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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi peruskoululain ja lukio
lain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, 
että peruskoulun esiasteen opetusta voidaan 

laissa säädetyin edellytyksin järjestää vammaiselle 
lapselle päiväkodissa annettavan opetuksen yh
teydessä, 

että vammaista peruskoulun oppilasta voidaan 
eräissä tapauksissa opettaa kotona tai muussa 
sopivassa paikassa, 

että peruskoulun ja lukion työpäivistä vähen
netään muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sat
tuva itsenäisyyspäivä ja vapunpäivä, 

että kansanopistoilla sekä kansalais- ja työväen
opistoilla on asetuksella säädetyin edellytyksin 
oikeus antaa todistuksia peruskoulun oppimäärän 
suorittamisesta ja kansanopistoilla lisäksi todis
tuksia lukion oppimäärän suorittamisesta ja toi
meenpanna ylioppilastutkinto, 

että lain mukaan virantoimituksesta vapautet
tavalla opettajalla on laissa säädetyin edellytyksin 
oikeus jat~aa virantoimitusta tai tehtävien hoitoa 
määrävuosm, 

että peruskoulun yleisaineiden aineenopettajan 
eläkeikää alennetaan 5 vuotta ja eroamisikää 7 
vuotta laissa säädetyin edellytyksin, 

että toimiehtojärjestelmä tulee koskemaan 
myös itsenäisinä kouluyksikköinä toimivia kor
vaavia kouluja, ja 

että koulun viranhaltijan ja johtokunnan rat
kaisema asia voidaan saattaa ennen varsinaista 
muutoksenhakua koululautakunnan ratkaistavak
si. 

Esitys sisältää myös eräitä pääosin muodollisia 
lisäyksiä ja selvennyksiä uusiin koululakeihin. 

Muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 
päivänä elokuuta 1985. 

PERUSTELUT 

1. Yleistä 

Peruskoululaki (476/83), lukiolaki (477/83), 
iltalukiolaki (478/83) ja eräät muutokset kunnan 
peruskoulun, lukion ja yleisen kirjaston valtion
osuuksista ja -avustuksista sekä lainoista annet
tuun lakiin (1112/78) tulevat voimaan 1 päivänä 
elokuuta 1985. Näihin lakeihin ehdotetaan teh
täväksi eräitä muutoksia ja lisäyksiä, joiden pe
rusteet ilmenevät pykäläkohtaisista perustetuista. 
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2. Ehdotetut muutokset 

2 .1. Peruskoululaki 

10 a §. Kunta on myös velvollinen järjestä
mään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisil
le vammaisille peruskoululain 5 §:n 2 momentis
sa tarkoitettua esiasteen opetusta. Kunnalla ei ole 
kuitenkaan velvollisuutta itse perustaa peruskou
luunsa esiastetta, vaan se voi hoitaa koulutuksen 
järjestämisvelvollisuutensa pidennetyn oppivel
vollisuuden piirissä olevien osalta myös siten, että 
se lähettää oppilaan valtion kouluun tai muun 
kunnan kouluun. Oppilaan koulumatka saattaa 
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näissä tapauksissa tulla kohtuuttoman pitkäksi, 
eikä aina ole muutoinkaan tarkoituksenmukaista, 
että nuori oppilas joutuu koulunkäynnin vuoksi 
asumaan kodin ulkopuolella. Tämän vuoksi eh
dotetaan, että esiasteen opetus voitaisiin muun 
muassa näissä tapauksissa järjestää päiväkodissa. 

Koska niitä esiasteen oppilaita, joiden opetus 
on tarkoituksenmukaisinta järjestää päiväkodissa, 
on melko vähän ja koska opetus on järjestettävä 
kunkin oppilaan henkilökohtaiset olosuhteet 
huomioon ottaen, on järjestelyt ehdotettu jätet
täväksi pääosin kouluhallituksen antamien ohjei
den ja määräysten varaan. Opetuksen järjestämi
sessä voitaisiin poiketa peruskoululain ja asetuk
sen säännöksistä. 

Kehitysvammaisille lapsille, joita ei voida kul
jettaa kouluun, voidaan nykyisin järjestää erityis
huoltona opetusta kotona. Invalidihuoltolain no
jalla voidaan järjestää opetusta kotona muullakin 
tavoin vaikeasti vammaisille lapsille, myös tila
päisesti vammautuneille. Ehdotuksen mukaan 
kunta voi järjestää peruskouluopetusta oppilaan 
kotona tai muussa sopivassa paikassa. Tällä ta
voin järjestetty opetus on aina toissijainen vaihto
ehto, joka tulee kysymykseen vain niissä tapauk
sissa, joissa opetusta ei voida järjestää peruskou
lun opetusryhmissä käyttämällä niitä järjestelyjä, 
joihin peruskoululaki antaa mahdollisuudet, esi
merkiksi koulunkäyntiavustajia. Säännös ei koske 
henkilöä, jonka kehitys ja henkinen toiminta on 
todettu siinä määrin estyneeksi tai häiriintyneek
si, ettei hän voi saavuttaa peruskoulun edellyttä
mää tieto- ja taitomäärää. 

Ehdotuksessa tarkoitettu kotona tai muussa 
sopivassa paikassa annettava opetus ei ole halli
tusmuodon 82 §:n 2 momentin tarkoittamaa 
kotiopetusta, vaan kunnan järjestämää ja koulu
viranomaisten valvomaa opetusta. Opetuksen jär
jestämisestä antaa ohjeet ja määräykset kouluhal
litus. Opetuksen laatua ja laajuutta määrättäessä 
on otettava huomioon oppilaiden terveydentila ja 
muut olosuhteet. Opetus voi sekä tunti- että 
oppimääriltään poiketa peruskoulussa annetta
vasta opetuksesta. 

23 §. Ehdotuksen mukaan itsenäisyyspäivä ja 
vapunpäivä, jotka on lailla säädetty vapaapäivik
si, vähennetään lukuvuoden työpäivistä silloin, 
kun ne sattuvat opettajan säännönmukaisiksi työ
päiviksi. Esitys liittyy peruskoulun opettajien työ
riidan lukuvuonna 1983-84 päättäneeseen so
vintoesitykseen, jonka työriidan osapuolet hyväk
syivät. Vastaava muutos on jo tehty kansakoulu
lakiin (247/ 57). 

43 §. Kansanopistojen sekä kansalais- ja työ
väenopistojen oikeudesta antaa todistuksia perus
koulun oppimäärän suorittamisesta annettu ase
tus (323/81) on perustunut kansakoululain 
33 §:n säännökseen. Kansakoululain kumoutues
sa on syytä sisällyttää lakiin säännös, jonka nojal
la kansanopistojen sekä kansalais- ja työväenopis
tojen oikeudesta antaa todistuksia peruskoulun 
oppimäärän suorittamisesta voidaan säätää ase
tuksella. 

