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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ammatillisten oppilaitos
ten rahoituksesta annetun lain muuttamisesta sekä laeiksi eräiden 
siihen liittyvien lakien muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan vuoden 1985 alusta voi
maan tulevan ammatillisten oppilaitosten rahoi
tuksesta annetun lain sekä kahdeksan muun 
opetusministeriön hallinnonalaan kuuluvan lain 
voimaantulon lykkäämistä valtiontaloudellisista 
syistä yhdellä vuodella. Lisäksi ehdotetaan am
matillisten oppilaitosten sekä peruskoulujen, lu
kioiden ja yleisten kirjastojen käyttökustannusten 

ja osittain myös perustamiskustannusten valti
onosuuksia alennettavaksi valtiontaloudellisista 
syistä yhdellä prosenttiyksiköllä. 

Lakien voimaantulon lykkäämisen seurauksena 
uudistus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 
päivänä tammikuuta 1986 sekä eräiltä osin kah
dessa vaiheessa vuosina 1987 ja 1988. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne Ja ehdotetut 
muutokset 

Ammatillisten oppilaitosten rahoitusjärjestel
män uudistamiseksi sekä ammatillisten oppilai
tosten ja lukion oppilaiden opintososiaalisten 
etujen yhtenäistämiseksi ja lisäämiseksi annettiin 
3 päivänä kesäkuuta 1983 seuraavat lait: 
- laki ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta 

(494/83), 
laki keskiasteen koulutuksen kehittämisestä 
annetun lain 10 §:n muuttamisesta (495/83), 
laki peruskoulun, lukion ja yleisen kirjaston 
valtionosuuksista ja -avustuksista sekä lainois
ta annetun lain muuttamisesta (496/83), 
laki perus- ja keskiasteen koulutusta varten 
kunnille myönnettävistä lisäavustuksista 
(497/83), 
laki ammatillisten oppilaitosten oppilaiden 
opintososiaalisista eduista ( 498/83 ), 

- laki lukion oppilaiden opintososiaalisista 
eduista (499/83), 

168301057B 

laki opettajankoulutuslain 8 ja 9 §:n muutta
misesta (500/83), 
laki Suomalais-venäläisestä koulusta annetun 
lain 8 ja 10 §:n muuttamisesta (501183) ja 
laki Helsingin ranskalais-suomalaisesta kou
lusta annetun lain 8 ja 10 §:n muuttamisesta 
(502/83). 

Uudistus tulee voimaan vuoden 1985 alusta. 
Opintososiaalisista eduista opetuksen ja koulu
ruokailun maksuttomuus toteutetaan kuitenkin 
kahdessa vaiheessa vuosina 1986 ja 1987. 

Kyseiset lait ovat eräiltä osin lakiteknisesti 
sidoksissa peruskoululakiin (476/83) ja lukiola
kiin ( 4 77 /8 3) sekä niihin liittyvään lainsäädän
töön, joiden voimaantulon lykkäämisestä yhdellä 
vuodella valtiontaloudellisista syistä hallitus on 
antanut esityksen eduskunnalle (hall.es. 89/1983 
vp. ). Lakiteknisistä syistä ja ottaen huomioon 
myös valtiontaloudelliset näkökohdat on myös 
edellä tarkoitettujen lakien voimaantulon lykkää
minen yhdellä vuodella tarpeen. 

Ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta an
nettuun lakiin ja peruskoulun, lukion ja yleisen 
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kirjaston valtionosuuksista ja -avustuksista sekä 
lainoista annettuun lakiin ehdotetaan kuitenkin 
tehtäväksi muutokset, jotka ovat tarpeen valtion
taloudellisista syistä. Tässä tarkoituksessa ehdote
taan ammatillisten oppilaitosten käyttökustan
nusten ja osittain myös perustamiskustannusten 
sekä peruskoulujen, lukioiden ja yleisten kirjasto
jen käyttökustannusten valtionosuusasteikkoja 
aleunettavaksi yhdellä prosenttiyksiköllä. Lisäksi 
kirjastoautojen ja -veneiden hankintaan myön
nettävä valtionosuus ehdotetaan muutettavaksi 
käyttökustannusten valtionosuusasteikosta perus
tamiskustannusten valtionosuusasteikon mukai
seksi. Vastaavan muutoksen hallitus on ehdotta
nut tehtäväksi kunnan peruskoulun, lukion ja 
yleisen kirjaston valtionosuuksista ja -avustuksista 
sekä lainoista annettuun lakiin, jonka muutta
mista koskevan esityksen hallitus on erikseen 
antanut eduskunnalle (hall.es. 11211983 vp. ). 

