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Hallituksen esitys Eduskunnalle eräiden opetustointa koskevien 
lakien muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutoksia peruskou
lulakiin, lukiolakiin, aikuislukiolakiin, vieras
kielisistä yksityisistä kouluista annettuun la
kiin, ammatillisista oppilaitoksista annettuun 
lakiin, musiikkioppilaitoslakiin, valtionosuutta 
saavista kansanopistoista annettuun lakiin, val
tionosuutta saavista liikunnan koulutuskeskuk
sista annettuun lakiin sekä opetus- ja kulttuu
ritoimen rahoituksesta annettuun lakiin. 

Oppivelvollisuusikäisille ja oppivelvollisuus
ikään tuleville maahanmuuttajille järjestettävä 
peruskouluun valmistava opetus otettaisiin pe
ruskoulutoimen piiriin ja rahoitusjärjestelmään. 

Saamenkielisille peruskoulun oppilaille voi
taisiin opettaa äidinkielen oppiaineena saamen 
kieltä sekä vieraskielisille peruskoulun ja lukion 
oppilaille näiden omaa äidinkieltä. 

Vieraskieliset yksityiset koulut otettaisiin Ia-

kisääteiseen rahoitusjärjestelmään ja niissä käy
vien oppilaiden kotikunnille säädettäisiin vel
vollisuus osallistua oppilaiden koulunkäynnistä 
aiheutuviin kustannuksiin. 

Ahvenanmaan maakunnan ja valtakunnan 
keskinäistä vastuuta koulutuksen rahoituksesta 
selkeytettäisiin vastavuoroisuusperiaatteen 
pohjalta. Valtio vastaisi valtakunnan alueella 
lukiokoulutusta ja ammatillista koulutusta saa
vista ahvenanmaalaisista oppilaista aiheutuvien 
kustannuksen rahoituksesta. 

Lisäksi ammatillisten oppilaitosten lasken
nallista tuntikehystä koskevat säännökset ku
mottaisiin. 

Esitys liittyy valtion vuoden 1995 talousar
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. Lait ovat tarkoitetut tulemaan 
voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ebdotetut 
muutokset 

1.1. OppivelvollisuusikäisiiJe maahanmuutta jiiJe 
järjestettävä perehdyttämiskoulutus (perus
koululain 4 ja 84 c §) 

Ulkomaalaisten määrä maassamme on li
sääntynyt voimakkaasti 1980-luvun lopulta 
lähtien. Maaliskuun alussa 1994 maassamme 
oli ulkomaalaisia hieman vajaat 57 000 eli noin 
1,1 prosenttia koko väestöstämme. Ulkomaa
laiset edustavat yli 60 kansallisuutta. Merkittä
vä ryhmä ulkomaalaisista ovat pakolaiset ja 
turvapaikanhakijat. 

Ulkomaalaisten sopeutumista yhteiskun
taamme sekä heidän oman kulttuurinsa säily-
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mistä on tuettu muun ohella erilaisilla opetus
järjestelyillä. Opetusministeriön hallinnonalalla 
tällaisia ovat peruskouluopetukseen valmistava 
opetus oppivelvollisuusiässä oleville pakolaisille 
ja turvapaikanhakijoille, vieraskielisten oppilai
den oman äidinkielen opetus peruskoulussa ja 
lukiossa sekä maahanmuuttajien tukiopetus. 
Lisäksi peruskoulu- ja lukiolainsäädäntö antaa 
mahdollisuuden yleisesti käyttää opetuksessa 
vierasta kieltä ja muodostaa vieraskielisistä 
oppilaista erillisen opetusryhmän. Uuden ai
kuislukiolain (439/94) mukaan aikuislukio voi 
erikoistua esimerkiksi vieraskielisten opiskeli
joiden opettamiseen ja opetussuunnitelman 
osaksi voidaan hyväksyä erillinen koulutusoh
jelma vieraskielisiä opiskelijoita varten. 

Pakolaisten ja turvapaikan hakijoiden vas-
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taanotosta annetun valtioneuvoston päätöksen 
(1607/92) 16 §:n mukaan opetusministeriö mää
rää oppivelvollisuusikäisten henkilöiden pako
laisopetuksen järjestämisestä sekä siitä makset
tavasta korvauksesta. Opetusministeriön pää
tös on tehty vuosittain. Päätöksen erityisen 
merkityksen takia asia on viety valtioneuvoston 
yleisistunnon ratkaistavaksi. Vuotta 1994 kos
kee valtioneuvoston joulukuussa 1993 tekemä 
päätös (1691/93) eräistä maahanmuuttajien 
opetuksen erityisjärjestelyistä ja ylimääräisen 
valtionavustuksen myöntämisestä. Päätöksen 
mukaan kunta voi järjestää enintään puolen 
vuoden kestävää ryhmämuotoista valmistavaa 
opetusta oppivelvollisuusiässä oleville pakolai
sille ja turvapaikanhakijoille ja saada opetuk
sesta aiheutuviin kustannuksiin ylimääräistä 
valtionavustusta 15 000 markkaa pakolaista ja 
turvapaikanhakijaa kohti valtion talousarvioon 
tarkoitusta varten varatun määrärahan rajois
sa. Opetushallitus myöntää valtionavun hake
muksesta vuosittain jälkikäteen. Opetuksessa 
noudatetaan opetushallituksen vahvistamia pa
kolaisten valmistavan opetuksen opetussuunni
telman perusteita. 

Vuonna 1993 peruskouluopetukseen valmis
tavaan opetukseen osallistui yhteensä noin 850 
henkilöä. Opetusta järjestettiin 58 kunnassa. 

Valtioneuvoston kesäkuussa 1993 hyväksy
mässä koulutuksen ja korkeakouluissa harjoi
tettavan tutkimuksen kehittämissuunnitelman 
tarkisteessa vuosille 1994-96 todetaan, että 
kieli- ja kulttuurivähemmistöjen koulutukselli
set perusoikeudet turvataan ja erityistarpeet 
pyritään ottamaan voimavarojen sallimissa ra
joissa huomioon koulutusta järjestettäessä. 
Maahanmuuttajien oppivelvollisuusikäisille 
lapsille järjestetään peruskouluopetusta kunnan 
koulujärjestelmässä tavanomaisen peruskoulu
opetuksen puitteissa. 

Mainitun tavoitteen toteuttamiseksi ehdote
taan, että oppivelvollisuusikäisten maahan
muuttajien peruskouluun valmistava opetus va
kinaistettaisiin saattamalla se peruskoululain
säädännön soveltamisalan piiriin. Opetuksen 
järjestämisestä otettaisiin säännös peruskoulu
lain 4 §:ään lisättävään uuteen 4 momenttiin. 
Samalla opetuksen rahoitus tulisi opetus- ja 
kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 
(705/92) piiriin. 

Valmistavan opetuksen järjestämisestä an
nettaisiin tarkemmat määräykset opetusminis
teriön päätöksellä. Kun opetuksen määrää ei 
käytettävissä olevien voimavarojen puitteissa 

voitaisi laajentaa, tarkoituksena olisi ainakin 
aluksi, että valmistavaa opetusta annettaisiin 
edelleen vain oppivelvollisuusikäisille pakolai
sille ja turvapaikanhakijoille. Säännösehdotuk
sen mukaan koulutusta voitaisiin kuitenkin 
antaa myös välittömästi ennen oppivelvolli
suusikää. Myös opetuksen kestoaika olisi tar
koitus säilyttää vähintään nykyisellään. Pää
töksessä opetuksen järjestämistapa jätettäisiin 
pitkälti kuntien omaan päätösvaltaan. Opetuk
sessa tulisi noudattaa opetushallituksen laati
mia opetussuunnitelman perusteita. 

