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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuri
toimen rahoituksesta annetun lain, valtionosuutta saavista kansan
opistoista annetun lain 12 ja 28 §:n sekä opintokeskuslain 23 §:n 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ope
tus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua 
lakia kunnan rahoitusosuuden laskemisen 
osalta. Markkamäärissä, jotka lisätään kun
nan rahoitusosuuteen lukion ja ammatillisen 
koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuen, 
ammatillisen lisäkoulutuksen kustannusten 
sekä julkisen talouden tasapainottamiseksi 
toteutettujen valtionosuuksien vähennysten 
perusteella, otettaisiin huomioon kustannus
tason arvioitu muutos. Kunnan rahoitusosuu
dessa otettaisiin lisäksi huomioon valtion 
ylläpitämän Pelastusopiston laskennalliset 
kustannukset. 

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 
annetun lain säännöksiä perustamishankkee
seen myönnetyn valtionosuuden maksami
sesta ehdotetaan muutettavaksi siten, että 
valtionosuus voitaisiin myös vuoden 1997 
jälkeen maksaa jälkirahoituksena seitsemän 
vuoden aikana hankkeen valmistumista seu
raavan kalenterivuoden alusta. 

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset 
ammattikorkeakoulujen yksikköhintojen 
määräämisestä silloin kun yksikköhinnan 
laskennassa tarvittavia kustannuksia ei uusi
en tutkintojen osalta vielä ole mahdollista 
selvittää. 

370264 

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 
annettua lakia ja valtionosuutta saavista 
kansanopistoista annettua lakia ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että toiminnan laajuus 
huomioon ottaen olennaisessa määrin vuok
ratiloissa toimivan ammatillisen oppilaitok
sen, ammatillisen erityisoppilaitoksen, am
mattikorkeakoulun, ammatillista peruskoulu
tusta järjestävän musiikkioppilaitoksen ja 
kansanopiston yksikköhintaa voitaisiin ko
rottaa oppilaitokselle taloudellisesti merkittä
vistä vuokrista aiheutuvien kustannusten pe
rusteella. 

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 
annettua lakia, valtionosuutta saavista kan
sanopistoista annettua lakia ja opintokeskus
lakia ehdotetaan lisäksi muutettavaksi siten, 
että vuonna 1998 maksettavaksi tarkoitettu 
erä vielä maksamatta olevista vanhan meno
perusteisen valtionosuusjärjestelmän mukai
sista valtionosuuksista siirretään maksetta
vaksi vuonna 2001. 

Esitys liittyy valtion vuoden 1998 talous
arvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväk
si sen yhteydessä. 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan 
voimaan vuoden 1998 alusta. 
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PERUSTELUT 

1. Nykytila 

1.1. Kunnan rahoitusosuus opetustoimen ja 
kiljaston käyttökustannuksiin 

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjes
telmä uudistettiin vuoden 1997 alusta voi
maan tulleella lailla opetus- ja kulttuuritoi
men rahoituksesta annetun lain muuttamises
ta (1151/1996). Prosenttiperusteisesta val
tionosuudesta yksikköhintojen mukaisiin 
laskennallisiin kustannuksiin luovuttiin oppi
laan kotikunnan maksuosuusjärjestelmän 
piirissä aikaisemmin olleen koulutuksen sekä 
taiteen perusopetuksen, kunnan kirjastotoi
men ja kuntien kulttuuritoiminnan osalta. 
Valtionosuus mainittuihin toimintoihin mää
räytyy kuntien osalta vuoden 1997 alusta 
yksikköhintojen perusteella lasketun valtion
osuuden perusteen ja kunnan asukasmäärään 
perustuvan rahoitusosuuden erotuksena. 
Kunnan rahoitusosuus asukasta kohden on 
kaikissa kunnissa yhtä suuri. Kuntayhtymät 
ja yksityisten oppilaitosten ylläpitäjät saavat 
yksikköhintojen mukaisen rahoituksen oppi
laan kotikunnan maksuosuusjärjestelmän 
piirissä aikaisemmin olleeseen koulutukseen. 
Erillisistä oppilaan kotikunnan maksuosuuk
sista on vuoden 1997 alusta luovuttu lukuun 
ottamatta sairaalassa järjestettävää peruskou
luopetusta. 

Kunnan rahoitusosuus opetustoimen ja 
kirjaston käyttökustannuksiin kattaa kaiken 
aikaisemmin kotikunnan maksuosuusjärjes
telmän piirissä olleen opetusministeriön hal
linnonalan koulutuksen. Kunnan rahoi
tusosuudessa ei sen sijaan ole otettu huomi
oon Pelastusopistosta annetussa laissa 
(1165/1994) tarkoitetun Pelastusopiston 
opiskelijoiden kotikuntien maksuosuuksia 
valtiolle. Mainitun lain 4 §:n mukaan Pelas
tusopistossa ammatilliseen peruskoulutuk
seen osallistuvan opiskelijan kotikunta on 
velvollinen maksamaan opiskelijasta valtiolle 
maksuosuuden, joka vastaa opetus- ja kult
tuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa 
(705/1992) ammatillista koulutusta saavasta 
oppilaasta säädettyä kotikunnan maksuosuut
ta. Kun opetus- ja kulttuuritoimen rahoituk
sesta annetusta laista on kumottu oppilaan 
kotikunnan maksuosuutta koskevat säännök
set vuoden 1997 alusta ja mainittuja mak
suosuuksia ei siten opetustoimessa enää las-

keta, ei Pelastusopistosta annetun lain viit
taussäännöstä opetus- ja kulttuuritoimen ra
hoituksesta annetun lain kotikunnan maksuo
suutta koskeviin säännöksiin voi enää sovel
taa. Näin ollen kunnat eivät ole vuoden 
1997 alusta velvollisia osallistumaan Pelas
tusopiston kustannuksiin, vaan säännösten 
mukaan valtio vastaa Pelastusopiston kustan
nuksista kokonaisuudessaan. Mainittu Pelas
tusopistosta annetun lain 4 § on ehdotettu 
vuoden 1997 alusta kumottavaksi hallituk
sen esityksellä Pelastusopistosta annetun lain 
4 §:n kumoamisesta (HE 108/1997 vp). 

Hallituksen esityksessä koulutusta koske
vaksi lainsäädännöksi (HE 86/1997 vp) eh
dotetaan, että myös Pelastusopistossa annet
tava ammatillinen peruskoulutus otettaisiin 
vuodesta 1999 huomioon kunnan rahoi
tusosuudessa opetustoimen ja kirjaston käyt
tökustannuksiin. Kunnan rahoitusosuuteen 
julkisen talouden tasapainottamiseksi lisättä
vää asukaskohtaista markkamäärää ehdote
taan mainitussa hallituksen esityksessä koro
tettavaksi yhdellä markalla Pelastusopistossa 
järjestettävästä ammatillisesta peruskoulutuk
sesta aiheutuvien kustannusten vuoksi. 

Kunnan rahoitusosuudessa on myös otettu 
huomioon ammatillisen lisäkoulutuksen ra
hoitusjärjestelmän uudistaminen sekä lukion 
ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden 
koulumatkatukea koskeva uudistus. Lisäkou
lutuksen rahoitus ja kuljetusten tukeminen 
siirrettiin pois valtionosuusjärjestelmästä 
vuoden 1997 alusta. Kuntien ja valtion väli
sen kustannustenjaon ennallaan pysyttämi
seksi kunnan rahoitusosuutta on mainittujen 
uudistusten vuoksi korotettu. Lisäksi kunnan 
rahoitusosuuden lisäyksenä otetaan vuoden 
1997 alusta huomioon vuodesta 1996 to
teutetut asukasmääriin perustuvat kuntien 
valtionosuuksien säästöt opetus- ja kulttuuri
toimessa. Kaikista edellä mainituista mark
kamääristä säädetään opetus- ja kulttuuritoi
men rahoituksesta annetun lain 9 §:n 4 mo
mentissa ja ne ovat kiinteämääräisiä. Niihin 
ei, toisin kuin valtionosuuden perusteena 
oleviin yksikköhintoihin, tehdä kustannus
tason muutoksen edellyttämiä tarkistuksia. 
Kun kunnan valtionosuus opetus- ja kirjasto
toimen kustannuksiin määräytyy yksikköhin
tojen perusteella lasketun valtionosuuden 
perusteen ja kunnan rahoitusosuuden erotuk
sena, kasvaa valtion kustannusosuus kustan-
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nustason muutosta vastaavasti niissä toimin
noissa, joiden osalta kunnan rahoitusosuus 
on määritelty kiinteän markkamäärän perus
teella. 

1.2. Ammattikorkeakoulujen 
yksikköhintojen laskemisessa 
käytettävät kustannukset 

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 
annetun lain 14 a §:n 1 momentin mukaan 
ammattikorkeakoulujen yksikköhinnat opis
kelijaa kohden lasketaan joka toinen vuosi 
ammattikorkeakoulututkinnoittain kustakin 
tutkinnosta yksikköhinnan määräämistä edel
täneenä vuonna aiheutuneiden valtakunnal
listen kokonaiskustannusten perusteella. Jos 
tutkintoon johtavasta koulutuksesta aiheutu
neita kokonaiskustannuksia ei ole mahdollis
ta selvittää, lasketaan yksikköhinta asian
omaisen koulutusalan tutkinnoista aiheutu
neiden kokonaiskustannusten perusteella. 
Laki ei sen sijaan sisällä säännöksiä siitä, 
miten yksikköhinnat lasketaan silloin, kun 
tutkinto on uusi ja se kuuluu koulutusalaan, 
jolla ei aikaisemmin ole suoritettu tutkintoja. 
Tällöin yksikköhinnan laskennassa tarvitta
via tutkinnon tai koulutusalan toteutuneita 
kustannuksia ole vielä olemassa. Tällainen 
tilanne on syntymässä, kun vapaa-aika ja 
liikunta-alan koulutus käynnistyy ammatti
korkeakouluissa. 

Asianomaisen koulutusalan tutkinnoista 
aiheutuneiden kokonaiskustannusten sovelta
minen määrättäessä uuden tutkinnon yksik
köhintaa saattaa myös käytännössä olla epä
tarkoituksenmukaista, koska tutkintokohtai
set kustannukset ja rahoitustarpeet voivat 
koulutusalan sisällä poiketa merkittävästikin 
toisistaan. 

