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Hallituksen esitys Eduskunnalle eräiden yleissivistävää ja amma
tillista koulutusta järjestävien oppilaitosten rahoitusta sekä opinto
sosiaalisia etuja koskevan lainsäädännön uudistamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi iltalu
kioiden, lukion iltalinjojen, kansanopistojen sekä 
kouluhallituksen alaisena toimivien ammatillista 
koulutusta järjestävien oppilaitosten rahoitus
säännöksiä siten, että näissä oppilaitoksissa opis
kelevien oppilaiden kotikunnat velvoitettaisiin 
osallistumaan koulutuksen järjestämisestä aiheu
tuviin kustannuksiin. Maksuvelvollisuus koskisi 
sekä valtion, kunnan, kuntainliiton että yksityi
sen ylläpitämiä oppilaitoksia. Esityksessä tarkoi
tettuja ammatillista koulutusta järjestäviä oppi
laitoksia ovat kansanopistot, lastentarhanopetta
jaopistot, musiikkioppilaitokset ja urheiluopistot. 

Oppilaan kotikunnan maksuvelvollisuus koski
si viimeksi mainituissa oppilaitoksissa järjestettä
västä ammatillisesta peruskoulutuksesta aiheutu
via kustannuksia sekä kansanopistojen osalta 
myös niitä kustannuksia, jotka syntyvät perus
koulun tai lukion oppimäärän tai osan siitä 
suorittamiseen tähtäävän opetuksen järjestämises
tä. 

Mainittujen ammatillista koulutusta järjestä
vien oppilaitosten sekä kansanopistojen rahoitus
säännöksiä muutettaisiin samalla niin, että oppi
laitoksen ylläpitäjä saisi tämän koulutuksen jär
jestämisestä aiheutuviin kustannuksiin valtion
osuutta ja -avustusta ammatillisten oppilaitosten 
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rahoituksesta annetun lain mukaan kuntien kan
tokykyluokitus huomioon ottaen. 

Esityksen mukaan edellä tarkoitetussa koulu
tuksessa oleville oppilaille järjestettäisiin ja an
nettaisiin opintososiaalisia etuja pääosiltaan vas
taavien perusteiden mukaan kuin ammatillista 
perus- ja aikuiskoulutusta antavien ammatillisten 
oppilaitosten oppilaille. 

Uudistuksiin liittyen ehdotetaan vaikeassa ta
loudellisessa asemassa oleville kunnille myönnet
tävän lisäavustuksen piiriä laajennettavaksi koske
maan tässä esityksessä tarkoitettua koulutusta. 

Lisäksi kun oppilaiden kotikunnat veivoitetaan 
osallistumaan iltalukioiden käyttökustannuksiin, 
ehdotetaan iltalukioiden valtionosuusjärjestelmää 
muutettavaksi niin, ettei oppilasta kohden mää
räytyvää lisäavustusta enää maksettaisi. 

Esitykseen liittyy lisäksi eräitä vähäisiä lakitek
nisiä muutoksia. 

Esitys liittyy valtion vuoden 1988 tulo- ja 
menoarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltä
väksi sen yhteydessä. Muutokset on tarkoitettu 
tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 1988. 
Opintososiaaliset edut kuitenkin järjestettäisiin ja 
annettaisiin oppilaille kahdessa vaiheessa luku
vuosina 1988-89 ja 1989-90. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne 

1.1. Oppilaan kotikunnan maksuvelvollisuus 
lukion ja ammatillisten oppilaitosten 
rahoitusjärjestelmissä 

lukiolain (477 /83) 26 §:n 2 momentin nojalla 
oppilaan kotikunta on velvollinen suorittamaan 
lukion ylläpitäjäkunnalle lukiota käyvästä oppi
laastaan aiheutuvan osuuden lukion valtionosuu
teen oikeuttavista käyttökustannuksista, joista on 
vähennetty peruskoulun, lukion ja yleisen kirjas
ton valtionosuuksista ja -avustuksista annetun 
lain (1112/78) mukaan määräytyvät valtionosuu
det ja -avustukset sekä oppilailta perittävät luku
kausimaksut ja lukion saarnat muut tulot. Yksi
tyisen lukion osalta on kotikunta velvollinen 
maksamaan korvauksen oppilaasta vain siinä ta
pauksessa, että yksityinen lukio on kunnan lukio
palvelujen alueellisesti tasapuolisen tarjonnan 
kannalta tarpeellinen. Muutoin korvauksen mak
saminen on harkinnanvaraista. Oppilaan koti
kunnalla tarkoitetaan kuntaa, jossa oppilaalla on 
väestökirjalain (141/69) mukainen kotipaikka lu
kukauden alussa. 

Ammatillisten oppilaitosten rahoitusjärjestel
mä uudistettiin vuoden 1986 alussa ammatillis
ten oppilaitosten rahoituksesta annetulla lailla 
(494/83), jäljempänä rahoituslaki. lain sovelta
misalan ulkopuolella ovat ammattikasvatushalli
tuksen alaisista oppilaitoksista valtion ylläpitämät 
ammattikoulujen opettajaopistot ja saamelaisalu
een ammatillinen koulutuskeskus sekä invaliidi
huoltolaissa (907 1 46) tarkoitetut yksityiset am
matilliset oppilaitokset. Myöskään kouluhallituk
sen alaisissa oppilaitoksissa järjestettyyn ammatil
liseen peruskoulutukseen ei sovelleta rahoituslain 
säännöksiä. Edellä tarkoitettuja ammatillista kou
lutusta järjestäviä oppilaitoksia ovat musiikkiop
pilaitokset, urheiluopistot, lastentarhanopettaja
opistot sekä kansanopistot. 

Rahoituslain mukaan ammatillista peruskoulu
tusta antavien kunnallisten ja yksityisten oppilai
tosten käyttökustannuksiin sekä osittain myös 
perustaruiskustannuksiin myönnettävät valtion
osuudet ja -avustukset on porrastettu kuntien 
kantokykyluokituksen mukaan. Oppilaiden koti-

kunnille on säädetty velvollisuus osallistua am
matillista peruskoulutusta antavien oppilaitosten 
käyttökustannuksiin. Velvollisuus koskee myös 
valtion ammatillisissa oppilaitoksissa olevia oppi
laita. 

1.2. Maksuvelvollisuuden piirin ulkopuolelle 
jäävät oppilaitokset 

1.2 .1. Iltalukiot ja lukioiden iltalinjat 

Maassamme toimii seitsemän iltalukiota ja 38 
lukion iltalinjaa. Näistä kolme on yksityisen 
ylläpitämiä. 

Iltalukioille ja lukioiden iltalinjoille myönne
tään valtionosuutta ja -avustusta peruskoulun, 
lukion ja yleisen kirjaston valtionosuuksista ja 
-avustuksista annetun lain säännösten mukaan. 
Kunnan iltalukion ja lukion iltalinjan valtion
osuudesta ja -avustuksesta on voimassa, mitä 
mainitussa valtionosuuslaissa säädetään kunnan 
lukiosta. Yksityisen ylläpitämän iltalukion ja lu
kion iltalinjan valtionavustuksesta on puolestaan 
voimassa, mitä on säädetty yksityisestä lukiosta. 
Iltalukioille voidaan lisäksi myöntää harkinnan
varaista valtionavustusta valtioneuvoston vahvis
tamien perusteiden mukaan. Iltalukioiden ja lu
kion iltalinjojen rahoitusjärjestelmä eroaa päivä
lukioiden rahoitusjärjestelmästä kuitenkin siten, 
etteivät oppilaiden kotikunnat ole velvollisia suo
rittamaan lukion ylläpitäjälle oppilaasta aiheutu
vaa osuutta lukion käyttökustannuksista. 

1.2.2. Ammattiopetusta antavat musiikkioppi
laitokset 

Musiikin ammatillista koulutusta annetaan yh
deksässä konservatoriossa sekä kokeiluluontoisesti 
kahdessa musiikkiopistossa. Konservatoriossa on 
yleensä myös musiikkikoulu- ja musiikkiopistoas
te. Ammatillista koulutusta järjestetään erillisinä 
opintolinjoina, joita ovat musiikkioppilaitoksen 
opettajan, muusikon, musiikin alkuopettajan, 
pop-jazz-musiikinopettajan, pop-jazz-muusikon, 
viihdemuusikon, musiikinohjaajan, kanttorin ja 
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ruotsinkielisen opetuksen opintolinjat. Oppilai
tosten toiminnasta ja valtionrahoituksesta sääde
tään 1 päivänä elokuuta 1987 voimaan tulleella 
lailla valtionosuutta saavista musiikkioppilaitok
sista (402/87). Lain mukaan perus- ja ammatti
opetusta antava musiikkioppilaitos saa valtion
osuutta 55 prosenttia lain mukaisista käyttökus
tannuksista. Musiikkioppilaitokselle voidaan lain 
mukaan myöntää myös tarvittaessa lisäavustusta. 
Oppilaiden kotikunnat eivät ole velvollisia osal
listumaan oppilaitosten kustannuksiin. 

1. 2. 3. Lastentarhanopettajaopistot 

Lastentarhanopettajaopistoja on maassamme 
viisi. Opistot ovat Helsingin, Tampereen, Jyväs
kylän ja Oulun lastentarhanopettajaopisto sekä 
ruotsinkielinen Barnträdgårdslärarinstitutet i Ja
kobstad. Opistot ovat kaikki valtion ylläpitämiä. 
Lastentarhanopettajatutkintoon tähtäävää koulu
tusta järjestetään lisäksi väliaikaisesti Joensuun, 
Jyväskylän, Oulun ja Turun yliopistoissa. Tähän 
koulutukseen osallistuu noin 300 oppilasta. Las
tentarhanopettajaopistojen toiminnasta on sää
detty lastentarhanopettajaopistoista annetulla 
lailla (80/77) ja asetuksella (365/77). Valtio 
vastaa yksin kaikesta opistoissa järjestettävästä 
koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista. 

1.2.4. Kansanopistot 

Maassamme toimii 91 kansanopistoa. Kansan
opistojen toiminnasta ja valtion rahoituksesta 
säädetään kansanopistojen valtionavusta annetul
la lailla (542/84) ja asetuksella (563/84). Lain 
mukaan kansanopisto saa 80 prosenttia valtion
apua kohtuullisiin kustannuksiin. Kansanopisto 
on yleissivistävää ja ammatillista aikuiskoulutusta 
antava sisäoppilaitos. Opetus kansanopistoissa ta
pahtuu perusoppijaksoina ja kursseina. Luku
vuonna 1984-85 järjestettiin 35 kansanopistossa 
ammatillista koulutusta. Ammatillista koulutusta 
on annettu muun muassa kodinhoitajan, päivä
kotiapulaisen, nuorisosihteerin, kirkon nuoriso
ohjaajan, raittiussihteerin sekä kulttuurisihteerin 
ja -ohjaajan opintolinjoilla. Valtioneuvoston vuo
sille 1986-88 hyväksymän kouluhallituksen alai
sen ammatillisen koulutuksen kehittämisohjel
man mukaan ammatillista koulutusta järjestetään 
vuodesta 1986 lukien kulttuurisihteerin, nuoriso
toiminnan ohjaajan, evankelis-luterilaisen kirkon 
nuorisotyön ohjaajan, raittiussihteerin sekä viitto-

makielen tulkin opintolinjoilla. Kodinhoitaja
koulutusta on annettu 1 päivästä elokuuta 1986 
lukien erillisissä sosiaalialan oppilaitoksissa, joita 
on perustettu kansanopistojen yhteyteen. Opis
kelijoiden kotikunnat eivät ole velvollisia osallis
tumaan kansanopistojen kustannuksiin. 

1.2.5. Urheiluopistot 

Urheiluopistojen toiminnasta ja valtion rahoi
tuksesta säädetään urheiluopistojen valtionavusta 
annetussa laissa (946/78) ja asetuksessa (29/79). 
Urheiluopisto antaa liikunnan ja liikuntakasva
tuksen opetusta, järjestää valmennustoimintaa 
sekä antaa näitä täydentävää yleissivistävää ja 
yhteiskunnallista opetusta. Maassamme toimii 11 
urheiluopistoa. Näistä kolmessa annetaan amma
tillisena koulutuksena liikunnanohjaajakoulutus
ta. Urheiluopistojen valtionavusta annetun lain 
mukaan urheiluopisto saa 80 prosenttia valtion
apua valtionapuun oikeuttavista menoista. Opis
kelijoiden kotikunnat eivät ole velvollisia osallis
tumaan urheiluopistojen kustannuksiin. 

1.3. Opintososiaaliset edut lukiossa Ja amma
tillisissa oppilaitoksissa 

Päivälukioiden oppilaille järjestetään ja anne
taan opintososiaalisia etuja vuoden 1986 alusta 
voimaan tulleen lukion oppilaiden opintososiaa
lisista eduista annetun lain ( 499183) säännösten 
mukaan. Lukio voi valtioneuvoston vahvistamien 
perusteiden mukaan järjestää oppilaalle maksut
toman koulukuljetuksen tai suorittaa koulumat
kasta oppilaalle aiheutuvat kustannukset. Asumi
nen oppilasasuntolassa on lukion oppilaalle mak
suton. Lisäksi lääneittäin porrastettuna vuosina 
1987-88 poistetaan lukioista oppilasmaksut ja 
oppilaille järjestetään maksuton kouluateria. 

Rahoituslain soveltamisalaan kuuluvien amma
tillista peruskoulutusta antavien kunnallisten ja 
yksityisten ammatillisten oppilaitosten sekä vas
taavien valtion oppilaitosten oppilaiden opinto
sosiaalisista eduista säädetään ammatillisten op
pilaitosten oppilaiden opintososiaalisista eduista 
annetussa laissa ( 498183 ). Laki tuli voimaan 
samaan aikaan lukion oppilaiden opintososiaali
sista eduista annetun lain kanssa eli 1 päivänä 
tammikuuta 1986. Lain mukaan ammatillisessa 
peruskoulutuksessa oleville oppilaille järjestetään 
ja annetaan vastaavat edut kuin päivälukioiden 
oppilaille. Aikuiskoulutuksena järjestetyssä am-
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matillisessa peruskoulutuksessa voidaan asetuk
sella säätää samojen etujen antamisesta. Laki 
tulee voimaan vaiheittain. Niissä oppilaitoksissa, 
joissa ei lain voimaantuloon mennessä ole valtion 
varoin tai valtionapuun oikeuttavana järjestetty 
tai annettu tässä laissa tarkoitettuja opintososiaa
lisia etuja, oppilasmaksut poistetaan ja maksuton 
kouluruokailu järjestetään lääneittäin porrastet
tuna vuosina 1987-88. 