Hallitus ehdottaa, että tämän esityksen lakieh
dotukset käsiteltäisiin samanaikaisesti valtion 
vuoden 1984 tulo- ja menoarvioehdotukseen liit
tyvien lakiehdotusten kanssa. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Ammatillisten oppilaitosten rahoitusjärjestel
män uudistaminen sekä ammatillisten oppilaitos
ten ja lukion oppilaiden opintososiaalisten erujen 
yhtenäistäminen ja lisääminen on taloudellisilta 
vaikutuksiltaan kokonaisuus, jossa on pyritty säi
lyttämään erinallaan valtion ja kuntien välinen 
kustannusten jako. Uusia lisäkustannuksia julki
selle taloudelle aiheuttaa vain opintososiaalisia 
etuja koskeva uudistus. Vuoden 1984 kustannus
tason mukaan siitä aiheutuu 258 miljoonan mar-

kan kustannukset, jotka oli alunperin tarkoitus 
jakaa vuosille 1985-1988. Nyt annettava esitys 
merkitsee kyseisten lisäkustannusten siirtymistä 
yhdellä vuodella eli vuosiksi 1986-1989. Lisä
kustannukset jakautuvat seuraavasti: 

Taulukko 1. Arvio uudistuksesta aiheutuvien 
kustannusten jakautumisesta val
tion ja kuntien kesken vuosina 
1986-1989 

Valtio 
Kunnat 
Yhteensä 

Kustannukset, milj.mk 
1986 1987 1988 

+ 40 + 45 + 45 
+25 +21 +27 

+ 65 + 66 + 72 

1989 Yhteensä 

+37 + 167 
+ 18 + 91 

+55 +258 

Ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta an
nettuun lakiin ehdotettu muutos ammatillisten 
oppilaitosten käyttö- ja osittain myös perustamis
kustannuksiin myönnettävän valtionosuuden 
alentamisesta merkitsee valtion menojen alenru
mista vuodesta 1986 noin 12 miljoonalla markal
la. 

3. Voimaan tulo 

Uudistus ehdotetaan saatettavaksi voimaan 1 
päivänä tammikuuta 1986, mistä ajankohdasta 
lukien tulisi voimaan myös valtionosuuksien 
alentaminen. Opetuksen ja kouluruokailun mak
suttomuus toteutettaisiin kuitenkin kahdessa vai
heessa vuosina 1987 ja 1988. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraavat lakiehdotukset: 
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1 . 
Laki 

ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta 3 päivänä 
kesäkuuta 1983 annetun lain (494/83) 4 §:n 1 momentti, 6 §:n 1 momentti, 9 §, 23 §:n 1 momentti 
sekä 24 §:n 2 momentti seuraavasti: 

4 § 

Valtionosuus perustamiskustannuksiin 

Ammatillista peruskoulutusta antava kunnalli
nen oppilaitos saa valtionosuutta valtionosuuslain 
3 §:n 5 kohdassa tarkoitettuihin perustamiskus
tannuksiin (laitehankinnat) ja valtionosuuslain 3 
§:n 1-4 sekä 6 ja 7 kohdassa tarkoitettuihin 
perustamiskustannuksiin (muut perustamiskus
tannukset) kuntien kantokykyluokituksen mu
kaan seuraavasti: 

Valtionosuus Valtionosuus muihin 

K"fut~~k:y- laitehankintoihin perustamiskust~nnuksiin 
prosentteina prosenttema 

1 86 51 
2 82 49 
3 78 47 
4 74 45 
5 70 43 
6 66 41 
7 62 39 
8 59 37 
9 55 35 

10 51 33 

6 § 

Valtionosuus käyttökustannuksiin 

Valtionosuus myönnetään oppilaitokselle kun
tien kantokykyluokituksen mukaan seuraavasti: 

Kantokykyluokka 

1 
2 
3 
4 
5 

Valtionosuus prosentteina 

86 
82 
78 
74 
70 

6 
7 
8 
9 

10 

66 
62 
59 
55 
51 

9 § 

Valtionavustuksen enimmäismäärä 

Ammatillista peruskoulutusta antavan yksityi
sen oppilaitoksen valtionavustus ei saa ylittää 
86:ta prosenttia oppilaitoksen todellisten 5 §:n 1 
momentissa tarkoitettujen käyttökustannusten 
määrästä, josta on vähennetty työtoiminnan tulo
jen ja menojen välinen erotus sekä oppilaitoksen 
muut tulot. 

23 § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1986. 

24 § 

Siirtymäsäännökset 

Edellä 17 §:ssä tarkoitettujen korvausten mää
rästä kunnat ovat velvollisia suorittamaan valtiol
le 60 prosenttia vuonna 1986, 80 prosenttia 
vuonna 1987 ja 100 prosenttia vuodesta 1988. 