1.3. Vuokrakustannusten perusteella 
yksikköhintoihin tehtävä korotus 

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 
annetun lain 14 §:n 2 momentin, 14 a §:n 
2 momentin ja 16 §:n 2 momentin sekä val
tionosuutta saavista kansanopistoista annetun 
lain (1218/1993) 12 §:n 3 momentin mukaan 
ammatillisen oppilaitoksen, ammatillisen 
erityisoppilaitoksen, ammattikorkeakoulun, 
ammatillista peruskoulutusta järjestävän mu
siikkioppilaitoksen ja kansanopiston yksik
köhintoja voidaan korottaa sillä perusteella, 
että oppilaitos toimii pääasiassa vuokratilois
sa. Yksikköhinnan korottaminen on siten 

mahdollista, jos yli puolet oppilaitoksen ti
loista on vuokratiloja. Opetusministeriö vah
vistaa yksikköhinnan korotuksen perusteena 
olevan vuosivuokran. Korotuksen perusteena 
käytettäväksi vuokraksi vahvistetaan vuok
raan sisältyvä pääomakustannusten osuus. 
Yksikköhinnan korottaminen vuokrakustan
nusten perusteella on opetusministeriön har
kinnassa. Vuokrakustannusten perusteella 
yksikköhintoihin tehtävällä korotuksella tur
vataan pääosin vuokratiloissa toimivien op
pilaitosten valtionosuuden kohdentuminen 
oikeudenmukaisesti. Yksikköhinnan korotuk
sen perusteena olevien tilojen vuokria ei ote
ta huomioon laskettaessa niitä kustannuksia, 
joiden perusteella määrätään käyttökustan
nusten valtionosuuden perusteena käytettävät 
yksikköhinnat 

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 
annetun lam 9 §:n 2 momentin 9 kohdan 
mukaan kunnan rahoitusosuudessa opetustoi
men ja kirjaston käyttökustannuksiin otetaan 
huomioon mainitussa lainkohdassa tarkoitet
tu perustamishankkeista oppilaitosten ylläpi
täjille aiheutuvien kustannusten perusteella 
laskettava markkamäärä. Nämä kunnilta ra
hoitusosuuden yhteydessä perittävät markka
määrät maksetaan lain 40 §:n 1 momentin 
mukaisesti oppilaitosten ylläpitäjille niin sa
nottuna investointilisänä. Investointilisää ei 
kuitenkaan lasketa kunnan rahoitusosuuteen 
eikä makseta ylläpitäjälle, jos oppilaitoksen 
ylläpitäjän yksikköhintaa on edellä seloste
tulla tavalla korotettu vuokrakustannusten 
perusteella. Yksikköhinnan korotuksen kat
sotaan tällöin kattavan ylläpitäjän pääoma
kustannukset valtionosuusjärjestelmässä. 

Rajoitus, jonka mukaan yksikköhintaa voi
daan korottaa vain, jos yli puolet oppilaitok
sen tiloista on vuokratiloja, on osoittautunut 
käytännössä epätarkoituksenmukaiseksi. Op
pilaitosten toiminnan kannalta merkittäviä 
vuokratiloja, jotka saattavat laajuudeltaan ja 
kustannusvaikutuksiltaan vastata perusta
mishankkeita, jää erillisen suoraan vuokrati
loissa toimiville oppilaitoksille kohdennetun 
valtionosuuden ulkopuolelle. Eräissä suurissa 
oppilaitoksissa on isoja vuokratiloja, jotka 
eivät kuitenkaan muodosta pääosaa oppilai
toksen toimitiloista. Mainittu rajoitus on 
osoittautunut erityisen ongelmalliseksi kehi
tettäessä ammatillisen koulutuksen ja am
mattikorkeakoulujen oppilaitosverkostoa. 
Yhdistettäessä oppilaitoksia suuremmiksi 
kokonaisuuksiksi aikaisemmin pääasiassa 
vuokratiloissa toimineiden oppilaitosten yk-
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sikköhinnan korotus on poistunut, jos uuden 
oppilaitoksen tiloista alle puolet on ollut 
vuokratiloja. Tämä on aiheuttanut oppilaitos
ten ylläpitäjille taloudellisia menetyksiä ja 
vaikeuttanut oppilaitosten yhdistämistä kos
kevien päätösten tekemistä. 

Hallituksen esityksessä koulutusta koske
vaksi lainsäädännöksi ehdotetaan, että jär
jestettäessä ammatillista koulutusta tai am
mattikorkeakouluopintoja toiminnan laajuus 
huomioon ottaen olennaisessa määrin vuok
ratiloissa, koulutuksen järjestäjälle määrättyä 
yksikköhintaa voidaan korottaa opetusminis
teriön valtionosuuden laskentaperusteeksi 
vahvistaman vuosivuokran perusteella. Vas
taavasti voitaisiin korottaa myös kansanopis
ton ja liikunnan koulutuskeskuksen yksikkö
hintaa. Vuokrat, jotka lain voimaan tullessa 
on hyväksytty yksikköhintojen korotusperus
teiksi, säilyisivät ilman eri toimenpiteitä uu
den lainsäädännön mukaisina yksikköhinto
jen korotusperusteina. Enää ei edellytettäisi, 
että oppilaitoksen ylläpitäjänä toimiva kou
lutuksen järjestäjä toimii pääasiassa vuokra
tiloissa. 

Edellä mainitun hallituksen esityksen mu
kaan siihen sisältyviä uusia rahoitusta koske
via säännöksiä sovellettaisiin vuoden 1999 
alusta. On ennakoitavissa, että mainittu halli
tuksen esitys johtaa siihen, että suunnitteilla 
olevia oppilaitosten yhdistämisiä pyritään 
lykkäämään uuden lainsäädännön sovelta
misajankohtaan, jos aikaisemmin tapahtuva 
yhdistäminen aiheuttaisi uusille oppilaitok
sille taloudellisia menetyksiä yksikköhinto
jen korotusperusteena käytettyjen vuokrien 
poistumisen perusteella. 

1.4. Valtionosuuden maksaminen 
perustaruishankkeeseen 

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 
annetun lain 40 §:n 5 momentin mukaan pe
rustamishankkeeseen suoritettava valtion
osuus maksetaan kunnalle taikka muulle op
pilaitoksen tai muun laitoksen ylläpitäjälle 
kuukausittain yhtä suurissa erissä hankkeen 
arvioituna toteutusaikana. Lain 50 §:n 4 mo
mentin mukaan valtionosuus perusta
mishankkeeseen voidaan vuosina 
1993-1997 kuitenkin myöntää ehdolla, että 
se maksetaan jälkirahoituksena hankkeen 
valmistumista seuraavan kalenterivuoden 
alusta seitsemän vuoden aikana yhtä suurina 
vuotuisina erinä. Kukin vuosierä maksetaan 
tällöin ennen maaliskuun loppua ja siihen 

lisätään maksamaUoman valtionosuuden 
osalle laskettu Suomen Pankin peruskorkoa 
vastaava vuotuinen korko, joka lasketaan 
ensimmäisen vuosierän maksupäivästä. Val
tionosuushakemuksessa on ilmoitettava, 
suostuuko hakija valtionosuuden maksami
seen jälkirahoituksena. 

Edellä mainitussa hallituksen esityksessä 
koulutusta koskevaksi lainsäädännöksi ehdo
tetaan, että mahdollisuudesta maksaa perus
tamishankkeeseen myönnetty valtionosuus 
jälkirahoituksena seitsemän vuoden aikana 
hankkeen valmistumista seuraavasta vuodes
ta lukien säädetään pysyvänä järjestelynä. 
Mainitun hallituksen esityksen mukaan sii
hen sisältyviä uusia rahoitusta koskevia 
säännöksiä sovellettaisiin vuodesta 1999. 
Koska voimassa olevan lainsäädännön mu
kaan jälkirahoitusta voidaan soveltaa viimei
sen kerran vuonna 1997 myönnettäviin pe
rustamishankkeiden valtionosuuksiin, val
tionosuuksia ei voitaisi maksaa jälkirahoi
tuksena vuonna 1998 päätettäviin perusta
mishankkeisiin. Tämä edellyttäisi joko hank
keiden määrän supistamista suunnitellusta tai 
perustamishankkeisiin varattujen määräraho
jen lisäämistä valtion talousarviossa. Lisäksi 
jälkirahoitusjärjestelmään tulisi epätarkoituk
senmukainen vuoden mittainen katkos. 

1.5. Maksamattomien valtionosuuksien 
maksatus 

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 
annetun lain 49 §:n 2 momentin mukaan 
vuosien 1993 ja 1994 alussa maksamatta 
olleet ennen mainittuja vuosia voimassa ol
leen vanhan menoperusteisen valtionosuus
järjestelmän mukaiset valtionosuudet, -avut 
ja -avustukset maksetaan jälkikäteen vuosina 
1994-2000. Menettely koskee kaikkea ny
kyisin mainitun lain soveltamisalaan kuulu
vaa opetus- ja kulttuuritointa. Valtionosuutta 
saavista kansanopistoista annetun lain 
28 §:n 2 momentissa ja opintokeskuslain 
(1215/1993) 23 §:n 2 momentissa säädetään 
vastaavasta maksamattomien valtionosuuksi
en maksamismenettelystä kansanopistojen ja 
opintokeskusten osalta. Maksamattomien 
valtionosuuksien maksatuksen siirtäminen 
liittyi julkisen talouden tasapainottamiseksi 
toteutettuihin säästötoimenpiteisiin. 

Maksamattomista valtionosuuksista, 
-avuista ja -avustuksista on vuonna 1994 
maksettu yksi kahdeskymmenesosa ja vuosi
na 1996 ja 1997 kumpanakin vuonna yksi 



HE 122/1997 vp 5 

viidesosa. Edellä mainittujen säännösten mu
kaan vuosina 1998 ja 2000 tulee kumpana
kin maksettavaksi yksi viidesosa ja vuonna 
1999 kolme kahdeskymmenesosaa. Yhdelle 
viidesosalle maksamattomien valtionosuuksi
en kokonaismäärästä lasketaan viiden vuo
den ajalta kuuden prosentin vuotuinen kor
ko, joka tulisi maksettavaksi vuonna 1998. 
Vuonna 1998 maksettavaksi tulisi yhteensä 
356,5 miljoonaa markkaa maksamattornia 
vanhan menoperusteisen valtionosuusjärjes
telmän mukaisia valtionosuuksia, -apuja ja 
-avustuksia sekä korkoja. 

