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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi peruskoululain sekä 
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 12 §:n muut
tamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi perus
koululakia sekä opetus- ja kulttuuritoimen 
rahoituksesta annettua lakia. 

Kunnille peruskoulun käyttökustannuksia 
varten myönnettävien valtionosuuksien opetuk
sen laskennalliseen tuntimäärään eli tuntike
hykseen perustuva laskentatapa ehdotetaan 
korvattavaksi järjestelmällä, jossa valtionosuu
det porrastetaan kunnille määritettävän perus
koulun rakennetta ja opetuksen järjestämista
paa kuvaavan tunnusluvun avulla. Tunnuslu
vun laskentatapa olisi tuntikehyksen laskenta
tapaa yksinkertaisempi ja selkeämpi. 

Kuntakohtaisia tunnuslukua määritettäessä 
otettaisiin huomioon valtionosuuden määrää 
korottavana tekijänä yläasteen ylläpitäminen, 
oppilasmäärältään pienet ala-asteen koulut ja 
kunnan ainoa oppilasmäärältään pieni saman-

kielinen yläasteen koulu. Lisäksi otettaisiin 
huomioon erityisopetusta saavien oppilaiden 
määrä. 

Ruotsinkielisten, kaksikielisten ja saamelais
ten kotiseutualueen kuntien korkeammat pe
ruskoulun käyttökustannukset otettaisiin huo
mioon korottamalla valtionosuuden perusteena 
olevaa yksikköhintaa opetus- ja kulttuuritoi
men rahoituksesta annetussa laissa säädetyllä 
prosenttimäärällä. Lisäksi opetusministeriö voi
si erityisestä syystä muissakin tapauksissa ha
kemuksesta korottaa kuntakohtaisia yksikkö
hintaa. 

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 
päivänä elokuuta 1995. Lakeja sovellettaisiin 
ensimmäisen kerran vuoden 1996 valtionosuuk-

• sia määrättäessä. 

PERUSTELUT 

1. Nykytila 

1.1. Valtionosuusuudistus 

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestel
mä uudistettiin vuoden 1993 alusta osana 
kuntien valtionosuusjärjestelmän kokonaisuu
distusta. Uudistuksessa valtionosuusperusteet 
muuttuivat kauttaaltaan laskennallisiksi ja val
tionosuuksien käyttötarkoitussidonnaisuus 
poistui. Valtionosuusperusteet ja niiden mu
kaan laskettujen valtionosuuksien määrä vah
vistetaan vuosittain etukäteen, eivätkä kuntien 
varainhoitovuoden aikana tekemät valtion
osuustoimintojen järjestämistä koskevat ratkai-
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sut vaikuta kunnan saaman valtionosuuden ja 
kotikuntaosuuksien määriin. 

Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksien 
ja oppilaan kotikuntien maksuosuuksien laske
misesta säädetään opetus- ja kulttuuritoimen 
rahoituksesta annetussa laissa (705/92) ja ase
tuksessa (820/92) ja eri koulutusmuotoja kos
kevissa niin sanotuissa oppilaitoslaeissa. Perus
koulun osalta säännökset sisältyvät peruskou
lulakiin (476/83) ja -asetukseen (718/84). 

Opetus- ja kulttuuritoimen käyttökustannus
ten valtionosuusperusteina käytetään eri toi
mintojen laajuutta kuvaavia tunnuslukuja, ku
ten oppilasmäärää, kunnan asukasmäärää, 
henkilötyövuosien määrää sekä niitä kohti vah-
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vistettuja markkamääriä eli yksikköhintoja. Pe
ruskoulun, lukion, ammatillisten oppilaitosten 
ja musiikkioppilaitosten yksikköhinnat laske
taan oppilaitosmuodoittain joka neljäs vuosi 
oppilaitoksen ylläpitäjille koko maassa edelli
senä vuonna aiheutuneiden kokonaiskustan
nusten perusteella. Vuosittain otetaan lisäksi 
huomioon valtionosuustehtävien laajuuden ja 
laadun sekä kustannustason arvioidut muutok
set. Oppilaitosmuodoittain laskettujen koko
naiskustannusten ja toiminnan laadun ja laa
juuden sekä kustannustason muutosten perus
teella valtioneuvosto vahvistaa vuosittain yk
sikköhintojen keskimääräiset markkamäärät 

Keskimääräisten markkamäärien ja oppilas
muotokohtaisesti säädettyjen valtionosuuden 
porrastustekijöiden mukaan opetusministeriö 
vahvistaa vuosittain etukäteen kuntakohtaiset 
yksikköhinnat Peruskoulussa kuntakohtaisten 
yksikköhintojen laskemisessa otetaan huo
mioon opetuksen laskennallinen oppilasta koh
den määräytyvä tuntimäärä eli tuntikehys, ylä
asteen ylläpitäminen, kunnan kieliolot ja asu
kastiheys. Rahoitussäännösten mukaan kunta
kohtaiset yksikköhinnat tulee määrätä sellaisik
si, että ne markkamäärät, jotka saadaan ker
tomalla kuntakohtaiset yksikköhinnat kuntien 
peruskoulujen ja kunnissa sijaitsevien perus
koulua korvaavien koulujen oppilasmäärillä, 
yhteenlaskettuna vastaavat kokonaiskustan
nuksia. 

