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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi eräiden opetusministe
riön hallinnonalan lakien väliaikaisesta muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksen tarkoituksena on saattaa eräiden ope
tusministeriön hallinnonalalla toimivien vapaan 
sivistystyön laitosten henkilöstömenojen kasvusta 
johtuva valtionapujen lisäys vastaamaan kulloisia
kin valtion taloudellisia edellytyksiä. Tämän 
vuoksi ehdotetaan säädettäväksi kansalais- ja työ
väenopistojen sekä opintokeskusten valtionavusta 
annettuihin lakeihin väliaikainen muutos, jonka 

mukaan näiden laitosten uuden henkilöstön 
palkkaamiseen myönnetään valtionapua vuosina 
1985 ja 1986 vain valtion tulo- ja menoarvion 
rajoissa. 

Esitys liittyy vuoden 1985 tulo- ja menoarvio
esitykseen. 

Muutos on tarkoitus saattaa voimaan vuoden 
1985 alusta. 

PERUSTELUT 

Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Kansalais- ja tyovaenopistojen valtionavusta 
annetun lain (521162) 3 §:n 1 momentin, sellai
sena kuin se on 31 päivänä joulukuuta 1975 
annetussa laissa (1078/ 75 ), mukaan kansalais- ja 
työväenopistojen valtionosuuteen oikeuttaviksi 
käyttökustannuksiksi luetaan kuntien ja kuntain
liittojen valtionosuuksista ja -avustuksista· anne
tun lain (35/73) 5 §:n 1-4 ja 6 kohdassa 
tarkoitetut kustannukset lukuunottamatta ruoas
ta aiheutuvia menoja. Kuntien ja kuntainliitto
jen valtionosuuksista ja -avustuksista annetun 
lain 5 §:n 4 kohdan mukaan käyttökustannuksia 
ovat muun muassa palkkauksista aiheutuvat kus
tannukset. Kansalais- ja työväenopistojen valtion
avusta annetun asetuksen muuttamisesta anne
tun asetuksen (800/76) 20 §:n mukaan kouluhal
lituksen asiana on valvoa, ettei valtionosuutta 
makseta tarpeettomiksi katsottavista kustannuk
sista. Valtionosuuden myöntämisen edellytyksenä 
uuden toimen palkkaukseen on ollut, että koulu
hallitus hankittuaan asiasta valtiovarainministe-
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riön lausunnon on antanut suostumuksen toimen 
perustamiseen. 

Opintokeskusten valtionavusta annetun lain 
(398/75) 2 §:n mukaan opintokeskus saa valtion
apua 80 % opintokerhotoiminnan ylläpitämises
tä aiheutuvista 3 §:ssä tarkoitetuista menoistaan. 
Mainitusta toiminnasta aiheutuviin lain 3 §:n 
mukaisiin menoihin luetaan muun muassa opin
tokeskuksen toiminnan kannalta tarpeelliseksi 
katsottavan henkilökunnan rahana maksetut pal
kat siltä osin kuin ne eivät ylitä vastaavanlaisesta 
valtion virasta tai toimesta maksettavia palkkoja. 
Kouluhallituksen asia on opintokeskusten val
tionavusta annetun asetuksen (887 /75) 17 §:n 
mukaan valvoa, ettei valtionapua makseta tar
peettomiksi katsottavista kustannuksista. Keskus
viraston tulee säännöksen mukaan antaa opinto
keskuksille asianmukaiset ohjeet henkilökunnan 
määrästä hankittuaan asiasta valtiovarainministe
riön lausunnon. 

Opintokeskusten valtionavusta annettuun la
kiin tehdyn väliaikaisen muutoksen perusteella 
on valtionavun myöntäminen opintokeskuksen 
uuden henkilöstön paikkaamisesta aiheutuviin 
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kustannuksiin vuosina 1977 ja 1978 samoin kuin 
vuosina 1982 ja 1983 ollut mahdollista vain tulo
ja menoarviossa asetetun enimmäismäärän rajois
sa. 

Vuosien 1982 ja 1983 osalta vastaava väliaikai
nen muutos tehtiin myös kansalais- ja työväen
opistojen valtionavusta annettuun lakiin. 

Kuten selostetut voimassa olevaa tilannetta 
koskevat säännökset osoittavat, on kansalais- ja 
työväenopistojen sekä opintokeskusten henkilös
tön määrän kehitys pääpiirteittäin valtionapuvi
ranomaisten valvonnassa. Kun uuden henkilös
tön paikkaamista ei näiden säännösten pohjalta 
ole kuitenkaan mahdollista ennakoida siten, että 
sen vaikutukset valtionapumenoihin voitaisiin 
riittävästi ottaa huomioon jo valtion tulo- ja 

1. 

menoarvioesityksessä, tulee uuden henkilöstön 
määrän kehitystä edelleen tehokkaasti ohjata. 
Tässä tarkoituksessa lisätään kansalais- ja työväen
opistojen valtionavusta annettuun lakiin uusi 3 a 
§ sekä opintokeskusten valtionavusta annettuun 
lakiin uusi 2 a §, joiden mukaan valtionapua tai 
valtionosuutta uuden henkilöstön paikkaamisesta 
aiheutuviin kustannuksiin myönnettäisiin valtion 
tulo- ja menoarvion rajoissa, milloin siinä on 
asetettu uuden henkilöstön palkkaamiseen enim
mäismäärä. Uudet säännökset on tarkoitus saat
taa voimaan vuoden 1985 alusta lukien ja niitä 
sovellettaisiin väliaikaisesti myönnettäessä valti
onapua vuosien 1985 ja 1986 kustannuksista. 

Edellä esitetyn petusteella annetaan Eduskun
nalle hyväksyttäväksi seuraavat lakiehdotukset: 

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 § 
Milloin uuden henkilöstön palkkaamiseen on 

valtion tulo- ja menoarviossa asetettu enimmäis
määrä, myönnetään valtionosuutta ja -avustusta 
tästä henkilöstöstä aiheutuviin kustannuksiin 
vain enimmäismäärän rajoissa. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1985 ja sitä sovelletaan myönnettäessä valtion
osuutta ja -avustusta kansalais- ja työväenopisto
jen käyttökustannuksiin vuosilta 1985-86. 
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2. 
Laki 

opintokeskusten valtionavusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta 

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

2 a § 
Milloin uuden henkilöstön palkkaamiseen on 

valtion tulo- ja menoarviossa asetettu enimmäis
määrä, myönnetään valtionapua tästä henkilös
töstä aiheutuviin kustannuksiin vain enimmäis
määrän rajoissa. 

Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 1984 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1985 ja sitä sovelletaan myönnettäessä valti
onapua opintokeskusten toiminnan menoihin 
vuosilta 1985-86. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Opetusministeri Kaarina Suonio 




