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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi vapaasta sivis-
tystyöstä annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun 
lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi va-
paasta sivistystyöstä annettua lakia ja vapaas-
ta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta 
annetun lain voimaantulosäännöstä. Esityk-
sessä ehdotetaan, että kansalaisopistojen, 
kansanopistojen, kesäyliopistojen ja opinto-
keskusten perustamishankkeiden hankekoh-
taisista valtionavustuksista luovutaan ja pe-
rustamishankkeiden rahoitus otetaan poisto-
jen kautta huomioon käyttökustannusten val-
tionosuusperusteissa vuoden 2012 alusta. Li-
säksi ehdotetaan muutettavaksi eräitä kan-
sanopistojen valtionosuuden perusteena käy-
tettäviä porrastustekijöitä. Samoin ehdote-
taan, että vapaan sivistystyön oppilaitosten 
rehtorin ja opettajien erivapaudet siirretään 
Opetushallituksen päätettäviksi. Samoin eräi-
tä valtionavustuksia koskeva valtionapuvi-
ranomaisuus siirrettäisiin Opetushallituksel-

le. Lain säännöksiä ehdotetaan muutettavaksi 
lisäksi sen johdosta, että opetusministeriön 
nimi on nykyisin opetus- ja kulttuuriministe-
riö.  

Vapaasta sivistystyöstä annetun lain muut-
tamisesta annetun lain voimaantulosäännöstä 
ehdotetaan muutettavaksi siten, että vapaan 
sivistystyön oppilaitosten ylläpitämislupien 
uudistamisen ajankohtia siirrettäisiin vuodel-
la eteenpäin. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuo-
den 2011 alusta, mutta kansanopistojen valti-
onosuusperusteen muutosta sovellettaisiin 
vasta vuoden 2012 rahoitukseen. Samoin pe-
rustamishankejärjestelmään ehdotettu uudis-
tus tulisi voimaan vuoden 2012 alusta.  

Esitys liittyy perustamishankkeiden osalta 
valtion vuoden 2011 talousarvioesitykseen ja 
on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

 
1  Nykyti la  

1.1 Yleistä 

Vapaasta sivistystyöstä annettu laki 
(632/1998) sisältää kansalaisopistojen, kan-
sanopistojen, kesäyliopistojen, opintokeskus-
ten ja liikunnan koulutuskeskusten toiminta- 
ja rahoitussäännökset. Lisäksi Snellman-
korkeakoulun rahoitukseen sovelletaan eräin 
poikkeuksin kansanopistojen rahoitusperus-
teita. Vapaan sivistystyön oppilaitosten ra-
hoitus muodostuu laskennallisesta, suoritepe-
rusteisesta valtionosuusrahoituksesta sekä 
lain 14 §:n nojalla myönnettävistä laatu- ja 
kehittämisavustuksista, rakenteellisen kehit-
tämisen tukemiseen myönnettävistä avustuk-
sista, opintoseteliavustuksista ja ylimääräisis-
tä avustuksista. Valtionavustusta voidaan 
myöntää myös perustamishankkeisiin.  

Valtionosuusjärjestelmän perusrakenne on 
kaikissa vapaan sivistystyön oppilaitoksissa 
samantyyppinen. Kunnilla ei ole lakisääteistä 
velvoitetta koulutuksen rahoitukseen. Yksik-
köhinnat lasketaan kuten muussa opetustoi-
messa oppilaitosryhmittäin toteutuneiden 
kustannusten pohjalta joka neljäs vuosi ja-
kamalla yksikköhinnan määräämistä edeltä-
neenä kalenterivuonna niiden toiminnasta ai-
heutuneet käyttökustannukset saman kalente-
rivuoden toteutuneiden suoritteiden määrällä. 
Lain 13 §:ssä on lueteltu käänteisesti, mitä 
kustannuksia ei pidetä käyttökustannuksina 
yksikköhintoja laskettaessa. Yksikköhintoja 
korotetaan kustannustason sekä toiminnan 
laadun ja laajuuden muutoksilla lain 12 §:ssä 
säädetyin tavoin. Muina kuin kustannusten 
tarkistusvuosina yksikköhinnaksi määrätään 
edelliselle vuodelle määrätty yksikköhinta 
tarkistettuna kuluvan ja seuraavan vuoden 
arvioidulla kustannustason sekä toiminnan 
laadun ja laajuuden muutoksella. Pykälän 4 
momentin mukaan kustannusten tarkistamis-
vuonna pohjana käytettävistä kustannuksista 
vähennetään lain 14 §:n nojalla oppilaitoksil-
le myönnetyt valtionavustukset päällekkäisen 

rahoituksen estämiseksi. Käyttökustannusten 
valtionosuuden peruste on kunkin oppilai-
tosmuodon käyttökustannusten pohjalta suo-
ritetta kohti laskettava yksikköhinta sekä yk-
sikköhinnan ja suoritteen tulo. Valtionosuus 
on kansalaisopistoissa, kesäyliopistoissa ja 
valtaosassa kansanopistoja 57 prosenttia ja 
liikunnan koulutuskeskuksissa sekä opinto-
keskuksissa 65 prosenttia. Lain 10 §:n 2 
momentin mukaan suoritteiden määrän las-
kemisesta säädetään tarkemmin valtioneu-
voston asetuksella. 

Vuoden 2010 alusta voimaan tulleella va-
paasta sivistystyöstä annetun lain muutoksel-
la (1765/2009) tarkennettiin muun muassa 
oppilaitosryhmien tehtäviä ja ylläpitämislu-
van sisältöä vapaan sivistystyön vuosille  
2009—2012 ajoittuvan kehittämisohjelman 
ehdotusten mukaisesti.  Vapaan sivistystyön 
oppilaitoksen tulee johtaa ylläpitämislupaan 
sisältyvät koulutustehtävänsä kyseisen oppi-
laitosmuodon yhteisistä tehtävistä ja kunkin 
oppilaitosryhmän omasta tehtävästä. Ylläpi-
tämislupien merkitys toimintaa ohjaavana 
asiakirjana korostuu ja toiminnan ja ylläpi-
tämisluvan tulee vastata toisiaan. Kaikkien 
vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitä-
misluvat uusitaan. Ylläpitämislupien uusi-
misaikataulu porrastettiin edellä mainitun 
lain muutoksen yhteydessä siten, että kan-
sanopistojen ja liikunnan koulutuskeskusten 
nykyiset ylläpitämisluvat ovat voimassa vuo-
den 2010 ja kansalaisopistojen, kesäyliopis-
tojen ja opintokeskusten luvat vuoden 2011 
loppuun.  

Vuoden 2010 alussa kansanopistoja on 87. 
Kansanopistojen ylläpitäjinä on pääosin yksi-
tyisiä yhteisöjä ja säätiöitä (80). Kunta on 
kahden kansanopiston ylläpitäjänä ja kun-
tayhtymä viiden opiston ylläpitäjä. Kansan-
opistot ovat samoin kuin liikunnan koulutus-
keskukset sisäoppilaitoksia. Valtaosa kan-
sanopistoista toimii ylläpitäjän omistamissa 
tiloissa, joihin kuuluvat opetustilojen lisäksi 
ruokailu- ja majoitustilat. Vuoden 2010 alus-
sa kansalaisopistoja oli 207, kesäyliopistoja 
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21 ja opintokeskuksia 11. Kansalaisopistot 
ovat pääosin kuntien ylläpitämiä ja toimivat 
kuntien omistamien muiden oppilaitosten ti-
loissa muutamia ns. kaupunkiopistoja lukuun 
ottamatta. Kansalaisopistoista 21 on yksityis-
ten yhteisöjen ylläpitämiä. Näillä on pääsään-
töisesti ylläpitäjän omistuksessa olevat toimi-
tilat. Kesäyliopistot toimivat vuokratiloissa. 
Samoin valtaosa opintokeskuksista toimii 
vuokratiloissa. Valtakunnallisia liikunnan 
koulutuskeskuksia on 11. 

 
1.2 Kansanopistojen valtionosuusperus-

teet 

Kansanopistojen valtionosuuden perusteen 
muodostavat laskennallisen opiskelijaviikko-
jen ja opiskelijaviikkoa kohti lasketun yksik-
köhinnan tulo, josta valtionosuus on 57 pro-
senttia ja kahdessa erityiskansanopistossa 70 
prosenttia. Kansanopistojen yksikköhintaa 
korotetaan lain 11 §:n 2 mukaan vaikeasti 
vammaisten koulutuksen perusteella sekä 
opistoissa, joiden koulutustehtävänä on enin-
tään 10 päivää kestävien kurssien järjestämi-
nen (ns. lyhytkurssiopistot). Vapaasta sivis-
tystyöstä annetun asetuksen (805/1998) 3 §:n 
mukaan opistoissa, joiden pääasiallisena kou-
lutustehtävänä on vaikeasti vammaisten kou-
lutus, mainitun koulutuksen opiskelijaviikko-
jen osalta korotus on 75 prosenttia ja muissa 
vaikeasti vammaisten koulutusta antavissa 
opistoissa 25 prosenttia. Asetuksen 3 §:n 3 
momentin mukaan opiskelijaviikon yksikkö-
hinta on opistoissa, jonka erityisen koulutus-
tehtävän muodostaa enintään kymmenen päi-
vän pituisten kurssien järjestäminen, 20 pro-
senttia korkeampi kuin muu yksikköhinta. 
Kansanopiston ulkopuolella asuvien opiskeli-
joiden opiskelijaviikon yksikköhinta on puo-
lestaan 20 prosenttia alempi kuin muiden 
opiskelijaviikkojen. Yksikköhinnan korotuk-
set ja vähennykset tasataan kansanopistojen 
tasaushintaan, sillä lain 11 §:n 10 momentin 
mukaan yksikköhinnat on määrättävä siten, 
että yksikköhinnat kerrottuna toteutuneiden 
suoritteiden määrällä yhteenlaskettuna vas-
taavat oppilaitosmuotokohtaisia kokonais-
kustannuksia. Jos kansanopisto toimii toi-
minnan laajuus huomioon ottaen olennaises-
sa määrin vuokratiloissa, lain 11 §:n 9 mo-
mentin mukaan yksikköhintaa voidaan vuo-

sittain korottaa euromäärällä, joka lasketaan 
jakamalla ministeriön valtionosuuden laske-
misperusteeksi vahvistama vuosivuokra op-
pilaitoksen suoritteiden määrällä. 

Lain 10 §:n mukaan suoritteiden laskemi-
sesta säädetään tarkemmin valtioneuvoston 
asetuksella.  

Kansanopistojen samoin kuin muiden va-
paan sivistystyön oppilaitosryhmien valtion-
osuusmenoja säädellään vuosittain valtion ta-
lousarviossa suoritekiintiöllä. Opetus- ja 
kulttuuriministeriö vahvistaa vuosittain kul-
lekin oppilaitoksen ylläpitäjälle ennalta seu-
raavaa varainhoitovuotta varten valtionosuu-
den perusteena käytettävien suoritteiden 
määrän. Kansanopistojen opiskelijaviikko-
kiintiö on vuodelle 2010 yhteensä 295 052, 
josta 4 700 opiskelijaviikkoa on tarkoitettu 
Snellman korkeakoululle. Opetus- ja kulttuu-
riministeriö päättää opiskelijaviikon yksik-
köhinnat sekä vahvistaa kansanopistojen 
opiskelijaviikkojen määrän seuraavaa vuotta 
varten. 

Valtion vuoden 2010 talousarviossa kan-
sanopistojen valtionosuuksiin ja -avustuksiin 
on varattu yhteensä 52, 9 miljoonaa euroa. 

 
1.3 Vapaan sivistystyön oppilaitosten 

perustamishankkeiden valtionavus-
tusjärjestelmä 

Vapaasta sivistystyöstä annetun lain 15 §:n 
mukaan oppilaitokselle voidaan myöntää val-
tionavustusta perustamishankkeeseen. Perus-
tamishankkeista ja niihin myönnettävistä val-
tionavustuksista on säännöksen mukaan voi-
massa mitä opetus- ja kulttuuritoimen rahoi-
tuksesta annetussa laissa (1705/2009), jäl-
jempänä rahoituslaki, säädetään perustamis-
hankkeiden valtionavustuksista. Mainitun 
pykälän 2 momentin mukaan perustamis-
hankkeena pidetään hanketta, jonka arvioidut 
kokonaiskustannukset ovat vähintään valtio-
neuvoston vahvistaman euromäärän suurui-
set. Perustamishankkeena pidetään myös eril-
listä toiminnallisen kokonaisuuden muodos-
tamaa kalusto- ja opetusvälinehankintaa, 
jonka arvioidut kokonaiskustannukset ovat 
vähintään opetus- ja kulttuuriministeriön 
vahvistaman euromäärän mukaiset. Vapaasta 
sivistystyöstä annetun asetuksen 5 a §:n mu-
kaan perustamishankkeena pidettävän toi-
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menpiteen kokonaiskustannusten rajana kan-
salaisopistossa on vähintään 320 000 euroa. 
Kansanopistossa, opintokeskuksessa ja kesä-
yliopistossa hankerajana on vähintään 80 000 
euroa ja liikunnan koulutuskeskuksessa vä-
hintään 32 000 euroa.  