2. Ehdotetut muutokset 

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 
annetun lain 9 §:n 2 momentin 8 kohtaa eh
dotetaan muutettavaksi siten, että kunnan 
rahoitusosuudessa opetustoimen ja kirjaston 
käyttökustannuksiin otetaan jo vuodesta 
1998 lukien huomioon valtion ylläpitämässä 
Pelastusopistossa järjestettävän ammatillisen 
peruskoulutuksen laskennalliset kustannuk
set. Mainitut kustannukset laskettaisiin ker
tomalla ammatillista peruskoulutusta Pelas
tusopistossa saavien opiskelijoiden määrä 
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta an
netun lain 10 §:ssä tarkoitetulla ammatillis
ten oppilaitosten ja ammatillisten erityisop
pilaitosten yksikköhintojen keskimääräisellä 
markkamäärällä. Yhteenlasketut kuntien ra
hoitusosuudet ovat 43 prosenttia mainituista 
kustannuksista. Ehdotus vastaa ennen vuo
den 1997 alkua voimassa olleita säännöksiä 
siinä suhteessa, että kunnat olisivat velvolli
sia osallistumaan Pelastusopistossa järjeste
tyn ammatillisen peruskoulutuksen kustan
nuksiin samalla tavalla kuin ammatillisista 
oppilaitoksista annetussa laissa ( 487 11987) 
tarkoitettujen ammatillisten oppilaitosten 
kustannuksiin. Vuonna 1997 Pelastusopiston 
kustannuksista vastaa poikkeuksellisesti ko
konaisuudessaan valtio. 

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 
annetun lain 9 §:n 4 momenttiin ehdotetaan 
lisättäväksi säännökset kustannustason huo
mioon ottamisesta markkamäärissä, jotka 
lisätään kunnan rahoitusosuuteen lukion ja 
ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden 
koulumatkatuen, ammatillisen lisäkoulutuk
sen rahoituksen ja julkisen talouden tasapai
nottamiseksi toteutettujen valtionosuuden 
vähennysten perusteella. Mainitut markka
määrät muutettaisiin vuosittain varainhoito
vuoden arvioituun kustannustasoon. Näin 

turvataan, että valtion ja kuntien välinen 
kustannusten jako pysyy ennallaan kustan
nustason muuttuessa. 

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 
annetun lain 14 a §:n 1 momenttiin ehdote
taan lisättäväksi säännös ammattikorkeakou
lujen yksikköhintojen laskemisesta silloin, 
kun yksikköhinnan laskennassa tarvittavia 
tutkinto- tai koulutusalakohtaisia toteutuneita 
kustannuksia ei uusien tutkintojen osalta 
voida vielä selvittää. Samalla ehdotetaan 
luovuttavaksi menettelystä, jossa uuden tut
kinnon osalta yksikköhinta lasketaan asian
omaisen koulutusalan tutkinnoista aiheu
tuneiden kokonaiskustannusten perusteella. 
Yksikköhinnat ehdotetaan tällöin lasketta
vaksi tutkintoon johtavan koulutuksen arvi
oitujen kokonaiskustannusten perusteella. 
Arviossa hyödynnettäisiin vastaavan alan 
ammatillisen peruskoulutuksen toteutuneita 
kustannuksia, joita täsmennettäisiin tiedossa 
olevilla ammattikorkeakoulujen ja ammatil
lisen koulutuksen kustannuseroilla. Lain voi
maantulosäännöksen 2 momentin mukaan 
ammattikorkeakoulujen yksikköhinnat vuo
deksi 1998 laskettaisiin ehdotettua muutosta 
lukuunottamatta nykyään voimassa olevien 
säännösten mukaisesti. Yksikköhintoja ei 
siten laskettaisi uudelleen toteutuneiden kus
tannusten mukaan vuodeksi 1998. Ammatti
korkeakoulujen yksikköhinnat laskettaisiin, 
kuten muussakin koulutuksessa, seuraavan 
kerran toteutuneiden kustannusten mukaisesti 
vuodeksi 1999. 

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 
annetun lain 14 §:n 2 momenttia, 14 a §:n 
2 momenttia ja 16 §:n 2 momenttia sekä 
valtionosuutta saavista kansanopistoista an
netun lain 12 §:n 3 momenttia ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että ammatillisen oppi
laitoksen, ammatillisen erityisoppilaitoksen, 
ammattikorkeakoulun, ammatillista perus
koulutusta järjestävän musiikkioppilaitoksen 
ja kansanopiston yksikköhintaa voidaan ko
rottaa oppilaitoksen toimitilojen vuokrakus
tannusten perusteella, jos oppilaitos toimin
nan laajuus huomioon ottaen toimii olennai
sessa määrin vuokratiloissa. Yksikköhinnan 
korottamisen edellytyksenä ei siten enää oli
si, että toiminnan tulee pääasiassa tapahtua 
vuokratiloissa. Opetusministeriö vahvistaisi, 
kuten nykyäänkin, valtionosuuden laskennas
sa yksikköhinnan korotusperusteena käytet
tävän vuokran. Yksikköhinnan korottaminen 
olisi opetusministeriön harkinnassa. Esitys 
vastaa tältä osin hallituksen esitykseen kou-
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lutusta koskevaksi lainsäädännöksi sisältyviä 
säännöksiä ammatillisen koulutuksen, arn
rnattikorkeakoulujen, kansanopistojen ja lii
kunnan koulutuskeskusten yksikköhintojen 
laskemisesta. 

Yksikköhintaan erillisten vuokrien perus
teella tehtävä korotus on vaihtoehto perusta
rnishankkeeseen rnyönnettävälle valtionosuu
delle. Tämän vuoksi yksikköhinnan korotta
minen tulee kysymykseen vain rajoitetusti ja 
sellaisten vuokratilojen perusteella, jotka 
laajuudeltaan ovat verrattavissa tiloihin, joi
hin voitaisiin myöntää perustarnishankkeen 
valtionosuutta. Lisäksi vuokraushankkeen 
tulisi tarpeellisuudeltaan ja kiireellisyydel
tään olla verrattavissa asianornaisena vuonna 
valtionosuuden turvin toteutettaviin perusta
rnishankkeisiin. 

Tarkoituksena on, että erillisten vuokrien 
perusteella tehdyt yksikköhintojen korotuk
set säilyvät ammatillisten oppilaitosten ja 
ammattikorkeakoulujen ylläpitojärjestelmään 
tehtävistä muutoksista, kuten oppilaitosten 
yhdistämisestä, riippumatta, jos edellä mai
nitut kriteerit täyttyvät. Samoin edellytyksin 
on vuoden 1998 alusta tarkoitus korottaa 
niiden ammatillisten oppilaitosten ja ammat
tikorkeakoulujen yksikköhintoja, jotka ovat 
oppilaitoksia yhdistettäessä aikaisemmin me
nettäneet vuokriin perustuvan yksikköhinto
jen korotuksen sen vuoksi, että uusi oppilai
tos ei enää toimi pääasiassa vuokratiloissa. 

Muutettaessa yksikköhintojen laskemista 
koskevia säännöksiä edellä selostetulla taval
la, tulee myös opetus- ja kulttuuritoimen 
rahoituksesta annetun lain 9 §:n 2 momentin 
9 kohtaa ja 40 §:n 1 momenttia muuttaa siltä 
osin kuin ne koskevat perustarnishankkeista 
ylläpitäjälle aiheutuvien kustannusten otta
mista huomioon kunnan rahoitusosuudessa 
ja oppilaitoksen ylläpitäjälle rnaksettavassa 
valtionosuudessa. Samalla mainitun lain 
9 §:n 2 momenttiin lisätään säännösten sel
keyttämiseksi uusi JO kohta, jossa ammatti
korkeakoulujen perustarnishankkeista y lläpi
täjille aiheutuvien kustannusten ottaminen 
huomioon kunnan rahoitusosuudessa erote
taan 9 §:n 2 rnornentin 9 kohdasta omaksi 
kohdakseen. 

Yksikköhintojen korotusperusteena käytet
tävät vuokrat ehdotetaan kaikilta osin vähen
nettäviksi rnarkkarnääristä, joiden perusteella 
investointilisät maksetaan oppilaitosten yllä
pitäjille tai joiden perusteella ne lasketaan 
rnäärättäessä kunnan rahoitusosuutta opetus
toimen ja kirjaston käyttökustannuksiin. 

Näin estetään ensinnäkin investointilisien 
kertauturninen kunnan rahoitusosuudessa. 
Toisaalta ylläpitäjille maksettaisiin nykyises
tä poiketen investointilisää omista toimiti
loista myös silloin, kun osalle toimitiloista 
on vahvistettu yksikköhintojen korotusperus
teena käytettävä vuokra. Ehdotetuna muu
toksella omista toimitiloista ja vuokratiloista 
saatavat pääomakorvaukset voidaan nykyistä 
paremmin sovittaa toisiinsa. 

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 
annetun lain 40 §:ään ehdotetaan lisättäväksi 
uusi 6 momentti, jonka mukaan perusta
rnishankkeen valtionosuus voidaan valtion
osuuden saajan suostumuksella maksaa jälki
rahoituksella myös vuoden 1997 jälkeen. 
Mainitun pykälän rakentarnisaikaista rahoi
tusta koskevaan 5 rnornenttiin ehdotetaan 
tehtäväksi uuden 6 rnornentin edellyttämät 
tekniset muutokset. Mahdollisuus maksaa 
valtionosuus jälkirahoituksella ehdotetaan 
säädettäväksi pysyväksi rnenettelyksi. Jälki
rahoitus säilyisi sisällöltään sellaisena kuin 
se on voimassa olevassa lainsäädännössä ja 
hallituksen esityksessä koulutusta koskevaksi 
lainsäädännöksi. Jälkirahoitus maksettaisiin 
siten seitsemän vuoden aikana yhtä suurina 
vuotuisina erinä ja maksamattornalle valtion
osuudelle maksettaisiin Suomen Pankin pe
ruskorkoa vastaava vuotuinen korko. 

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 
annetun lain 49 §:n 2 momenttia, valtion
osuutta saavista kansanopistoista annetun 
lain 28 §:n 2 momenttiaja opintokeskuslain 
23 §:n 2 momenttia ehdotetaan muutettavak
si. Ne vuosia 1993 ja 1994 edeltävältä ajalta 
vielä maksamatta olevat vanhan rnenoperus
teisen valtionosuusjärjestelmän mukaiset val
tionosuudet, -avut ja avustukset sekä niihin 
liittyvät korot, jotka tulisivat maksettaviksi 
vuonna 1998, ehdotetaan maksettaviksi 
vuonna 2001. Menettely on osa toimenpi
teistä, joilla pyritään tasapainottamaan jul
kista taloutta. 

3. Esityksen vaikutukset 

3.1. Taloudelliset vaikutukset 

Vanhojen valtionosuuksien, -apujen ja 
-avustusten vuoden 1998 maksuerän siirtä
minen maksettavaksi vuonna 2001 rnyöhen
tää yhteensä 356,5 miljoonan markan suurui
sen valtion menon maksamista. Kuntien sekä 
muiden oppilaitosten ja muiden opetus- ja 
kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän kautta 
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rahoitettavien laitosten ylläpitäjien tulot 
vuonna 1998 vastaavasti vähenevät mainitul
la markkamäärällä. 

