

Milloin uuden henkilöstön palkkaamiseen on 
valtion tulo- ja menoarviossa asetettu enim
mäismäärä, myönnetään valtionosuutta ja -avus
tusta tästä henkilöstöstä aiheutuviin kustannuk
siin vain enimmäismäärän rajoissa. 

kuuta 198 ja sitä sovelletaan myönnettäessä 
valtionosuutta ja -avustusta kansalais- ja työ
väenopistojen käyttökustannuksiin vuosilta 
1982-83. 

3. 

Laki 
opintokeskusten valtionavusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään opintokeskusten vaLtionavusta 30 päivänä tou
kokuuta 1975 annettuun lakiin (398/75) väliaikaisesti uusi näin kuuluva 2 a §: 

2 a § 
Milloin uuden henkilöstön palkkaamiseen on 

valtion tulo- ja menoarviossa asetettu enim
mäismäärä, myönnetään valtionapua tästä hen
kilöstöstä aiheutuviin kustannuksiin vain enim
mäismäärän rajoissa. 

Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 1981 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 ja sitä sovelletaan myönnettäessä 
valtionapua opintokeskusten toiminnan menoi
hin vuosilta 1982-83. 

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa 

Pääministeri 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Kalevi Kivistö 
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