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vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 3 luvun otsikko, 6, 8—11 ja 13 §,

13 a §:n 2 momentti sekä 21 §:n 1 momentti,
sellaisina kuin niistä ovat 8 § osaksi laissa 704/2002, 9 § laeissa 1200/2005 ja 1103/2010,

10 § ja 21 §:n 1 momentti laissa 1103/2010, 11 § laeissa 1103/2010 ja 1411/2014, 13 § osaksi
laeissa 1390/2001, 1200/2005, 1765/2009 ja 1103/2010 sekä 13 a §:n 2 momentti laissa
1765/2009, ja

lisätään lakiin uusi 6 a ja uusi 11 b § seuraavasti:

3 luku

Koulutus

6 §

Koulutuksen järjestäminen

Tässä laissa säädettyä koulutusta voidaan
järjestää lähi- tai etäopetuksena. Opintokes-
kuksissa koulutusta voidaan järjestää myös
opintokerhoissa.

Oppilaitoksen tulee laatia koulutuksen jär-
jestämistä koskeva toimintasuunnitelma,
josta käy ilmi koulutustoiminnan kokonai-
suus. Kansanopiston ja liikunnan koulutus-
keskuksen tulee lisäksi laatia opetussuunni-
telma koulutuksesta, jonka kesto on vähin-
tään kahdeksan viikkoa tai joka sisältää etä-
opetusta taikka 6 a §:ssä tarkoitettua työssä-

oppimista. Opetussuunnitelmasta tulee käydä
ilmi oppilaitoksen järjestämän ohjatun ope-
tuksen sisältö ja määrä.

Koulutuksen järjestämisestä ja koulutusti-
laisuuksien vähimmäispituuksista kansan-
opistoissa ja liikunnan koulutuskeskuksissa
sekä opintokeskusten opintokerhoista voi-
daan säätää tarkemmin valtioneuvoston ase-
tuksella.

6 a §

Kansanopiston ja liikunnan koulutuskeskuk-
sen koulutukseen sisältyvä työssäoppiminen

Kansanopiston ja liikunnan koulutuskes-
kuksen koulutukseen voi sisältyä oppilaitok-
sen ja työnantajan väliseen sopimukseen pe-
rustuvaa työpaikalla käytännön työtehtävissä
järjestettävää tavoitteellista ja ohjattua koulu-
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tusta (työssäoppiminen). Opiskelija ei työssä-
oppimisen aikana ole työsopimussuhteessa
työnantajaan, elleivät opiskelija ja työnantaja
ole erikseen tehneet työsopimusta.

Oppilaitoksen ja työnantajan välisen sopi-
muksen tekemisen edellytyksenä on, että työ-
paikalla on käytettävissä koulutuksen järjes-
tämisen kannalta riittävästi toimintaa, tarpeel-
liset työvälineet sekä ammattitaidoltaan, kou-
lutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevää
henkilökuntaa, josta voidaan nimetä opiskeli-
jalle vastuullinen ohjaaja.

Työnantaja vastaa työssäoppimisen aikana
opiskelijan työturvallisuudesta siten kuin
työntekijän työturvallisuudesta säädetään ja
määrätään silloinkin, kun opiskelija ja työn-
antaja eivät ole tehneet työsopimusta. Oppi-
laitoksen on ilmoitettava työnantajalle edellä
mainitusta työturvallisuusvastuusta.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää
tarkemmin oppilaitoksen ja työnantajan väli-
sessä sopimuksessa sovittavista asioista.

8 §

Valtionosuuden laskennallinen peruste

Vapaan sivistystyön oppilaitosten tässä
laissa säädetyn koulutuksen käyttökustannuk-
siin maksetaan valtionosuutta, jonka vuotui-
nen peruste lasketaan:

1) kansanopistossa kertomalla sille vah-
vistetulla opiskelijaviikkojen määrällä opis-
kelijaviikkoa kohden määrätty yksikköhinta;

2) valtakunnallisessa liikunnan koulutus-
keskuksessa kertomalla sille vahvistetulla
opiskelijavuorokausien määrällä opiskelija-
vuorokautta kohden määrätty yksikköhinta;

3) alueellisessa liikunnan koulutuskeskuk-
sessa kertomalla sille vahvistetulla opiskelija-
päivien määrällä opiskelijapäivää kohden
määrätty yksikköhinta;

4) opintokeskuksessa, kansalaisopistossa
ja kesäyliopistossa kertomalla niille vahviste-
tuilla opetustuntien määrillä opetustuntia
kohden kullekin oppilaitosmuodolle määrätyt
yksikköhinnat;

5) 2 §:n 8 momentissa tarkoitetussa oppi-
laitoksessa kertomalla asianomaiselle oppilai-
tokselle vahvistetuilla opiskelijaviikkojen

määrällä oppilaitokselle suoritetta kohden
määrätty yksikköhinta siten kuin jäljempänä
säädetään.