1.2. Peruskoulun tuntikehyksen laskeminen 

Peruskoulun tuntikehyksen laskemisesta sää
detään peruskoululain 31 ja 31 a-31 c §:ssä 
sekä peruskouluasetuksen 45 ja 82 §:ssä. 

Peruskoululain 31 §:n mukaan peruskoulun 
käyttökustannusten valtionosuuden laskemises
sa käytettävä tuntimäärä kunnassa muodostuu 
peruskoulun ala-astetta, yläastetta, erityisope
tusta, sairaalaopetusta, esiopetusta, lisäopetus
ta, kerhotoimintaa ja opettajille määrättyjä 
erityisiä tehtäviä varten 31 a-31 c §:ssä sääde
tyllä tavalla lasketusta tuntimäärästä. Opetus
ministeriö voi erityisestä syystä hakemuksesta 
korottaa tuntimäärää. 

Ala-asteen opetuksen laskennallinen tunti
määrä määräytyy 31 a §:n 1 momentin mukaan 
kutakin koulun oppilasmäärän perusteella las
kettua rehtorin ja luokanopettajan virkaa koh
ti. Laskennallisten virkojen perusteena olevista 
vähimmäisoppilasmääristä säädetään perus-

kouluasetuksen 82 §:ssä. Virkojen määrä mää
räytyy oppilasmäärän mukaan porrastettuna. 
Yksi laskennallinen virka edellyttää, että kou
lussa on vähintään 13 oppilasta, kaksi virkaa 
20 oppilasta, kolme virkaa 40 oppilasta, neljä 
virkaa 80 oppilasta ja niin edelleen asetuksessa 
säädetyin määrävälein aina 250 oppilaan suu
ruiseen kouluun asti. Tätä suurempien koulu
jen osalta koulussa on laskennallinen virka 
kutakin alkavaa 25:ttä ensimmäisen ja kutakin 
25:ttä toisen vuosiluokan ja kutakin alkavaa 
32:ta ylemmän vuosiluokan oppilasta kohti. 
Pykälä sisältää lisäksi erityissäännökset pienten 
enintään neliopettajaisten koulujen virkojen 
laskemisesta, jos koulun oppilasmäärä laskee, 
sekä vieraskielisen ja saamen kielen ja saamen
kielisen opetuksen opettajavirkojen laskemises
ta. 

Yläasteen tuntimäärä lasketaan lain 31 a §:n 
2 momentin mukaan koulun vuosiluokkaa ja 
oppilasta kohti. Pykälä sisältää erityissäännök
set pienten ja suurten yläasteiden tuntimäärän 
laskemisesta. 

Peruskoululain 31 b § säädetään erityisope
tuksen, sairaalaopetuksen, kerhotoiminnan ja 
opettajille määrättyjen erityistehtävien lasken
nallisesta tuntimäärästä. Tunnit määräytyvät 
kuntaa, koulua ja luokkamuotoista erityisope
tusta saavaa oppilasta kohti. Tuntimäärään 
lisätään vielä pykälässä määritelty prosentti
määrä ala-asteen ja yläasteen kokonaistunti
määrästä. Pykälän 3 momenttiin sisältyy eri
tyissäännös peruskoulua korvaavan koulun 
tuntimäärän laskemisesta. 

Peruskoululain 31 c §:n mukaan laskennallis
ta tuntimäärää korotetaan lisäopetuksen, esi
opetuksen, usean yhteisenä aineena opetettavan 
kielen, vieraskielisen opetuksen, vapaaehtoisen 
aineen opetuksen, kaksikielisten oppilaiden äi
dinkielen ja toisen kotimaisen kielen sekä va
linnaisena aineena opetettavan saamen kielen 
opetuksen vuoksi. Korotusten suuruudesta sää
detään peruskouluasetuksen 45 §:ssä. 

Kaksikielisissä kunnissa tuntimäärä laske
taan erikseen kumpaakin kieliryhmää varten. 
Ruotsinkielisissä ja kaksikielisissä kunnissa pe
ruskoululain 31 b §:n mukainen kuntakohtai
nen tuntimäärä on kaksinkertainen. 

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta an
netun asetuksen 1 §:n mukaan valtionosuuden 
perusteena oleva yksikköhinta määrätään yk
sikköhinnan määräämisvuoden syyskuun 20 
päivän opetuksen laskennallisen tuntimäärän 
mukaan. Kunta ilmoittaa seuraavan kalenteri-
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vuoden yksikköhinnan määräämistä varten las
kennallisen tuntimäärän ja oppilasmäärän syys
kuun loppuun mennessä. 

