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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintokeskusten valtion
avusta annetun lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että voimassa olevaa 
opintokeskusten valtionavusta annettua lakia tar
kistettaisiin nykyistä toimintaa vastaavaksi. 

Opintokeskuksen valtionapuun oikeuttaviin 
menoihin ehdotetaan lisättäviksi kurssien ohjaa
jakoulutuksesta aiheutuvat menot. Opintokes
kuksen eri toimintojen ylläpitämisestä aiheutu
viin menoihin ehdotetaan luettaviksi henkilö
kunnan ryhmähenkivakuutusmaksut, käsikirjas
tosta aiheutuvat menot ja ulkopuolisten palvelu
jen hankkimisesta aiheutuvat kustannukset. Li
säksi toiminnoista aiheutuviin menoihin ehdote
t~an luettaviksi luentotilojen ja ohjaajakoulutus-, 
luento- ja kurssitoiminnan opetusvälineiden 
vuokraamismenot sekä ohjaajakoulutus- ja luen
totoiminnan ilmoitus- ja monentamiskulut. 

Uuden henkilökunnan palkkaamiseen ehdote
taan myönnettäväksi valtionapua vain valtion 

tulo- ja menoarvion rajoissa. Valtionavun saami
sen edellytykseksi ehdotetaan lisäksi säädettäväk
si, että toimintojen menoista vähennetään ne 
kustannukset, joihin saadaan muuta valtionapua. 

Opintokeskuksessa ehdotetaan käynnistettä
väksi valtionapuun oikeuttava kokeilutoiminta. 

Opintokeskuksessa ehdotetaan saarettavaksi lu
vanvaraiseksi valtionapuun ja lainaan oikeuttava 
omien huoneistojen hankkiminen ja laajentami
nen. 

Muutoksenhakua ehdotetaan rajoitettavaksi si
ten, ettei lakimääräistä valtionapua koskevista 
kouluhallituksen päätöksistä saisi suoraan valit
taa, vaan päätöksiin tulisi ensin vaatia kouluhalli
tukselta oikaisua. 

Laki, joka liittyy valtion vuoden 1986 tulo- ja 
menoarvioesitykseen, .on tarkoitettu tulemaan 
voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1986. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne Ja muutoksen 
syyt 

Opintokeskusten valtionavusta vuonna 1975 
annettua lakia (398/ 75) on sen soveltamisesta 
saatujen kokemusten perusteella pidettävä melko 
onnistuneena kokonaisuutena. Opintokeskusten 
toiminnan laadullinen kehittäminen ei kuiten
kaan ole riittävästi mahdollista lain puitteissa. 
Toiminnan kehittyessä on myös olennaisesti 
opintokeskusten toimintaan liittyviä menoja jää
nyt valtionavun ulkopuolelle. Tästä on aiheutu
nut opintokeskuksille ja edelleen toimintaan 
osallistuville kansalaisille kustannuksia, joita esi-
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merkiksi opistojen tekemään sivistystyöhön osal
listuville ei aiheudu. Käynnissä olevassa aikuis
koulutuksen kokonaisuudistuksessa pyritään yh
tenäistämään toisiaan lähellä olevien aikuiskoulu
tusmuotojen valtionapuehtoja sekä toiminnan 
järjestäjien että siihen osallistuvien suhteen. 

Lakiehdotusta valmisteltaessa on myös selvitet
ty mahdollisuutta muuttaa opintokeskusten val
tionapuperusteita nykyistä laajemmin suoritepe
rusteisiksi. On kuitenkin katsottu, että siten 
määräytyvä valtionapu soveltuu parhaiten toi
mintaan, jossa on useita samanlaista ja -laajuista 
toimintaa harjoittavia yksiköitä. Opintokeskuksia 
on vain kymmenen ja niiden toiminnan laajuus 
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vaihtelee huomattavasti yksiköittäin ja yksikkö
kohtaiset kustannukset muodostuvat hyvin erilai
siksi. Tämän vuoksi valtionapuperusteet ehdote
taan säilytettäväksi nykyisellään. 

Opintokeskusten kurssitoiminnan merkitystä ja 
laajuutta ei osattu riittävästi arvioida voimassa 
olevaa lakia säädettäessä. Kurssitoiminnan laa
dun edelleen kehittämiseksi kurssinohjaajien eri
tyisen koulutuksen aloittamista on pidettävä vält
tämättömänä. 

Opintokeskusten toiminnan laajentuminen ja 
kustannusten seurantajärjestelmä edellyttävät au
tomaattisen tietojenkäsittelyn palvelujen käyt
töönottoa. Muita ulkopuolisilta hankittavia pal
veluja ovat nykyisin erityisesti puhelinkeskus- ja 
siivouspalvelut. Käsikirjaston pitäminen kuuluu 
aivan välttämättömästi opintokeskusten toimin
taan. Ryhmähenkivakuutusta vastaavasta edusta 
on sovittu toimiehtosopimuksessa, mistä syystä 
vakuutusmaksut voidaan rinnastaa muihin eri 
toimintojen ylläpitämisestä aiheutuviin valtion
apuun oikeuttaviin menoihin. 

Luentotilojen sekä ohjaajakoulutus-, luento- ja 
kurssitoiminnan opetusvälineiden vuokraamisesta 
aiheutuvat menot ovat tarpeellisia eri toiminta
muotojen menoja sekä ilmoitus- ja monentamis
kulut välttämättömiä ohjaajakoulutus- ja luento
toiminnan menoja. Opetusvälineiden vuokraami
nen tulee kysymykseen vain poikkeustapauksissa. 
Opetusvälineiden kehittyessä yhä erikoistuneim
miksi ja samalla kalliimmiksi on niiden vuokraa
minen usein tarkoituksenmukaisinta, mistä syystä 
se olisi tehtävä valtion tuella mahdolliseksi. 