Yhdistetyssä oppilaitoksessa valtionosuu-
den laskennallinen peruste saadaan laske-
malla yhteen eri oppilaitosmuotoja varten 1
momentin mukaisesti lasketut valtionosuuden
perusteet.

9 §

Valtionosuuden määrä

Kansanopiston, kansalaisopiston ja kesä-
yliopiston ylläpitäjälle myönnetään valtion-
osuutta 57 prosenttia sekä opintokeskuksen ja
liikunnan koulutuskeskuksen ylläpitäjälle 65
prosenttia 8 §:n mukaan lasketusta euromää-
rästä. Edellä 2 §:n 8 momentissa tarkoitetun
oppilaitoksen ylläpitäjälle myönnetään val-
tionosuutta 57 prosenttia 8 §:n mukaan laske-
tusta euromäärästä.

Yhdistetyssä oppilaitoksessa valtionosuus-
prosentti määräytyy kunkin oppilaitosmuo-
don osalta erikseen.

10 §

Valtionosuuden laskemisessa käytettävien
suoritteiden määrän vahvistaminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa
vuosittain valtion talousarvion rajoissa val-
tionosuuden laskemisen perusteena käytettä-
vän opiskelijaviikkojen, opiskelijavuorokau-
sien, opiskelijapäivien sekä opetustuntien
määrän. Yhdistetyn oppilaitoksen osalta suo-
ritteiden määrät vahvistetaan erikseen kulle-
kin oppilaitosmuodolle.

Valtionosuuden laskemisen perusteena
käytettävien suoritteiden määrien laskemi-
sesta ja huomioon ottamisesta voidaan säätää
tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

11 §

Yksikköhinta

Opetus- ja kulttuuriministeriö määrää opis-
kelijaviikkojen, opiskelijavuorokausien, opis-
kelijapäivien ja opetustuntien yksikköhinnat
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seuraavaa vuotta varten. Yksikköhinnat mää-
rätään varainhoitovuodelle arvioidun kustan-
nustason mukaisiksi.

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 tarkemmin
valtioneuvoston asetuksella. Valtioneuvoston
asetuksella voidaan säätää opistossa asuvien
perusteella tehtävästä opiskelijaviikkojen yk-
sikköhinnan korottamisesta. Valtioneuvoston
asetuksella voidaan lisäksi säätää yksikköhin-
nan korottamisesta opistoissa, joiden ylläpitä-
jien ylläpitämisluvassa määrättynä pääasialli-
sena koulutustehtävänä tai osana koulutusteh-
tävää on vaikeasti vammaisille tarkoitettu
koulutus taikka osana koulutustehtävää on
työelämän aktiiviseen kansalaisuuteen ja työ-
olojen kehittämiseen tarkoitettu koulutus tai
ylläpitämisluvassa erityisestä syystä määrät-
tävä muu erityinen koulutustehtävä.

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 opiskelijavuoro-
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 edeltä-
neenä vuonna kansalaisopistojen toiminnasta
aiheutuneet käyttökustannukset kansalaisopis-
tojen saman vuoden opetustuntien määrällä.
Käyttökustannuksiin luetaan mukaan kansa-
laisopistojen ylläpitäjien vapaan sivistystyön
toimintaan liittyvät kirjanpidon mukaiset pois-
tot. Poistojen lukemisesta käyttökustannuk-
siin säädetään tarvittaessa tarkemmin valtio-
neuvoston asetuksella. Kansalaisopistojen kes-
kimääräinen yksikköhinta säädetään vuosit-

tain valtioneuvoston asetuksella noudattaen,
mitä kunnan peruspalvelujen valtionosuudes-
ta annetun lain (1704/2009) 54 §:n 2 momen-
tissa ja 57 §: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 tarkemmin valtio-
neuvoston 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 tarkemmin val-
tioneuvoston asetuksella.

Yhdistetyssä oppilaitoksessa yksikköhin-
nat lasketaan erikseen oppilaitosmuodoittain.

Jos liikunnan koulutuskeskus toimii toi-
minnan laajuus huomioon ottaen olennaisessa
määrin vuokratiloissa, yksikköhintaa voidaan
vuosittain korottaa euromäärällä, joka laske-
taan jakamalla opetus- ja kulttuuriministeriön
valtionosuuden laskentaperusteeksi vahvis-
tama vuosivuokra oppilaitoksen 10 §:ssä tar-
koitettujen opiskelijavuorokausien määrällä.

Edellä 2 momentissa tarkoitetut yksikkö-
hinnat on määrättävä siten, että yksikköhinto-
jen mukaisesti lasketut rahoituksen perus-
teena käytettävät euromäärät yhteenlasket-
tuina vastaavat keskimääräisten yksikköhin-
tojen perusteella laskettavia euromääriä.