57 §. Ehdotus liittyy Pohjoismaiden välillä 
peruskoulun luokanopettajien yhteispohjoismai
sista työmarkkinoista tehdyn sopimuksen eräiden 
määräysten hyväksymisestä sekä sopimuksen so
veltamisesta annettuun lakiin (365 /84). Kyseinen 
laki on säädetty perustuslainsäätämisjärjestykses
sä. Lain tarkoittama sopimus puolestaan edellyt
tää sopimuksen määräysten sisällyttämistä kansal
liseen lainsäädäntöön. Muut kuin opettajien kel
poisuutta koskevat tarvittavat säännökset on an
nettu asetuksella. 

58 §. Käytännössä on ilmennyt epäselvyyttä 
siitä, voidaanko tuntiopettaja ottaa toistaiseksi. 
Tästä syystä ehdotetaan säännöksen ottamista 
lakiin. Toistaiseksi voidaan ottaa sekä päätoimi
nen että sivutoiminen tuntiopettaja. 

69 §. Lain 72 §:n 2 momentissa ehdotetaan 
säädettäväksi, että yleisaineiden aineenopettajan 
viran haltijan eläkeikä on laissa säädetyin edelly
tyksin 55 vuotta. Samoin perustein ehdotetaan, 
että hänen eroamisikänsä olisi pääsääntöisesti 60 
vuotta. 

Kansakoululain 71 §:ää on muutettu 1984 
annetulla lailla (507/84) siten, että kouluhallitus 
voi kunnan hakemuksesta asianomaisen viranhal
tijan suostumuksella myöntää viranhaltijalle lu
van jatkaa virantoimitusta, jos ne esteet, jotka 
edellyttäisivät hänen vapauttamistaan virantoimi
tuksesta ovat poistettavissa. Vastaava muutos eh
dotetaan tehtäväksi peruskoululakiin. Järjestely 
on laajennettu koskemaan myös tuntiopettajia. 

72 §. Yleisaineiden aineenopettajia on koulu
tettu 1950-luvun loppupuolelta lukien kansalais
koulun opettajiksi. Peruskouluun siirtymisen jäl
keen yleisaineiden aineenopettajien virat ovat 
jatkuvasti vähentyneet, koska heidän opetta
miensa oppiaineiden opetus on ollut usein tar
koituksenmukaisempaa antaa muiden opettajien 
hoidettavaksi. Yleisaineiden aineenopettajat ovat 
saaneet suhteellisen suppean koulutuksen, joten 
heidän sijoittamisensa uusiin tehtäviin on tämän
kin vuoksi vaikeaa. Kun kansalaistaito ei perus
koululain voimaan tultua ole enää erillisenä op
piaineena yläasteella, tämän opettajaryhmän 
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työllistäminen entisestäänkin vaikeutuu. Edellä 
sanotun vuoksi ehdotetaan, että yleisaineiden 
aineenopettajan viran haltijan eläkeikä olisi pykä
lässä säädetyin edellytyksin 55 vuotta. 

Lainkohdassa 15 vuoden erityispalvelusaika on 
rajattu sillä tavoin, että alemman eläkeiän piiriin 
kuuluvilla yleisaineiden aineenopettajilla tästä 
palvelusajasta pääosa tai ainakin huomattava osa 
on tapahtunut kansalaiskoulussa. 

78 §. Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan lisät
täväksi viittaus 69 §:n 5 momenttiin. 

79 §. Vastaavasti kuin kunnan peruskoulussa 
myös peruskoulua korvaavassa koulussa on tar
peen siinää tehtäviä ja ratkaisuvaltaa koulun 
rehtorille. Muun muassa lyhytaikainen tehtävän 
hoidosta vapauttaminen on asia, josta rehtorin 
tulee voida päättää. 

81 §. Peruskoululain mukaan peruskoulua kor
vaava koulu on erillinen kouluyksikkö silloinkin 
kun sillä on sama ylläpitäjä yksityisen lukion 
kanssa. Koska peruskoulua korvaava koulu ei saa 
palkkausmenoihinsa valtionapua, vaan kunta saa 
valtionosuutta niihin käyttömenoihin, jotka ai
heutuvat opetuksen järjestämisestä peruskoulua 
korvaavassa koulussa, eivät peruskoulua korvaavat 
koulut ole yksityisten valtionapulaitosten toi
miehtosopimuslaissa (238/ 79) tarkoitettuja val
tionapulaitoksia. Peruskoulua korvaavien koulu
jen opettajien palvelussuhteen ehdoista on jo 
nykyisin lähes poikkeuksetta tehty toimiehtosopi
mus. Koska tätä käytäntöä ei ole aihetta muut
taa, ehdotetaan pykälään lisättäväksi tätä tarkoit
tava 2 momentti. 

94 §.Jos koululautakunnalle kuuluvia tehtäviä 
on siirretty lautakunnan alaisen viranhaltijan tai 
johtokunnan päätettäväksi, noudatetaan sään
nöksen mukaan nykyisin koululautakunnan pää
töksestä tehtävää valitusta koskevia säännöksiä. 
Muutoksenhakuviranomaisena on tällöin yleensä 
kouluhallitus. Koska viranhaltijan ja johtokun
nan ratkaisuvaltaan siirretään pääosin vähäisiä 
asioita (esimerkiksi lyhytaikaiset virkavapaudet), 
ei ole tarkoituksenmukaista, että asia tulee suo
raan keskusviraston ratkaistavaksi. Tämän vuoksi 
ehdotetaan, että varsinainen muutoksenhaku ei 
tässä tapauksessa tulisi kysymykseen, vaan pää
tökseen tyytymätön voisi kirjallisesti vaatia, että 
asia saatetaan koululautakunnan ratkaistavaksi. 
Vaatimus toimitettaisiin asianomaiselle viranhal
tijalle taikka johtokunnan esittelijälle tai sihtee
rille, joka saattaa asian viran puolesta koululauta
kunnan ratkaistavaksi. Koululautakunnan pää
töksestä voitaisiin valittaa, jollei tätä ole erikseen 
kielletty. 

104 §. Säännöstä on täydennetty alakansakou
lunopettajien, erikoistuneiden luokanopettajien 
ja ala-asteen käsityönopettajien aseman selkiyttä
miseksi. Ehdotus ei merkitse asiallista muutosta. 