Vuoden 2007 alusta vapaan sivistystyön 
oppilaitoksista kansalaisopistojen, kansan-
opistojen ja opintokeskusten ja kesäyliopisto-
jen perustamishankkeiden myöntämistä, 
maksamista ja avustuksen palauttamista kos-
keva päätösvalta siirrettiin lääninhallituksille. 
Liikunnan koulutuskeskukset jäivät siirron 
ulkopuolelle. Vuoden 2010 alusta voimaan 
tulleen aluehallinnon uudistuksen yhteydessä 
tehtävät siirrettiin elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksille (Ely). Elyt valmistele-
vat rahoitussuunnitelmat opetus- ja kulttuu-
riministeriön antamien kehysten pohjalta. 
Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa ra-
hoituslaissa tarkoitetun perustamishankkei-
den rahoitussuunnitelman, joka on pohjana 
valtionavustuksia myönnettäessä. Opetus- ja 
kulttuuriministeriö jakaa rahoitussuunnitel-
man ja Elyjen kokoamien tietojen perusteella 
määrärahat ja valtuudet Elyille, tekee niihin 
tarvittavat tarkistukset sekä kokoaa tiedot 
valtuusseurantaan.  

Kansanopistojen, kansalaisopistojen, kesä-
yliopistojen ja opintokeskusten perustamis-
hankkeiden rahoitukseen on valtion vuoden 
2010 talousarvion momentilla 29.30.52 va-
rattu miljoona euroa. Vuodesta 1999 lukien 
perustamishankkeisiin myönnettävien valti-
onavustusten taso on vaihdellut 111 130 eu-
ron ja 2 000 000 euron välillä. Keskimääräi-
nen perustamiskustannusten valtion rahoitus 
on vuosina 1999—2009 ollut 1 109 000 eu-
roa. Momentin 29.30.52 rahoituksesta noin 
80 prosenttia on kohdistunut kansanopistojen 
peruskorjaus- tai laajennushankkeisiin. Lii-
kunnan koulutuskeskusten valtionavustukset 
myönnetään veikkausvoittovaroista momen-
tilta 29.90.50.03.4 (Veikkauksen ja raha-
arpajaisten voittovarat urheilun ja liikunta-
kasvatuksen edistämiseen; Liikunnan koulu-
tuskeskusten rakentamisavustukset). 

 
2  Nykyti lan arvioint i  

Vapaasta sivistystyöstä annetun lain rahoi-
tussäännöksiin tehtiin useita muutoksia vuo-

den 2006 alusta. Lakiin tehtiin kaikkia oppi-
laitosryhmiä koskien yksikköhinnan laske-
mista ja kustannusten tarkistamista joka nel-
jäs vuosi koskevat muutokset. Yksikköhinto-
ja on tarkistettu uudistuksen jälkeen vuosit-
tain kunnallisten peruspalveluiden kustan-
nuskehitystä kuvaavalla hintaindeksillä täy-
simääräisesti. Vuoden 2006 alusta muutettiin 
myös eräitä kansanopistojen rahoitusperus-
teita valtiontalouden tarkastusviraston kan-
sanopistojärjestelmää koskevan tarkastusker-
tomuksen (81/2004) ja sen perusteella asete-
tun työryhmän ehdotusten pohjalta. Vuoden 
2006 alusta toteutettuja uudistuksia olivat 
kansanopiston ulkopuolella asuvien opiskeli-
joiden opiskelijaviikoista yksikköhintaan teh-
tävä 20 prosentin vähennys ns. eksternaatti-
vähennys, vaikeasti vammaisten koulutuk-
seen erikoistuneiden kahden erityiskan-
sanopiston valtionosuusprosentin nostaminen 
70 prosenttiin ja erityiskansanopistojen yk-
sikköhinnan 75 prosentin korotuksen kohdis-
taminen vain vaikeasti vammaisten koulutuk-
sesta kertyviin opiskelijaviikkoihin. Myö-
hemmin vuoden 2009 alusta vapaasta sivis-
tystyöstä annettuun asetukseen lisättiin kan-
sanopiston etä- ja monimuoto-opetuksesta 
kertyvien suoritteiden laskentaperusteet.  

Kansanopistojen rahoitukseen sisältyy 
edelleen eräitä porrastustekijöitä, joiden säi-
lyttäminen nykyisellään ei enää vastaa opis-
tojen toiminnan kehitystä. Tällainen on ly-
hytkurssien eli alle 10 päivää kestävien kurs-
sien järjestämisen perusteella tehtävä korotus 
Kaikkien kansanopistojen suoritteista yli 
kolmannes kertyy nykyisin alle 10 päivää 
kestävistä kursseista. 

Perustamiskustannusten määrärahataso on 
vapaan sivistystyön oppilaitosten määrä (yli 
300) huomioon ottaen ollut alhainen ja vain 
pieni osa hakemuksista on voitu sisällyttää 
rahoitussuunnitelmaan. Vapaan sivistystyön 
perustamishankkeisiin myönnetään valtion-
avustusta valtion talousarviossa olevien val-
tuuksien ja määrärahojen rajoissa. Valtion-
avustusta perustamishankkeisiin on voitu 
käytettävissä olevien määrärahojen rajoissa 
myöntää vain pieneen osaan tarpeellisista 
hankkeista ja tällöinkin avustustaso (yleensä 
40 prosenttia) on ollut käyttökustannusten 
avustustasoa alhaisempi (yleensä 57 prosent-
tia). Valtion talousarvion momentin 29.30.52 
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rahoituksesta noin 80 prosenttia on kohdistu-
nut kansanopistojen peruskorjaus- tai laajen-
nushankkeisiin.  

Vaihtoehtona nykyiselle perustamishank-
keiden hankekohtaiselle valtionavustukselle 
on, että perustamishankkeiden valtionrahoi-
tus otettaisiin huomioon poistojen kautta 
käyttökustannusten valtionosuusperusteissa 
osana laskennallista rahoitusjärjestelmää. 
Muutoksen lähtökohtana on myös pidettävä 
sitä, että toimitilojen erilaisella valtionrahoi-
tuksella ei ohjattaisi tilojen hankintatapaa. 
Vastaava uudistus toteutettiin ammatillisen 
koulutuksen perustamiskustannusten rahoi-
tusjärjestelmässä vuoden 2006 valtion-
osuusuudistuksen yhteydessä. 

Vapaan sivistystyön perustamishankkeisiin 
on viime aikoina voitu myöntää valtionavus-
tuksia vuosittain 1 000 000 euroa. Tästä kan-
sanopistojen osuus on 798 000 euroa, kansa-
laisopistojen osuus 176 000 euroa, kesäyli-
opistojen osuus 12 000 euroa ja opintokes-
kusten osuus 14 000 euroa, kun yhteismäärä 
on jaettu siinä suhteessa kuin valtionavustuk-
sia on myönnetty vuosina 1999—2009 ja val-
tionavustuksia on perustamishankkeiden ra-
hoitussuunnitelmassa 2010—2013 suunnitel-
tu myönnettäväksi. Valtionosuusjärjestel-
mään liittyvän kustannustietojen keruun yh-
teydessä on kerätty tiedot myös rakennusten 
ja hankintojen poistoista.  

 
3  Esityksen tavoitteet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

Esityksen tavoitteena on, että kansanopis-
tojen rahoituksen määräytymisperusteet vas-
taisivat kaikilta osin opistojen nykyisen toi-
minnan vaatimuksia. Perustamishankejärjes-
telmän uudistamisella tavoitellaan pitkällä 
aikavälillä vapaan sivistystyön oppilaitoksille 
nykyistä tasapuolisemmin mahdollisuuksia 
toimitilojen korjauksiin ja perustamishank-
keiden toteuttamiseen. Tavoitteena on myös, 
että erilaisella valtionrahoituksella ei ohjat-
taisi toimitilojen hankintatapaa. 

Esityksessä ehdotetaan, että kansanopisto-
jen yksikköhinnan alle kymmenen päivää 
kestävien kurssien järjestämiseen liittyvästä 
korotusperusteesta luovuttaisiin ja että perus-
te korvattaisiin oppilaitoksen ylläpitämislu-
vassa määrättävällä työelämän aktiivisen 

kansalaisuuden ja työolojen kehittämiseen 
liittyvällä erityistehtävällä ja tästä koulutuk-
sesta kertyviin opiskelijaviikkoihin tehtävällä 
korotusperusteella Muu kuin mainitun eri-
tyistehtävän mukainen koulutus jäisi porras-
tuksen ulkopuolelle. Yksikköhintaa voitaisiin 
porrastaa lisäksi oppilaitokselle ylläpitämis-
luvassa määrätyn erityisen koulutustehtävän, 
perusteella siten kuin valtioneuvoston ase-
tuksella säädetään. Ylläpitämislupien uudis-
tamisen ajankohta ehdotetaan siirrettäväksi 
vuodella eli tehtäväksi vuosien 2011 ja 2012 
aikana.  

Esityksessä ehdotetaan, että kansanopisto-
jen, kansalaisopistojen, kesäyliopistojen ja 
opintokeskusten vapaan sivistystyön perus-
tamishankkeiden hankekohtaisesta rahoituk-
sesta luovuttaisiin vuoden 2012 alussa, jol-
loin yksikköhinnat vuodelle 2012 lasketaan 
vuoden 2009 toteutuneiden tietojen perus-
teella. Koska liikunnan koulutuskeskusten 
osalta perustamishankkeiden rahoitusta selvi-
tetään erillisessä työryhmässä, liikunnan kou-
lutuskeskukset jäisivät uudistuksen ulkopuo-
lelle.  

Perustamishankkeiden tuen siirtäminen 
laskennalliseen järjestelmään edellyttää, että 
mainittujen oppilaitosten rahoituksen perus-
teena oleviin kustannuksiin sisällytettäisiin 
oppilaitosten ylläpitäjien vapaan sivistystyön 
opintotoimintaan liittyvät kirjanpitoon perus-
tuvat poistot tiloista ja kalustosta sekä muus-
ta omaisuuden rakentamisesta ja hankkimi-
sesta. Samassa yhteydessä luovuttaisiin niin 
sanotuista pienistä hankkeista eli myös pe-
rustamishankkeen kustannusrajan alittavista 
hankkeista aiheutuneet kustannukset luettai-
siin käyttökustannuksiin poistojen kautta. 
Pienten hankkeiden määrä vaihtelee vuosit-
tain. Siten on hyvin sattumanvaraista, millä 
osuudella pieniä hankkeita sisältyy yksikkö-
hintaan. Investointien yksikköhintarahoituk-
sen perustuminen poistoihin toisi vakautta 
investointeihin perustuvaan yksikköhintara-
hoituksen osuuteen, sillä poistojen vuotuiset 
vaihtelut ovat oleellisesti vähäisempiä niiden 
perustuessa useampien vuosien investointei-
hin. Vaikka yksikköhintaan siirtyvällä inves-
tointirahoituksella merkittävien hankkeiden 
rahoittaminen vie vuosia, on hankekohtaisen 
valtionavustuksen saaminen ollut hyvin sat-
tumanvaraista ja mahdollista rahoitusta on 
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yleensä saanut odottaa vuosia tarpeeseen 
nähden hyvin alhaisista perustamishankkei-
den valtionavustusmäärärahoista johtuen. 
Valtionavustusta perustamishankkeisiin on 
voitu käytettävissä olevien määrärahojen ra-
joissa myöntää vain pieneen osaan tarpeelli-
sista hankkeista ja tällöinkin avustustaso 
(yleensä 40 prosenttia) on ollut käyttökus-
tannusten avustustasoa alhaisempi (yleensä 
57 prosenttia).  

Perustamishankejärjestelmän uudistaminen 
ehdotetaan toteutettavaksi valtion kannalta 
kustannusneutraalisti. Pyrittäessä valtion 
kannalta kustannusneutraaliin ratkaisuun tu-
lisi valtionosuusprosenttia muuttaa tai vähen-
tää valtionosuuden perusteena käytettävien 
suoritteiden määrää, jotta poistuvien ja uusi-
en tekijöiden aiheuttama muutos valtionra-
hoitukseen voitaisiin kompensoida. Koska 
vapaan sivistystyön valtionosuusmenoja sää-
dellään valtion talousarviossa oppilaitosryh-
mittäin suoritekiintiöllä, ehdotetaan muutos 
kompensoitavaksi muuttamalla valtionosuu-
den perusteena olevien suoritteiden määrää. 
Lisäksi ehdotetaan, että vuonna 2011 ja sitä 
ennen vapaan sivistystyön oppilaitosten pe-
rustamishankkeisiin myönnetyt ja rahoitus-
vuonna maksettavat valtionavustukset vä-
hennetään asianomaisen oppilaitosryhmän 
yksikköhintaa tai keskimääräistä yksikköhin-
taa laskettaessa. 