Edellä 2 §:n 8 momentissa tarkoitetun op-
pilaitoksen yksikköhinta on sama kuin kan-
sanopistojen korottamaton yksikköhinta. Val-
tioneuvoston asetuksella voidaan säätää yk-
sikköhinnan korottamisesta koulutustehtä-
vässä määrätyn erityistehtävän perusteella.
Arvonlisäveron osalta noudatetaan, mitä
13 a §:ssä säädetään.
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11 b §

Oppilaitosten keskimääräiseen
yksikköhintaan tehtävä vähennys

Edellä 11 §:n mukaisesti lasketusta keski-
määräisestä yksikköhinnasta vähennetään:

1) kansanopiston opiskelijaviikon osalta
8,00 euroa;

2) valtakunnallisen liikunnan koulutuskes-
kuksen opiskelijavuorokauden osalta 2,37 eu-
roa;

3) kansalaisopiston opetustunnin osalta
2,23 euroa;

4) kesäyliopiston opetustunnin osalta 4,22
euroa;

5) opintokeskuksen opetustunnin osalta
2,45 euroa.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-
tään, on opiskelijaviikon, opiskelijavuoro-
kauden ja opetustunnin keskimääräinen yk-
sikköhinta kuitenkin aina vähintään varain-
hoitovuoden 2015 keskimääräisen yksikkö-
hinnan suuruinen.

13 §

Yksikköhintoja laskettaessa huomiotta
jätettävät kustannukset

Yksikköhintoja laskettaessa käyttökustan-
nuksina ei pidetä:

1) perustamishankkeesta eikä maa-alueen
hankkimisesta tai vuokraamisesta aiheutu-
neita kustannuksia;

2) tavaran ja palvelun hankintahintaan si-
sältyvää arvonlisäveroa;

3) lainojen hoitokustannuksia eikä lasken-
nallisia korkoja tai poistoja;

4) 11 §:n 8 momentissa tarkoitettuja vuok-
ria;

5) kustannuksia, joihin myönnetään muun
lain perusteella valtion rahoitusta;

6) maksuja tämän lain ja opetus- ja kult-
tuuritoimen rahoituksesta annetun lain 1 §:ssä
mainitun lain mukaisen toiminnan järjestä-
jälle, jos maksujen perusteena olevasta toi-
minnasta toiminnan järjestäjälle aiheutuvat
kustannukset otetaan huomioon yksikköhin-
toja laskettaessa;

7) oppilaitoksen maksullisen palvelutoi-
minnan kustannuksia; eikä

8) muita kuin välittömästi oppilaitoksen
sisäisestä hallinnosta aiheutuneita kustannuk-
sia.

Käyttökustannukset, joihin myönnetään ra-
hoitusta Euroopan unionin talousarviosta,
saadaan lukea tämän lain nojalla rahoitetta-
viksi käyttökustannuksiksi siltä osin kuin Eu-
roopan unionin talousarviosta myönnettävä ja
sitä vastaava valtion talousarvion mukainen
erillinen kansallinen rahoitus ei niitä kata.

Edellä 2 §:n 1 momentissa tarkoitettujen
oppilaitosten käyttökustannuksista vähenne-
tään oppilaitosten ylläpitäjille 14 §:n nojalla
asianomaista toimintaa varten kustannusten
laskemisvuonna myönnettyjä valtionavustuk-
sia vastaava euromäärä.

Sen estämättä, mitä 1 momentin 3 koh-
dassa säädetään, kansanopistojen, kansalais-
opistojen, kesäyliopistojen ja opintokeskus-
ten ylläpitäjien vapaan sivistystyön toimin-
taan liittyviin kirjanpidon mukaisiin poistoi-
hin sovelletaan, mitä 11 §:n 2 ja 4—6 mo-
mentissa säädetään.

13 a §

Arvonlisäveron huomioon ottaminen yksityi-
sen oppilaitoksen ylläpitäjän yksikköhinnassa

— — — — — — — — — — — — —
Edellä 1 momentissa tarkoitettua korotusta

ei oteta huomioon säädettäessä kansalaisopis-
tojen keskimääräisestä yksikköhinnasta 11 §:n
4 momentin nojalla.

21 §

Tietojen toimittaminen ja tarkastus

Vapaan sivistystyön oppilaitoksen ylläpitä-
jän on toimitettava valtionapuviranomaiselle
tässä laissa tarkoitetun rahoituksen määrää-
miseksi tarvittavat tiedot ja toiminnan laa-
juutta koskevat tiedot. Tietojen toimittami-
sesta voidaan säätää tarkemmin valtioneuvos-
ton asetuksella.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2016.

Mitä tämän lain 9—11, 11 b ja 13 §:ssä
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sekä 13 a §:n 2 momentissa säädetään val-
tionosuudesta ja yksikköhinnan laskemisesta,
sovelletaan ensimmäisen kerran varainhoito-

vuodelle 2016 myönnettävään valtionosuu-
teen.

Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015

Tasavallan Presidentti

SAULI NIINISTÖ

Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru
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