Henkilöstömenojen kasvusta aiheutuvan val
tionavun lisäyksen saattamiseksi vastaamaan val
tion taloudellisia edellytyksiä ehdotetaan uuden 
henkilökunnan palkkaamiseen myönnettäväksi 
valtionapua vain valtion tulo- ja menoarvion 
rajoissa. Tähän saakka eri toimintoihin on voinut 
joissakin tapauksissa ohjautua harkinnanvaraista 
valtionapua tämän lain mukaisen valtionavun 
lisäksi. Jotta useampikertaiselta saman toiminnan 
avustamisel ta vältyttäisiin, ehdotetaan valtion
avun saamisen edellytykseksi lisäksi säädettäväksi, 
että toimintojen menoista vähennetään ne kus
tannukset, joihin saadaan muuta valtionapua. 

Opintokeskusten toiminnan laadun edelleen 
kehittämiseksi ehdotetaan käynnistettäväksi 
kokeilutoiminta, jota kouluhallitus ohjaa myön
tämällä siihen harkinnanvaraista valtionapua vai-

tion tulo- ja menoarviossa tarkoitukseen osoite
tusta määrärahasta. 

Opintokeskusten omien huoneistojen hankki
miselle ja laajentamiselle ei ole vaadittu lupaa. 
Kun valtionavun alaisessa toiminnassa tilojen 
hankinnassa ja laajentamisessa on voitava ottaa 
huomioon opetusministeriön hallinnonalan ko
konaistarpeet, vallitseva valtiontaloudellinen ti
lanne sekä tilojen tarkoituksenmukaisuus, ehdo
tetaan opintokeskuksissa saatettavaksi luvanvarai
seksi valtionapuun ja lainaan oikeuttava omien 
huoneistojen hankkiminen ja laajentaminen. 

Opintokeskusten toiminnan tehokkuutta ja 
tarkoituksenmukaisuutta halutaan entisestään 
korostaa. Tämän vuoksi lakiin ehdotetaan lisättä
väksi valtionavun saamisen edellytykseksi tätä 
koskeva säännös. 

Opintokeskusten valtionapujärjestelmään liit
tyvässä muutoksenhaussa ehdotetaan otettavaksi 
käyttöön oikaisuvaatimusmenettely, jotta laki
määräisen valtionavun myöntämistä koskevia 
säännöksiä sovellettaessa mahdollisesti tapahtu
neet suoranaiset virheet saataisiin heti oikaistuik
st. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Ehdotetuista valtionapuun oikeuttavien me
nojen lisäyksistä arvioidaan aiheutuvan valtiolle 
vuotuisia kustannuksia 3 100 000 markkaa. Au
tomaattisen tietojenkäsittelyn palvelujen osuu
den arvioidaan olevan 960 000 markkaa. Kurssin
ohjaajakoulutuksen aloittamisesta arvioidaan ai
heutuvan 368 000 markan kustannukset, jolloin 
voidaan järjestää noin 50 kurssia vuodessa. Oh
jaajakoulutus-, luento- ja kurssitoiminnan ope
tusvälineiden ja luentotilojen vuokraamisesta ar
vioidaan aiheutuvan 712 000 markan sekä ohjaa
jakoulutus- ja luentotoiminnan ilmoitus- ja mo
nentamiskuluista 960 000 markan kustannukset. 
Kokeilutoiminnasta aiheutuvat vuosittaiset kus
tannukset on arvioitu noin 100 000 markaksi. 
Kokeilua ei kuitenkaan ole tarkoitus aloittaa vielä 
vuonna 1986. Kustannuksista kohdistuu vuodelle 
1986 arviolta 1 500 000 markkaa, joka määrä on 
sisällytetty valtion vuoden 1986 tulo- ja menoar
vioesitykseen. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotus 

2 §. Valtionapuun oikeuttaviin menoihin eh
dotetaan 2 kohtaan lisättäviksi kurssien ohjaaja
koulutuksesta aiheutuvat menot opintokerhojen 
opinto-ohjaajakoulutusmenojen rinnalle. Opin
tokerhojen ohjaaja- sekä kurssien ohjaajatehtävät 
ovat verrattavissa toisiinsa ja viime vuosina kurssi
toiminnan osuus on kasvanut huomattavasti. 

2 a §. Vastaavaa säännöstä on sovellettu väli
aikaisesti myönnettäessä valtionapua opintokes
kustoiminnan menoihin vuosilta 1982 ja 1983, ja 
sitä sovelletaan jälleen vuoden 1985 ja 1986 
menoihin. 

3 §. Valtionapuun oikeuttaviin menoihin eh
dotetaan luettaviksi 2 kohdassa henkilökunnan 
ryhmähenkivakuutusmaksut, 6 kohdassa käsikir
jastosta aiheutuvat menot sekä 7 kohdassa ulko
puolisten palvelujen hankkimisesta aiheutuvat 
kustannukset. 

Toimiehtosopimuksessa on sovittu noudatetta
vaksi toimihenkilön palvelussuhteen ehtona sopi
muksen määräyksiä ryhmähenkivakuutusta vas
taavasta edusta, minkä vuoksi vakuutusmaksut 
vastaavat lakisääteisiä työnantajalle määrättyjä 
maksuja. 

Ulkopuolisin palveluin on tarkoitus hankkia 
lähinnä automaattisen tietojenkäsittelyn palvelu
ja sekä puhelinkeskus- ja siivouspalveluja. Näi
den palvelujen hankkiminen ulkopuolisilta on 
usein huomattavasti taloudellisempaa kuin lait
teiden ostaminen ja henkilökunnan paikkaami
nen. Automaattisen tietojenkäsittelyn palvelujen 
osalta ehdotus perustuu opetusministeriön rahoi
tuksella suoritettuun kokeiluun. 

Kohtien numerointia on muutettu ja sana
muotoa tarkistettu. Painatuskulut ehdotetaan 
muutettaviksi monentamiskuluiksi, jotka sisältä
vät sekä painatus- että monistuskulut. Muutos 
vastaa teknistä kehitystä opintokeskuksissa. 