Opetukseen osallistuvia lapsia ei luettaisi 
peruskoulun varsinaisiksi oppilaiksi, eikä hei
dän määränsä näin ollen vaikuttaisi esimerkiksi 
valtionosuuden perusteena olevia yksikköhin
toja laskettaessa käytettävään tuntikehykseen. 
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta an
nettuun asetukseen (820/92) lisättäisiin sään
nös, jonka mukaan mainittuun opetukseen 
osallistuvat lapset rinnastettaisiin kuitenkin pe
ruskoulun oppilaiksi oppilasmääriä laskettaes
sa. Kunta saisi valmistavaan opetukseen osal
Iistuvaa kohti valtionosuutta saman verran 
kuin se saa valtionosuutta peruskoulun varsi
naista oppilasta kohti. Lisäksi peruskoululain 
84 c §:ään lisättäisiin uusi 2 momentti, jonka 
mukaan myös kotikunnan maksuosuutta vas
taava markkamäärä maksettaisiin valtion va
roista niiden valmistavaa opetusta saavien osal
ta, joilla ei ole kotikuntaa Suomessa. 

1.2. Saamenkielisten oppilaiden äidinkielen ope
tus {peruskoululain 27 § ja lukiolain 18 §) 

Saamen kielen asema on viime vuosina mer
kittävästi vahvistunut. Lainsäädäntötasolla 
saamelaisten kielelliset oikeudet on kirjattu 
vuoden 1992 alussa voimaan tulleeseen saamen 
kielen käyttämisestä viranomaisissa annettuun 
lakiin (516/91). Myös koululainsäädännössä 
mahdollisuuksia saamen kielen ja saamenkieli
sen opetuksen järjestämiseen on viime vuosina 
lisätty. Lukiolain 18 §:n 2 momenttiin otettiin 
lukuvuoden 1991-92 alusta säännös, jonka 
mukaan saamelaisten kotiseutualueella asuvalle 
oppilaalle voidaan opettaa äidinkielen oppiai
neena saamen kieltä. Myös ylioppilastutkinnos
ta annettua asetusta (717/47) muutettiin niin, 
että äidinkielen kokeen voi kirjoittaa saamen 
kielessä. Säännöksen mukanaan tuomaa mah
dollisuutta on käytetty myös hyväksi. Tämän 
vuoden keväällä ensimmäiset kolme kokelasta 
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kirjoitti ylioppilaskirjoituksissa äidinkielen ko
keen saamen kielessä. Saamen kielen äidinkie
lekseen valinnut oppilas opiskelee lukioasetuk
sen 32 §:n 2 momentin (689/93) mukaan suo
men kieltä toisena kotimaisena kielenä ja ruot
sin kieli on oppilaalle mainitun pykälän 3 
momentin mukaan valinnainen aine. Ylioppi
laskirjoituksissa oppilas suorittaa suomen kie
lessä pakollisena kokeena äidinkielen kokeen 
kaltaisen kokeen. 

Peruskoululain 27 §:n 2 momentin mukaan 
saamelaisten kotiseutualueella asuvalle oppi
laalle voidaan opettaa oppilaan huoltajan suos
tumuksella äidinkielen oppiaineena saamen 
kieltä ja suomen kieltä sen mukaan kuin 
opetussuunnitelmassa määrätään. Näin ollen 
peruskoulun oppilas ei voimassa olevan lain
säädännön mukaan voi opiskella yksinomaan 
saamen kieltä äidinkielenä, vaan osalla äidin
kieleen varatuista tunneista tulee opettaa suo
men kieltä. Oppilas saa yhteisen arvosanan 
saamen ja suomen kielestä. Edellä tarkoitetulle 
oppilaalle voidaan samalla antaa vapaaehtoisen 
kielen opetuksena opetusta suomen kielessä ja 
saamen kielessä ja muodostaa äidinkielen ja 
vapaaehtoisen kielen opetuksen tuntimäärästä 
kokonaisuus, joka opetussuunnitelmassa mää
rätyllä tavalla jaetaan saamen kielen ja suomen 
kielen kesken. Lukuvuonna 1993-94 äidinkie
len opetusta saamen ja suomen kielessä sai 
yhteensä 130 oppilasta. 

Peruskoululain 8 §:ään lisättiin helmikuun 
alusta 1991 voimaan tullut uusi 4 momentti. 
Säännöksen mukaan, milloin kunnassa on saa
menkielisiä asukkaita, kuntaan voidaan muo
dostaa koulupiiri myös saamenkielistä opetusta 
varten. Utsjoen kunta on perustanut ensimmäi
set saamen kielisen opetuksen koulupiirit luku
vuoden 1994---95 alusta. 

Peruskoululain 27 §:n 2 momentin säännös, 
jonka mukaan peruskoulussa äidinkielen oppi
tunneilla tulee opettaa sekä saamen kieltä että 
suomen kieltä, ei ole sopusoinnussa saamelais
ten kielellisten oikeuksien vahvistamista koske
vien pyrkimysten kanssa. Säännös on myös 
ristiriidassa sen kanssa, että opetus voidaan 
antaa muutoin kokonaan saamen kielellä. 

Yhdenmukaisesti lukiota koskevien säännös
ten kanssa ehdotetaan, että peruskoulussa voi
taisiin opettaa saamen kieltä äidinkielen oppi
aineena. Samalla sekä peruskoululain 27 §:n 2 
momentista että lukiolain 18 §:n 2 momentista 
poistettaisiin rajoitus, jonka mukaan saamen 
kieltä voitaisiin opettaa äidinkielenä vain saa-

melaisten kotiseutualueella. Koulun ylläpitäjä 
harkitsisi, milloin saamen kielen opetus äidin
kielenä olisi tarkoituksenmukaista toteuttaa. 
Peruskouluasetukseen (718/84) olisi tarkoitus 
lisätä säännös, jonka mukaan saamen kieltä 
äidinkielenä opiskelevan tulisi opiskella suo
men tai ruotsin kieltä toisena kotimaisena 
kielenä ja että toinen mainituista kielistä olisi 
oppilaalle valinnainen. 

Oppilaan huoltaja saisi valita, osallistuuko 
oppilas saamen kielessä vai suomen kielessä 
järjestettävään äidinkielen opetukseen. 

1.3. Vieraskielisten oppilaiden oman äidinkielen 
opetus (peruskoululain 27 §, lukiolain 18 § 
ja aikuislukiolain 13 §) 

Vuonna 1993 annettiin noin 2 600:lle perus
koulua ja lukiota käyvälle vieraskieliselle oppi
laalle opetusta näiden omassa äidinkielessä. 
Opetusta järjestettiin 65 kunnassa ja yhteensä 
33 eri kielessä. Yleisimmin opetetut kielet olivat 
venäjä, viro, vietnam, englanti, saksa ja somali. 
Opetusta on tuettu valtion varoista myöntä
mällä opetuksen järjestäjille opetus- ja kulttuu
ritoimen rahoituksesta annetun lain 38 §:n pe
rusteella valtionavustusta. Avustuksen myöntä
misen perusteista määrätään ylimääräisen val
tionavustuksen myöntämisestä romanien ja vie
raskielisten oppilaiden äidinkielen opetukseen 
sekä ulkomailta muuttaneiden suomalaisten ul
komailla hankkiman kielitaidon ylläpitämiseksi 
tähtäävään opetukseen peruskoulussa ja luki
oissa annetussa opetusministeriön päätöksessä 
(1693/93). Päätöksen mukaan kunnalle tai re
kisteröidylle yhdistykselle voidaan myöntää 
enintään 86 prosenttia ylimääräistä valtion
avustusta todellisista ja hyväksyttävistä opetta
jien palkkakustannuksista ja niihin liittyvistä 
lakisääteisistä maksuista, jotka ovat aiheutu
neet muun muassa vieraskielisten oppilaiden 
äidinkielen opetuksesta. Valtionavustusta suo
ritetaan enintään kahdesta opetustunnista vii
kossa opetusryhmää kohti. Päätöksen mukaan 
opetus tulee järjestää pääasiallisesti koulun 
oppituntien ulkopuolella. 