Sisällytettäessä poistot osaksi rahoituksen 
perusteena olevaa kustannuspohjaa, poistojen 
yksikköhintaa korottava vaikutus kohdistuu 
myös niiden vuokratiloissa koulutusta järjes-
tävien kansanopistojen rahoitukseen, joille 
lain 10 §:n nojalla on myönnetty yksikköhin-
nan korotus erillisiin vuokriin. Poistoista ai-
heutuva yksikköhinnan nousu korottaisi pe-
rusteettomasti vuokrien perusteella korotusta 
saavien kansanopistojen rahoitusta. Nykyisin 
vuokratiloissa toimiminen on osoittautunut 
edullisemmaksi kuin omissa tiloissa toimi-
minen, jos pääomavuokrien osuus on hyväk-
sytty yksikköhinnan korotuksiksi. Tämän 
vuoksi ehdotetaan, että erillisten vuokrien pe-
rusteella yksikköhinnan korotusta saavien 
kansanopistojen rahoitusperusteita muutettai-
siin asteittain perustamishankerahoituksen 
tullessa osaksi yksikköhintaa. Vuonna 2010 
yhdeksälle kansanopistolle niiden yksikkö-
hinnan korotuksen perusteena olevien erillis-

ten vuokrien määrä oli yhteensä 1 320 670 
euroa. Koska kansanopistojen ylläpitäjät ovat 
yksityisiä yhteisöjä, muutos tulisi kuitenkin 
toteuttaa asteittain. Vaihtoehtoina on ollut 
erillisten vuokrien suhteellinen vähentäminen 
prosentteina tai euromääränä vuosittain. 
Kansanopistojen vuokrakustannuksista joh-
tuvaa yksikköhinnan korotusmenettelyä esi-
tetään muutettavaksi siten, että korotuksen 
lähtökohtana on kansanopiston vuoden 2011 
yksikköhinnan korotus, jota euromäärää esi-
tetään pienennettäväksi 20 eurolla vuodelle 
2012 yksikköhintaa vahvistettaessa. Tätä vä-
hennystä jatkettaisiin vuosittain, kunnes 
vuokrien yksikköhintaa korottava vaikutus 
opiston osalta on poistunut. Kansanopistojen 
vuosivuokran vahvistamisesta luovuttaisiin. 

Esityksessä ehdotetaan myös, että vapaan 
sivistystyön oppilaitosten rehtorin ja opettaji-
en erivapaudet siirretään Opetushallituksen 
päätettäväksi. Samoin laatu- ja kehittä-
misavustuksia koskeva valtionapuviranomai-
suus siirrettäisiin Opetushallitukselle 
Lisäksi esityksessä ehdotetaan muutettavaksi 
opetusministeriön nimi opetus- ja kulttuuri-
ministeriöksi toukokuun alusta tapahtuneen 
nimen muutoksen vuoksi. 

 
 

4  Esityksen vaikutukset  

4.1 Taloudelliset vaikutukset  

Kansanopistojen yksikköhinnan porrastus-
perustemuutos ei aiheuta valtion menojen li-
säystä, koska yksikköhinnan muutokset tasa-
taan kansanopistojen ns. tasaushintaan. Muu-
toksen vaikutus olisi viiden korotuksen pii-
rissä olevan opiston tietojen perusteella vuo-
den 2010 suoritteiden tasolla arvioituna vä-
häinen (Aktiivi-instituutti, Raseborg-opisto, 
Kiljavan opisto, Metallityöväen Murikka 
opisto ja Valamon kansanopisto). Mahdolli-
nen yksikköhinnan laskeminen heijastuu 
puolestaan muiden kansanopistojen yksikkö-
hinnan nousuna.  

Perustamishankejärjestelmän uudistamisen 
oppilaitosryhmäkohtaiset vaikutukset ovat 
yksityiskohtaisesti arvioitavissa vasta vuoden 
2012 yksikköhintoja laskettaessa ja oppilai-
tosryhmien yksikköhinta- ja suoritepäätöksiä 
määrättäessä. Järjestelmämuutoksen vaiku-
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tusta on arvioitu vuoden 2008 kustannus- ja 
suoritetietojen pohjalta.  

Poistojen ja pienten hankkeiden määrä on 
ollut seuraava:  

 
 Kansanopistot 

€ 
Kansalaisopistot 

€ 
Kesäyliopistot 

€ 
Poistot 3 846 751 968 118 106 553 
Pienet hankkeet   904 951 1 064 561 26 896  
 
Opintokeskusten poistojen määrä on vuo-

delta 2008 ollut yhteensä noin 28 000 euroa 
ja vuodelta 2009 noin 62 000 euroa. Pienten 
hankkeiden määrää ei opintokeskuksilta ole 
vuodelta 2008 erikseen kysytty, joten se ei 
sisälly vertailuun.  

Arvioituna vuoden 2008 kustannusten ta-
solla poistojen määrän huomioon ottaminen 
valtionosuusrahoituksessa täysimääräisesti 
merkitsisi seuraavaa muutosta: 

 
Yksikköhinnan  
muutokset 

Kansanopistot 
€ 

Kansalaisopistot 
€ 

Kesäyliopistot 
€ 

Poistot 13,46 0,43 1,06 
Pienet hankkeet - 3,17 - 0,48 - 0,27 
Netto 10,29 - 0,04 0,79 
Valtionosuusrahoi-
tuksen muutos 

931 860 - 226 111 12 478 

 
Pienten hankkeiden määrät ovat vuosittain 

vaihdelleet huomattavasti. Kansalaisopisto-
jen rahoituksen muutoksen negatiivisen ra-
hoitusmuutoksen suuruuteen vaikuttaa se, et-
tä pienten hankkeiden määrä vuonna 2008 on 
ollut poikkeuksellisen korkea. 

Valtionrahoituksen muutoksessa on otettu 
huomioon myös perustamishankkeiden valti-
onavustusten poistuminen, mutta ei vähen-
nettäviksi tulevien perustamishankeavustus-
ten osuutta. Kansanopistojen erillisten vuok-
rien määrä oli vuonna 2010 yhteensä 
1 320 670 euroa. Esityksessä ehdotetaan, että 
kunkin erillisen vuokrakorotuksen piirissä 
olevan kansanopiston vuokraa alennettaisiin 
vuosittain 20 eurolla suoritetta kohden. Edel-
lä olevassa laskelmassa mainittu kansanopis-
tojen poistojen lisäämisestä aiheutuva yksik-
köhinnan korotus on 10,29 euroa. Yksikkö-
hinnan muutos vuoden 2008 tasolla arvioitu-
na olisi niillä kansanopistoilla, joiden yksik-
köhintaa ei ole korotettu erillisillä vuokrilla 
12,15 euroa (10,29+1,86). 

Yksikköhinnan muutos puolestaan vuokra-
korotusten piirissä olevilla kansanopistoilla 
on suoritetta kohti sama eli - 7,85 euroa 
(12,15—20,00) riippumatta erilaisista vuok-
rakorotusten määristä. Yksikköhintoja ja yk-
sityisten arvonlisäverokorotusta laskettaessa 

yksityisten poistoista arvonlisäverojen osuu-
deksi lasketaan sama osuus kuin yksityisten 
investoinneista on arvonlisäverojen osuus si-
nä vuonna, jonka tietojen perusteella yksik-
köhinnat määrätään. 

Vaikeimmissa tapauksissa eräille oppilai-
toksen ylläpitäjille aiheutuvaa valtionavus-
tuksen menetystä on tarvittaessa mahdollista 
kompensoida ylimääräisellä avustuksella. 

 
4.2 Organisaatio- ja henkilöstövaikutuk-

set 

Muutoksen voidaan arvioida vähentävän 
vähäisessä määrin valtionapuviranomaisten 
tehtäviä. Oppilaitosten ylläpitäjien tehtäviin 
uudistuksella ei ole mainittavaa vaikutusta. 

 
5  Asian valmistelu 

Esityksen taustalla on vapaan sivistystyön 
kehittämisohjelman 2009—2012 (Opetusmi-
nisteriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 
2009:12) ehdotusten pohjalta asetetun vapaan 
sivistystyön rahoitustyöryhmän (Opetusmi-
nisteriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 
2010:12) ehdotukset. Jo kehittämisohjelman 
valmistelutyöryhmä katsoi muun muassa, et-
tä kansanopistojen rahoitusjärjestelmään si-
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sältyy useita yksikköhintaa tai suoritteita ko-
rottavia tai laskevia tekijöitä, joiden muutta-
mista tai laajentamista mahdollisiin uusiin 
perusteisiin on selvitettävä kokonaisuutena. 
Samoin valmisteluryhmän mukaan oli selvi-
tettävä mahdollisuus siirtyä poistojen kautta 
tapahtuvaan perustamishankejärjestelmään. 
Liikunnan koulutuskeskusten perustamis-
hankkeiden valtionavustusten osalta kehittä-
misohjelman valmisteluryhmä esitti loppura-
portissaan, että liikunnan koulutuskeskusten 
erillinen perustamishankkeiden valtionavus-
tusjärjestelmä säilytetään nykyisellään aina-
kin tässä vaiheessa ja että avustusjärjestel-
mää kehittämään asetetaan työryhmä, jonka 
tulisi arvioida kehittämistarpeita ja niiden to-
teuttamismahdollisuuksia. 

Vapaan sivistystyön rahoitustyöryhmä teki 
vapaan sivistystyön kaikkia oppilaitosryhmiä 
koskevia yhteisiä ehdotuksia sekä oppilai-
tosmuotojen yksikköhintajärjestelmää koske-
via ehdotuksia. Rahoitustyöryhmä selvitti 
muun muassa kansanopistojen yksikköhinta-
järjestelmään liittyvät porrastusperusteet ja 
niiden kustannusvastaavuudet ja teki tarvitta-
vat muutosehdotukset. Kansalaisopistoja, 
kansanopistoja, kesäyliopistoja ja opintokes-
kuksia yhteisesti koskeva keskeinen ehdotus 
oli perustamishankkeiden valtionavustusjär-
jestelmän muuttaminen siirtymällä laskennal-
liseen järjestelmään, jossa yksikköhintaa ko-
rotetaan poistojen kautta. Työryhmä esitti 
myös, että kansanopistojen yksikköhinnan 
porrastuksen perustetta tulisi nykyisten ns. 
lyhytkurssiopistojen osalta muuttaa siten, että 
yksikköhinnan 20 prosentin korotus kohdis-
tuu kansanopistojen ylläpitämisluvassa mää-
rättävään työelämän aktiivisen kansalaisuu-
den ja työolojen kehittämisen erityistehtävän 
mukaisesta koulutuksesta kertyviin opiskeli-

javiikkoihin. Muu kuin mainitun erityistehtä-
vän mukainen koulutus jäisi porrastuksen ul-
kopuolelle.  

Rahoitustyöryhmän ehdotuksista on järjes-
tetty laaja lausuntokierros. Suomen Kansan-
opistoyhdistys ry on lausunnossaan pitänyt 
lähtökohtana, että esitysten rahoittaminen ta-
pahtuu lisäämällä kansanopistojen käyttö-
määrärahaa. Yhdistyksen mukaan investoin-
tien rahoitusjärjestelmän uudistuksen sekä 
uusittavissa ylläpitämisluvissa määrättävien 
erityisten koulutustehtävien pitäisi tulla voi-
maan vasta vuoden 2012 alussa. Lausunnois-
sa on yleisesti pidetty investointeihin käytet-
tävissä ollutta rahoitusta riittämättömänä. 
Uudistuksen on katsottu edellyttävän lisära-
hoitusta eikä kustannusneutraalia toteutta-
mista. Lausunnonantajien mukaan lähtökohta 
uudistukselle tulee olla läpinäkyvyyden li-
sääminen ja uudistuksen yhteydessä tulee 
voida huolehtia investoinneista suunnitelmal-
lisesti eikä niin, etteivät esimerkiksi kansa-
laisopistot joudu tilanteeseen, jossa rahoitus-
ta ei käytännössä ole. Valtiovarainministeriö 
on lausunnossaan pitänyt uudistusta mahdol-
lisena siten, että se toteutetaan kustannus-
neutraalisti. 

Esityksestä on järjestetty kuulemistilaisuus 
26 päivänä elokuuta 2010. Ehdotettuja muu-
toksia kannatettiin yleisesti.  

Esitys on käsitelty 1 päivänä syyskuuta 
2010 kunnallistalouden- ja hallinnon neuvot-
telukunnassa. 

 
6  Riippuvuus muista es i tyksistä  

Esitys liittyy perustamishankkeiden osalta 
vuoden 2011 talousarvioesitykseen ja on tar-
koitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1  Lakiehdotusten perustelut  

1.1 Laki vapaasta sivistystyöstä annetun 
lain muuttamisesta 

4 §. Oppilaitoksen ylläpitäminen. Pykälän 
1, 3 ja 5 momentti ehdotetaan muutettavaksi 
ministeriön nimen osalta.  

5 §. Henkilöstö. Erivapauden myöntäminen 
ehdotetaan siirrettäväksi Opetushallitukselle. 
Siirtäminen perustuu yksittäisten hakemusten 
käsittelyn vähentämiseen ministeriössä. Käy-
tännössä erivapauksia haetaan vähäisessä 
määrin.  

7 §. Arviointi. Pykälän 3 momentti ehdote-
taan muutettavaksi ministeriön nimen osalta. 