4 §. Johdantolauseeseen ehdotetaan lisäystä, 
joka vastaa 2 §:n 2 kohtaan ehdotettua lisäystä. 
Valtionapuun oikeuttaviin menoihin ehdotetaan 
luettaviksi 3 kohdassa opetusvälineiden vuokraa
misesta aiheutuvat menot ja 4 kohdassa ilmoitus
ja monentamiskulut. 

Opetusvälineiden vuokraamisen lisääminen 
valtionapuun oikeuttaviin menoihin johtuu ope
tusvälineiden kehittymisestä. Kalliiden erikoisvä
lineiden vuokraaminen on usein tarkoituksenmu
kaisempaa kuin niiden ostaminen. Ilmoitus- ja 
painatuskulut ovat tähän saakka oikeuttaneet 
valtionapuun opintokeskuksen eri toimintojen 
ylläpitämisen ja kurssitoiminnan osalta. 

Kohtien ja johdantolauseen sanamuotoja on 
tarkistettu sekä kohtien numerointia muutettu.· 

5 §. Kohtien 1, 2 ja 4 sanamuotoja on 
tarkistettu. Oppiruisvälineet 4 kohdassa ehdote
taan muutettaviksi opetusvälineiksi. 

6 §. Valtionapuun oikeuttaviin menoihin eh
dotetaan luettaviksi 3 kohdassa luentotilojen ja 
opetusvälineiden vuokraamisesta aiheutuvat me
not sekä 4 kohdassa ilmoitus- ja monentamisku
lut. 

Tilojen vuokraaminen on tähänkin saakka oi
keuttanut valtionapuun opintokeskuksen muiden 
toimintamuotojen osalta. 

Kohtien 1 ja 2 sekä johdantolauseen sanamuo
toja on tarkistettu. 

7 §. Valtionapuun oikeuttaviin menoihin eh
dotetaan luettaviksi 3 kohdassa opetusvälineiden 
vuokraamisesta aiheutuvat menot. 

Kohtien ja johdantolauseen sanamuotoja on 
tarkistettu sekä kohtien numerointia muutettu. 
Painatuskulut 4 kohdassa ehdotetaan muutetta
viksi monentamiskuluiksi. 

8 a §. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, 
joka mahdollistaa opintokeskuksen kokeilutoi
minnan käynnistämisen. Kokeilutoiminnan tar
koituksenmukaiseksi kohdentamiseksi eri aikuis
koulutusmuotojen kesken ehdotetaan valtion
avun saamisen edellytykseksi säädettäväksi, että 
opetusministeriö on hyväksynyt suunnitelman 
kokeilua varten. Vastaava kokeilutoiminta on 
käytössä myös kansalais- ja työväenopistoissa. 

9 §. Pykälään ehdotetaan lisäystä, jossa opinto
keskuksen valtionapuun ja lainaan oikeuttava 
omien huoneistojen hankkiminen ja laajentami
nen säädetään luvanvaraiseksi. Lupamenettely on 
voimassa myös kansanopistojen huoneistojen 
hankinnassa ja laajentamisessa. 

10 §. Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan lisät
täväksi uusi 3 a kohta, jonka mukaan opintokes
kuksen toiminnan tulee olla järjestetty tehok
kaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Toiminnan te
hokkuuden ja tarkoituksenmukaisuuden valvonta 
on tarkoitus asetuksessa osoittaa kouluhallituksel
le, joka käytännössä toteuttaa valvonnan toisaalta 
antamillaan ohjeilla ja toisaalta hyväksyessään 
opintokeskusten vuosittaiset toimintasuunnitel
mat. Tällöin kouluhallituksella on mahdollisuus 
valvoa muun muassa sitä, että opintokeskuksen 
toiminta myös laajuudeltaan on tarkoituksenmu
kainen. 

11-13 §. Edellytystä, ettei toimintojen kus
tannuksiin myönnetä valtionapua muun sään
nöksen nojalla, ehdotetaan laajennettavaksi kos-
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kemaan kaikkea muuta valtionapua säätämällä 
toimintojen menoista vähennettäviksi ne kustan
nukset, joihin saadaan muuta valtionapua. 

14 §. Muutos aiheutuu lakiin lisättävästä uu
desta 8 a §:stä. Kokeiluvaltionavun myöntämises
tä päättäväksi viranomaiseksi ehdotetaan koulu
hallitusta. 

14 a §. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, 
jolla kielletään valittamasta suoraan lain 2 §:ssä 
tarkoitetun lakimääräisen valtionavun myöntä
mistä koskevien säännösten soveltamisesta teh
dyistä päätöksistä. Tällaiseen päätökseen tyyty
mättömän opintokeskuksen ylläpitäjän tulisi en
sin vaatia päätökseen oikaisua kouluhallitukselta. 
Vasta oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun 
päätökseen voisi hakea valittamalla muutosta 
korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Oikaisuvaati
musmenettelyn käyttöönotolla pyritään vähentä
mään valitusten määrää yleensä. Samalla pyritään 
muutoksenhakumenettelyn yhdenmukaistami
seen aikuiskoulutuksen eri osa-alueilla. 

2. Tarkemmat säännökset ja vot
maan tulo 

Opintokeskusten valtionavusta annetun ase
tuksen säännöksiä on tarkoitus tarkistaa joiltakin 
myönnettävän ennakon suuruutta koskeviha osil
ta. Asetusluonnos on liitteenä. 