1.4. Oppilaitokset, joissa ei valtionrahoituksen 
turvin järjestetä opintososiaalisia etuja 

Iltalukioiden ja lukion iltalinjojen oppilaille ei 
säännösten mukaan järjestetä tai anneta opinto
sosiaalisia etuja. Useissa kouluissa oppilaille on 
kuitenkin järjestetty mahdollisuus tuokailuun 
korvausta vastaan. Iltalukion ja lukion iltalinjo
jen oppilaat maksavat lukukausimaksuja. Luku
kausimaksu on enimmillään 500 markkaa luku
vuodessa. Joissakin tapauksissa lukukausimaksua 
ei peritä laisinkaan. Joissakin iltalukioissa ja lu
kion iltalinjoilla maksu peritään vain muualta 
kuin oppilaitoksen sijaintikunnasta tulevilta op
pilailta. 

Musiikkioppilaitoksissa ei oppilaille järjestetä 
tai anneta opintososiaalisia etuja. Oppilailta voi
daan periä oppilasmaksu, joka käytännössä on 
enimmillään 400 markkaa lukukaudessa. 

Myöskään lastentarhanopettajaopistojen oppi
laille ei järjestetä tai anneta opintososiaalisia 
etuja. Opetus opistoissa on kuitenkin ilmaista. 

Kansanopistojen valtionavusta annetun lain 
mukaan kansanopisto saa valtionapua jaettavaksi 
opintorahana opiskelijoille, jotka täyttävät opin
totukilaissa (28/72) opintotuen saamiselle sääde
tyt yleiset edellytykset, mutta jotka eivät voi 
saada opintotukilain mukaista opintorahaa. 
Opintorahan suuruus on kutakin opiskelijaa koh
ti enintään 80 prosenttia vahvistetuista keskimää
räisten opintomaksujen kokonaismäärästä. Opin
toraha myönnetään vähintään neljä viikkoa mut
ta alle neljä kuukautta kestäviä opintoja varten. 
Oppilailta peritään opetuksesta ja täysihoidosta 
250-320 markkaa viikossa. 

Urheiluopistojen valtionavusta annetun lain 
mukaan urheiluopisto saa valtionapua opiskeli
joille jaettaviin opintoapurahoihin, joiden suu
ruus on enintään 70 prosenttia vahvistettujen 
keskimääräisten opintomaksujen kokonaismääräs
tä. Liikunnanohjaajakoulutuksessa oppilailta pe
ritään oppilasmaksuja, jotka olivat 17 000 mark
kaa lukuvuonna 1986-87. Siihen sisältyy täysi-

hoito. Oppikirjat, opiskeluvälineet ja urheilupu
kineet on oppilaan kustannettava itse. 

1.5. Opintotukijärjestelmä 

Suomen kansalaiselle, joka Suomessa harjoittaa 
oppivelvollisuuskoulun jälkeisiä opintoja julkisen 
valvonnan alaisessa oppilaitoksessa, myönnetään 
hakemuksesta opintotukea opintotukilain sään
nösten mukaan. Laissa tarkoitettu opintotuki 
käsittää kaksi tukimuotoa: opintorahan ja valtion 
takaaman opintolainan. Opintoraha on valtion 
varoista maksettava avustus, jota opiskelijan ei 
tarvitse maksaa takaisin. Opintolaina on hake
muksesta pankkien myöntämä laina, jonka takai
sinmaksu alkaa opintojen päätyttyä. 

Opintoraha koostuu perusosasta ja asumislisäs
tä. Asumislisää voi hakemuksesta saada vuokralla 
asuva oppilas. Myös oppilaitoksen ylläpitäjän 
järjestämässä majoituksessa olevat oppilaat, joi
den opinnot kestävät vähintään kahdeksan viik
koa, saavat asumislisää majoituksesta perittävän 
korvauksen kattamiseksi. Opintorahan saamiseen 
vaikuttaa hakijan sekä alle 21-vuotiaan hakijan 
huoltajien taloudellinen asema. Tässä esityksessä 
tarkoitetussa koulutuksessa olevien oppilaiden 
saaman opintotuen enimmäismäärä oli opinto
vuonna 1986-87: opintorahan perusosa 241 
markkaa kuukaudessa ja asumislisä 350 markkaa 
kuukaudessa. Asumislisään voi lisäksi saada koro
tusta, mikäli vuokramenot ovat vli 530 markkaa 
kuukaudessa. Iltalukion ja luki~n iltalinjan lu
kioasteella olevalla oppilaalla ei ole oikeutta 
asumislisään. Kansanopistojen yleissivistävillä 
opintolinjoilla olevien oppilaiden asumislisän 
enimmäismäärä oli 130 markkaa kuukaudessa 
opintovuonna 1986-87. 

Opintotukilain muuttamisesta annetulla lailla 
(95 1 87) lisättiin lakiin väliaikaisesti uusi 10 a §, 
jonka mukaan 30-55-vuotiaalla opiskelijalla on 
määrätyin ehdoin mahdollisuus saada aikuisopin
torahaa 700-2 000 markkaa kuukaudessa. 

1.6. Kuntien lisäavustusjärjestelmä 

Vuoden 1986 alussa voimaan tulleen perus- ja 
keskiasteen koulutusta varten kunnille myönnet
tävistä lisäavustuksista annetun lain ( 497183) 
mukaan vaikeassa taloudellisessa asemassa oleval
le kunnalle myönnetään lisäavustusta perus
koulujen, peruskonluja korvaavien koulujen, lu
kioiden, kunnallisten iltalukioiden ja lukioiden 
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iltalinjojen sekä ammatillisten oppilaitosten ra
hoituksesta annetussa laissa tarkoitettujen amma
tillista peruskoulutusta antavien oppilaitosten 
käyttökustannuksiin sekä niistä suoritettaviin 
maksuosuuksiin ja korvauksiin. Laki ei koske 
kansanopistoissa järjestettyä peruskoulu- ja lukio
koulutusta eikä kouluhallituksen alaista ammatil
lista koulutusta. 

2. Ehdotetut muutokset 

2.1. Muutosten yleiset tavoitteet 

Ehdotetuilla muutoksilla pyritään yhtenäistä
mään eräiden oppilaitosten rahoitusperusteita 
sekä oppilaiden opintososiaalisia etuja. Ammatil
lisen koulutuksen järjestämisestä aiheutuvat kus
tannukset ehdotetaan jaettavaksi yhtäläisin pe
rustein sekä kouluhallituksen että ammattikasva
tushallituksen alaisessa koulutuksessa. Oppilailta 
perittävät lukukausimaksut ehdotetaan poistetta
viksi ja oppilaitosten käyttömenojen rahoitus eh
dotetaan siirrettäväksi pääasiassa valtion ja oppi
laiden kotikuntien kannettavaksi. Kouluhallituk
sen alaisten ammatillista koulutusta järjestävien 
oppilaitosten toiminnan rahoitus ehdotetaan jär
jestettäväksi ammatillisten oppilaitosten rahoi
tuksesta annetun lain periaatteiden mukaisesti. 
Tässä yhteydessä ei ole kuitenkaan tarkoitus 
muuttaa ammattikasvatushallituksen alaisena toi
mivien invalidien ammattioppilaitosten rahoitus
järjestelyjä, vaan valtio vastaisi edelleen mainittu
jen oppilaitosten kustannuksista täysimääräisesti. 

2.2. Oppilaan kotikunnan maksuvelvollisuuden 
laajentaminen 

Esityksessä ehdotetaan iltalukioiden, lukion il
talinjojen, kansanopistojen sekä esityksessä tar
koitettujen ammatillista koulutusta järjestävien 
oppilaitosten rahoitussäännöksiä muutettavaksi 
siten, että näissä oppilaitoksissa opiskelevien op
pilaiden kotikunnat velvoitettaisiin osallistumaan 
koulutuksen järjestämisestä aiheutuviin kustan
nuksiin. Kotikunnat olisivat maksuvelvollisia niin 
valtion, kuntien ja kuntainliittojen kuin yksityis
tenkin ylläpitämissä oppilaitoksissa opiskelevien 
oppilaiden osalta. Esityksessä tarkoitettuja am
matillista koulutusta järjestäviä oppilaitoksia oli
sivat kouluhallituksen alaisena toimivat lastentar
hanopettajaopistot, musiikkioppilaitokset, kan
sanopistot ja urheiluopistot. 

Ammatillista koulutusta järjestävissä oppilai
toksissa oppilaan kotikunnan maksuvelvollisuus 
koskisi ammatillisesta peruskoulutuksesta aiheu
tuvia kustannuksia. Maksuvelvollisuus ei koskisi 
niin sanottua lyhytkurssitoimintaa. Maksuvelvol
lisuus koskisi kansanopistoissa tämän lisäksi niitä 
kustannuksia, jotka syntyvät peruskoulun tai lu
kion oppimäärän tai sen osan suorittamiseen 
tähtäävän opetuksen järjestämisestä. 

Kansanopistojen sekä mainittujen ammatillista 
koulutusta järjestävien oppilaitosten rahoitus
säännöksiä muutettaisiin samalla niin, että oppi
laitoksen ylläpitäjä saisi tämän koulutuksen jär
jestämisestä aiheutuviin kustannuksiin valtion
osuutta ja -avustusta ammatillisten oppilaitosten 
rahoituslain säännösten mukaan, kuitenkin siten 
että valtionapuun oikeuttavat kustannukset lue
teltaisiin asianomaista oppilaitosta koskevassa 
laissa. 

2.3. Opintososiaalisten etujen Jaqestarmnen 
esityksessä tarkoitetuissa oppilaitoksissa 

Esityksen mukaan kouluhallituksen alaisessa 
ammatillisessa koulutuksessa oleville sekä iltalu
kioiden ja lukioiden iltalinjojen oppilaille järjes
tettäisiin ja annettaisiin opintososiaalisia etuja 
pääosiltaan samojen perusteiden mukaan kuin 
ammatillista perus- ja aikuiskoulutusta antavien 
ammatillisten oppilaitosten oppilaille. Näin ollen 
oppikirjat, opetustarvikkeet ja muut henkilökoh
taiset varusteet jäisivät edelleen oppilaiden itsen
sä kustannettaviksi. 

2.4. Kuntien lisäavustusjärjestelmän ulottami
nen koskemaan esityksessä tarkoitettuja 
oppilaitoksia 

Samalla kun oppilaiden kotikunnille ehdote
taan asetettavaksi maksuvelvollisuus musiikkiop
pilaitoksissa, lastentarhanopettajaopistoissa, kan
sanopistoissa ja urheiluopistoissa järjestettävän 
ammatillisen peruskoulutuksen sekä kansanopis
toissa peruskoulu- ja lukiolinjoilla järjestettävän 
koulutuksen osalta, ehdotetaan perus- ja keskias
teen koulutusta varten kunnille myönnettävistä 
lisäavustuksista annettua lakia muutettavaksi si
ten, että vaikeassa taloudellisessa asemassa oleval
le kunnalle myönnettäisiin lisäavustusta myös 
tässä tarkoitetun koulutuksen järjestämisestä ai
heutuviin käyttökustannuksiin sekä niistä suori
tettaviin maksusosuuksiin ja korvauksiin. 
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2.5. Muut ehdotetut muutokset 

Kun oppilaiden kotikunnat veivoitetaan osal
listumaan iltalukioiden käyttökustannuksiin, ei 
tarvetta lisäavustuksen myöntämiseen ole. Tästä 
syystä ehdotetaan, että peruskoulun, lukion ja 
yleisen kirjaston valtionosuuksista ja -avustuksista 
annettua lakia muutetaan tältä osin. 

Esitykseen sisältyy myös eräitä lakiteknisiä 
muutoksia. 

3. Asi.an valmistelu 

Valtioneuvoston 3 päivänä huhtikuuta 1986 
hyväksymässä kouluhallituksen alaisen ammatilli
sen koulutuksen kehittämisohjelmassa vuosille 
1986-88 asetetaan tavoitteeksi, että kouluhalli
tuksen alaiseen ammatilliseen koulutukseen osal
listuvat oppilaat saavat maksuuoman opetuksen, 
ilmaisen päivittäisen kouluaterian ja maksuuo
man asumisen oppilasasuntolassa ja että oppilai
toksen ylläpitäjä voi saada valtionosuutta oppilai
den maksuttomista koulumatkoista aiheutuviin 
kustannuksiin. Kehittämisohjelman mukaan 
edut toteutetaan asteittain vuosina 1988-89 
edellytyksellä, että kuntien osallistuminen tarkoi
tetun koulutuksen rahoitukseen toteutuu siten 
kuin ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta 
annetussa laissa tästä asiasta säädetään. 

Valtioneuvosto sisällytti 31 päivänä heinäkuuta 
1986 tekemäänsä päätökseen perustamisluvan 
myöntämisestä eräälle iltalukiolle lausuman, jon
ka mukaan valtioneuvosto edellyttää, että ope
tusministeriö valmistelee tarpeelliset säännös
muutokset, joilla oppilaan kotikunta velvoitettai
siin osallistumaan oppilaan koulunkäynnistä ai
heutuviin kustannuksiin iltalukiossa ja korkea
astetta alemmissa ammatillisissa oppilaitoksissa. 

Edellä mainittuun valtioneuvoston päätökseen 
sisältyneen lausuman ja kouluhallituksen alaisen 
ammatillisen koulutuksen kehittämisohjelmaan 
sisältyvien periaatteiden pohjalta on esitys laadit
tu virkamiestyönä. Esityksestä on käyty kunnallis
talautta koskevista neuvotteluista ja suositusten 
antamista valtion ja kuntien keskusjärjestöjen 
välillä 24 päivänä kesäkuuta 1986 tehdyn sopi
muksen mukaiset niin sanotut järjestelyasiakirja
neuvottelut. 

4. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

4.1. Vaikutukset julkiseen talouteen 

4. 1.1. Koko julkinen talous 

Hallituksen esitykseen sisältyvien uudistusten 
vuoksi julkiset menot lisääntyisivät vuoden 1990 
tilanteen, jolloin kaikki esityksessä tarkoitetut 
opintososiaaliset edut järjestettäisiin ja annettai
siin täydessä laajuudessa, ja vuoden 1987 kustan
nustason mukaan laskettuna 56,2 miljoonaa 
markkaa, mistä valtion osuus on 24,8 miljoonaa 
markkaa ja kuntien osuus 31,4 miljoonaa mark
kaa. Taulukossa 1 on esitetty oppilasmäärät esi
tyksessä tarkoitetussa koulutuksessa vuonna 1985 
sekä arvio oppilasmääristä vuonna 1990. 

