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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoi
men rahoituksesta annetun lain ja eräiden siihen Jiitt~ien lakien 
muuttamisesta 

ESITYKSEN P ÄÄASIALL~"'EN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ope
tus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua 
lakia siten, että elinkeinoelämän ylläpitämien 
ammatillisten erikoisoppilaitosten ja peruskou
lua vastaavaksi järjestetyn yksityisen koulun 
käyttökustannuksia varten myönnettävä val
tionosuus määräytyisi todellisten kustannusten 
sijasta laskemiallisesti. Lisäksi lakiin ehdote
taan lisättäväksi kaikkien lain soveltamisalaan 
kuuluvien oppilaitosten toiminnan käynnistys
vaiheen rahoitusta koskevat säännökset. Vuo
den 1993 alussa uuteen valtionosuusjärjestel
mään siirryttäessä maksamatta olleiden ja 
vuonna 1994 maksuun tulevien valtionosuuk
sien loppuerien maksamista ehdotetaan lykät
täväksi osittain. 

Esityksessä ehdotetaan muutettamksi myös 
steinerpedagogisista erityiskouluista annettua 
lakia, ulkomailla toimivasta peruskoulua vas
taavasta yksityiskoulusta annettua lakia ja An
na Tapion koulusta annettua lakia. Myös 

3312000 

mainittujen koulujen rahoituksessa siirryttäisiin 
menoperusteisesta järjestelmästä laskennalli
seen. 

Oppilaan kotikunnan maksuosuuden lasken
taperusteet vuonna 1993 alkaneessa koulutuk
sessa, jota valtion opetusviranomaiset ovat 
väliaikaisjärjestelyn perusteella ostaneet amma
tillisilta oppilaitoksilta, ehdotetaan muutetta
vaksi vastaamaan vuonna 1994 alusta voimaan 
tulevia ammatillisen koulutuksen uusia koti
kuntien maksuosuusperusteita. 

Lisäksi peruskoululakia ehdotetaan muutet
tavaksi siten, että peruskoulua vastaavaksi jär
jestetyn yksityisen koulun oppilaan kotikunta 
olisi velvollinen maksamaan koulun ylläpitäjäl
le osuutensa koulun laskennallisista käyttökus
tannuksista. 

Esitys liittyy valtion vuoden 1994 talousar
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. Ehdotetut lait ovat tarkoitetut 
tulemaan voimaan vuoden 1994 alusta. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Nykytila 

Vuoden 1993 alusta voimaan tullut lasken
nallinen valtionosuusjärjestelmä perustuu kol
meen lakiin: kuntien valtionosuuslakiin 
(688/92), opetus- ja kulttuuritoimen rahoituk
sesta annettuun lakiin (705/92) sekä sosiaali- ja 
terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuu
desta annettuun lakiin (733/92). Opetus- ja 
kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa, 
jäljempänä rahoituslaki, säädetään opetus- ja 
kulttuuritointa varten perustamishankkeisiin ja 
käyttökustannuksia varten myönnettävästä val
tionosuudesta sekä oppilaan kotikunnan mak
suosuudesta peruskoulun, lukion, iltalukion, 
ammatillisten oppilaitosten, ammatillisten eri
tyisoppilaitosten ja ammatillista koulutusta jär
jestävien musiikkioppilaitosten ylläpitäjille. 

Eräät rahoituslain soveltamisalaan kuuluvan 
lainsäädännön nojalla toimivat oppilaitokset 
jätettiin vuoden 1993 alussa valtionosuusuudis
tuksen ulkopuolelle. Peruskoulua vastaavaksi 
järjestetyn yksityisen koulun, vammaisille am
matillista koulutusta järjestävien ammatillisten 
erityisoppilaitosten ja elinkeinoelämän ylläpitä
mien ammatillisten erikoisoppilaitosten rahoi
tus oli vuoden 1993 alusta voimaan tulleen 
lainsäädännön mukaan tarkoitus muuttaa las
kennalliseksi viimeistään vuoden 1996 alusta 
lukien. Lakia valmisteltaessa lähdettiin siitä, 
että mainittu ajankohta oli takaraja, johon 
mennessä laskennallinen rahoitusjärjestelmä tu
li näissä oppilaitoksissa ottaa käyttöön. Siihen 
saakka noudatetaan ennen vuoden 1993 alkua 
voimassa olleita menoperusteisia rahoitussään
nöksiä. 

Rahoituslakia on muutettu 26 päivänä hei
näkuuta 1993 annetulla lailla (718/93) siten, 
että ammatilliset erityisoppilaitokset siirtyvät 
laskennalliseen rahoitusjärjestelmään vuoden 
1994 alusta. Erityisoppilaitosten rahoitus mää
räytyy samojen periaatteiden mukaisesti kuin 
muissakin ammatillisissa oppilaitoksissa. Näin 
ollen vuoden 1994 alusta ammatillisista oppi
laitoksista ainoastaan ammatillisiin erikoisop
pilaitoksiin sovellettaisiin menoperusteista val
tionosuusjärjestelmää. 

Voimassa olevan lainsäädännön mukaan 
muulle ammatilliselle erikoisoppilaitokselle 
kuin ammatilliseksi erikoisoppilaitokseksi mää
rätylle kauppaoppilaitokselle myönnetään val
tionavustusta 66 prosenttia valtionavustukseen 

oikeuttaviin käyttökustannuksiin. Ammatilli
seksi erikoisoppilaitokseksi määrätyn kauppa
oppilaitoksen ylläpitäjälle myönnetään mainit
tuihin kustannuksiin valtionavustusta 30-75 
prosenttia valtioneuvoston vahvistamien perus
teiden mukaisesti. Opetusministeriö voi erityi
sestä syystä määrätä ensiksi mainittujen eri
koisoppilaitosten valtionavustusprosentin alem
maksi, ei kuitenkaan pienemmäksi kuin 50 
prosenttia. Erikoisoppilaitosten opiskelijoiden 
kotikunnilla ei ole velvollisuutta osallistua kou
lutuksesta aiheutuviin kustannuksiin. 

Vanhaa menoperusteista rahoitusjärjestel
mää sovelletaan myös peruskoulua vastaavaksi 
järjestetyissä yksityisissä kouluissa. Peruskou
lua vastaavia kouluja on kaksi: Helsingissä 
toimiva Juutalainen koulu ja Luopioisten kun
nassa sijaitseva Anna Tapion koulu, jossa 
annetaan peruskouluopetuksen lisäksi koti- ja 
laitostalouden ammatillista opetusta ja siihen 
liittyvää yleissivistävää opetusta. Juutalaisen 
koulun toiminta perustuu peruskoululakiin 
(476/83). Rahoituslain 48 §:n 2 momentin mu
kaan Juutalaisen koulun valtionapu määräytyy 
vuoden 1995 loppuun saakka vuoden 1993 
alusta kumotun peruskoulun, lukion ja yleisen 
kirjaston valtionosuuksista ja -avustuksista 28 
päivänä joulukuuta 1978 annetun lain 
(1112/78) 19 a §:n mukaan. Anna Tapion kou
lusta on annettu oma lakinsa, laki Anna 
Tapion koulusta (1197/88). Siinä säädetään 
sekä koulun toiminnasta että rahoituksesta. 

Anna Tapion koululle myönnetään valtion
avustusta oppilaiden kotikuntien kantokyky
luokkien mukaisesti asetuksella säädettyihin 
valtionavustukseen oikeuttaviin todellisiin kus
tannuksiin. Keskimääräinen valtionosuuspro
sentti on tällä hetkellä 57. Anna Tapion koulun 
oppilaiden kotikunnilla on lakisääteinen velvol
lisuus osallistua koulun käyttökustannuksiin. 
Kotikunnan maksuosuus kustakin oppilaasta 
määrätään oppilaan kotikunnan kantokyky
luokan mukaisesti oppilasta kohti lasketuista 
koulun valtionavustukseen oikeuttavista käyt
tökustannuksista. Mainittuja käyttökustannuk
sia laskettaessa vähennetään koulun saama 
valtionavustus ja muut tulot. Juutalaiselle kou
lulle myönnetään valtionapua opettajien ja 
rehtorien palkoista ja niistä menevistä työnan
tajan sosiaaliturvamaksuista siinä määrin, että 
käyttökustannuksiin kohdistuvan valtionavun 
osuus koulun kustannuksista on suunnilleen 
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sama kuin se oli vuonna 1978 voimassa ollei
den säännösten mukaan. Juutalainen koulu saa 
tällä hetkellä valtionapua käyttökustannuksiin
sa noin 47 prosenttia. Juutalaisen koulun op
pilaiden kotikunnille ei ole säädetty velvolli
suutta osallistua koulun kustannuksiin. 

Valtionosuus määräytyy menoperusteisesti 
toteutuneiden kustannusten mukaan myös ul
komailla tilapäisesti asuville oppivelvollisille 
Suomen kansalaisille peruskouluopetusta anta
vissa ulkomailla toimivissa peruskoulua vastaa
vissa yksityiskouluissa ja steinerpedagogiik
kaan perustuvaa lääkintäpedagogista kasvatus
ta ja erityisopetusta kehitysvammaisille lapsille 
antavissa steinerpedagogisissa erityiskouluissa. 
Koulujen toiminta ja rahoitus perustuvat en
siksi mainitun koulun osalta ulkomailla toimi
vasta peruskoulua vastaavasta yksityiskoulusta 
29 päivänä toukokuuta 1981 annettuun lakiin 
(379/81) ja viimeksi mainittujen koulujen osalta 
steinerpedagogisista erityiskouluista 12 päivänä 
joulukuuta 1986 annettuun lakiin (932/86). 
Ulkomailla toimivia peruskoulua vastaavia yk
sityiskouluja on tällä hetkellä 12 ja steinerpe
dagogisia erityiskouluja kaksi, Marjatta-koulu 
Helsingissä ja Sylvia-kodin koulu Lahdessa. 

Ulkomaankouluille myönnetään voimassa 
olevan lain mukaan valtionapua enintään 85 
prosenttia todellisista hyväksyttävistä opettaji
en palkkauskustannuksista ja palkkauksen pe
rusteella määräytyvistä lakisääteisistä maksuis
ta. Steinerpedagogisille erityiskouluille myön
netään valtionosuutta oppilaiden kotikuntien 
kantokykyluokkien mukaisesti valtionosuuteen 
oikeuttavista todellisista kustannuksista. Keski
määräinen valtionosuusprosentti on tällä het
kellä 57. Ulkomaankoulujen oppilaiden koti
kunnat eivät ole velvollisia osallistumaan kou
luista aiheutuviin kustannuksiin. Steinerpeda
gogisten erityiskoulujen oppilaiden kotikunnat 
ovat velvollisia maksamaan kouluun osoitta
mistaan oppilaista maksuosuuden, joka laske
taan siten, että valtionosuuteen oikeuttavasta 
oppilasta kohti lasketusta käyttökustannukses
ta vähennetään koululle maksettava oppilasta 
kohti laskettu valtionosuus. 

Rahoituslain mukaan opetustoimen valtion
osuudet lasketaan kuntien kantokykyluokituk
sen mukaisena prosenttiosuutena markkamää
rästä, joka saadaan siten, että oppilas- tai 
opetustuntimäärällä kerrotaan oppilasta tai 
opetustuntia kohden laskettu markkamäärä 
(yksikköhintojen ja oppilasmäärien perusteella 
laskettu valtionosuuden laskennallinen peruste 

tai yksikköhinta). Valtionosuus lasketaan op
pilasta kohden lukuunottamatta kansalaisopis
toja ja musiikkioppilaitoksia. Valtionosuuden 
perusteena on oppilasmäärien laskentapäivän 
(1 0.9. tai 1 0.1.) mukainen oppilasmäärä, jota 
sovelletaan laskentapäivää edeltäneen heinä
kuun tai tammikuun alusta lukien. Myös op
pilaiden kotikuntien maksuosuus määräytyy 
samasta perusteesta ja samojen päivämäärien 
mukaan kuin valtionosuus. Laissa ei säädetä 
siitä, miten määräytyy esimerkiksi 1 päivänä 
heinäkuuta toimintansa aloittaneen oppilaitok
sen rahoitus siihen saakka kunnes voidaan 
soveltaa oppilasmäärien laskentapäivän mukai
sia oppilasmäärä- ja kotikuntatietoja. Oppilai
tokselle ei myöskään kaikissa tapauksissa ole 
ennen toiminnan alkamista määrätty valtion
osuuden perusteena olevia yksikköhintoja. Toi
mintansa aloittavien oppilaitosten valtionosuu
den laskentaperusteet ovat siten tällä hetkellä 
epäselvät ja tulkinnanvaraiset. 

Laskennallisen valtionosuusjärjestelmän tul
lessa voimaan vuoden 1993 alussa säädettiin 
aikaisemmin voimassa olleen lainsäädännön 
mukaan maksettavaksi tulevia vielä maksamat
ta olleita valtionosuuksia- varten menettely, 
jonka mukaan maksamatta olleet valtion
osuuksien loppuerät voitiin käsitellä ja maksaa 
summaarisesti ilman valtionaputilitysten yksi
tyiskohtaista tarkastamista. Maksamatta olevat 
valtionosuudet säädettiin maksettavaksi yhtä 
suurina erinä viiden vuoden aikana vuosina 
1994-1998. Yhdelle vuotuiselle erälle säädet
tiin maksettavaksi viiden vuoden ajalta kuuden 
prosentin vuotuinen korko, joka maksetaan 
vuoden 1998 maksuerän yhteydessä. 

Ammatillisista oppilaitoksista annetun lain 
31 d §:ää on muutettu 30 päivänä joulukuuta 
1992 annetulla lailla (1686/92) väliaikaisesti 
siten, että valtion opetusviranomaiset (lähinnä 
lääninhallitukset) voivat valtion talousarvioon 
otetun määrärahan rajoissa ostaa koulutusta 
ammatillisilta oppilaitoksilta tai muilta julkisen 
valvonnan alaisilta oppilaitoksilta. Näin han
kittuun ammatilliseen perus- ja jatkokoulutuk
seen osallistuvan opiskelijan kotikunta on vel
vollinen suorittamaan valtiolle maksuosuuden, 
joka lasketaan valtion ammatillisten oppilaitos
ten keskimääräisten todennäköisten oppilasta 
kohden laskettujen kustannusten perusteella 
siten kuin rahoituslaissa valtion ammatillisten 
oppilaitosten opiskelijoiden kotikuntien mak
suosuuksien osalta säädetään. Maksuosuutta 
määrättäessä ei kuitenkaan oteta huomioon 
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perustamishankkeista aiheutuvia kustannuksia. 
Järjestelmä koskee valtion viranomaisten osta
maa koulutusta, joka on aloitettu vuonna 1993. 