9 § Valtionosuuden määrä. Pykälän 4 mo-
mentti ehdotetaan muutettavaksi ministeriön 
nimen osalta 

10 §. Valtionosuuden laskemisessa käytet-
tävien suoritteiden määrän vahvistaminen. 
Pykälän 1 momentti ehdotetaan muutettavak-
si ministeriön nimen osalta. Pykälän 2 mo-
mentti säilyisi nykyisellään. 

11 §. Yksikköhinta. Pykälä ehdotetaan 
muutettavaksi kokonaan.  

Pykälän 1 momentti ehdotetaan muutetta-
vaksi ministeriön nimen osalta. Muutoin 
momentti vastaa voimassa olevaa 1 moment-
tia. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin yksik-
köhinnan laskemisesta ja yksikköhinnan por-
rastamisesta kansanopistoissa. Yksikköhinta 
laskettaisiin muutoin kuten voimassa olevas-
sa 2 momentissa, mutta yksikköhinnan las-
kemisen pohjana käytettäviin käyttökustan-
nuksiin luettaisiin nykyisestä poiketen kan-
sanopistojen ylläpitäjien vapaan sivistystyön 
koulutukseen liittyvät kirjanpidon mukaiset 
poistot. Myöskään kustannuksiltaan alle 
80 000 euron suuruisia pieniä hankkeita eli 
erillistä toiminnallisen kokonaisuuden muo-
dostamaa kalusto- ja opetusvälinehankintaa, 
jonka arvioidut kokonaiskustannukset ovat 
vähintään mainitun euromäärän suuruiset, ei 
enää saisi merkitä yksikköhinnan laskemises-
sa käytettäviin kustannuksiin, ellei kysymys 
ole kirjanpidon mukaisista vuosikuluista. 
Maksetut vuokrat luettaisiin edelleenkin kus-

tannuspohjaan, mutta kansanopistojen erilli-
sistä vuokria varten myönnettävistä korotuk-
sista luovuttaisiin asteittain. Edelleen mo-
mentissa säädettäisiin yksikköhintaan tehtä-
vistä porrastuksista. Vaikeasti vammaisten 
koulutuksen porrastus säilyisi nykyisellään. 
Samoin opiston ulkopuolella asuvien opiske-
lijoiden opiskelijaviikoista yksikköhintaan 
tehtävästä vähennyksestä säädettäisiin nykyi-
seen tapaan valtioneuvoston asetuksella. 
Tarkoitus on, että tehtävät korotukset ja vä-
hennykset säilytettäisiin nykyisen suuruisina. 
Sen sijaan voimassa olevasta enintään 10 
päivää kestävien kurssien järjestämiseen pe-
rustuvasta yksikköhinnan korotuksesta ehdo-
tetaan luovuttavaksi. Korotukseen oikeuttava 
koulutustehtävä on nykyisin viidellä kansan-
opiston ylläpitäjällä. Koska noin neljännes 
kaikkien kansanopistojen suoritteista kertyy 
nykyisin lyhytkursseista, ei korotusperusteen 
säilyttämistä nykymuodossaan voida enää pi-
tää perusteltuna. Neljän korotuksen piirissä 
olevan opiston erityinen koulutustehtävä on 
lyhytkurssienkin muodossa liittynyt työolo-
jen kehittämiseen tai työelämän aktiivisen 
kansalaisuuden kehittämiseen (työturvalli-
suuteen, työehtosopimuskoulutukseen tms.). 
Yksikköhinnan korotus ehdotetaan kohdistet-
tavaksi lyhytkurssien sijasta tästä koulutuk-
sesta kertyviin opiskelijaviikkoihin. Muu va-
paan sivistystyön koulutus myös mainituissa 
opistoissa, erilaiset kesäkurssit mukaan luki-
en, jäisi korotuksen ulkopuolelle. Erityisteh-
tävä määrättäisiin opiston ylläpitämisluvassa. 
Säännöksen mukaan voitaisiin erityisestä 
syystä myös muun ylläpitämisluvassa mää-
rättävän erityistehtävän perusteella korottaa 
yksikköhintaa siten kuin valtioneuvoston ase-
tuksella säädetään. Tarkoitus on, että nykyi-
sin ns. lyhytkurssikorotuksen piirissä olevalle  
Valamon kansanopistolle määrättäisiin yllä-
pitämisluvassa korotukseen oikeuttava eri-
tyistehtävä. 

Pykälän 3 momentti vastaisi sisällöltään 
voimassaolevaa 3 momenttia. 

Pykälän 4 momentti säilytettäisiin muutoin 
nykyisellään, mutta kansalaisopistojen yk-
sikköhinnan laskemisen pohjana käytettäviin 
käyttökustannuksiin lisättäisiin nykyisestä 
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poiketen kansalaisopistojen ylläpitäjien va-
paan sivistystyön toimintaan liittyvät kirjan-
pidon mukaiset poistot. Myöskään kustan-
nuksiltaan alle 320 000 euron suuruisia ns. 
pieniä hankkeita ei enää saisi merkitä yksik-
köhinnan laskemisessa käytettäviin kustan-
nuksiin, ellei kysymys ole kirjanpidon mu-
kaisista vuosikuluista. Maksetut vuokrat luet-
taisiin edelleenkin kansalaisopistojen kustan-
nuspohjaan.  

Pykälän 5 momentti. Momentti säilytettäi-
siin muutoin nykyisellään, mutta kesäyliopis-
tojen yksikköhinnan laskemisen pohjana käy-
tettäviin käyttökustannuksiin lisättäisiin ny-
kyisestä poiketen kesäyliopistojen ylläpitäji-
en vapaan sivistystyön toimintaan liittyvät 
kirjanpidon mukaiset poistot. Myöskään kus-
tannuksiltaan alle 80 000 euron suuruisia ns. 
pieniä hankkeita ei enää saisi merkitä yksik-
köhinnan laskemisessa käytettäviin kustan-
nuksiin, ellei kysymys ole kirjanpidon mu-
kaisista vuosikuluista. Maksetut vuokrat luet-
taisiin edelleenkin kesäyliopistojen kustan-
nuspohjaan.  

Pykälän 6 momentti säilytettäisiin muutoin 
nykyisellään, mutta opintokeskusten muu 
opintotoiminnan yksikköhinnan laskemisen 
pohjana käytettäviin käyttökustannuksiin li-
sättäisiin nykyisestä poiketen opintokeskus-
ten ylläpitäjien vapaan sivistystyön toimin-
taan liittyvät kirjanpidon mukaiset poistot. 
Samanaikaisesti luovuttaisiin erillisten perus-
tamishankkeiden valtionavustusten myöntä-
misestä. Myöskään kustannuksiltaan alle 
80 000 euron suuruisia ns. pieniä hankkeita 
ei enää saisi merkitä yksikköhinnan laskemi-
sessa käytettäviin kustannuksiin, ellei kysy-
mys ole kirjanpidon mukaisista vuosikuluis-
ta. Maksetut vuokrat luettaisiin edelleenkin 
opintokeskusten kustannuspohjaan. 

Pykälän 7 ja 8 momentti säilyisivät nykyi-
sellään. 

Pykälän 9 momentista poistettaisiin yksik-
köhinnan korotusmahdollisuus vuokratiloissa 
toimimisen perusteella kansanopistoilta eh-
dotettavan perustamishankejärjestelmän 
muutoksen takia. Liikunnan koulutuskeskuk-
sia koskevan vuokrakorotuksen osalta mo-
mentti säilyisi nykyisellään. Samalla mo-
menttia muutetaan ministeriön nimen osalta.  

Pykälän 10 momentti säilyisi nykyisellään. 

Pykälän 11 momentti. Snellman -korkea-
koulun yksikköhinnan määräytymisperustei-
siin sovelletaan kansanopistoja koskevia 
säännöksiä eräin poikkeuksin, muun muassa 
yksikköhinnan korottamismahdollisuutta 
vuokran perusteella. Perustamishankejärjes-
telmän muutoksen seurauksena vuokrien ko-
rotuksesta luovuttaisiin asteittain ja sama 
säännös tulisi kohdistumaan Snellman -kor-
keakouluun. Vuokrakorotuksesta tehtävästä 
vähennyksestä säädettäisiin jäljempänä ehdo-
tettavassa voimaantulosäännöksessä. Mo-
menttia muutettaisiin myös ministeriön ni-
men osalta. 

13 §. Yksikköhintoja laskettaessa huomiot-
ta jätettävät kustannukset. Voimassa olevan 
lain 1 momentin 2 kohdan mukaan laskennal-
lisia poistoja ei oteta huomioon laskettaessa 
käyttökustannusten perusteena käytettäviä eri 
oppilaitosryhmien vapaan sivistystyön yk-
sikköhintoja. Koska kansalaisopistojen, kan-
sanopistojen, kesäyliopistojen ja opintokes-
kusten perustamishankkeista aiheutuvat kus-
tannukset otettaisiin huomioon poistojen 
kautta yksikköhintoihin perustuvassa rahoi-
tuksessa siten kuin lain 11 §:n 2 ja 4—6 
momentissa säädetään pykälään lisättäisiin 
uusi 5 momentti, joka mahdollistaa tämän 
menettelyn.  

15 §. Valtionavustus perustamishankkee-
seen. Pykälän 1 momentin säännös valtion-
avustuksen myöntämisestä perustamishank-
keeseen rajoitettaisiin koskemaan vain lii-
kunnan koulutuskeskuksia, koska muiden 
vapaan sivistystyön oppilaitosten perusta-
mishankejärjestelmässä siirryttäisiin lasken-
nalliseen, poistojen kautta tapahtuvaan rahoi-
tusjärjestelmään.  

Pykälän 2 momentin muutos aiheutuu mi-
nisteriön nimen muutoksesta. 

Pykälän 3 momentti rajoitettaisiin koske-
vaan vain liikunnan koulutuskeskuksille 
myönnettäviä avustuksia. 

16 §. Valtionapuviranomainen. Pykälä eh-
dotetaan muutettavaksi kokonaan. Pykälän 1 
momentti säilyisi nykyisellään lukuun otta-
matta ministeriön nimen muuttamista. Voi-
massa olevaa pykälän 2 momenttia, jossa 
säädetään valtionapuviranomaisuudesta kan-
salaisopistojen, kansanopistojen, kesäyliopis-
tojen ja opintokeskusten perustamishankkeita 
koskevissa asioissa, ei ehdotettavan perusta-
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mishankejärjestelmän muutoksen vuoksi 
enää tarvita. Ehdotettavassa 2 momentissa 
säädettäisiin valtionapuviranomaisuudesta 
14 §:ssä tarkoitetuissa valtionavustuksissa. 
Laatu- ja kehittämisavustukset ehdotetaan 
siirrettäväksi opetushallitukselle, joka jo ny-
kyisin on valtionapuviranomainen opin-
toseteliavustuksissa sekä ylimääräisissä avus-
tuksissa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on 
sopinut laatu- ja kehittämisavustuksia oppi-
laitosryhmiä koskevat yhteiset tavoitteet sekä 
oppilaitosryhmiä koskevat erityiset tavoitteet 
oppilaitosryhmiä edustavien järjestöjen kans-
sa ja myöntänyt avustukset vuodelle 2010. 
Tarkoitus on, että vuodelle 2010 sovitut ta-
voitteet ovat pohjana myös 2011 ja 2012 
avustuksille. Opetus- ja kulttuuriministeriö 
myöntäisi kuten nykyisin rakenteellisen ke-
hittämisohjelman tukemiseksi myönnettävät 
valtionavustukset sekä liikunnan koulutus-
keskusten valtionavustukset. 

21 §. Tietojen toimittaminen ja tarkastus. 
Pykälän 1 ja 2 momentti ehdotetaan muutet-
tavaksi ministeriön nimen osalta.  

22 §. Muutoksenhaku. Pykälän 1 momentti 
ehdotetaan muutettavaksi ministeriön nimen 
osalta. 

 
1.2 Laki vapaasta sivistystyöstä annetun 

lain muuttamisesta annetun lain 
muuttamisesta 

Voimaantulosäännös. Vapaasta sivistys-
työstä annetun  lain  muuttamisesta annetun 
lain (1765/2009) voimaantulosäännöksen 3 
momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, 
että mainitussa säännöksessä tarkoitettujen 
ylläpitämislupien uudistamisaikaa ehdotetaan 
siirrettäväksi vuodella eteenpäin. Ehdotuksen 
mukaan lupaan ylläpitää kansanopistoa ja lii-
kunnan koulutuskeskusta sovelletaan vuoden 
2011 loppuun saakka lain voimaan tullessa 
voimassa olleita säännöksiä. Vapaan sivistys-
työn rahoitustyöryhmä on ehdottanut kevääl-
lä 2010 muutoksia kansanopistojen yksikkö-
hintajärjestelmään ja vapaan sivistystyön op-
pilaitosten perustamishankejärjestelmään. 
Rahoitusryhmässä samoin kuin sen ehdotuk-
sista annetuissa lausunnoissa on esitetty, että 
uudistukset tulisivat voimaan vasta vuoden 
2012 alussa, jotta oppilaitosten ylläpitäjille 
jäisi riittävä aika varautua uudistukseen. 