Kustannustason arvioidun muutoksen otta
minen huomioon markkamäärissä, jotka lisä
tään kunnan rahoitusosuuteen lukion ja 
ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden kul
jetusedun, ammatillisen lisäkoulutuksen ra
hoituksen ja julkisen talouden tasapainotta
miseksi toteutettujen valtionosuuden vähen
nysten perusteella, lisää kuntien rahoi
tusosuuksia opetustoimen ja kirjaston käyttö
kustannuksiin vuonna 1998 noin 90 mil
joonalla markalla. Ehdotus pitää valtion ja 
kuntien välisen kustannusten jaon ennallaan 
kustannustason muuttuessa. 

Pelastusopiston laskennallisten kustannus
ten ottaminen huomioon kunnan rahoi
tusosuudessa opetustoimen ja kirjaston käyt
tökustannuksiin lisää mainittuja rahoi
tusosuuksia vuodesta 1998 lukien yhteensä 
noin 4,3 miljoonalla markalla vuodessa. 
Mainittu markkamäärä on laskettu vuoden 
1997 arvioidun vuosiopiskelijamäärän (290 
opiskelijaa) sekä ammatillisten oppilaitosten 
ja ammatillisten erityisoppilaitosten yksikkö
hintojen vuoden 1997 keskimääräisen mark
kamäärän (34 746 markkaa) perusteella. Ra
hoitusosuuden lisäys on 43 prosenttia opis
kelijamäärän ja mainitun keskimääräisen 
markkamäärän tulosta. Rahoitusosuuden li
säys vastaa Pelastusopiston opiskelijoiden 
kotikuntien valtiolle maksamia kotikunnan 
maksuosuuksia ennen vuotta 1997. Vuonna 
1997 valtio vastaa Pelastusopiston kustan
nuksista kokonaisuudessaan. 

Ehdotuksella, jonka mukaan ammatillisen 
koulutuksen, ammattikorkeakoulujen ja kan
sanopistojen yksikköhintoja voidaan nykyis
tä useammissa tapauksissa korottaa suurten 
vuokrakustannusten perusteella, ei olisi välit
tömiä vaikutuksia valtiontalouteen eikä valti
on ja kuntien väliseen kustannusten jakoon. 
Yksikköhintojen korotusperusteena käytettä
vät vuokrat vähennetään yksikköhintoja las
kettaessa käytettävistä kustannuspohjista. 
Vuokrakustannukset otettaisiin muussa ta
pauksessa huomioon mainituissa kustannus
pohjissa. Esitys kohdistaisi valtionosuudet 
taloudellisesti merkittävien vuokrien osalta 
oppilaitosten eri ylläpitäjille nykyistä oikeu
denmukaisemmin. 

Ehdotus mahdollisuudesta maksaa perusta
mishankkeeseen myönnetty valtionosuus 
jälkirahoituksena myös vuoden 1997 jälkeen 
mahdollistaa perustamishankkeiden valtion-

rahoituksen suunnitellussa laajuudessa lisää
mättä hankkeisiin valtion talousarviossa va
rattavia määrärahoja. 

3.2. Organisaatio- ja henkilöstövaikutukset 

Esityksen mukaan opetusministeriö huo
lehtii kunnan rahoitusosuuksien laskemisesta 
ja perimisestä myös Pelastusopiston osalta 
osana opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjär
jestelmää. Sisäasiainministeriö ei enää peri 
maksuosuuksia Pelastusopiston opiskelijoi
den kotikunnilta. Uudistus ei lisää merkittä
västi opetusministeriön tai opetushallituksen 
tehtäviä eikä edellytä lisähenkilöstöä maini
tuissa virastoissa. Pelastusopiston tulee eh
dotetussa järjestelmässä toimittaa kunnan 
rahoitusosuuden laskemiseksi tarvittavat 
opiskelijamäärätiedot opetusministeriölle. 

Ehdotus, jonka mukaan yksikköhintaa voi
daan nykyistä laajemmin korottaa vuokrati
loista aiheutuvien kustannusten perusteella, 
lisää jossakin määrin opetusministeriölle teh
täviä yksikköhintojen korotushakemuksia. 
Tästä aiheutuva lisätyö ei kuitenkaan edelly
tä henkilöstön määrän lisäämistä opetusmi
nisteriössä. 

4. Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu virkatyönä opetusmi
nisteriössä. Esitys on valmisteltu yhteistyös
sä sisäasianministeriön ja valtionvarainmi
nisteriön kanssa siltä osin kuin se koskee 
kuntien rahoitusosuuksia Pelastusopiston 
käyttökustannuksiin. 

5. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

Esitys liittyy eduskunnalle erikseen annet
tuun hallituksen esitykseen laiksi Pelas
tusopistosta annetun lain 4 §:n kumoamises
ta. Siinä mainittu 4 § ehdotetaan kumotta
vaksi taannehtivasti vuoden 1997 alusta. 

Esityksessä opetus- ja kulttuuritoimen ra
hoituksesta annetun lain 9 §:ään, 14 a §:n 
1 momenttiin, 40 §:n 1 momenttiin ja 49 §:n 
2 momenttiin ehdotetut muutokset edellyttä
vät, että eduskunnan käsiteltävänä olevaan 
hallituksen esitykseen koulutusta koskevaksi 
lainsäädännöksi tehdään vastaavat muutok
set. 
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6. Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 1 päivä
nä tammikuuta 1998. 

1. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo
tukset 

Laki 
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta 

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

(705/1992) 9 §:n 2 momentin 8 ja 9 kohta sekä 4 momentti, 14 §:n 2 momentti, 14 a §:n 
1 ja 2 momentti, 16 §:n 2 momentti, 40 §:n 1 ja 5 momentti sekä 49 §:n 2 momentti, 

sellaisina kuin ne ovat, 9 §:n 2 momentin 8 ja 9 kohta sekä 14 a §:n 1 momentti laissa 
115111996, 9 §:n 4 momentti viimeksi mainitussa laissa ja laissa 385/1997, 14 §:n 2 mo
mentti ja 16 §:n 2 momentti laissa 71811993, 14 a §:n 2 momentti laissa 261/1995, 40 §:n 1 
momentti mainitussa laissa 385/1997 sekä 5 momentti laissa 144811995 ja 49 §:n 2 moment
ti laissa 1445/1994, sekä 

lisätään 9 §:n 2 momenttiin, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 1151/1996, uusi 
10 kohta sekä 40 §:ään, sellaisena kuin se on mainituissa laeissa 1448/1995, 1151/1996 ja 
385/1997, uusi 6 momentti seuraavasti: 

9 § 

Kunnan rahoitusosuus opetustoimen ja 
kirjaston käyttökustannuksiin 

Kunnan rahoitusosuutta laskettaessa kaikki 
8 §:n 1-6 ja 8 kohdassa tarkoitetut kuntien 
valtionosuuden perusteet lasketaan yhteen ja 
näin saatuun markkamäärään lisätään: 

8) ammatillisista aikuiskoulutuskeskuksista 
ja valtakunnallisista erikoisoppilaitoksista 
annetussa laissa (760/1990) tarkoitetuissa 
aikuiskoulutuskeskuksissa ja valtakunnalli
sissa erikoisoppilaitoksissa, saamelaisalueen 
koulutuskeskuksesta annetussa laissa 
(545/1993) tarkoitetussa saamelaisalueen 
koulutuskeskuksessa ja Pelastusopistosta an
netussa laissa (1165/1994) tarkoitetussa Pe
lastusopistossa järjestettävää ammatillista 
peruskoulutusta varten 10 §:ssä tarkoitetun 
ammatillisten oppilaitosten ja ammatillisten 
erityisoppilaitosten yksikköhintojen keski
määräisen markkamäärän perusteella lasketut 

valtionosuuden perusteita vastaavat markka
määrät; 

9) perustamishankkeista aiheutuvien kus
tannusten vuoksi kymmenen prosenttia 
markkamäärästä, joka saadaan, kun ammatil
listen oppilaitosten ja ammatillisten eri
tyisoppilaitosten opiskelijoiden määrät sekä 
musiikkioppilaitoksissa, kansanopistoissa ja 
valtakunnallisissa liikunnan koulutuskeskuk
sissa ammatillista peruskoulutusta sekä kan
sanopistoissa peruskouluo1?etusta ja lukio
koulutusta saavien opiskeliJoiden määrät yh
teenlaskettuina kerrotaan 10 §:n nojalla vah
vistetulla ammatillisten oppilaitosten ja 
ammatillisten erityisoppilaitosten yksikkö
hintojen keskimääräisellä markkamäärällä ja 
näin saadusta markkamäärästä vähennetään 
14 §:n 2 momentissa ja 16 §:n 2 momentis
sa sekä valtionosuutta saavista kansanopis
toista annetun lain (1218/1993) 12 §:n 
3 momentissa tarkoitettujen valtionosuuden 
laskentaperusteeksi oppilaitosten ylläpitäjille 
vahvistettujen vuosivuokrien perusteella las
ketut valtionosuuden perusteet; sekä 

1 0) perustamishankkeista aiheutuvien kus-
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tannusten vuoksi kymmenen prosenttia 
markkamäärästä, joka saadaan, kun ammatti
korkeakoulujen opiskelijoiden kokonaismää
rä kerrotaan 10 §:n nojalla vahvistetulla am
mattikorkeakoulujen yksikköhintojen keski
määräisellä markkamäärällä ja näin saadusta 
markkamäärästä vähennetään 14 a §:n 2 mo
mentissa tarkoitettujen valtionosuuden las
kentaperusteeksi oppilaitosten ylläpitäjille 
vahvistettujen vuosivuokrien perusteella las
ketut valtionosuuden perusteet. 

Kunnan asukasta kohden laskettuon rahoi
tusosuuteen lisätään vuosittain: 

1) markkamäärä, joka saadaan, kun vuo
delta 1996 kuntien maksettavaksi tulleet ja 
varainhoitovuoden arvioituon kustannus
tasoon muutetut yhteenlasketut oppilaiden 
kotikuntien maksuosuudet lukion, ammatil
listen oppilaitosten, ammatillisten erityisop
pilaitosten ja ammatillisten aikuiskoulutus
keskusten oppilaiden kuljettamisesta aiheutu
neisiin kustannuksiin jaetaan maan asukas
määrällä; 

2) markkamäärä, joka saadaan, kun vuo
delta 1996 kuntien maksettavaksi tulleet ja 
varainhoitovuoden arvioituon kustannus
tasoon muutetut yhteenlasketut oppilaiden 
kotikuntien maksuosuudet jatkoiinjoina jär
jestetyn ammatillisen lisäkoulutuksen kus
tannuksiin jaetaan maan asukasmäärällä; se
kä 

3) julkisen talouden tasapainottamiseksi 
toteutettujen valtionosuuksien vähennysten 
perusteella 613 markkaa vuonna 1998 ja 
tämän jälkeen markkamäärä, joka saadaan, 
kun mainittu markkamäärä muutetaan va
rainhoitovuoden arvioituon kustannustasoon. 