Vieraskielisten oppilaiden koulutuksellisten 
oikeuksien parantamiseksi koulutuksen kehit
tämissuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden 
mukaisesti vieraskielisten oppilaiden oman äi
dinkielen opetus ehdotetaan lainsäädäntötasol
la vakinaistettavaksi osaksi koulujen toimintaa. 
Ehdotuksen mukaan vieraskielisille oppilaille 
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v01ta1snn opettaa äidinkielenä heidän omaa 
äidinkieltään, jolloin heidän ei tarvitsisi osallis
tua suomen tai ruotsin kielessä annettavaan 
äidinkielen opetukseen. Asiasta otetta1snn 
säännös peruskoululain 27 §:n 2 momenttiin ja 
lukiolain 18 §:n 2 momenttiin. Peruskoulu- ja 
lukioasetukseen otettaisiin puolestaan säännök
set, joiden nojalla oppilas voisi opiskella suo
mea tai ruotsia toisena kotimaisena kielenä tai 
vieraana kielenä. Peruskouluasetuksen 38 §:n ja 
lukiolain 18 §:n nojalla oppilas voitaisiin myös 
tarvittaessa vapauttaa kielen opiskelusta. Uu
distuksen yhteydessä peruskoulun ja lukion 
tuntijakopäätöksiä olisi tarkoitus muuttaa si
ten, että äidinkielen opetukseen ja toisen koti
maisen kielen opetukseen varattava vähimmäis
tuntimäärä voitaisiin vieraskielisten opetukses
sa jakaa joustavasti esimerkiksi toisen kotimai
sen kielen pakollista tuntimäärää lisäten ja 
vastaavasti äidinkielen opetuksen tuntimäärä 
pienentäen. Suomen ja ruotsin kielen opetuk
sessa voitaisiin noudattaa vieraskielisiä oppilai
ta varten vahvistettuja oppimääriä. Kielitaidon 
kehityttyä oppilas voisi halutessaan siirtyä 
opiskelemaan suomea tai ruotsia myös äidin
kielenä, jolloin oppilas opiskelisi kahta äidin
kieltä. Myös ylioppilastutkintoa koskevia sään
nöksiä on tarkoitus muuttaa niin, että kokelas 
voisi kirjoittaa kaksi äidinkielen koetta. 

Vieraskielisten oppilaiden opetuksessa käy
tettävien käsitteiden yhdenmukaistamiseksi eh
dotetaan aikuislukiolain 13 §:n 2 momentissa 
käytetty käsite kotikieli muutettavaksi samassa 
yhteydessä vieraskielisen opiskelijan äidinkie
leksi. Lisäksi säännöksestä poistettaisiin mai
ninta mahdollisuudesta opettaa suomen ja 
ruotsin kieltä vieraana kielenä. Suomen ja 
ruotsin kielen opetus vieraana kielenä on mah
dollista ilman nimenomaista säännöstäkin, 
kunhan opetushallitus vahvistaa opetuksen ta
voitteet ja sisällöt. 

Muutoksilla oppilaitoksen ylläpitäjää ei vel
voiteHaisi vieraskielisen oppilaan oman äidin
kielen opetuksen järjestämiseen. Opetus voitai
siin edelleen järjestää myös peruskoulun oppi
tuntien ulkopuolisena opetuksena. Vieraskielis
ten oppilaiden oman äidinkielen opetuksen 
aiheuttamien lisäkustannusten rahoitus hoidet
taisiin myös jatkossa pääosin ylimääräisenä 
valtionapuna. Peruskoulun osalta ylläpitäjä 
voisi hakea myös peruskoululain 31 §:n nojalla 
korotusta valtionosuuden laskemisessa käytet
tävään laskennalliseen tuntimäärään. Opetuk
sen järjestämisestä aiheutuvat kustannukset 

otetta1snn huomioon opetus- ja kulttuuritoi
men rahoituksesta annetun lain mukaisia val
takunnallisia yksikköhintojen keskimääräisiä 
markkamääriä vahvistettaessa. 

Opetushallitus on määritellyt uusissa luku
vuoden 1994--95 alussa voimaan tulleissa pe
ruskoulun ja lukion opetussuunnitelman perus
teissa vieraskielisten oppilaiden oman äidinkie
len opetuksen tavoitteet ja oppisisällöt sekä 
määritellyt tavoitteet ja sisällöt oppiaineelle 
suomi vieraana kielenä. 

Uudistuksen yhteydessä maahanmuuttajien 
tukiopetuksen erityisjärjestelyt säilytettäisiin 
nykyisellään. Tukiopetusta varten myönnettä
vän ylimääräisen valtionavustuksen myöntä
misperusteita olisi kuitenkin tarkoitus väljen
tää. 

1.4. Vieraskielisten koulujen rahoitusjärjestelyt 
(vieraskielisistä yksityisistä kouluista anne
tun lain 3a, 3b ja 3c §) 

Vieraskielisiä kouluja ovat vieraskielisistä 
yksityisistä kouluista annetun lain (373/63) 
nojalla toimivat koulut. Valtioneuvosto voi 
mainitun lain 2 §:n mukaan myöntää luvan 
vieraskielisen koulun perustamiseen. Tällä het
kellä toimii kolme vieraskielistä yksityistä kou
lua; englantilainen koulu, jonka toimipaikka 
on Helsinki, Helsingin kansainvälinen koulu ja 
Helsingin Saksalainen koulu. 

Vieraskielisissä kouluissa annetaan opetusta 
pääasiassa vieraalla kielellä. Englantilainen 
koulu on 9 luokkainen peruskouluopetusta 
antava koulu. Koulu antaa opetusta pääasiassa 
suomalaisille lapsille. Tavoitteena on, että op
pilaat saisivat äidinkieleen verrattavan englan
nin kielen taidon. Koulun ylläpitäjä on saanut 
luvan lukio-opetuksen järjestämiseen lukuvuo
den 1995-96 alusta. 

Helsingin kansainvälinen koulu käsittää pe
ruskoulun ja lukion. Koulun oppilaat tulevat 
pääosin ulkomailta. Koulussa on useaan eri 
kieliryhmään kuuluvia oppilaita. Oppilaista 
runsas neljännes on tällä hetkellä suomalaisia. 
Helsingin kansainvälinen koulu kuuluu kan
sainvälisten koulujen yhteisöön, jonka keskus
elimenä Euroopassa on Euroupean Council of 
International Schools (ECIS). Mainittuun yh
teisöön kuuluvat koulut noudattavat yhteisiä 
opetusohjelmia. Helsingin kansainvälisessä 
koulussa voidaan suorittaa kansainvälinen yli
oppilastutkinto (International Baccalaureate). 
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Helsingin Saksalaisessa koulussa annetaan 
opetusta sekä saksan että suomen kielellä. 
Koulu käsittää peruskoulu- ja lukioasteen. 
Lukioaste päättyy saksalaiseen ylioppilastut
kintoon "Reifeprtifungiin". Koulussa voidaan 
suorittaa myös suomalainen ylioppilastutkinto. 
Koulussa on kaksikielinen linja, jossa opiskeli
jalle pyritään antamaan sellaiset tiedot ja taidot 
saksan kielessä, että hän selviytyisi saksankie
lisestä lukiosta ja ReifeprUfungista. 

Vieraskielisissä kouluissa on tällä hetkellä 
yhteensä runsaat 1 100 oppilasta. Oppilaita on 
Helsingin Saksalaisessa koulussa noin 530, 
englantilaisessa koulussa noin 400 ja kansain
välisessä koulussa noin 230. 