1.3. Tuntikehyssäännösten arviointia 

Nykyiset peruskoulun tuntikehyssäännökset 
ovat osoittautuneet vaikeasti sovellettaviksi ja 
tulkinnanvaraisiksi. Kuntien ilmoituksissa on 
ollut lukuisia virheitä, joiden perusteella val
tionosuuksien määriä on jouduttu myöhemmin 
oikaisemaan. 

Säännösten paikka peruskoululain työaikaa 
ja opetusta koskevassa luvussa sekä s_ään_nösten 
kirjoitustapa on aiheuttanut epätietoisuutta 
säännösten luonteesta. Säännöksiä ei ole käy
tännössä aina pidetty pelkkinä valtionosuuden 
laskemista koskevina normeina, vaan niitä tul
kitaan edelleen myös niin, että niissä säädellään 
peruskoulussa annettavan opetuksen määrää ja 
ala-asteella myös virkojen määriä koulukohtai
sesti. Tästä on ollut puolestaan seurauksena, 
ettei opetukseen tarkoitettuja voimavaroja ole 
kunnissa aina suunnattu kokonaisuuden kan
nalta järkevällä tavalla. 

Kunnan tuntikehyksenä on merkittävä vai
kutus yksikköhinnan suuruuteen. Alimmillaan 
tuntikehys on nykysäännösten mukaan lasket
tuna 1,33 tuntia oppilasta kohden ja korkeim
millaan 4,32 tuntia. Valtionosuuden perusteena 
olevat yksikköhinnat vaihtelevat puolestaan 
noin 12 000 markasta 56 400 markkaan. Kou
lun lakkauttamisesta ja muista kouluverkon 
supistamista koskevista muutoksista syntyvät 
kustannussäästöt koituvat nykyisten tuntike
hyssäännösten ja yksikköhintojen laskentaa 
koskevien säännösten perusteella suurimmalta 
osin valtion hyväksi. Tämä valtionosuuksien 
määräytymismekanismi on saattanut eräissä 
tapauksissa johtaa siihen, että kunnan valtion
osuuden menetys olisi suurempi kuin lakkaut
tamisesta aiheutunut kunnan menojen säästö. 
Rahoitussäännösten tulisi olla neutraaleja si
ten etteivät ne ratkaise kouluverkon rakennet
ta, 'vaan että ratkaisut tehdään toiminnallisen 
tarkoituksenmukaisuuden perusteella. 

Kaiken kaikkiaan nykyiset peruskoulun tun
tikehyssäännökset ovat epätyydyttävät. Kun
tien väliset erot peruskoulun kustannuksissa 
tulee ottaa huomioon nykyistä yksinkertaisem
pien laskentamekanismien avulla. Peruskoulu-

verkossa tehtävät muutokset eivät saa johtaa 
nykyisen suuruisiin muutoksiin yksikköhinnas
sa ja valtionosuuden määrässä. 

2. Ehdotetut muutokset 

Kunnille peruskoulun käyttökustannuksia 
varten myönnettävien valtionosuuksien tunti
kehykseen perustuva määräytymismenettely eh
dotetaan korvattavaksi järjestelmällä, jossa val
tionosuudet porrastetaan kunnille määritettä
vän peruskoulun rakennetta ja opetuksen jär
jestämistapaa kuvaavan tunnusluvun avulla. 
Tunnusluvun laskentatapa olisi tuntikehyksen 
laskentatapaa yksinkertaisempi ja selkeämpi. 
Tunnusluvun laskemisesta otettaisiin säännös 
peruskoululakiin lisättävään uuteen 84 d §:ään. 

Tunnusluvun tarkoituksena on erotella kun
nat kouluverkon ja opetuksen järjestämistavan 
puolesta toisistaan. Tunnusluku kuvaa kunnan 
suhteellista asemaa muihin kuntiin nähden. 
Rahoituksen pohjana käytettävä peruskoulu
menojen valtakunnallinen kokonaismäärä jae
taan näiden tunnuslukujen suhteessa. 

Tunnusluku määritettäisiin oppilasta kohti. 
Mitä suurempi tunnusluku olisi, sitä suurempi 
olisi kunnan suhteellinen osuus peruskoulua 
varten valtakunnallisesti myönnettävien val
tionosuuksien kokonaismäärästä. Tunnuslukua 
määritettäessä otettaisiin huomioon merkittä
vimmät kuntien välisiä kustannuseroja aiheut
tavat tekijät. Ehdotuksen mukaan huomioon 
otettaisiin yläasteen ylläpitäminen, pienet ala
asteen koulut, kunnan ainoa pieni yläasteen 
koulu sekä erityisopetuksen määrä. 