Koska kansanopistojen uudistettavaksi tule-
vissa ylläpitämisluvassa määrätään muun 
ohessa ne erityistehtävät, jotka oikeuttavat 
yksikköhinnan porrastukseen, tarvitaan val-
misteluaikaa oppilaitosten ylläpitäjien ylläpi-
tämislupien hakemiselle ja mahdollisiin muu-
toksiin varautumiselle. Asiaa ei ollut mahdol-
lista ennakoida riittävässä määrin viime syk-
synä lain muutosta valmisteltaessa. Käytän-
nössä liikunnan koulutuskeskusten ylläpitä-
mislupien uudistamiseen liittyy uudistuneen 
lain sisältöjen lisäksi muitakin ajankohtaisia 
asioita, joiden perusteella nykyisin voimassa 
olevien ylläpitämislupien tulisi olla voimassa 
vuoden 2011 loppuun saakka. Liikunnan 
koulutuskeskukset ovat yhteistyössä opetus- 
ja kulttuuriministeriön kanssa käyneet läpi 
kehittämislinjausprosessin ja laatineet yhtei-
sen liikunnan koulutuskeskuksia koskevan 
strategian. Strategiassa tullaan määrittele-
mään muun ohessa liikunnan koulutuskes-
kusten koulutuskeskusverkoston yhteiset teh-
tävät ja kunkin liikunnan koulutuskeskuksen 
omat profiilit ja roolit. Strategian ja siihen si-
sältyvän toimenpidesuunnitelma toteuttami-
nen on kesken. Ylläpitämislupien uudistami-
sessa on vapaan sivistystyön lain sisältöjen 
lisäksi tavoiteltava sitä, että uudet ylläpitä-
misluvat tukevat liikunnan koulutuskeskus-
ten verkostoyhteistyön toteuttamista ja profi-
loitumista.  

Huippu-urheilun kehittämissuuntia pohti-
nut työryhmä jätti  muistion  opetusministe-
riölle huhtikuussa 2010. Ylläpitämislupien 
uudistamisessa on vapaan sivistystyön lain 
sisältöjen lisäksi tavoiteltava sitä, että uudet 
ylläpitämisluvat tukevat huippu-urheilun 
muutosprojektin toteutumista siltä osin, kun 
se koskee liikunnan koulutuskeskuksia ja 
valtakunnallisten valmennuskeskusten ase-
man määrittelyä. 

Vastaavasti kansalaisopistojen ylläpitämis-
luvat ehdotetaan siirrettäväksi vuoden 2012 
loppuun. Näin aikataulu olisi sama kuin 
vuonna 2012 päättyvällä PARAS- hankkeel-
la. 

 
2  Tarkemmat säännökset  ja  mää-

räykset   

Valtioneuvoston asetuksella on tarkoitus 
säätää ehdotetun 11 §:n 2 ja 4—6 momentin 
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nojalla poistojen lukemisesta kustannuksiin. 
Samoin 11 §:n 2 momentin nojalla on tarkoi-
tus säätää, että  työelämän aktiivisen kansa-
laisuuden ja työolojen kehittämisen erityis-
tehtävän mukaisen koulutuksen osalta ja yl-
läpitämisluvassa erityisestä syystä määrättä-
vän muun erityisen koulutustehtävän yksik-
köhinta on mainitun koulutuksen osalta 20 
prosenttia korkeampi kuin muu yksikköhinta. 
Vammaisten koulutukseen tehtävästä yksik-
köhinnan korotuksesta säädettäisiin nykyi-
seen tapaan siten, että erityiskansanopistossa 
yksikköhinta on 75 prosenttia korkeampi 
kuin muiden hinta vaikeasti vammaisten kou-
lutuksessa ja opistossa, jolla osana koulutus-
tehtävää on vaikeasti vammaisten koulutus, 
yksikköhinta on tämän koulutuksen opiskeli-
javiikkojen osalta 25 prosenttia korkeampi 
kuin muiden hinta. Samoin asetuksella on 
tarkoitus säätää, että opiston ulkopuolella 
asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikoista 
tehtävä vähennys on edelleen 20 prosenttia. 

 
3  Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päi-
vänä tammikuuta 2011.  

Kansanopistojen 11 §:n 3 momentissa tar-
koitettua porrastuksen muutosta ja perusta-
mishankejärjestelmän muutosta koskevia 
säännöksiä sovellettaisiin ensimmäisen ker-
ran myönnettäessä ja maksettaessa rahoitusta 
vuodelle 2012.  

Muutettavaksi ehdotettuja lain voimaan tul-
lessa voimassa olleita kansanopistojen yksik-
köhinnan porrastusperusteita ja perustamis-
hankkeiden valtionavustuksia koskevia sään-
nöksiä sovelletaan vuoden 2011 ja sitä edel-
tävien vuosien rahoitukseen.  

Vuonna 2011 ja sitä ennen vapaan sivistys-
työn oppilaitosten perustamishankkeisiin 
myönnetyt ja rahoitusvuonna maksettavat 
valtionavustukset vähennetään asianomaisen 
oppilaitosryhmän yksikköhintaa tai keski-
määräistä yksikköhintaa laskettaessa.  

 Sisällytettäessä poistot osaksi rahoituksen 
perusteena olevaa kustannuspohjaa, poistojen 
yksikköhintaa korottava vaikutus kohdistuu 
myös niiden vuokratiloissa koulutusta järjes-
tävien kansanopistojen rahoitukseen, joille 
lain 10 §:n nojalla on myönnetty yksikköhin-
nan korotus erillisiin vuokriin. Koska erillis-
ten vuokrien perusteella yksikköhinnan koro-
tusta saavien kansanopistojen rahoitusperus-
teita on tarkoitus muuttaa päällekkäisen ra-
hoituksen estämiseksi perustamishankerahoi-
tuksen tullessa osaksi yksikköhintaa, esite-
tään kansanopistojen vuokrakustannuksista 
johtuvaa yksikköhinnan korotusmenettelyä 
muutettavaksi siten, esitetään että lain voi-
maan tullessa voimassa olleen 11 §:n 9 ja 11 
momentin säännöstä yksikköhinnan korotta-
misesta vuokrien perusteella kansanopistossa 
ja Snellman-korkeakoulussa sovelletaan vielä 
vuoden 2011 rahoitukseen. Yksikköhinnan 
korotus säilytetään vuoden 2011 tasossa ja si-
tä alennetaan vuosittain vuoden 2012 alusta 
20 eurolla opiskelijaviikkoa kohti yksikkö-
hintaa vahvistettaessa. Tätä vähennystä suu-
rennettaisiin vuosittain kunnes vuokrien yk-
sikköhintaa korottava vaikutus opiston osalta 
on poistunut. Kansanopistojen vuosivuokran 
vahvistamisesta luovuttaisiin jo vuonna 
2010. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 
 
 

1. 

 
 

Laki 

vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 4 §:n 1, 3 ja 5 momentti, 5 §:n 3 

momentti, 7 §:n 3 momentti, 9 §:n 4 momentti, 10, 11, 15 ja 16 §, 21 §:n 1 ja 2 momentti sekä 
22 §:n 1 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 4 §:n 1, 3 ja 5 momentti, 16 § sekä 21 §:n 1 momentti laissa 
1765/2009, 7 §:n 3 momentti ja 21 §:n 2 momentti laissa 974/2009, 9 §:n 4 momentti ja 10 § 
laissa 1200/2005, 11 § osaksi laeissa 1200/2005 ja 1765/2009, 15 § osaksi laissa 1390/2001, 
sekä 

lisätään 13 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1390/2001, 1200/2005 ja 1765/2009, 
uusi 5 momentti seuraavasti: 

 
4 § 

Oppilaitoksen ylläpitäminen 

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää 
kunnalle, kuntayhtymälle, rekisteröidylle yh-
teisölle tai säätiölle luvan tämän lain mukai-
sen oppilaitoksen ylläpitämiseen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Luvassa määrätään ylläpitäjää ja oppilai-
tosta koskevien tietojen lisäksi oppilaitoksen 
koulutustehtävä, opetuskieli sekä tarvittaessa 
erityinen koulutustehtävä ja muut koulutuk-
sen järjestämiseen liittyvät ehdot. Muutoksis-
ta ylläpitämislupaan päättää opetus- ja kult-
tuuriministeriö. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi ylläpitä-
jää kuultuaan peruuttaa ylläpitämisluvan, jos 
sivistystarpeen pysyvät muutokset tai muut 
koulutuksen järjestämiseen liittyvät painavat 
syyt sitä edellyttävät tai koulutus järjestetään 
vastoin tätä lakia tai sen nojalla annettuja 
säännöksiä ja määräyksiä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 

5 § 

Henkilöstö 

— — — — — — — — — — — — — —  
Rehtorin ja opettajien kelpoisuusvaatimuk-

sista säädetään valtioneuvoston asetuksella. 
Opetushallitus voi erityisestä syystä myöntää 
niistä erivapauden. 

 
 

7 § 

Arviointi 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ulkopuolista arviointia varten opetus- ja 

kulttuuriministeriön yhteydessä toimii riip-
pumattomana asiantuntijaelimenä koulutuk-
sen arviointineuvosto. Koulutuksen ulkopuo-
lisista arvioinneista opetus- ja kulttuuriminis-
teriö laatii arviointisuunnitelman. Valtioneu-
voston asetuksella annetaan säännökset kou-
lutuksen arviointineuvoston tehtävistä, ko-
koonpanosta, toiminnan järjestämisestä ja 
neuvostossa käsiteltävien asioiden valmiste-
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lusta ja toimeenpanosta sekä arviointisuunni-
telman sisällöstä.  

— — — — — — — — — — — — — —  
 

9 § 

Valtionosuuden määrä 

— — — — — — — — — — — — — —  
Opintokeskukselle myönnetään valtioneu-

voston asetuksella säädetyt ehdot täyttäviä 
opintokerhoja varten valtionosuutena euro-
määrä, joka saadaan kertomalla opintokes-
kukselle vahvistettujen opintokerhotuntien 
määrällä opetus- ja kulttuuriministeriön kul-
lekin vuodelle määräämä opintokerhotunnin 
hinta. 

 
10 §  

Valtionosuuden laskemisessa käytettävien 
suoritteiden määrän vahvistaminen 

Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa 
vuosittain valtionosuuden laskemisen perus-
teena käytettävän opiskelijaviikkojen, opis-
kelijavuorokausien, opiskelijapäivien, ope-
tustuntien sekä opintokerhotuntien määrän. 
Yhdistetyn oppilaitoksen osalta suoritteiden 
määrät vahvistetaan erikseen kullekin oppi-
laitosmuodolle. 

Suoritteiden määrien laskemisesta sääde-
tään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 

 
11 § 

Yksikköhinta 

Opetus- ja kulttuuriministeriö määrää opis-
kelijaviikkojen, opiskelijavuorokausien, 
opiskelijapäivien ja opetustuntien yksikkö-
hinnat sekä opintokerhotuntien hinnan seu-
raavaa vuotta varten. Yksikköhinnat määrä-
tään varainhoitovuodelle arvioidun kustan-
nustason mukaisiksi. 

Opiskelijaviikon yksikköhinta lasketaan 
kansanopistoille joka neljäs vuosi jakamalla 
yksikköhinnan määräämistä edeltänyttä vuot-
ta edeltäneenä vuonna kansanopistojen toi-
minnasta aiheutuneet käyttökustannukset 
opistojen saman vuoden opiskelijaviikkojen 
määrällä. Käyttökustannuksiin luetaan mu-

kaan kansanopistojen ylläpitäjien vapaan si-
vistystyön toimintaan liittyvät kirjanpidon 
mukaiset poistot. Poistojen lukemisesta käyt-
tökustannuksiin säädetään tarvittaessa valtio-
neuvoston asetuksella. Valtioneuvoston ase-
tuksella säädetään yksikköhinnan korottami-
sesta opistoissa, joiden ylläpitäjien ylläpitä-
misluvassa määrättynä pääasiallisena koulu-
tustehtävänä tai osana koulutustehtävää on 
vaikeasti vammaisille tarkoitettu koulutus 
taikka osana koulutustehtävää on työelämän 
aktiiviseen kansalaisuuteen ja työolojen ke-
hittämiseen tarkoitettu koulutus tai ylläpitä-
misluvassa erityisestä syystä määrättävä muu 
erityinen koulutustehtävä. Valtioneuvoston 
asetuksella säädetään myös opiston ulkopuo-
lella asuvien opiskelijaviikoista yksikköhin-
taan tehtävästä vähennyksestä. 

Valtakunnallisten liikunnan koulutuskes-
kusten opiskelijavuorokauden yksikköhinta 
lasketaan joka neljäs vuosi jakamalla yksik-
köhinnan määräämistä edeltänyttä vuotta 
edeltäneenä vuonna liikunnan koulutuskes-
kusten toiminnasta aiheutuneet käyttökustan-
nukset koulutuskeskusten saman vuoden 
opiskelijavuorokausien määrällä. Alueellis-
ten liikunnan koulutuskeskusten opiskelija-
päivän yksikköhinta määrätään vuosittain 
valtion talousarviossa olevan määrärahan 
puitteissa. 