Tämä laki tulee vOimaan 1 päivänä 
kuuta 198 . 
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2. 
Laki 

keskiasteen koulutuksen kehittämisestä annetun lain 10 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulo
säännöksen muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan keskiasteen koulutuksen kehittämisestä annetun lain 
10 §:n muuttamisesta 3 päivänä kesäkuuta 1983 annetun lain (495/83) voimaantulosäännös näin 
kuuluvaksi: 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1986. 

3. 

Tämä laki tulee v01maan 
kuuta 198 . 

1 päivänä 

Laki 
peruskoulun, lukion ja yleisen kirjaston valtionosuuksista ja -avustuksista sekä lainoista annetun lain 

muuttamisesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan peruskoulun, lukion ja yleisen kirjaston valtiono
suuksista ja -avustuksista sekä lainoista annetun lain muuttamisesta 3 päivänä kesäkuuta 1983 
annetun lain (496/83) 4 §:n 1 momentti, 5 §:n 1 momentti, 7 §:n 3 momentti, 8 §:n 1 ja 3 
momentti ja 10 § sekä voimaantulosäännös seuraavasti: 

4 § 
Kunta saa valtionosuutta 2 momentissa tarkoi

tettuihin peruskoulun lakisääteisten tehtävien 
hoitamisesta aiheutuviin käyttökustannuksiin 
kuntien kantokykyluokituksen mukaan seuraa
vasti: 

Kantokykyluokka 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

5 § 

Valtionosuus 
prosenttia 

86 
82 
78 
74 
70 
66 
62 
59 
55 
51 

Kunta saa valtionosuutta 2 momentissa tarkoi
tettuihin lukion säädettyjen tehtävien hoitami
sesta aiheutuviin käyttökustannuksiin 4 §:n 1 
momentin mukaisesti kantakykyluokasta riip
puen 51-86 prosenttia, jos lukio täyttää sääde
tyt valtionosuuden ehdot. 

7 § 

Kirjastoauton ja -veneen hankkimisesta ja sen 
ensikertaisesta varustamisesta, kirjahankintoja ja 
kulutustarvikkeiden perusvarastoja lukuun otta
matta, aiheutuviin perustamiskustannuksiin kun
ta saa valtionosuutta 2 §:n 1 momentin mukai
sesti kunnan kantakykyluokasta riippuen 5-93 
prosenttia. Valtioneuvosto määrää vuosittain 1 
kantokykyluokkaan kuuluville kunnille myönnet
tävän valtionosuuden perusteet. 

8 § 
Kunta saa valtionosuutta 4 §:n 1 momentin 

mukaisesti kunnan kantokykyluokasta riippuen 
51-86 prosenttia niihin kirjaston käyttömenoi
hin, joiden kunnan asukasta kohti lasketun mää
rän valtioneuvosto vahvistaa etukäteen vuosittain 
todennäköisten keskimääräisten kustannusten pe
rusteella erityyppisiä kuntia varten. Milloin kus
tannustaso on olennaisesti muuttunut siitä tasos
ta, minkä perusteella käyttökustannusten asukas
ta kohti laskettu määrä on vahvistettu, valtioneu
vosto tarkistaa niiden määrän kalenterivuoden 
päätyttyä kustannustason muutosta vastaavasti: 

Kunnan kirjaston käyttökustannuksiin myön
nettävän valtionosuuden määrä ei kuitenkaan saa 
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ylittää 86:ta prosenttia valtionosuuteen oikeutta
vien käyttömenojen määrästä. 

10§ 
Jos kunta tai kuntainliitto ylläpitää kirjastoa 

kunnan, kuntainliiton tai valtion omistamassa 
sairaalassa tai huoltolaitoksessa, myönnetään sille 
valtionosuutta 86 prosenttia niihin kirjaston käyt
tömenoihin, joiden hoitopaikkaa kohti lasketun 
määrän valtioneuvosto vahvistaa etukäteen vuo
sittain todennäköisten keskimääräisten kustan
nusten perusteella. Näin laskettu valtionosuuden 

4. 

määrä ei kuitenkaan saa ylittää 86:ta prosenttia 
valtionosuuteen oikeuttavien käyttömenojen 
määrästä. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1986, ja sitä sovelletaan sen voimaantulon 
jälkeen syntyneisiin kustannuksiin. Kuitenkin 
lain 4 §:n 5 momentti tulee voimaan jo 1 
päivänä elokuuta 1985. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Laki 
pems- ja keskiasteen koulutusta varten kunnille myönnettävistä lisäavustuksista annetun lain 7 §:n 

muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan perus- ja keskiasteen koulutusta varten kunnille 
myönnettävistä lisäavustuksista 3 päivänä kesäkuuta 1983 annetun lain (497 /83) 7 §:n 1 momentti 
näin kuuluvaksi: 

7 § 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu

ta 1986, ja sitä sovelletaan sen voimaantulon 
jälkeen syntyneisiin kustannuksiin. 