Ehdotuksessa ei puututtaisi valtionosuuden 
perusteena olevien valtakunnallisten kokonais
kustannusten eikä keskimääräisten yksikköhin
tojen laskentatapaan. Näin ollen uudella taval
la määräytyvät kuntakohtaiset yksikköhinnat 
kattaisivat kaikki ne samat peruskoulun ope
tuksesta ja opetukseen liittyvistä toiminnoista 
aiheutuvat kustannukset, jotka kuuluvat nykyi
sen tuntikehykseen pohjautuvan järjestelmän 
piiriin. Yksikköhintoja määritettäessä otettai
siin siten edelleen huomioon peruskoulun ala
asteen ja yläasteen opetuksesta laajan kielioh
jelman toteuttaminen ja oppilaanohjaus mu
kaan lukien, erityisopetuksesta, sairaalaopetuk
sesta, esiopetuksesta, lisäopetuksesta, kerhotoi
minnasta ja opettajille määrätyistä erityistehtä
vistä aiheutuvat kustannukset. 
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Kunnan tunnusluku laskettaisiin oppilasta 
kohti määräytyvien lukujen perusteella. Pykä
län 2 momentin mukaan oppilasta kohti luku 
olisi 1,7. Luku olisi samansuuruinen sekä ala
asteen että yläasteen oppilasta kohti. Kunnas
sa, jossa ei olisi yläasteen koulua, luku olisi 
kuitenkin 1,5. Edellä todettuja lukuja korotet
taisiin pykälän 3 momentin perusteella alle 80 
oppilaan ala-astetta ja kunnan ainoaa yläastet
ta, jonka oppilasmäärä olisi alle 180, käyvän 
oppilaan sekä peruskoululain 36 a §:ssä tarkoit
tua erityisopetusta saavan oppilaan osalta. 
Pienten ala-asteiden ja yläasteen osalta korotus 
laskettaisiin liukuvan asteikon mukaan, jolloin 
ei syntyisi nykyisten säännösten mukaisia tilan
teita, joissa äärimmäisessä tapauksessa yhden 
oppilaan muutos koulun oppilasmäärässä voi 
vaikuttaa merkittävästi kunnan yksikköhinnan 
suuruuteen ja valtionosuuden määrään. Erityis
opetuksen osalta korotus olisi oppilasta kohti 
1,8. Korotus tehtäisiin niiden oppilaiden osalta, 
jotka on peruskoululain 36 a §:ssä säädettyjen 
menettelytapojen mukaan siirretty erityisope
tukseen. Merkitystä ei olisi sillä, järjestetäänkö 
opetus erityisluokista muodostetussa koulussa, 
erillisellä erityisluokalla tai muun opetuksen 
yhteydessä. Erityisopetusta saavan oppilaan 
osalta ei pykälän 4 momentin perusteella las
kettaisi koulun pienuudesta johtuvaa korotus
ta. Erityisopetusta saavat oppilaat luettaisiin 
kuitenkin mukaan koulun kokoa määritettäes
sä. 

Kunnan tunnusluku määräytyisi edellä tode
tulla tavalla oppilasta kohti laskettujen lukujen 
keskiarvona. 

Pykälän 5 momentin perusteella tunnuslukua 
määritettäessä pykälässä tarkoitetut oppilas
määrät laskettaisiin syyskuun 20 päivän tilan
teen mukaan. Mukaan otettaisiin samalla ta
valla kuin rahoituksen määräämisessä perus
koulun varsinaiseen opetukseen osallistuvien 
oppilaiden lisäksi esi- ja lisäopetukseen osallis
tuvat oppilaat. Toisin kuin nykyisin tuntikehys
tä laskettaessa tunnuslukua määritettäessä ei 
otettaisi huomioon peruskoulua korvaavien 
koulujen oppilaita. Sen sijaan valtionosuutta 
myönnettäessä korvaavan koulun oppilaat 
otettaisiin huomioon nykyiseen tapaan. 

Tunnusluvun laskemista koskeva 84 d § otet
taisiin rahoitusta koskevaan lukuun. Näin 
säännöksen merkityksestä yksinomaan yksik
köhinnan ja sitä kautta valtionosuuden suu
ruutta määrittävä normina ei syntyisi epäsel-

vyyttä. Lailla kumottaisiin nykyinen 31 ja 
31 a-31 c §. Vastaavasti kumottaisiin perus
kouluasetuksen 45 ja 82 §. 

Ehdotettu uusi kuntien tunnuslukuun perus
tuva valtionosuuksien laskentatapa ei ottaisi 
samassa mitassa kuin nykyinen järjestelmä 
huomioon ruotsinkielisten, kaksikielisten ja 
saamelaisten kotiseutualueen kuntien keski
määräistä korkeampia peruskoulun käyttökus
tannuksia. Jottei uudistuksesta aiheutuisi näille 
kunnille keskimääräistä suurempia valtion
osuuksien menetyksiä, ehdotetaan näiden kun
tien valtionosuuden perusteena olevaa yksikkö
hintaa korotettavaksi nykyistä enemmän. Ko
rotus oli suuruudeltaan viisi prosenttia ruotsin
kielistä ja saamenkieliseen opetukseen osanis
tuvaa oppilasti kohti. Muutos tehtäisiin opetus
ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 
12 §:n 1 momenttiin. Momenttiin lisättäisiin 
myös säännös, jonka mukaan opetusministeriö 
voisi erityisestä syystä muissakin tapauksissa 
hakemuksesta korottaa kuntakohtaista yksik
köhintaa. Säännös korvaisi nykyisin peruskou
lulain 31 §:ssä säädetyn mahdollisuuden korot
taa hakemuksesta kunnan tuntikehystä. Koro
tusta harkittaessa otettaisiin huomioon kunnan 
peruskouluverkko kokonaisuudessaan sekä pe
ruskoulusta aiheutuva kustannusrasitus suh
teessa muihin kuntiin. Korotus tulisi kysymyk
seen lähinnä saaristokunnissa ja kunnissa, jois
så koulujen väliset etäisyydet ovat suuret. 