2. Nykytilan arviointi ja keskeiset 
ehdotukset 

Valtionosuusjärjestelmät ovat opetusministe
riön hallinnonalalla pääosiltaan laskennallisia. 
Vuoden 1993 alusta voimaan tulleen valtion
osuusuudistuksen ulkopuolelle jäivät sellaiset 
pääasiassa yksityiset oppilaitokset, joihin ei 
niiden erityispiirteiden vuoksi voitu suoraan 
soveltaa lähinnä kunta-valtio suhdetta silmällä 
pitäen Iaaditun valtionosuusjärjestelmän las
kentaperusteita. Hallituksen esityksessä Edus
kunnalle opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusta 
koskevaksi lainsäädännöksi (HE 21511991 vp) 
todetaan, että tuolloin uudistuksen ulkopuolel
le jääneiden valtionapujärjestelmien uudista
mista ja muuttamista pääosin Iaskennallisiksi 
valmistellaan. 

Valmistelu on tältä osin edennyt siten, että 
liikunnan koulutuskeskusten valtionosuus 
muuttui laskennalliseksi vuoden 1993 alusta. 
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta an
nettua lakia on muutettu siten, että ammatilli
set erityisoppilaitokset tulevat laskennallisen 
rahoitusjärjestelmän piiriin vuoden 1994 alusta. 
Eduskunnalle on· annettu Hallituksen esitys 
Eduskunnalle laiksi valtionosuutta saavista 
kansanopistoista (HE 110/1993 vp) ja Hallituk
sen esitys Eduskunnalle opintokeskuslaiksi (HE 
119/1993 vp). Näissä esityksissä kansanopisto
jen ja opintokeskusten rahoitusjärjestelmät eh
dotetaan muutettavaksi laskennallisiksi vuoden 
1994 alusta. 

Esityksessä ehdotetaan, että rahoitusjärjestel
mien kokonaisuudistusta jatketaan muuttamal
la ammatillisten erikoisoppilaitosten, Juutalai
sen koulun, Anna Taion koulun, steinerpeda
gogisten erityiskoulujen ja ulkomailla toimivien 
peruskoulua vastaavien yksityiskoulujen nykyi
sin menoperusteiset järjestelmät Iaskennallisik
si. Mainittujen koulujen rah~itus määräytyisi 
ehdotuksen mukaan ennalta seuraavaa vuotta 
varten valtionosuuden laskentaperusteeksi 
määrättyjen yksikköhintojen perusteella. Yk
sikköhinnat laskettaisiin ammatillisia erikois
oppilaitoksia lukuunottamatta oppilasta koh
den. Ammatillisissa erikoisoppilaitoksissa yk
sikköhinnat määrättäisiin joko opetustuntia tai 
opintoviikkoa kohden. Jos oppilaan kotikunta 

on lain mukaan velvollinen osallistumaan kou
lutuksesta aiheutuviin kustannuksiin, lasketaan 
kotikunnan maksuosuus esityksen mukaan sa
masta yksikköhinnasta kuin valtionosuus. 

Uudistus merkitsee käytännössä seuraavaa: 
1) Valtionosuuden peruste määräytyy ennal

ta seuraavaa vuotta varten, jolloin oppilaitok
sen varainhoitovuoden aikana tekemät päätök
set eivät vaikuta valtionosuuden määrään. Tä
mä on omiaan kannustamaan oppilaitoksia 
taloudellisuuteen. 

2) Oppilaitosten ylläpitäjän varojen käyttöä 
koskeva päätösvalta lisääntyy, kun valtion
osuutta ei erikseen kohdenneta esimerkiksi 
palkkauskustannuksiin ja muihin kustannuk
siin. 

3) Valtionosuudet ja kotikuntien maksuosuu
det on nykyistä helpompaa ennalta arvioida ja 
budjetoida. 

4) Monimutkaisesta ja hallinnollisesti työ
Jäästä valtionapujen tilityskäytännöstä voidaan 
luopua. 

5) Oppilaitosten toiminnan hallinnollisesta 
rahoitusjärjestelmien kautta tapahtuneesta yk
sityiskohtaisesta ohjaamisesta voidaan luopua. 

6) Erilliset julkisen rahoituksen toimeenpa
nojärjestelmät voidaan yhtenäistää, mikä vä
hentää hallinnollista työtä keskushallinnossa ja 
oppilaitoksissa. 

Ammatillisille erikoisoppilaitoksille ehdote
taan säädettäväksi kokonaan uudet laskennal
lisen valtionosuuden perusteet. Muilta osin 
rahoituksen perusteena olevat yksikköhinnat 
ehdotetaan määrättäväksi käyttäen hyväksi jo 
voimassa olevia rahoituslain mukaisia lasken
nallisia rahoitusperusteita. Juutalaisen koulun 
yksikköhinta määräytyy ehdotuksen mukaan 
samalla tavalla kuin peruskoulun yksikköhinta 
koulun oman oppilasta kohden lasketun ope
tuksen laskennallisen tuntimäärän eli tuntike
hyksen perusteella. Steinerpedagogisille erityis
kouluille, ulkomailla toimiville peruskoulua 
vastaaville yksityiskouluille ja Anna Tapion 
koululle etsitään kullekin oppilaitosryhmälle 
rahoituslain mukainen vertailuhinta, jota koro
tetaan oppilaitosten toiminnan erityispiirteiden 
edellyttämällä tavalla. Oppilaitosten yksikkö
hinnat ehdotetaan määrättäväksi siten, että 
oppilaitosten rahoituksessa ei tapahdu olennai
sia muutoksia voimassa olevaan tilanteeseen 
verrattuna. Laskennalliseen rahoitukseen ehdo
tetaan ulkomaankouluja lukuunottamatta. so-
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vellettavaksi rahoituslain mukaisia menettelyta
poja. 

Rahoituslakia ehdotetaan täydennettäväksi 
toimintansa aloittavan oppilaitoksen rahoitusta 
koskevalla säännöksellä. Esityksen mukaan toi
mintansa aloittaneen ja ylläpitämisluvan saa
neen uuden oppilaitoksen ylläpitäjälle makset
taisiin rahoituksen ennakkona kuukausittain 
arvioitua kuukausiHaista kokonaisrahoitusta 
vastaava markkamäärä siihen saakka kunnes 
oppilaitokselle on voitu määrätä oma rahoitus
lain mukainen valtionosuuden laskennallinen 
peruste ja oppilaitoksen oppilasmäärän lasken
tapäivän mukaista oppilasmäärää voidaan so
veltaa. Arvioitu kokonaisrahoitus kattaisi sekä 
valtionosuuden että oppilaiden kotikuntien 
maksuosuudet Lopullinen rahoitus muodostui
si aina rahoituslain mukaiseksi. 

Rahoituslain 49 §:n 2 momentin säännöstä 
vanhojen menoperusteisten valtionosuuksien 
loppuerien suorittamisaikataulusta ehdotetaan 
vuoden 1994 säästötoimenpiteisiin liittyen 
muutettavaksi. Loppuerien maksamista ehdo
tetaan kaikkien rahoituslain soveltamisalaan 
kuuluvien oppilaitosten osalta lykättäväksi si
ten, että vuodelle 1994 alunperin maksettavaksi 
suunnitelluista loppueristä suoritetaan yksi nel
jäsosa. Loput kolme neljäsosaa ehdotetaan 
maksettavaksi vuonna 1999. Steinerpedagogis
ten erityiskoulujen, ulkomailla toimivien perus
koulua vastaavien yksityiskoulujen ja Anna 
Tapion koulun vuoden 1994 alussa maksamat
ta olevat loppuerät ehdotetaan niiden vähäisen 
valtiontaloudellisen merkityksen vuoksi mak
settavaksi aikaisemmin voimassa olleiden sään
nösten mukaisesti ilman maksatuksen jaksotta
mista useammalle vuodelle. Jaksotuksesta luo
puminen on myös hallinnollisesti perusteltua. 

Rahoituslaissa ehdotetaan yhdistettäväksi 
kuntien liikuntatoiminnan ja nuorisotyön asu
kaskohtaiset yksikköhinnat yhdeksi asukaskoh
taiseksi liikuntatoiminnan ja nuorisotyön yk
sikköhinnaksi. 

Juutalaisen koulun oppilaan kotikunnalle 
ehdotetaan säädettäväksi velvollisuus osallistua 
koulun käyttökustannuksiin. Juutalainen koulu 
on ainoa Juutalaiselle elämäntavalle perustuva 
peruskouluopetusta antava koulu Suomessa. 

Valtion viranomaisten ammatillisilta oppilai
toksilta ja muilta julkisen valvonnan alaisilta 
oppilaitoksilta ostamaan vuonna 1993 alkanee
seen perus- ja jatkokoulutukseen osallistuvien 
oppilaiden kotikuntien maksuosuusperusteet 
ehdotetaan muutettavaksi . vastaamaan uutta 

vuoden 1994 alusta voimaan tulevaa ammatil
lisen koulutuksen kotikuntien maksuosuusjär
jestelmää. Vuoden 1994 alusta kotikunnan 
maksuosuuden peruste on sama riippumatta 
siitä minkä hintaista ammatillista koulutusta 
oppilas saa. Rahoituslainsäädäntö ei vuoden 
1994 alusta lukien enää tunne erillistä valtion 
ammatillisten oppilaitosten maksuosuusperus
tetta, johon tässä tarkoitettu koulutus on voi
massa olevan lainsäädännön mukaan sidottu. 

3. Esityksen vaikutukset 

3.1. Taloudelliset vaikutukset 

Esityksellä ei ole merkittäviä vaikutuksia 
valtion ja kuntien väliseen kustannusten ja
koon. Oppilaiden kotikuntien maksuvelvolli
suuden laajentuminen Juutalaiseen kouluun li
sää kuitenkin kuntien maksuosuuksia noin 1,7 
miljoonalla markalla. 

Oppilaitoksille maksettavan valtionosuuden 
kokonaismäärä ei esityksen vuoksi muutu mer
kittävästi. Yksittäisten oppilaitosten näkökul
masta steinerpedagogisten erityiskoulujen ja 
Anna Tapion koulun rahoitusasemassa ei ta
pahdu muutoksia. Juutalaisen koulun rahoitus
asema paranee edellä todettuja koululle tulevia 
kotikuntien maksuosuuksa vastaavasti. 

Järjestelmän laskennallisuudesta sekä oppi
laitosten kustannusrakenteen heterogeenisyy
destä johtuen joidenkin yksittäisten ammatillis
ten erikoisoppilaitosten ja ulkomailla toimivien 
peruskoulua vastaavien yksityiskoulujen rahoi
tusasemassa tapahtuu muutoksia verrattuna 
nykyiseen. Lain mukaan näille kouluille voi
daan myöntää ylimääräistä avustusta valtion 
talousarvioon mahdollisesti otettavan määrära
han rajoissa. 

3.2. Organisaatio- ja henkilöstövaikutukset 

Esityksen mukaan opetusministeriö on ope
tushallituksen sijasta valtionapuviranomainen 
laskennallisiin valtionosuuksiin liittyvissä asi
oissa. Tämä lisää vähäisessä määrin opetusmi
nisteriön valtionaputehtäviä. 

Laskennalliseen rahoitusjärjestelmään siirty
minen poistaa valtionosuuksien hakemiseen, 
myöntämiseen, tarkastamiseen ja tilittämiseen 
liittyvät hallinnolliset tehtävät opetushallituk
selta. Esitys vähentää myös oppilaitosten yllä-
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pitäjien valtionosuuksiin liittyviä hallinnollisia 
tehtäviä. 

Esityksellä ei ole merkittäviä henkilöstövai
kutuksia. 

4. Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu opetusministeriön aset
taman laskennallisen valtionosuusjärjestelmän 
laajentamistyöryhmän muistion (OPM 1993/25) 
pohjalta opetusministeriössä virkamiestyönä. 
Mainitusta muistiosta pyydettiin lausunnot uu
distuksen kohderyhmien edustajilta, muun mu
assa Suomen Kuntaliitolta, Teollisuuden ja 
Työnantajain Keskusliitolta, Opetusalan Am
mattijärjestöltä ja usealta oppilaitokselta. 

Esityksestä on käyty ns. järjestelyasiakirjan 
mukaiset neuvottelut Suomen Kuntaliiton 
kanssa. Esitykseen sisältyvät lait on tarkastettu 
oikeusministeriössä. 

5. Riippuvuus muista esityksistä 

Hallitus on syysistuntokaudella 1993 antanut 
Eduskunnalle esityksen laiksi eräistä opetus- ja 
kulttuuritoimen vuoden 1994 rahoitusta koske
vista järjestelyistä (HE 151/1993 vp ). Mainitus
sa esityksessä ehdotetaan, että kunnille ja 
yksityisille yhteisöille myönnettävien valtion-

osuuksien laskennalliset perusteet vahvistettai
siin keskimäärin II prosenttia alemmiksi kuin 
mitä ne muutoin olisivat voimassa olevan 
lainsäädännön mukaan. 

Mainittu leikkaus on tarkoitus toteuttaa 
kaikissa rahoituslain soveltamisalaan kuuluvis
sa oppilaitoksissa lukuunottamatta vammaisille 
ammatillista koulutusta järjestäviä ammatillisia 
erityisoppilaitoksia. Koska edellä mainitussa 
hallituksen esityksessä ei ole voitu ottaa huo
mioon ammatillisia erikoisoppilaitoksia ja pe
ruskoulua vastaavaksi järjestettyä yksityistä 
koulua, säästöpäätösten mukainen rahoituksen 
leikkauksen toteuttaminen mainituissa oppilai
toksissa edellyttää edellä mainitussa hallituksen 
esityksessä ehdotetun lain täydentämistä tältä 
osin. 

Ulkomailla toimivien peruskoulua vastaavi
en yksityiskoulujen ja Anna Tapion koulun 
valtionosuusperusteet on sidottu peruskoulujen 
ja ammatillisten oppilaitosten valtionosuuksien 
laskentaperusteisiin. Näin ollen edellä todetut 
rahoitusperusteiden leikkaukset toteutuvat il
man erityisiä säännöksiä myös mainituissa op
pilaitoksissa. Vammaisille peruskouluopetusta 
järjestävien steinerpedagogisten erityiskoulujen 
valtionosuus on sidottu kunnan peruskoulussa 
vaikeasti vammaisille järjestettävässä koulutuk
sessa sovellettavaan oppilaan kotikunnan mak
suosuuden Iaskentaperusteeseen, johon ei koh
disteta säästötoimenpiteitä. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Laki opetus- ja kulttuuritoimen 
rahoituksesta 

6 §. Yleissäännös. Pykälän 2 momenttiin on 
lisätty ammatillisten erikoisoppilaitosten val
tionosuuden määräytymisperustetta koskevat 
säännökset. Mainittujen oppilaitosten valtion
osuus määräytyy ehdotuksen mukaan opetus
tuntia tai opintoviikkoa kohden siten kuin 
16 a §:ssä ja voimaantulosäännöksen 3 momen
tissa säädetään. 