Opetustunnin yksikköhinta kansalaisopis-
toille lasketaan joka neljäs vuosi jakamalla 
yksikköhinnan määräämistä edeltänyttä vuot-
ta edeltäneenä vuonna kansalaisopistojen 
toiminnasta aiheutuneet käyttökustannukset 
kansalaisopistojen saman vuoden opetustun-
tien määrällä. Käyttökustannuksiin luetaan 
mukaan kansalaisopistojen ylläpitäjien va-
paan sivistystyön toimintaan liittyvät kirjan-
pidon mukaiset poistot. Poistojen lukemises-
ta käyttökustannuksiin säädetään tarvittaessa 
valtioneuvoston asetuksella Kansalaisopisto-
jen yksikköhintoja porrastetaan tiheästi asu-
tuissa kunnissa kansalaisopiston sijaintikun-
nan asukastiheyden perusteella. Porrastusten 
suuruudesta ja yksikköhintojen tarkemmasta 
laskemisesta sekä siitä, mitä kuntia pidetään 
tiheästi asuttuina, säädetään valtioneuvoston 
asetuksella. Kansalaisopistojen keskimääräi-
sen yksikköhinnan laskemisesta on soveltu-
vin osin voimassa, mitä opetus- ja kulttuuri-
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toimen rahoituksesta annetun lain 
(1705/2009) 23 §:ssä säädetään.  

Opetustunnin yksikköhinta kesäyliopistoil-
le lasketaan joka neljäs vuosi jakamalla yk-
sikköhinnan määräämistä edeltänyttä vuotta 
edeltäneenä vuonna kesäyliopistojen toimin-
nasta aiheutuneet käyttökustannukset kesä-
yliopistojen saman vuoden opetustuntien 
määrällä. Käyttökustannuksiin luetaan mu-
kaan kesäyliopistojen ylläpitäjien vapaan si-
vistystyön toimintaan liittyvät kirjanpidon 
mukaiset poistot. Poistojen lukemisesta käyt-
tökustannuksiin säädetään tarvittaessa valtio-
neuvoston asetuksella. 

Opetustunnin yksikköhinta opintokeskuk-
sille lasketaan joka neljäs vuosi jakamalla 
yksikköhinnan määräämistä edeltänyttä vuot-
ta edeltäneenä vuonna opintokeskusten toi-
minnasta aiheutuneet käyttökustannukset 
opintokeskusten saman vuoden opetustuntien 
määrällä. Käyttökustannuksiin luetaan mu-
kaan opintokeskusten ylläpitäjien vapaan si-
vistystyön toimintaan liittyvät kirjanpidon 
mukaiset poistot. Poistojen lukemisesta käyt-
tökustannuksiin säädetään tarvittaessa valtio-
neuvoston asetuksella. 

Yhdistetyssä oppilaitoksessa yksikköhinnat 
lasketaan erikseen oppilaitosmuodoittain. 

Muina kuin 2—6 momentissa tarkoitettuina 
vuosina yksikköhinnaksi määrätään edellisel-
le vuodelle määrätty yksikköhinta. 

Jos liikunnan koulutuskeskus toimii toi-
minnan laajuus huomioon ottaen olennaises-
sa määrin vuokratiloissa, yksikköhintaa voi-
daan vuosittain korottaa euromäärällä, joka 
lasketaan jakamalla opetus- ja kulttuuriminis-
teriön valtionosuuden laskentaperusteeksi 
vahvistama vuosivuokra oppilaitoksen 
10 §:ssä tarkoitettujen opiskelijavuorokausi-
en määrällä. 

Edellä 2 ja 4 momentissa tarkoitetut yksik-
köhinnat on määrättävä siten, että yksikkö-
hinnat kerrottuina toteutuneiden opiskelija-
viikkojen ja opetustuntien määrillä yhteen-
laskettuina vastaavat edellä mainittuja oppi-
laitosmuotokohtaisia kokonaiskustannuksia.  

Edellä 2 §:n 7 momentissa tarkoitetun op-
pilaitoksen yksikköhinta on sama kuin kan-
sanopistojen porrastamaton yksikköhinta. 
Yksikköhinnasta vähennetään sisäoppilaitok-
sen osuutta vastaava määrä siten kuin valtio-
neuvoston asetuksella tarkemmin säädetään. 

Yksikköhintaa voidaan korottaa koulutusteh-
tävässä määrätyn erityistehtävän perusteella 
siten kuin valtioneuvoston asetuksella tar-
kemmin säädetään. Arvonlisäveron osalta 
noudatetaan 13 a §:n säännöksiä. 

 
13 § 

Yksikköhintoja laskettaessa huomiotta jätet-
tävät kustannukset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Sen estämättä, mitä 1 momentin 2 kohdas-

sa säädetään, kansanopistojen, kansalaisopis-
tojen, kesäyliopistojen ja opintokeskusten yl-
läpitäjien vapaan sivistystyön toimintaan liit-
tyvistä kirjanpidon mukaisista poistoista on 
voimassa, mitä 11 §:n 2 ja 4—6 momentissa 
säädetään. 

 
15 § 

Valtionavustus perustamishankkeeseen 

Liikunnan koulutuskeskukselle voidaan 
myöntää valtionavustusta perustamishank-
keeseen. Perustamishankkeista ja niihin 
myönnettävistä valtionavustuksista on voi-
massa, mitä opetus- ja kulttuuritoimen rahoi-
tuksesta annetussa laissa säädetään perusta-
mishankkeiden valtionavustuksista. 

Perustamishankkeena pidetään hanketta, 
jonka arvioidut kokonaiskustannukset ovat 
vähintään valtioneuvoston vahvistaman eu-
romäärän suuruiset. Perustamishankkeena 
pidetään myös erillistä toiminnallisen koko-
naisuuden muodostamaa kalusto- ja opetus-
välinehankintaa, jonka arvioidut kokonais-
kustannukset ovat vähintään opetus- ja kult-
tuuriministeriön vahvistaman euromäärän 
mukaiset.  

Liikunnan koulutuskeskukselle voidaan ai-
kaisemmasta rakentamisesta aiheutuneiden 
velkojen hoitamiseen myöntää valtionavus-
tusta valtion talousarviossa osoitetun määrä-
rahan rajoissa.  
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16 § 

Valtionapuviranomainen 

Valtionapuviranomainen tässä laissa tarkoi-
tettuja käyttökustannuksia ja liikunnan kou-
lutuskeskusten perustamishankkeita koske-
vissa asioissa on opetus- ja kulttuuriministe-
riö. 

Valtionapuviranomainen 14 §:ssä tarkoite-
tuissa laatu- ja kehittämisavustuksissa, opin-
toseteliavustuksissa sekä ylimääräisissä avus-
tuksissa on Opetushallitus. Rakenteellisen 
kehittämisohjelman tukemiseksi myönnettä-
vät valtionavustukset sekä liikunnan koulu-
tuskeskusten valtionavustukset myöntää ope-
tus- ja kulttuuriministeriö. 

 
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 säädetään tarkemmin opetus- ja kulttuu-
riministeriön asetuksella.  

Valtionapuviranomainen päättää 1 momen-
tissa tarkoitettujen tietojen oikeellisuuden to-
teamiseksi rahoituksen saajan talouteen ja 
toimintaan kohdistuvista tarkastuksista. Ope-
tus- ja kulttuuriministeriö voi antaa tarkas-
tuksen opetushallituksen tehtäväksi. Valtion-
apuviranomainen voi antaa tarkastuksen 
myös ulkopuolisen tilintarkastajan tehtäväk-
si. Tilintarkastajan tulee olla julkishallinnon 
ja -talouden tilintarkastajista annetussa laissa 
(467/1999) tai tilintarkastuslaissa (459/2007) 
tarkoitettu hyväksytty tilintarkastaja tai tilin-
tarkastusyhteisö. Tilintarkastajalla tulee olla 
riittävä perehtyneisyys opetus- ja kulttuuri-
toimen rahoitusjärjestelmään. Tilintarkas-
tusyhteisön on nimettävä tarkastuksesta pää-
vastuullinen tilintarkastaja.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

22 § 

Muutoksenhaku 

Opetus- ja kulttuuriministeriön tämän lain 
tai sen nojalla annetun asetuksen perusteella 
tekemään valtionosuutta koskevaan päätök-
seen ei saa hakea valittamalla muutosta. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

20  . 
Mitä 11 §:n 2 momentissa säädetään kan-

sanopistojen yksikköhinnan porrastamisesta 
työelämän aktiivisen kansalaisuuden ja työ-
olojen kehittämisen erityistehtävän perusteel-
la tai erityisestä syystä muun ylläpitämislu-
vassa määrättävän erityisen koulutustehtävän 
perusteella, sovelletaan ensimmäisen kerran 
laskettaessa ja määrättäessä yksikköhintoja 
vuodelle 2012. 

Mitä 11 §:n 2 ja 4—6 momentissa sääde-
tään kansalaisopistojen, kansanopistojen, ke-
säyliopistojen ja opintokeskusten perusta-
mishankejärjestelmän muuttamisesta siten, 
että oppilaitosten ylläpitäjien kirjanpidon 
mukaisten vapaan sivistystyön toiminnan 
poistot luetaan käyttökustannuksiin, sovelle-
taan ensimmäisen kerran myönnettäessä ja 
maksettaessa rahoitusta vuodelle 2012.  

Vuonna 2011 ja sitä ennen vapaan sivistys-
työn oppilaitosten perustamishankkeisiin 
myönnetyt ja rahoitusvuonna maksettavat 
valtionavustukset vähennetään asianomaisen 
oppilaitosryhmän yksikköhintaa tai keski-
määräistä yksikköhintaa laskettaessa. 

Tämän lain voimaan tullessa voimassa ol-
leen 11 §:n 9 ja 11 momentin säännöstä yk-
sikköhinnan korottamisesta vuokrien perus-
teella kansanopistossa ja Snellman-
korkeakoulussa sovelletaan vuoden 2011 ra-
hoitukseen. Yksikköhinnan korotus säilyte-
tään vuoden 2011 tasossa ja sitä alennetaan 
vuosittain vuoden 2012 alusta 20 eurolla 
opiskelijaviikkoa kohti yksikköhintoja vah-
vistettaessa. 

Tämän lain voimaan tullessa voimassa ol-
leita kansanopistojen rahoitusta ja kansalais-
opistojen, kansanopistojen, kesäyliopistojen 
ja opintokeskusten ja perustamishankkeiden 
valtionavustuksia koskevia säännöksiä sovel-
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letaan vuoden 2011 ja sitä edeltävien vuosien 
rahoitukseen.  

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 

————— 
 
 
 
 

2. 

Laki 

vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 
muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta annetun lain (1756/2009) 

voimaantulosäännöksen 3 momentti seuraavasti: 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
Lupaan ylläpitää kansanopistoa tai liikun-

nan koulutuskeskusta sovelletaan vuoden 
2011 loppuun tämän lain voimaan tullessa 
voimassa olleita säännöksiä ja lupaan ylläpi-
tää kansalaisopistoa, kesäyliopistoa tai opin-
tokeskusta sovelletaan vuoden 2012 loppuun 
tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita 
säännöksiä. 

— — — — — — — — — — — — — —  
——— 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä     kuuta 
20  . 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin. 

————— 
 

Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 2010 

Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Ministeri Paula Risikko 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

1. 

 

Laki 

vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 4 §:n 1, 3 ja 5 momentti, 5 §:n 3 

momentti, 7 §:n 3 momentti, 9 §:n 4 momentti, 10, 11, 15 ja 16 §, 21 §:n 1 ja 2 momentti sekä 
22 §:n 1 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 4 §:n 1, 3 ja 5 momentti, 16 § sekä 21 §:n 1 momentti laissa 
1765/2009, 7 §:n 3 momentti ja 21 §:n 2 momentti laissa 974/2009, 9 §:n 4 momentti ja 10 § 
laissa 1200/2005, 11 § osaksi laeissa 1200/2005 ja 1765/2009, 15 § osaksi laissa 1390/2001, 
sekä 

lisätään 13 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1390/2001, 1200/2005 ja 1765/2009, 
uusi 5 momentti seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

4 § 

Oppilaitoksen ylläpitäminen 

Opetusministeriö voi myöntää kunnalle, 
kuntayhtymälle, rekisteröidylle yhteisölle tai 
säätiölle luvan tämän lain mukaisen oppilai-
toksen ylläpitämiseen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Luvassa määrätään ylläpitäjää ja oppilaitos-
ta koskevien tietojen lisäksi oppilaitoksen 
koulutustehtävä, opetuskieli sekä tarvittaessa 
erityinen koulutustehtävä ja muut koulutuk-
sen järjestämiseen liittyvät ehdot. Muutoksis-
ta ylläpitämislupaan päättää opetusministeriö. 