Säännösmuutosten tarkoituksena olisi luoda 
valtion rahoituksen osalta nykyistä kannusta
vampi järjestelmä kouluverkon tehostamiseen. 
Kouluverkon rakenne olisi arvioitava kuitenkin 
vastaisuudessakin paikallisten olosuhteiden 
mukaan. 

3. Esityksen vaikutukset 

Uudistuksella ei olisi vaikutuksia valtion ja 
kuntien väliseen kustannusten jakoon. Esityk
sessä ei puututtaisi kunnille peruskoulua varten 
myönnettävän valtionosuuden kokonaismää
rään. 

Suoritettujen koelaskelmien perusteella uu
distus ei merkittävässä määrin muuttaisi myös
kään valtionosuuden jakautumista kuntien vä
lillä. Eräiden kuntien keskimääräistä suurempia 
kuntakohtaisia muutoksia voitaisiin lieventää 
korottamalla opetusministeriön päätöksellä 
kuntien peruskoulujen yksikköhintoja. 
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Kun koulujen perustaminen, lakkauttaminen 
ja yhdistäminen olisi vastaisuudessakin kuntien 
päätösvallassa, ei säännösmuutosten vaikutuk
sia peruskoulujen lukumäärään ja kustannuk
siin voida arvioida. 

4. Asian valmistelu 

Esitys perustuu opetusministeriön asettaman 
tuntikehystyöryhmän ehdotuksiin (Opetusmi
nisteriön työryhmien muistioita 7:1995). Työ
ryhmässä olivat mukana edustajat opetusminis
teriöstä, opetushallituksesta, Suomen Kuntalii
tosta, Opetusalan Ammattijärjestöstä ja Suo
men Rehtorit r.y:stä. Työryhmä teki myös 
uudistuksen perusteena olevat kuntakohtaiset 
koelaskelmat 

Esitysluonnoksesta on neuvoteltu erikseen 
Suomen Kuntaliiton ja Opetusalan Ammatti
järjestö OAJ:n kanssa. 

1. 

5. Tarkemmat säännökset ja 
määräykset 

Peruskoululain 31 ja 31 a-3 1 c §:n kumoami
sen johdosta peruskouluasetuksen 45 ja 82 § 
käyvät tarpeettomiksi ja ne on tarkoitus kumo
ta. Opetusministeriön peruskoululain 31 §:n pe
rusteella tekemät päätökset korottaa kuntien 
laskennallisia tuntimääriä raukeaisivat lain voi
maan tullessa. Kunnat voisivat hakea opetus
ministeriöltä korotusta yksikköhintaan. 

6. Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 1 päivänä 
elokuuta 1995. Lakeja sovellettaisiin ensimmäi
sen kerran vuoden 1996 valtionosuuksia mää
rättäessä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotuk
set 

Laki 
peruskoululain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 27 päivänä toukokuuta 1983 annetun peruskoululain (476/83) 31 ja 31 a-31 c §, 

sellaisina kuin ne ovat 3 päivänä elokuuta 1992 annetussa laissa (707/92), sekä 
lisätään lakiin uusi 84 d § seuraavasti: 

10 a luku 

Rahoitus 

84d § 
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta an

netun lain mukaisia kuntakohtaisia yksikkö
hintoja laskettaessa käytetään kunnan perus
koulujen rakennetta ja opetuksen järjestämis
tapaa kuvaavaa tunnuslukua. Tunnusluku las
ketaan jäljempänä säädetyllä tavalla oppilasta 
kohti määräytyvien lukujen keskiarvona. 

Tunnuslukua laskettaessa käytettävä oppi
laskohtainen luku on 1,7. Kunnassa, jossa ei 
ole yläasteen koulua, luku on kuitenkin 1,5. 

Edellä 2 momentissa tarkoitettua oppilas
kohtaista lukua korotetaan: 

1) alle 80 oppilaan ala-asteen koulua käyvän 

oppilaan osalta luvulla, joka saadaan, kun 
luvun 80 ja koulun oppilasmäärän erotuksella 
kerrotaan luku 0,02; 

2) kunnan ainoaa samankielistä yläasteen 
koulua, jossa oppilasmäärä on alle 180, käyvän 
oppilaan osalta luvulla, joka saadaan, kun 
luvun 180 ja koulun oppilasmäärän erotuksella 
kerrotaan luku 0,01, kuitenkin enintään luvulla 
1,0; sekä 

3) 36 a §:ssä tarkoitettua erityisopetusta saa
van oppilaan osalta luvulla 1 ,8. 