Laki ehdotetaan saarettavaksi voimaan 1 päi
västä heinäkuuta 1986. Ennen lain voimaantuloa 
aloitettuihin opintokerhoihin, kursseihin ja 
opinto-ohjaajien koulutukseen sovellettaisiin kui
tenkin edelleen aikaisempaa lakia. Jotta muutok
set voitaisiin käytännössä toteuttaa vaivattomasti, 
ehdotetaan lisäksi, että ennen lain voimaantuloa 
voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttä
miin toimenpiteisiin. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
opintokeskusten valtionavusta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan opintokeskusten valtionavusta 30 päivänä toukokuuta 1975 annetun lain (398/7')) 2 §:n 

2 kohta, 3 §:n 1, 2 ja 5-7 kohta, 4 §, 5 §:n 1, 2 ja 4 kohta, 6, 7 ja 9 §, 11 §:n 4 kohta, 12 §:n 3 
kohta, 13 §:n 3 kohta ja 14 § sekä 

lisätään lakiin uusi 2 a §, 3 §:ään uusi 8 ja 9 kohta, lakiin uusi 8 a §, 10 §:n 2 momenttiin uusi 3 a 
kohta sekä lakiin uusi 14 a § seuraavasti: 

2 § 
Opintokeskus, joka täyttää säädetyt ehdot, saa 

valtionapua todellisista ja hyväksyttävistä 3-7 
§:ssä luetelluista menoista seuraavasti: 

2) 80 prosenttia opintokerhojen opinto-ohjaa
jakoulutuksesta ja kurssien ohjaajakoulutuksesta 
aiheutuvista 4 §:ssä tarkoitetuista menoista; 

2 a § 
Jos uuden henkilökunnan paikkaamiselle on 

valtion tulo- ja menoarviossa asetettu enimmäis
määrä, myönnetään valtionapua uudesta henki
lökunnasta aiheutuviin menoihin vain enimmäis
määrän rajoissa. 

3 § 
Opintokeskuksen opintokerhotoiminnan sekä 

luento- ja kurssitoiminnan ylläpitämisestä aiheu
tuviin valtionapuun oikeuttaviin menoihin lue
taan: 

1) tarpeellisen henkilökunnan palkat sekä laki
sääteiset palkkauksen perusteella työnantajalle 
määrätyt maksut; 

2) henkilökunnan ryhmähenkivakuutusmak
sut; 

5) kohtuulliset lämmitys-, valaistus-, vesi- ja 
käyttövoimakustannukset; 

6) käsikirjastosta, opetusvälineiden ja kaluston 
hankkimisesta, vuokraamisesta ja kunnossapidos
ta sekä palo-, murto- ja kiinteistön vastuuvakuu
tuksista aiheutuvat kohtuulliset menot; 

7) tarpeellisten ulkopuolisten palvelujen hank
kimisesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset; 

8) henkilökunnan matkakustannukset ja päivä
rahat; ja 

9) kohtuulliset ilmoitus-, monentamis-, posti
ja puhelinkulut. 

4 § 
Opintokerhojen opinto-ohjaajakoulutuksesta 

ja kurssien ohjaajakoulutuksesta aiheutuviin val
tionapuun oikeuttaviin menoihin luetaan: 
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1) tarpeellisten opettajien ja luennoitsijoiden 
palkat ja palkkiot sekä lakisääteiset palkkauksen 
perusteella työnantajalle määrätyt maksut; 

2) opettajien ja luennoitsijoiden matkakustan
nukset ja päivärahat sekä koulutettavien matkois
ta ja majoituksesta aiheutuvat kohtuulliset kus
tannukset; 

3) koulutustilojen ja opetusvälineiden vuokraa
misesta aiheutuvat kohtuulliset menot; ja 

4) kohtuulliset ilmoitus- ja monentamiskulut. 

5 § 
Opintokerhon valtionapuun oikeuttaviin hy

väksytyn opintosuunnitelman mukaisiin menoi
hin luetaan: 

1) opinto-ohjaajan ja tarpeellisten luennoitsi
joiden palkat ja palkkiot sekä lakisääteiset palk
kauksen perusteella työnantajalle määrätyt mak
sut· 

Z) opinto-ohjaajan ja luennoitsijoiden matka
kustannukset ja päivärahat; 

4) oppimateriaalin ja opetusvälineiden hankki
misesta ja vuokraamisesta sekä kirjeopistokurs
seista aiheutuvat kohtuulliset menot. 

6 § 
Luentot01mmnasta aiheutuviin valtionapuun 

oikeuttaviin menoihin luetaan: 
1) tarpeellisten luennoitsijoiden palkkiot sekä 

lakisääteiset palkkauksen perusteella työnanta
jalle määrätyt maksut; 

2) luennoitsijoiden matkakustannukset ja päi
värahat; 

3) luentotilojen ja opetusvälineiden vuokraa
misesta aiheutuvat kohtuulliset menot; ja 

4) kohtuulliset ilmoitus- ja monentamiskulut. 

7 § 
Kurssitoiminnasta aiheutuviin valtionapuun 

oikeuttaviin menoihin luetaan: 
1) tarpeellisten opettajien ja luennoitsijoiden 

palkat ja palkkiot sekä lakisääteiset palkkauksen 
perusteella työnantajalle määrätyt maksut; 

2) opettajien ja luennoitsijoiden matkakustan
nukset ja päivärahat sekä kurssilaisten matkoista 
aiheutuvat kohtuulliset kustannukset; 

3) kurssitilojen ja opetusvälineiden vuokraami
sesta aiheutuvat kohtuulliset menot; ja 

4) kohtuulliset ilmoitus- ja monentamiskulut. 

8 a § 
Opintokeskus voi saada valtakunnallisesti mer

kittävää kokeilua varten erityistä kokeiluvaltion-

apua valtion tulo- ja menoarviossa tarkoitukseen 
osoitetusta määrärahasta. Kokeiluvaltionavun 
saamisen edellytyksenä on, että opetusministeriö 
on kouluhallituksen esityksestä hyväksynyt suun
nitelman kokeilua varten. 