2.2. Lukiolaki 

Lakiehdotuksen 15, 32, 43, 53 a ja 60 §:n 
perustelut ovat samat kuin edellä vastaavien 
peruskoululain pykäläehdotusten (23 ja 58 §, 
69 §:n 5 momentti sekä 79 ja 94 §). 

2 3 § . ] otta parannettaisiin aikuisväestön mah
dollisuuksia jatkuvan koulutuksen periaatteen 
mukaisesti suorittaa lukion oppimääriä, ehdote
taan, että asetuksella voitaisiin säätää todistuk
senanto-oikeuden ja ylioppilastutkinnon toi
meenpano-oikeuden myöntämisestä joillekin 
kansanopistoille. Lukion suorittamiseen tähtää
vää opiskelua on kansanopistoissa harjoitettu jo 
pitkään, mutta todistuksen saamiseksi on opiske
lijoiden ollut kirjoittauduttava yksityisoppilaiksi 
lukioon. Asetuksessa olisi tarkoitus säätää todis
tuksenanto-oikeudesta ja ylioppilastutkinnon toi
meenpanosta niissä kansanopistoissa, joissa on 
koko lukion oppimäärän suorittavia opiskelijoita. 
Suorittajien määrä tulee opiskelijamääristä tähän 
asti saatujen kokemusten ja arvion mukaan jää
mään niin pieneksi, että sillä ei ole merkitystä 
lukion valtakunnalliselle mitoitukselle. Kansan
opisto sisäoppilaitosmuotoisena ei sovellu kuin 
suhteellisen pienelle osalle aikuisopiskelijoita. 

2.3. lltalukiolaki 

Muutokset lukiolain 32 ja 43 §:ään koskevat 
iltalukiolaissa olevien viittaussäännösten johdosta 
myös iltalukion virkoja, viranhaltijoita ja tunti
opettajia sekä yksityisen iltalukion toimia, toi
menhaltijoita ja tuntiopettajia. Samalla ehdote
taan muutettavaksi lain 19 §:n 2 momenttia ja 
lisättäväksi lakiin uusi 21 a ja 23 a §. Näiden 
ehdotusten tarkoituksena on tehdä mahdolliseksi 
tehtävien ja ratkaisuvallan siinäminen koululau
takunnalta kunnan muulle viranomaiselle tai 
viranhaltijalle myös iltalukiossa sekä johtokun
nalta rehtorille myös yksityisessä iltalukiossa. Eh
dotetut säännökset koskevat myös kunnan ja 
yksityisen lukion iltalinjoja. 
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2.4. Laki kunnan peruskoulun, lukion ja 
yleisen kirjaston valtionosuuksista ja 
-avustuksista sekä lainoista 

Ehdotetuilla muutoksilla tehtäisiin pysyväksi 
nyt väliaikaisesti voimassa oleva järjestely, jonka 
mukaan vammaista viranhaltijaa (rehtoria, opet
tajaa tai oppilaskodinhoitajaa) avustavan henki
lön palkkauskustannukset luetaan valtionosuu
teen oikeuttaviksi käyttökustannuksiksi. Uutta 
ehdotuksessa on, että järjestely koskisi myös tun
tiopettajaa. 

3. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Muutosehdotusten merkittävimmät kustan
nukset aiheutuvat yleisaineiden opettajien eläke
ja eroamisiän alentamisesta. Vuotuiskustannukset 
ovat noin 8,8 miljoonaa markkaa. Toinen mer
kittävä kustannuksia aiheuttava muutosehdotus 
on vammaisen peruskoulun oppilaan opettami
nen kotona tai muualla koulun ulkopuolella. 
Näitä kustannuksia on vaikeata arvioida etukä
teen. Tällaista opetusta annetaan jo nykyisin 
jossakin määrin sosiaalialan sen erityisopetuksen 
yhteydessä, joka siirtyy 1 päivänä elokuuta 1985 
peruskoulun erityisopetuksen osaksi. Muut muu
tosehdotukset eivät aiheuta merkittäviä lisäkus
tannuksia nykyisestään. 
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4. Tarkemmat säännökset ja mää
räykset 

Tehtävien ja ratkaisuvallan siirtäminen perus
koulua korvaavan koulun ja yksityisen lukion 
sekä iltalukion ja yksityisen iltalukion viranhalti
jalle edellyttää asetuksella säädettäväksi asioista, 
joissa ratkaisuvaltaa voidaan siirtää. Asetuksella 
on tarkoitus siirtää rehtorin ratkaistavaksi lyhyi
den virkavapauksien myöntäminen ja lyhytaikai
nen tehtävien hoidosta vapauttaminen. Kansa
lais- ja työväenopistojen sekä kansanopistojen 
oikeus antaa todistuksia peruskoulun oppimäärän 
suorittamisesta on tarkoitus säätää asetuksella 
kouluhallituksen luvan varaiseksi. Oikeuden lu
kion päästötodistuksen tai sen osaa vastaavan 
todistuksen antamiseen myöntäisi valtioneuvosto. 

5. Voimaan tulo 

Ehdotetut säännökset tulisi saada voimaan pe
ruskoululain, lukiolain ja niihin liittyvien lakien 
voimaantullessa eli 1 päivänä elokuuta 1985 
lukuun ottamatta kunnan peruskoulun, lukion ja 
yleisen kirjaston valtionosuuksista ja -avustuksista 
sekä lainoista annetun lain 5 §:n 2 momentin 1 b 
kohdan säännöstä. Tämä lainkohta ehdotetaan 
tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 1986, 
koska sitä aineellisesti vastaava momenttiin väli
aikaisesti vuonna 1984 lisätty 1 a kohta (508/ 
84) on voimassa 31 päivään joulukuuta 1985. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdorukset: 
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1. 
Laki 

peruskoululain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 27 päivänä toukokuuta 1983 annetun peruskoululain (476/83) 23 §, 57 §:n 1 

momentti, 58 §:n 4 momentti, 69 §:n 2 momentti, 72 §:n 2 momentti, 78 §:n 3 momentti, 94 §:n 2 
momentti ja 104 § sekä 

lisätään lakiin uusi 10 a §, 43 §:ään uusi 2 momentti, 69 §:ään uusi 5 momentti, 79 §:ään uusi 2 
momentti, 81 §:ään uusi 2 momentti ja 94 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti 
siirtyy 4 momentiksi, seuraavasti: 

10 a § 
Kunta voi järjestää 5 §:n 2 momentissa tarkoi

tettua esiasteen opetusta myös päiväkodissa an
nettavan opetuksen yhteydessä, jos opetuksen 
järjestäminen muulla tavoin on oppilaan tervey
dentila ja muut olosuhteet huomioon ottaen 
epätarkoituksenmukaista. 