Vieraskielisille kouluille myönnetään harkin
nanvaraista valtionavustusta valtion talousarvi
on rajoissa. Myös oppilaiden kotikunnat avus
tavat kouluja harkinnanvaraisesti. Saksan val
tion myöntämät avustukset (vuonna 1993 noin 
5 miljoonaa markkaa) ovat kattaneet osan 
Saksalaisen koulun kustannuksista. Mainittu 
koulu sai vuonna 1993 valtionavustusta valtion 
talousarvion perusteella 2 miljoona markkaa. 
Kansainvälisen koulun valtionavustus vuonna 
1993 oli 2,4 miljoonaa markkaa. Englantilaisen 
koulun osalta valtionavustus oli mainittuna 
vuonna 2,8 miljoonaa markkaa. Kaikki edellä 
mainitut koulut perivät oppilasmaksuja. Oppi
lasmaksut vaihtelivat parista tuhannesta mar
kasta lähes 40 000 markkaan vuodessa maksu
jen ollessa korkeimmat Helsingin kansainväli
sessä koulussa. Helsingin kansainvälisen kou
lun oppilaiden huoltajien työnantajat avustavat 
eräissä tapauksissa oppilaita oppilasmaksuissa. 

Esityksessä ehdotetaan, että vieraskielisistä 
yksityisistä kouluista annettuun lakiin lisätään 
säännökset kouluille myönnettävästä valtion
osuudesta ja kouluja käyvien oppilaiden koti
kuntien maksuvelvollisuudesta (3a, 3b ja 3c §). 
Maksuvelvollisuus koskisi oppilaita, joilla on 
kotikuntalain (201194) mukainen kotipaikka 
Suomessa. 

Valtionosuuden perusteena käytettäisiin ope
tus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun 
lain 10 §:n nojalla vahvistettua peruskoulun 
yksikköhintojen laskemisen perusteena käytet
tävää valtakunnallista yksikköhintojen keski
määräistä markkamäärää oppilasta kohti. 
Myös kotikunnan maksuosuus määräytyisi 
mainitusta markkamäärästä. Valtionosuus ja 
kotikunnan maksuosuus määräytyisi opetus- ja 
kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa 
säädetyn opetustoimen valtionosuusasteikon ja 

oppilaan kotikunnan kantokykyluokan mukai
sesti. Maksuosuudet vähennettäisiin kunnille 
suoritettavista eristä opetus- ja kulttuuritoimen 
rahoituksesta annetun lain 40 §:n 1-3 momen
tissa säädetyn kuittausmenettelyn mukaisesti. 
Oppilasmäärien laskemisessa, maksuvelvollisen 
kunnan määrittelystä sekä rahoituksessa nou
datettavista muista menettelytavoista olisi niin
ikään voimassa, mitä viimeksi mainitussa laissa 
ja sen nojalla asetuksella säädetään. 

Koulujen saattaminen lakisääteisen valtion
osuuden piiriin ja maksuvelvollisuuden säätä
minen oppilaiden kotikunnille olisi perusteltua 
yhdenvertaisuussyistä. Valtion ylläpitämien vie
raskielisten koulujen, Helsingin ranskalais-suo
malaisen koulun ja suomalais-venäläisen kou
lun osalta kotikunnille on säädetty velvollisuus 
osallistua koulujen kustannuksiin. Mainittuja 
valtion kouluja varten on säädetty kummalle
kin oma lakinsa. Ei ole perusteltua, että kan
sainvälistyvässä yhteiskunnassa paljolti saman
laisia tehtäviä hoitavia kouluja käsitellään tältä 
osin eri tavalla. Esityksellä pyritään myös 
turvaamaan vieraskielisten yksityisten koulujen 
taloudellinen perusta supistuvassa julkisessa 
taloudessa. Yhä useammat kunnat pyrkivät 
säästösyistä luopumaan maksuosuuksistaan 
niissä kouluissa, joilla ei ole lakisääteistä oi
keutta laskuttaa oppilaiden kotikuntia. Tällai
set seikat eivät saisi haitata kansainvälistyvässä 
yhteiskunnassa tärkeää koulutustehtävää hoi
tavien koulujen toimintaa. 

1.5. Valtakunnan ja Ahvenanmaan maakunnan 
väliset maksut (lukiolain 54 b §, aikuislu
kiolain 28 §, ammatillisista oppilaitoksista 
annetun lain 31 c §, musiikkioppilaitoslain 
4 §, valtionosuutta saavista kansanopistois
ta annetun lain 18 §, valtionosuutta saavista 
liikunnan koulutuskeskuksista annetun lain 
21 § sekä laki opetus- ja kulttuuritoimen 
rahoituksesta annetun lain 39 §:n 2 momen
tin kumoamisesta) 

Ammatillisista oppilaitoksista annetun lain 
31 c §:n 3 momentin (717 /92) mukaan valta
kunnassa asuvan oppilaan kotikunta on velvol
linen suorittamaan Ahvenanmaan maakunnalle 
maksuosuuden oppilaista, jotka saavat amma
tillista koulutusta maakunnan oppilaitoksissa. 
Maksuosuus määräytyy samojen perusteiden 
mukaan kuin oppilaan kotikunnan mak
suosuus valtakunnan alueella ammatillista kou-



6 1994 vp - HE 186 

Jutusta saavasta opiskelijasta. Ahvenanmaan 
maakuntalainsäädännössä on samansisältöiset 
säännökset maakunnan velvollisuudesta osallis
tua valtakunnan alueella ammatillista koulu
tusta saavista ahvenanmaalaisista oppilaista 
aiheutuviin kustannuksiin. 

Ahvenanmaan maakuntalainsäädännössä 
maakunnan maksuvelvollisuus on ulotettu vuo
den 1994 alusta lukien myös Ahvenanmaalta 
valtakunnan lukioihin tuleviin oppilaisiin. Val
takunnan lainsäädäntö ei sisällä vastaavaa 
säännöstä Ahvenanmaalla lukiota käyvien val
takunnan alueella asuvien oppilaiden kotikun
tien maksuvelvollisuudesta. Tältä osin vasta
vuoroisuus maakunnan ja valtakunnan välillä 
ei toteudu. 

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta an
netun lain 40 §:n 1-3 momentin mukaan 
mainitun lain mukaisesti myönnetyt valtion
osuudet ja kotikunnan maksuosuudet makse
taan vuoden 1994 alusta lukien nettomääräisi
nä suoraan oppilaitosten ylläpitäjille. Valtion, 
kuntien ja oppilaitosten muiden ylläpitäjien 
keskinäinen ristikkäinen laskutus ja rahaliiken
ne ovat siten poistuneet. Ahvenanmaalla opis
kelevien valtakunnasta kotoisin olevien oppi
laiden ja ahvenanmaalaisten valtakunnan alu
eella opiskelevien oppilaiden osalta tätä niin 
sanottua kuittausmenettelyä ei ole voitu toteut
taa kuluvan vuoden alusta, koska se olisi 
edellyttänyt myös maakuntalainsäädännön 
muuttamista. Näin ollen valtakunnassa sijait
sevien oppilaitosten ylläpitäjät ovat erikseen 
laskuttaneet maakuntaa ahvenanmaalaisista 
oppilaista. Vastaavasti maakuntahallitus las
kuttaa valtakunnasta kotoisin olevien Ahve
nanmaalla opiskelevien oppilaiden kotikuntia. 
Oppilaiden kotikuntien ja Ahvenanmaan maa
kunnan välinen laskutuskäytäntö on aiheutta
nut epäselvyyksiä ja paljon työtä laskujen 
vähäiseen määrään nähden. Nykyisen tilanteen 
ongelmallisuus korostuu entisestään vuoden 
1995 alusta, kun Ahvenanmaa luopuu kotikun
talaskutuksen perusteena käytetystä maakun
nassa sijaitsevien kuntien kantokykyluokituk
sesta. 