Pykälän 3 momentti ehdotetaan kumotta-

vaksi. Siinä säädetään peruskoulua vastaavaksi 
järjestetyn yksityisen koulun valtionavun ja 
ammatillisten erikoisoppilaitosten käyttökus
tannusten valtionavustuksen määräytymisestä 
ennen niiden siirtymistä laskennalliseen rahoi
tusjärjestelmään. Koska mainituissa oppilaitok
sissa ehdotetaan otettavaksi vuoden 1994 alus
ta käyttöön laskennallinen rahoitusjärjestelmä, 
voidaan pykälän 3 momentti kumota tarpeet
tomana. 

8 §. Opetustoimen valtionosuus. Pykälään on 
lisätty uusi ammatillisten erikoisoppilaitosten 
valtionosuutta koskeva 6 momentti, jolloin 
nykyinen 6 momentti siirtyy 7 momentiksi. 
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Valtionosuus lasketaan ehdotuksen mukaan 
siten, että opetusministeriön kullekin oppilai
tokselle valtionosuuden laskentaperusteeksi 
vahvistamalla laskennallisella opetustunti- tai 
opintoviikkomäärällä kerrotaan opetustuntia 
tai opintoviikkoa kohden vahvistettu yksikkö
hinta. Yksikköhinta kuvaa mainittua suoritetta 
kohden lasketun valtionosuuden lopullisen 
määrän. Valtionosuutta laskettaessa ei siten 
sovelleta valtionosuusasteikkoa. Tämä on pe
rusteltua, koska ammatilliset erikoisoppilaitok
set ovat pääasiassa yritysten ylläpitämiä yksi
tyisiä oppilaitoksia, joiden rahoitustarvetta- ja 
perusteita kuntien kantokykyluokitus ei kuvaa. 
Oppilaiden kotikunnilla ei ole velvollisuutta 
osallistua ammatillisen erikoisoppilaitoksen 
kustannuksiin. 

Opetusministeriön kullekin oppilaitokselle 
valtionosuuden laskemisen perusteeksi vahvis
tama opetustunti- tai opintoviikkomäärä on 
laskennallinen, eikä se siten sido oppilaitosta 
sen järjestäessä toimintaansa käytännössä. 
Opetustunti- tai opintoviikkomäärää vahvistet
taessa voidaan ottaa huomioon eri oppilaitos
ten opetuksen järjestämistavassa olevat erot, 
kuten opetuksen painottuminen monimuoto
opetukseen. 

16 a §. Ammatillisen erikoisoppilaitoksen yk
sikköhinta. Pykälä on uusi. Pykäläehdotuksen 
mukaan opetusministeriö vahvistaa ammatilli
sen erikoisoppilaitoksen yksikköhinnaksi (val
tionosuudeksi) edelliselle vuodelle vahvistetun 
yksikköhinnan tarkistettuna kustannustason 
arvioidulla muutoksella. Lain voimaantulo
säännöksen 3 momentin mukaan opetustunti
kohtainen yksikköhinta vuodelle 1994 laske
taan vuosina 1990-1992 opetustuntia kohden 
toteutuneen valtionavustuksen keskiarvon pe
rusteella. Opintoviikkokohtainen yksikköhinta 
lasketaan puolestaan vuosina 1991 ja 1992 
opintoviikkoa kohden toteutuneen valtionavus
tuksen keskiarvon perusteella. Vuodelta 1990 ei 
tältä osin ole saatavissa luotettavia tietoja. 
Edellä mainittuja keskiarvoja korjataan vuoden 
1994 arvioituun kustannustasoon. 

Yksikköhintoja laskettaessa edellä mainitulla 
tavalla laskettuja keskiarvoja porrastetaan op
pilaitosten kustannuksiin olennaisesti vaikutta
vien rakenteellisten syiden perusteella asetuk
sella säädettävällä tavalla. Näin pyritään tur
vaamaan se, että koulutuksen kustannuksissa 
olevat perustellut erot tulevat huomioiduksi 
valtionosuuden määrässä. 

Ammatillisten erikoisoppilaitosten yksikkö-

hinta lasketaan pääsääntöisesti opetustuntia 
kohden. Pykälän 2 momentin mukaan opetus
ministeriö määräisi oppilaitokset, joissa ope
tuksen Organisoimistavan vuoksi poikkeuksel
lisesti sovelletaan opintoviikkokohtaista yksik
köhintaa. 

21 §. Valtionosuuden laskennallinen peruste. 
Pykälässä on yhdistetty nykyään erikseen kun
nan asukasta kohden vahvistetut liikuntatoi
minnan ja nuorisotyön yksikköhinnat yhdeksi 
kunnan asukasta kohden liikuntatoimintaa ja 
nuorisotyötä varten vahvistettavaksi yksikkö
hinnaksi. 

24 §. Kulttuuritoiminnan sekä liikuntatoimin
nan ja nuorisotyön yksikköhinnat. Pykälään on 
tehty 21 §:n perusteluissa selostetun uudistuk
sen edellyttämät muutokset. 

39 §. Valtionosuuden myöntäminen. Pykälään 
on lisätty ammatillisen erikoisoppilaitoksen ja 
peruskoulua vastaavaksi järjestetyn yksityisen 
koulun valtionosuuden myöntämistä koskevat 
säännökset. Valtionosuus ehdotetaan myönnet
täväksi suoraan oppilaitoksen ylläpitäjälle. 
Ammatilliset erikoisoppilaitokset ja peruskou
lua vastaavaksi järjestetty koulu (Juutalainen 
koulu) ovat yksityisiä. Erikoisoppilaitoksen op
pilaiden kotikunnilla ei ole velvollisuutta osal
listua koulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin. 
Oppilaalla on vapaa kunnasta riippumaton 
oikeus hakeutua peruskoulua vastaavaan kou
luun. Näin ollen koulu on tältä osin rinnastet
tavissa yksityiseen lukioon. 

40 a §. Rahoitus toiminnan käynnistyessä. 
Pykälä on uusi. Siinä säädetään toimintansa 
aloittavan oppilaitoksen rahoituksesta. Pykälän 
mukaan toimintansa aloittaneen ja ylläpitämis
luvan saaneen uuden oppilaitoksen ylläpitäjälle 
maksettaisiin rahoituksen ennakkona kuukau
sittain arvioitua kuukausittaista kokonaisrahoi
tusta vastaava markkamäärä siihen saakka 
kunnes oppilaitokselle on voitu määrätä oma 
rahoituslain mukainen valtionosuuden lasken
nallinen peruste ja oppilaitoksen oppilasmää
rän laskentapäivän mukaista oppilasmäärää 
voidaan soveltaa. Arvioitu kokonaisrahoitus 
kattaisi sekä valtionosuuden että oppilaiden 
kotikuntien maksuosuudet. Lopullinen rahoi
tus muodostuisi aina rahoituslain normaalikäy
tännön mukaiseksi. 

48 §. Kumottavat säännökset. Pykälästä ehdo
tetaan 6 §:n perusteluihin viitaten kumottavaksi 
peruskoulua vastaavaksi järjestetyn yksityisen 
koulun menoperusteista valtionapua koskeva 2 
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momentti ja ammatillisen erikoisoppilaitoksen 
käyttökustannusten menoperusteista valtion
avustusta koskeva 3 momentti. 

49 §. Käyttökustannukset. Pykälän 2 mo
menttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että 
vuoden 1993 alusta laskennalliseen valtion
osuusjärjestelmään tulleiden toimintojen van
han menoperusteisen valtionosuusjärjestelmän 
mukaisten vuoden 1993 alussa maksamatta 
olleiden ja vuonna 1994 maksuun tulevien 
valtionosuuksien loppuerien maksatusta siirre
tään osittain vuoteen 1999. Vuonna 1994 alun
perin maksettaviksi tarkoitetuista loppueristä 
maksettaisiin yksi neljäsosa loppuosan siirtyes
sä maksettavaksi vuonna 1999. Toisin kuin 
vuodelta 1993 vuoteen 1998 siirtyneelle mak
suerälle vuonna 1999 maksettavaksi siirtyvälle 
erälle ei suoritettaisi korkoa. 

Pykäläehdotuksen mukaan vuoden 1994 
alusta laskennalliseen järjestelmään siirtyvien 
ammatillisten erityisoppilaitosten, ammatillis
ten erikoisoppilaitosten ja peruskoulua vastaa
vaksi järjestetyn yksityisen koulun vuoden 1994 
alussa maksamatta olevien vanhojen valtion
osuuksien maksamista jaksotettaisiin samalla 
tavalla kuin muissa rahoituslain sovelta
misalaan kuuluvissa oppilaitoksissa. 

Voimaantulosäännös. Laki ehdotetaan tule
vaksi voimaan vuoden 1994 alusta. Voimaan
tulosäännöksen 2 momentin mukaan vuoden 
1994 alusta laskennallisen rahoituksen sovelta
misalaan tulevien oppilaitosten ennen lain voi
maan tuloa syntyneiden käyttökustannusten 
rahoitukseen sovelletaan aikaisemmin voimassa 
olleita säännöksiä ottaen huomioon 49 §:n 2 
momentissa säädetty vanhojen valtionosuuk
sien loppuerien jaksotusmenettely. 

Voimaantulosäännöksen 3 momentissa sää
detään perusteista, joiden mukaisesti ammatil
listen erikoisoppilaitosten yksikköhinnat laske
taan 16 a §:n perusteluissa selostetulla tavalla 
vuodeksi 1994. Voimaantulosäännöksen 4 mo
mentin mukaan rahoituslain 55 §:ssä tarkoitet
tuun työvoimaviranomaisten ammatillisilta op
pilaitoksilta hankkimaan työvoimapoliittiseen 
aikuiskoulutukseen myönnetään valtionosuutta 
aikaisemmin voimassa olleiden säännösten mu
kaisesti opiskelijoiden kotikuntien kantokyky
luokkien ja ennen vuotta 1993 voimassa olleen 
ammatiilisen koulutuksen käyttökustannusten 
valtionosuusasteikon mukaisessa suhteessa ra
hoituslaissa tarkoitetusta yksikköhinnasta. 
Mainittu rahoitusmenettely lakkaa, kun ennen 
vuotta 1993 aloitetut koulutusjaksot päättyvät. 

2 3312000 

1.2. Peruskoululaki 

83 §. Pykälässä tarkoitettuja peruskoululain 
voimaan tullessa vuonna 1985 toiminnassa 
olleita peruskoulua vastaavaksi järjestettyjä yk
sityisiä kouluja on maassamme yksi: Juutalai
nen koulu Helsingissä. Valtionosuusuudistuk
sen yhteydessä peruskoululain muuttamisesta 
annetulla lailla (707/92) pykälän aikaisempi 
rahoitussäännös korvattiin viittauksena rahoi
tuslakiin. Rahoituslain 48 §:n 2 momentin no
jalla aikaisempaa rahoitusjärjestelmää sovelle
taan kuitenkin vuoden 1995 loppuun. Koululle 
myönnetään peruskoulun, lukion ja yleisen 
kirjaston valtionosuuksista ja -avustuksista an
netun lain 19 a §:n mukaan valtionapua opet
tajien ja rehtorin palkoista ja niistä menevistä 
työnantajan sosiaaliturvamaksuista siinä mää
rin, että käyttökustannuksiin kohdistuvan val
tionavun osuus koulun kustannuksista on 
suunnilleen sama kuin se oli vuonna 1978 
voimassa olleiden säännösten mukaan. Valtion
avun määrä oli lukuvuonna 1992-93 noin 47 
prosenttia koulun menoista. 

Laskennallisen valtionosuusjärjestelmän 
käyttöönottoa ehdotetaan koulun osalta aikais
tettavaksi vuodella. Pykälän 1 momentin viit
taussäännös ehdotetaan korvattavaksi sään
nöksellä, joka määrittelisi, miten koulun val
tionosuus lasketaan. Koulu rinnastettaisiin val
tionosuuden määrittelyssä kuntaan eli koululle 
laskettaisiin peruskoululain 31, 31 a-31 c §:n 
ja peruskouluasetuksen 45 ja 82 §:n nojalla oma 
tuntikehysindeksi, jonka perusteella valtion
osuuden perusteena oleva yksikköhinta mää
räytyisi. 

83 a §. Juutalainen koulu on maassamme 
ainoa juutalaista kulttuuria vaativa oppilaitos. 
Koulun kulttuurinen omaleimaisuus hallitsee 
kaikkea koulun toimintaa. Koulun valtakun
nallinen merkitys ja erityispiirteet huomioon 
ottaen on perusteltua, että koulun toiminnan 
rahoitus turvataan. Mainituilla perusteilla 
myös koulua käyvän oppilaan kotikunnalle 
ehdotetaan säädettäväksi maksuvelvollisuus 
koulun käyttökustannuksiin. Maksuosuus las
kettaisiin samalla tavoin kuin kunnan mak
suosuus toisen kunnan peruskoulua käyvästä 
oppilaasta. Järjestely vastaisi sitä ratkaisua, 
joka hyväksyttiin, kun aikaisemmin osittain 
peruskoululain 83 §:n mukaisena peruskoulua 
vastaavaksi järjestettynä yksityisenä kouluna 
toimineesta Aitoon kotitalouskeskikoulusta 
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muodostettiin vuonna 1989 voimaan tulleella 
lailla Anna Tapion koulu. 

1.3. Laki ammatillisista oppilaitoksista annetun 
lain 31 c §:n muuttamisesta ja 31 d §:n 
väliaikaisesta muuttamisesta 

31 d §. Pykälässä säädetään valtion opetusvi
ranomaisten toimesta tapahtuvasta koulutuk
sen ostamisesta ammatillisilta oppilaitoksilta ja 
muilta julkisen valvonnan alaisilta oppilaitok
silta sekä asianomaiseen koulutukseen osallis
tuvien opiskelijoiden kotikuntien maksuvelvol
lisuudesta mainitun koulutuksen kustannuk
siin. Säännös koskee vuonna 1993 aloitettua 
koulutusta. Ensi vuoden alusta koulutuksen 
rahoitus määräytyy rahoituslain yleisten peri
aatteiden mukaisesti. Työllisyyskoulutuksena 
järjestettävän koulutuksen hankkimisesta ja ra
hoittamisesta vastaavat puolestaan työvoimavi
ranomaiset. 