5. 

Tämä laki tulee votmaan 1 päivänä 
kuuta 198 . 

Laki 
ammatillisten oppilaitosten oppilaiden opintososiaalisista eduista annetun lain 9 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan ammatillisten oppilaitosten oppilaiden opintososiaa
lisista eduista 3 päivänä kesäkuuta 1983 annetun lain (498/83) 9 §:n 1 ja 2 momentti näin kuuluviksi: 

9 § 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu

ta 1986. 
Niissä oppilaitoksissa, joissa ei lain voimaantu

loon mennessä ole järjestetty tai annettu tässä 
laissa tarkoitettuja opintososiaalisia etuja, tämän 
lain säännökset pannaan kuitenkin täytäntöön 
siten, että oppilasmaksut poistetaan ja oppilaille 
maksuton kouluateria järjestetään: 

1) vuonna 1987 Lapin, Oulun, Vaasan, Keski
Suomen, Kuopion ja Pohjois-Karjalan lääneissä 
sijaitsevissa oppilaitoksissa; sekä 

2) vuonna 1988 muissa lääneissä sijaitsevissa 
oppilaitoksissa. 

Tämä laki tulee v01maan 
kuuta 198 . 

päivänä 
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6. 
Laki 

lukion oppilaiden opintososiaalisista eduista annetun lain 7 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan lukion oppilaiden opintososiaalisista eduista 3 
päivänä kesäkuuta 1983 annetun lain (499/83) 7 §:n 1 ja 2 momentti näin kuuluviksi: 

7 § 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu

ta 1986. 
Niissä oppilaitoksissa, joissa ei lain voimaantu

loon mennessä ole järjestetty tai annettu tässä 
laissa tarkoitettuja opintososiaalisia etuja, tämän 
lain säännökset pannaan kuitenkin täytäntöön 
siten, että oppilasmaksut poistetaan ja oppilaalle 
maksuton kouluateria järjestetään: 

7. 

1) vuonna 1987 Lapin, Oulun, Vaasan, Keski
Suomen, Kuopion ja Pohjois-Karjalan lääneissä 
sijaitsevissa oppilaitoksissa; sekä 

2) vuonna 1988 muissa lääneissä sijaitsevissa 
oppilaitoksissa. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä 
kuuta 198 . 

Laki 
opettajankoulutuslain 8 ja 9 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan opettajankoulutuslain 8 ja 9 §:n. ~~ottamisesta _3 
päivänä kesäkuuta 1983 annetun lain (500/83) voimaantulosäännöksen 1 momentti nam kuuluvaksi: 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1986. 

8. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä 
kuuta 198 . 

Laki 
Suomalais-venäläisestä koulusta annetun lain 8 ja 10 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulo

säännöksen muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Suomalais-venäläisestä koulusta annetun lain 8 ja 10 
§:n muuttamisesta 3 päivänä kesäkuuta 1983 annetun lain (501183) voimaantulosäännöksen 1 ja 2 
momentti näin kuuluviksi: 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1986. 

Tätä lakia sovelletaan lain voimaantulon jäl
keen syntyneisiin kustannuksiin. Edellä lain 8 
§:n 3 momentissa tarkoitetut oppilaiden opinto-

sosiaaliset edut järjestetään ja annetaan kuitenkin 
vuoden 1988 alusta. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä 
kuuta 198 . 
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9. 
Laki 

Helsingin ranskalais-suomalaisesta koulusta annetun lain 8 ja 10 §:n muuttamisesta annetun lain 
voimaantulosäännöksen muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Helsingin ranskalais-suomalaisesta koulusta annetun 
lain 8 ja 10 §:n muuttamisesta 3 päivänä kesäkuuta 1983 annetun lain (502/83) voimaantulosäännök
sen 1 ja 2 momentti näin kuuluviksi: 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1986. 

Tätä lakia sovelletaan lain voimaantulon jäl
keen syntyneisiin kustannuksiin. Edellä lain 8 
§:n 3 momentissa tarkoitetut oppilaiden opinto
sosiaaliset edut järjestetään ja annetaan kuitenkin 
vuoden 1988 alusta. 

Helsingissä 7 päivänä lokakuuta 1983 

Tämä laki tulee v01maan 1 päivänä 
kuuta 198 . 