Taulukko 1. Oppzfasmäärä esityksessä tarkoite
tussa koulutuksessa lukuvuonna 1985-86 ja ar
vio oppilasmäärästä lukuvuonna 1989-90. 

Oppilaitos- Lukuvuosi Lukuvuosi 
muoto 1985--86 1989--90 
1. Yleissisivistävä koulutus 

Iltalukiot ja lukioiden 
iltalinjat .................. 13 250 12 000 
Kansanopistojen 
peruskoulu- ja 
lukiokoulutus ............. 450 660 

2. Ammatillinen koulutus 
Lastentarhanopettajaopistot 1 440 1 850 
Musiikkioppilaitokset ...... 645 1 440 
Kansanopistot ............. 920 850 
Urheiluopistot ............ 124 240 

Julkisen talouden menojen lisäyksestä 19,2 
miljoonaa markkaa aiheutuu kouluhallituksen 
alaisena toimivien ammatillista koulutusta anta
vien oppilaitosten rahoitusjärjestelmän muutta
misesta sekä 38 miljoonaa markkaa opintososiaa
listen etujen järjestämisestä ja antamisesta esityk
sessä tarkoitetuissa oppilaitoksissa. Taulukossa 2 
on esitetty arvio koko julkisen talouden menojen 
lisäyksestä jaettuna eri uudistusten kesken. 
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Taulukko 2. Arvio julkisen talouden menojen 
lisäyksestä 
Oppilaitos- Rahoitus- Opintoso- Yhteensä 
muoto jätjes- siaalisten milj. mk 

telmän etujen jär-
muutos jestäminen 

milj. mk milj. mk 

1. Yleissivistävä 
koulutus 
Iltalukiot ja 
lukioiden 
iltalinjat ......... 4,5 21,1 25,6 
Kansanopistojen 
peruskoulu- ja 
lukiokoulutus .... 3,8 2,1 5,9 

2. Ammatillinen 
koulutus 
Lastentarhaopet-
tajaopistot ....... 6,2 6,2 
Musiikkioppilai-
tokset ............ 2,8 4,4 7,2 
Kansanopistot .... 5,2 2,9 8,1 
Urheiluoeistot ... 1,9 1,3 3,2 

Yhteensä milj mk. 0 0 18,2 38,0 56,2 

Samalla kun kansanopistojen opiskelijoille tu
lee oikeus maksuttomaan majoitukseen, vähene
vät valtion opintotukimenot, kun opintorahaan 
kuuluvaa asumislisää ei oppilaille enää makseta. 
Opintotukimenojen vähennyksen arvioidaan ole
van miljoona markkaa. Vastaavasti urheiluopisto
jen opiskelijoiden opintoaputahoihin myönnettä
vän valtionavun arvioidaan vähenevän noin 
600 000 markkaa. 

Kun useat oppilaitosten sijaintikunnat ovat 
vapaaehtoisesti avustaneet oppilaitoksia ja kun 
useat oppilaitokset tai oppilaiden kotikunnat 
ovat vapaaehtoisesti järjestäneet tai antaneet esi
tyksessä tarkoitetussa koulutuksessa oleville oppi
laille opintososiaalisia etuja, jää julkisen talouden 
menojen lisäys todellisuudessa edellä esitettyä 
alhaisemmaksi. Vapaaehtoisten avustusten tarkka 
arviointi on jätetty tässä esityksessä suorittamatta. 

Lisäkustannusten jakamiseksi useamman vuo
den ajalle ehdotetaan, että opintososiaalisten 
etujen järjestäminen toteutettaisiin vuosien 
1988-89 aikana vaiheittain. 

4.1.2. Valtiontaloudelliset vaikutukset 

Ammatillista koulutusta järjestävien oppilai
tosten rahoitusjärjestelmän muuttamisesta ja 
opintososiaalisten etujen saattamisesta valtionra
hoituksen piiriin arvioidaan aiheutuvan vuodesta 
1990 valtiolle 37,2 miljoonan markan lisäkustan
nukset. Säästöä puolestaan aiheutuu 12,4 miljoo
naa markkaa, kun lisäavustus poistetaan iltalu
kioilta, oppilaiden kotikunnat tulevat velvollisik
si korvaamaan oppilaastaan aiheutuvan osuuden 
lastentarhanopettajaopistojen kustannuksista sekä 
eräiden oppilaitosten osalta myös rahoituslain 
soveltamisesta valtionosuuksiin ja -avustuksiin 
valtionapuprosentin ollessa pienempi kuin nykyi
sessä rahoitusjärjestelmässä. 

Säästöä aiheutuu myös edellä mainitusta opin
totukimenojen vähentymisestä. 

Taulukossa 3 on esitetty arvio valtion nettome
nojen muutoksista oppilaitosmuodottain ja eri 
uudistusten osalta eriteltynä. 

Taulukko 3. Arvio valtion ja kuntien nettomenojen muutoksista vuoszna 1988-90 
Uudistus 1988 1989 1990 

Iltalukioiden 
lisäavustuksen poistaminen 
Rahoi tusj ärj estelmän 
muutos .................................... . 
Opintososiaalisten etujen järjestäminen 
Yhteensä milj. mk 

4.1.3. Kunnallistaloudelliset vaikutukset 

Esityksestä aiheutuu kunnille lisäkustannuksia, 
kun oppilaiden kotikunnat ehdotetaan velvoitet-

valtio/ kunnat valtio/ kunnat valtio/ kunnat 

-2,11+1,7 

+ 1,11 +4,4 
+ 2,91 + 1,3 
+1,9/+7,4 

5,0/ + 4,0 

+ 3,2/ + 12,8 
+ 15,0/ + 6,5 
+ 13,2/ + 23,3 

5,0/ + 4,0 

+ 3,2/ + 16,0 
+ 26,6/ + 11,4 
+ 24,8/ + 31,4 

taviksi osallistumaan esityksessä tarkoitettujen 
valtion, kuntien ja yksityisten ylläpitämien oppi
laitosten kustannuksiin. Osaksi kustannusten li
sääntyminen muuttaa valtion ja kuntien välistä ja 
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kuntien keskinäistä kustannusten jakoa. Esitys 
merkitsee kuntien keskinäisen kustannustenjaon 
muuttumista nykyistä käytäntöä tasa-arvoisem
maksi, kun oppilaiden kotikunnat joutuisivat 
osallistumaan oppilaistaan aiheutuvaan osuuteen 
oppilaitoksen käyttökustannuksista. Taulukossa 3 
on esitetty arvio myös kuntien nettomenojen 
muutoksista oppilaitosmuodoittain ja eri uudis
tusten osalta eriteltynä. 

4.2. Yksityisiin oppilaitoksiin kohdistuvat 
vaikutukset 

Kunnat tulisivat esityksen mukaan veivallisiksi 
korvaamaan yksityisessä iltalukiossa sekä yksityi
sen lukion iltalinjalla olevasta oppilaastaan ai
heutuvan osuuden oppilaitoksen menoista. 
Opintososiaalisten etujen järjestämisestä maini
tuissa oppilaitoksissa aiheutuvat kustannukset tu
lisivat siten osin valtion ja osin oppilaiden koti
kuntien kannettaviksi. 

Ammattiopetusta antava musiikkioppilaitos 
saa valtionosuutta saavista musiikkioppilaitoksista 
annetun lain mukaan 55 prosenttia lain mukai-

sista käyttökustannuksista. Kansanopistojen val
tionavusta annetun lain mukaan kansanopisto saa 
puolestaan 80 prosenttia valtionapua kohtuulli
siin kustannuksiin ja urheiluopistot 80 prosent
tia. Esityksen mukaan yksityisten oppilaitosten 
saama valtionapu määräytyisi oppilaan kotikun
nan kantokykyluokan mukaan rahoituslaissa ole
van valtionapuasteikon 51-86 mukaan. Näin 
ollen osalla edellä tarkoitetuista oppilaitoksista 
niiden saama valtionapu suhteellisesti pienenisi 
ja osalla kasvaisi. Toisaalta oppilaiden kotikunnat 
tulisivat maksuvelvollisiksi 14-49 prosentin 
osuudella valtionapuun oikeuttavista käyttöme
noista. Oppilaitos vastaisi itse kustannuksista siltä 
osin kuin ne ylittäisivät valtionapuun oikeuttavat 
kustannukset. 

4.3. Kotitalouksiin kohdistuvat vaikutukset 

Lakiehdotusten mukaisten opintososiaalisten 
etujen järjestämisen vuoksi julkisen talouden me
nojen lisäystä tämän uudistuksen osalta vastaava 
38 miljoonan markan kustannuserä siirtyy kotita
louksilta valtion ja kuntien maksettavaksi. Tosin 
kunnat ovat jo nykyisellään avustaneet oppilaita 
vapaaehtoisesti, joten muutos ei todellisuudessa 
ole edellä esitetyn suuruinen. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Lukiolaki 

26 §. Vuoden 1988 alusta lukien on opetus 
oppilaille maksutonta kaikissa lukioissa. Näin 
ollen ehdotetaan pykälän 1 ja 3 momentti, joissa 
säädetään lukukausimaksuista päättäruisestä ja 
opetusministeriön määräämistä lukukausimaksu
jen alennusten ja vapautusten perusteista, tar
peettomina kumottaviksi. Pykälän 2 momentti 
ehdotetaan puolestaan muutettavaksi niin, ettei 
siinä mainita erikseen lukukausimaksuja otetta
vaksi huomioon vähentävänä tekijänä määrättäes
sä oppilaan kotikunnan maksuvelvollisuutta. Lu
kion oppilaiden opintososiaalisista eduista anne
tun lain 2 §:n 2 momentin mukaan kouluhallitus 

2 370893U 

voi erityisestä syystä antaa lukiolle luvan periä 
oppilasmaksuja. Mikäli kouluhallitus tällaisen lu
van myöntää, se määrää tarvittaessa myös oppi
lasmaksujen perusteista. Toimivalta maksuista 
päättämisestä määräytyisi tällöin kunnallislain 
säännösten mukaisesti. Kotikuntien maksuosuuk
sia laskettaessa oppilasmaksut otettaisiin huo
mioon lukion saamina muina tuloina. 

1.2. Iltalukiolaki 

16 §. Pykälä ehdotetaan kumottavaksi vastaa
vin perusteluin kuin edellä lukiolain 26 § osalta 
todettiin. Muutos tulee voimaan kuitenkin vasta 
1 päivänä elokuuta 1989 samanaikaisesti kuin 
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opetus tulee maksuttomaksi iltalukioissa ja lu
kion iltalinjoilla. 

16 a §. Iltalukiolakiin (478/83) ehdotetaan li
sättäväksi pykälä, jonka mukaan oppilaan koti
kunnalla on velvollisuus suorittaa iltalukion yllä
pitäjäkunnalle iltalukiossa olevasta oppilaasta ai
heutuva osuus iltalukion valtionosuuteen oikeut
tavista käyttökustannuksista. lltalukiolain 19 §:n 
viittaussäännöksen nojalla velvoite koskisi myös 
lukioitten iltalinjoja. Niin kauan kuin oppilailta 
peritään lukukausimaksuja, otettaisiin maksut 
huomioon oppilaan kotikunnan maksuvelvolli
suutta määrättäessä iltalukion ja lukion iltalinjan 
saamina muina tuloina. 

21 §. Pykälään tehtävällä lisäyksellä maksuvel
vollisuus ulotetaan koskemaan myös yksityisiä 
iltalukiaita ja lukioiden iltalinjoja. 

1.3. Laki lukion oppilaiden opintososiaalisista 
eduista 

1 §. Ehdotuksen mukaan laki ulotetaan osit
tain koskemaan myös iltalukion ja lukion iltalin
jan oppilaita. Opetus iltalukiossa ja lukion ilta
linjalla olisi oppilaille maksutonta. Lisäksi oppi
lailla olisi oikeus maksuttomaan kouluateriaan. 
Edut järjestettäisiin tai annettaisiin sekä kunnalli
sissa että yksityisissä oppilaitoksissa. Maksutonta 
kouluateriaa ei olisi ainakaan toistaiseksi tarkoi
tus kuitenkaan järjestää iltalukiolain 13 §:n 2 
momentissa tarkoitetuille oppilaille, jotka opis
kelevat yhden tai useamman iltalukiossa opetet
tavan aineen oppimäärän suorittamiseksi. Koulu
hallitukselle tulisi oikeus erityisestä syystä myön
tää lupa oppilasmaksujen perimiseen myös iltalu
kiossa ja lukion iltalinjalla. 

1.4. Laki peruskoulun, lukion ja yleisen 
kirjaston valtionosuuksista ja -avustuksista 

6 a §. Pykälän 3 momentti ehdotetaan kumot
tavaksi, koska esityksen mukaan oppilaiden koti
kunnat olisivat velvollisia suorittamaan iltalukion 
ja lukion iltalinjan ylläpitäjälle oppilaitoksessa 
olevasta oppilaasta aiheutuvan osuuden valtion
osuuteen oikeuttavista käyttökustannuksista, jos
ta on vähennetty ylläpitäjän saarnat valtionosuu
det ja -avustukset sekä lukion saarnat muut tulot. 
Tarvetta lisäavustukseen ei siten ole. 

15 §. Pykälää ehdotetaan, samalla kun kunnan 
iltalukioiden ja lukioiden iltalinjaa käyvien oppi
laiden kotikunnat veivoitetaan osallistumaan op-

pilaan koulunkäynnistä aiheutuviin kustannuk
siin, muutettavaksi siten, että valtionosuus iltalu
kion ja lukion iltalinjan käyttökustannuksiin 
määräytyisi kuntien kantokykyluokituksen perus
teella sen mukaan, minkä verran kunkin kunnan 
oppilaita on oppilaitoksessa kalenterivuoden ai
kana keskimäärin ollut. 

1.5. Laki perus- ja keskiasteen koulutusta 
varten kunnille myönnettävistä lisäavus
tuksista 

Nimike ja 1 §. Ehdotetaan, että lain nimike ja 
1 § muutettaisiin niin, että ne vastaisivat lain 
laajennettavaksi ehdotettua soveltamisalaa. 

2 §. Samalla kun oppilaiden kotikunnille eh
dotetaan asetettavaksi maksuvelvollisuus musiik
kioppilaitoksissa, lastentarhanopettajaopistoissa, 
kansanopistoissa ja urheiluopistoissa järjestettä
vän ammatillisen peruskoulutuksen sekä kansan
opistoissa peruskoulu- ja lukiolinjoilla järjestettä
vän koulutuksen osalta, ehdotetaan pykälää 
muutettavaksi siten, että kunnalle voitaisiin 
myöntää lisäavustusta tämän koulutuksen järjes
tämisestä aiheutuviin käyttökustannuksiin sekä 
niistä suoritettaviin maksuosuuksiin ja korvauk
sun. 