Pykälän 2 momentissa säädetty opiskelijan 
kotikunnan maksuosuuden määräytymistapa 
ehdotetaan muutettavaksi vastaamaan opetus
ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 
muuttamisesta annetun lain (718/93) mukaista 
uutta kotikunnan maksuosuuden määräytymis
tapaa ammatillisessa koulutuksessa. Uusi jär
jestelmä tulee voimaan vuoden 1994 alusta. 
Uudessa järjestelmässä kotikunnan mak
suosuus on kaikessa ammatillisessa koulutuk
sessa samansuuruinen. 

Pykälän 3 momenttiin sisältyvät oppilasmää
rien laskentapäivät ehdotetaan myös muutetta
vaksi vastaamaan muussa ammatillisessa kou
lutuksessa vuoden 1994 alusta käyttöön otetta
via ajankohtia. Samoin ehdotetaan, että tässä 
pykälässä tarkoitetut kotikuntien maksuosuu
det tulisivat ensi vuoden alusta käyttöönotet
tavan niin sanotun kuittausmenettelyn piiriin, 
jossa valtionosuudet ja oppilaiden kotikuntien 
maksuosuudet maksetaan nettomääräisinä op
pilaitosten ylläpitäjille. 

Voimaantulosäännös. Lakia sovellettaisiin en
simmäisen kerran vuodelle 1994 myönnettävän 
valtionosuuden määräytymiseen. 

1.4. Laki steinerpedagogisista erityiskouluista 

3 §. Pykälässä säädetään koulun ylläpitäjän 
oikeudesta saada valtionosuutta koulun käyt
tökustannuksiin ja valtionosuuden määrästä. 

Valtionosuutta myönnetään tällä hetkellä kou
lun todellisiin kustannuksiin rahoituslaissa sää
detyn asteikon perusteella oppilaan kotikunnan 
kantokykyluokan mukaan. Valtionosuuteen oi
keuttaviksi kustannuksiksi ei hyväksytä rahoi
tuslain 19 §:ssä lueteltuja kustannuksia. 

Koulun käyttökustannuksiin myönnettävä 
valtionosuus ehdotetaan määritettäväksi las
kennallisesti oppilasta kohti. Opetusministeriö 
määräisi valtionosuuden perusteena olevan yk
sikköhinnan vuosittain ennalta seuraavaa vuot
ta varten. Pykälän 3 momentin mukaan yksik
köhinta määrättäisiin käyttäen pohjana perus
koululain 32 §:n 3 momentissa tarkoitetun pi
dennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien 
vammaisten lasten opetuksen järjestämisestä 
aiheutuvien todennäköisten valtakunnallisten 
kokonaiskustannusten mukaan oppilasta kohti 
laskettua keskiarvoa. Jottei koulujen rahoitus
asemassa tapahtuisi muutosta nykytilaan, kes
kiarvon mukaan laskettua markkamäärää ko
rotettaisiin 40 prosentilla. 

4 §. Oppilaan kotikunnan maksuosuus las
kettaisiin vähentämällä 3 §:ssä säädetyllä taval
la lasketusta yksikköhinnasta oppilaan koti
kunnan kantokykyluokan mukainen valtion
osuus. 

4 a §. Lakiin lisättäisiin uusi 4 a §. Pykälässä 
lueteltaisiin miltä osin steinerpedagogisten eri
tyiskoulujen rahoituksessa noudatettaisiin ra
hoituslain ja sen nojalla annetun asetuksen 
menettelytapasäännöksiä. 

5 a §. Pykälässä säädetään kouluhenkilöstön 
oikeudesta eläkkeeseen ja eräisiin muihin 
etuuksiin. Pykälästä ehdotetaan poistettavaksi 
viittaukset menoperusteiseen valtionapujärjes
telmään. Eläkeoikeudesta ja muista pykälässä 
tarkoitetuista eduista säädettäisiin edelleen tar
kemmin asetuksella. Pykäläehdotus ei aiheuta 
muutoksia henkilöstön eläke-etuuksiin. 

Voimaantulosäännös. Lakia sovellettaisiin en
simmäisen kerran vuodelle 1994 myönnettävän 
valtionosuuden määräytymiseen. Lain 4 a §:ään 
sisältyvää määräaikaa oppilasmäärien ilmoitta
miseen ja tietojen toimittamiseen ei sovellettaisi 
vielä syksyllä 1993. 

1.5. Laki ulkomailla toimivasta peruskoulua 
vastaavasta yksityiskoulusta 

5 §. Pykälässä säädetään koulun ylläpitäjän 
oikeudesta saada valtionapua koulun käyttö
kustannuksiin ja valtionavun määrästä. Vai-
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tionavun sijasta koululle ehdotetaan myönnet
täväksi valtionosuutta. Valtionosuus määrättäi
siin oppilasta kohti. Opetusministeriö määräisi 
valtionosuuden perusteena olevan yksikköhin
nan vuosittain ennalta seuraavaa vuotta varten. 
Yksikköhinnan laskemisen perusteena käytet
täisiin peruskoulua varten määrättyä yksikkö
hintojen keskimääräistä markkamäärää. 

Valtionosuus määräytyisi suoraan yksikkö
hinnan mukaisena ilman valtionosuusasteik
koa. Tämä on perusteltua, koska kuntien kan
tokykyluokitus ei kuvaa ulkomaankoulujen ra
hoitustarvetta. Kunnilla ei ole velvollisuutta 
osallistua ulkomaankoulujen rahoittamiseen. 

Kun eri koulujen kustannukset poikkeavat 
merkittävästi toisistaan, markkamäärää porras
tettaisiin opetusministeriön määräämissä mais
sa sen mukaan kuin asetuksella säädetään. 
Lisäksi pykälän 3 momenttiin otettaisiin sään
nös, jonka nojalla koululle voitaisiin myöntää 
ylimääräistä avustusta. 

5 a §. Lakiin lisättäisiin uusi 5 a §. Pykälässä 
säädettäisiin valtionosuuden maksamisesta, op
pilasmäärien laskemisesta ja ilmoittamisesta 
sekä eräistä muista valtionosuuksien suoritta
miseen ja mahdolliseen palauttamiseen liittyvis
tä seikoista. Pykälän 3 momentti sisältäisi 
lisäksi valtuuden asettaa koululle uhkasakko, 
mikäli koulun toiminnassa ei noudateta sään
nöksiä. 

Voimaantulosäännös. Lakia sovellettaisiin en
simmäisen kerran vuodelle 1994 myönnettävän 
valtionosuuden määräytymiseen. Lain 5 a §:ään 
sisältyvää määräaikaa oppilasmäärien ilmoitta
miseen ja tietojen toimittamiseen ei sovellettaisi 
vielä syksyllä 1993. 

1.6. Laki Anna Tapion koulusta 

2 §. Pykälän 2 momentissa säädetään koulun 
työpäivien määrästä. Työpäivien määrästä eh
dotetaan vähennettäväksi muulle arkipäivälle 
kuin Iauantailie sattuva loppiainen. Vastaava 
muutos on tehty jo aikaisemmin peruskouluja, 
lukiaita ja ammatillisia oppilaitoksia koskeviin 
säännöksiin. 

Pykälän 4 momentti ehdotetaan kumotta
vaksi laskennallisessa valtionosuusjärjestelmäs
sä tarpeettomana. Pykälän nojalla on asetuk
sella säädetty koulun tuntikehyksestä. Lasken
nallisessa rahoitusjärjestelmässä pidettyjen tun
tien määrä ei vaikuta valtionosuuden määrään. 

Pykäläehdotuksen mukaan koulun ylläpitäjä 
päättäisi työsuunnitelmassa, kuinka monta tun
tia opetukseen käytetään. 

4 §. Pykälä sisältää koululle myönnettävää 
valtionapua koskevat säännökset. Nykyinen 
menoperusteinen rahoitusjärjestelmä korvattai
siin laskennallisella järjestelmällä, jossa opetus
ministeriö vuosittain ennalta määräisi valtion
osuuden perusteena käytettävän yksikköhin
nan. Yksikköhinta määrättäisiin oppilasta 
kohti. Yksikköhintana käytettäisiin koti- ja 
laitostalousoppilaitosten oppilasta kohti lasket
tujen valtionosuuksien laskennallisten perustei
den mukaista valtakunnallista oppilasmäärillä 
painotettua keskiarvoa. Jottei koulun rahoitus
asemassa tapahtuisi muutosta nykytilaan, mai
nittua keskiarvosummaa korotettaisiin kuiten
kin 45 prosenttia. 

Pykälän 3 momenttiin otettaisiin säännös, 
joka nojalla koululle voitaisiin tarvittaessa 
myöntää ylimääräistä avustusta. 

5 §. Pykälään sisältyvä oppilaan kotikunnan 
maksuosuutta koskeva säännös ehdotetaan 
muutettavaksi laskennalliseen järjestelmään so
veltuvaksi. Säännös vastaisi maksuosuuden 
määräytymisen osalta peruskoululain vastaa
vaa säännöstä. 

5 a §. Lakiin lisättäisiin uusi 5 a §. Pykälässä 
säädettäisiin valtionosuuden maksamisesta, op
pilasmäärien laskemisesta ja ilmoittamisesta 
sekä eräistä muista valtionosuuksien suoritta
miseen ja mahdolliseen palauttamiseen liittyvis
tä seikoista. Pykälän 2 momentti sisältäisi 
lisäksi valtuuden asettaa koululle tarvittaessa 
uhkasakko, mikäli koulun toiminnassa ei nou
dateta säännöksiä. 

6 §. Pykälä ehdotetaan kumottavaksi tarpeet
tomana. Koulu on tarkoitus säätää opetushal
lituksen tilalle perustettavan Suomen opetus
keskuksen toimialaan kuuluvaksi oppilaitok
seksi. Hallitus antaa Suomen opetuskeskuksen 
perustamisesta erillisen esityksen valtion vuo
den 1994 talousarvioesitykseen liittyen. Edellä 
mainittuun 5 a §:ään sisältyvän viittaussään
nöksen nojalla asianomainen lääninhallitus 
päättää tarvittaessa uhkasakon asettamisesta. 

8 §.Vuonna 1980 yhteisistä opettajista annet
tu laki (539/80) on kumottu vuoden 1993 alussa 
voimaan tulleella samannimisellä lailla 
(710/92). Pykälään sisältyvä viittaus aikaisem
paan lakiin on korvattu viittauksena voimassa 
olevaan lakiin. 

9 §. Pykälä ehdotetaan muutettavaksi koko
naisuudessaan. Pykälän nykyisestä 1 momen-
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tista poistetaan maininta kouluhallituksesta. 
Oppilaitos päättäisi itse opettajien sijoittamises
ta eri tehtäviin. Pykälän nykyiseen 2 moment
tiin sisältyvä ammatilliseen koulutukseen ja 
siihen liittyviä yleissivistävään opetukseen kuu
luvia tehtäviä hoitamaan sijoitetun henkilökun
nan eläketurvaa koskeva säännös ehdotetaan 
korvattavaksi voimaantulosäännöksen 3 mo
mentin säännöksellä. 

Voimaantulosäännös. Lakia sovellettaisiin en
simmäisen kerran vuodelle 1994 myönnettävän 
valtionosuuden määräytymiseen. Lain 5 a §:ään 
sisältyvää määräaikaa oppilasmäärien ilmoitta
miseen ja tietojen toimittamiseen ei sovellettaisi 
vielä syksyllä '1993. 

Lain voimaantullessa koulun palveluksessa 
olevan ammatilliseen koulutukseen ja siihen 
liittyvään yleissivistävään opetukseen kuuluvia 
tehtäviä hoitamaan sijoitetun henkilökunnan 
eläketurva säilyisi nykyisen 9 §:n 2 momentin 
mukaisena. Uuden edellä mainittua opetusta 
antavan henkilöstön eläketurva määräytyisi 
työeläkelainsäädännön mukaisesti. Säännös 
vastaa yksityisten ammatillisten oppilaitosten 
henkilöstön eläketurvan osalta valtionosuusuu~ 
distuksen voimaantullessa 1993 alusta nouda
tettua menettelyä. 

1. 7. Laki lastentarhanopettajaopistoista 

4 b §. Opiskelijan kotikunnan määräyty
misajankohta ehdotetaan yhtenäistettäväksi 
muun ammatillisen koulutuksen kanssa. Ehdo
tuksen mukaan maksuvelvollinen on kunta, 
jossa opiskelijana on kotipaikka oppilasmäärän 
laskentapäivää edeltävän elokuun alussa. Ny
kyisin kotipaikka määräytyy lukukauden alun 
tilanteen mukaan. 

2. Tarkemmat säännökset ja 
määräykset 

Edellä mainittuihin lakeihin ehdotetut muu~ 
tokset edellyttävät lakien nojalla annettujen 
asetusten hallintoa ja rahoitusta koskevien 
säännösten muuttamista. Opetus- ja kulttuuri
toimen rahoituksesta annettuun asetukseen 
(820/92) ja ulkomailla toimivasta peruskoulua 
vastaavasta yksityiskoulusta annettuun asetuk
seen (380/81) on lisättävä ammatillisten erikois
oppilaitosten ja ulkomaankoulujen laskennalli
sen valtionosuuden perusteena olevien yksikkö
hintojen porrastusperusteet. Steinerpedagogisis
ta erityiskouluista annetusta asetuksesta 
(688/87), ulkomailla toimivasta peruskoulua 
vastaavasta yksityiskoulusta annetusta asetuk
sesta ja Anna Tapion koulusta annetusta ase
tuksesta (624/89) on kumottava m~noperusteis
ta valtionapua koskevat säännökset. Asetuksis
ta on myös kumottava opetushallituksen hal
linnollisia tehtäviä koskevat säännökset mainit
tujen oppilaitosten osalta. 

Opetusministeriö määrää rahoituslakiin lisät
täväksi ehdotetun 16 a §:n nojalla ammatilliset 
erikoisoppilaitokset, joiden osalta valtionosunc; 
määräytyy opintoviikkoa kohden. 

3. Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan vuoden 
1994 alusta. Lakeja sovellettaisiin jo syksyllä 
1993 määrättäessä laskennallisen rahoituksen 
perusteita vuodelle 1994. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotuk
set: 
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1. 
Laki 

opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 3 päivänä elokuuta 1992 annetun lain 

(705/92) 6 §:n 3 momentti, 21 §:n 2 momentin 3 kohta sekä 48 §:n 2 ja 3 momentti, sellaisina kuin 
niistä ovat 6 §:n 3 momentti ja 48 §:n 3 momentti 26 päivänä heinäkuuta 1993 annetussa laissa 
(718/93), 

muutetaan 6 §:n 2 momentti, 21 §:n 2 momentin 2 kohta, 24 §, 39 §:n 1 momentin 2 kohta ja 
49 §:n 2 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 6 §:n 2 momentti ja 39 §:n 1 momentin 2 kohta mainitussa 26 päivänä 
heinäkuuta 1993 annetussa laissa sekä 49 §:n 2 momentti 30 päivänä joulukuuta 1992 annetussa 
laissa (1680/92), sekä 

lisätään 8 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 26 päivänä heinäkuuta 1993 annetussa laissa 
uusi 6 momentti, jolloin nykyinen 6 momentti siirtyy 7 momentiksi, sekä lakiin uusi 16 a ja 40 
a § seuraavasti: 

6§ 

Yleissäännös 

Valtionosuus ja kotikunnan maksuosuus 
määräytyvät laskennallisten perusteiden mukai
sesti. Valtionosuus ja kotikunnan m_aksuosuus 
määräytyvät peruskoulussa, lukiossa, iltaluki
ossa, ammatillisessa oppilaitoksessa ja amma
tillisessa erityisoppilaitoksessa oppilasta koh
den. Valtionosuus määräytyy ammatillisessa 
erikoisoppilaitoksessa opetustuntia tai opinto
viikkoa kohden, kansalaisopistossa opetustun
tia kohden sekä taiteen perusopetuksessa kun
nan asukasta kohden. Musiikkioppilaitoksessa 
valtionosuus määräytyy opetustuntia kohden ja 
kotikunnan maksuosuus oppilasta kohden. 

8§ 

Opetustoimen valtionosuus 

Ammatillisen erikoisoppilaitoksen valtion
osuus lasketaan siten, että opetusministeriön 
oppilaitokselle valtionosuuden laskemisen pe
rusteeksi vahvistamalla opetustunti- tai opinto
viikkomäärällä kerrotaan opetustuntia tai 
opintoviikkoa kohden vahvistettu yksikköhin
ta. 

16 a § 

Ammatillisen erikoisoppilaitoksen yksikköhinta 

Opetusministeriö vahvistaa vuosittain amma-

tiilisen erikoisoppilaitoksen opetustunti- tai 
opintoviikkokohtaiseksi yksikköhinnaksi edel
liselle vuodelle vahvistetun yksikköhinnan tar
kistettuna yksikköhinnan soveltamisvuoden ar
vioituun kustannustasoon. Yksikköhintoja por
rastetaan oppilaitoksen kustannuksiin olennai
sesti vaikuttavan rakenteellisen syyn perusteella 
siten kuin asetuksella säädetään. 

Opetusministeriö inäärää oppilaitokset, joi
den yksikköhinta vahvistetaan opintoviikkoa 
kohden. 

21 § 

Valtionosuuden laskennallinen peruste 

Kantokykyluokituksen mukainen kunnan 
muun kulttuuritoimen valtionosuus määräytyy 
markkamäärästä, joka saadaan, kun lasketaan 
yhteen: 

2) kunnan asukasmäärän sekä liikuntatoi
mintaa ja nuorisotyötä varten vahvistetun yk
sikköhinnan tulo; 

24§ 

Kulttuuritoiminnan sekä liikuntatoiminnan ja 
nuorisotyön yksikköhinnat 

Opetusministeriö vahvistaa kulttuuritoimin
nan yksikköhinnan sekä liikuntatoiminnan ja 
nuorisotyön yksikköhinnan kunnan asukasta 
kohden vuosittain valtion talousarvion rajoissa. 
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39 § 

Valtionosuuden myöntäminen 

Käyttökustannusten valtionosuus myönne
tään hakemuksetta: 

2) kansalaisopiston, musiikkioppilaitoksen, 
peruskoulua vastaavaksi järjestetyn yksityisen 
koulun, ammatillisen erityisoppilaitoksen ja 
ammatillisen erikoisoppilaitoksen sekä yksityi
sen lukion, iltalukion ja ammatillisen oppilai
toksen osalta oppilaitoksen ylläpitäjälle. 

40 a§ 

Rahoitus toiminnan käynnistyessä 

Jollei oppilaiden kotikunnille tai oppilaitok
sen ylläpitäjälle voida oppilaitoksen toiminnan 
käynnistyessä tämän lain nojalla myöntää val
tionosuutta ja maksaa kotikuntien mak
suosuuksia, maksetaan oppilaitoksen ylläpitä
jälle rahoituksen ennakkona kuukausittain ar
vioitua valtionosuutta ja arvioituja kotikuntien 
maksuosuuksia vastaava markkamäärä siihen 
saakka, kunnes valtionosuus voidaan myöntää 
ja kotikuntien maksuosuudet maksaa tämän 
lain mukaisesti. 

49 § 

Käyttökustannukset 

Vuoden 1994 alussa maksamatta olevat am
matillisten erityisoppilaitosten, ammatillisten 
erikoisoppilaitosten ja peruskoulua vastaavaksi 
järjestetyn yksityisen koulun valtionavut ja 
-avustukset sekä vuoden 1993 alussa maksa
matta olleet muut tässä laissa tarkoitetut val
tionosuudet maksetaan vuosina 1994-1999 siten 
kuin tässä momentissa säädetään. Alle 10 000 
markan suuruista valtionosuutta, -apua tai 
avustusta ei makseta. Maksettava markkamää-

rä lasketaan siten, että ennalta vahvistettujen 
perusteiden mukaisesti haetun valtionosuuden, 
-avun tai -avustuksen ja maksettujen ennakoi
den ja osasuoritusten erotuksesta vähennetään 
5 prosenttia. Näin lasketusta markkamäärästä 
maksetaan vuonna 1994 yksi kahdeskym
menesosa, vuosina 1995-1998 vuosittain yksi 
viidesosa ja loppuosa vuonna 1999. Muissa 
kuin ammatillisissa erityisoppilaitoksissa, am
matillisissa erikoisoppilaitoksissa ja peruskou
lua vastaavaksi järjestetyssä yksityisessä kou
lussa yhdelle viidesosalle mainitusta markka
määrästä lasketaan viiden vuoden ajalta kuu
den prosentin vuotuinen korko, joka makse
taan vuoden 1998 erän yhteydessä. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1994. 

Ammatillisten erityisoppilaitosten, ammatil
listen erikoisoppilaitosten ja peruskoulua vas
taavaksi järjestetyn yksityisen koulun ennen 
tämän lain voimaantuloa syntyneiden käyttö
kustannusten rahoittamiseen sovelletaan tämän 
lain voimaan tullessa voimassa olleita säännök
siä, jollei tämän lain 49 §n 2 momentista muuta 
johdu. 

Tämän lain 16 a §:ssä tarkoitettu ammatilli
sen erikoisoppilaitoksen yksikköhinta opetus
tuntia ja opintoviikkoa kohden vuonna 1994 
lasketaan vuosina 1990-1992 opetustuntia tai 
vuosina 1991 ja 1992 opintoviikkoa kohti 
keskimäärin lasketun valtionavustuksen perus
teella. Yksikköhinta tarkistetaan vastaamaan 
vuoden 1994 arvioitua kustannustasoa. 

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta an
netun lain 55 §:ssä tarkoitettuun työvoimapo
liittiseen aikuiskoulutukseen myönnetään val
tionosuutta tämän lain voimaan tullessa voi
massa olleiden säännösten mukaisesti. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. 
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2. 
Laki 

peruskoululain muuttamisesta 

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

sellaisena kuin se on 3 päivänä elokuuta 1992 annetussa laissa (707 /92), sekä 
lisätään lakiin uusi 83 a § seuraavasti: 

83 § 
Tämän lain voimaan tullessa toiminnassa 

olevan peruskoulua vastaavaksi järjestetyn yk
sityisen koulun käyttökustannuksia varten 
myönnetään, jollei erikseen toisin säädetä, val
tionosuutta siten kuin opetus- ja kulttuuritoi
men rahoituksesta annetussa laissa (705/92) 
peruskoulun osalta säädetään. Koulun ylläpi
täjästä on soveltuvin osin voimassa, mitä pe
ruskoulua ylläpitävästä kunnasta säädetään. 

3. 

83 a§ 
Edellä 83 §:ssä tarkoitetun koulun oppilaan 

kotikunta on velvollinen suorittamaan koulun 
ylläpitäjälle maksuosuuden, joka lasketaan si
ten kuin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituk
sesta annetussa laissa peruskoulun oppilaan 
kotikunnan maksuosuudesta säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1994. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. 

Laki 
ammatillisista oppilaitoksista annetun lain 31 c §:n muuttamisesta ja 31 d §:n väliaikaisesta 

muuttamisesta annetun lain 31 d §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ammatillisista oppilaitoksista annetun lain 31 c §:n muuttamisesta ja 31 d §:n 

väliaikaisesta muuttamisesta 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1686/92) 31 d §:n 2 ja 3 
momentti seuraavasti: 

31 d § 

Ammatillisen koulutuksen rahoitus eräissä 
tapauksissa 

Opiskelijan kotikunta on velvollinen suorit
tamaan valtiolle 1 momentissa tarkoitettua 
ammatillista perus- ja jatkokoulutusta saavasta 
opiskelijasta maksuosuuden, joka vastaa ope
tus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa 
laissa (705/92) ammatillista koulutusta saavasta 
oppilaasta säädettyä kotikunnan maksuosuut
ta. Maksuosuudesta on lisäksi voimassa, mitä 
mainitun lain 40 §:n 1-3 momentissa sääde
tään. 

Edellä 2 momentissa säädettyä maksuosuutta 
määrättäessä opiskelijan kotikunnalla tarkoite
taan kuntaa, jossa syyskuun 20 päivänä tai 
tammikuun 20 päivänä (laskentapäivä) koulu
tuksessa olevalla opiskelijana on väestötietolain 
(507/93) mukainen kotipaikka laskentapäivää 
edeltävän elokuun 1 päivänä. Jos koulutusta ei 
sen lyhyyden vuoksi järjestetä laskentapäivänä, 
maksuvelvollisuus määräytyy koulutuksen 
päättymistä seuraavan laskentapäivän mukaan. 
Oppilasmäärien ilmoittamisesta on voimassa, 
mitä siitä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituk
sesta annetun lain nojalla säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
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kuuta 1994. Lakia sovelletaan valtion opetus
viranomaisen ostamaan, vuonna 1993 aloitet
tuun koulutukseen. 

Sen estämättä, mitä tämän lain 31 d §:n 3 
momentissa säädetään, määrättäessä oppilaan 

4. 

kotikunnan maksuosuuksia syksyllä 1993 so
velletaan syyskuun 10 päivän 1993 oppilasmää
rätietoja. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. 

Laki 
steinerpedagogisista erityiskouluista annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan steinerpedagogisista erityiskouluista 12 päivänä joulukuuta 1986 annetun lain 

(932/86) 3, 4 ja 5 a §, 
sellaisina kuin niistä ovat 3 ja 4 § 3 päivänä elokuuta 1992 annetussa laissa (716/92) sekä 5 a § 

10 päivänä heinäkuuta 1987 annetussa laissa (640/87), sekä 
lisätään lakiin uusi 4 a § seuraavasti: 

3§ 
Opetusministeriö voi myöntää koululle oi

keuden saada valtionosuutta koulun käyttö
kustannuksia varten. 

Opetusministeriö myöntää koulun ylläpitä
jälle valtionosuutta oppilaiden kotikuntien 
kantokykyluokkien ja opetus- ja kulttuuritoi
men rahoituksesta annetun lain (705/92) 8 §:n 1 
momentissa säädetyn asteikon mukaisesti. Val
tionosuus lasketaan markkamäärästä, joka saa
daan kertomalla koulun oppilasmäärä opetus
ministeriön ennalta seuraavaa vuotta varten 
oppilasta kohden määräämällä yksikköhinnal
la. 

Edellä 2 momentissa tarkoitettu yksikköhin
ta lasketaan siten, että opetus- ja kulttuuritoi
men rahoituksesta annetun lain 9 §:n 3 momen
tin mukaisesti peruskoululain (476/83) 32 §:n 3 
momentissa tarkoitettua opetusta varten oppi
lasta kohden määrättyjen todennäköisten kus
tannusten valtakunnallista keskiarvoa korote
taan 40 prosentilla. 

Erityisestä syystä opetusministeriö voi valti
on talousarvion rajoissa myöntää koululle yli
määräistä avustusta. 

4§ 
Oppilaan kotikunta on velvollinen suoritta

maan kouluun osoittamastaan oppilaasta kou
lun ylläpitäjälle maksuosuuden, joka lasketaan 
siten, että 3 §:ssä säädetystä yksikköhinnasta 
vähennetään oppilaan kotikunnan kantokyky-

luokan mukaan oppilasta kohti määräytyvä 
valtionosuus. 

4 a§ 
Valtionosuuden myöntämisestä, valtionosuu

den ja oppilaan kotikunnan maksuosuuden 
maksamisesta, oppilasmäärien laskemisesta, 
oppilaan kotikunnasta, oppilasmäärien lasken
tapäivän soveltamisesta, oppilasmäärien ilmoit
tamisesta ja tietojen toimittamisesta on sovel
tuvin osin voimassa, mitä opetus- ja kulttuuri
toimen rahoituksesta annetussa laissa ja sen 
nojalla asetuksella peruskoulun osalta sääde
tään. 

Valtionosuudesta on lisäksi voimassa, mitä 
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta anne
tun lain 45 §:n 1 momentissa säädetään saamat
ta jääneen etuuden suorittamisesta, perusteet
loman edun palauttamisesta, suoritusvelvolli
suuden raukeamisesta ja uhkasakosta. 

5 a § 
Steinerpedagogisen erityiskoulun palveluk

sessa olleelle kouluhenkilöstöön kuuluneelle 
henkilölle suoritetaan valtion varoista eläkettä 
ja hänen jälkeensä perhe-eläkettä, hautausapua 
ja hautauskustannusten korvausta siten kuin 
asetuksella säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1994. Lakia sovelletaan ensimmäisen 
kerran määrättäessä valtionosuuden perusteena 
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olevia yksikköhintoja ja myönnettäessä valtion
osuutta vuodelle 1994. 

Sen estämättä, mitä 4 a §:ssä säädetään, syk
syllä 1993 oppilasmäärät voidaan ilmoittaa ja 

5. 

tiedot toimittaa siten kuin siitä koulun ylläpi
täjän kanssa tarvittaessa erikseen sovitaan. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. 