Tasavallan Presidentti 
MAUNO KOIVISTO 

Opetusministeri Kaarina Suonio 
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Liite 

1. 
Laki 

ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta 3 päivänä 
kesäkuuta 1983 annetun lain (494/83) 4 §:n 1 momentti, 6 §:n 1 momentti, 9 §, 23 §:n 1 momentti 
sekä 24 §:n 2 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

4 § 

Valtionosuus perustamiskustannuksiin 

Ammatillista peruskoulutusta antava kunnalli
nen oppilaitos saa valtionosuutta valtionosuuslain 
3 §:n 5 kohdassa tarkoitettuihin perustamiskus
tannuksiin (laitehankinnat) ja valtionosuuslain 3 
§:n 1-4 sekä 6 ja 7 kohdassa tarkoitettuihin 
perustamiskustannuksiin (muut perustamiskus
tannukset) kuntien kantokykyluokituksen mu
kaan seuraavasti: 

Valtionosuus Valtionosuus muihin 
Kantokty- laitehankintoihin perustamiskust~nnuksiin 

luok a prosentteina prosenttema 

1 87 51 
2 83 49 
3 79 47 
4 75 45 
5 71 43 
6 67 41 
7 63 39 
8 60 37 
9 56 35 

10 52 33 

6 § 

Valtionosuus käyttökustannukszi'n 

Valtionosuus myönnetään oppilaitokselle kun
tien kantokykyluokituksen mukaan seuraavasti: 

Ehdotus 

4 § 

Valtionosuus perustamiskustannuksiin 

Ammatillista peruskoulutusta antava kunnalli
nen oppilaitos saa valtionosuutta valtionosuuslain 
3 §:n 5 kohdassa tarkoitettuihin perustamiskus
tannuksiin (laitehankinnat) ja valtionosuuslain 3 
§:n 1-4 sekä 6 ja 7 kohdassa tarkoitettuihin 
perustamiskustannuksiin (muut perustamiskus
tannukset) kuntien kantokykyluokituksen mu
kaan seuraavasti: 

Valtionosuus Valtionosuus muihin 
Kantok~ky- laitehankintoihin perustamiskust~nnuksiin 

luok a prosentteina prosentteina 

1 86 51 
2 82 49 
3 78 47 
4 74 45 
5 70 43 
6 66 41 
7 62 39 
8 59 37 
9 55 35 

10 51 33 
- - -

6 § 

Valtionosuus käyttökustannuksiin 

Valtionosuus myönnetään oppilaitokselle kun
tien kantokykyluokituksen mukaan seuraavasti: 
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Voimassa oleva laki 

Kantokykyluokka Valtionosuus prosentteina 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

9 § 

87 
83 
79 
75 
71 
67 
63 
60 
56 
52 

Valtionavustuksen enimmäismäärä 

Ammatillista peruskoulutusta antavan yksityi
sen oppilaitoksen valtionavustus ei saa ylittää 
87:ää prosenttia oppilaitoksen todellisten 5 §:n 1 
momentissa tarkoitettujen käyttökustannusten 
määrästä, josta on vähennetty työtoiminnan tulo
jen ja menojen välinen erotus sekä oppilaitoksen 
muut tulot. 

23 § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1985. 

24 § 

Siirtymäsäännökset 

Edellä 17 §:ssä tarkoitettujen korvausten mää
rästä kunnat ovat velvollisia suorittamaan valtiol
le 60 prosenttia vuonna 1985, 80 prosenttia 
vuonna 1986 ja 100 prosenttia vuodesta 1987. 

2 168301057B 

Ehdotus 

Kantokykyluokka 

1 
Valtionosuus prosentteina 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

9 § 

86 
82 
78 
74 
70 
66 
62 
59 
55 
51 

Valtionavustuksen enimmäismäärä 

Ammatillista peruskoulutusta antavan yksityi
sen oppilaitoksen valtionavustus ei saa ylittää 
86:ta prosenttia oppilaitoksen todellisten 5 §:n 1 
momentissa tarkoitettujen käyttökustannusten 
määrästä, josta on vähennetty työtoiminnan tulo
jen ja menojen välinen erotus sekä oppilaitoksen 
muut tulot. 

23 § 
Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1986. 

24 § 
Stirtymåsäcinnökset 

Edellä 17 § :ssä tarkoitettujen korvausten mää
rästä kunnat ovat velvollisia suorittamaan valtiol
le 60 prosenttia vuonna 1986, 80 prosenttia 
vuonna 1987 ja 100 prosenttia vuodesta 1988. 

Tämä laki tulee votmaan 1 päivänä 
kuuta 198 . 
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2. 
Laki 

keskiasteen koulutuksen kehittämisestä annetun lain 10 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulo
säännöksen muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan keskiasteen koulutuksen kehittämisestä annetun lain 
10 §:n muuttamisesta 3 päivänä kesäkuuta 1983 annetun lain (495/83) voimaantulosäännös näin 
kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1985. 

3. 

Ehdotus 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1986. 

Tämä laki tulee vozmaan 1 päivänä 
kuuta 198 . 