1.6. Laki valtionosuutta saavista musiikkioppi
laitoksista 

3 §. Pykälään ehdotetaan otettavaksi säännös, 
jonka mukaan musiikkioppilaitos saisi valtioneu
voston hyväksymän ammatillisen peruskoulutuk
sen järjestämisestä sekä opintososiaalisten etujen 
antamisesta ammatilliseen koulutukseen osallis
tuville oppilaille aiheutuviin kustannuksiin val
tionosuutta pykälän 1 momentissa säädetystä poi
keten soveltuvin osin siten kuin ammatillisten 
oppilaitosten rahoituksesta annetun lain 6 ja 9 
§:ssä säädetään. Käyttökustannuksiin luettavat 
eri menolajit määräytyisivät tämän lain 4 §:n 
mukaan. 

Jako ammatillisesta peruskoulutuksesta ja 
muusta koulutuksesta aiheutuvien kustannusten 
kesken ehdotetaan tehtäväksi opetustuntien lu
kumäärän suhteessa. 

7 §. Kun musiikkioppilaitokset ehdotetaan 
saatettavaksi edellä yleisperusteluiden 1.6. koh
dassa mainitun lain soveltamisalan piiriin amma
tillisen peruskoulutuksen osalta, ehdotetaan py-
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kälään sisältyvä oppilaitosten lisäavustusjärjestel
mä poistettavaksi tästä laista. 

11 a §. Kuten rahoituslaissa olisi oppilaan ko
tikunta pykäläehdotuksen mukaan velvollinen 
suorittamaan kunnallisen musiikkioppilaitoksen 
ylläpitäjälle oppilaskohtaisen maksuosuuden. 
Maksuosuuden vahvistaisi kouluhallitus rahoitus
lain periaatteiden mukaisesti. 

11 b §. Pykälässä oppilaan kotikunnan maksu
velvollisuus ulotettaisiin koskemaan myös yksityi
siä ammatillista koulutusta järjestäviä musiikki
oppilaitoksia. 

11 c §. Oppilaan kotikunnalla tarkoitettaisiin 
pykäläehdotuksen mukaan kuntaa, jossa oppi
laalla on väestökirjalaissa tarkoitettu kotipaikka 
kunkin lukukauden alussa. 

17 §. Oppilaitoksen henkilökunnan elä
keoikeutta koskevaan säännökseen ehdotetaan 
tehtäväksi rahoitusjärjestelmän muutoksesta joh
tuva tarkennus. 

19 a §. Ammatilliseen koulutukseen osallistu
ville ehdotetaan järjestettäväksi opintososiaalisia 
etuja. Perusteet etujen saamiseen sekä niiden 
laajuus määräytyisi ammatillisten oppilaitosten 
oppilaiden opintososiaalisista eduista annetun 
lain ja sen nojalla annetun asetuksen ja valtio
neuvoston päätöksen säännösten ja määräysten 
mukaan. Kouluhallitus hoitaisi ammattikasvatus
hallitukselle mainittujen säännösten ja määräys
ten mukaan kuuluvat tehtävät. 

1. 7. Laki lastentarhanopettajaopistoista 

Lakiin ehdotetaan tehtäväksi vastaavat muu
tokset ja lisäykset oppilaiden kotikuntien maksu
velvollisuudesta ja oppilaille järjestettävistä opin
tososiaalisista eduista kuin edellä musiikkioppi
laitosten osalta todettiin. 

1.8. Laki kansanopistojen valtionavusta 

1 a §. Aikaisemmin asetuksessa olleet säännök
set kansanopiston perusoppijakson opetuksen jär
jestämisestä on aiheellista ottaa lakiin. Rahoitusta 
ja opintososiaalisia etuja koskevat säännökset on 
tarkoitus ulottaa vain ammatillista peruskoulu
tusta, peruskoulua tai lukiota suorittavia opiskeli
joita koskeviksi. Asianomaisen linjan perustamis
ta koskevilla velvoittavilla säännöksillä on tarkoi
tus hallinnollisesti selvästi erottaa tarkoitettu 
opetus kansanopiston muusta opetuksesta. Pykä
län 1 momentin edellyttämä kouluhallituksen 

suostumus vaaditaan myös edellä mammujen 
linjojen perustamiseen ja muuttamiseen. 

2 a ja 2 b §. Rahoituslakia kansanopistoihin 
sovellettaessa on pyritty ottamaan huomioon 
kansanopistojen erityisluonne. Tässä tarkoitettu 
kansanopistojen koulutus on viranomaisten lu
vasta riippuvaa ja määrällisesti säänneltävissä. 
Käytännön jakoperusteeksi tässä tarkoitetusta ja 
muusta kansanopiston järjestämästä opetuksesta 
aiheutuvien kustannusten välillä ehdotetaan 
opiskelijaviikkojen lukumäärää, jota muutoinkin 
käytetään kansanopistojen valtionapulaissa. 

8 §. Sanamuoto on tarkistettu opintotukilain 
muutoksen mukaisesti. Opintorahaan oikeutta
vien opintojen keston ylärajaa ei ole enää syytä 
mainita. 

Muut ehdotetut muutokset ja lisäykset vastaa
vat edellä musiikkioppilaitosten osalta todettuja 
tai ovat lakiteknisiä. 

1.9. Laki urheiluopistojen valtionavusta 

Lakiin ehdotetaan tehtäväksi vastaavat muu
tokset ja lisäykset urheiluopistoissa järjestettävän 
liikunnanohjaajakoulutuksen osalta kuin edellä 
mainittujen oppilaitosten osalta. Jako liikunnan
ohjaajakoulutuksesta ja muusta opiston järjestä
mästä koulutuksesta aiheutuvien kustannusten 
kesken ehdotetaan tehtäväksi kurssipäivien luku
määrän suhteessa. 

2. Tarkemmat säännökset 

Esityksen toteuttaminen aiheuttaa muutoksia 
myös esityksessä tarkoitettuja oppilaitoksia ja nii
den rahoitusta koskeviin asetuksiin. 

3. Voimaantulo 

Esitys liittyy valtion vuoden 1988 tulo- ja 
menoarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltä
väksi sen yhteydessä. 

Esitykseen sisältyvät lait ehdotetaan lukion 
oppilaiden opintososiaalista eduista annetun lain 
1 §:n muuttamisesta annettavaa lakia lukuunot
tamatta tuleviksi voimaan 1 päivänä elokuuta 
1988. Esityksen aiheuttamien taloudellisten vai
kutusten porrastamiseksi ehdotetaan opintososi
aalisten etujen järjestäminen ja antaminen toteu
tettavaksi vaiheittain siten, että oppilaille järjes
tetään maksuton koulukuljetus tai oppilaita avus-
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tetaan kulkemisessa ja asuntoloista poistetaan 
maksut lukuvuoden 1988-89 alussa ja että oppi
lasmaksut poistetaan ja oppilaille järjestetään 
maksuton kouluateria lukuvuoden 1989-90 
alussa, mikäli lain voimaantullessa viimeksi tar
koitettuja etuja ei vielä ole annettu tarkoitetuissa 
oppilaitoksissa. Kun lukion oppilaiden opintoso
siaalisista eduista annetun lain 1 §:n muutos 

1 . 

sisältää ainoastaan oppilasmaksujen poistamisen 
ja kouluaterian järjestämisen iltalukion ja lukion 
iltalinjan oppilaille, ehdotetaan laki tulevaksi 
voimaan 1 päivänä elokuuta 1989. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset: 

Laki 
lukiolain 26 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 27 päivänä toukokuuta 1983 annetun lukiolain 
(477/83) 26 § näin kuuluvaksi: 

26 § 
Jos oppilas käy lukiota muussa kuin suna 

kunnassa, jossa hänellä on väestökirjalain ( 1411 
69) mukainen kotipaikka lukukauden alussa, on 
oppilaan kotikunta velvollinen suorittamaan lu
kion ylläpitäjäkunnalle lukiossa olevasta oppilaas
ta aiheutuvan osuuden lukion valtionosuuteen 
oikeuttavista käyttökustannuksista, joista on vä-

2. 

hennetty peruskoulun, lukion ja yleisen kirjaston 
valtionosuuksista ja -avustuksista annetun lain 
(1112/78) mukaan määräytyvät valtionosuudet ja 
-avustukset sekä lukion saarnat muut tulot. 

Tämä laki tulee v01maan päivänä elokuuta 
1988. 

Laki 
iltalukiolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 27 päivänä toukokuuta 1983 annetun iltalukiolain (478/83) 16 § sekä 
lisätään 21 § :ään, sellaisena kuin se on 16 päivänä huhtikuuta 1987 annetussa laissa ( 41 7/87), uusi 

6 momentti ja lakiin uusi 16 a § seuraavasti: 

16 a § 
Jos oppilas käy iltalukiota muussa kuin siinä 

kunnassa, jossa hänellä oli väestökirjalain ( 1411 
69) mukainen kotipaikka lukukauden alussa, on 
oppilaan kotikunta velvollinen suorittamaan ilta
lukion ylläpitäjäkunnalle iltalukiossa olevasta op
pilaasta aiheutuvan osuuden iltalukion valtion
osuuteen oikeuttavista käyttökustannuksista, jois
ta on vähennetty peruskoulun, lukion ja yleisen 
kirjaston valtionosuuksista ja -avustuksista anne
tun lain (1112/78) mukaan määräytyvät valtion
osuudet ja -avustukset sekä iltalukion saarnat 
muut tulot. 

21 § 

Oppilaan kotikunta on velvollinen suoritta
maan yksityisessä iltalukiossa olevasta oppilaasta 
16 a §:ssä säädettyjen perusteiden mukaisen kor
vauksen yksityisen iltalukion ylläpitäjälle. 

Tämä laki tulee vormaan 1 päivänä elokuuta 
1988. Lain 16 §:n muutos tulee kuitenkin voi
maan 1 päivänä elokuuta 1989. 
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3. 
Laki 

lukion oppilaiden opintososiaalisista eduista annetun lain 1 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan lukion oppilaiden opintososiaalisista eduista 3 päivänä kesäkuuta 1983 annetun lain 

(499/83) 1 §:n 2 momentti sekä 
lisätään 1 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti: 

1 § 

Lukiolla tarkoitetaan tässä laissa kunnan lukio
ta ja yksityistä lukiota. 

Iltalukioihin ja lukion iltaiinjoihin sovelletaan 

4. 

lain 2 ja 3 §:ää sen mukaan kuin asetuksella 
säädetään. 

Tämä laki tulee votmaan 1 päivänä elokuuta 
1989. 

Laki 
peruskoulun, lukion ja yleisen kirjaston valtionosuuksista ja -avustuksista annetun lain 6 a ja 15 §:n 

muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan peruskoulun, lukion ja yleisen kirjaston valtionosuuksista ja -avustuksista 28 päivänä 

joulukuuta 1978 annetun lain (1112/78) 6 a §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on 27 päivänä 
toukokuuta 1983 annetussa laissa (480/83), sekä 

muutetaan 15 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 31 päivänä joulukuuta 1986 annetussa laissa 
(1053/86), näin kuuluvaksi: 

15 § 

Milloin kahdella tai useammalla kunnalla on 
yhteinen peruskoulu tai siinä taikka peruskoulua 
korvaavassa tai vastaavaksi järjestetyssä koulussa, 
lukiossa, lukion iltalinjalla taikka iltalukiossa on 
oppilaita eri kunnista, valtionosuus ja -avustus 

käyttökustannuksiin määräytyy kuntien kantoky
kyluokituksen perusteella sen mukaan, minkä 
verran kunkin kunnan oppilaita on oppilaitokses
sa kalenterivuoden aikana keskimäärin ollut. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 
1988. 
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5 . 
Laki 

perus- Ja keskiasteen koulutusta varten kunnille myönnettävistä lisäavustuksista annetun lain 
muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan perus- ja keskiasteen koulutusta varten kunnille 
myönnettävistä lisäavustuksista 3 päivänä kesäkuuta 1983 annetun lain ( 497183) nimike sekä 1 ja 2 § 
näin kuuluviksi: 

Laki 
yleissivistävää Ja ammatillista koulutusta varten kunnille myönnettävistä lisäavustuksista 

1 § 
Kunnille myönnetään lisäavustusta yleissivistä

vää ja ammatillista koulutusta varten sen mukaan 
kuin tässä laissa säädetään. 

2 § 
Lisäavustusta myönnetään peruskoulun, lukion 

ja yleisen kirjaston valtionosuuksista ja -avustuk
sista annetun lain 1 § :ssä tarkoitettujen oppilai
tosten ja ammatillisten oppilaitosten rahoitukses
ta annetussa laissa (494/83) tarkoitettujen amma
tillista peruskoulutusta antavien oppilaitosten 
käyttökustannuksiin sekä niistä suoritettaviin 
maksuosuuksiin ja korvauksiin. 

6. 

Mitä 1 momentissa säädetään sovelletaan myös 
valtionosuutta saavista musiikkioppilaitoksista 
annetussa laissa ( 4021 87), lastentarhanopettaja
opistoista annetussa laissa ( 8017 7), kansanopisto
jen valtionavusta annetussa laissa ( 542184) sekä 
urheiluopistojen valtionavusta annetussa laissa 
(946/78) tarkoitettuihin oppilaitoksiin niiden 
järjestämän ammatillisen peruskoulutuksen sekä 
kansanopistojen peruskoulu- ja lukiolinjoilla jär
jestämän koulutuksen osalta. 

Tämä laki laki tulee voimaan 1 päivänä elo
kuuta 1988. 

Laki 
valtionosuutta saavista musiikkioppilaitoksista annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan valtionosuutta saavista musiikkioppilaitoksista 10 päivänä huhtikuuta 1987 annetun lain 

(402/87) 7 §, 
muutetaan 17 § sekä 
lisätään 3 §:ään uusi 2 Ja 3 momentti sekä lakiin uusi 2 a luku ja 19 a § seuraavasti: 

3 § 

Musiikin ammattiopetusta antava oppilaitos 
saa valtioneuvoston hyväksymän ammatillisen 
peruskoulutuksen järjestämisestä aiheutuviin 
4 §:ssä mainittuihin sekä tällaiseen koulutukseen 
liittyvistä valtioneuvoston päätöksen mukaisesti 
järjestetyistä ja annetuista opintososiaalisista 
eduista aiheutuviin käyttökustannuksiin valtion
osuutta 1 momentissa säädetystä poiketen sovel
tuvin osin siten kuin ammatillisten oppilaitosten 
rahoituksesta annetun lain (494/83) 6 ja 9 §:ssä 
säädetään. 