Oppivelvollisuusikäiselle, joka voi saavuttaa 
peruskoulun edellyttämän tieto- ja taitomäärän 
mutta jota ei hänen vammansa vuoksi voida 
opettaa peruskoulun opetusryhmissä, voi kunta 
järjestää peruskouluopetusta oppilaan kotona tai 
muussa sopivassa paikassa. 

Ohjeet ja määräykset 1 ja 2 momentissa tarkoi
tetun opetuksen järjestämisestä antaa kouluhalli
tus. Opetuksessa voidaan, sen mukaan kuin kou
luhallitus määrää, poiketa tämän lain ja sen 
nojalla annetun asetuksen säännöksistä. 

23 § 
Peruskoulun lukuvuodessa on 190 työpäivää. 

Lukuvuoden työpäivistä vähennetään kuitenkin 
muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itse
näisyyspäivä ja vapunpäivä. Työpäivien lukumää
rästä voidaan erityisestä syystä poiketa, sen mu
kaan kuin asetuksella säädetään. 

43 § 

Kansanopiston sekä kansalais- ja työväenopis
ton oikeudesta antaa todistuksia peruskoulun 
oppimäärän tai sen osan suorittamisesta sääde
tään asetuksella. 

57 § 
Peruskoulun virkaan voidaan vakinaiseksi ni

mittää vain Suomen kansalainen. Peruskoulun 
vieraan kielen opettajanvirkaan voidaan kuiten-

kin nimittää muukin kuin Suomen kansalainen 
sekä peruskoulun luokanopettajan virkaan Islan
nin, Norjan, Ruotsin tai Tanskan kansalainen. 

58 § 

Koululautakunta ottaa viransijaisen ja tunti
opettajan. Viransijainen ja tuntiopettaja voidaan 
ottaa virkaan tai tehtävään sitä haettavaksi julis
tamatta. Tuntiopettaja otetaan toistaiseksi tai 
määräajaksi. 

69 § 

Tämän lain 72 §:n 2 momentissa tarkoitettu 
yleisaineiden aineenopettajan viran haltija on 
velvollinen eroamaan virastaan heinäkuun 31 
päivänä sinä vuonna, jona hän täyttää 60 vuotta, 
jollei lääninhallitus anna hänelle oikeutta pysyä 
virassaan pitempään. Asetuksella voidaan säätää, 
että joissakin muissa rehtorin- ja opettajanvirois
sa, joiden laatu sitä vaatii, eroamisikä on 1 
momentissa säädettyä alempi, ei kuitenkaan alle 
55 vuotta. 

Kouluhallitus voi kunnan hakemuksesta asian
omaisen viranhaltijan tai tuntiopettajan suostu
muksella myöntää hänelle luvan jatkaa virantoi
mitusta tai tehtävien hoitoa enintään kolmen 
vuoden määräajan kerrallaan, jos viran tai tehtä
vien hoitoa haittaavat esteet, joiden perusteella 
hänet 62 §:n 2 momentin tai tämän pykälän 4 
momentin mukaisesti olisi vapautettava virantoi
mituksesta, virasta tai tehtävien hoidosta, voi
daan poistaa. Tässä tarkoituksessa voidaan palka
ta avustava henkilö ja käyttää työolosuhteiden 
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järjestelyä, apuvälineitä ja muita vastaavia tuki
toimia. Kunnan tulee liittää hakemukseen asia
kirjat, joista ilmenevät täysipainoisen viran tai 
tehtävien hoidon jatkamisen edellytykset sekä 
selvitys edellä mainituista tukitoimista ja niiden 
antamista mahdollisuuksista esteiden poistami
seen. Kouluhallitus voi peruuttaa luvan, jos sii
hen on syytä. 

72§ 

Yleisaineiden aineenopettajan viran haltijan, 
jolla on 30 vuotta eläkeaikaa ja joka on toiminut 
kansalaiskoulun ja peruskoulun yleisaineiden ai
neenopettajana elokuun 1 päivän 1958 ja heinä
kuun 31 päivän 1985 välisenä aikana yhteensä 
vähintään 15 vuotta, eläkeikä on 55 vuotta. 
Aseruksella voidaan säätää, että joissakin muissa 
rehtorin- ja opettajanviroissa, joiden laatu sitä 
vaatii, eläkeikä on 1 momentissa säädettyä alem
pi, ei kuitenkaan alle 55 vuotta. 

78 § 

Peruskoulua korvaavan koulun rehtorin ja 
opettajan toimista, toimenhaitijoista ja tunti
opettajista on soveltuvin osin voimassa, mitä 55 
§:n 2 ja 3 momentissa, 58 §:ssä, 59 §:n 1 ja 2 
momentissa, 62-67 §:ssä, 69 §:n 1 ja 3-5 
momentissa ja 70 §:ssä on säädetty peruskoulun 
viroista, viranhaitijoista ja tuntiopettajista. Kou
lulautakunnalle säädetyt tehtävät hoitaa kuiten
kin peruskoulua korvaavan koulun johtokunta. 

79 § 

Peruskoulua korvaavan koulun johtokunnalle 
78 §:n mukaan kuuluva tehtävä voidaan asetuk
sella tai sen nojalla ohjesäännössä määrätä kou
lun rehtorin tehtäväksi. 

81 § 

Korvaus, jonka kunta 1 momentissa tarkoite
tun sopimuksen perusteella suorittaa korvaavan 
koulun ylläpitäjälle, katsotaan yksityisten valtion
apulaitosten toimiehtosopimuslaissa (238/79) 
tarkoitetuksi lakisääteiseksi valtionavuksi. 

94 § 

Peruskoulun viranhaltijan ja johtokunnan pää
tökseen haetaan muutosta valittamalla koululau
takunnalle. Valitusaika on 14 päivää. 

Jos koululautakunnalle tämän lain tai sen 
nojalla annetun asetuksen mukaan kuuluva asia 
on siirretty viranhaltijan tai johtokunnan päätet
täväksi, ei viranhaltijan tai johtokunnan päätök
seen saa valittamalla hakea muutosta. Viranhalti
jan tai johtokunnan on saatettava asia koululau
takunnan ratkaistavaksi, jos päätökseen tyytymä
tön 14 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatu
aan sitä kirjallisesti vaatii. Päätökseen on liitettä
vä ohjeet, joista ilmenee miten päätökseen tyyty
mättömän on meneteltävä asian saattamiseksi 
lautakunnan käsiteltäväksi. 