Laki 
ulkomailla toimivasta peruskoulua vastaavasta yksityiskoulusta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan ulkomailla toimivasta peruskoulua vastaavasta yksityiskoulusta 29 päivänä touko

kuuta 1981 annetun lain (379/81) 3 §:n 1 momentti, 
muutetaan 5 §, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 4 päivänä joulukuuta 1987 annetulla 

lailla (927 /87), sekä 
lisätään lakiin uusi 5 a § seuraavasti: 

5§ 
Opetusministeriö myöntää koulun ylläpitä

jälle valtionosuutta, joka lasketaan kertomalla 
koulun oppilasmäärä oppilasta kohden ennalta 
seuraavaa vuotta varten määrätyllä yksikkö
hinnalla. Oikeuden tässä momentissa tarkoite
tun valtionosuuden saamiseen myöntää opetus
ministeriö toistaiseksi tai määräajaksi. 

Opetusministeriö määrää edellä 1 momentis
sa tarkoitetun yksikköhinnan opetus- ja kult
tuuritoimen rahoituksesta annetun lain (705/92) 
10 §:n nojalla peruskoulun oppilasta kohti vah
vistetun yksikköhintojen keskimääräisen mark
kamäärän perusteella. Yksikköhintaa lasketta
essa mainittua markkamäärää porrastetaan 
opetusministeriön määräämissä maissa siten 
kuin asetuksella tarkemmin säädetään. 

Erityisestä syystä opetusministeriö voi valti
on talousarvion rajoissa myöntää koululle yli
määräistä avustusta. 

5 a § 
Valtionosuus maksetaan kaksi kertaa.. vuo

dessa, ensimmäinen erä helmikuun ja toinen 
erä syyskuun loppuun mennessä. 

3 331200D 

Oppilasmäärien laskemisesta, oppilasmäärien 
laskentapäivän soveltamisesta, oppilasmäärien 
ilmoittamisesta ja tietojen toimittamisesta· sää
detään asetuksella. 

Valtionosuudesta on lisäksi voimassa, mitä 
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta anne
tun lain 45 §:n 1 momentissa säädetään saamat
ta jääneen etuuden suorittamisesta, perusteet
loman edun palauttamisesta, suoritusvelvolli
suuden raukeamisesta ja uhkasakosta. Uh
kasakosta päättää Uudenmaan lääninhallitus. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1994. Lakia sovelletaan ensimmäisen 
kerran määrättäessä valtionosuuden perusteena 
olevia yksikköhintoja ja myönnettäessä valtion
osuutta vuodelle 1994. 

Sen estämättä, mitä 5 a §:ssä säädetään, syk
syllä 1993 oppilasmäärät voidaan ilmoittaa ja 
tiedot toimittaa siten kuin siitä koulun ylläpi
täjän kanssa tarvittaessa erikseen sovitaan. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. 
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6. 
Laki 

Anna Tapion koulusta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan Anna Tapion koulusta 23 päivänä joulukuuta 1988 annetun lain (1197/88) 2 §:n 4 

momentti ja 6 §, 
muutetaan 2 §:n 2 momentti sekä 4, 5, 8 ja 9 § sekä 
lisätään lakiin uusi 5 a § seuraavasti: 

2§ 

Koulun lukuvuodessa on 210 työpäivää. 
Työpäivistä vähennetään kuitenkin muuksi ar
kipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyys
päivä, loppiainen ja vapunpäivä. Työpäivien 
lukumäärästä voidaan erityisestä syystä poike
ta, sen mukaan kuin asetuksella säädetään. 

4§ 
Opetusministeriö myöntää koulun ylläpitä

jälle valtionosuutta oppilaiden kotikuntien 
kantokykyluokkien ja opetus- ja kulttuuritoi
men .rahoituksesta annetun lain (705/92) 8 §:n 1 
momentissa säädetyn asteikon mukaisesti. Val
tionosuus lasketaan markkamäärästä, joka saa
daan kertomalla koulun oppilasmäärä opetus
ministeriön oppilasta kohden ennalta seuraa
vaa vuotta varten määräämällä yksikköhinnal
la. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu yksikköhin
ta lasketaan siten, että ammatillisista oppilai
toksista annetussa laissa (487/87) tarkoitettujen 
koti- ja laitostalousoppilaitosten oppilaskoh
taisien valtionosuuksien laskennallisten perus
teiden valtakunnallista oppilasmäärillä paino
tettua keskiarvoa korotetaan 45 prosentilla. 

Erityisestä syystä opetusministeriö voi valti
on talousarvion rajoissa myöntää koululle yli
määräistä avustusta. 

5§ 
Oppilaan kotikunta on velvollinen suoritta

maan koulun ylläpitäjälle maksuosuuden, joka 
lasketaan siten, että 4 §:ssä säädetystä yksikkö
hinnasta vähennetään oppilaan kotikunnan 
kantokykyluokan mukaan oppilasta kohti 
määräytyvä valtionosuus. 

5 a§ 
Valtionosuuden myöntämisestä, valtionosuu

den ja oppilaan kotikunnan maksuosuuden 

maksamisesta, oppilasmäärien laskemisesta, 
oppilaan kotikunnasta, oppilasmäärien lasken
tapäivän soveltamisesta, oppilasmäärien ilmoit
tamisesta ja tietojen toimittamisesta on sovel
tuvin osin voimassa, mitä opetus- ja kulttuuri
toimen rahoituksesta annetussa laissa ja sen 
nojalla asetuksella ammatillisten oppilaitosten 
osalta säädetään. 

Valtionosuudesta on lisäksi voimassa, mitä 
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta anne
tun lain 45 §:n 1 momentissa säädetään saamat
ta jääneen etuuden suorittamisesta, perusteet
toman edun palauttamisesta, suoritusvelvolli
suuden raukeamisesta ja uhkasakosta. 

8§ 
Opettajaan, joka opettaa sekä peruskoulun 

että ammatillisen oppilaitoksen opetussuunni
telman mukaan, sovelletaan tarvittaessa yhtei
sistä opettajista annettua lakia (71 0/92). 

9§ 
Koulun palveluksessa olleelle henkilölle, joka 

on sijoitettu hoitamaan peruskouluun kuuluvia 
tehtäviä, suoritetaan valtion varoista eläkettä ja 
hänen jälkeensä perhe-eläkettä siten kuin pe
ruskoululaissa (476/83) on peruskoulua vastaa
van yksityisen koulun palveluksessa olleesta 
henkilöstä erikseen säädetty. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1994. Lakia sovelletaan ensimmäisen 
kerran määrättäessä valtionosuuden perusteena 
olevia yksikköhintoja ja myönnettäessä valtion
osuutta vuodelle 1994. 

Sen estämättä, mitä 5 a §:ssä säädetään, 
syksyllä 1993 oppilasmäärät voidaan ilmoittaa 
ja tiedot toimittaa siten kuin siitä koulun 
ylläpitäjän kanssa tarvittaessa erikseen sovi
taan. 

Tämän lain voimaan tullessa koulun palve
luksessa olevan henkilön, jonka eläketurva on 
määräytynyt tämän lain voimaan tullessa voi-



1993 vp - HE 224 19 

massa olleen 9 §:n 2 momentin mukaan, eläke
turvasta on voimassa, mitä siitä on säädetty 
tämän lain voimaan tullessa voimassa olleissa 
säännöksissä. Mainitun eläketurvan järjestä
mistä varten suoritettavasta eläkemaksusta, 
eläkemaksun viivästymisen johdosta perittäväs
tä viivästyskorosta, eläkemaksujen ja viivästys-

7. 

korkojen pakkoperinnästä sekä eläketurvan 
toimeenpanoa varten tarvittavien tietojen il
moittamisvelvollisuudesta on voimassa, mitä 
niistä on säädetty tämän lain voimaan tullessa 
voimassa olleissa säännöksissä. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. 

Laki 
lastentarhanopettajaopistoista annetun lain 4 b §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan lastentarhanopettajaopistoista 21 päivänä tammikuuta 1977 annetun lain (80/77) 

4 b §, sellaisena kuin se on 29 päivänä tammikuuta 1988 annetussa laissa (94/88), seuraavasti: 

4b§ 
Oppilaan kotikunnasta on voimassa, mitä 

opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta anne
tussa laissa ja sen nojalla ammatillisen oppilai
toksen oppilaan kotikunnasta säädetään. 

Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 1993 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1994. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Opetusministeri Riitta Uosukainen 



20 1993 vp - HE 224 

Liite 

1. 
Laki 

opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 3 päivänä elokuuta 1992 annetun lain 

(705/92) 6 §:n 3 momentti, 21 §:n 2 momentin 3 kohta sekä 48 §:n 2 ja 3 momentti, sellaisina kuin 
niistä ovat 6 §:n 3 momentti ja 48 §:n 3 momentti 26 päivänä heinäkuuta 1993 annetussa laissa 
(718/93), 

muutetaan 6 §:n 2 momentti, 21 §:n 2 momentin 2 kohta, 24 §, 39 §:n 1 momentin 2 kohta ja 
49 §:n 2 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 6 §:n 2 momentti ja 39 §:n 1 momentin 2 kohta mainitussa 26 päivänä 
heinäkuuta 1993 annetussa laissa sekä 49 §:n 2 momentti 30 päivänä joulukuuta 1992 annetussa 
laissa (1680/92), sekä 

lisätään 8 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 26 päivänä heinäkuuta 1993 annetussa laissa 
uusi 6 momentti, jolloin nykyinen 6 momentti siirtyy 7 momentiksi sekä lakiin uusi 16 aja 40 a § 
seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

6§ 

Yleissäännös 

Valtionosuus ja kotikunnan maksuosuus 
määräytyvät laskennallisten perusteiden mukai
sesti. Valtionosuus ja kotikunnan maksuosuus 
määräytyvät peruskoulussa, lukiossa, iltaluki
ossa, ammatillisessa oppilaitoksessa ja amma
tillisessa erityisoppilaitoksessa oppilasta koh
den. Valtionosuus määräytyy kansalaisopistos
sa opetustuntia kohden sekä taiteen perusope
tuksessa kunnan asukasta kohden. Musiikkiop
pilaitoksessa valtionosuus määräytyy opetus
tuntia kohden ja kotikunnan maksuosuus 
oppilasta kohden. 

Peruskoulua vastaavaksi järjestetyn yksityisen 
koulun valtionavusta ja ammatillisten erikoisop
pilaitosten käyttökustannusten valtionavustuk
sesta säädetään 48 §:n 2 ja 3 momentissa. 

Valtionosuus ja kotikunnan maksuosuus 
määräytyvät laskennallisten perusteiden mukai
sesti. Valtionosuus ja kotikunnan maksuosuus 
määräytyvät peruskoulussa, lukiossa, iltaluki
ossa, ammatillisessa oppilaitoksessa ja amma
tillisessa erityisoppilaitoksessa oppilasta koh
den. Valtionosuus määräytyy ammatillisessa 
erikoisoppilaitoksessa opetustuntia tai opinto
viikkoa kohden, kansalaisopistossa opetustuntia 
kohden selCä · taiteen perusopetuksessa kunnan 
asukasta kohden. Musiikkioppilaitoksessa val
tionosuus määräytyy opetustuntia kohden ja 
kotikunnan maksuosuus oppilasta kohden. 

(3 mom. kumotaan) 

8§ 

Opetustoimen valtionosuus 

Ammatillisen erikoisoppi/aitoksen valtionosuus 
lasketaan siten, että opetusministeriön oppi/ai-
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Voimassa oleva laki Ehdotus 

tokselle valtionosuuden laskemisen perusteeksi 
vahvistamalla opetustunti- tai opintoviikkomää
rällä kerrotaan opetustuntia tai opintoviikkoa 
kohden vahvistettu yksikköhinta. 

16 a § 

Ammatillisen erikoisoppi/aitoksen yksikköhinta 

Opetusministeriö vahvistaa vuosittain amma
tillisen erikoisoppilaitoksen opetustunti- tai opin
toviikkokohtaiseksi yksikköhinnaksi edelliselle 
vuodelle vahvistetun yksikköhinnan tarkistettuna 
yksikköhinnan soveltamisvuoden arvioiluun kus
tannustasoon. Yksikköhintoja porrastelaan oppi
laitoksen kustannuksiin olennaisesti vaikuttavan 
rakenteellisen syyn perusteella siten kuin asetuk
sella säädetään. 

Opetusministeriö määrää oppilaitokset, joiden 
yksikköhinta vahvistetaan opintoviikkoa kohden. 

21 § 

Valtionosuuden laskennallinen peruste 

Kantokykyluokituksen mukainen kunnan 
muun kulttuuritoimen valtionosuus määräytyy 
markkamäärästä, joka saadaan, kun lasketaan 
yhteen: 

2) k!JPnan asukasmäärän ja liikuntatoimin
taa vait~n vahvistetun yksikköhinnan tulo; 

3) ki:tnnan asukasmäärän ja nuorisotyötä var
ten vahvistetun yksikköhinnan tulo; 

24§ 

Kulttuuritoiminnan, liikuntatoiminnan ja 
nuorisotyön yksikköhinnat 

Opetusministeriö vahvistaa kulttuuritoimin
nan ja liikuntatoiminnan sekä nuorisotyön 
yksikköhinnat kunnan asukasta kohden vuosit
tain valtion talousarvion rajoissa. 

39 § 

Valtionosuuden myöntäminen 

Käyttökustannusten valtionosuus myönne
tään hakemuksetta: 

Kantokykyluokituksen mukainen kunnan 
muun kulttuuritoimen valtionosuus määräytyy 
markkamäärästä, joka saadaan, kun lasketium 
yhteen: 

2) kunnan asukasmäärän sekä liikunta toi-' 
mintaa ja nuorisotyötä varten vahvistetun yk~, 
sikköhinnan tulo; 

(3 kohta kumotaan) 

_____________ ____...· 

24 § 

... Kulttuuritoiminnan sekä liikuntatoiminnan ja 
· ,·. nuorisotyön yksikköhinnat 

Opetusministeriö vahvistaa kulttuuritoimin
nan yksikköhinnan sekii liikuntatoiminnan· ja 
nuorisotyön : yksikköhinnan kunnan asukasta 
kohden vuosittain valtion talousarvion rajoissa. 