 

— — — — — — — — — — — — — —  
Opetusministeriö voi ylläpitäjää kuultuaan 

peruuttaa ylläpitämisluvan, jos sivistystar-
peen pysyvät muutokset tai muut koulutuksen 
järjestämiseen liittyvät painavat syyt sitä 
edellyttävät tai koulutus järjestetään vastoin 
tätä lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä 
ja määräyksiä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

4 § 

Oppilaitoksen ylläpitäminen 

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää 
kunnalle, kuntayhtymälle, rekisteröidylle yh-
teisölle tai säätiölle luvan tämän lain mukai-
sen oppilaitoksen ylläpitämiseen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Luvassa määrätään ylläpitäjää ja oppilai-
tosta koskevien tietojen lisäksi oppilaitoksen 
koulutustehtävä, opetuskieli sekä tarvittaessa 
erityinen koulutustehtävä ja muut koulutuk-
sen järjestämiseen liittyvät ehdot. Muutoksis-
ta ylläpitämislupaan päättää opetus- ja kult-
tuuriministeriö. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi ylläpitä-
jää kuultuaan peruuttaa ylläpitämisluvan, jos 
sivistystarpeen pysyvät muutokset tai muut 
koulutuksen järjestämiseen liittyvät painavat 
syyt sitä edellyttävät tai koulutus järjestetään 
vastoin tätä lakia tai sen nojalla annettuja 
säännöksiä ja määräyksiä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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5 § 

Henkilöstö 

— — — — — — — — — — — — — —  
Rehtorin ja opettajien kelpoisuusvaatimuk-

sista säädetään asetuksella. Asianomainen 
ministeriö voi erityisestä syystä myöntää niis-
tä erivapauden. 
 

5 § 

Henkilöstö 

— — — — — — — — — — — — — —  
Rehtorin ja opettajien kelpoisuusvaatimuk-

sista säädetään valtioneuvoston asetuksella. 
Opetushallitus voi erityisestä syystä myöntää 
niistä erivapauden. 
 

 
7 § 

Arviointi 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ulkopuolista arviointia varten opetusminis-

teriön yhteydessä toimii riippumattomana 
asiantuntijaelimenä koulutuksen arviointi-
neuvosto. Koulutuksen ulkopuolisista arvi-
oinneista opetusministeriö laatii arviointi-
suunnitelman. Valtioneuvoston asetuksella 
annetaan säännökset koulutuksen arviointi-
neuvoston tehtävistä, kokoonpanosta, toimin-
nan järjestämisestä ja neuvostossa käsiteltävi-
en asioiden valmistelusta ja toimeenpanosta 
sekä arviointisuunnitelman sisällöstä. 
 
— — — — — — — — — — — — — — 

7 § 

Arviointi 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ulkopuolista arviointia varten opetus- ja 

kulttuuriministeriön yhteydessä toimii riip-
pumattomana asiantuntijaelimenä koulutuk-
sen arviointineuvosto. Koulutuksen ulkopuo-
lisista arvioinneista opetus- ja kulttuuriminis-
teriö laatii arviointisuunnitelman. Valtioneu-
voston asetuksella annetaan säännökset kou-
lutuksen arviointineuvoston tehtävistä, ko-
koonpanosta, toiminnan järjestämisestä ja 
neuvostossa käsiteltävien asioiden valmiste-
lusta ja toimeenpanosta sekä arviointisuunni-
telman sisällöstä.  

— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
9 § 

Valtionosuuden määrä 

— — — — — — — — — — — — — —  
Opintokeskukselle myönnetään valtioneu-

voston asetuksella säädetyt ehdot täyttäviä 
opintokerhoja varten valtionosuutena euro-
määrä, joka saadaan kertomalla opintokes-
kukselle vahvistettujen opintokerhotuntien 
määrällä opetusministeriön kullekin vuodelle 
määräämä opintokerhotunnin hinta. 
 

9 § 

Valtionosuuden määrä 

— — — — — — — — — — — — — —  
Opintokeskukselle myönnetään valtioneu-

voston asetuksella säädetyt ehdot täyttäviä 
opintokerhoja varten valtionosuutena euro-
määrä, joka saadaan kertomalla opintokes-
kukselle vahvistettujen opintokerhotuntien 
määrällä opetus- ja kulttuuriministeriön kul-
lekin vuodelle määräämä opintokerhotunnin 
hinta. 
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10 § 

Valtionosuuden laskemisessa käytettävien 
suoritteiden määrän vahvistaminen 

Opetusministeriö vahvistaa vuosittain  val-
tionosuuden laskemisen perusteena käytettä-
vän opiskelijaviikkojen, opiskelijavuorokau-
sien, opiskelijapäivien, opetustuntien sekä 
opintokerhotuntien määrän. Yhdistetyn oppi-
laitoksen osalta suoritteiden määrät vahviste-
taan erikseen kullekin oppilaitosmuodolle. 

 
Suoritteiden määrien laskemisesta sääde-

tään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 
 

10 §  

Valtionosuuden laskemisessa käytettävien 
suoritteiden määrän vahvistaminen 

Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa 
vuosittain valtionosuuden laskemisen perus-
teena käytettävän opiskelijaviikkojen, opis-
kelijavuorokausien, opiskelijapäivien, ope-
tustuntien sekä opintokerhotuntien määrän. 
Yhdistetyn oppilaitoksen osalta suoritteiden 
määrät vahvistetaan erikseen kullekin oppi-
laitosmuodolle. 

Suoritteiden määrien laskemisesta sääde-
tään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 
 

 
11 § 

Yksikköhinta 

Opetusministeriö määrää opiskelijaviikko-
jen, opiskelijavuorokausien, opiskelijapäivien 
ja opetustuntien yksikköhinnat sekä opinto-
kerhotuntien hinnan seuraavaa vuotta varten. 
Yksikköhinnat määrätään varainhoitovuodel-
le arvioidun kustannustason mukaisiksi. 

 
Opiskelijaviikon yksikköhinta lasketaan 

kansanopistoille joka neljäs vuosi jakamalla 
yksikköhinnan määräämistä edeltänyttä vuot-
ta edeltäneenä vuonna kansanopistojen toi-
minnasta aiheutuneet käyttökustannukset 
opistojen saman vuoden opiskelijaviikkojen 
määrällä. Valtioneuvoston asetuksella sääde-
tään yksikköhinnan korottamisesta opistoissa, 
joiden ylläpitäjien ylläpitämisluvassa määri-
teltynä pääasiallisena koulutustehtävänä tai 
osana koulutustehtävää on vaikeasti vammai-
sille tarkoitettu koulutus taikka enintään 
kymmenen päivän pituisten kurssien järjes-
täminen. Valtioneuvoston asetuksella sääde-
tään myös opiston ulkopuolella asuvien opis-
kelijaviikoista yksikköhintaan tehtävästä vä-
hennyksestä. 

 
 
 
 
 
 

11 §

Yksikköhinta 

Opetus- ja kulttuuriministeriö määrää opis-
kelijaviikkojen, opiskelijavuorokausien, 
opiskelijapäivien ja opetustuntien yksikkö-
hinnat sekä opintokerhotuntien hinnan seu-
raavaa vuotta varten. Yksikköhinnat määrä-
tään varainhoitovuodelle arvioidun kustan-
nustason mukaisiksi. 

Opiskelijaviikon yksikköhinta lasketaan 
kansanopistoille joka neljäs vuosi jakamalla 
yksikköhinnan määräämistä edeltänyttä vuot-
ta edeltäneenä vuonna kansanopistojen toi-
minnasta aiheutuneet käyttökustannukset 
opistojen saman vuoden opiskelijaviikkojen 
määrällä. Käyttökustannuksiin luetaan mu-
kaan kansanopistojen ylläpitäjien vapaan si-
vistystyön toimintaan liittyvät kirjanpidon 
mukaiset poistot. Poistojen lukemisesta käyt-
tökustannuksiin säädetään tarvittaessa val-
tioneuvoston asetuksella. Valtioneuvoston 
asetuksella säädetään yksikköhinnan korot-
tamisesta opistoissa, joiden ylläpitäjien yllä-
pitämisluvassa määrättynä pääasiallisena 
koulutustehtävänä tai osana koulutustehtävää 
on vaikeasti vammaisille tarkoitettu koulutus 
taikka osana koulutustehtävää on työelämän 
aktiiviseen kansalaisuuteen ja työolojen ke-
hittämiseen tarkoitettu koulutus tai ylläpitä-
misluvassa erityisestä syystä määrättävä 
muu erityinen koulutustehtävä. Valtioneu-
voston asetuksella säädetään myös opiston 
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Valtakunnallisten liikunnan koulutuskes-

kusten opiskelijavuorokauden yksikköhinta 
lasketaan joka neljäs vuosi jakamalla yksik-
köhinnan määräämistä edeltänyttä vuotta 
edeltäneenä vuonna liikunnan koulutuskes-
kusten toiminnasta aiheutuneet käyttökustan-
nukset koulutuskeskusten saman vuoden 
opiskelijavuorokausien määrällä. Alueellisten 
liikunnan koulutuskeskusten opiskelijapäivän 
yksikköhinta määrätään vuosittain valtion ta-
lousarviossa olevan määrärahan puitteissa. 

Opetustunnin yksikköhinta kansalaisopis-
toille lasketaan joka neljäs vuosi jakamalla 
yksikköhinnan määräämistä edeltänyttä vuot-
ta edeltäneenä vuonna kansalaisopistojen 
toiminnasta aiheutuneet käyttökustannukset 
kansalaisopistojen saman vuoden opetustunti-
en määrällä. Kansalaisopistojen yksikköhin-
toja porrastetaan tiheästi asutuissa kunnissa 
kansalaisopiston sijaintikunnan asukastihey-
den perusteella. Porrastusten suuruudesta ja 
yksikköhintojen tarkemmasta laskemisesta 
sekä siitä, mitä kuntia pidetään tiheästi asut-
tuina, säädetään valtioneuvoston asetuksella. 
Kansalaisopistojen keskimääräisen yksikkö-
hinnan laskemisesta on soveltuvin osin voi-
massa, mitä opetus- ja kulttuuritoimen rahoi-
tuksesta annetun lain (1705/2009) 23 §:ssä 
säädetään.  

 
 
 
 
 
Opetustunnin yksikköhinta kesäyliopistoille 

lasketaan joka neljäs vuosi jakamalla yksik-
köhinnan määräämistä edeltänyttä vuotta 
edeltäneenä vuonna kesäyliopistojen toimin-
nasta aiheutuneet käyttökustannukset kesäyli-
opistojen saman vuoden opetustuntien mää-
rällä. 

 
 
 
 
 
Opetustunnin yksikköhinta opintokeskuk-

sille lasketaan joka neljäs vuosi jakamalla yk-
sikköhinnan määräämistä edeltänyttä vuotta 
edeltäneenä vuonna opintokeskusten toimin-

ulkopuolella asuvien opiskelijaviikoista yk-
sikköhintaan tehtävästä vähennyksestä. 

Valtakunnallisten liikunnan koulutuskes-
kusten opiskelijavuorokauden yksikköhinta 
lasketaan joka neljäs vuosi jakamalla yksik-
köhinnan määräämistä edeltänyttä vuotta 
edeltäneenä vuonna liikunnan koulutuskes-
kusten toiminnasta aiheutuneet käyttökustan-
nukset koulutuskeskusten saman vuoden 
opiskelijavuorokausien määrällä. Alueellisten 
liikunnan koulutuskeskusten opiskelijapäivän 
yksikköhinta määrätään vuosittain valtion ta-
lousarviossa olevan määrärahan puitteissa. 

Opetustunnin yksikköhinta kansalaisopis-
toille lasketaan joka neljäs vuosi jakamalla 
yksikköhinnan määräämistä edeltänyttä vuot-
ta edeltäneenä vuonna kansalaisopistojen 
toiminnasta aiheutuneet käyttökustannukset 
kansalaisopistojen saman vuoden opetustun-
tien määrällä. Käyttökustannuksiin luetaan 
mukaan kansalaisopistojen ylläpitäjien va-
paan sivistystyön toimintaan liittyvät kirjan-
pidon mukaiset poistot. Poistojen lukemisesta 
käyttökustannuksiin säädetään tarvittaessa 
valtioneuvoston asetuksella. Kansalaisopisto-
jen yksikköhintoja porrastetaan tiheästi asu-
tuissa kunnissa kansalaisopiston sijaintikun-
nan asukastiheyden perusteella. Porrastusten 
suuruudesta ja yksikköhintojen tarkemmasta 
laskemisesta sekä siitä, mitä kuntia pidetään 
tiheästi asuttuina, säädetään valtioneuvoston 
asetuksella. Kansalaisopistojen keskimääräi-
sen yksikköhinnan laskemisesta on soveltu-
vin osin voimassa, mitä opetus- ja kulttuuri-
toimen rahoituksesta annetun lain 
(1705/2009) 23 §:ssä säädetään.  

Opetustunnin yksikköhinta kesäyliopistoil-
le lasketaan joka neljäs vuosi jakamalla yk-
sikköhinnan määräämistä edeltänyttä vuotta 
edeltäneenä vuonna kesäyliopistojen toimin-
nasta aiheutuneet käyttökustannukset kesä-
yliopistojen saman vuoden opetustuntien 
määrällä. Käyttökustannuksiin luetaan mu-
kaan kesäyliopistojen ylläpitäjien vapaan si-
vistystyön toimintaan liittyvät kirjanpidon 
mukaiset poistot. Poistojen lukemisesta käyt-
tökustannuksiin säädetään tarvittaessa val-
tioneuvoston asetuksella. 