Edellä 3 momentin 3 kohdassa tarkoitettujen 
oppilaiden osalta ei oteta huomioon saman 
momentin 1 ja 2 kohdassa mainittuja korotuk
sia. 

Oppilasmäärien laskemisessa noudatetaan, 
mitä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 
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annetun lain 20 §:n nojalla säädetään. Tunnus
lukua laskettaessa ei oteta kuitenkaan huo
mioon peruskoulua korvaavan koulun oppilai
ta. 

2. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 
1995. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin. 

Laki 
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta 

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

(705/92) 12 § seuraavasti: 

12 § 

Peruskoulun yksikköhinnan laskeminen 

Peruskoulun ja peruskoulua korvaavan kou
lun oppilasta kohden määräytyvä yksikköhinta 
lasketaan kutakin kuntaa varten joka neljäs 
vuosi kunnille näistä kouluista koko maassa 
yksikköhinnan määräämistä edeltäneenä vuon
na aiheutuneiden kokonaiskustannusten perus
teella. Kuntakohtaisia yksikköhintoja lasketta
essa otetaan huomioon, sen mukaan kuin 
asetuksella tarkemmin säädetään, peruskoulu
lain 84 d §:n mukaan laskettu kunnan perus
koulujen rakennetta ja opetuksen järjestämis
tapaa kuvaava tunnusluku, yläasteen ylläpitä
minen ja kunnan asukastiheys. Yksikköhinnat 
on määrättävä sellaisiksi, että ne markkamää
rät, jotka saadaan kertomalla kuntakohtaiset 
yksikköhinnat kuntien peruskoulujen ja kun
nissa sijaitsevien peruskoulua korvaavien kou
lujen oppilasmäärillä, yhteenlaskettuina vastaa
vat kokonaiskustannuksia. Ruotsinkielisissä ja 
kaksikielisissä kunnissa kuntakohtaisia yksik-

Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 1995 

köhintoja korotetaan viidellä prosentilla ruot
sinkielisten oppilaiden ja saamelaisten kotiseu
tualueen kunnissa vastaavalla prosenttimääräl
lä saamenkieliseen opetukseen osallistuvien op
pilaiden osalta. Opetusministeriö voi lisäksi 
erityisestä syystä hakemuksesta korottaa kun
nan yksikköhintaa. 

Muina kuin 1 momentissa mainittuina vuo
sina kutakin kuntaa varten viimeksi määrättyä 
yksikköhintaa muutetaan 1 momentissa tarkoi
tetun tunnusluvun muutoksen mukaisesti. 
Määrättäessä yksikköhintoja tässä momentissa 
tarkoitetulle vuodelle otetaan lisäksi huomioon 
yläasteen ylläpitäminen siten kuin 1 momentis
sa säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 
1995. 

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran mää
rättäessä vuoden 1996 yksikköhintoja. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin. 

Tasavallan Presidentti 

MARTTI AHTISAARI 

Opetusministeri Olli-Pekka Heinonen 



HE 35/1995 vp 7 

Liite 

1. 
Laki 

peruskoululain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 27 päivänä toukokuuta 1983 annetun peruskoululain (476/83) 31 ja 31 a-31 c §, 

sellaisina kuin ne ovat 3 päivänä elokuuta 1992 annetussa laissa (707/92), sekä 
lisätään lakiin uusi 84 d § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

31 § 
Peruskoulun käyttökustannusten valtionosuu- (kumotaan) 

den laskemisessa käytettävä tuntimäärä kunnas-
sa muodostuu peruskoulun ala-astetta, yläastet-
ta, erityisopetusta, sairaalaopetusta, esiopetusta, 
lisäopetusta, kerhotoimintaa ja opettajille mää-
rättäviä erityisiä tehtäviä varten 31 a-31 c §:ssä 
säädetyllä tavalla lasketusta tuntimäärästä. 
Kaksikielisessä kunnassa tuntimäärä lasketaan 
erikseen kumpaakin kieliryhmää varten. Opetus-
ministeriö voi erityisestä syystä hakemuksesta 
korottaa tässä pykälässä tarkoitettua tuntimää-
rää. 

Kunnan 1 momentissa tarkoitettuun tuntimää
rään luetaan myös kunnassa sijaitsevan perus
koulua korvaavan koulun perusteella soveltuvin 
osin 31 a-31 c §:n mukaisesti lasketut tunnit. 

31 a § 
Peruskoulun ala-asteen opetuksen laskennalli- (kumotaan) 

nen tuntimäärä on 28,5 tuntia viikossa kutakin 
koulun oppilasmäärän perusteella asetuksella 
säädetyllä tavalla laskettua rehtorin ja luokan-
opettajan virkaa kohti. Milloin koululla on 
mainitulla tavalla laskettuja virkoja vähintään 
seitsemän, tuntimäärää korotetaan kutakin vir-
kaa kohti kahdella tunnilla viikossa. 