Jako 2 momentissa tarkoitetusta ja muusta 
oppilaitoksen järjestämästä koulutuksesta aiheu
tuvien käyttökustannusten kesken tehdään ope
tustuntien lukumäärän suhteessa. 

2 a luku 

Oppilaan kotikunnan maksuosuudet ja 
korvaukset ammatillista koulutusta antaville 

musiikkioppilaitoksille 

11 a § 
Oppilaan kotikunta on velvollinen suoritta

maan ammatillista koulutusta antavan kunnalli-
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sen musiikkioppilaitoksen ylläpitäjälle oppilas
kohtaisen maksuosuuden, jonka määrän koulu
hallitus vahvistaa ammatillisten oppilaitosten ra
hoituksesta annetun lain 6 §:n asteikon ja kun
tien kantokykyluokituksen huomioon ottaen. 
Maksuosuus määräytyy musiikkioppilaitoksen 
edellä 3 §:n 2 momentissa tarkoitetuista valtion
osuuteen oikeuttavista, oppilasta kohden laske
mista käyttökustannuksista. Käyttökustannuksis
ta vähennetään ensin musiikkioppilaitoksen tässä 
tarkoitettuun koulutukseen kohdistuvat valtiono
suudet sekä oppilaitoksen tästä koulutuksesta 
johtuvat muut tulot. 

Oppilaan kotikunnan tulee suorittaa kunnalli
sen oppilaitoksen ylläpitäjälle 1 momentissa tar
koitettuihin maksuosuoksiin ennakkona koulu
hallituksen maksamiin ennakoibio perustuen 
kaksi erää, joista ensimmäinen on maksettava 
helmikuussa ja toinen lokakuussa. 

11 b § 
Oppilaan kotikunta on velvollinen suoritta

maan korvauksen ja siihen ennakon yksityisen 
ammatillista koulutusta antavan musiikkioppilai
toksen ylläpitäjälle samojen perusteiden mukaan 
kuin se suorittaa maksuosuuden ja siihen enna
kon vastaavalle kunnallisen oppilaitoksen ylläpi
täjälle. Korvausta määrättäessä otetaan kuitenkin 
huomioon 17 § :ssä tarkoitettu eläkekustannuso
suus. 

11 c § 
Oppilaan kotikunnalla tarkoitetaan kuntaa, 

jossa oppilaalla on väestökirjalaissa (141169) tar
koitettu kotipaikka lukukauden alussa. 

7. 

17§ 
Yksityisen musiikkioppilaitoksen valtionosuu

teen oikeuttavaan henkilöstöön kuuluvan henki
lön oikeudesta eläkkeeseen ja oikeudesta hänen 
jälkeensä suoritettavaan perhe-eläkkeeseen sekä 
oppilaitokselle palkkaukseen tulevasta valtion
osuudesta vähennettävästä eläkekustannusosuu
desta on voimassa, mitä niistä on eräistä valtion 
varoista suoritettavista eläkkeistä annetussa laissa 
(382/69) säädetty. Sanotun lain 6 §:n 2 momen
tissa tarkoitettu kustannusosuusprosentti määräy
tyy siitä prosenttimäärästä, jolla oppilaitos tämän 
lain 3 §:n mukaan itse ja 11 b §:ssä tarkoitetussa 
tapauksessa opiskelijan kotikunta osallistuu palk
kauksesta aiheutuviin kustannuksiin. 

19 a § 
Ammatillista koulutusta antavan musiikkiop

pilaitoksen ammatilliseen peruskoulutukseen 
osallistuville oppilaille järjestetään ja annetaan 
opintososiaalisia etuja samojen perusteiden mu
kaan kuin ammatillisten oppilaitosten oppilaiden 
opintososiaalisista eduista annetussa laissa ( 498/ 
83) ja sen nojalla asetuksella säädetään ja valtio
neuvoston päätöksellä määrätään. Ammattikasva
tushallitukselle säädetyt tehtävät hoitaa kuiten
kin kouluhallitus. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 
1988. 

Tämän lain 19 a §:ää sovelletaan oppilas
maksujen poistamisen ja maksuuoman aterian 
osalta 1 päivästä elokuuta 1989. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain 
täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. 

Laki 
lastentarhanopettajaopistoista annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään lastentarhanopettajaopistoista 21 päivänä tammikuuta 
1977 annettuun lakiin (80/77) uusi 4 a-4 c § seuraavasti: 

4a§ 
Oppilaan kotikunta on velvollinen suoritta

maan valtiolle oppilaskohtaisen korvauksen, jon
ka perusteet valtioneuvosto vahvistaa vuosittain 
lastentarhanopettajaopistojen keskimääräisten to-

dennäköisten kustannusten pohjalta. Korvauksen 
perusteita vahvistettaessa otetaan huomioon las
tentarhanopettajaopistojen vuotuiset kulutusme
not sekä kone-, kalusto- ja laitehankinnoista 
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aiheutuvat menot, joista vähennetään oppilaitok
sen saarnat tulot. Oppilasta kohden vahvistetuis
ta menoista valtiolle kuuluviksi luetaan ammatil
listen oppilaitosten rahoituksesta annetun lain 
6 §:n 1 momentissa tarkoitettu kunnan kantoky
kyluokan edellyttämä prosenttiosuus. 

Oppilaan kotikunnan korvaus valtiolle suorite
taan kahdessa erässä, joista ensimmäinen on 
maksettava toukokuussa ja toinen marraskuussa. 
Maksuerät on suoritettava muutoksenhausta huo
limatta. 

4 b § 
Oppilaan kotikunnalla tarkoitetaan kuntaa, 

jossa oppilaalla on väestökirjalaissa ( 141169) tar
koitettu kotipaikka lukukauden alussa. 

8. 

4c§ 
Lastentarhanopettajaopiston oppilaille järjeste· 

tään ja annetaan opintososiaalisia etuja samojen 
perusteiden mukaan kuin ammatillisten oppilai
tosten oppilaiden opintososiaalisista eduista an
netussa laissa (498/83) ja sen nojalla asetuksella 
säädetään ja valtioneuvoston päätöksellä määrä
taan. Ammattikasvatushallitukselle säädetyt teh
tävät hoitaa kuitenkin kouluhallitus. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 
1988. 

Tämän lain 4 c §:ää sovelletaan maksuuoman 
aterian osalta 1 päivästä elokuu ta 1989. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain 
täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. 

Laki 
kansanopistojen valtionavusta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kansanopistojen valtionavusta 13 päivänä heinäkuuta 1984 annetun lain ( 542184) 5 §: n 
ja 2 momentti, 8, 13 ja 14 § sekä 15 §:n 1 ja 2 momentti sekä 
lisätään lakiin uusi 1 a, 2 a, 2 b, 8 a ja 14 a-14 c § seuraavasti: 

1 a § 
Opetus kansanopistossa järjestetään perusoppi

jaksoina ja kursseina sen mukaan kuin asetuksella 
säädetään. Perusoppijakso voi olla linjajakoineo 
sekä käsittää yhden tai useampia perättäisiä vuo
sikursseja. Linjojen perustamiseen ja muuttami
seen on saatava kouluhallituksen suostumus. 

Kansanopistoon, joka on saanut peruskoulu
lain 43 §:n 2 momentin nojalla luvan antaa 
todistuksia peruskoulun oppimäärän tai sen osan 
suorittamisesta taikka lukiolain 23 §:n 5 momen
tin nojalla luvan antaa todistuksia lukion oppi
määrän tai sen osan suorittamisesta, tulee tämän 
opetuksen järjestämiseksi perustaa peruskoululin
ja ja lukiolinja sekä kansanopistoon, jossa anne
taan ammatillista peruskoulutusta, asianomaista 
koulutusta varten oma linja. 

2 a § 
Kansanopisto, joka järjestää ammatillista pe

ruskoulutusta tai opetusta peruskoulu- tai lukio
linjalla, saa tästä aiheutuviin 2 §:ssä mainittuihin 
sekä tällaiseen koulutukseen liittyvistä valtioneu
voston päätöksen mukaisesti järjestetyistä ja an-

netuista opintososiaalisista eduista aiheutuviin 
käyttökustannuksiin 2 § :ssä säädetystä poiketen 
valtionapua soveltuvin osin siten kuin ammatil
listen oppilaitosten rahoituksesta annetun lain 
(494/83) 6 ja 9 §:ssä säädetään. 

2 b § 
Jako 2 a § :ssä tarkoitetusta ja muusta kansan

opiston järjestämästä koulutuksesta aiheutuvien 
käyttökustannusten kesken tehdään opiskelija
viikkojen lukumäärän suhteessa. 

5 § 
Jos opiskelijaviikkojen yhteismäärän keskiarvo 

kahtena perättäisenä työvuotena on 4 §:n 6 koh
dassa säädettyä pienempi, vähennetään muun 
opistossa tarvittavan henkilökunnan kuin rehto
rin, opettajien ja luennoitsijoiden palkkaukseen 
2 §:n 1 kohdan ja 2 a §:n mukaan myönnettäväs
tä sekä huonetilojen vuokriin, vuokra-arvoihin ja 
katumaksuihin 2 §:n 2 kohdan ja 2 a §:n mu
kaan myönnettävästä valtionavusta alitusta vas
taava osuus siltä tilivuodelta, jona jälkimmäinen 
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mainituista työvuosista päättyy. Opetusministeriö 
voi erityisestä syystä myöntää opistolle, joka si
jaitsee saaristoalueelia tai harvaan asutulla seu
dulla tai joka on tarkoitettu antamaan opetusta 
pienelle erityisryhmälle, oikeuden määräajaksi tai 
toistaiseksi alittaa 4 §:n 6 kohdassa tarkoitetun 
vähimmäismäärän. Alennettu opiskelijaviikkojen 
yhteismäärän keskiarvo ei kuitenkaan saa olla 
pienempi kuin 650 opiskelijaviikkoa. 

Jos opetuksen määrän keskiarvo kahtena perät
täisenä työvuotena on 4 §:n 8 kohdassa säädettyä 
suurempi, vähennetään opettajien ja luennoitsi
joiden palkkaukseen 2 §:n 1 kohdan ja 2 a §:n 
mukaan myönnettävästä valtionavusta ylitystä 
vastaava osuus siltä tilivuodelta, jona jälkimmäi
nen mainitusta työvuosista päättyy. Opetusminis
teriö voi myöntää opistolle määräajaksi tai toistai
seksi oikeuden joko koko opetuksen määrän tai 
sen jonkin osan ylitykseen. 

8 § 
Kansanopisto saa valtionapua jaettavaksi opin

torahana opiskelijoille, jotka täyttävät opintotu
kilaissa (28/ 72) opintotuen saamiselle säädetyt 
yleiset edellytykset, mutta jotka eivät voi saada 
opintorahaa opintotukilain nojalla. Opintorahan 
suuruus kutakin opiskelijaa kohti on enintään 80 
prosenttia vahvistetusta keskimääräisten opinto
maksujen kokonaismäärästä. Opintoraha myön
netään vähintään neljä viikkoa kestäviä opintoja 
varten. 

8 a § 
Edellä 2 a §:ssä tarkoitetussa kansanopistossa 

järjestetään ja annetaan mainitussa lainkohdassa 
tarkoitettuun opetukseen osallistuville opiskeli
joille opintososiaalisia etuja samojen perusteiden 
mukaan kuin ammatillisten oppilaitosten oppi
laiden opintososiaalisista eduista annetussa laissa 
( 498183) ja sen nojalla asetuksella säädetään ja 
valtioneuvoston päätöksellä määrätään. Ammat
tikasvatushallitukselle säädetyt tehtävät hoitaa 
kuitenkin kouluhallitus. Kansanopistojen velvol
lisuudesta työpäivinä annettavan muun ruokai
lun kuin mainitun lain 5 §:ssä säädetyn maksut
toman kouluaterian järjestämiseen säädetään ase
tuksella. 

13§ 
Kansanopiston henkilökuntaan kuuluvan 

2 §:n 1 kohdassa tarkoitetun henkilön oikeudesta 
eläkkeeseen ja oikeudesta hänen jälkeensä suori
tettavaan perhe-eläkkeeseen sekä opistolle palk-

3 3708930 

kaukseen tulevasta valtionavusta vähennettävästä 
eläkekustannusosuudesta on voimassa, mitä niis
tä on eräistä valtion varoista suoritettavista eläk
keistä annetussa laissa (382 169) säädetty. Sano
tun lain 6 § :n 2 momentissa tarkoitettu kustan
nusosuusprosentti määräytyy siitä prosenttimää
rästä, jonka mukaan opisto itse ja 14 a § :ssä 
tarkoitetussa tapauksessa opiskelijan kotikunta 
osallistuu palkkauksesta aiheutuviin kustannuk-
sun. 

14 § 
Kouluhallitus myöntää 2, 2 a ja 8-10 §:ssä 

tarkoitetun valtionavun ja opetusmtmsteno 
6 §:ssä tarkoitetun lisäavustuksen sekä 11 §:ssä 
tarkoitetun valtionavun ja lainan. 

14 a § 
Opiskelijan kotikunta on velvollinen suoritta

maan 2 a §:ssä tarkoitetulle yksityisen kansan
opiston ylläpitäjälle opiskelijakohtaisen korvauk
sen, jonka määrän kouluhallitus vahvistaa amma
tillisten oppilaitosten rahoituksesta annetun lain 
6 §:n asteikon ja kuntien kantokykyluokituksen 
huomioon ottaen. Korvaus määräytyy kansan
opiston 2 a §:ssä tarkoitetuista valtionapuun oi
keuttavista, opiskelijaa kohden laskemista käyttö
kustannuksista. Korvausta määrättäessä otetaan 
lisäksi huomioon 13 §:ssä tarkoitettu eläkekus
tannusosuus. Käyttökustannuksista vähennetään 
ensin kansanopiston tässä tarkoitettuun koulu
tukseen kohdistuvat valtioavut sekä opiston tästä 
koulutuksesta johtuvat muut tulot. 

Valtionavusta ei tehdä 5 §:n 1 ja 2 momentissa 
tarkoitettua vähennystä opiskelijan kotikunnan 
korvausta laskettaessa. 

Opiskelijan kotikunnan tulee suorittaa 1 mo
mentissa tarkoitettuihin korvauksiin ennakkona 
kouluhallituksen maksamiin ennakoihin perus
tuen kaksi erää, joista ensimmäinen on maksetta
va helmikuussa ja toinen lokakuussa. 