14 § 

Ammatillisen oppilaitoksen ja ammatillisen 
erityisoppilaitoksen yksikköhinnan 

laskeminen 

Jos oppilaitos toiminnan laajuus huomioon 
ottaen toimii olennaisessa määrin vuokrati
loissa, yksikköhintaa voidaan korottaa 
markkamäärällä, joka lasketaan jakamalla 
asianomaisen ministeriön valtionosuuden las
kentaperusteeksi vahvistama vuosivuokra 
oppilaitoksen oppilasmäärällä. Tässä mo
mentissa tarkoitettuja vuokria ei oteta huo
mioon laskettaessa 1 momentissa tarkoitettu-

370264 

ja valtakunnallisia kokonaiskustannuksia. 

14 a § 

Ammattikorkeakoulun yksikköhinnan 
laskeminen 

Ammattikorkeakoulujen yksikköhinnat 
opiskelijaa kohden lasketaan joka toinen 
vuosi ammattikorkeakoulututkinnoittain si
ten, että kuhunkin tutkintoon johtavasta kou
lutuksesta kunnallisissa, yksityisissä ja valti
on ammattikorkeakouluissa yksikköhintojen 
määräämistä edeltäneenä vuonna aiheutuneet 
valtakunnalliset kokonaiskustannukset jae
taan tutkintoa suorittavien opiskelijoiden 
yhteismäärällä mainittuna vuonna. Yksikkö
hintoja voidaan porrastaa, sen mukaan kuin 
asetuksella säädetään, ottamalla huomioon 
tutkintoon johtavien koulutusohjelmien ja 
muiden opetusjärjestelyjen kustannuksissa 
olevat olennaiset erot. Jos tutkintoon johta
vasta koulutuksesta aiheutuneita kustannuk
sia ei ole mahdollista selvittää, määrätään 
yksikköhinta asianomaiseen tutkintoon johta
van koulutuksen arvioitujen kokonaiskustan
nusten perusteella. Ammatillisten erikoistu
misopintojen yksikköhintana opiskelijaa 
kohden käytetään ammattikorkeakouluja var
ten 10 §:n nojalla vahvistettua yksikköhin
tojen keskimääräistä markkamäärää. Yksik
köhinnat lasketaan siten, että yksikköhinnat 
kerrottuina opiskelijamäärillä yhteenlasket
tuina vastaavat mainittuja kokonaiskustan
nuksia. 

Jos ammattikorkeakoulu toiminnan laajuus 
huomioon ottaen toimii olennaisessa määrin 
vuokratiloissa, yksikköhintaa voidaan korot
taa markkamäärällä, joka lasketaan jakamalla 
asianomaisen ministeriön valtionosuuden 
laskentaperusteeksi vahvistama vuosi vuokra 
ammattikorkeakoulun opiskelijoiden määräl
lä. Tässä momentissa tarkoitettuja vuokria ei 
oteta huomioon laskettaessa 1 momentissa 
tarkoitettuja valtakunnallisia kokonaiskustan
nuksia. 

16 § 

Musiikkioppilaitoksen yksikköhinnan 
laskeminen 

Jos ammatillista peruskoulutusta järjestävä 



10 HE 122/1997 vp 

musiikkioppilaitos toiminnan laajuus huomi
oon ottaen toimii olennaisessa määrin vuok
ratiloissa, yksikköhintaa voidaan korottaa 
markkamäärällä, joka lasketaan jakamalla 
asianomaisen ministeriön valtionosuuden 
laskentaperusteeksi vahvistama vuosivuokra 
valtionosuuden laskentaperusteeksi vahviste
tulla ammatillisen peruskoulutuksen opetus
tuntien määrällä. Tässä momentissa tarkoi
tettuja vuokria ei oteta huomioon laskettaes
sa 1 momentissa tarkoitettuja kustannuksia. 

40 § 

Valtionosuuden maksaminen 

Valtionapuviranomainen maksaa 39 §:n 
1 momentissa tarkoitetun rahoituksen käyttö
kustannuksiin kunnalle tai muulle laitoksen 
ylläpitäjälle siten kuin kuntien valtionosuus
lain 17 §:n 1 momentissa säädetään. Edellä 
39 §:n 2 momentissa tarkoitettujen tarkistus
ten mukaiset markkamäärät maksetaan yllä
pitäjälle tai peritään valtiolle varainhoito
vuotta seuraavan vuoden helmikuun loppuun 
mennessä. Ammatillisen oppilaitoksen, 
ammatillisen erityisoppilaitoksen ja ammatil
lista koulutusta Järjestävän musiikkioppilai
toksen ylläpitäjälle maksettavaan rahoituk
seen lisätään perustamishankkeista aiheutu
neiden kustannusten perusteella 43 prosenttia 
markkamäärästä, joka saadaan, kun ylläpi
täjän oppilasmäärän ja ammatillisille oppilai
toksille ja ammatillisille erityisoppilaitoksille 
10 §:n nojalla vahvistetun yksikköhintojen 
keskimääräisen markkamäärän tulosta jaettu
na kymmenellä vähennetään 14 §:n 2 mo
mentin ja 16 §:n 2 momentin nojalla oppi
laitoksen ylläpitäjälle valtionosuuden lasken
taperusteiksi vahvistettujen vuosivuokrien 
perusteella lasketut valtionosuuden perusteet. 
Ammattikorkeakoulun ylläpitäjälle maksetta
vaan rahoitukseen lisättävä markkamäärä 
lasketaan vastaavasti ammattikorkeakoulun 
opiskelijamäärän, ammattikorkeakouluille 
10 §:n nojalla vahvistetun yksikköhintojen 
keskimääräisen markkamäärän ja ammatti
korkeakoululle 14 a §:n 2 momentin nojalla 
valtionosuuden laskentaperusteeksi vahviste
tun vuosivuokran perusteella. 

Perustamishankkeeseen myönnetty valtion
osuus maksetaan, jollei valtionapuviranomai
nen 6 momentin nojalla toisin päätä, kunnal
le tai muulle 3 §:ssä mainitussa laissa tar-

koitetun laitoksen ylläpitäjälle kuukausittain 
yhtä suurissa erissä hankkeen arvioituna to
teutusaikana. Ensimmäinen erä maksetaan 
hankkeen aloitusta koskevan ilmoituksen 
saapumista seuraavan kuukauden aikana. Jos 
hanke on aloitettu 32 §:n 2 momentissa tar
koitetussa tapauksessa ennen kuin valtion
osuuden myöntämistä koskeva päätös on 
tehty, ensimmäinen erä maksetaan myöntä
mispäätöksen tekemistä seuraavan kuukau
den aikana. 

Perustamishankkeeseen myönnetty valtion
osuus voidaan maksaa myös hankkeen val
mistumista seuraavan kalenterivuoden alusta 
seitsemän vuoden aikana yhtä suurina vuo
tuisina erinä. Kukin vuosierä maksetaan täl
löin ennen maaliskuun loppua ja siihen lisä
tään maksamauoman valtionosuuden osalle 
laskettu Suomen Pankin peruskorkoa vastaa
va vuotuinen korko, joka lasketaan ensim
mäisen vuosierän maksupäivästä. Valtion
osuuden hakijan on ilmoitettava, suostuuko 
se valtionosuuden maksamiseen tässä mo
mentissa tarkoitetulla tavalla. 

49 § 

Käyttökustannukset 

Vuoden 1994 alussa maksamatta olleet 
ammatillisten erityisoppilaitosten, ammatil
listen erikoisoppilaitosten ja peruskoulua 
vastaavaksi järjestetyn yksityisen koulun 
valtionavut ja -avustukset sekä vuoden 1993 
alussa maksamatta olleet muut tässä laissa 
tarkoitetut valtionosuudet maksetaan siten 
kuin tässä momentissa säädetään. Alle 
10 000 markan suuruista valtionosuutta, 
-apua tai -avustusta ei makseta. Maksettava 
markkamäärä lasketaan siten, että ennalta 
vahvistettujen perusteiden mukaisesti haetun 
valtionosuuden, -avun tai -avustuksen ja 
maksettujen ennakoiden ja osasuoritusten 
erotuksesta vähennetään 5 prosenttia. Näin 
lasketusta markkamäärästä maksetaan vuon
na 1994 yksi kahdeskymmenesosa, vuosina 
1996, 1997, 2000 ja 2001 vuosittain yksi 
viidesosa sekä vuonna 1999 kolme kahdes
kymmenesosaa. Muissa kuin ammatillisissa 
erityisoppilaitoksissa, ammatillisissa eri
koisoppilaitoksissa ja peruskoulua vastaa
vaksi järjestetyssä yksityisessä koulussa yh
delle viidesosalle mainitusta markkamäärästä 
lasketaan viiden vuoden ajalta kuuden pro-
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sentin vuotuinen korko, joka maksetaan vuo
den 2001 erän yhteydessä. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1998. 

Sen estämättä, mitä tämän lain 14 a §:n 
1 momentissa säädetään ammattikorkeakou
lujen yksikköhintojen laskemisesta, yksikkö
hinnat lasketaan seuraavan kerran toteutunei
den kokonaiskustannusten perusteella vuo
deksi 1999. Kustannuksiin laskettaessa yk
sikköhintoja vuodeksi 1998 sovelletaan tä
män lain voimaan tullessa voimassa olleita 
säännöksiä. 

2. 