Laki 
peruskoulun, lukion ja yleisen kirjaston valtionosuuksista ja -avustuksista sekä lainoista annetun lain 

muuttamisesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan peruskoulun, lukion ja yleisen kirjaston valtiono
suuksista ja -avustuksista sekä lainoista annetun lain muuttamisesta 3 päivänä kesäkuuta 1983 
annetun lain (496/83) 4 §:n 1 momentti, 5 §:n 1 momentti, 7 §:n 3 momentti, 8 §:n 1 ja 3 
momentti ja 10 § sekä voimaantulosäännös seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

4 § 
Kunta saa valtionosuutta 2 momentissa tarkoi

tettuihin peruskoulun lakisääteisten tehtävien 
hoitamisesta aiheutuviin käyttökustannuksiin 
kuntien kantokykyluokituksen mukaan seuraa
vasti: 

Kantokykyluokka 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Valtionosuus 
prosentteina 

87 
83 
79 
75 
71 
67 
63 
60 
56 
52 

Ehdotus 

4 § 
Kunta saa valtionosuutta 2 momentissa tarkoi

tettuihin peruskoulun lakisääteisten tehtävien 
hoitamisesta aiheutuviin käyttökustannuksiin 
kuntien kantokykyluokituksen mukaan seuraa
vasti: 

Kantokykyluokka 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Valtionosuus 
prosentteina 

86 
82 
78 
74 
70 
66 
62 
59 
55 
51 

-1--
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Voimassa oleva laki 

5 § 
Kunta saa valtionosuutta 2 momentissa tarkoi

tettuihin lukion säädettyjen tehtävien hoitami
sesta aiheutuviin käyttökustannuksiin 4 §:n 1 
momentin mukaisesti kantakykyluokasta riip
puen 52-87 prosenttia, jos lukio täyttää sääde
tyt valtionosuuden ehdot. 

7 § 

Kirjastoauton ja -veneen hankkimisesta ja sen 
ensikenaisesta varustamisesta, kirjahankintoja ja 
kulutustarvikkeiden perusvarastoja lukuun otta
matta, aiheutuviin perustaruiskustannuksiin kun
ta saa valtionosuutta 4 §:n 1 momentin mukai
sesti kunnan kantokykyluokasta riippuen 52-87 
prosenttia. 

8 § 
Kunta saa valtionosuutta 4 §:n 1 momentin 

mukaisesti kunnan kantokykyluokasta riippuen 
52-87 prosenttia niihin kirjaston käyttömenoi
hin, joiden kunnan asukasta kohti lasketun mää
rän valtioneuvosto vahvistaa etukäteen vuosittain 
todennäköisten keskimääräisten kustannusten pe
rusteella erityyppisiä kuntia varten. Milloin kus
tannustaso on olennaisesti muuttunut siitä tasos
ta, minkä perusteella käyttökustannusten asukas
ta kohti laskettu määrä on vahvistettu, valtioneu
vosto tarkistaa niiden määrän kalenterivuoden 
päätyttyä kustannustason muutosta vastaavasti. 

Kunnan kirjaston käyttökustannuksiin myön
nettävän valtionosuuden määrä ei kuitenkaan saa 
ylittää 87:ää prosenttia valtionosuuteen oikeutta
vien käyttömenojen määrästä. 

10 § 
Jos kunta tai kuntainliitto ylläpitää kirjastoa 

kunnan, kuntainliiton tai valtion omistamassa 
sairaalassa tai huoltolaitoksissa, myönnetään sille 
valtionosuutta 87 prosenttia niihin kirjaston käyt
tömenoihin, joihin hoitopaikkaa kohti lasketun 
määrän valtioneuvosto vahvistaa etukäteen vuo
sittain todennäköisten keskimääräisten kustan
nusten perusteella. Näin laskettu valtionosuuden 
määrä ei kuitenkaan saa ylittää 87:ää prosenttia 
valtionosuuteen oikeuttavien käyttömenojen 
määrästä. 

Ehdotus 

5 § 
Kunta saa valtionosuutta 2 momentissa tarkoi

tettuihin lukion säädettyjen tehtävien hoitami
sesta aiheutuviin käyttökustannuksiin 4 §:n 1 
momentin mukaisesti kantokykyluokasta riip
puen 51-86 prosenttia, jos lukio täyttää sääde
tyt valtionosuuden ehdot. 

7 § 

Kirjastoauton ja -veneen hankkimisesta ja sen 
ensikenaisesta varustamisesta, kirjahankintoja ja 
kulutustarvikkeiden perusvarastoja lukuun otta
matta, aiheutuviin perustaruiskustannuksiin kun
ta saa valtionosuutta 2 §:n 1 momentin mukai
sesti kunnan kantokykyluokasta riippuen 5-93 
prosenttia. Valtioneuvosto määrää vuosittain 1 
kantakykyluokkaan kuuluvtlle kunmlle myönnet
tävän valtionosuuden perusteet. 