14 b § 
Opiskelijan kotikunta on velvollinen suoritta

maan 2 a §:ssä tarkoitetulle kunnalliselle kansan
opistolle maksuosuuden ja siihen ennakon sovel
tuvin osin samojen perusteiden mukaan kuin se 
suorittaa korvauksen ja siihen ennakon yksityisen 
ylläpitämälle kansanopistolle. 

14 c § 
Opiskelijan kotikunnalla tarkoitetaan kuntaa, 

jossa opiskelijalla on väestökirjalaissa (141/69) 
tarkoitettu kotipaikka 1 päivänä tammikuuta ja 1 
päivänä elokuuta. 
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15 § 
Kouluhallituksen 2, 2 a, 3-5, 7, 12 ja 13 §:n 

nojalla tekemään päätökseen ei saa hakea muu
tosta valittamalla. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun päätökseen 
tyytymättömällä opiston ylläpitäjällä sekä 14 aja 
14 b §:ssä tarkoitetussa tapauksessa opiskelijan 
kotikunnalla on oikeus kirjallisesti vaatia päätök
seen oikaisua kouluhallitukselta kolmen kuukau
den kuluessa tiedon saatuaan. 

9. 

Tämä laki tulee v01maan 1 päivänä elokuuta 
1988. 

Niissä tämän lain 2 a § :ssä tarkoitetuissa kan
sanopistoissa, joissa ei lain voimaantuloon men
nessä ole valtionapuun oikeuttavana järjestetty 
tai annettu ammatillisten oppilaitosten oppilai
den opintososiaalisista eduista annetussa laissa 
tarkoitettuja opintososiaalisia etuja, annetaan tai 
järjestetään nämä edut siten, että opintomaksut 
poistetaan ja opiskelijalle maksuton ateria järjes
tetään 1 päivästä elokuuta 1989. 

Laki 
urheiluopistojen valtionavusta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan urheiluopistojen valtionavusta 24 päivänä marraskuuta 1978 annetun lain (946/78) 6 § 

sekä 
lisätään lakiin uusi näin kuuluva 2 a sekä 9 a-9 c § seuraavasti: 

2 a § 
Liikunnanohjaajakoulutusta järjestävä urhei

luopisto saa liikunnanohjaajakoulutuksen järjes
tämisestä aiheutuviin 4 §:ssä lueteltuihin sekä 
tähän koulutukseen liittyvistä opiskelijoille val
tioneuvoston päätöksen mukaisesti järjestetyistä 
ja annetuista opintososiaalisista eduista aiheutu
viin käyttökustannuksiin 2 § :ssä säädetystä poike
ten valtionapua soveltuvin osin siten kuin amma
tillisten oppilaitosten rahoituksesta annetun lain 
(494/83) 6 ja 9 §:ssä säädetään. 

Jako 1 momentissa tarkoitetusta ja muusta 
opiston järjestämästä koulutuksesta aiheutuvien 
käyttökustannusten kesken tehdään kurssipäivien 
lukumäärän suhteessa. 

6 § 
Urheiluopiston palveluksessa olevan, 4 §:n 1 ja 

2 kohdassa tarkoitetun henkilön oikeudesta eläk
keeseen ja oikeudesta hänen jälkeensä suoritetta
vaan perhe-eläkkeeseen sekä opistolle palkkauk
seen tulevasta valtionavusta vähennettävästä elä
kekustannusosuudesta on voimassa, mitä niistä 
on eräistä valtion varoista suoritettavista eläkkeis
tä annetussa laissa (382 1 69) säädetty. Sanotun 
lain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu kustannuso
suusprosentti määräytyy tällöin niistä prosentti
määristä, joiden mukaan opisto tämän lain mu
kaan itse sekä 9 c §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa 

opiskelijan kotikunta osallistuu palkkauksesta ai
heutuviin kustannuksiin. 

9a§ 
Edellä 2 a §:ssä tarkoitetussa urheiluopistossa 

järjestetään ja annetaan mainitussa lainkohdassa 
tarkoitettuun opetukseen osallistuville opiskeli
joille opintososiaalisia etuja samojen petusteiden 
mukaan kuin ammatillisten oppilaitosten oppi
laiden opintososiaalisista eduista annetussa laissa 
( 498183) ja sen nojalla asetuksella säädetään ja 
valtioneuvoston päätöksellä määrätään. Ammat
tikasvatushallitukselle säädetyt tehtävät hoitaa 
kuitenkin kouluhallitus. Urheiluopiston velvolli
suudesta työpäivinä annettavan muun ruokailun 
kuin mainitun lain 5 §:ssä säädetyn maksuuo
man kouluaterian järjestämiseen säädetään ase
tuksella. 

9 b § 
Opiskelijan kotikunta on velvollinen suoritta

maan 2 a §:ssä mainitulle urheiluopistolle opis
kelijakohtaisen korvauksen, jonka määrän koulu
hallitus vahvistaa ammatillisten oppilaitosten ra
hoituksesta annetun lain 6 §:n asteikon ja kun
tien kantokykyluokituksen huomioon ottaen. 
Maksuosuus määräytyy urheiluopiston 2 a §:ssä 
tarkoitetuista valtionapuun oikeuttavista, opiske
lijaa kohden lasketuista käyttökustannuksista. 
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Korvausta määrättäessä otetaan lisäksi huomioon 
6 § :ssä tarkoitettu eläkekustannusosuus. Käyttö
kustannuksista vähennetään ensin urheiluopiston 
tässä tarkoitettuun koulutukseen kohdistuvat val
tionavut ja tästä koulutuksesta johtuvat muut 
tulot. 

Opiskelijan kotikunnan tulee suorittaa 1 mo
mentissa tarkoitettuihin korvauksiin ennakkona 
kouluhallituksen maksamiin ennakoihin perus
tuen kaksi erää, joista ensimmäinen on maksetta
va helmikuussa ja toinen lokakuussa. 

Helsingissä 16 päivänä lokakuuta 1987 

9 c § 
Opiskelijan kotikunnalla tarkoitetaan kuntaa, 

jossa opiskelijalla on väestökirjalaissa ( 141169) 
tarkoitettu kotipaikka 1 päivänä tammikuuta ja 1 
päivänä elokuuta. 

Tämä laki tulee vmmaan 1 päivänä elokuuta 
1988. 

Tämän lain 9 b §:ää sovelletaan opintomaksu
jen poistamisen ja maksunoman aterian osalta 1 
päivästä elokuuta 1989. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Anna-Liisa Piipari 
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Liite 

1 . 
Laki 

lukiolain 26 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 27 päivänä toukokuuta 1983 annetun lukiolain 
(477/83) 26 § näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

26 § 
Lukion oppzfaiden lukukausimaksusta päättää 

lukion ylläpitäjäkunnan kunnanvaltuusto. 
Jos oppilas käy lukiota muussa kuin siinä 

kunnassa, jossa hänellä oli väestökirjalain (141/ 
69) mukainen kotipaikka lukukauden alussa, on 
oppilaan kotikunta velvollinen suorittamaan lu
kion ylläpitäjäkunnalle lukiossa olevasta oppilaas
ta aiheutuvan osuuden lukion valtionosuuteen 
oikeuttavista käyttökustannuksista, joista on vä
hennetty peruskoulun, lukion ja yleisen kirjaston 
valtionosuuksista ja -avustuksista sekä lainoista 
annetun lain (1112/78) mukaan määräytyvät val
tionosuudet ja -avustukset sekä oppzlailta perittä
vät vähintään valtioneuvoston vahvistamien pe
rusteiden mukaan määräytyvät lukukausimaksut 
ja lukion saarnat muut tulot. 

Lukukausimaksujen alennusten ja vapautusten 
perusteet määrää opetusministeriö. 

2. 

Ehdotus 

26 § 
Jos oppilas käy lukiota muussa kuin siinä 

kunnassa, jossa hänellä oli väestökirjalain (1411 
69) mukainen kotipaikka lukukauden alussa, on 
oppilaan kotikunta velvollinen suorittamaan lu
kion ylläpitäjäkunnalle lukiosa olevasta oppilaas
ta aiheutuvan osuuden lukion valtionosuuteen 
oikeuttavista käyttökustannuksista, joista on vä
hennetty peruskoulun, lukion ja yleisen kirjaston 
valtionosuuksista ja -avustuksista annetun lain 
(1112/78) mukaan määräytyvät valtionosuudet ja 
-avustukset sekä lukion saarnat muut tulot. 

Tämä laki tulee vozmaan 1 päivänä elokuuta 
1988. 

Laki 
iltalukiolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 27 päivänä toukokuuta 1983 annetun iltalukiolain (478/83) 16 § sekä 
lisätään 21 §:ään, sellaisena kuin se on 16 päivänä huhtikuuta 1987 annetussa laissa (417/87), uusi 

6 momentti ja lakiin uusi 16 a § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

16 § 
Iltalukion oppilaiden lukukausimaksusta päät- (Kumotaan) 

tää iltalukion ylläpitäjäkunnan kunnanvaltuusto. 
Lukukausimaksujen alennusten ja vapautusten 

perusteet määrää opetusministeriö. 
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Voimassa oleva laki Ehdotus 

16 a § 
jos oppzlas käy iltalukiota muussa kuin siinä 

kunnassa, jossa hänellä oli väestökirjalain (1411 
69) mukainen kotipaikka lukukauden alussa, on 
oppzlaan kotikunta velvollinen suon"ttamaan zlta
lukion ylläpitäjäkunnalle zltalukiossa olevasta op
pzlaasta aiheutuvan osuuden zltalukion valtion
osuuteen oikeuttavista käyttökustannuksista, jois
ta on vähennetty peruskoulun, lukion ja yleisen 
kirjaston valtionosuuksista ja -avustuksista anne
tun lain {1112178) mukaan määräytyvät valtion
osuudet ja -avustukset sekä zltalukion saamat 
muut tulot. 

21 § 

3. 

Oppzlaan kotikunta on velvollinen suon"tta
maan yksityisessä zltalukiossa olevasta oppzlaasta 
16 a §:ssä säädettyjen perusteiden mukaisen kor
vauksen yksityisen zltalukion ylläpitäjälle. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 
1988. Lain 16 §:n muutos tulee kuitenkin voi
maan 1 päivänä elokuuta 1989. 

Laki 
lukion oppilaiden opintososiaalisista eduista annetun lain 1 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan oppilaiden opintososiaalisista eduista 3 päivänä kesäkuuta 1983 annetun lain (499/83) 

1 §:n 2 momentti sekä 
lisätään 1 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

Lukiolla tarkoitetaan tässä laissa lukiolaissa 
(477 !83) tarkoitettua kunnan lukiota ja yksityistä 
lukiota, ei kuitenkaan niiden iltalinjaa. 

1 § 

Ehdotus 

Lukiolla tarkoitetaan tässä laissa kunnan lukio
ta ja yksityistä lukiota. 

Iltalukioihin ja lukion zltalinjoihin sovelletaan 
lain 2 ja 3 §:ää sen mukaan kuin asetuksella 
säädetään. 

Tämä laki tulee votmaan 1 päivänä elokuuta 
1988. 
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4. Laki 
peruskoulun, lukion ja yleisen kirjaston valtionosuuksista ja -avustuksista annetun lain 6 a ja 15 §:n 

muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan peruskoulun, lukion ja yleisen kirjaston valtionosuuksista ja -avustuksista 28 päivänä 

joulukuuta 1978 annetun lain (1112/78) 6 a §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on 27 päivänä 
toukokuuta 1983 annetussa laissa (480/83), sekä 

muutetaan 15 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 31 päivänä joulukuuta 1986 annetussa laissa 
(1053/86), näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

6a§ 

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetuzlle iltalu
kiozlle voidaan edellä" såä"detyn avustuksen lisäksi 
myöntää valtionavustusta oppilasta kohden val
tioneuvoston vahvistamien perusteiden mukaan. 

(3 momentti kumotaan) 

15 § 

Milloin kahdella tai useammalla kunnalla on 
yhteinen peruskoulu tai siinä taikka peruskoulua 
korvaavassa tai vastaavaksi järjestetyssä koulussa 
taikka päiväkouluna toimivassa lukiossa on oppi
laita eri kunnista, valtionosuus ja -avustus käyttö
kustannuksiin määräytyy kuntien kantokykyluo
kituksen perusteella sen mukaan, minkä verran 
kunkin kunnan oppilaita on oppilaitoksessa ka
lenterivuoden aikana keskimäärin ollut. 

Milloin kahdella tai useammalla kunnalla on 
yhteinen peruskoulu tai siinä taikka peruskoulua 
korvaavassa tai vastaavaksi järjestetyssä koulussa, 
lukiossa, lukion zltalinjalla taikka zltalukiossa on 
oppilaita eri kunnista, valtionosuus ja -avustus 
käyttökustannuksiin määräytyy kuntien kantoky
kyluokituksen perusteella sen mukaan, minkä 
verran kunkin kunnan oppilaita on oppilaitokses
sa kalenterivuoden aikana keskimäärin ollut. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 
1988. 

5. Laki 
perus- ja keskiasteen koulutusta varten kunnille myönnettävistä lisäavustuksista annetun lain 

muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan perus- ja keskiasteen koulutusta varten kunnille 
myönnettävistä lisäavustuksista 3 päivänä kesäkuuta 1983 annetun lain (497/83) nimike sekä 1 ja 2 § 
näin kuuluviksi: 

Laki 
yleissivistävää ja ammatillista koulutusta varten kunnille myönnettävistä lisäavustuksista 

Voimassa oleva laki 

1 § 
Kunnille myönnetään lisäavustusta perus- Ja 

keskiasteen koulutusta varten sen mukaan kuin 
tässä laissa säädetään. 

Ehdotus 

1 § 
Kunnille myönnetään lisäavustusta yleissivistå"

vää ja ammattilista koulutusta varten sen mukaan 
kuin tässä laissa säädetään. 
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Voimassa oleva laki 

2 § 
Lisäavustusta myönnetään peruskoulun, lukion 

ja yleisen kirjaston valtionosuuksista ja -avustuk
sista sekä lainoista annetun lain 1 §:ssä tarkoitet
tujen oppilaitosten, lukiolaissa (477 /83) tarkoi
tettujen yksityisten lukioiden ja ammatillisten 
oppilaitosten rahoituksesta annetussa laissa ( 4941 
83) tarkoitettujen ammatillista peruskoulutusta 
antavien oppilaitosten käyttökustannuksiin sekä 
niistä suoritettaviin maksuosuuksiin ja korvauk
siin. 

6. 