Esityksessä ehdotetaan, että koulutukseen 
liittyvä valtakunnan ja Ahvenanmaan maakun
nan välinen rahaliikenne poistetaan. Valtio 
vastaisi kokonaisuudessaan rahoituksesta nii
den oppilaiden osalta, jotka tulevat Ahvenan
maalta valtakunnan lukioihin, aikuislukioihin 
ja ammatillista koulutusta antaviin oppilaitok
siin. Rahoitus käsittäisi valtionosuuden ja ko-

tikuntien maksuosuudet. Ahvenanmaan maa
kuntalainsäädäntöön on vastaavasti tarkoitus 
ottaa säännökset, joiden mukaan maakuntahal
litus vastaisi rahoituksesta niiden opiskelijoiden 
osalta, jotka opiskelevat Ahvenanmaan amma
tillisissa oppilaitoksissa ja lukioissa ja joilla on 
kotikunta valtakunnan alueella. 

Ehdotuksen mukaan valtio vastaisi rahoituk
sesta lukiossa, aikuislukioissa ja ammatillisissa 
oppilaitoksissa opiskelevien lisäksi myös niiden 
ahvenanmaalaisten osalta, jotka saavat valta
kunnan alueella ammatillista koulutusta mu
siikkioppilaitoksissa, kansanopistoissa ja val
tionosuutta saavissa liikunnan koulutuskeskuk
sissa. Mainittuja oppilaitoksia koskeviin lakei
hin ehdotetaan tehtäväksi järjestelyn edellyttä
mät muutokset. Lisäksi opetus- ja kulttuuritoi
men rahoituksesta annetun lain 39 §:n 2 
momentin säännös valtionosuuden myöntämi
sestä ahvenanmaalaisten oppilaiden osalta eh
dotetaan kumottavaksi tarpeettomana. 

Keväällä 1994 sai lukiokoulutusta ja amma
tillista koulutusta valtakunnassa toimivissa op
pilaitoksissa noin 230 ahvenanmaalaista. Vas
taavasti Ahvenanmaalla sijaitsevissa oppilai
toksissa opiskeli tuolloin noin 120 sellaista 
oppilasta, joilla oli kotikunta valtakunnassa 
sijaitsevissa kunnissa. Näin pienten oppilas
määrien takia ei ole tarkoituksenmukaista kyt
keä nykyisellä tavalla koulutuksen rahoitusta 
koskevaa valtakunnan lainsäädäntöä Ahvenan
maan itsehallinnon piiriin kuuluvaan koulutuk
sen rahoitusta koskevaan maakuntalainsäädän
töön. Nykyinen käytäntö edellyttää asian mer
kitykseen nähden tarpeettomia erityisjärjestely
jä maakunnassa ja valtakunnassa. 

1.6. Ammatillisten oppilaitosten tuntikehys (am
matillisista oppilaitoksista annetun lain 
21 §) 

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta an
nettua lakia on muutettu vuoden 1994 alusta 
lukien siten, että ammatillisten oppilaitosten 
yksikköhinnat määrätään oppilaitosmuodoit
tain oppilasta kohden lasketun valtakunnalli
sen keskimääräisen kustannuksen perusteella. 
Yksikköhintaa laskettaessa näin saatua mark
kamäärää porrastetaan oppilaitosmuodon si
sällä kustannuksiltaan keskimääräisestä mer
kittävästi poikkeavassa koulutuksessa. Porras
tustekijöistä säädetään asetuksella. 

Ennen vuoden 1994 alusta voimaan tullutta 
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yksikköhintojen laskentajärjestelmää tarkoi
tuksena oli, että ammatillisten oppilaitosten 
yksikköhintoja olisi peruskoulun ja lukion ta
paan porrastettu oppilasta kohden lasketun 
opetuksen laskennallisen tuntimäärän eli tunti
kehyksen perusteella. Tuntikehykseen perustu
vasta porrastusjärjestelmästä luovuttiin, koska 
se ei koelaskelmien mukaan olisi tuottanut 
toteuttamiskelpoista tulosta. 

Vuoden 1994 alusta voimaan tulleen uudis
tuksen yhteydessä ammatillisista oppilaitoksis
ta annetun lain opetustuntien määrää koskeva 
21 §jäi voimaan sellaisena, kun se on 3 päivänä 
elokuuta 1992 annetussa laissa (717 /92). Mai
nitussa pykälässä säädetään valtuudesta ase
tuksella säätää kunnallisten ja yksityisten op
pilaitosten opetustuntien laskennallisesta mää
rästä sekä valtion oppilaitosten opetustuntien 
määrästä. Säännöksen tarkoituksena oli val
tuuttaa asetuksella säätämään tuntikehykseen 
perustuvasta kunnallisten ja yksityisten oppilai
tosten yksikköhintojen porrastusperusteista. 

Laskennallisessa valtionosuusjärjestelmässä 
tuntikehyssäännökset ovat ainoastaan valtion
osuuden mitoitusperusteita. Mainittu 21 § eh
dotetaan kumottavaksi tarpeettomana, koska 
sitä ei vuoden 1994 alusta voimaan tulleiden 
valtionosuuden laskentasäännösten mukaan so
velleta laskettaessa ammatillisten oppilaitosten 
yksikköhintoja. Säännös ei ole tarpeen myös
kään valtion oppilaitoksissa, koska niille osoi
tettavat määrärahat toimintamenoihin mitoite
taan samanlaisilla perusteilla kuin kunnallisten 
ja yksityisten oppilaitosten lakisääteinen rahoi
tus. 

2. Esityksen vaikutukset 

2.1. Taloudelliset vaikutukset 

Maahanmuuttajille järjestettävän peruskou
luun valmistavan opetuksen sisällyttämisestä 
laskennalliseen rahoitusjärjestelmään ei ole 
merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. Voimassa 
olevassa järjestelmässä valmistavaan opetuk
seen myönnettävä oppilasta kohden laskettu 
valtionavustus on kunnasta riippumatta sa
mansuuruinen. Opetusta varten myönnetään 
tänä vuonna valtionapua arvion mukaan yh
teensä noin 16,5 miljoonaa markkaa. Ehdotuk
sen mukaan rahoituksen taso riippuisi jatkossa 
kuntakohtaisen yksikköhinnan suuruudesta. 
Tälle vuodelle vahvistetut kuntakohtaiset yk-

sikköhinnat vaihtelevat noin 14 000 markasta 
56 000 markkaan oppilasta kohti. Peruskoulun 
yksikköhintojen määräämisen perusteena käy
tetty keskimääräinen markkamäärä on noin 
18 700 markkaa oppilasta kohti. Kun suurim
malla osalla valmistavaan opetukseen osallistu
vista ei ole kotikuntaa Suomessa, merkitsisi 
uudistus valtion panostuksen lisääntymistä ja 
vastaavasti koulutuksen järjestäjien oman 
osuuden pienentymistä. Uudistuksen kustan
nusvaikutukset riippuisivat siitä, kuinka paljon 
valmistavaa opetusta järjestettäisiin. Valmista
van opetuksen lisääntyminen ja tehostuminen 
vähentäisi tarvetta maahanmuuttajien tukiope
tukseen. 

Vieraskielisten oppilaiden oman äidinkielen 
opetusta olisi tarkoitus tukea edelleen myös 
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta anne
tun lain 38 §:n mukaisella avustuksella. Val
tionavun myöntämisperusteita on tarkoitus tar
kistaa uudistuksen yhteydessä. Tänä vuonna 
vieraskielisten oppilaiden oman äidinkielen 
opetukseen käytetään yhdessä romanien äidin
kielen opetuksen kanssa noin 3,5 miljoonaa 
markkaa. 

Harkinnanvaraisista valtionavuista luopumi
nen ja valtionosuuden myöntäminen vieraskie
lisille kouluille lisäisi valtion menoja tähän 
vuoteen verrattuna noin 2,6 miljoonaa mark
kaa. Maksuvelvollisuuden säätäminen oppilai
den kotikunnille lisäisi niiden menoja noin 9,9 
miljoonalla markalla. Kuntien koulujen ylläpi
täjille vapaaehtoisesti maksamat avustukset oli
vat vuonna 1993 noin 2,5 miljoonaa markkaa. 
Toisaalta mikäli oppilas siirtyisi kunnan yllä
pitämään kouluun, oppilaan kotikunnalla olisi 
velvollisuus osallistua oppilaan koulunkäynnis
tä aiheutuviin kustannuksiin. Uudistus lisäisi 
julkisen rahoituksen osuutta Helsingin Saksa
laisessa koulussa ja englantilaisessa koulussa ja 
mahdollistaisi niissä oppilasmaksujen alentami
sen. Helsingin kansainvälisen koulun saaman 
julkisen rahoituksen kokonaismäärä pysyisi tä
män vuoden tasolla. Kotikunnan maksuvelvol
lisuus koskisi niitä oppilaita, joilla on kotikun
ta Suomessa. 