8 § 
Kunta saa valtionosuutta 4 §:n 1 momentin 

mukaisesti kunnan kantokykyluokasta riippuen 
51-86 prosenttia niihin kirjaston käyttömenoi
hin, joihin kunnan asukasta kohti lasketun mää
rän valtioneuvosto vahvistaa etukäteen vuosittain 
todennäköisten keskimääräisten kustannusten pe
rusteella erityyppisiä kuntia vanen. Milloin kus
tannustaso on olennaisesti muuttunut siitä tasos
ta, minkä perusteella käyttökustannusten asukas
ta kohti laskettu määrä on vahvistettu, valtioneu
vosto tarkistaa niiden määrän kalenterivuoden 
päätyttyä kustannustason muutosta vastaavasti. 

Kunnan kirjaston käyttökustannuksiin myön
nettävän valtionosuuden määrä ei kuitenkaan saa 
ylittää 86:ta prosenttia valtionosuuteen oikeutta
vien käyttömenojen määrästä. 

10 § 
Jos kunta tai kuntainliitto ylläpitää kirjastoa 

kunnan, kuntainliiton tai valtion omistamassa 
sairaalassa tai huoltolaitoksessa, myönnetään sille 
valtionosuutta 86 prosenttia niihin kirjaston käyt
tömenoihin, joiden hoitopaikkaa kohti lasketun 
määrän valtioneuvosto vahvistaa etukäteen vuo
sittain todennäköisten keskimääräisten kustan
nusten perusteella. Näin laskettu valtionosuuden 
määrä ei kuitenkaan saa ylittää 86:ta prosenttia 
valtionosuuteen oikeuttavien käyttömenojen 
määrästä. 
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Voimassa oleva laki 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1985, ja sitä sovelletaan sen voimaantulon 
jälkeen syntyneisiin kustannuksiin. 

4. 

Ehdotus 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1986, ja sitä sovelletaan sen voimaantulon 
jälkeen syntyneisiin kustannuksiin. Kuitenkin 
lain 4 §:n 5 momentti tulee voimaan jo 1 
päivänä elokuuta 1985. 

Tämä laki tulee votmaan 1 päivänä 
kuuta 198 . 

Laki 
perus- ja keskiasteen koulutusta varten kunnille myönnettävistä lisäavustuksista annetun lain 7 §:n 

muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan perus- ja keskiasteen koulutusta varten kunnille 
myönnettävistä lisäavustuksista 3 päivänä kesäkuuta 1983 annetun lain (497 /83) 7 §:n 1 momentti 
näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

7 § 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu

ta 1985, ja sitä sovelletaan sen voimaantulon 
jälkeen syntyneisiin kustannuksiin. 

5. 

Ehdotus 

7 § 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu

ta 1986, ja sitä sovelletaan sen voimaantulon 
jälkeen syntyneisiin kustannuksiin. 

Tämä laki tulee votmaan 1 päivänä 
kuuta 198 . 

Laki 
ammatillisten oppilaitosten oppilaiden opintososiaalisista eduista annetun lain 9 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan ammatillisten oppilaitosten oppilaiden opintososiaa
lisista eduista 3 päivänä kesäkuuta 1983 annetun lain (498/83) 9 §:n 1 ja 2 momentti näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

9 § 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu

ta 1985. 
Niissä oppilaitoksissa, joissa ei lain voimaantu

loon mennessä ole järjestetty tai annettu tässä 
laissa tarkoitettuja opintososiaalisia etuja, tämän 
lain säännökset pannaan kuitenkin täytäntöön 
siten, että oppilasmaksut poistetaan ja oppilaille 
maksuton kouluateria järjestetään: 

Ehdotus 

9 § 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu

ta 1986. 
Niissä oppilaitoksissa, joissa ei lain voimaantu

loon mennessä ole järjestetty tai annettu tässä 
laissa tarkoitettuja opintososiaalisia etuja, tämän 
lain säännökset pannaan kuitenkin täytäntöön 
siten, että oppilasmaksut poistetaan ja oppilaille 
maksuton kouluateria järjestetään: 
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Voimassaoleva laki 

1) vuonna 1986 Lapin, Oulun, Vaasan, Keski
Suomen, Kuopion ja Pohjois-Karjalan lääneissä 
sijaitsevissa oppilaitoksissa; sekä 

2) vuonna 1987 muissa lääneissä sijaitsevissa 
oppilaitoksissa. 

6. 