9 § 
Opintokeskus voi saada omien huoneistojen 

hankkimista, laajentamista ja perusparannusta 
sekä niihin saatujen lainojen maksamista varten 
valtionapua ja lainaa valtion tulo- ja menoarvios
sa tarkoitukseen osoitetusta määrärahasta. Val
tionavun ja lainan saamisen edellytyksenä on, 
että opintokeskuksen omien huoneistojen hank
kimiselle ja laajentamiselle on ennen hankkimis
ta tai laajentamista saatu opetusministeriön lupa. 

10 § 

Valtionavun saamisen edellytyksenä on lisäksi, 
että: 

3 a) opintokeskuksen toiminta on järjestetty 
tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti; 

11 § 
Opintokerhon kustannuksiin myönnettävän 

valtionavun saamisen edellytyksenä on, että: 

4) opintokerhon kustannukset, joihin saadaan 
muuta valtionapua, vähennetään 5 §:ssä tarkoite
tuista opintokerhon menoista. 

12 § 
Luentotoiminnan kustannuksiin myönnettävän 

valtionavun saamisen edellytyksenä on, että: 

3) luentotoiminnan kustannukset, joihin saa
daan muuta valtionapua, vähennetään 6 § :ssä 
tarkoitetuista luentotoiminnan menoista. 

13 § 
Kurssitoiminnan kustannuksiin myönnettävän 

valtionavun saamisen edellytyksenä on, että: 

3) kurssitoiminnan kustannukset, joihin saa
daan muuta valtionapua, vähennetään 7 §:ssä 
tarkoitetuista kurssitoiminnan menoista. 
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14 § 
Kouluhallitus myöntää 2 ja 8 a §:ssä tarkoite

tun valtionavun ja opetusministeriö 9 §:ssä tar
koitetun valtionavun ja lainan. 

14 a § 
Kouluhallituksen päätökseen, joka koskee 2-

8 ja 10-13 §:n soveltamista, ei saa hakea 
muutosta valittamalla. 

Opintokeskuksen ylläpitäjä, joka on tyytymä
tön 1 momentissa tarkoitettuun päätökseen, saa 
kirjallisesti vaatia siihen kouluhallitukselta oikai
sua kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tie
doksi saamisesta. Päätökseen, johon voidaan vaa
tia oikaisua, on liitettävä oikaisuvaatimusosoitus. 

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun kou
luhallituksen päätökseen saa valittamalla hakea 
muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta, niin 
kuin muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa 
laissa (154/50) on säädetty. 

Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 1985 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 
1986. 

Tällä lailla kumotaan opintokeskusten valtion
avusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta 
28 päivältä joulukuuta 1984 annettu laki (954/ 
84). 

Valtionapuun, joka myönnetään ennen tämän 
lain voimaantuloa syntyneisiin menoihin, sovelle
taan kuitenkin edelleen tämän lain voimaan 
tullessa voimassa olleita säännöksiä. Sama koskee 
myös ennen tämän lain voimaantuloa aloitettu
jen opintokerhojen, kurssien ja opinto-ohjaaja
koulutuksen menoihin myönnettävää valtion
apua. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryh
tyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimen
piteisiin. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Opetusministeri Kaarina Suonio 
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Lzi'te 
Laki 

opintokeskusten valtionavusta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan opintokeskusten valtionavusta 30 päivänä toukokuuta 1975 annetun lain (398/75) 2 §:n 

2 kohta, 3 §:n 1, 2 ja 5-7 kohta, 4 §, 5 §:n 1, 2 ja 4 kohta, 6, 7 ja 9 §, 11 §:n 4 kohta, 12 §:n 3 
kohta, 13 §:n 3 kohta ja 14 § sekä 

lisätään lakiin uusi 2 a §, 3 §:ään uusi 8 ja 9 kohta, lakiin uusi 8 a §, 10 §:n 2 momenttiin uusi 3 a 
kohta sekä lakiin uusi 14 a § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

2 § 
Opintokeskus, joka täyttää säädetyt ehdot, saa 

valtionapua todellisista ja hyväksyttävistä 3-7 
§:ssä luetelluista menoista seuraavasti: 

2) 80 prosenttia opintokerhojen opinto-ohjaa
jakoulutuksesta aiheutuvista 4 § :ssä tarkoitetuista 
menoista; 

2) 80 prosenttia opintokerhojen opinto-ohjaa
jakoulutuksesta ja kurssien ohjaajakoulutuksesta 
aiheutuvista 4 §:ssä tarkoitetuista menoista; 

2 a § 
jos uuden henkilökunnan paikkaamiselle on 

valtion tulo- ja menoarviossa asetettu enimmäis
määrä, myönnetään· valtionapua uudesta henki
lökunnasta aiheutuvti"n menoihin vain enimmäis
määrän rajoissa. 

3 § 
Opintokeskuksen opintokerhotoiminnan sekä 

luento- ja kurssitoiminnan ylläpitämisestä aiheu
tuviin valtionapuun oikeuttaviin menoihin lue
taan: 

1) opintokeskuksen toiminnan kannalta tar
peelliseksi katsottavan henkilökunnan rahana 
maksetut palkat siltä osin kuin ne eivät ylitä 
vastaavanlaisesta valtion virasta tai toimesta mak
settavia palkkoja; 

2) lakisääteiset palkkauksen perusteella työn
antajalle määrätyt maksut; 

5) kohtuulliset lämmitys-, valaistus-, veden
hankinta- ja käyttövoimakustannukset sekä tar
peellisten opetusvälineiden ja kaluston hankki
misesta, vuokraamisesta ja kunnossapidosta sekä 
niiden palo-, muno- ja kiinteistön vastuuvakuu
tuksista aiheutuvat kohtuulliset menot; 

1) tarpeellisen henkilökunnan palkat sekä laki
sääteiset palkkauksen perusteella työnantajalle 
määrätyt maksut; 

2) henkilökunnan ryhmähenkivakuutusmak
sut; 

5) kohtuulliset lämmitys-, valaistus-, vesi- ja 
käyttövoimakustannukset; 

6) käsikirjastosta, opetusvälineiden ja kaluston 
hankkimisesta, vuokraamisesta ja kunnossapidos
ta sekä palo-, mutto- ja kiinteistön vastuuvakuu
tuksista aiheutuvat kohtuulliset menot; 
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Voimassa oleva laki 

6) henkilökunnan matkakustannusten kor
vaukset ja päivärahat siltä osin kuin ne eivät ylitä 
vastaavia valtion suorittamia korvauksia,· ja 

7) kohtuulliset opintokeskuksen toiminnasta 
aiheutuvat ilmoitus-, painatus-, posti- ja puhe
linkulut. 