Ahvenanmaan ja valtakunnan välisen raha
liikenteen poistuminen ehdotetuna tavalla lisää 
valtion menoja 1 ,8 miljoonalla markalla ke
vään 1994 tilanteen mukaisesti laskettuna. Ko
tikuntien maksuosuudet Ahvenanmaalle puo
lestaan alenisivat noin 1,0 miljoonalla markal
la. 
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2.2. Organisatoriset vaikutukset 

Esityksellä ei ole merkittäviä organisatorisia 
vaikutuksia. Maahanmuuttajille järjestettävää 
valmistavaa opetusta varten myönnettyjen 
avustusten siirtyminen laskennalliseen rahoitus
järjestelmään poistaa kuitenkin opetushallituk
selta vuosittain noin 60 avustuspäätöksen val
mistelutehtävät. Kotikuntalaskutuksen poistu
minen Ahvenanmaalla opiskelevien osalta sel
keyttää rahoitusjärjestelmää. 

3. Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu virkamiestyönä opetus
ministeriössä. Esityksestä on käyty neuvottelut 
Suomen Kuntaliiton kanssa. 

Vieraskielisten koulujen rahoitusjärjestelyjä 
on käsitelty opetusministeriön asettamassa vie
raskielisten koulujen lainsäädäntötyöryhmässä, 
joka jätti ehdotuksensa toukokuussa 1993 
(Opetusministeriön työryhmien muistioita 
1993:18). Työryhmässä olivat edustajat opetus-

ministeriöstä ja opetushallituksesta, kuntien 
keskusjärjestöistä, Helsingin kaupungista ja 
vieraskie1isistä kouluista. Työryhmän muistios
ta pyydettiin lausunnot eri etutahoilta. Pääosa 
lausunnonantajista kannatti esitykseen sisälty
viä ehdotuksia rahoitusjärjestelmän muuttami
seksi. Kuntien keskusjärjestöt sen sijaan vas
tustivat maksuvelvollisuuden säätämistä oppi
laiden kotikunnille. Esityksessä koulujen rahoi
tusjärjestelyt ehdotetaan toteutettaviksi työryh
män ehdottamaa mallia laskennallisempana. 

4. Voimaantulo 

Esitys liittyy valtion vuoden 1995 talousar
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. Lait ehdotetaan tuleviksi voi
maan 1 päivänä tammikuuta 1995. 

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

peruskoululain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 27 päivänä toukokuuta 1983 annetun peruskoululain (476/83) 27 §:n 2 momentti, 

sellaisena kuin se on 8 päivänä helmikuuta 1991 annetussa laissa (261191), sekä 
lisätään 4 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 25 päivänä tammikuuta 1991 

annetulla lailla (171191), uusi 4 momentti ja 84 c §:ään, sellaisena kuin se on 3 päivänä elokuuta 
1992 annetussa laissa (707/92), uusi 2 momentti seuraavasti: 

4 § 

Peruskoulussa voidaan lisäksi opetusministe
riön määräämin perustein järjestää peruskou
luopetukseen valmistavaa opetusta oppivelvol
lisuusikäisille tai oppivelvollisuusikään tuleville 
maahanmuuttajille. 

27§ 

Peruskoulun ala-asteella opetetaan yhteisenä 
aineena joko toista kotimaista kieltä tai vieras
ta kieltä ja yläasteella sekä toista kotimaista 
kieltä että vierasta kieltä. Saamenkieliselle ja 
vieraskieliselle oppilaalle voidaan opettaa äi
dinkielenä oppilaan omaa äidinkieltä. Opetus
suunnitelmaan voi kuulua muitakin peruskou-

2. 

lun tehtävään kuuluvia oppiaineita sen mukaan 
kuin asetuksella säädetään. 

84 c § 

Jos 4 §:n 4 momentissa tarkoitettuun opetuk
seen osallistuvalla ei ole kotikuntaa, opetuksen 
järjestäjälle suoritetaan valtionosuutta ja koti
kunnan maksuosuutta vastaava markkamäärä 
valtion varoista. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1995. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. 

Laki 
lukiolain 18 ja 54 b §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 27 päivänä toukokuuta 1983 annetun lukiolain (477/83) 18 §:n 2 momentti ja 54 b §:n 

2 momentti, 
sellaisena kuin niistä ovat 18 §:n 2 momentti 15 päivänä toukokuuta 1992 annetussa laissa 

(426/92) ja 54 b §:n 2 momentti 3 päivänä elokuuta 1992 annetussa laissa (708/92), seuraavasti: 

18 § 

Opetussuunnitelmaan voi lisäksi kuulua mui
takin lukion tehtävään kuuluvia aineita. Saa
menkieliselle ja vieraskieliselle oppilaalle voi
daan opettaa äidinkielenä oppilaan omaa äi
dinkieltä. Opetussuunnitelmaan kuuluu myös 
useassa aineessa opetettavia aihekokonaisuuk
sia. Lukiossa voi olla kerhoja, joiden toimin-

2 3411 IIG 

taan voivat osallistua myös muut kuin lukion 
oppilaat. Lukion opetusta voidaan antaa myös 
koulun ulkopuolella. 

54 b § 

Jos oppilaalla ei ole kotikuntaa tai jos 
hänellä on kotikunta Ahvenanmaalla, lukion 
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ylläpitäjälle suoritetaan valtionosuutta ja koti
kunnan maksuosuutta vastaava markkamäärä 
valtion varoista. 

3. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1995. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toi
menpiteisiin. 

Laki 
aikuislukiolain 13 ja 28 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 3 päivänä kesäkuuta 1994 annetun aikuislukiolain (439/94) 13 §:n 2 momentti ja 

28 §:n 2 momentti seuraavasti: 

13§ 

Opetussuunnitelmaan voi kuulua sen lisäksi, 
mitä 1 momentissa säädetään, muitakin aikuis
lukion tehtävään kuuluvia yleissivistäviä ainei
ta ja useassa aineessa opetettavia aihekokonai
suuksia. Saamenkieliselle ja vieraskieliselle 
opiskelijalle voidaan opettaa äidinkielenä opis
kelijan omaa äidinkieltä. 

4. 

28 § 

Jos kunnan ylläpitämän tai yksityisen aikuis
lukion 1 momentissa tarkoitetulla opiskelijana 
ei ole kotikuntaa tai jos hänellä on kotikunta 
Ahvenanmaalla, ylläpitäjälle suoritetaan val
tionosuutta ja kotikunnan maksuosuutta vas
taava markkamäärä valtion varoista. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1995. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. 

Laki 
vieraskielisistä yksityisistä kouluista annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään vieraskielisistä yksityisistä kouluista 28 päivänä kesäkuuta 1963 annettuun lakiin 

(373/63) uusi 3 a, 3 b ja 3 c § seuraavasti: 

3 a § 
Opetusministeriö myöntää koulun ylläpitä

jälle vuosittain hakemuksetta valtionosuutta 
oppilaiden kotikuntien kantokykyluokkien ja 
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta anne
tun lain (705/92) 8 §:n 1 momentissa säädetyn 
asteikon mukaisesti. Valtionosuus lasketaan 
markkamäärästä, joka saadaan kertomalla 
koulun oppilasmäärä mainitun lain 10 §:n no-

jalla vahvistetulla valtakunnallisella peruskou
lun valtionosuuden perusteena olevien yksikkö
hintojen keskimääräisellä markkamäärällä. 