39 § 

Valtionosuuden myöntäminen 

Käyttökustannusten valtionosuus myönne
tään hakemuksetta: 
-------------~ 
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Voimassa oleva laki 

2) kansalaisopiston, musiikkioppilaitoksen ja 
ammatillisen erityisoppilaitoksen sekä yksityi
sen lukion, iltalukion ja ammatillisen oppilai
toksen osalta oppilaitoksen ylläpitäjälle; 

Ehdotus 

2) kansalaisopiston, musiikkioppilaitoksen, 
peruskoulua vastaavaksi järjestetyn yksityisen 
koulun, ammatillisen erityisoppilaitoksen ja am
matillisen erikoisoppilaitoksen sekä yksityisen 
lukion, iltalukion ja ammatillisen oppilaitoksen 
osalta oppilaitoksen ylläpitäjälle. 

40 a§ 

Rahoitus toiminnan käynnistyessä 

Jollei oppilaiden kotikunnille tai oppilaitoksen 
ylläpitäjälle voida oppilaitoksen toiminnan käyn
nistyessä tämän lain nojalla myöntää valtion
osuutta ja maksaa kotikuntien maksuosuuksia, 
maksetaan oppilaitoksen ylläpitäjälle rahoituk
sen ennakkona kuukausittain arvioitua valtion
osuutta ja arvioituja kotikuntien maksuosuuksia 
vastaava markkamäärä siihen saakka, kunnes 
valtionosuus voidaan myöntää ja kotikuntien 
maksuosuudet maksaa tämän lain mukaisesti. 

48 § 

Kumottavat säännökset 

Edellä 1 momentin 1 kohdassa mainitun lain (2 ja 3 mom. kumotaan) 
19 a §:n säännöksiä peruskoulua vastaavaksijär-
jestetyn yksityisen koulun valtionavusta sovelle-
taan vuoden 1995 loppuun. 

Edellä 1 momentin 3 kohdassa mainitun lain 
säännöksiä ammatillisten erikoisoppilaitosten 
käyttökustannusten valtionavustuksesta sovelle
taan vuoden 1995 loppuun. 

49§ 

Käyttökustannukset 

Tämän lain voimaan tullessa maksamatta 
olevat valtionosuudet maksetaan vuosittain yh
tä suurina erinä viiden vuoden aikana vuodesta 
1994. Maksettava valtionosuus lasketaan siten, 
että ennalta vahvistettujen valtionosuusperustei
den mukaisesti haetun valtionosuuden ja mak
settujen ennakoiden ja osasuoritusten erotuk
sesta vähennetään 5 prosenttia. Alle 10 000 
markan suuruista valtionosuutta ei makseta. 
Yhdelle edellä mainittua vuotuista erää vastaa
valle markkamäärälle lasketaan viiden vuoden 
ajalta kuuden prosentin vuotuinen korko, joka 
maksetaan vuoden 1998 erän yhteydessä. 

Vuoden 1994 alussa maksamatta olevat am
matillisten erityisoppilaitosten, ammatillisten eri
koisoppilaitosten ja peruskoulua vastaavaksi jär
jestetyn yksityisen koulun valtionavut ja -avus
tukset sekä vuoden 1993 alussa maksamatta 
olleet muut tässä laissa tarkoitetut valtionosuu
det maksetaan vuosina 1994-1999 siten kuin 
tässä momentissa säädetään. Alle 10 000 mar
kan suuruista valtionosuutta, -apua tai avustus
ta ei makseta. Maksettava markkamäärä laske
taan siten, että ennalta vahvistettujen perustei
den mukaisesti haetun valtionosuuden, -avun 
tai -avustuksen ja maksettujen ennakoiden ja 
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Ehdotus 

osasuoritusten erotuksesta vähennetään 5 pro
senttia. Näin lasketusta markkamäärästä mak
setaan vuonna 1994 yksi kahdeskymmenesosa, 
vuosina 1995-1998 vuosittain yksi viidesosa ja 
loppuosa vuonna 1999. Muissa kuin ammatilli
sissa erityisoppilaitoksissa, ammatillisissa eri
koisoppilaitoksissa ja peruskoulua vastaavaksi 
järjestetyssä yksityisessä koulussa yhdelle viides
osalle mainitusta markkamäärästä lasketaan vii
den vuoden ajalta kuuden prosentin vuotuinen 
korko, joka maksetaan vuoden 1998 erän 
yhteydessä. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1994. 

Ammatillisten erityisoppilaitosten, ammatillis
ten erikoisoppilaitosten ja peruskoulua vastaa
vaksi järjestetyn yksityisen koulun ennen tämän 
lain voimaantuloa syntyneiden käyttökustannus
ten rahoittamiseen sovelletaan tämän lain voi
maan tullessa voimassa olleita säännöksiä, jollei 
tämän lain 49 §:n 2 momentista muuta johdu. 

Tämän lain 16 a §:ssä tarkoitettu ammatilli
sen erikoisoppilaitoksen yksikköhinta opetustun
tia ja opintoviikkoa kohden vuonna 1994 laske
taan vuosina 1990-1992 opetustuntia tai vuosi
na 1991 ja 1992 opintoviikkoa kohti keskimäärin 
lasketun valtionavustuksen perusteella. Yksikkö
hinta tarkistetaan vastaamaan vuoden 1994 ar
vioitua kustannustasoa. 

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta an
netun lain 55 §:ssä tarkoitettuun työvoimapoliit
tiseen aikuiskoulutukseen myönnetään valtion
osuutta tämän lain voimaan tullessa voimassa 
olleiden säännösten mukaisesti. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. 
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2. 
Laki 

peruskoululain muuttamisesta 

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

sellaisena kuin se on 3 päivänä elokuuta 1992 annetussa laissa (707/92), sekä 
lisätään lakiin uusi 83 a § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

83 § 
Tämän lain voimaan tullessa t01mmnassa 

olevalle peruskoulua vastaavaksi järjestetylle 
yksityiselle koululle myönnetään käyttökustan
nuksiin valtionosuutta siten kuin opetus- ja 
kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa 
(705/92) säädetään. 

Ehdotus 

83 § 
Tämän lain voimaan tullessa t01mmnassa 

olevan peruskoulua vastaavaksi järjestetyn yk
sityisen koulun käyttökustannuksia varten 
myönnetään, jollei erikseen toisin säädetä, val
tionosuutta siten kuin opetus- ja kulttuuritoi
men rahoituksesta annetussa laissa (705/92) 
peruskoulun osalta säädetään. Koulun ylläpitä
jästä on soveltuvin osin voimassa, mitä perus
koulua ylläpitävästä kunnasta säädetään. 

83 a§ 
Edellä 83 §:ssä tarkoitetun koulun oppilaan 

kotikunta on velvollinen suorittamaan koulun 
ylläpitäjälle maksuosuuden, joka lasketaan siten 
kuin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 
annetussa laissa peruskoulun oppilaan kotikun
nan maksuosuudesta säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1994. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. 
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3. 
Laki 

amm,tliJisista oppilaitoksista annetun lain 31 c §:n muuttamisesta ja 31 d §:n väliaikaisesta 
· muuttamisesta annetun lain 31 d §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ammatillisista oppilaitoksista annetun lain 31 c §:n muuttamisesta ja 31 d §:n 

väliaikaisesta muuttamisesta JO päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1686/92) 31 d §:n 2 ja 3 
momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

31 d § 

Ammatillisen koulutuksen rahoitus eräissä 
tapauksissa 

Opiskelijan kotikunta on velvollinen suorit
tamaan valtiolle 1 momentissa tarkoitetusta 
ammatillisesta perus- ja jatkokoulutuksesta ai
heutuvista kustannuksista osuuden, joka laske
taan valtion ammatillisten oppilaitosten keski
määräisten todennäköisten oppilasta kohti las
kettujen kustannusten perusteella noudattaen, 
mitä kotikunnan maksuosuudesta opetus- ja 
kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa 
valtion ammatillisten oppilaitosten opiskelijoi
den osalta säädetään. Maksuosuutta määrättä
essä ei oteta huomioon perustamishankkeista 
aiheutuneita menoja. 

Edellä 2 momentissa säädettyä maksuosuutta 
määrättäessä opiskelijan kotikunnalla tarkoite
taan kuntaa, jossa syyskuun 10 päivänä tai 
tammikuun 10 päivänä ( laskentapäivä) koulu
tuksessa olevalla opiskelijana on väestökirjalain 
(141169) mukainen kotipaikka laskentapäivää 
edeltävän elokuun 1 päivänä. Jos koulutusta ei 
sen lyhyyden vuoksi järjestetä 1askentapäivänä, 
maksuvelvollisuus määräytyy koulutuksen 
päättymistä seuraavan laskentapäivän mukaan. 
Maksuajankohdasta on voimassa, mitä siitä ope
tus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa 
laissa valtion ylläpitämän oppilaitoksen osalta 
säädetään. Oppilasmäärien ilmoittamisesta on 
voimassa, mitä siitä viimeksi mainitun lain 
nojalla säädetään. 

4 331200D 

Opiskelijan kotikunta on velvollinen suorit
tamaan valtiolle 1 momentissa tarkoitettua 
ammatillista perus- ja jatkokoulutusta saavasta 
opiskelijosta maksuosuuden, joka vastaa opetus
ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa 
(705192) ammatillista koulutusta saavasta oppi
laasta säädettyä kotikunnan maksuosuutta. 
Maksuosuudesta on lisäksi voimassa, mitä mai
nitun lain 40 §:n 1-3 momentissa säädetään. 

Edellä 2 momentissa säädettyä maksuosuutta 
määrättäessä opiskelijan kotikunnalla tarkoite
taan kuntaa, jossa syyskuun 20 päivänä tai 
tammikuun 20 päivänä (laskentapäivä) koulu
tuksessa olevalla opiskelijana on väestötietolain 
( 507193) mukainen kotipaikka laskentapäivää 
edeltävän elokuun 1 päivänä. Jos koulutusta ei 
sen lyhyyden vuoksi järjestetä laskentapäivänä, 
maksuvelvollisuus määräytyy koulutuksen 
päättymistä seuraavan laskentapäivän mukaan. 
Oppilasmäärien ilmoittamisesta on voimassa, 
mitä siitä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituk
sesta annetun lain nojalla säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 1 patvana tammi
kuuta 1994. Lakia sovelletaan valtion opetusvi
ranomaisen ostamaan, vuonna 1993 aloitettuun 
koulutukseen. 

Sen estämättä, mitä tämän lain 31 d §:n 3 
momentissa säädetään, määrättäessä oppilaan 
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Voimassa oleva laki 

4. 

Ehdotus 

kotikunnan maksuosuuksia syksyllä 1993 sovel
letaan syyskuun JO päivän 1993 oppilasmäärä
tietoja. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. 

Laki 
steinerpedagogisista erityiskouluista annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan steinerpedagogisista erityiskouluista 12 päivänä joulukuuta 1986 annetun lain 

(932/86) 3, 4 ja 5 a §, 
sellaisina kuin niistä ovat 3 ja 4 § 3 päivänä elokuuta 1992 annetussa laissa (716/92) sekä 5 a § 

10 päivänä heinäkuuta 1987 annetussa laissa ( 640/87), sekä 
lisätään lakiin uusi 4 a § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

3§ 
Opetusministeriö voi myöntää koululle oi

keuden saada valtionosuutta koulun käyttö
kustannuksiin. Käyttökustannuksiin ei lueta 
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun 
lain (705192) 19 §:ssä tarkoitettuja menoja. 

Valtionosuus määräytyy valtionosuuteen oi
keuttavista todellisista kustannuksista opetus
ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 
8 §:ssä säädetyn valtionosuusasteikon perusteel
la oppilaiden kotikuntien kantokykyluokan 
mukaan. Ajankohdasta, jonka mukaan oppi
laan kotikunta määräytyy, säädetään asetuksel
la. 

Ehdotus 

3§ 
Opetusministeriö voi myöntää koululle oi

keuden saada valtionosuutta koulun käyttö
kustannuksia varten. 

Opetusministeriö myöntää koulun ylläpitäjälle 
valtionosuutta oppilaiden kotikuntien kantokyky
luokkien ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituk
sesta annetun lain (705192) 8 §:n 1 momentissa 
säädetyn asteikon mukaisesti. Valtionosuus las
ketaan markkamäärästa, joka saadaan kerto
malla koulun oppilasmäärä opetusministeriön 
ennalta seuraavaa vuotta varten oppilasta koh
den määräämällä yksikköhinnalla. 

Edellä 2 momentissa tarkoitettu yksikköhinta 
lasketaan siten, että opetus- ja kulttuuritoimen 
rahoituksesta annetun lain 9 §:n 3 momentin 
mukaisesti peruskoululain ( 476183) 32 §:n 3 
momentissa tarkoitettua opetusta varten oppilas
ta kohden määrättyjen todennäköisien kustan
nusten valtakunnallista keskiarvoa korotetaan 40 
prosentilla. 

Erityisestä syystä opetusministeriö voi valtion 
talousarvion rajoissa myöntää koululle ylimää
räistä avustusta. 
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Voimassa oleva laki 

4§ 
Oppilaan kotikunta on velvollinen suoritta

maan kouluun osoittamastaan oppilaasta kor
vauksen, joka saadaan, kun valtionosuuteen 
oikeuttavasta oppilasta kohti lasketusta käyt
tökustannuksesta vähennetään koululle mak
settava oppilasta kohti laskettu valtionosuus. 

5 a § 
Steinerpedagogisen erityiskoulun palveluk

sessa olleelle henkilölle, joka täyttää asetuksella 
säädetyt ehdot ja jonka palkkaukseen koululla 
on oikeus saada 3 §:n 1 momentissa tarkoitettua 
valtionavustusta, suoritetaan valtion varoista 
eläkettä ja hänen jälkeensä perhe-eläkettä, hau
tausapua ja hautauskustannusten korvausta 
siten kuin asetuksella säädetään. 

Ehdotus 

4§ 
Oppilaan kotikunta on velvollinen suoritta

maan kouluun osoittamastaan oppilaasta kou
lun ylläpitäjälle maksuosuuden, joka lasketaan 
siten, että 3 §:ssä säädetystä yksikköhinnasta 
vähennetään oppilaan kotikunnan kantokykyluo
kan mukaan oppilasta kohti määräytyvä valtion
osuus. 

4 a§ 
Valtionosuuden myöntämisestä, valtionosuu

den ja oppilaan kotikunnan maksuosuuden mak
samisesta, oppilasmäärien laskemisesta, oppilaan 
kotikunnasta, oppilasmäärien laskentapäivän so
veltamisesta, oppilasmäärien ilmoittamisesta ja 
tietojen toimittamisesta on soveltuvin osin voi
massa, mitä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituk
sesta annetussa laissa ja sen nojalla asetuksella 
peruskoulun osalta säädetään. 

Valtionosuudesta on lisäksi voimassa, mitä 
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun 
lain 45 §:n 1 momentissa säädetään saamatta 
jääneen etuuden suorittamisesta, perusteetloman 
edun palauttamisesta, suoritusvelvollisuuden rau
keamisesta ja uhkasakosta. 