Peruskoulun yläasteen opetuksen laskennalli
nen tuntimäärä on 35 tuntia viikossa koulun 
vuosiluokkaa kohti ja lisäksi 1,5 tuntia viikossa 
kutakin yläasteen oppilasta kohti. Milloin vuo
siluokalla on vain yksi perusopetusryhmä, perus
koulun yläasteen opetuksen laskennallinen tunti
määrä on kuitenkin yhteensä 56 tuntia viikossa 
sekä, jos tällaisen perusopetusryhmän koko on 
yli 24 oppilasta, 56 tuntia viikossa ja lisäksi 
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Voimassa oleva laki 

kolme tuntia viikossa kutakin mainitun oppilas
määrän ylittävää oppilasta kohti. Jos peruskou
lun yläasteella on vähintään 525 oppilasta, on 
laskennallinen tuntimäärä edellä säädetystä poi
keten yhteensä 1,7 tuntia viikossa oppilasta 
kohti. 

31 b § 
Peruskoulun erityisopetuksen ja sairaalaope

tuksen sekä peruskoulun kerhotoiminnan ja opet
tajille määrättyjen erityisten tehtävien laskennal
linen tuntimäärä viikossa on yhteensä 11 tuntia 
kuntaa kohti sekä 23,5 tuntia yläasteen ja 1 tunti 
ala-asteen koulua ja erityiskoulua kohti sekä 5 
tuntia 11 §:ssä ja 32 §:n 3 momentissa tarkoi
tettua opetusta ja 3,1 tuntia muuta erityisope
tusta kunnan päätöksellä saavaa oppilasta kohti 
sekä lisäksi 10,9 prosenttia 31 a §:n mukaan 
lasketusta tuntimäärästä. 

Ruotsinkielisissä ja kaksikielisissä kunnissa 1 
momentissa tarkoitettua viikoittaista tuntimää
rää korotetaan 11 tunnilla. 

Tässä pykälässä tarkoitettua peruskoulua kor
vaavan koulun perusteella laskettu tuntimäärä 
viikossa on 1 ja 2 momentista poiketen 23,5 
tuntia yläasteen vuosiluokkia vastaavat luokat 
käsittävää koulua kohti sekä 3,1 tuntia erityis
opetusta koulun päätöksellä saavaa oppilasta 
kohti sekä lisäksi 7 prosenttia 31 a §:n mukaan 
lasketusta tuntimtiärästä. 

31 c§ 
Peruskouluopetuksen laskennallista tuntimää

rää korotetaan asetuksella säädettävällä tavalla, 
milloin kunnassa annetaan: 

1) 4 §:n 2 momentissa tarkoitettua lisäope
tusta; 

2) 4 §:n 3 momentissa tarkoitettua esiopetus
ta eri/lisessä opetusryhmässä; 

3) yhteisenä aineena kahden tai useamman 
vieraan kielen tai toisen kotimaisen kielen ja 
yhden tai useamman vieraan kielen opetusta; 

4) 25 §:n 2 momentissa tarkoitettua vieras
kielistä opetusta erillisessa opetusryhmässä; 

5) 27 §:n 4 momentissa tarkoitetun tiidinkie
len tai toisen kotimaisen kielen opetusta; sekä 

6) kaksikielisille oppilaille tarkoitettua äidin
kielen tai toisen kotimaisen kielen opetusta; sekä 

7) valinnaisena aineena opetettavan saamen 
kielen opetusta saamelaisten kotiseutualueella 
asuville oppilaille. 

Ehdotus 

(kumotaan) 

(kumotaan) 
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Ehdotus 

10 a luku 

Rahoitus 

84 d § 

9 

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta an
netun lain mukaisia kuntakohtaisia yksikköhin
toja laskettaessa käytetään kunnan peruskoulu
jen rakennetta ja opetuksen jä1jestämistapaa 
kuvaavaa tunnuslukua. Tunnusluku lasketaan 
jäljempänä säädetyllä tavalla oppilasta kohti 
määräytyvien lukujen keskiarvona. 

Tunnuslukua laskettaessa käytettävä oppilas
kohtainen luku on 1,7. Kunnassa, jossa ei ole 
yläasteen koulua, luku on kuitenkin 1,5. 

Edellä 2 momentissa tarkoitettua oppilaskoh
taista lukua korotetaan: 

1) alle 80 oppilaan ala-asteen koulua käyvän 
oppilaan osalta luvulla, joka saadaan, kun luvun 
80 ja koulun oppilasmäärän erotuksella kerro
taan luku 0,02; 

2) kunnan ainoaa samankielistä yläasteen 
koulua, jossa oppilasmäärä on alle 180, käyvän 
oppilaan osalta luvulla, joka saadaan, kun luvun 
180 ja koulun oppilasmäärän erotuksella kerro
taan luku 0,01, kuitenkin enintään luvulla 1,0; 
sekä 

3) 36 a §:ssä tarkoitettua erityisopetusta saa
van oppilaan osalta luvulla 1,8. 