Erityisestä syystä opetusministeriö voi val
tion talousarvion rajoissa myöntää koululle 
ylimääräistä avustusta. 

3 b § 
Oppilaan kotikunta on velvollinen suoritta-
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maan vieraskielistä koulua käyvästä oppilaasta 
maksuosuuden koulun ylläpitäjälle. Kotikun
nan maksuosuus lasketaan siten, että 3 a §:ssä 
mainitusta yksikköhintojen keskimääräisestä 
markkamäärästä vähennetään oppilaan koti
kunnan kantokykyluokan mukaan oppilasta 
kohden laskettu valtionosuus. 

3 c § 
Valtionosuuden ja oppilaan kotikuntien 

maksuosuuksien maksamisesta, oppilasmäärien 
laskemisesta, tietojen toimittamisesta ja muu
toksenhausta on soveltuvin osin voimassa, mitä 

5. 

niistä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 
annetussa laissa ja sen nojalla 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. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1995. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. 

Laki 
ammatillisista oppilaitoksista annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan ammatillisista oppilaitoksista 10 päivänä huhtikuuta 1987 annetun lain (487/87) 21 § 

ja 31 c §:n 3 momentti, sellaisena kuin ne ovat 3 päivänä elokuuta 1992 annetussa laissa (717/92), 
sekä 

muutetaan 31 c §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on mainitussa 3 päivänä elokuuta 1992 
annetussa laissa, seuraavasti: 

31 c § 

Kotikunnan maksuosuus 

Jos oppilaalla ei ole kotikuntaa tai jos 
hänellä on kotikunta Ahvenanmaalla, oppilai
toksen ylläpitäjälle suoritetaan valtionosuutta 

6. 

ja kotikunnan maksuosuutta vastaava markka
määrä valtion varoista. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1995. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. 

Laki 
musiikkioppilaitoslain 4 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 10 päivänä huhtikuuta 1987 annetun musiikkioppilaitoslain (402/87) 4 §:n 2 

momentti, sellaisena kuin se on 3 päivänä elokuuta 1992 annetussa laissa (723/92), seuraavasti: 

4 § hänellä on kotikunta Ahvenanmaalla, oppilai-
-------------- toksen ylläpitäjälle suoritetaan 1 momentissa 

Jos oppilaalla ei ole kotikuntaa tai jos tarkoitetusta oppilaasta kotikunnan mak-
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suosuutta vastaava markkamäärä valtion va- Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
roista. kuuta 1995. 

7. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. 

Laki 
valtionosuutta saavista kansanopistoista annetun lain 18 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan valtionosuutta Saavista kansanopistoista 17 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain 

(1218/93) 18 §:n 4 momentti seuraavasti: 

18 § 

Kotikunnan maksuosuus 

Jos opiskelijana ei ole 3 momentissa tarkoi
tettua kotikuntaa tai jos hänellä on kotikunta 
Ahvenanmaalla, oppilaitoksen ylläpitäjälle suo-

8. 

ritetaan kotikunnan maksuosuutta vastaava 
markkamäärä valtion varoista. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1995. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. 

Laki 
valtionosuutta saavista liikunnan koulutuskeskuksista annetun lain 21 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan valtionosuutta saavista liikunnan koulutuskeskuksista 21 päivänä elokuuta 1992 

annetun lain (801/92) 21 §:n 4 momentti seuraavasti: 

21 § 

Kotikunnan maksuosuus 

Jos opiskelijalla ei ole 3 momentissa tarkoi
tettua kotikuntaa tai jos hänellä on kotikunta 
Ahvenanmaalla, oppilaitoksen ylläpitäjälle suo-

ritetaan kotikunnan maksuosuutta vastaava 
markkamäärä valtion varoista. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1995. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. 
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9. 
Laki 

opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 39 §:n 2 momentin kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 2 § 
Täten kumotaan opetus- ja kulttuuritoimen 

rahoituksesta 3 päivänä elokuuta 1992 annetun 
lain (705/92) 39 §:n 2 momentti, sellaisena kuin 
se on 26 päivänä heinäkuuta 1993 annetussa 
laissa (718/93). 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1995. 

Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 1994 

Tasavallan Presidentti 

MARTTI AHTISAARI 

Opetusministeri Olli-Pekka Heinonen 
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Liite 
1. 

Laki 
peruskoululain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 27 päivänä toukokuuta 1983 annetun peruskoululain (476/83) 27 §:n 2 momentti, 

sellaisena kuin se on 8 päivänä helmikuuta 1991 annetussa laissa (261/91), sekä 
lisätään 4 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 25 päivänä tammikuuta 1991 

annetulla lailla (171/91 ), uusi 4 momentti ja 84 c §:ään, sellaisena kuin se on 3 päivänä elokuuta 
1992 annetussa laissa (707/92), uusi 2 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

4 § 

Peruskoulussa voidaan lisäksi opetusministeri
ön määräämin perustein järjestää peruskouluope
tukseen valmistavaa opetusta oppivelvollisuus
ikäisille tai oppivelvollisuusikään tuleville maa
hanmuuttajille. 

27 § 

Peruskoulun ala-asteella opetetaan yhteisenä 
aineena joko toista kotimaista kieltä tai vieras
ta kieltä ja yläasteella sekä toista kotimaista 
kieltä että vierasta kieltä. Saamelaisten kotiseu
tualueella asuvalle oppilaalle voidaan opettaa 
oppilaan huoltajan suostumuksella äidinkielen 
oppiaineena saamenkieltä ja suomen kieltä sekä 
vieraana kielenä saamen kieltä sen mukaan kuin 
opetussuunnitelmassa määrätään. Opetussuunni
telmaan voi kuulua muitakin asetuksella sää
dettäviä, peruskoulun tehtävään kuuluvia op
piaineita. 

Peruskoulun ala-asteella opetetaan yhteisenä 
aineena joko toista kotimaista kieltä tai vieras
ta kieltä ja yläasteella sekä toista kotimaista 
kieltä että vierasta kieltä. Saamenkieliselle ja 
vieraskieliselle oppilaalle voidaan opettaa äidin
kielenä oppilaan omaa äidinkieltä. Opetussuun
nitelmaan voi kuulua muitakin peruskoulun 
tehtävään kuuluvia oppiaineita sen mukaan 
kuin asetuksella säädetään. 

84 c § 

Jos 4 §:n 4 momentissa tarkoitettuun opetuk
seen osallistuvalla ei ole kotikuntaa, opetuksen 
järjestäjälle suoritetaan valtionosuutta ja koti
kunnan maksuosuutta vastaava markkamäärä 
valtion varoista. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1995. 

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

lukiolain 18 ja 54 b §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 27 päivänä toukokuuta 1983 annetun lukiolain (477/83) 18 §:n 2 momentti ja 54 b §:n 

2 momentti, 
sellaisena kuin niistä ovat 18 §:n 2 momentti 15 päivänä toukokuuta 1992 annetussa laissa 

(426/92) ja 54 b §:n 2 momentti 3 päivänä elokuuta 1992 annetussa laissa (708/92), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

Opetussuunnitelmaan voi lisäksi kuulua sen 
mukaan kuin asetuksella säädetään muitakin 
lukion tehtävään kuuluvia aineita. Saamelais
ten kotiseutualueella asuvalle oppilaalle voidaan 
opettaa äidinkielen oppiaineena saamen kieltä. 
Opetussuunnitelmaan kuuluu myös useassa ai
neessa opetettavia aihekokonaisuuksia. Lukios
sa voi olla kerhoja, joiden toimintaan voivat 
osallistua myös muut kuin lukion oppilaat. 
Lukion opetusta voidaan antaa myös koulun 
ulkopuolella. 