4 § 
Tämän lain mukaisesta opinto-ohjaajakoulu

tuksesta aiheutuviin valtionapuun oikeuttaviin 
menoihin luetaan: 

1) tarpeellisten opettajien ja luennoitsijoiden 
rahana maksetut palkat ja palkkiot szltä osin kuin 
ne eivät ylitä vastaavanlaisesta valtion virasta tai 
toimesta maksettavia palkkoja tai valtion vastaa
vi.rta tehtävistä maksamia palkkioita; 

2) lakisääteiset palkkauksen perusteella työn
antajalle määrätyt maksut; 

3) opettajien ja luennoitsijoiden matkakustan
nusten korvaukset ja päivärahat szltä osin kuin ne 
eivät ylitä vastaavia valtion suorittamia korvauk
sia; ja 

4) koulutustilojen vuokraamisesta sekä koulu
tettavien matkoista ja majoituksesta aiheutuvat 
kohtuulliset kustannukset. 

Ehdotus 

7) tarpeellisten ulkopuolisten palvelujen hank
kimisesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset; 

8} henkilökunnan matkakustannukset ja päivä
rahat; ja 

9) kohtuulliset ilmoitus-, monentamis-, posti
ja puhelinkulut. 

4 § 
Opintokerhojen opinto-ohjaajakoulutuksesta 

ja kurssien ohjaajakoulutuksesta aiheutuviin val
tionapuun oikeuttaviin menoihin luetaan: 

1) tarpeellisten opettajien ja luennoitsijoiden 
palkat ja palkkiot sekä lakisääteiset palkkauksen 
perusteella työnantajalle määrätyt maksut; 

2) opettajien ja luennoitsijoiden matkakustan
nukset ja päivärahat sekä koulutettavien matkois
ta ja majoituksesta aiheutuvat kohtuulliset kus
tannukset; 

(Ks. voimassa olevaa 4 kohtaa.) 
3) koulutustilojen ja opetusvälineiden vuokraa

misesta aiheutuvat kohtuulliset menot; ja 

4) kohtuulliset zlmoitus- ja monentamiskulut. 

5 § 
Opintokerhon valtionapuun oikeuttaviin hy

väksytyn opintosuunnitelman mukaisiin menoi
hin luetaan: 

1) opinto-ohjaajan sekä tarpeellisten luennoit
sijoiden kohtuulliset palkkiot ja niistä aiheutuvat 
lakisääteiset palkkauksen perusteella työnanta
jalle määrätyt maksut; 

2) edellä 1 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden 
tarpeellisista matkoista azheutuvat matkakustan
nusten korvaukset ja päivärahat siltä osin kuin ne 
eivät ylitä vastaavia valtion suorittamia korvauk-
sia; 

4) oppimateriaalin ja oppimisvälineiden hank
kimisesta ja vuokraamisesta sekä kirjeopistokurs
seista aiheuruvat kohtuulliset kustannukset. 

1) opinto-ohjaajan ja tarpeellisten luennoitsi
joiden palkat ja palkkiot sekä lakisääteiset palk
kauksen perusteella työnantajalle määrätyt mak-
sut; 

2) opinto-ohjaajan ja luennoitsijoiden matka
kustannukset ja päivärahat; 

4) oppimateriaalin ja opetusvälineiden hankki
misesta ja vuokraamisesta sekä kirjeopistokurs
seista aiheutuvat kohtuulliset menot. 
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Voimassa oleva laki 

6 § 
Tämän lain mukaisesta luentotoiminnasta ai

heutuviin valtionapuun oikeuttaviin menoihin 
luetaan: 

1) tarpeellisten luennoitsijoiden kohtuulliset 
palkkiot ja niistä aiheutuvat lakisääteiset palk
kauksen perusteella työnantajalle määrätyt mak
sut; ja 

2) luennoitsijoiden matkakustannusten kor
vaukset ja päivärahat siltä osin kuin ne eivät ylitä 
vastaavia valtion suorittamia korvauksia. 

7 § 
Tämiin lain mukaan järjestetystä kurssitoimin

nasta aiheutuviin valtionapuun oikeuttaviin me
noihin luetaan: 

1) tarpeellisten opettajien ja luennoitsijoiden 
rahana maksetut palkat ja palkkiot siltä osin kuin 
ne eivät ylitä vastaavanlaisesta valtion virasta tai 
toimesta maksettavia palkkoja tai valtion vastaa
vi.rta tehtävistä maksamia palkkioita; 

2) lakisääteiset palkkauksen perusteella työn
antajalle määrätyt maksut; 

3) opettajain ja luennoitsijoiden matkakustan
nusten korvaukset ja päivärahat stltä osin kuin ne 
eivät ylitä vastaavia valtion suorittamia korvauk
sia; 

4) kurssitoiminnasta aiheutuvat kohtuulliset 
ilmoitus- ja painatuskulut; ja 

5) kurssitilojen vuokraamisesta ja kurssilaisten 
matkoista aiheutuvat kohtuulliset kustannukset. 