Jos ammatillisen oppilaitoksen, ammatilli
sen erityisoppilaitoksen, ammattikorkeakou
lun tai ammatillista peruskoulutusta järjestä
vän musiikkioppilaitoksen yksikköhintaa on 
tämän lain voimaan tullessa korotettu vuok
rien perusteella, pidetään valtionosuuden 
laskentaperusteeksi oppilaitoksen ylläpitäjäl
le vahvistettuna vuosivuokrana yksikköhin
toja korotettaessa edelleen tämän lain voi
maan tullessa sovellettua opetusministeriön 
oppilaitoksen ylläpitäjälle valtionosuuden 
laskentaperusteeksi vahvistamaa vuosivuok
raa. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 

Laki 
valtionosuutta saavista kansanopistoista 
annetun lain 12 ja 28 §:n muuttamisesta 

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

lain (1218/1993) 12 §:n 3 momentti ja 28 §:n 2 momentti, 
sellaisena kuin niistä on 28 §:n 2 momentti laissa 1446/1994, seuraavasti: 

12 § 

Yksikköhinta 

Jos kansanopisto toiminnan laajuus huomi
oon ottaen toimii olennaisessa määrin vuok
ratiloissa, yksikköhintaa voidaan korottaa 
markkamäärällä, joka lasketaan jakamalla 
asianomaisen ministeriön valtionosuuden 
laskentaperusteeksi vahvistama vuosivuokra 
opiston 11 §:ssä tarkoitettujen opiskelijaviik
kojen määrällä. 

28 § 

Rahoitusta koskevat siirtymäsäännökset 

Tämän lain voimaan tullessa maksamatta 
olevat valtionosuudet maksetaan siten, että 

niiden kokonaismäärästä maksetaan vuonna 
1994 yksi kahdeskymmenesosa, vuosina 
1996, 1997, 2000 ja 2001 vuosittain yksi 
viidesosa ja vuonna 1999 kolme kahdeskym
menesosaa. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1998. 

Jos kansanopiston yksikköhintaa on tämän 
lain voimaan tullessa korotettu vuokrien pe
rusteella, pidetään valtionosuuden laskenta
perusteeksi opiston ylläpitäjälle vahvistettuna 
vuosivuokrana yksikköhintoja korotetta
essa edelleen tämän lain voimaan tullessa 
sovellettua opetusministeriön opiston ylläpi
täjälle valtionosuuden laskentaperusteeksi 
vahvistamaa vuosivuokraa. 

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

Laki 
opintokeskuslain 23 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 17 päivänäjoulukuuta 1993 annetun opintokeskuslain (121511993) 23 §:n 2 mo

mentti, sellaisena kuin se on laissa 1447/1994, seuraavasti: 

23 § 

Tämän lain voimaan tullessa maksamatta 
olevat valtionosuudet maksetaan siten, että 
niiden kokonaismäärästä maksetaan vuonna 
1994 yksi kahdeskymmenesosa, vuosina 
1996, 1997, 2000 ja 2001 vuosittain yksi 
viidesosa ja vuonna 1999 kolme kahdeskym-

Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 1997 

menesosaa. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1998. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 

Tasavallan Presidentti 

MARTII AHTISAARI 

Opetusministeri Olli-Pekka Heinonen 
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Liite 

1. 

Laki 
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta 

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

(70511992) 9 §:n 2 momentin 8 ja 9 kohta sekä 4 momentti, 14 §:n 2 momentti, 14 a §:n 
1 ja 2 momentti, 16 §:n 2 momentti, 40 §:n 1 ja 5 momentti sekä 49 §:n 2 momentti, 

sellaisina kuin ne ovat, 9 §:n 2 momentin 8 ja 9 kohta sekä 14 a §:n 1 momentti laissa 
115111996, 9 §:n 4 momentti viimeksi mainitussa laissa ja laissa 38511997, 14 §:n 2 mo
mentti ja 16 §:n 2 momentti laissa 71811993, 14 a §:n 2 momentti laissa 26111995, 40 §:n 1 
momentti mainitussa laissa 38511997 sekä 5 momentti laissa 144811995 ja 49 §:n 2 moment
ti laissa 144511994, sekä 

lisätään 9 §:n 2 momenttiin, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 115111996, uusi 
10 kohta sekä 40 §:ään, sellaisena kuin se on mainituissa laeissa 144811995, 1151/1996 ja 
385/1997, uusi 6 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

9 § 

Kunnan rahoitusosuus opetustoimen ja kifjaston käyttökustannuksiin 

Kunnan rahoitusosuutta laskettaessa kaikki 
8 §:n 1-6 ja 8 kohdassa tarkoitetut kuntien 
valtionosuuden perusteet lasketaan yhteen ja 
näin saatuun markkamäärään lisätään: 

8) ammatillisista aikuiskoulutuskeskuksista 
ann~tussa laissa (760/90) tarkoitetuissa ai
kuiskoulutuskeskuksissa ja saamelaisalueen 
koulutuskeskuksessa järjestettävää ammatil
lista peruskoulutusta varten 10 §:ssä tarkoi
tetun ammatillisten oppilaitosten ja ammatil
listen erityisoppilaitosten yksikköhintojen 
keskimääräisen markkamäärän perusteella 
lasketut valtionosuuden perusteita vastaavat 
markkamäärät; 

Kunnan rahoitusosuutta laskettaessa kaikki 
8 §:n 1-6 ja 8 kohdassa tarkoitetut kuntien 
valtionosuuden perusteet lasketaan yhteen ja 
näin saatuun markkamäärään lisätään: 

8) ammatillisista aikuiskoulutuskeskuksista 
ja valtakunnallisista erikoisoppilaitoksista 
annetussa laissa (76011990) tarkoitetuissa 
aikuiskoulutuskeskuksissa ja valtakunnalli
sissa erikoisoppilaitoksissa, saarnelaisalueen 
koulutuskeskuksesta annetussa laissa 
( 54511993) tarkoitetussa saamelaisalueen 
koulutuskeskuksessa ja Pelastusopistosta an
netussa laissa ( 116511994) tarkoitetussa Pe
lastusopistossa järjestettävää ammatillista 
peruskoulutusta varten 10 §:ssä tarkoitetun 
ammatillisten oppilaitosten ja ammatillisten 
erityisoppilaitosten yksikköhintojen keski
määräisen markkamäärän perusteella lasketut 
valtionosuuden perusteita vastaavat markka
määrät; 
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Voimassa oleva laki 

9) perustaruishankkeista aiheutuvien kus
tannusten vuoksi kymmenen prosenttia 
ammatillisia oppilaitoksia, ammatillisia eri
tyisoppilaitoksia, ammattikorkeakouluja, mu
siikkioppilaitosten, kansanopistojen ja valta
kunnallisten liikunnan koulutuskeskusten 
ammatillista peruskoulutusta sekä kansan
opistojen peruskouluopetusta ja lukiokoulu
tusta varten oppilaitosten ylläpitäjille oppi
lasmäärien ja 10 §:n nojalla vahvistettujen 
yksikköhintojen keskimääräisten markka
määrien perusteella lasketuista markkamää
ristä, jollei oppilaitoksen ylläpitäjän yksikkö
hintaa ole 14 §:n 2 momentin, 14 a §:n 
2 momentin tai 16 §:n 2 momentin nojalla 
korotettu vuokrista aiheutuvien kustannusten 
perusteella. 

Kunnan rahoitusosuuteen lisätään vuosit
tain: 

1) markkamäärä, joka saadaan, kun vuo
delta 1996 kuntien maksettavaksi tulleet op
pilaiden kotikuntien maksuosuudet lukion, 
ammatillisten oppilaitosten, ammatillisten 
erityisoppilaitosten ja ammatillisten aikuis
koulutuskeskusten oppilaiden kuljettamisesta 
aiheutuneisiin kustannuksiin jaetaan maan 
asukas määrällä; 

2) markkamäärä, joka saadaan, kun vuo
delta 1996 kuntien maksettavaksi tulleet yh
teenlasketut kotikuntien maksuosuudet jatko
Iinjoina järjestetyn ammatillisen lisäkoulu
tuksen kustannuksiin jaetaan maan asukas
määrällä; sekä 

Ehdotus 

9) perustaruishankkeista aiheutuvien kus
tannusten vuoksi kymmenen prosenttia 
markkamäärästä, joka saadaan, kun ammatil
listen oppilaitosten ja ammatillisten eri
tyisoppilaitosten opiskelijoiden määrät sekä 
musiikkioppilaitoksissa, kansanopistoissa ja 
valtakunnallisissa liikunnan koulutuskeskuk
sissa ammatillista peruskoulutusta sekä kan
sanopistoissa peruskouluopetusta ja lukio
koulutusta saavien opiskelijoiden määrät yh
teenlaskettuina kerrotaan JO §:n nojalla vah
vistetulla ammatillisten oppilaitosten ja am
matillisten erityisoppilaitosten yksikköhinto
jen keskimääräisellä markkamäärällä ja näin 
saadusta markkamäärästä vähennetään 14 
§:n 2 momentissa ja 16 §:n 2 momentissa 
sekä valtionosuutta saavista kansanopistoista 
annetun lain (1218/1993) 12 §:n 3 momen
tissa tarkoitettujen valtionosuuden laskenta
perusteeksi oppilaitosten ylläpitäjille vahvis
tettujen vuosivuokrien perusteella lasketut 
valtionosuuden perusteet; sekä 

10) perustamishankkeista aiheutuvien kus
tannusten vuoksi kymmenen prosenttia 
markkamäärästä, joka saadaan, kun ammatti
korkeakoulujen opiskelijoiden kokonaismää
rä kerrotaan JO §:n nojalla vahvistetulla am
mattikorkeakoulujen yksikköhintojen keski
määräisellä markkamäärällä ja näin saadusta 
markkamäärästävähennetään 14 a §:n 2 mo
mentissa tarkoitettujen valtionosuuden las
kentaperusteeksi oppilaitosten ylläpitäjille 
vahvistettujen vuosivuokrien perusteella las
ketut valtionosuuden perusteet. 

Kunnan asukasta kohden laskettuun rahoi
tusosuuteen lisätään vuosittain: 

1) markkamäärä, joka saadaan, kun vuo
delta 1996 kuntien maksettavaksi tulleet ja 
varainhoitovuoden arvioituun kustannus
tasoon muutetut yhteenlasketut oppilaiden 
kotikuntien maksuosuudet lukion, ammatil
listen oppilaitosten, ammatillisten erityisop
pilaitosten ja ammatillisten aikuiskoulutus
keskusten oppilaiden kuljettamisesta aiheutu
neisiin kustannuksiin jaetaan maan asukas
määrällä; 

2) markkamäärä, joka saadaan, kun vuo
delta 1996 kuntien maksettavaksi tulleet ja 
varainhoitovuoden arvioituun kustannus
tasoon muutetut yhteenlasketut oppilaiden 
kotikuntien maksuosuudet jatkoliujoina jär
jestetyn ammatillisen lisäkoulutuksen kus-
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Voimassa oleva laki 

3) julkisen talouden tasapainottamiseksi 
toteutettujen valtionosuuksien vähennysten 
perusteella vuonna 1997 502 markkaa ja 
vuodesta 1998 alkaen 596 markkaa kunnan 
asukasta kohden. 