Edellä 3 momentin 3 kohdassa tarkoitettujen 
oppilaiden osalta ei oteta huomioon saman mo
mentin 1 ja 2 kohdassa mainittuja korotuksia. 

Oppilasmäärien laskemisessa noudatetaan, mi
tä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta an
netun lain 20 §:n nojalla säädetään. Tunnuslu
kua laskettaessa ei oteta kuitenkaan huomioon 
peruskoulua korvaavan koulun oppilaita. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 
1995. 

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

opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta 

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

(705/92) 12 § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

12 § 

Peruskoulun yksikköhinnan laskeminen 

Peruskoulun ja peruskoulua korvaavan kou
lun oppilasta kohden määräytyvä yksikköhinta 
lasketaan kutakin kuntaa varten joka neljäs 
vuosi kunnille näistä kouluista koko maassa 
yksikköhinnan määräämistä edeltäneenä vuon
na aiheutuneiden kokonaiskustannusten perus
teella. Kuntakohtaisia yksikköhintoja lasketta
essa otetaan huomioon, sen mukaan kuin 
asetuksella tarkemmin säädetään, opetuksen 
laskennallinen oppilasta kohden laskettu tunti
määrä, yläasteen ylläpitäminen ja kunnan asu
kastiheys. Yksikköhinnat on määrättävä sellai
siksi, että ne markkamäärät, jotka saadaan 
kertomalla kuntakohtaiset yksikköhinnat kun
tien peruskoulujen ja kunnissa sijaitsevien pe
ruskoulua korvaavien koulujen oppilasmääril
lä, yhteenlaskettuina våstaavat kokonaiskus
tannuksia. Ruotsinkielisissä ja kaksikielisissä 
kunnissa sekä saamelaisten kotiseutualueella 
kuntakohtaisia yksikköhintoja korotetaan li
säksi kahdella prosentilla ruotsinkielisten oppi
laiden sekä saamenkieliseen opetukseen osallis
tuvien oppilaiden osalta. 

Muina kuin 1 momentissa mainittuina vuo
sina kutakin kuntaa varten viimeksi määrättyä 
yksikköhintaa muutetaan oppilasta kohti las
ketussa opetuksen laskennallisessa tuntimää
rässä tapahtuneiden muutosten mukaisesti. 
Määrättäessä yksikköhintoja tässä momentissa 
tarkoitetulle vuodelle otetaan lisäksi huomioon 
yläasteen ylläpitäminen siten kuin 1 momentis
sa säädetään. 

Ehdotus 

12 § 

Peruskoulun yksikköhinnan laskeminen 

Peruskoulun ja peruskoulua korvaavan kou
lun oppilasta kohden määräytyvä yksikköhinta 
lasketaan kutakin kuntaa varten joka neljäs 
vuosi kunnille näistä kouluista koko maassa 
yksikköhinnan määräämistä edeltäneenä vuon
na aiheutuneiden kokonaiskustannusten perus
teella. Kuntakohtaisia yksikköhintoja lasketta
essa otetaan huomioon, sen mukaan kuin 
asetuksella tarkemmin säädetään, peruskoulu
lain 84 d §:n mukaan laskettu kunnan peruskou
lujen rakennetta ja opetuksen järjestämistapaa 
kuvaava tunnusluku, yläasteen ylläpitäminen ja 
kunnan asukastiheys. Yksikköhinnat on mää
rättävä sellaisiksi, että ne markkamäärät, jotka 
saadaan kertomalla kuntakohtaiset yksikköhin
nat kuntien peruskoulujen ja kunnissa sijaitse
vien peruskoulua korvaavien koulujen oppilas
määrillä, yhteenlaskettuina vastaavat kokonais
kustannuksia. Ruotsinkielisissä ja kaksikielisis
sä kunnissa kuntakohtaisia yksikköhintoja ko
rotetaan viidellä prosentilla ruotsinkielisten op
pilaiden ja saamelaisten kotiseutualueen kun
nissa vastaavalla prosenttimäärällä saamenkieli
seen opetukseen osallistuvien oppilaiden osalta. 
Opetusministeriö voi lisäksi erityisestä syystä 
hakemuksesta korottaa kunnan yksikköhintaa. 

Muina kuin 1 momentissa mainittuina vuo
sina kutakin kuntaa varten viimeksi määrättyä 
yksikköhintaa muutetaan 1 momentissa tarkoi
tetun tunnusluvun muutoksen mukaisesti. Mää
rättäessä yksikköhintoja tässä momentissa tar
koitetulle vuodelle otetaan lisäksi huomioon 
yläasteen ylläpitäminen siten kuin 1 momentis
sa säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 
1995. 
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Ehdotus 

Lakia sovelletaan ensimmazsen kerran mää
rättäessä vuoden 1996 yksikköhintoja. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin. 