9 § 
Opintokeskus voi saada omien huoneistojen 

hankkimista, niiden laajentamista ja perusparan
nuksia sekä rakennuslainojen maksamista vatten 
harkinnanvarai.rta valtionapua ja lainaa valtion 

2 4384009836 

Ehdotus 

6 § 
Luentotoiminnasta aiheutuviin valtionapuun 

oikeuttaviin menoihin luetaan: 

1) tarpeellisten luennoitsijoiden palkkiot sekä 
lakisääteiset palkkauksen perusteella työnanta
jalle määrätyt maksut; 

2) luennoitsijoiden matkakustannukset ja päi
. värahat; 

3) luentotilojen ja opetusvälineiden vuokraa
misesta aiheutuvat kohtuulliset menot; ja 

4) kohtuulliset tlmoitus- ja monentamiskulut. 

7 § 
Kurssitoiminnasta aiheutuviin valtionapuun 

oikeuttaviin menoihin luetaan: 

1) tarpeellisten opettajien ja luennoitsijoiden 
palkat ja palkkiot sekä lakisääteiset palkkauksen 
perusteella työnantajalle määrätyt maksut; 

2) opettajien ja luennoitsijoiden matkakustan
nukset ja päivärahat sekä kurssilaisten matkoista 
aiheutuvat kohtuulliset kustannukset; 

(Ks. voimassa olevaa 5 kohtaa.) 
3) kurssitilojen ja opetusviilineiden vuokraami

sesta aiheutuvat kohtuulliset menot; ja 
(Ks. voimassa olevaa 5 kohtaa.) 

4) kohtuulliset ilmoitus- ja monentami.rkulut. 

8 a § 
Opintokeskus voi saada valtakunnalli.resti mer

kittäviiii kokeilua varten erityi.rtä kokeiluvaltion
apua valtion tulo- ja menoarviossa tarkoitukseen 
osoitetusta miiiirärahasta. Kokeiluvaltionavun 
saamisen edellytyksenä on, että opetusministeriö 
on kouluhallituksen esityksestä hyväksynyt suun
nitelman kokeilua varten. 

9 § 
Opintokeskus voi saada omien huoneistojen 

hankkimista, laajentamista ja perusparannusta 
sekä niihin saatujen lainojen maksamista vatten 
valtionapua ja lainaa valtion tulo- ja menoarvios-
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Voimassa oleva laki 

tulo- ja menoarviossa tarkoitukseen osoitetuista 
varoista. 

Ehdotus 

sa tarkoitukseen osoitetusta määrärahasta. Val
tionavun ja lainan saamisen edellytyksenä on, 
että opintokeskuksen omien huoneistojen hank
kimiselle ja laajentamiselle on ennen hankkimts
ta tai laajentamista saatu opetusministeriön lupa. 

10 § 

Valtionavun saamisen edellytyksenä on lisäksi, 
että: 

3 a) opintokeskuksen toiminta on järjestetty 
tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti; 

11 § 
Opintokerhon kustannuksiin myönnettavan 

valtionavun saamisen edellytyksenä on, että: 

4) opintokerhon toimintaan ei myönnetä val
tionapua muun säännöksen nojalla. 

4) opintokerhon kustannukset, joihin saadaan 
muuta valtionapua, vähennetään 5 §:ssä tarkoite
tuista opintokerhon menoista. 

12 § 
Luentotoiminnan kustannuksiin myönnettävän 

valtionavun saamisen edellytyksenä on, että: 

3) tämän toiminnan kustannuksiin ei myönne
tä valtionapua muun säännöksen nojalla. 

3) luentotoiminnan kustannukset, joihin saa
daan muuta valtionapua, vähennetään 6 §:ssä 
tarkoitetuista luentotoiminnan menoista. 

13 § 
Kurssitoiminnan kustannuksiin myönnettävän 

valtionavun saamisen edellytyksenä on, että: 

3) tämän toiminnan kustannuksiin ei myön
netä valtionapua muun säännöksen nojalla. 

14 § 
Edellä 2 §:ssä tarkoitetun valtionavun myöntää 

kouluhallitus sekä 9 §:ssä tarkoitetun valtion
avun ja lainan opetusministeriö. 

3) kurssitoiminnan kustannukset, joihin saa
daan muuta valtionapua, vähennetään 7 §:ssä 
tarkoitetutsta kurssitoiminnan menoista. 

14 § 
Kouluhallitus myöntää 2 ja 8 a §:ssä tarkoite-· 

tuo valtionavun ja opetusministeriö 9 §:ssä tar
koitetun valtionavun ja lainan. 

14 a § 
Kouluhallituksen päätökseen, joka koskee 2-

8 ja 10-13 §:n soveltamista, -ei saa hakea 
muutosta valittamalla. 

Opintokeskuksen ylläpitäjä, joka on tyytymä
tön 1 momentissa tarkoitettuun päätökseen, saa 
kirjallisesti vaatia siihen kouluhallitukselta oikai-
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Ehdotus 

sua kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tie
doksi saamisesta. Päätökseen, johon voidaan vaa
tia oikaisua, on liitettävä oikaisuvaatimusosoitus. 

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun kou
luhallituksen päätökseen saa valittamalla hakea 
muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta, niin 
kuin muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa 
laissa (154150) on säädetty. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 
1986. 

Tällä lailla kumotaan opintokeskusten valtion
avusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta 
28 päivältä joulukuuta 1984 annettu laki (9541 
84). 

Valtionapuun, joka myönnetään ennen tämän 
lain voimaantuloa syntyneisiin menoihin, sovelle
taan kuitenkin edelleen tämän lain voimaan 
tullessa voimassa olleita säännöksiä. Sama koskee 
myös ennen tämän lain voimaantuloa aloitettu
jen opintokerhojen, kurssien ja opinto-ohjaaja
koulutuksen menoihin myönnettävää valtion
apua. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryh
tyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimen
piteisiin. 
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Liite 

Asetus 
opintokeskusten valtionavusta annetun asetuksen muuttamisesta 

Annettu Helsingissä päivänä kuuta 1985 

Opetusministerin esittelystä 
kumotaan opintokeskusten valtionavusta 21 päivänä marraskuuta 1975 annetun asetuksen (887 /75) 

5 §:n 2 momentti, 
muutetaan 6 §:n 2 momentti, 7 ja 9 §, 10 §:n 2 momentti, 15 §:n 1, 2 ja 4 momentti ja 17, 
sellaisina kuin niistä ovat 15 §:n 2 ja 4 momentti 24 päivänä lokakuuta 1980 annetussa asetuksessa 

(710/ 80), sekä 
lisätään asetukseen uusi 17 a §ja 19 §:ään uusi 1 momentti, jolloin nykyinen 1 momentti siirtyy 2 

momentiksi, seuraavasti: 

6 § 

Opintokeskuksen toiminnan tarkoituksenmu
kaista järjestämistä varten opintokeskuksen val
tionapuun oikeuttavaa henkilökuntaa voidaan 
kouluhallituksen luvalla sijoittaa eri puolille 
maata. 