5 a§ 
Steinerpedagogisen erityiskoulun palveluk

sessa olleelle kouluhenkilöstöön kuuluneelle hen
kilölle suoritetaan valtion varoista eläkettä ja 
hänen jälkeensä perhe-eläkettä, hautausapua ja 
hautauskustannusten korvausta siten kuin ase
tuksella säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 1 patvana tammi
kuuta 1994. Lakia sovelletaan ensimmäisen ker
ran määrättäessä valtionosuuden perusteena ole
via yksikköhintoja ja myönnettäessä valtion
osuutta vuodelle 1994. 

Sen estämättä, mitä 4 a §:ssä säädetään, 
syksyllä 1993 oppilasmäärät voidaan ilmoiltaaja 
tiedot toimittaa siten kuin siitä koulun ylläpitä
jän kanssa tarvittaessa erikseen sovitaan. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. 
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5. 
Laki 

ulkomailla toimivasta peruskoulua vastaavasta yksityiskoulusta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan ulkomailla toimivasta peruskoulua vastaavasta yksityiskoulusta 29 päivänä touko

kuuta 1981 annetun lain (379/81) 3 §:n 1 momentti, 
muutetaan 5 §, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 4 päivänä joulukuuta 1987 annetulla 

lailla (927/87), sekä 
lisätään lakiin uusi 5 a § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

3§ 
Koulun yleinen johto ja valvonta kuuluu välit

tömästi kouluhallitukselle. 

5§ 
Koululle voidaan myöntää valtionapua enin

tään 85 prosenttia todellisista ja hyväksyttävis
tä opettajien palkkauskustannuksista ja niistä 
palkkauksen perusteella määräytyvistä mak
suista, jotka työnantaja lakisääteisesti on vel
vollinen maksamaan Suomessa olevan henkilö
kunnan osalta. Oikeuden tässä momentissa 
tarkoitetun valtionavun saamiseen myöntää 
opetusministeriö toistaiseksi tai määräajaksi. 

Opetusministeriö voi myöntää koululle yli
määräistä valtionapua valtion tulo- ja menoar
vioon otettujen määrärahojen rajoissa. 

Ehdotus 

3§ 
(1 mom. kumotaan) 

5§ 
Opetusministeriö myöntää koulun ylläpitäjälle 

valtionosuutta, joka lasketaan kertomalla koulun 
oppilasmäärä oppilasta kohden ennalta seuraa
vaa vuotta varten määrätyllä yksikköhinnalla. 
Oikeuden tässä momentissa tarkoitetun valtion
osuuden saamiseen myöntää opetusministeriö 
toistaiseksi tai määräajaksi. 

Opetusministeriö määrää edellä 1 momentissa 
tarkoitetun yksikköhinnan opetus- ja kulttuuri
toimen rahoituksesta annetun (705192) JO §:n 
nojalla peruskoulun oppilasta kohti vahvistetun 
yksikköhintojen keskimääräisen markkamäärän 
perusteella. Yksikköhintaa laskettaessa mainit
tua markkamäärää porrastelaan opetusministe
riön määräämissä maissa siten kuin asetuksella 
tarkemmin säädetään. 

Erityisestä syystä opetusministeriö voi valtion 
talousarvion rajoissa myöntää koululle ylimää
räistä avustusta. 

5 a§ 
Valtionosuus maksetaan kaksi kertaa vuodes

sa, ensimmäinen erä helmikuun ja toinen erä 
syyskuun loppuun mennessä. 

Oppilasmäärien laskemisesta, oppilasmäärien 
laskentapäivän soveltamisesta, oppilasmäärien il
moittamisesta ja tietojen toimittamisesta sääde
tään asetuksella. 

Valtionosuudesta on lisäksi voimassa, mitä 
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun 
lain 45 §:n 1 momentissa säädetään saamatta 
jääneen etuuden suorittamisesta, perusteetloman 
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Voimassa oleva laki 

: 

6. 

Ehdotus 

edun palauttamisesta, suoritusvelvollisuuden rau
keamisesta ja uhkasakosta. Uhkasakosta päät
tää Uudenmaan lääninhallitus. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1994. Lakia sovelletaan ensimmäisen ker
ran määrättäessä valtionosuuden perusteena ole
via yksikköhintoja ja; myönnettäessä valtion
osuutta vuodelle 1994. 

Sen estämättä, mitä 5 a §:ssä säädetään, 
syksyllä 199 3 oppilasmäärät voidaan ilmoittaa ja 
tiedot toimittaa siten kuin siitä koulun ylläpitä
jän kanssa tarvittaessa erikseen sovitaan. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. 

Laki 
Anna Tapion ICoulusta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan Anna Tapion koulusta 23 päivänä joulukuuta 1988 annetun lain (1197/88) 2 §:n 4 

momentti ja 6 §, 
muutetaan 2 §:n 2 momentti, 4, 5, 8 ja 9 § sekä 
lisätään lakiin uusi 5 a § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

Koulun lukuvuodessa on 210 työpäivää. 
Työpäivistä vähennetään kuitenkin muuksi ar
kipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyys
päivä ja vapunpäivä. Työpäivien lukumäärästä 
voidaan erityisestä syystä poiketa, sen mukaan 
kuin asetuksella säädetään. 

Opetukseen käytettävästä tuntimäärästä sää
detään asetuksella. 

4§ 
Koulun käyttökustannusten valtionavustuk

sesta on voimassa, mitä peruskoulua vastaavan 
koulun valtionavustuksesta ja ammatillisen pe
ruskoulutuksen valtionavustuksesta on säädet
ty, jollei tässä laissa tai asetuksessa toisin 

2§ 

Ehdotus 

Koulun lukuvuodessa on 210 työpäivää. 
Työpäivistä vähennetään kuitenkin muuksi ar
kipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyys
päivä, loppiainen ja vapunpäivä. Työpäivien 
lukumäärästä voidaan erityisestä syystä poike
ta, sen mukaan kuin asetuksella säädetään. 

(4 mom. kumotaan) 

4•§ 
Opetusministeriö myöntää koulun ylläpitäjälle 

valtionosuutta oppilaiden kotikuntien kantokyky~ 
luokkien ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituk
sesta annetun lain (705192) 8 §:n 1 momentissa 
säädetyn asteikon mukaisesti. Valtionosuus Ias-
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Voimassa oleva laki 

säädetä. Samoista kustannuseristä voidaan 
myöntää valtionavustusta kuitenkin vain ker
ran. 

Poiketen siitä, mitä 1 momentissa on säädet
ty, oppilaskodin käyttökustannuksiin suorite
taan valtionavustusta soveltuvin osin siten kuin 
peruskoulun yläasteesta on säädetty. 

Erityisestä syystä opetusministeriö voi tulo
ja menoarvioon kulloinkin otettavan määrära
han puitteissa myöntää koululle ylimääräistä 
valtionapua. 

Kouluhallituksen luvalla koulu voi periä luku
kausimaksuja. 

5§ 
Oppilaan kotikunta, jossa oppilaalla on vä

estökirjalain (141169) mukainen kotipaikka 
kunkin lukukauden alussa, on velvollinen suo
rittamaan Anna Tapion koulun ylläpitäjälle 
korvauksen, joka kuntien kantokykyluokitus 
huomioon ottaen määrätään oppilasta kohti 
lasketuista valtionavustukseen oikeuttavista 
käyttökustannuksista, joista on vähennetty val
tionavustus ja koulun saarnat muut tulot. Jos 
muut tulot kohdistuvat rakentammiseen, kor
jaustyöhön tai velkojen maksamiseen, niitä ei 
vähennetä käyttökustannuksista. 

Oppilaan kotikunnan tulee suorittaa koulun 
ylläpitäjälle 1 momentissa tarkoitetun mak
suosuuden ennakkoa kahtena eränä vuodessa 
siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään. 

Ehdotus 

ketaan markkamäärästä, joka saadaan kerto
malla koulun oppilasmäärä opetusministeriön 
oppilasta kohden ennalta seuraavaa vuotta var
ten määräämällä yksikköhinnalla. 

Edellä 1 momentissa tarkitettu yksikköhinta 
lasketaan siten, että ammatillisista oppilaitoksis
ta annetussa laissa ( 487187) tarkoitettujen koti
ja laitostalousoppilaitosten oppilaskohtaisien val
tionosuuksien laskennallisten perusteiden valta
kunnallista oppilasmäärillä painotettua keskiar
voa korotetaan 45 prosentilla. 

Erityisestä syystä opetusministeriö voi valtion 
talousarvion rajoissa myöntää koululle ylimää
räistä avustusta. 

5§ 
Oppilaan kotikunta on velvollinen suoritta

maan koulun ylläpitäjälle maksuosuuden, joka 
lasketaan siten, että 4 §:ssä säädetystä yksikkö
hinnasta vähennetään oppilaan kotikunnan kan
tokykyluokan mukaan oppilasta kohti määräy
tyvä valtionosuus. 

5 a § 
Valtionosuuden myöntämisestä, valtionosuu

den ja oppilaan kotikunnan maksuosuuden mak
samisesta, oppilasmäärien laskemisesta, oppilaan 
kotikunnasta, oppilasmäärien laskentapäivän so
veltamisesta, oppilasmäärien ilmoittamisesta ja 
tietojen toimittamisesta on soveltuvin osin voi
massa, mitä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituk
sesta annetussa laissa ja sen nojalla asetuksella 
ammatillisten oppilaitosten osalta säädetään. 

Valtionosuudesta on lisäksi voimassa, mitä 
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun 
lain 45 §:n 1 momentissa säädetään saamatta 
jääneen etuuden suorittamisesta, perusteetloman 
edun palauttamisesta, suoritusvelvollisuuden rau
keamisesta ja uhkasakosta. 
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Voimassa oleva laki 

6§ 
Koulu on kouluhallituksen, ammattikasvatus

hallituksen ja lääninhallituksen ohjauksen ja 
valvonnan alainen. 

Koulun opetuksen ja muun toiminnan osalta 
sekä valtionavustuksen myöntämisessä tulee kou
luhallituksen ja ammattikasvatushallituksen olla 
yhteistyössä keskenään. 

8§ 
Milloin opettaja opettaa sekä peruskoulun 

että ammatillisen oppilaitoksen opetussuunni
telman aineita, sovelletaan tarvittaessa häneen 
mitä yhteisistä opettajista annetussa laissa 
(539/80) on säädetty. 

9§ 
Koulun palveluksessa olleelle henkilölle, joka 

on kouluhallituksen päätöksen mukaisesti sijoi
tettu hoitamaan peruskouluun kuuluvia tehtä
viä, suoritetaan valtion varoista eläkettä ja 
hänen jälkeensä perhe-eläkettä sen mukaan 
kuin peruskoululaissa (476/83) on peruskoulua 
vastaavan yksityisen koulun palveluksessa ol
leesta henkilöstä erikseen säädetty. 

Koulun palveluksessa olevan henkilön, joka 
ammattikasvatushallituksen päätöksen mukaises
ti on sijoitettu hoitamaan ammatilliseen koulu
tukseen ja siihen liittyvään yleissivistävään ope
tukseen kuuluvia tehtäviä ja jonka palkkaukseen 
oppilaitos saa ammatillisten oppilaitosten rahoi
tuksesta annetun lain ( 494/83) 8 §:n mukaan 
valtionavustusta, oikeudesta eläkkeeseen ja hä
nen jälkeensä suoritettavasta perhe-eläkkeestä 
on voimassa mitä ammatillista peruskoulutusta 
antavan yksityisen oppilaitoksen rehtorin, opet
tajan ja muun tarpeellisen henkilöstön osalta on 
erikseen säädetty. 

Ehdotus 

6§ 
(Kumotaan) 

8§ 
Opettajaan, joka opettaa sekä peruskoulun 

että ammatillisen oppilaitoksen opetussuunnitel
man mukaan, sovelletaan tarvittaessa yhteisistä 
opettajista annettua lakia (710192). 

9§ 
Koulun palveluksessa olleelle henkilölle, joka 

on sijoitettu hoitamaan peruskouluun kuuluvia 
tehtäviä, suoritetaan valtion varoista eläkettä ja 
hänen jälkeensä perhe-eläkettä siten kuin pe
ruskoululaissa (476/83) on peruskoulua vastaa
van yksityisen koulun palveluksessa olleesta 
henkilöstä erikseen säädetty. 

Tämä laki tulee v.oimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1994. Lakia sovelletaan ensimmäisen ker
ran määrättäessä valtionosuuden perusteena ole
via yksikköhintoja ja myönnettäessä valtion
osuutta vuodelle 1994. 

Sen estämättä, mitä 5 a §:ssä säädetään, 
syksyllä 1993 oppilasmäärät voidaan ilmoittaa ja 
tiedot toimittaa siten kuin siitä koulun ylläpitä
jän kanssa tarvittaessa erikseen sovitaan. 

Tämän lain voimaan tullessa koulun palveluk
sessa olevan henkilön, jonka eläketurva on mää
räytynyt tämän lain voimaan tullessa voimassa 
olleen 9 §:n 2 momentin mukaan, eläketurvasta 
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7. 

Ehdotus 

on voimassa, mitä siitä on säädetty tämän lain 
voimaan tullessa voimassa olleissa säännöksissä. 
Mainitun eläketurvan järjestämistä varten suori
tettavasta e/äkemaksusta, eläkemaksun viivästy
misen johdosta perittävästä viivästyskorosta, elä
kemaksujen ja viivästyskorkojen pakkoperinnös
tä sekä eläketurvan toimeenpanoa varten tarvit
tavien tietojen ilmoittamisvelvollisuudesta on voi
massa, mitä niistä on säädetty tämän lain 
voimaan tullessa voimassa olleissa säännöksissä. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. 

Laki 
lastentarhanopettajaopistoista annetun lain 4 b §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksep. mukaisesti 
muutetaan lastentarhanopettajaopistoista 21 päivänä tammikuuta 1977 annetun lain (80177) 

4 b §, sellaisena kuin se on 29 päivänä tammikuuta 1988 annetussa laissa (94/88), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

4b§ 
Oppilaan kotikunnalla tarkoitetaan kuntaa, 

jossa oppilaalla on väestökirjalaissa (141/69) 
tarkoitettu kotipaikka kunkin lukukauden 
alussa. 

Ehdotus 

4b§ 
Oppilaan kotikunnasta on voimassa, mitä ope

tus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa 
laissa ja sen nojalla ammatillisen oppilaitoksen 
oppilaan kotikunnasta säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1994. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. 