104 § 
Tämän lain tultua voimaan peruskoulun tunti

opettajan ja työnohjaajan viran haltijat ovat pe
ruskoulun tuntiopettajia, apukoulun, tarkkailu
luokan ja muiden erityiskoulujen ja -luokkien 
opettajat ovat erityisluokanopettajia, alakansa
koulunopettajat ja erikoistuneet luokanopettajat 
luokanopettajia, ala-asteen käsityönopettajat ai
neenopettajia sekä asuntolanhoitajat oppilas
kodinhoitajia. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 
1985. 
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2 . 
Laki 

lukiolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 27 päivänä toukokuuta 1983 annetun lukiolain (477/83) 15 §:n 1 momentti, 32 §:n 4 

momentti ja 60 §:n 2 momentti sekä 
Iisätäiin 23 §:ään uusi 5 momentti, 43 §:ään uusi 4 momentti, lakiin uusi 53 a §ja 60 §:ään uusi 3 

momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, seuraavasti: 

15 § 
Lukion lukuvuodessa on, lukion ylintä vuosi

luokkaa lukuunottamatta, 190 työpäivää. Luku
vuoden työpäivistä vähennetään kuitenkin 
muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itse
näisyyspäivä ja vapunpäivä. Työpäivien lukumää
rästä voidaan erityisestä syystä poiketa, sen mu
kaan kuin asetuksella säädetään. 

23 § 

Kansanopiston oikeudesta antaa todistuksia lu
kion oppimäärän tai sen osan suorittamisesta ja 
panna toimeen ylioppilastutkinto säädetään ase
tuksella. 

32 § 

Koululautakunta ottaa viransijaisen ja tunti
opettajan. Viransijainen ja tuntiopettaja voidaan 
ottaa virkaan tai tehtävään sitä haettavaksi julis
tamatta. Tuntiopettaja otetaan toistaiseksi tai 
määräajaksi. 

43 § 

Kouluhallitus voi kunnan hakemuksesta asian
omaisen viranhaltijan tai tuntiopettajan suostu
muksella myöntää hänelle luvan jatkaa virantoi
mitusta tai tehtävien hoitoa enintään kolmen 
vuoden määräajan kerrallaan, jos viran tai tehtä
vien hoitoa haittaavat esteet, joiden perusteella 
hänet 36 §:n 2 momentin tai tämän pykälän 3 
momentil;l mukaisesti olisi vapautettava virantoi
mituksesta, virasta tai tehtävien hoidosta, voi
daan poistaa. Tässä tarkoituksessa voidaan palka-

ta avustava henkilö tai käyttää työolosuhteiden 
järjestelyä, apuvälineitä ja muita vastaavia tuki
toimia. Kunnan tulee liittää hakemukseen asia
kirjat, joista ilmenevät täysipainoisen viran tai 
tehtävien hoidon jatkamisen edellytykset sekä 
selvitys edellä mainituista tukitoimista ja niiden 
antamista mahdollisuuksista esteiden poistami
seen. Kouluhallitus voi peruuttaa luvan, jos sii
hen on syytä. 

53 a § 
Yksityisen lukion johtokunnalle 52 tai 53 §:n 

mukaan kuuluva tehtävä voidaan asetuksella tai 
sen nojalla ohjesäännössä määrätä yksityisen lu
kion rehtorin tehtäväksi. 

60 § 

Lukion viranhaltijan ja johtokunnan päätök
seen haetaan muutosta valittamalla koululauta
kunnalle. Valitusaika on 14 päivää. 

Jos koululautakunnalle tämän lain tai sen 
nojalla annetun asetuksen mukaan kuuluva asia 
on siirretty viranhaltijan tai johtokunnan päätet
täväksi, ei viranhaltijan tai johtokunnan päätök
seen saa valittamalla hakea muutosta. Viranhalti
jan tai johtokunnan on saatettava asia koululau
takunnan ratkaistavaksi, jos päätökseen tyytymä
tön 14 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatu
aan sitä kirjallisesti vaatii. Päätökseen on liitettä
vä ohjeet, joista ilmenee, miten päätökseen tyy
tymättömän on meneteltävä asian saattamiseksi 
lautakunnan käsiteltäväksi. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 
1985. 
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3. 
Laki 

iltalukiolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 27 päivänä toukokuuta 1983 annetun iltalukiolain (478/83) 19 §:n 2 momentti sekä 
lisätään lakiin uusi 21 a ja 23 a § seuraavasti: 

19 § 

Yksityisen lukion iltalinjasta on soveltuvin osin 
voimassa, mitä 1 §:n 1 ja 2 momentissa, 21 §:n 1 
ja 2 momentissa ja 21 a §:ssä on säädetty 
yksityisestä iltalukiosta, jollei 20 §:ssä tai lukio
laissa toisin säädetä. 

21 a § 
Yksityisen iltalukion johtokunnalle 21 §: n 1 

tai 2 momentin mukaan kuuluva tehtävä voidaan 
asetuksella ja sen nojalla ohjesäännössä määrätä 
yksityisen iltalukion rehtorin tehtäväksi. 

4. 

8 luku 

Erinäisiä säännöksiä 

23 a § 
Tämän lain mukaan koululautakunnalle kuu

luva tehtävä voidaan asetuksella tai sen nojalla 
johtosäännöllä määrätä kunnan muun viranomai
sen tai viranhaltijan tehtäväksi. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 
1985. 

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

annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kunnan peruskoulun, lukion ja yleisen kirjaston valtionosuuksista ja -avustuksista sekä 

lainoista 28 päivänä joulukuuta 1978 annetun lain (1112/78) 4 §:n 2 momentin 2 kohta, sellaisena 
kuin se on 27 päivänä toukokuuta 1983 annetussa laissa (480/83), sekä 

lisätään 5 §:n 2 momenttiin, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 18 päivänä joulukuuta 1981 
ja 3 päivänä kesäkuuta 1983 annetuilla laeilla (945/81 ja 496/83), uusi 1 b kohta seuraavasti: 

4 § 

Valtionosuuteen oikeuttaviksi peruskoulun 
käyttökustannuksiksi luetaan: 

2) oppilaskodeista sekä oppilaiden majoituk
sesta ja kuljetuksesta, kuljettamis- ja saattoavus
tuksista, oppilaskodinhoitajien, vaikeasti vam
maisten oppilaiden koulunkäyntiavustajien ja 
vaikeasti vammaisia viranhaltijoita ja tuntiopetta
jia avustavien henkilöiden palkoista ja peruskou
lun viranhaltijoiden lakkaotuspalkoista sekä niis-

tä menevtsta työnantajan sosiaaliturvamaksuista 
aiheutuvat käyttömenot; sekä 

5 § 

Valtionosuuteen oikeuttaviksi lukion käyttö
kustannuksiksi luetaan: 

1 b) vaikeasti vammaisia viranhaltijoita ja tun
tiopettajia avustavien henkilöiden palkoista ja 
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niistä menevistä työnantajan sosiaaliturvamak
suista aiheutuvat menot; 

Helsingissä 3 päivänä toukokuuta 1985 

Tämä laki tulee voimaan 4 §:n 2 momentin 2 
kohdan osalta 1 päivänä elokuuta 1985 ja 5 §:n 2 
momentin 1 b kohdan osalta 1 päivänä tammi
kuuta 1986. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Opetusministeri Kaarina Suonio 

2 438500126B 
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Lzite 

1 . 