Ehdotus 

1) vuonna 1987 Lapin, Oulun, Vaasan, Keski
Suomen, Kuopion ja Pohjois-Karjalan lääneissä 
sijaitsevissa oppilaitoksissa; sekä 

2) vuonna 1988 muissa lääneissä sijaitsevissa 
oppilaitoksissa. 

Tämä laki tulee vozmaan 1 päivänä 
kuuta 198 . 

Laki 
lukion oppilaiden opintososiaalisista eduista annetun lain 7 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan lukion oppilaiden opintososiaalisista eduista 3 
päivänä kesäkuuta 1983 annetun lain (499/83) 7 §:n 1 ja 2 momentti näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

7 § 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu

ta 1985. 
Niissä oppilaitoksissa, joissa ei lain voimaantu

loon mennessä ole järjestetty tai annettu tässä 
laissa tarkoitettuja opintososiaalisia etuja, tämän 
lain säännökset pannaan kuitenkin täytäntöön 
siten, että oppilasmaksut poistetaan ja oppilaalle 
maksuton kouluateria järjestetään: 

1) vuonna 1986 Lapin, Oulun, Vaasan, Keski
Suomen, Kuopion ja Pohjois-Karjalan lääneissä 
sijaitsevissa oppilaitoksissa; sekä 

2) vuonna 1987 muissa lääneissä sijaitsevissa 
oppilaitoksissa. 

Ehdotus 

. 7 § 
Täm/laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu

ta 1986. 
Niissä oppilaitoksissa, joissa ei lain voimaantu

loon mennessä ole järjestetty tai annettu tässä 
laissa tarkoitettuja opintososiaalisia etuja, tämän 
lain säännökset pannaan kuitenkin täytäntöön 
siten, että oppilasmaksut poistetaan ja oppilaalle 
maksuton kouluateria järjestetään: 

1) vuonna 1987 Lapin, Oulun, Vaasan, Keski
Suomen, Kuopion ja Pohjois-Karjalan lääneissä 
sijaitsevissa oppilaitoksissa; sekä 

2) vuonna 1988 muissa lääneissä sijaitsevissa 
oppilaitoksissa. 

Tämä laki tulee vozmaan 1 päivänä 
kuuta 198 . 
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7. 
Laki 

opettajankoulutuslain 8 ja 9 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan opettajankoulutuslain 8 ja 9 §:n muuttamisesta 3 
päivänä kesäkuuta 1983 annetun lain (500/83) voimaantulosäännöksen 1 momentti näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1985. 

8. 

Ehdotus 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1986. 

Tämä laki tulee vozmaan 1 päivänä 
kuuta 198 . 

Laki 
Suomalais-venäläisestä koulusta annetun lain 8 ja 10 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulo

säännöksen muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Suomalais-venäläisestä koulusta annetun lain 8 ja 10 
§:n muuttamisesta 3 päivänä kesäkuuta 1983 annetun lain (501183) voimaantulosäännöksen 1 ja 2 
momentti näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1985. 

Tätä lakia sovelletaan lain voimaantulon jäl
keen syntyneisiin kustannuksiin. Edellä lain 8 
§:n 3 momentissa tarkoitetut oppilaiden opinto
sosiaaliset edut järjestetään ja annetaan kuitenkin 
vuoden 1987 alusta. 

Ehdotus 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1986. 

Tätä lakia sovelletaan lain voimaantulon jäl
keen syntyneisiin kustannuksiin. Edellä lain 8 
§:n 3 momentissa tarkoitetut oppilaiden opinto
sosiaaliset edut järjestetään ja annetaan kuitenkin 
vuoden 1988 alusta. 

Tämä laki tulee vozmaan 1 päivå·nä 
kuuta 198 . 
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9. 
Laki 

Helsingin ranskalais-suomalaisesta koulusta annetun lain 8 ja 10 §:n muuttamisesta annetun lain 
voimaantulosäännöksen muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Helsingin ranskalais-suomalaisesta koulusta annetun 
lain 8 ja 10 §:n muuttamisesta 3 päivänä kesäkuuta 1983 annetun lain (502/83) voimaantulosäännök
sen 1 ja 2 momentti näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1985. 

Tätä lakia sovelletaan lain voimaantulon jäl
keen syntyneisiin kustannuksiin. Edellä lain 8 
§:n 3 momentissa tarkoitetut oppilaiden opinto
sosiaaliset edut järjestetään ja annetaan kuitenkin 
vuoden 1987 alusta. 

Ehdotus 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1986. 

Tätä lakia sovelletaan lain voimaantulon jäl
keen syntyneisiin kustannuksiin. Edellä lain 8 
§:n 3 momentissa tarkoitetut oppilaiden opinto
sosiaaliset edut järjestetään ja annetaan kuitenkin 
vuoden 1988 alusta. 

Tämä laki tulee votmaan 1 päivänä· 
kuuta 198 . 