Ehdotus 

2 § 
Lisäavustusta myönnetään peruskoulun, lukion 

ja yleisen kirjaston valtionosuuksista ja -avustuk
sista annetun lain 1 § :ssä tarkoitettujen oppilai
tosten ja ammatillisten oppilaitosten rahoitukses
ta annetussa laissa (494/83) tarkoitettujen amma
tillista peruskoulutusta antavien oppilaitosten 
käyttökustannuksiin sekä niistä suoritettaviin 
maksuosuuksiin ja korvauksiin. 

Mitä 1 momentissa säädetään sovelletaan myös 
valtionosuutta saavi.sta musiikkioppzfaitoksista 
annetussa laissa (402/87), lastentarhanopettaja
opistoista annetussa laissa (80177), kansanopisto
jen valtionavusta annetussa laissa (542 1 84) sekä 
urhezluopistojen valtionavusta annetussa laissa 
(946178) tarkoitettuihin oppzfaitoksiin niiden 
järjestämän ammatzflisen peruskoulutuksen sekä 
kansanopistojen peruskoulu- ja lukiolinjoilla jär
jestämän koulutuksen osalta. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 
1988. 

Laki 
valtionosuutta saavista musiikkioppilaitoksista annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan valtionosuutta saavistamusiikkioppilaitoksista 10 päivänä huhtikuuta 1987 annetun lain 

(402/87) 7 §, 
muutetaan 17 § sekä 
lisätään 3 §:ään uusi 2 Ja 3 momentti sekä lakiin uusi 2 a luku Ja 19 a § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

3 § 

Musiikin ammattiopetusta antava oppzfaitos 
saa valtioneuvoston hyväksymän ammatzflisen 
peruskoulutuksen järjestämisestä aiheutuviin 
4 §:ssä mainittuihin sekä tällaiseen koulutukseen 
liittyvistä valtioneuvoston päätöksen mukaisesti 
järjestetyistä ja annetuista opintososiaalisista 
eduista aiheutuviin käyttökustannuksiin valtion
osuutta 1 momentissa säädetystä poiketen sovel
tuvin osin siten kuin ammatzllisten oppilaitosten 
rahoituksesta annetun lain (494183) 6 ja 9 §:ssä 
säädetään. 
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Voimassa oleva laki 

7 § 
Kouluhallituksen alaisen ammatzllisen koulu

tuksen kehittämisohjelman nojalla annetun am
mattiopetuksen palkkausmenot voidaan korvata 
suuremmattakin osalta kuin mitä 3 §:ssä on sää
detty. Korvausperusteestä päättää valtion tulo- ja 
menoarviossa varatun määrärahan rajoissa opetus
ministeriö. 

Ehdotus 

jako 2 momentissa tarkoitetusta ja muusta 
oppilaitoksen järjestämästä koulutuksesta aiheu
tuvien käyttökustannusten kesken tehdään ope
tustuntien lukumäärän suhteessa. 

(kumotaan) 

2 a luku 

Oppilaan kotikunnan maksuosuudet ja 
korvaukset ammatillista koulutusta antaville 

musiikkioppilaitoksille 

11 a § 
Oppzlaan katzkunta on velvollinen suoritta

maan ammatzJNsta koulutusta antavan kunnalli
sen musizkkioppzlaitoksen ylläpitäjälle oppzlas
kohtaisen maksuosuuden, jonka määrän koulu
hallitus vahvistaa ammatzllisten oppzlaitosten ra
hoituksesta annetun lain 6 §:n astezkon ja kun
tien kantokykyluokituksen huomioon ottaen. 
Maksuosuus määräytyy musizkkioppzlaitoksen 
edellä 3 §:n 2 momentissa tarkoitetuista valtion
osuuteen ozkeuttavista, oppzlasta kohden laske
tuista käyttökustannuksista. Käyttökustannuksis
ta vähennetään ensin musiikkioppzlaitoksen tässä 
tarkoitettuun koulutukseen kohdistuvat valtiono
suudet sekä oppzlaitoksen tästä koulutuksesta 
johtuvat muut tulot. 

Oppzlaan kotikunnan tulee suorittaa kunnalli
sen oppilaitoksen ylläpitäjälle 1 momentissa tar
koitettuihin maksuosuuksiin ennakkona koulu
hallituksen maksamzi'n ennakoihin perustuen 
kaksi erää, joista ensimmäinen on maksettava 
helmikuussa ja toinen lokakuussa. 

11 b § 
Oppzlaan kotikunta on velvollinen suoritta

maan korvauksen ja szihen ennakon yksityisen 
ammatillista koulutusta antavan musizkkioppzlai
toksen ylläpitäjälle samojen perusteiden mukaan 
kuin se suorittaa maksuosuuden ja siihen enna
kon vastaavalle kunnallisen oppzlaitoksen ylläpi
täjälle. Korvausta määrättäessä otetaan kuitenkin 
huomioon 17 §:ssä tarkoitettu eläkekustannuso
suus. 
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Voimassa oleva laki 

17 § 
Yksityisen musiikkioppilaitoksen valtionosuu

teen oikeuttavaan henkilöstöön kuuluvan henki
lön oikeudesta eläkkeeseen ja oikeudesta hänen 
jälkeensä suoritettavaan perhe-eläkkeeseen sekä 
oppilaitokselle palkkaukseen tulevasta valtion
osuudesta vähennettävästä eläkekustannusosuu
desta on voimassa, mitä niistä on eräistä valtion 
varoista suoritettavista eläkkeistä annetussa laissa 
(382/69) säädetty. Sanotun lain 6 §:n 2 momen
tiss tarkoitettu kustannusosuusprosentti määräy
tyy siitä prosenttimäärästä, jolla oppilaitos tämän 
lain 3 §:n mukaan itse osallistuu palkkauksesta 
aiheutuviin kustannuksiin. 

4 370893U 

Ehdotus 

11 c § 
Opptlaan kotikunnalla tarkoitetaan kuntaa, 

jossa opptlaalla on väestökirjalaissa (141169) tar
koitettu kotipaikka lukukauden alussa. 

17 § 
Yksityisen musiikkioppilaitoksen valtionosuu

teen oikeuttavaan henkilöstöön kuuluvan henki
lön oikeudesta eläkkeeseen ja oikeudesta hänen 
jälkeensä suoritettavaan perhe-eläkkeeseen sekä 
oppilaitokselle palkkaukseen tulevasta valtion
osuudesta vähennettävästä eläkekustannusosuu
desta on voimassa, mitä niistä on eräistä valtion 
varoista suoritettavista eläkkeistä annetussa laissa 
(382/69) säädetty. Sanotun lain 6 §:n 2 momen
tissa tarkoitettu kustannusosuusprosentti määräy
tyy siitä prosenttimäärästä, jolla oppilaitos tämän 
lain 3 §:n mukaan itse;a 11 b §:ssä tarkoitetussa 
tapauksessa opiskelijan kotikunta osallistuu palk
kauksesta aiheutuviin kustannuksiin. 

19 a § 
Ammatillista koulutusta antavan musiikkiop

pzlaitoksen ammatzlliseen peruskoulutukseen 
osallistuvzlle oppzlazlle järjestetään ;a annetaan 
opintososiaalisia etu;a samojen perusteiden mu
kaan kuin ammatzllisten oppilaitosten oppzlaiden 
opintososiaalisista eduista annetussa laissa (4981 
83) ja sen no;alla asetuksella säädetään ;a valtio
neuvoston päätöksellä määrätään. Ammattikasva
tushallitukselle säädetyt tehtävät hoitaa kuiten
kin kouluhallitus. 

Tämä laki tulee vozmaan 1 päivänä elokuuta 
1988. 

Tämän lain 19 a §:ää sovelletaan oppzlas
maksujen poistamisen ;a maksuttoman aterzan 
osalta 1 päivästä elokuuta 1989. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain 
täytäntöönpanon edellyttämzin toimenpiteisiin. 
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7. Laki 
lastentarhanopettajaopistoista annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään lastentarhanopettajaopistoista 21 päivänä tammikuuta 
1977 annettuun lakiin (80/77) uusi 4 a-4 c § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

4a§ 
Oppzlaan kotikunta on velvollinen suoritta

maan valtiolle oppzlaskohtaisen korvauksen, jon
ka perusteet valtioneuvosto vahvistaa vuosittain 
lastentarhanopettajaopistojen keskimääräisten to
dennäköisten kustannusten pohjalta. Korvauksen 
perusteita vahvistettaessa otetaan huomioon val
tion lastentarhanopettajaopistojen vuotuiset ku
lutusmenot sekä kone-, kalusto- ja laitehankin
noista aiheutuvat menot, joista vähennetään op
pzlaitoksen saamat tulot. Oppzlasta kohden vah
vistetuista menoista valtiolle kuuluviksi luetaan 
ammatzllisten opptlaitosten rahoituksesta anne
tun lain 6 §:n 1 momentissa tarkoitettu kunnan 
kantokykyluokan edellyttämä prosenttiosuus. 

Oppzlaan kotikunnan korvaus valtiolle suorite
taan kahdessa erässä, joista ensimmäinen on 
maksettava toukokuussa ja toinen marraskuussa. 
Maksuerät on suoritettava muutoksenhausta huo
limatta. 

4 b § 
Oppzlaan kotikunnalla tarkoitetaan kuntaa, 

jossa oppzlaalla on väestökirjalaissa (141 !69) tar
koitettu kotipaikka lukukauden alussa. 

4 c § 
Lastentarhanopettajaopiston oppilaille järjeste

tään ja annetaan opintososiaalisia etuja samojen 
perusteiden mukaan kuin ammatzllisten oppzlai
tosten oppzlaiden opintososiaalisista eduista an
netussa laissa (498183) ja sen nojalla asetuksella 
sää'detä'än ja valtioneuvoston päätöksellä määrä
tään. Ammattikasvatushallitukselle säädetyt teh
tävät hoitaa kuitenkin kouluhallitus. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 
1988. 

Tämän lain 4 c §:ää' sovelletaan maksuttoman 
aterian osalta 1 päivästä elokuuta 1989. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain 
täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. 
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8. 
Laki 

kansanopistojen valtionavusta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kansanopistojen valtionavusta 13 päivänä heinäkuuta 1984 annetun lain (542/84) 5 §:n 

1 ja 2 momentti, 8, 13 ja 14 § sekä 15 §:n 1 ja 2 momentti sekä 
lisätään lakiin uusi 1 a, 2 a, 2 b, 8 a ja 14 a-14 c § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

5 § 
Jos opiskelijaviikkojen yhteismäärän keskiarvo 

kahtena perättäisenä työvuotena on 4 §:n 6 koh
dassa säädettyä pienempi, vähennetään muun 
opistossa tarvittavan henkilökunnan kuin rehto
rin, opettajien ja luennoitsijoiden palkkaukseen 
2 §:n 1 kohdan mukaan myönnettävästä sekä 

Ehdotus 
1 a § 

Opetus kansanopistossa järjestetään perusoppi
jaksoina ja kursseina sen mukaan kuin asetuksella 
säädetään. Perusoppijakso voi olla linjajakoinen 
sekä käsittää yhden tai useampia perältäisiä vuo
sikursseja. Linjojen perustamiseen ja muuttami
seen on saatava kouluhallituksen suostumus. 

Kansanopistoon, joka on saanut j;vruskoulu
lain 43 §:n 2 momentin nojalla luvan antaa 
todistuksia peruskoulun oppimäärän tai sen osan 
suorittamisesta taikka lukiolain 23 §:n 5 mo
mentin nojalla luvan antaa todistuksia lukion 
oppimäärän tai sen osan suorittamisesta, tulee 
tämän opetuksen järjestämiseksi perustaa perus
koululinja ja lukiolinja sekä kansanopistoon, jos
sa annetaan ammattilista peruskoulutusta, asi
anomaista koulutusta varten oma linja. 

2 a § 
Kansanopisto, joka järjestää ammattilista pe

ruskoulutusta tai opetusta peruskoulu- tai lukio
linjalla, saa tästä aiheutuviin 2 §:ssä mainittui
hin sekä tällaiseen koulutukseen liittyvistä valtio
neuvoston päätöksen mukaisesti järjestetyistä ja 
annetuista opintososiaalisista eduista aiheutuvti'n 
käyttökustannuksiin 2 §:ssä säädetystä poiketen 
valtionapua soveltuvin osin siten kuin ammatti
listen opptiaitosten rahoituksesta annetun lain 
(494183) 6 ja 9 §:ssä säädetään. 

2 b § 
jako 2 a §:ssä tarkoitetusta ja muusta kansan

opiston järjestämästä koulutuksesta aiheutuvien 
käyttökustannusten kesken tehdään opiskelzj'a
viikkojen lukumäärän suhteessa. 

5 s 
Jos opiskelijaviikkojen · 'l.teismäärän keskiarvo 

kahtena perättäisenä työv Jtena on 4 §:n 6 koh
dassa säädettyä pienempi, vähennetään muun 
opistossa tarvittavan henkilökunnan kuin rehto
rin, opettajien ja luennoitsijoiden palkkaukseen 
2 §:n 1 kohdan ja 2 a §:n mukaan myönnettä-
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Voimassa oleva laki 

huonetilojen vuokriin, vuokra-arvoihin ja katu
maksuihin 2 §:n 2 kohdan mukaan myönnettä
västä valtionavusta ahtusta vastaava osuus siltä 
tilivuodelta, jona jälkimmäinen mainituista työ
vuosista päättyy. Opetusministeriö voi erityisestä 
syystä myöntää opistolle, joka sijaitsee saaristo
alueella tai harvaan asutulla seudulla tai joka on 
tarkoitettu antamaan opetusta pienelle erityisryh
mälle, oikeuden määräajaksi tai toistaiseksi alit
taa 4 §:n 6 kohdassa tarkoitetun vähimmäismää
rän. Alennettu opiskelijaviikkojen yhteismäärän 
keskiarvo ei kuitenkaan saa olla pienempi kuin 
650 opiskelijaviikkoa. 

Jos opetuksen määrän keskiarvo kahtena perät
täisenä työvuotena on 4 §:n 8 kohdassa säädettyä 
suurempi, vähennetään opettajien ja luennoitsi
joiden palkkaukseen 2 §:n 1 kohdan mukaan 
myönnettävästä valtionavusta ylitystä vastaava 
osuus siltä tilivuodelta, jona jälkimmäinen mai
nituista työvuosista päättyy. Opetusministeriö voi 
myöntää opistolle määräajaksi tai toistaiseksi oi
keuden joko koko opetuksen määrän tai sen 
jonkin osan ylitykseen. 