Laki 
peruskoululain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 27 päivänä toukokuuta 1983 annetun peruskoululain (476/83) 23 §, 57 §:n 1 

momentti, 58 §:n 4 momentti, 69 §:n 2 momentti, 72 §:n 2 momentti, 78 §:n 3 momentti, 94 §:n 2 
momentti ja 104 § sekä 

Iisätäiin lakiin uusi 10 a §, 43 §:ään uusi 2 momentti, 69 §:ään uusi 5 momentti, 79 §:ään uusi 2 
momentti, 81 §:ään uusi 2 momentti ja 94 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti 
siirtyy 4 momentiksi, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

23 § 
Peruskoulun lukuvuodessa on 190 työpäivaa. 

Työpäivien lukumäärästä voidaan erityisestä syys
tä poiketa sen mukaan kuin asetuksella sääde
tään. 

Ehdotus 

10 a § 
Kunta voijärjestää 5 §:n 2 momentissa tarkoi

tettua esiasteen opetusta myös päiväkodissa an
nettavan opetuksen yhteydessä, jos opetuksen 
järjestäminen muulla tavoin on oppilaan tervey
dentila ja muut olosuhteet huomioon ottaen 
epätarkoituksenmukaista. 

Oppivelvollisuusikäiselle, joka voi saavuttaa 
peruskoulun edellyttämän tieto- ja taitomäärän 
mutta jota ei hänen vammansa vuoksi voida 
opettaa peruskoulun opetusryhmissä, voi kunta 
järjestää peruskouluopetusta oppilaan kotona tai 
muussa sopivassa paikassa. 

Ohjeet ja määräykset 1 ja 2 momentissa tarkoi
tetun opetuksen järjestämisestä antaa kouluhalli
tus. Opetuksessa voidaan, sen mukaan kuin kou
luhallitus määrää, poiketa tämän lain ja sen 
nojalla annetun asetuksen säiinnöksistä. 

23 § 
Peruskoulun lukuvuodessa on 190 tyopa1vaa. 

Lukuvuoden työpäivistä vähennetään kuitenkin 
muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itse
näisyyspäivä ja vapunpäivä. Työpäivien lukumää
rästä voidaan erityisestä syystä poiketa, sen mu
kaan kuin asetuksella säädetään. 

43 § 

Kansanopiston sekä kansalais- ja työväenopis
ton oikeudesta antaa todistuksia peruskoulun 
oppimåii"rän tai sen osan suorittamisesta säå"de
täiin asetuksella. 
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Voimassa oleva laki 

57 § 
Peruskoulun virkaan voidaan vakinaiseksi ni

mittää vain Suomen kansalainen. Peruskoulun 
vieraan kielen opettajanvirkaan voidaan kuiten
kin vakinaiseksi nimittää muukin kuin Suomen 
kansalainen. 

Ehdotus 

57 § 
Peruskoulun virkaan voidaan vakinaiseksi ni

mittää vain Suomen kansalainen. Peruskoulun 
vieraan kielen opettajan opettajanvirkaan voi
daan kuitenkin nimittää muukin kuin Suomen 
kansalainen sekä peruskoulun luokanopettajan 
virkaan Islannin, Norjan, Ruotsin tai Tanskan 
kansalainen. 

58 § 

Koululautakunta ottaa viransijaisen ja tunti
opettajan. Viransijainen ja tuntiopettaja voidaan 
ottaa virkaan tai tehtävään sitä haettavaksi julis
tamatta. 

Koululautakunta ottaa viransijaisen ja tunti
opettajan. Viransijainen ja tuntiopettaja voidaan 
ottaa virkaan tai tehtävään sitä haettavaksi julis
tamatta. Tuntiopettaja otetaan toistaiseksi tai 
määräajaksi. 

69 § 

Asetuksella voidaan säätää, että joissakin reh
torin- ja opettajanviroissa, joiden laatu sitä vaatii, 
eroamisikä on alempi, ei kuitenkaan alle 55 
vuotta. 

Tämän lain 72 §:n 2 momentissa tarkoitettu 
yleisaineiden aineenopettajan viran halttja on 
velvollinen eroamaan virastaan heinäkuun 31 
päivänä sinä vuonna, jona hän täyttää 60 vuotta, 
jollei lääninhallitus anna hänelle oikeutta pysyä 
virassaan pitempään. Asetuksella voidaan säätää, 
että joissakin muissa rehtorin- ja opettajanvirois
sa, joiden laatu sitä vaatii, eroamisikä on 1 
momentissa säädettyä alempi, ei kuitenkaan alle 
55 vuotta. 

Kouluhallitus voi kunnan hakemuksesta asian
omaisen viranhaltijan tai tuntiopettajan suostu
muksella myöntää hänelle luvan jatkaa virantoi
mitusta tai tehtävien hoitoa enintään kolmen 
vuoden määräajan kerrallaan, jos viran tai tehtä
vien hoitoa haittaavat esteet, joiden perusteella 
hänet 62 §:n 2 momentin tai tämän pykälän 4 
momentin mukaisesti olisi vapautettava virantoi
mituksesta, virasta tai tehtävien hoidosta, voi
daan poistaa. Tässä tarkoituksessa voidaan palka
ta avustava henkilö ja käyttää työolosuhteiden 
järjestelyä, apuvälineitä ja muita vastaavia tuki
toimia. Kunnan tulee liittää hakemukseen asia
kirjat, joista ilmenevät täysipainoisen viran tai 
tehtävien hoidon jatkamisen edellytykset sekä 
selvitys edellä mainituista tukitoimista ja niiden 
antamista mahdollisuuksista esteiden poistami
seen. Kouluhallitus voi peruuttaa luvan, jos sii
hen on syyti/. 
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Voimassa oleva laki Ehdotus 

72 § 

Asetuksella voidaan säätää, että joissakin reh
torin- ja opettajanviroissa, joiden laatu sitä vaatii, 
eläkeikä on alempi, ei kuitenkaan alle 55 vuotta. 

