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vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 11 §:n 8 momentti, sellaisena kuin

se on laissa 1103/2010, sekä
muutetaan 11 §:n 2—6 momentti, 14 § ja 16 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 11 §:n

2—6 momentti ja 16 §:n 2 momentti laissa 1103/2010 sekä 14 § laissa 1765/2009, seuraavasti:

11 §

Yksikköhinta

— — — — — — — — — — — — —
Opiskelijaviikon yksikköhinta lasketaan

kansanopistoille vuosittain jakamalla yksik-
köhinnan määräämistä edeltänyttä vuotta
edeltäneenä vuonna kansanopistojen toimin-
nasta aiheutuneet käyttökustannukset opisto-
jen saman vuoden opiskelijaviikkojen mää-
rällä. Käyttökustannuksiin luetaan mukaan
kansanopistojen ylläpitäjien vapaan sivistys-
työn toimintaan liittyvät kirjanpidon mukai-
set poistot. Poistojen lukemisesta käyttökus-
tannuksiin säädetään tarvittaessa valtioneu-
voston asetuksella. Valtioneuvoston asetuk-
sella säädetään yksikköhinnan korottamisesta
opistoissa, joiden ylläpitäjien ylläpitämislu-
vassa määrättynä pääasiallisena koulutusteh-
tävänä tai osana koulutustehtävää on vai-
keasti vammaisille tarkoitettu koulutus taikka
osana koulutustehtävää on työelämän aktiivi-
seen kansalaisuuteen ja työolojen kehittämi-
seen tarkoitettu koulutus tai ylläpitämislu-
vassa erityisestä syystä määrättävä muu eri-

tyinen koulutustehtävä. Valtioneuvoston ase-
tuksella säädetään myös opiston ulkopuolella
asuvien opiskelijaviikoista yksikköhintaan
tehtävästä vähennyksestä.

Valtakunnallisten liikunnan koulutuskes-
kusten opiskelijavuorokauden yksikköhinta
lasketaan vuosittain jakamalla yksikköhinnan
määräämistä edeltänyttä vuotta edeltäneenä
vuonna liikunnan koulutuskeskusten toimin-
nasta aiheutuneet käyttökustannukset koulu-
tuskeskusten saman vuoden opiskelija-vuoro-
kausien määrällä. Alueellisten liikunnan kou-
lutuskeskusten opiskelijapäivän yksikköhinta
määrätään vuosittain valtion talousarviossa
olevan määrärahan puitteissa.

Opetustunnin yksikköhinta kansalaisopis-
toille lasketaan vuosittain jakamalla yksikkö-
hinnan määräämistä edeltänyttä vuotta edel-
täneenä vuonna kansalaisopistojen toimin-
nasta aiheutuneet käyttökustannukset kansa-
laisopistojen saman vuoden opetustuntien
määrällä. Käyttökustannuksiin luetaan mu-
kaan kansalaisopistojen ylläpitäjien vapaan
sivistystyön toimintaan liittyvät kirjanpidon
mukaiset poistot. Poistojen lukemisesta käyt-
tökustannuksiin säädetään tarvittaessa valtio-
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neuvoston asetuksella. Kansalaisopistojen
yksikköhintoja porrastetaan tiheästi asutuissa
kunnissa kansalaisopiston sijaintikunnan asu-
kastiheyden perusteella. Porrastusten suuruu-
desta ja yksikköhintojen tarkemmasta laske-
misesta sekä siitä, mitä kuntia pidetään ti-
heästi asuttuina, säädetään valtioneuvoston
asetuksella. Kansalaisopistojen keskimääräi-
nen yksikköhinta säädetään valtioneuvoston
asetuksella ja määrätään soveltuvin osin siten
kuin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta
annetun lain (1705/2009) 23 §:ssä säädetään.

Opetustunnin yksikköhinta kesäyliopis-
toille lasketaan vuosittain jakamalla yksikkö-
hinnan määräämistä edeltänyttä vuotta edel-
täneenä vuonna kesäyliopistojen toiminnasta
aiheutuneet käyttökustannukset kesäyliopis-
tojen saman vuoden opetustuntien määrällä.
Käyttökustannuksiin luetaan mukaan kesäyli-
opistojen ylläpitäjien vapaan sivistystyön toi-
mintaan liittyvät kirjanpidon mukaiset pois-
tot. Poistojen lukemisesta käyttökustannuk-
siin säädetään tarvittaessa valtioneuvoston
asetuksella.

Opetustunnin yksikköhinta opintokeskuk-
sille lasketaan vuosittain jakamalla yksikkö-
hinnan määräämistä edeltänyttä vuotta edel-
täneenä vuonna opintokeskusten toiminnasta
aiheutuneet käyttökustannukset opintokes-
kusten saman vuoden opetustuntien määrällä.
Käyttökustannuksiin luetaan mukaan opinto-
keskusten ylläpitäjien vapaan sivistystyön
toimintaan liittyvät kirjanpidon mukaiset
poistot. Poistojen lukemisesta käyttökustan-
nuksiin säädetään tarvittaessa valtioneuvos-
ton asetuksella.
— — — — — — — — — — — — —

14 §

Erityisavustukset ja ylimääräiset avustukset

Oppilaitosten ylläpitäjille voidaan myöntää
laatu- ja kehittämisavustuksia, opintoseteli-
avustuksia, rakenteellista kehittämistä tuke-
via avustuksia sekä ylimääräisiä avustuksia
käyttökustannuksiin valtion talousarviossa
osoitettujen määrärahojen rajoissa.

16 §

Valtionapuviranomainen

— — — — — — — — — — — — —
Valtionapuviranomainen 14 §:ssä tarkoite-

tuissa laatu- ja kehittämisavustuksissa, opin-
toseteliavustuksissa sekä ylimääräisissä avus-
tuksissa on Opetushallitus. Rakenteellisen ke-
hittämisen tukemiseksi myönnettävät valtion-
avustukset sekä liikunnan koulutuskeskusten
valtionavustukset myöntää opetus- ja kulttuu-
riministeriö.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2015.

Poiketen siitä, mitä 11 §:n 2—6 momen-
tissa säädetään yksikköhintojen laskemisesta
ja kustannusten tarkistamisesta, ensimmäinen
tämän lain mukainen kustannusten tarkistus
tehdään varainhoitovuodelle 2016 vuoden
2013 kustannustietojen perusteella. Varain-
hoitovuodelle 2015 määrättäviin yksikköhin-
toihin sovelletaan tämän lain voimaan tul-
lessa voimassa olleita säännöksiä.

Ennen tämän lain voimaantuloa myönnet-
tyihin oppilaitosten rakenteellista kehittämis-
ohjelmaa tukeviin avustuksiin sovelletaan lain
voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014

Tasavallan Presidentti

SAULI NIINISTÖ

Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen

2 1411/2014

JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ EDITA PRIMA OY / EDITA PUBLISHING OY ISSN 1455-8904 / 1237-3419 (painettu)