Ehdotus 

tannuksiin jaetaan maan asukasmäärällä; se
kä 

3) julkisen talouden tasapainottamiseksi 
toteutettujen valtionosuuksien vähennysten 
perusteella 613 markkaa vuonna 1998 ja 
tämän jälkeen markkamäärä, joka saadaan, 
kun mainittu markkamäärä muutetaan va
rainhoitovuoden arv ioituun kustannustasoon 

14 § 

Ammatillisen oppilaitoksen ja ammatillisen 
erityisoppilaitoksen yksikköhinnan laskeminen 

Jos oppilaitos toimii pääasiassa vuokrati
loissa, yksikköhintaa voidaan vuosittain ko
rottaa markkamäärällä, joka lasketaan jaka
malla opetusministeriön valtionosuuden las
kentaperusteeksi vahvistama vuosivuokra 
oppilaitoksen oppilasmäärällä. Tässä mo
mentissa tarkoitettujen tilojen vuokria ei ote
ta huomioon laskettaessa 1 momentissa tar
koitettuja valtakunnallisia kokonaiskustan
nuksia. 

14 a § 

Ammattikorkeakoulun yksikköhinnan 
laskeminen. 

Ammattikorkeakoulujen yksikköhinnat 
opiskelijaa kohden lasketaan joka toinen 
vuosi ammattikorkeakoulututkinnoittain si
ten, että kuhunkin tutkintoon johtavasta kou
lutuksesta kunnallisissa, yksityisissä ja valti
on ammattikorkeakouluissa yksikköhintojen 
määräämistä edeltäneenä vuonna aiheutuneet 
valtakunnalliset kokonaiskustannukset jae
taan tutkintoa suorittavien opiskelijoiden 
yhteismäärällä mainittuna vuonna. Yksikkö
hintoja voidaan porrastaa, sen mukaan kuin 
asetuksella säädetään, ottamalla huomioon 
tutkintoon johtavien koulutusohjelmien ja 
muiden opetusjärjestelyjen kustannuksissa 
olevat olennaiset erot. Jos tutkintoon johta
vasta koulutuksesta aiheutuneita kustannuk
sia ei ole mahdollista selvittää, lasketaan 
yksikköhinta asianomaisen koulutusalan tut
kinnoista aiheutuneiden kokonaiskustannus
ten perusteella. Ammatillisten erikoistu
misopintojen yksikköhintana opiskelijaa 

Jos oppilaitos toiminnan laajuus huomioon 
ottaen toimii olennaisessa määrin vuokrati
loissa, yksikköhintaa voidaan korottaa 
markkamäärällä, joka lasketaan jakamalla 
asianomaisen ministeriön valtionosuuden las
kentaperusteeksi vahvistama vuosivuokra 
oppilaitoksen oppilasmäärällä. Tässä mo
mentissa tarkoitettuja vuokria ei oteta huo
mioon laskettaessa 1 momentissa tarkoitettu
ja valtakunnallisia kokonaiskustannuksia. 

14 a § 

Ammattikorkeakoulun yksikköhinnan 
laskeminen 

Ammattikorkeakoulujen yksikköhinnat 
opiskelijaa kohden lasketaan joka toinen 
vuosi ammattikorkeakoulututkinnoittain si
ten, että kuhunkin tutkintoon johtavasta kou
lutuksesta kunnallisissa, yksityisissä ja valti
on ammattikorkeakouluissa yksikköhintojen 
määräämistä edeltäneenä vuonna aiheutuneet 
valtakunnalliset kokonaiskustannukset jae
taan tutkintoa suorittavien opiskelijoiden 
yhteismäärällä mainittuna vuonna. Yksikkö
hintoja voidaan porrastaa, sen mukaan kuin 
asetuksella säädetään, ottamalla huomioon 
tutkintoon johtavien koulutusohjelmien ja 
muiden opetusjärjestelyjen kustannuksissa 
olevat olennaiset erot. Jos tutkintoon johta
vasta koulutuksesta aiheutuneita kustannuk
sia ei ole mahdollista selvittää, määrätään 
yksikköhinta asianomaiseen tutkintoon johta
van koulutuksen arvioitujen kokonaiskustan
nusten perusteella. Ammatillisten erikoistu
misopintojen yksikköhintana opiskelijaa 
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kohden käytetään ammattikorkeakouluja var
ten 10 §:n nojalla vahvistettua yksikköhinto
jen keskimääräistä markkamäärää. Yksikkö
hinnat lasketaan siten, että yksikköhinnat 
kerrottuina opiskelijamäärillä yhteenlasket
tuina vastaavat mainittuja kokonaiskustan
nuksia. 

Jos ammattikorkeakoulu toimii pääasiassa 
vuokratiloissa, yksikköhintoja voidaan vuo
sittain korottaa markkamäärällä, joka laske
taan jakamalla opetusministeriön valtion
osuuden laskentaperusteeksi vahvistama vuo
sivuokra ammattikorkeakoulun opiskelijoi
den määrällä. Tässä momentissa tarkoitettuja 
vuokria ei oteta huomioon laskettaessa 
1 momentissa tarkoitettuja laskennallisia ko
konaiskustannuksia. 

Ehdotus 

kohden käytetään ammattikorkeakouluja var
ten 10 §:n nojalla vahvistettua yksikköhin
tojen keskimääräistä markkamäärää. Yksik
köhinnat lasketaan siten, että yksikköhinnat 
kerrottuina opiskelijamäärinä yhteenlasket
tuina vastaavat mainittuja kokonaiskustan
nuksia. 

Jos ammattikorkeakoulu toiminnan laajuus 
huomioon ottaen toimii olennaisessa määrin 
vuokratiloissa, yksikköhintaa voidaan korot
taa markkamäärällä, joka lasketaan jakamalla 
asianomaisen ministeriön valtionosuuden 
laskentaperusteeksi vahvistama vuosivuokra 
ammattikorkeakoulun opiskelijoiden määräl
lä. Tässä momentissa tarkoitettuja vuokria ei 
oteta huomioon laskettaessa 1 momentissa 
tarkoitettuja valtakunnallisia kokonaiskustan
nuksia. 

16 § 

Musiikkioppilaitoksen yksikköhinnan laskeminen 

Jos ammatillista koulutusta järjestävä mu
siikkioppilaitos toimii pääasiassa vuokrati
loissa, yksikköhintaa voidaan vuosittain ko
rottaa markkamäärällä, joka lasketaan jaka
malla opetusministeriön valtionosuuden las
kentaperusteeksi vahvistama vuosivuokra 
valtionosuuden laskentaperusteeksi vahviste
tulla ammatillisen koulutuksen opetustuntien 
määrällä. Tässä momentissa tarkoitettujen 
tilojen vuokria ei oteta huomioon laskettaes
sa 1 momentissa tarkoitettuja kustannuksia. 

40 § 

Valtionosuuden maksaminen 

Valtionapuviranomainen maksaa 39 §:n 
1 momentissa tarkoitetun rahoituksen käyttö
kustannuksiin kunnalle tai muulle laitoksen 
ylläpitäjälle siten kuin kuntien valtionosuus
lain 17 §:n 1 momentissa säädetään. Edellä 
39 §:n 2 momentissa tarkoitettujen tarkistus
ten mukaiset markkamäärät maksetaan yllä
pitäjälle tai peritään valtiolle varainhoito
vuotta seuraavan vuoden helmikuun loppuun 

Jos ammatillista peruskoulutusta järjestävä 
musiikkioppilaitos toiminnan laajuus huomi
oon ottaen toimii olennaisessa määrin vuok
ratiloissa, yksikköhintaa voidaan korottaa 
markkamäärällä, joka lasketaan jakamalla 
asianomaisen ministeriön valtionosuuden 
laskentaperusteeksi vahvistama vuosivuokra 
valtionosuuden laskentaperusteeksi vahviste
tulla ammatillisen peruskoulutuksen opetus
tuntien määrällä. Tässä momentissa tarkoi
tettuja vuokria ei oteta huomioon laskettaes
sa 1 momentissa tarkoitettuja kustannuksia. 

40 § 

Valtionosuuden maksaminen 

Valtionapuviranomainen maksaa 39 §:n 
1 momentissa tarkoitetun rahoituksen käyttö
kustannuksiin kunnalle tai muulle laitoksen 
ylläpitäjälle siten kuin kuntien valtionosuus
lain 17 §:n 1 momentissa säädetään. Edellä 
39 §:n 2 momentissa tarkoitettujen tarkistus
ten mukaiset markkamäärät maksetaan yllä
pitäjälle tai peritään valtiolle varainhoito
vuotta seuraavan vuoden helmikuun loppuun 
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mennessä. Ammatillisen oppilaitoksen, 
ammatillisen erityisoppilaitoksen ja ammatil
lista koulutusta järjestävän musiikkioppilai
toksen ylläpitäjälle maksettavaan rahoituk
seen lisätään perustamishankkeista aiheutu
neiden kustannusten perusteella markka
määrä, joka on 4,3 prosenttia ylläpitäjän op
pilasmäärän sekä ammatillisille oppilaitok
sille ja ammatillisille erityisoppilaitoksille 
10 §:n nojalla vahvistetun yksikköhintojen 
keskimääräisen markkamäärän tulosta. 
Ammattikorkeakoulun ylläpitäjälle maksetta
vaan rahoitukseen lisättävä markkamäärä 
lasketaan vastaavasti opiskelijamäärän ja 
ammattikorkeakouluille 10 §:n nojalla vah
vistetun yksikköhintojen keskimääräisen 
markkamäärän perusteella. Perustamishank
keista aiheutuneiden kustannusten perusteella 
laskettua markkamäärää ei kuitenkaan mak
seta, jos ylläpitäjän yksikköhintaa on koro
tettu 14 §:n 2 momentin, 14 a §:n 2 momen
tin tai 16 §:n 2 momentin nojalla 

Perustamishankkeeseen suoritettava val
tionosuus maksetaan, jollei erikseen toisin 
säädetä, kunnalle tai muulle 3 §:ssä maini
tussa laissa tarkoitetun laitoksen ylläpitäjälle 
kuukausittain yhtä suurissa erissä hankkeen 
arvioituna toteutusaikana. Ensimmäinen erä 
suoritetaan hankkeen aloitusta koskevan il
moituksen saapumista seuraavan kuukauden 
aikana. Jos hanke on aloitettu 32 §:n 2 mo
mentissa tarkoitetussa tapauksessa ennen 
kuin valtionosuuden myöntämistä koskeva 
päätös on tehty, ensimmäinen erä suoritetaan 
myöntämispäätöksen tekemistä seuraavan 
kuukauden aikana. 