Yleisainezden aineenopettajan viran haltijan, 
jolla on 30 vuotta eläkeaikaa ja joka on toiminut 
kansalaiskoulun ja peruskoulun yleisainezden ai
neenopettajana elokuun 1 päivän 1958 ja heinä
kuun 31 päivän 1985 välisenä aikana yhteensä 
viihintään 15 vuotta, eläkeikä on 55 vuotta. 
Asetuksella voidaan säätää, että joissakin muissa 
rehtorin- ja opettajanviroissa, joiden laatu sitä 
vaatii, eläkeikä on 1 momentissa säädettyä alem
pi, ei kuitenkaan alle 55 vuotta. 

78 § 

Peruskoulua korvaavan koulun rehtorin ja 
opettajan toimista, toimenhaitijoista ja tunti
opettajista on soveltuvin osin voimassa, mitä 55 
§:n 2 ja 3 momentissa, 58 §:ssä, 59 §:n 1 ja 2 
momentissa, 62-67 §:ssä, 69 §:n 1, 3 ja 4 
momentissa ja 70 §:ssä on säädetty peruskoulun 
viroista, viranhaitijoista ja tuntiopettajista. Kou
lulautakunnalle säädetyt tehtävät hoitaa kuiten
kin peruskoulua korvaavan koulun johtokunta. 

Peruskoulua korvaavan koulun rehtorin ja 
opettajan toimista, toimenhaitijoista ja tunti
opettajista on soveltuvin osin voimassa, mitä 55 
§:n 2 ja 3 momentissa, 58 §:ssä, 59 §:n 1 ja 2 
momentissa, 62-67 §:ssä, 69 §:n 1 ja 3-5 
momentissa ja 70 §:ssä on säädetty peruskoulun 
viroista, viranhaitijoista ja tuntiopettajista. Kou
lulautakunnalle säädetyt tehtävät hoitaa kuiten
kin peruskoulua korvaavan koulun johtokunta. 

79 § 

Peruskoulua korvaavan koulun johtokunnalle 
78 §:n mukaan kuuluva tehtävä voidaan asetuk
sella tai sen nojalla ohjesäännössä määrätä kou
lun rehtorin tehtäväksi. 

81 § 

Korvaus, jonka kunta 1 momentissa tarkoite
tun sopimuksen perusteella suorittaa korvaavan 
koulun ylläpitäjälle, katsotaan yksityisten valtion
apulaitosten toimiehtosopimuslaissa (238179) 
tarkoitetuksi lakisääteiseksi valtionavuksi. 

94 § 

Peruskoulun viranhaltijan ja johtokunnan pää
tökseen haetaan muutosta valittamalla koululau
takunnalle. Valitusaika on neljätoista päivää. jos 
koululautakunnalle kuuluvia tehtäviä on sit'"etty 
lautakunnan alaisen viranhaltzjan tai johtokun
nan päätettäväksi, noudatetaan koululautakun-

Peruskoulun viranhaltijan ja johtokunnan pää
tökseen haetaan muutosta valittamalla koululau
takunnalle. Valitusaika on 14 päivää. 

jos koululautakunnalle tämän lain tai sen 
nojalla annetun asetuksen mukaan kuuluva teh
tävä· on sii"etty viranhaltijan tai johtokunnan 
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Voimassa oleva laki 

nan päätöksestä tehtävää valitusta koskevia sään
nöksiä. 

104 § 
Tämän lain tultua voimaan peruskoulun tunti

opettajan ja työnohjaajan viran haltijat ovat pe
ruskoulun tuntiopettajia, apukoulun, tarkkailu
luokan ja muiden erityiskoulujen ja -luokkien 
opettajat ovat erityisluokanopettajia sekä asunto
lanhoitajat oppilaskodinhoitajia. 

2 . 

Ehdotus 

päätettäväksi, ei viranhaltijan tai johtokunnan 
päätökseen saa valittamalla hakea muutosta. Vi
ranhaltijan tai johtokunnan on saatettava asia 
koululautakunnan ratkaistavaksi, jos päätökseen 
tyytymätön 14 päivän kuluessa päätöksestä tie
don saatuaan sitä kirjallisesti vaatii. Päätökseen 
on lzitettävä ohjeet, joista zlmenee, miten pää
tökseen tyytymättömän on meneteltävä asian 
saattamiseksi lautakunnan käsiteltäväksi. 

104 § 
Tämän lain tultua voimaan peruskoulun tunti

opettajan ja työnohjaajan viran haltijat ovat pe
ruskoulun tuntiopettajia, apukoulun, tarkkailu
luokan ja muiden erityiskoulujen ja -luokkien 
opettajat ovat erityisluokanopettajia, alakansa
koulunopettajat ja erzkoistuneet luokanopettajat 
luokanopetta;ia, ala-asteen käsityönopettajat ai
neenopettajia sekä asuntolanhoitajat oppilas
kodinhoitajia. 

Tämä laki tulee vozmaan 1 päivänä elokuuta 
1985. 

Laki 
lukiolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 27 päivänä toukokuuta 1983 annetun lukiolain (477 /83) 15 §:n 1 momentti, 32 §:n 4 

momentti ja 60 §:n 2 momentti sekä 
lisätään 23 §:ään uusi 5 momentti, 43 §:ään uusi 4 momentti, lakiin uusi 53 a §ja 60 §:ään uusi 3 

momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siinyy 4 momentiksi, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

15 § 
Lukion lukuvuodessa on, lukion ylintä vuosi

luokkaa lukuun ottamatta, 190 työpäivää. Työ
päivien lukumäärästä voidaan erityisestä syystä 
poiketa sen mukaan kuin asetuksella säädetään. 

Ehdotus 

15 § 
Lukion lukuvuodessa on, lukion ylintä vuosi

luokkaa lukuunottamatta, 190 työpäivää. Luku
vuoden työpäivistä vähennetään kuitenkin 
muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itse
näisyyspäivä ja vapunpäivä. Työpäivien lukumää
rästä voidaan erityisestä syystä poiketa, sen mu
kaan kuin asetuksella säädetään. 



14 1985 vp. - HE n:o 68 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

23 § 

Kansanopiston oikeudesta antaa todistuksia lu
kion oppimäärän tai sen osan suorittamisesta ja 
panna toimeen yliopptlastutkinto säädetään ase
tuksella. 

32 § 

Koululautakunta ottaa viransijaisen ja tunti
opettajan. Viransijainen ja tuntiopettaja voidaan 
ottaa virkaan tai tehtävään sitä haettavaksi julis
tamatta. 

Koululautakunta ottaa viransijaisen ja tunti
opettajan. Viransijainen ja tuntiopettaja voidaan 
ottaa virkaan tai tehtävään sitä haettavaksi julis
tamatta. Tuntiopettaja otetaan toistaiseksi tai 
määräajaksi. 