7 § 
Opintokeskuksen opintojohtajan toimeen on 

kelpoinen henkilö, joka on suorittanut korkea
koulututkinnon sekä siinä tai erillisinä vähintään 
15 opintoviikon opinnot aikuiskasvatuksessa tai 
kasvatustieteessä taikka arvosanan aikuiskasvatuk
sessa, kansansivistysopissa, kasvatustieteessä, kas
vatus- ja opetusopissa tai kasvatusopin virkatut
kinnossa. 

9 § 
Opintokeskuslain 4 §:n 2 kohdassa tarkoite

tuista koulutettavien matka- ja majoituskustan
nuksista sekä 7 §:n 2 kohdassa tarkoitetuista 
kurssilaisten matkakustannuksista suoritettavan 
valtionavun edellytyksenä on, että opetusta on 
koulutus- tai kurssipäivää kohti vähintään viisi 
tuntia. 

10 § 

Opintokeskuksen tulee kouluhallituksen anta
mien ohjeiden mukaan laatia opintokeskuslain 2 
§:n 2 kohdassa tarkoitetun opintokerhojen 
opinto-ohjaajakoulutuksen ja kurssien ohjaaja
koulutuksen opintosuunnitelma, 2 §:n 4 kohdas
sa tarkoitetun luentotoiminnan luento-ohjelma 
jlf 2 §:n 5 kohdassa tarkoitetun kurssitoiminnan 
kutakin kurssia koskeva kurssiohjelma sekä toi
mittaa ne kouluhallituksen hyväksyttäviksi. 

15 § 
Opintokeskuslain 2 §:n 1 ja 2 kohdassa tarkoi

tettuja menoja varten kouluhallitus voi myöntää 
opintokeskukselle sen hakemuksesta ennakkona 
enintään 90 prosenttia siitä arvioidusta valtion
avun vuotuisesta määrästä, joka lasketaan opinto
keskuksen ohjesäännössä määrätyssä järjestyksessä 
hyväksytyn, toimintasuunnitelmaan perustuvan 
talousarvion mukaisista valtionapuun oikeuttavis
ta menoista. Ennakon suuruuden määräämistä 
varten opintokeskuksen on vuosittain viimeistään 
10 päivänä tammikuuta toimitettava kouluhalli
tukselle hyväksytty talousarvio kouluhallituksen 
ohjeiden mukaisine selvityksineen. 
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Opintokeskuslain 2 §:n 4 ja 5 kohdassa tarkoi
tettuja menoja varten kouluhallitus voi myöntää 
opintokeskukselle sen hakemuksesta ennakkona 
enintään 90 prosenttia edelliseltä vuodelta laske
tun tai arvioidun valtionavun määrästä. Jos näi
den menojen arvioidaan muodostuvan yleisen 
kustannustason muuttumisen, toiminnan tehos
tumisen, laajentumisen tai supistumisen taikka 
muun syyn johdosta vähintään 5 prosenttia suu
remmiksi tai pienemmiksi kuin edellisenä vuon
na, ennakkoa korotetaan tai alennetaan muutosta 
vastaavasti. Ennakon korottamista tai alentamista 
varten ..>pintokeskuksen on vuosittain viimeistään 
10 päivänä tammikuuta toimitettava kouluhalli
tukselle sen ohjeiden mukaiset selvitykset. 

Opintokeskuslain 2 §:n 3 kohdassa tarkoitettu
ja menoja varten kouluhallitus voi myöntää opin
tokeskukselle sen hakemuksesta ennakkona mää
rän, joka vastaa enintään kahta kolmasosaa opin
tokerhoa kohti vahvistetusta valtionavun alim
masta enimmäismäärästä, suoritettavaksi toimin
tansa aloittaneille kerhoille. 

17 § 
Kouluhallituksen asiana on valvoa, että opin

tokeskuksen toiminta on tehokasta ja tarkoituk
senmukaista ja ettei valtionapua makseta tarpeet
tomiksi katsottavista kustannuksista. Tämän 
vuoksi kouluhallituksen tulee antaa opintokes
kuksille asianmukaiset ohjeet: 

1) henkilökunnan määrästä ja rakenteesta; 
2) huonetilojen vuokraamisesta 
3) opetusvälineiden ja kaluston hankkimisesta, 

vuokraamisesta ja kunnossapidosta sekä tarpeelli
sesta ilmoittamisesta ja monentamisesta; 

4) opintokerhojen opinto-ohjaajakoulutukseen 
ja kurssien ohjaajakoulutukseen osallistuvien 
matkoista ja majoituksesta sekä kursseille osallis
tuvien matkoista; ja 

5) mitä muutoin on otettava huomioon, ettei 
toiminnasta aiheudu tarpeettomiksi katsottavia 
kustannuksia. 

17 a § 
Opintokeskuslain 8 a §:ssä tarkoitettua 

kokeiluvaltionapua haetaan vuosittain kouluhal
litukselta sen määräämään ajankohtaan mennessä 
ja sen määräämin selvityksin. 

19 § 
Opintokeskuksen tilivuosi on kalenterivuosi. 

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinä
kuuta 1986~ 

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan 
ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 