370264 

Ehdotus 

mennessä. Ammatillisen oppilaitoksen, 
ammatillisen erityisoppilaitoksen ja ammatil
lista koulutusta järjestävän musiikkioppilai
toksen ylläpitäjälle maksettavaan rahoituk
seen lisätään perustamishankkeista aiheutu
neiden kustannusten perusteella 43 prosenttia 
markkamäärästä, joka saadaan, kun ylläpi
täjän oppilasmäärän ja ammatillisille oppilai
toksille ja ammatillisille erityisoppilaitoksille 
JO §:n nojalla vahvistetun yksikköhintojen 
keskimääräisen markkamäärän tulosta jaettu
na kymmenellä vähennetään 14 §:n 2 mo
mentin ja 16 §:n 2 momentin nojalla oppi
laitoksen ylläpitäjälle valtionosuuden lasken
taperusteiksi vahvistettujen vuosivuokrien 
perusteella lasketut valtionosuuden perusteet. 
Ammattikorkeakoulun ylläpitäjälle maksetta
vaan rahoitukseen lisättävä markkamäärä 
lasketaan vastaavasti ammattikorkeakoulun 
opiskelijamäärän, ammattikorkeakouluille 
10 §:n nojalla vahvistetun yksikköhintojen 
keskimääräisen markkamäärän ja ammatti
korkeakoululle 14 a §:n 2 momentin nojalla 
valtionosuuden laskentaperusteeksi vahviste
tun vuosivuokran perusteella 

Perustamishankkeeseen myönnetty valtion
osuus maksetaan, jollei valtionapuv iranomai
nen 6 momentin nojalla toisin päätä, kunnal
le tai muulle 3 §:ssä mainitussa laissa tar
koitetun laitoksen ylläpitäjälle kuukausittain 
yhtä suurissa erissä hankkeen arvioituna to
teutusaikana. Ensimmäinen erä maksetaan 
hankkeen aloitusta koskevan ilmoituksen 
saapumista seuraavan kuukauden aikana. Jos 
hanke on aloitettu 32 §:n 2 momentissa tar
koitetussa tapauksessa ennen kuin valtion
osuuden myöntämistä koskeva päätös on 
tehty, ensimmäinen erä maksetaan myöntä
mispäätöksen tekemistä seuraavan kuukau
den aikana. 

Perustamishankkeeseen myönnetty valtion
osuus voidaan maksaa myös hankkeen val
mistumista seuraavan kalenterivuoden alusta 
seitsemän vuoden aikana yhtä suurina vuo
tuisina erinä Kukin vuosierä maksetaan täl
löin ennen maaliskuun loppua ja siihen lisä
tään maksamatloman valtionosuuden osalle 
laskettu Suomen Pankin peruskorkoa vastaa
va vuotuinen korko, joka lasketaan ensim
mäisen vuosierän maksupäivästä Valtion
osuuden hakijan on ilmoitettava, suostuuko 
se valtionosuuden maksamiseen tässä mo
mentissa tarkoitetulla tavalla 
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49 § 

Käyttökustannukset 

Vuoden 1994 alussa maksamatta olleet 
ammatillisten erityisoppilaitosten, ammatil
listen erikoisoppilaitosten ja peruskoulua 
vastaavaksi järjestetyn yksityisen koulun 
valtionavut ja -avustukset sekä vuoden 1993 
alussa maksamatta olleet muut tässä laissa 
tarkoitetut valtionosuudet maksetaan vuosina 
1994-2000 siten kuin tässä momentissa 
säädetään. Alle 10 000 markan suuruista 
valtionosuutta, -apua tai -avustusta ei makse
ta. Maksettava markkamäärä lasketaan siten, 
että ennalta vahvistettujen perusteiden mu
kaisesti haetun valtionosuuden, -avun tai 
-avustuksen ja maksettujen ennakoiden ja 
osasuoritusten erotuksesta vähennetään 
5 prosenttia. Näin lasketusta markkamäärästä 
maksetaan vuonna 1994 yksi kahdeskym
menesosa, vuosina 1996-1998 ja 2000 vuo
sittain yksi viidesosa sekä vuonna 1999 kol
me kahdeskymmenesosaa. Muissa kuin 
ammatillisissa erityisoppilaitoksissa, amma
tillisissa erikoisoppilaitoksissa ja peruskou
lua vastaavaksi järjestetyssä yksityisessä 
koulussa yhdelle viidesosalle mainitusta 
markkamäärästä lasketaan viiden vuoden 
ajalta kuuden prosentin vuotuinen korko, 
joka maksetaan vuoden 1998 erän yhteydes
sä. 

Vuoden 1994 alussa maksamatta olleet 
ammatillisten erityisoppilaitosten, ammatil
listen erikoisoppilaitosten ja peruskoulua 
vastaavaksi järjestetyn yksityisen koulun 
valtionavut ja -avustukset sekä vuoden 1993 
alussa maksamatta olleet muut tässä laissa 
tarkoitetut valtionosuudet maksetaan siten 
kuin tässä momentissa säädetään. Alle 
10 000 markan suuruista valtionosuutta, 
-apua tai -avustusta ei makseta. Maksettava 
markkamäärä lasketaan siten, että ennalta 
vahvistettujen perusteiden mukaisesti haetun 
valtionosuuden, -avun tai -avustuksen ja 
maksettujen ennakoiden ja osasuoritusten 
erotuksesta vähennetään 5 prosenttia. Näin 
lasketusta markkamäärästä maksetaan vuon
na 1994 yksi kahdeskymmenesosa, vuosina 
1996, 1997, 2000 ja 2001 vuosittain yksi 
viidesosa sekä vuonna 1999 kolme kahdes
kymmenesosaa. Muissa kuin ammatillisissa 
erityisoppilaitoksissa; ammatillisissa eri
koisoppilaitoksissa ja peruskoulua vastaa
vaksi järjestetyssä yksityisessä koulussa yh
delle viidesosalle mainitusta markkamäärästä 
lasketaan viiden vuoden ajalta kuuden pro
sentin vuotuinen korko, joka maksetaan vuo
den 2001 erän yhteydessä. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1998. 

Sen estämättä, mitä tämän lain 14 a §:n 
1 momentissa säädetään ammattikorkeakou
lujen yksikköhintojen laskemisesta, yksikkö
hinnat lasketaan seuraavan kerran toteutunei
den kokonaiskustannusten perusteella vuo
deksi 1999. Kustannuksiin laskettaessa yk
sikköhintoja vuodeksi 1998 sovelletaan tä
män lain voimaan tullessa voimassa olleita 
säännöksiä. 

Jos ammatillisen oppilaitoksen, ammatilli
sen erityisoppilaitoksen, ammattikorkeakou
lun tai ammatillista peruskoulutusta järjestä
vän musiikkioppilaitoksen yksikköhintaa on 
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tämän lain voimaan tullessa korotettu vuok
rien perusteella, pidetään valtionosuuden 
laskentaperusteeksi oppilaitoksen ylläpitäjäl
le vahvistettuna vuosivuokrana yksikköhin
toja korotettaessa edelleen tämän lain voi
maan tullessa sovellettua opetusministeriön 
oppilaitoksen ylläpitäjälle valtionosuuden 
laskentaperusteeksi vahvistamaa vuosivuok
raa 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 

Laki 
valtionosuutta saavista kansanopistoista 
annetun lain 12 ja 28 §:n muuttamisesta 

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

lain (121811993) 12 §:n 3 momentti ja 28 §:n 2 momentti, 
sellaisena kuin niistä on 28 §:n 2 momentti laissa 144611994, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

12 § 

Yksikköhinta 

Jos kansanopisto toimii pääasiassa vuokra
tiloissa, yksikköhintaa voidaan vuosittain 
korottaa markkamäärällä, joka lasketaan ja
kamalla opetusministeriön valtionosuuden 
laskentaperusteeksi vahvistama vuosi vuokra 
opiston 11 §:ssä tarkoitettujen opiskelijaviik
kojen määrällä. 

Jos kansanopisto toiminnan laqjuus huomi
oon ottaen toimii olennaisessa määrin vuok
ratiloissa, yksikköhintaa voidaan korottaa 
markkamäärällä, joka lasketaan jakamalla 
asianomaisen ministeriön valtionosuuden 
laskentaperusteeksi vahvistama vuosivuokra 
opiston 11 §:ssä tarkoitettujen opiskelijaviik
kojen määrällä. 
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28 § 

Rahoitusta koskevat siirtymäsäännökset 

Tämän lain voimaan tullessa maksamatta 
olevat valtionosuudet maksetaan siten, että 
niiden kokonaismäärästä maksetaan vuonna 
1994 yksi kahdeskymmenesosa, vuosina 
1996-1998 ja 2000 vuosittain yksi vii
desosa ja vuonna 1999 kolme kahdeskym
menesosaa. 

Tämän lain voimaan tullessa maksamatta 
olevat valtionosuudet maksetaan siten, että 
niiden kokonaismäärästä maksetaan vuonna 
1994 yksi kahdeskymmenesosa, vuosina 
1996, 1997, 2000 ja 2001 vuosittain yksi 
viidesosa ja vuonna 1999 kolme kahdeskym
menesosaa. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1998. 

Jos kansanopiston yksikköhintaa on tämän 
lain voimaan tullessa korotettu vuokrien pe
rusteella, pidetään valtionosuuden laskenta
perusteeksi opiston ylläpitäjälle vahvistettuna 
vuosivuokrana yksikköhintoja korotetta
essa edelleen tämän lain voimaan tullessa 
sovellettua opetusministeriön opiston ylläpi
täjälle valtionosuuden laskentaperusteeksi 
vahvistamaa vuosivuokraa 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 
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Laki 
opintokeskuslain 23 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 17 päivänäjoulukuuta 1993 annetun opintokeskuslain (121511993) 23 §:n 2 mo

mentti, sellaisena kuin se on laissa 144711994, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

23 § 

Tämän lain voimaan tullessa maksamatta 
olevat valtionosuudet maksetaan siten, että 
niiden kokonaismäärästä maksetaan vuonna 
1994 yksi kahdeskymmenesosa, vuosina 
1996-1998 ja 2000 vuosittain yksi vii
desosa ja vuonna 1999 kolme kahdeskym
menesosaa. 

Tämän lain voimaan tullessa maksamatta 
olevat valtionosuudet maksetaan siten, että 
niiden kokonaismäärästä maksetaan vuonna 
1994 yksi kahdeskymmenesosa, vuosina 
1996, 1997, 2000 ja 2001 vuosittain yksi 
viidesosa ja vuonna 1999 kolme kahdeskym
menesosaa. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1998. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 
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