43 § 

Kouluhallitus voi kunnan hakemuksesta asian
omaisen viranhaltijan tai tuntiopettajan suostu
muksella myöntää hänelle luvan ;atkaa virantoi
mitusta tai tehtävien hoitoa enintään kolmen 
vuoden määräajan kerrallaan, jos viran tai tehtä
vien hoitoa haittaavat esteet, joiden perusteella 
hänet 36 §:n 2 momentin tai tämän pykälän 3 
momentin mukaisesti olisi vapautettava virantoi
mituksesta, virasta tai tehtävien hoidosta, voi
daan poistaa. Tässä tarkoituksessa voidaan palka
ta avustava henkilö tai käyttää työolosuhteiden 
järjestelyä, apuvälineitä ;a muita vastaavia tuki
toimia. Kunnan tulee ltittää hakemukseen asia
kirjat, joista tfmenevät täysipainoisen viran tai 
tehtiivien hoidon ;atkamisen edellytykset sekä 
selvitys edellä mainituista tukitoimista ;a niiden 
antamista mahdollisuuksista esteiden poistami
seen. Kouluhallitus voi peruuttaa luvan, jos sii
hen on syytä. 

53 a § 
Yksityisen lukion johtokunnalle 52 tai 53 §:n 

mukaan kuuluva tehtävä voidaan asetuksella tai 
sen no;alla ohjesäännössä määrätä yksityisen lu
kion rehtorin tehtäväksi. 

60 § 

Lukion viranhaltijan ja johtokunnan päätök
seen haetaan muutosta valittamalla koululauta
kunnalle. Valitusaika on neljätoista päivää. jos 
koululautakunnalle kuuluvia tehtäviä on siirretty 
lautakunnan alaisen viranhalttjan tat· johtokun
nan päätettäväksi, noudatetaan koululautakun-

Lukion viranhaltijan ja johtokunnan päätök
seen haetaan muutosta valittamalla koululauta
kunnalle. Valitusaika on 14 päivää. 

jos koululautakunnalle tämän lain tai sen 
no;alla annetun asetuksen mukaan kuuluva asia 
on siirretty viranhalttjan tai johtokunnan päätet-
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Voimassa oleva laki 

nan päätöksestä tehtävää valitusta koskevia sään
nöksiä. 

3. 

Ehdotus 

täväksi, ei viranhaltijan tai johtokunnan päätök
seen saa valittamalla hakea muutosta. Viranhalti
jan tai johtokunnan on saatettava asia koululau
takunnan ratkaistavaksi, jos päätökseen tyytymä
tön 14 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatu
aan sitä kirjallisesti vaatii. Päätökseen on ltitettä
vä ohjeet, joista zlmenee, miten päätökseen tyy
tymättömän on meneteltävä asian saattamiseksi 
lautakunnan käsiteltäväksi. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 
1985. 

Laki 
iltalukiolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 27 päivänä toukokuuta 1983 annetun iltalukiolain (478/83) 19 §:n 2 momentti sekä 
lisijtään lakiin uusi 21 a ja 2 3 a § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

19 § 

Yksityisen lukion iltalinjasta on soveltuvin osin 
voimassa, mitä 1 §:n 1 ja 2 momentissaja 21 §:n 
1 ja 2 momentissa on säädetty yksityisestä iltalu
kiosta, jollei 20 §:ssä tai lukiolaissa toisin säädetä. 

Yksityisen lukion iltalinjasta on soveltuvin osin 
voimassa, mitä 1 §:n 1 ja 2 momentissa, 21 §:n 1 
ja 2 momentissa Ja 21 a §:ssä on säädetty yksityi
sestä iltalukiosta, jollei 20 §:ssä tai lukiolaissa 
toisin säädetä. 

21 a § 
Yksityisen zltalukion johtokunnalle 21 §:n 1 

tai 2 momentin mukaan kuuluva tehtävä voidaan 
asetuksella ja sen nojalla ohjesäännössä määrätä 
yksityisen zltalukion rehtorin tehtäväksi. 

8 luku 

Erinäisiä säännöksiä 

23 a § 
Tämän lain mukaan koululautakunnalle kuu

luva tehtävä voidaan asetuksella tai sen noJalla 
johtosäännöllä määrätä kunnan muun viranomai
sen tai viranhaltzjan tehtäväksi. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 
1985. 
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4. 

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

annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kunnan peruskoulun, lukion ja yleisen kirjaston valtionosuuksista ja -avustuksista sekä 

lainoista 28 päivänä joulukuuta 1978 annetun lain (1112/78) 4 §:n 2 momentin 2 kohta, sellaisena 
kuin se on 27 päivänä toukokuuta 1983 annetussa laissa (480/83), sekä 

lisätään 5 §:n 2 momenttiin, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 18 päivänä joulukuuta 1981 
ja 3 päivänä kesäkuuta 1983 annetuilla laeilla (945/81 ja 496/83), uusi 1 b kohta seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

4 § 

Valtionosuuteen oikeuttaviksi peruskoulun 
käyttökustannuksiksi luetaan: 

2) oppilaskodeista sekä oppilaiden majoituk
sesta ja kuljetuksesta, kuljettamis- ja saattoavus
tuksista, oppilaskodinhoitajien ja vaikeasti vam
maisten oppilaiden koulunkäyntiavustajien pal
koista ja peruskoulun viranhaltijoiden lakkautus
palkoista sekä niistä menevistä työnantajan sosi
aaliturvamaksuista aiheutuvat käyttömenot; sekä 

2) oppilaskodeista sekä oppilaiden majoituk
sesta ja kuljetuksesta, kuljettamis- ja saattoavus
tuksista, oppilaskodinhoitajien, vaikeasti vam
maisten oppilaiden koulunkäyntiavustajien ja 
vaikeasti vammaisia viranhaltijoita ja tuntiopetta
;ia avustavien henkzlöiden palkoista ja peruskou
lun viranhaltijoiden lakkautuspalkoista sekä niis
tä menevistä työnantajan sosiaaliturvamaksuista 
aiheutuvat käyttömenot; sekä 

5 § 

Valtionosuuteen oikeuttaviksi lukion käyttö
kustannuksiksi luetaan: 

1 b) vaikeasti vammaista viranhalttjoita ja tun
tiopetta;ia avustavien henkzlöiden palkoista ;a 
mistä menevzstä työnanta;an soszaaliturvamak
suzsta aiheutuvat menot; 

Tå"må· laki tulee voimaan 4 §:n 2 momentin 2 
kohdan osalta 1 päivänä elokuuta 1985 ja 5 §:n 
2 momentin 1 b kohdan osalta 1 päivänä tammi
kuuta 1986. 