8 § 
Kansanopisto saa valtionapua jaettavaksi opin

torahana opiskelijoille, jotka täyttävät opintotu
kilaissa (28/72) opintotuen saamiselle säädetyt 
yleiset edellytykset, mutta jotka eivät voi saada 
opintorahaa opintotukilain nojalla. Opintorahan 
suuruus kutakin opiskelijaa kohti on enintään 80 
prosenttia vahvistetusta keskimääräisten opinto
maksujen kokonaismäärästä. Opintoraha myön
netään vähintään neljä viikkoa mutta alle neljä 
kuukautta kestäviä opintoja varten. 

Ehdotus 

västä sekä huonetilojen vuokriin, vuokra-arvoihin 
ja katumaksuihin 2 §:n 2 kohdan ja 2 a §:n 
mukaan myönnettävästä valtionavusta alitusta 
vastaava osuus siltä tilivuodelta, jona jälkimmäi
nen mainituista työvuosista päättyy. Opetusmi
nisteriö voi erityisestä syystä myöntää opistolle, 
joka sijaitsee Saaristoalueella tai harvaan asutulla 
seudulla tai joka on tarkoitettu antamaan opetus
ta pienelle erityisryhmälle, oikeuden määräajaksi 
tai toistaiseksi alittaa 4 §:n 6 kohdassa tarkoite
tun vähimmäismäärän. Alennettu opiskelijaviik
kojen yhteismäärän keskiarvo ei kuitenkaan saa 
olla pienempi kuin 650 opiskelijaviikkoa. 

Jos opetuksen määrän keskiarvo kahtena perät
täisenä työvuotena on 4 §:n 8 kohdassa säädettyä 
suurempi, vähennetään opettajien ja luennoitsi
joiden palkkaukseen 2 §:n 1 kohdan ja 2 a §:n 
mukaan myönnettävästä valtionavusta ylitystä 
vastaava osuus siltä tilivuodelta, jona jälkimmäi
nen mainitusta työvuosista päättyy. Opetusminis
teriö voi myöntää opistolle määräajaksi tai toistai
seksi oikeuden joko koko opetuksen määrän tai 
sen jonkin osan ylitykseen. 

8 § 
Kansanopisto saa valtionapua jaettavaksi opin

torahana opiskelijoille, jotka täyttävät opintotu
kilaissa (28/ 72) opintotuen saamiselle säädetyt 
yleiset edellytykset, mutta jotka eivät voi saada 
opintorahaa opintotukilain nojalla. Opintorahan 
suuruus kutakin opiskelijaa kohti on enintään 80 
prosenttia vahvistetusta keskimääräisten opinto
maksujen kokonaismäärästä. Opintoraha myön
netään vähintään neljä viikkoa kestäviä opintoja 
varten. 

8 a § 
Edellä 2 a §:ssä tarkoitetussa kansanopistossa 

järjestetään ja annetaan mainitussa lainkohdassa 
tarkoitettuun opetukseen osallistuville opiskeli
jozlle opintososiaalisia etuja samojen perusteiden 
mukaan kuin ammatzllisten oppzlaitosten oppi
laiden opintososiaalisista eduista annetussa laissa 
(498183) ja sen nojalla asetuksella säädetään ja 
valtioneuvoston päätöksellä määrätään. Ammat
tikasvatushallitukselle säädetyt tehtävät hoitaa 
kuitenkin kouluhallitus. Kansanopistojen velvol
lisuudesta työpäivinä annettavan muun ruokai
lun kuin mainitun lain 5 §:ssä säädetyn maksut
toman kouluaterian järjestämiseen säädetään ase
tuksella. 
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Voimassa oleva laki 

13§ 
Kansanopiston henkilökuntaan kuuluvan 

2 §:n 1 kohdassa tarkoitetun henkilön oikeudesta 
eläkkeeseen ja oikeudesta hänen jälkeensä suori
tettavaan perhe-eläkkeeseen sekä opistolle palk
kaukseen tulevasta valtionavusta vähennettävästä 
eläkekustannusosuudesta on voimassa, mitä niis
tä on eräistä valtion varoista suoritettavista eläk
keistä annetussa laissa ( 382 169) säädetty. Sano
tun lain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu kustan
nusosuusprosentti määräytyy siitä prosenttimää
rästä, jonka mukaan opisto tämän lain mukaan 
itse osallistuu palkkauksesta aiheutuviin kustan
nuksiin. 

14 § 
Kouluhallitus myöntää 2 ja 8-10 §:ssä tarkoi

tetun valtionavun ja opetusministeriö 6 §:ssä tar
koitetun lisäavustuksen sekä 11 §:ssä tarkoitetun 
valtionavun ja lainan. 

Ehdotus 

13§ 
Kansanopiston henkilökuntaan kuuluvan 

2 §:n 1 kohdassa tarkoitetun henkilön oikeudesta 
eläkkeeseen ja oikeudesta hänen jälkeensä suori
tettavaan perhe-eläkkeeseen sekä opistolle palk
kaukseen tulevasta valtionavusta vähennettävästä 
eläkekustannusosuudesta on voimassa, mitä niis
tä on eräistä valtion varoista suoritettavista eläk
keistä annetussa laissa (382/69) säädetty. Sano
tun lain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu kustan
nusosuusprosentti määräytyy siitä prosenttimää
rästä, jonka mukaan opisto itse ja 14 a §:ssä 
tarkoitetussa tapauksessa opiskelijan kotikunta 
osallistuu palkkauksesta aiheutuviin kustannuk
sun. 

14 § 
Kouluhallitus myöntää 2, 2 a ja 8-10 §:ssä 

tarkoitetun valtionavun ja opetusmmtsteriö 
6 §:ssä tarkoitetun lisäavustuksen sekä 11 §:ssä 
tarkoitetun valtionavun ja lainan. 

14 a § 
Opiskelijan kotikunta on velvollinen suon'tta

maan 2 a §:ssä tarkoitetulle yksityisen kansan
opiston ylläpitäjälle opiskelijakohtaisen korvauk
sen, jonka määrå'n kouluhallitus vahvistaa amma
tillisten oppilaitosten rahoituksesta annetun lain 
6 §:n asteikon ja kuntien kantokykyluokituksen 
huomioon ottaen. Korvaus määräytyy kansan
opiston 2 a §:ssä tarkoitetuista valtionapuun oi
keuttavista, opiskelzjaa kohden lasketuista käyttö
kustannuksista. Korvausta määrättäessä otetaan 
lisäksi huomioon 13 §:ssä tarkoitettu eläkekus
tannusosuus. Käyttökustannuksista vähennetään 
ensin kansanopiston tässä tarkoitettuun koulu
tukseen kohdistuvat valtioavut sekä opiston tästä 
koulutuksesta johtuvat muut tulot. 

Valtionavusta ei tehdä 5 §:n 1 ja 2 momentis
sa tarkoitettua vähennystä opiskelijan kotikunnan 
korvausta laskettaessa. 

Opiskelijan kotikunnan tulee suorittaa 1 mo
mentissa tarkoitettuihin korvauksiin ennakkona 
kouluhallituksen maksamiin ennakoihin perus
tuen kaksi erää, joista ensimmäinen on maksetta
va helmikuussa ja toinen lokakuussa. 

14 b § 
Opiskeltj'an kotikunta on velvollinen suon'tta

maan 2 a §:ssä tarkoitetulle kunnalliselle kan
sanopistolle maksuosuuden ja siihen ennakon 
soveltuvin osin samojen perusteiden mukaan 
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Voimassa oleva laki 

15 § 
Kouluhallituksen 2-5, 7, 12 ja 13 §:n nojalla 

tekemään päätökseen ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun päätökseen 
tyytymättömällä opiston ylläpitäjällä on oikeus 
kirjallisesti vaatia päätökseen oikaisua kouluhalli
tukselta kolmen kuukauden kuluessa päätöksestä 
tiedon saatuaan. 

9. 

Ehdotus 

kuin se suorittaa korvauksen ja siihen ennakon 
yksityisen yllåpitåmålle kansanopistolle. 

14 c § 
Opiskelijan kotikunnalla tarkoitetaan kuntaa, 

jossa opiskelijalla on väestökirjalaissa (141 !69) 
tarkoitettu kotipaikka 1 päivänä tammikuuta ja 1 
päivänä elokuuta. 

15 § 
Kouluhallituksen 2, 2 a, 3-5, 7, 12 ja 13 §:n 

nojalla tekemään päätökseen ei saa hakea muu
tosta valittamalla. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun päätökseen 
tyytymättömällä opiston ylläpitäjällä sekä 14 aja 
14 b §:ssä tarkoitetussa tapauksessa opiskelzjan 
kotikunnalla on oikeus kirjallisesti vaatia päätök
seen oikaisua kouluhallitukselta kolmen kuukau
den kuluessa tiedon saatuaan. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 
1988. 

Niissä tämän lain 2 a §:ssä tarkoitetuissa kan
sanopistoissa, joissa ei lain voimaantuloon men
nessä ole valtionapuun ozkeuttavana järjestetty 
tai annettu ammatzllisten oppzlaitosten oppzlai
den opintososiaalz"sista eduista annetussa laissa 
tarkoitettuja opintososiaalisia etuja, annetaan tai 
järjestetään nämä edut siten, että opintomaksut 
poistetaan ja opiskelijalle maksuton ateria järjes
tetään 1 päivästä elokuuta 1989. 

Laki 
urheiluopistojen valtionavusta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan urheiluopistojen valtionavusta 24 päivänä marraskuuta 1978 annetun lain (946/78) 6 § 

sekä 
lisätään lakiin uusi näin kuuluva 2 a sekä 9 a-9 c § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

2 a § 
Lzikunnanohjaajakoulutusta järjestävä urhei

luopisto saa lzikunnanohjaajakoulutuksen järjes
tämisestä aiheutuviin 4 §:ssä lueteltuihin sekä 
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Voimassa oleva laki 

6 §. 
Urheiluopiston palveluksessa olevan, 4 §:n 1 ja 

2 kohdassa tarkoitetun henkilön oikeudesta eläk
keeseen ja oikeudesta hänen jälkeensä suoritetta
vaan perhe-eläkkeeseen sekä opistolle palkkauk
seen tulevasta valtionavusta vähennettävästä elä
kekustannusosuudesta on voimassa, mitä niistä 
on eräistä valtion varoista suoritettavista eläkkeis
tä annetussa laissa (382/69) säädetty. Sanotun 
lain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu kustannuso
suusprosentti määräytyy tällöin niistä prosentti
määristä, joiden mukaan opisto tämän lain mu
kaan itse osallistuu palkkauksesta aiheutuviin 
kustannuksiin. 

Ehdotus 

tähän koulutukseen ltittyvistä opiskelijotlle val
tioneuvoston päätöksen mukaisesti järjestetyistä 
ja annetuista opintososiaalisista eduista atheutu
vtin käyttökustannuksiin 2 §:ssä säå"detystä poi
keten valtionapua soveltuvin osin siten kuin 
ammattllisten opptlaitosten rahoituksesta anne
tun lain (494183) 6 ja 9 §:ssä säädetään. 

jako 1 momentissa tarkoitetusta ja muusta 
opiston järjestämästä koulutuksesta aiheutuvien 
käyttökustannusten kesken tehdään kurssipäivien 
lukumäärän suhteessa. 

6 § 
Urheiluopiston palveluksessa olevan, 4 §:n 1 ja 

2 kohdassa tarkoitetun henkilön oikeudesta eläk
keeseen ja oikeudesta hänen jälkeensä suoritetta
vaan perhe-eläkkeeseen sekä opistolle palkkauk
seen tulevasta valtionavusta vähennettävästä elä
kekustannusosuudesta on voimassa, mitä niistä 
on eräistä valtion varoista suoritettavista eläkkeis
tä annetussa laissa (382/69) säädetty. Sanotun 
lain 6 § :n 2 momentissa tarkoitettu kustannuso
suusprosentti määräytyy tällöin niistä prosentti
määristä, joiden mukaan opisto tämän lain mu
kaan itse sekä 9 c §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa 
opiskelijan kotikunta osallistuu palkkauksesta ai
heutuviin kustannuksiin. 

9 a § 
Edellä 2 a §:ssä tarkoitetussa urhetluopistossa 

järjestetään ja annetaan mainitussa lainkohdassa 
tarkoitettuun opetukseen osallistuvtlle opiskeli
jotlle opintososiaalisia etuja samojen perusteiden 
mukaan kuin ammatillisten oppilaitosten oppi
laiden opintososiaalisista eduista annetussa laissa 
(498183) ja sen nojalla asetuksella säädetään ja 
valtioneuvoston päätöksellä määrätään. Ammat
tikasvatushallitukselle säädetyt tehtävät hoitaa 
kuitenkin kouluhallitus. Urhetluopiston velvolli
suudesta työpäivinä annettavan muun ruokatlun 
kuin mainitun lain 5 §:ssä säädetyn maksutto
man kouluaterian järjestämiseen säädetään ase
tuksella. 

9 b § 
Optskeltjan kotikunta on velvollinen suoritta

maan 2 a §:ssä mainitulle urheiluoptstolle opis
keltjakohtatsen korvauksen, jonka määrän koulu
hallitus vahvtstaa ammattlltsten opptlaitosten ra
hoituksesta annetun lain 6 §:n astetkon ja kun
tien kantokykyluokituksen huomioon ottaen. 
Maksuosuus määräytyy urhetluoptston 2 a §:ssä 
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Ehdotus 

tarkoitetuista valtionapuun oikeuttavista, opiske
lzjaa kohden lasketuista käyttökustannuksista. 
Korvausta määrättäessä otetaan lisäksi huomioon 
6 §:ssä tarkoitettu eläkekustannusosuus. Käyttö
kustannuksista vå'hennetaä'n ensin urhetluopiston 
tässä tarkoitettuun koulutukseen kohdistuvat val
tionavut ja tästä koulutuksesta johtuvat muut 
tulot. 

Opiskelijan kotikunnan tulee suorittaa 1 mo
mentissa tarkoitettuihin korvauksiin ennakkona 
kouluhallituksen maksamz'in ennakoihin perus
tuen kaksi erää, joista ensimmäinen on maksetta
va helmikuussa ja toinen lokakuussa. 

9 c § 
Opiskelzjan kotikunnalla tarkoitetaan kuntaa, 

jossa opiskelijalla on väestökirjalaissa (141169) 
tarkoitettu kotipaikka 1 päivänä tammikuuta ja 1 
päivänä elokuuta. 

Tämä laki tulee votmaan 1 päivänä elokuuta 
1988. 

Tämän lain 9 b §:ää sovelletaan opintomaksu
jen poistamisen ja maksuttoman aterian osalta 1 
päivästä elokuuta 1989. 