Ehdotus 

18 § 

Opetussuunnitelmaan voi lisäksi kuulua mui
takin lukion tehtävään kuuluvia aineita. Saa
menkieliselle ja vieraskieliselle oppilaalle voi
daan opettaa äidinkielenä oppilaan omaa äidin
kieltä. Opetussuunnitelmaan kuuluu myös use
assa aineessa opetettavia aihekokonaisuuksia. 
Lukiossa voi olla kerhoja, joiden toimintaan 
voivat osallistua myös muut kuin lukion oppi
laat. Lukion opetusta voidaan antaa myös 
koulun ulkopuolella. 

54 b§ 

Jos oppilaalla ei ole kotikuntaa tai jos hänellä 
on kotikunta Ahvenanmaalla, lukion ylläpitäjälle 
suoritetaan valtionosuutta ja kotikunnan mak
suosuutta vastaava markkamäärä valtion varois
ta. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1995. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryh
tyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi
teisiin. 



16 1994 vp - HE 186 

3. 
Laki 

aikuislukiolain 13 ja 28 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 3 päivänä kesäkuuta 1994 annetun aikuislukiolain (439/94) 13 §:n 2 momentti ja 

28 §:n 2 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

13§ 

Opetussuunnitelmaan voi kuulua sen lisäksi, 
mitä 1 momentissa säädetään, vieraskielisille 
opiskelijoille tarkoitettua kotikielen opetusta ja 
suomen tai ruotsin kieltä vieraana kielenä sekä 
muitakin aikuislukion tehtävään kuuluvia yleis
sivistäviä aineita ja useassa aineessa opetettavia 
aihekokonaisuuksia. 

Opetussuunnitelmaan voi kuulua sen lisäksi, 
mitä 1 momentissa säädetään, muitakin aikuis
lukion tehtävään kuuluvia yleissivistäviä ainei
ta ja useassa aineessa opetettavia aihekokonai
suuksia. Saamenkieliselle ja vieraskieliselle opis
kelijalle voidaan opettaa äidinkielenä opiskelijan 
omaa äidinkieltä. 

28 § 

Jos kunnan ylläpitämän tai yksityisen aikuis
lukion 1 momentissa tarkoitetulla opiskelijana 
ei ole kotikuntaa, ylläpitäjälle suoritetaan val
tionosuutta ja kotikunnan maksuosuutta vas
taava markkamäärä valtion varoista. 

5. 

Jos kunnan ylläpitämän tai yksityisen aikuis
lukion 1 momentissa tarkoitetulla opiskelijana 
ei ole kotikuntaa tai jos hänellä on kotikunta 
Ahvenanmaalla, ylläpitäjälle suoritetaan val
tionosuutta ja kotikunnan maksuosuutta vas
taava markkamäärä valtion varoista. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1995. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. 

Laki 
ammatillisista oppilaitoksista annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan ammatillisista oppilaitoksista 10 päivänä huhtikuuta 1987 annetun lain (487/87) 21 § 

ja 31 c §:n 3 momentti, sellaisena kuin ne ovat 3 päivänä elokuuta 1992 annetussa laissa (717 /92), 
sekä 

muutetaan 31 c §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on mainitussa 3 päivänä elokuuta 1992 
annetussa laissa, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

21 § 21 § 

Opetustuntien määrä Opetustuntien määrä 

Kunnallisen ja yksityisen oppilaitoksen opetus- (kumotaan) 
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Voimassa oleva laki 

tuntien laskennallisesta määrästä sekä valtion 
oppilaitoksen opetustuntien määrästä säädetään 
asetuksella ja määrätään sen nojalla tarvittaessa 
opetusministeriön päätöksellä. Opetustuntien 
määrä lasketaan oppilaitoksen koulutustehtävän, 
opiskelijamäärän ja muiden asetuksella tarkem
min säädettävien tekijöiden perusteella. 

Ehdotus 

31 c § 

Kotikunnan maksuosuus 

Jos oppilaalla ei ole kotikuntaa, oppilaitok
sen ylläpitäjälle suoritetaan valtionosuutta ja 
kotikunnan maksuosuutta vastaava markka
määrä valtion varoista. 

Oppilaan kotikunta suorittaa Ahvenanmaan 
maakunnalle oppilaskohtaisen maksuosuuden sa
mojen perusteiden mukaan kuin mitä oppilaan 
kotikunnan valtiolle suoritettavasta maksuosuu
desta 1 momentissa mainitussa laissa säädetään. 

6. 

Jos oppilaalla ei ole kotikuntaa tai jos 
hänellä on kotikunta Ahvenanmaalla, oppilai
toksen ylläpitäjälle suoritetaan valtionosuutta 
ja kotikunnan maksuosuutta vastaava markka
määrä valtion varoista. 

(kumotaan) 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1995. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. 

Laki 
musiikkioppilaitoslain 4 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 10 päivänä huhtikuuta 1987 annetun musiikkioppilaitoslain (402/87) 4 §:n 2 

momentti, sellaisena kuin se on 3 päivänä elokuuta 1992 annetussa laissa (723/92), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

Jos oppilaalla ei ole kotikuntaa, oppilaitok
sen ylläpitäjälle suoritetaan 1 momentissa tar
koitetusta oppilaasta valtionosuutta ja kotikun
nan maksuosuutta vastaava markkamäärä val
tion varoista. 

3 341111G 

4§ 

Ehdotus 

Jos oppilaalla ei ole kotikuntaa tai jos 
hänellä on kotikunta Ahvenanmaalla, oppilai
toksen ylläpitäjälle suoritetaan 1 momentissa 
tarkoitetusta oppilaasta kotikunnan mak
suosuutta vastaava markkamäärä valtion va
roista. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1995. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. 



18 1994 vp - HE 186 

7. 
Laki 

valtionosuutta saavista kansanopistoista annetun lain 18 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan valtionosuutta saavista kansanopistoista 17 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain 

(1218/93) 18 §:n 4 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

18 § 

Kotikunnan maksuosuus 

Jos opiskelijana ei ole 3 momentissa tarkoi
tettua kotikuntaa, suoritetaan valtion varoista 
oppilaitoksen ylläpitäjälle kotikunnan mak
suosuutta vastaava markkamäärä. 

8. 

Jos opiskelijana ei ole 3 momentissa tarkoi
tettua kotikuntaa tai jos hänellä on kotikunta 
Ahvenanmaalla, oppilaitoksen ylläpitäjälle suo
ritetaan kotikunnan maksuosuutta vastaava 
markkamäärä valtion varoista. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1995. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. 

Laki 
valtionosuutta saavista liikunnan koulutuskeskuksista annetun lain 21 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan valtionosuutta saavista liikunnan koulutuskeskuksista 21 päivänä elokuuta 1992 

annetun lain (801/92) 21 §:n 4 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

21 § 

Kotikunnan maksuosuus 

Jos opiskelijana ei ole 3 momentissa tarkoi
tettua kotikuntaa, oppilaitoksen ylläpitäjälle 
suoritetaan valtion varoista kotikunnan mak
suosuutta vastaava markkamäärä. 

Jos opiskelijana ei ole 3 momentissa tarkoi
tettua kotikuntaa tai jos hänellä on kotikunta 
Ahvenanmaalla, oppilaitoksen ylläpitäjälle suo
ritetaan kotikunnan maksuosuutta vastaava 
markkamäärä valtion varoista. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1995. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. 
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9. 
Laki 

opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 39 §:n 2 momentin kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

Voimassa oleva laki 

39 § 

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu 
valtionosuus myönnetään oppilaitoksen ylläpitä
jälle niiden oppilaiden osalta, joilla on kotipaik
ka Ahvenanmaan maakunnassa. 

Ehdotus 

1 § 
Täten kumotaan opetus- ja kulttuuritoimen 

rahoituksesta 3 päivänä elokuuta 1992 annetun 
lain (705/92) 39 §:n 2 momentti, sellaisena kuin 
se on 26 päivänä heinäkuuta 1993 annetussa 
laissa (718193). 

2§ 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi

kuuta 1995. 