Opetustunnin yksikköhinta opintokeskuk-
sille lasketaan joka neljäs vuosi jakamalla 
yksikköhinnan määräämistä edeltänyttä vuot-
ta edeltäneenä vuonna opintokeskusten toi-
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nasta aiheutuneet käyttökustannukset opinto-
keskusten saman vuoden opetustuntien mää-
rällä. 

 
 
 
 
 
Yhdistetyssä oppilaitoksessa yksikköhinnat 

lasketaan erikseen oppilaitosmuodoittain. 
Muina kuin 2–6 momentissa tarkoitettuina 

vuosina yksikköhinnaksi määrätään edellisel-
le vuodelle määrätty yksikköhinta. 

Jos kansanopisto tai liikunnan koulutuskes-
kus toimii toiminnan laajuus huomioon ottaen 
olennaisessa määrin vuokratiloissa, yksikkö-
hintaa voidaan vuosittain korottaa euromää-
rällä, joka lasketaan jakamalla opetusministe-
riön valtionosuuden laskentaperusteeksi vah-
vistama vuosivuokra oppilaitoksen 10 §:ssä 
tarkoitettujen opiskelijaviikkojen tai opiskeli-
javuorokausien määrällä. 

Edellä 2 ja 4 momentissa tarkoitetut yksik-
köhinnat on määrättävä siten, että yksikkö-
hinnat kerrottuina toteutuneiden opiskelija-
viikkojen ja opetustuntien määrillä yhteenlas-
kettuina vastaavat edellä mainittuja oppilai-
tosmuotokohtaisia kokonaiskustannuksia. 

Edellä 2 §:n 7 momentissa tarkoitetun oppi-
laitoksen yksikköhinta on sama kuin kansan-
opistojen porrastamaton yksikköhinta. Yksik-
köhinnasta vähennetään sisäoppilaitoksen 
osuutta vastaava määrä siten kuin valtioneu-
voston asetuksella tarkemmin säädetään. Yk-
sikköhintaa voidaan korottaa vuokratilojen 
osalta siten kuin 9 momentissa säädetään 
kansanopistoista ja liikunnan koulutuskeskuk-
sista sekä koulutustehtävässä määrätyn eri-
tyistehtävän perusteella siten kuin valtioneu-
voston asetuksella tarkemmin säädetään. Ar-
vonlisäveron osalta noudatetaan 13 a §:n 
säännöksiä. 
 

minnasta aiheutuneet käyttökustannukset 
opintokeskusten saman vuoden opetustuntien 
määrällä. Käyttökustannuksiin luetaan mu-
kaan opintokeskusten ylläpitäjien vapaan si-
vistystyön toimintaan liittyvät kirjanpidon 
mukaiset poistot. Poistojen lukemisesta käyt-
tökustannuksiin säädetään tarvittaessa val-
tioneuvoston asetuksella. 

Yhdistetyssä oppilaitoksessa yksikköhinnat 
lasketaan erikseen oppilaitosmuodoittain. 

Muina kuin 2—6 momentissa tarkoitettuina 
vuosina yksikköhinnaksi määrätään edellisel-
le vuodelle määrätty yksikköhinta. 

Jos liikunnan koulutuskeskus toimii toi-
minnan laajuus huomioon ottaen olennaises-
sa määrin vuokratiloissa, yksikköhintaa voi-
daan vuosittain korottaa euromäärällä, joka 
lasketaan jakamalla opetus- ja kulttuuriminis-
teriön valtionosuuden laskentaperusteeksi 
vahvistama vuosivuokra oppilaitoksen 
10 §:ssä tarkoitettujen opiskelijavuorokausi-
en määrällä. 

Edellä 2 ja 4 momentissa tarkoitetut yksik-
köhinnat on määrättävä siten, että yksikkö-
hinnat kerrottuina toteutuneiden opiskelija-
viikkojen ja opetustuntien määrillä yhteen-
laskettuina vastaavat edellä mainittuja oppi-
laitosmuotokohtaisia kokonaiskustannuksia.  

Edellä 2 §:n 7 momentissa tarkoitetun op-
pilaitoksen yksikköhinta on sama kuin kan-
sanopistojen porrastamaton yksikköhinta. 
Yksikköhinnasta vähennetään sisäoppilaitok-
sen osuutta vastaava määrä siten kuin valtio-
neuvoston asetuksella tarkemmin säädetään. 
Yksikköhintaa voidaan korottaa koulutusteh-
tävässä määrätyn erityistehtävän perusteella 
siten kuin valtioneuvoston asetuksella tar-
kemmin säädetään. Arvonlisäveron osalta 
noudatetaan 13 a §:n säännöksiä. 
 

 
 13 § 

Yksikköhintoja laskettaessa huomiotta jätet-
tävät kustannukset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Sen estämättä, mitä 1 momentin 2 kohdassa 

säädetään, kansanopistojen, kansalaisopisto-
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jen, kesäyliopistojen ja opintokeskusten yllä-
pitäjien vapaan sivistystyön toimintaan liitty-
vistä kirjanpidon mukaisista poistoista on 
voimassa, mitä 11 §:n 2 ja 4—6 momentissa 
säädetään. 
 

 
15 § 

Valtionavustus perustamishankkeeseen 

Oppilaitokselle voidaan myöntää valtion-
avustusta perustamishankkeeseen. Perusta-
mishankkeista ja niihin  myönnettävistä  val-
tionavustuksista on voimassa, mitä opetus- ja 
kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa 
säädetään perustamishankkeiden valtionavus-
tuksista. 

Perustamishankkeena pidetään hanketta, 
jonka arvioidut kokonaiskustannukset ovat 
vähintään valtioneuvoston vahvistaman eu-
romäärän suuruiset. Perustamishankkeena pi-
detään myös erillistä toiminnallisen kokonai-
suuden muodostamaa kalusto- ja opetusvä-
linehankintaa, jonka arvioidut kokonaiskus-
tannukset ovat vähintään opetusministeriön 
vahvistaman euromäärän mukaiset.  

 
Oppilaitokselle voidaan aikaisemmasta ra-

kentamisesta aiheutuneiden velkojen hoitami-
seen myöntää valtionavustusta valtion talous-
arviossa osoitetun määrärahan rajoissa.  
 

15 § 

Valtionavustus perustamishankkeeseen 

Liikunnan koulutuskeskukselle voidaan 
myöntää valtionavustusta perustamishank-
keeseen. Perustamishankkeista ja niihin 
myönnettävistä valtionavustuksista on voi-
massa, mitä opetus- ja kulttuuritoimen rahoi-
tuksesta annetussa laissa säädetään perusta-
mishankkeiden valtionavustuksista. 

Perustamishankkeena pidetään hanketta, 
jonka arvioidut kokonaiskustannukset ovat 
vähintään valtioneuvoston vahvistaman eu-
romäärän suuruiset. Perustamishankkeena 
pidetään myös erillistä toiminnallisen koko-
naisuuden muodostamaa kalusto- ja opetus-
välinehankintaa, jonka arvioidut kokonais-
kustannukset ovat vähintään opetus- ja kult-
tuuriministeriön vahvistaman euromäärän 
mukaiset.  

Liikunnan koulutuskeskukselle voidaan ai-
kaisemmasta rakentamisesta aiheutuneiden 
velkojen hoitamiseen myöntää valtionavus-
tusta valtion talousarviossa osoitetun määrä-
rahan rajoissa.  
 

 
16 § 

Valtionapuviranomainen 

Valtionapuviranomainen tässä laissa tarkoi-
tettuja käyttökustannuksia ja liikunnan koulu-
tuskeskusten perustamishankkeita koskevissa 
asioissa on opetusministeriö. 

 
Valtionapuviranomainen kansalaisopisto-

jen, kansanopistojen, kesäyliopistojen ja 
opintokeskusten perustamishankkeita koske-
vissa asioissa on elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskus. 

Valtionapuviranomainen on 14 §:ssä tarkoi-
tetuissa opintoseteliavustuksissa sekä ylimää-
räisissä avustuksissa Opetushallitus. Laatu- ja 

16 § 

Valtionapuviranomainen 

Valtionapuviranomainen tässä laissa tarkoi-
tettuja käyttökustannuksia ja liikunnan kou-
lutuskeskusten perustamishankkeita koske-
vissa asioissa on opetus- ja kulttuuriministe-
riö. 

 
 
 
 
 
Valtionapuviranomainen 14 §:ssä tarkoite-

tuissa laatu- ja kehittämisavustuksissa, opin-
toseteliavustuksissa sekä ylimääräisissä avus-
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kehittämisavustukset, rakenteellisen kehittä-
misohjelman tukemiseksi myönnettävät sekä 
liikunnan koulutuskeskusten valtionavustuk-
set myöntää opetusministeriö 

tuksissa on Opetushallitus. Rakenteellisen 
kehittämisohjelman tukemiseksi myönnettä-
vät valtionavustukset sekä liikunnan koulu-
tuskeskusten valtionavustukset myöntää ope-
tus- ja kulttuuriministeriö. 
 

 
21 § 

Tietojen toimittaminen ja tarkastus  

Vapaan sivistystyön oppilaitoksen ylläpitä-
jän on toimitettava valtionapuviranomaiselle 
tässä laissa tarkoitetun rahoituksen määrää-
miseksi tarvittavat tiedot ja toiminnan laajuut-
ta koskevat tiedot. Tietojen toimittamisesta 
säädetään tarkemmin opetusministeriön ase-
tuksella.  

Valtionapuviranomainen päättää 1 momen-
tissa tarkoitettujen tietojen oikeellisuuden to-
teamiseksi rahoituksen saajan talouteen ja 
toimintaan kohdistuvista tarkastuksista. Ope-
tusministeriö voi antaa tarkastuksen opetus-
hallituksen tehtäväksi. Valtionapuviranomai-
nen voi antaa tarkastuksen myös ulkopuolisen 
tilintarkastajan tehtäväksi. Tilintarkastajan tu-
lee olla julkishallinnon ja -talouden tilintar-
kastajista annetussa laissa (467/1999) tai tilin-
tarkastuslaissa (459/2007) tarkoitettu hyväk-
sytty tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. 
Tilintarkastajalla tulee olla riittävä perehty-
neisyys opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus-
järjestelmään. Tilintarkastusyhteisön on ni-
mettävä tarkastuksesta päävastuullinen tilin-
tarkastaja. 
— — — — — — — — — — — — — — 

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 säädetään tarkemmin opetus- ja kulttuu-
riministeriön asetuksella.  

Valtionapuviranomainen päättää 1 momen-
tissa tarkoitettujen tietojen oikeellisuuden to-
teamiseksi rahoituksen saajan talouteen ja 
toimintaan kohdistuvista tarkastuksista. Ope-
tus- ja kulttuuriministeriö voi antaa tarkas-
tuksen opetushallituksen tehtäväksi. Valtion-
apuviranomainen voi antaa tarkastuksen 
myös ulkopuolisen tilintarkastajan tehtäväk-
si. Tilintarkastajan tulee olla julkishallinnon 
ja -talouden tilintarkastajista annetussa laissa 
(467/1999) tai tilintarkastuslaissa (459/2007) 
tarkoitettu hyväksytty tilintarkastaja tai tilin-
tarkastusyhteisö. Tilintarkastajalla tulee olla 
riittävä perehtyneisyys opetus- ja kulttuuri-
toimen rahoitusjärjestelmään. Tilintarkas-
tusyhteisön on nimettävä tarkastuksesta pää-
vastuullinen tilintarkastaja.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
22 § 

Muutoksenhaku 

Asianomaisen ministeriön tämän lain tai se 
nojalla annetun asetuksen perusteella teke-
mään valtionosuutta koskevaan päätökseen ei 
saa hakea valittamalla muutosta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

22 § 

Muutoksenhaku 

Opetus- ja kulttuuriministeriön tämän lain 
tai sen nojalla annetun asetuksen perusteella 
tekemään valtionosuutta koskevaan päätök-
seen ei saa hakea valittamalla muutosta. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

20  . 
Mitä 11 §:n 2 momentissa säädetään kan-

sanopistojen yksikköhinnan porrastamisesta 
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työelämän aktiivisen kansalaisuuden ja työ-
olojen kehittämisen erityistehtävän perusteel-
la tai erityisestä syystä muun ylläpitämislu-
vassa määrättävän erityisen koulutustehtä-
vän perusteella, sovelletaan ensimmäisen 
kerran laskettaessa ja määrättäessä yksikkö-
hintoja vuodelle 2012. 

Mitä 11 §:n 2 ja 4—6 momentissa sääde-
tään kansalaisopistojen, kansanopistojen, ke-
säyliopistojen ja opintokeskusten perusta-
mishankejärjestelmän muuttamisesta siten, 
että oppilaitosten ylläpitäjien kirjanpidon 
mukaisten vapaan sivistystyön toiminnan 
poistot luetaan käyttökustannuksiin, sovelle-
taan ensimmäisen kerran myönnettäessä ja 
maksettaessa rahoitusta vuodelle 2012.  

Vuonna 2011 ja sitä ennen vapaan sivistys-
työn oppilaitosten perustamishankkeisiin 
myönnetyt ja rahoitusvuonna maksettavat 
valtionavustukset vähennetään asianomaisen 
oppilaitosryhmän yksikköhintaa tai keski-
määräistä yksikköhintaa laskettaessa. 

Tämän lain voimaan tullessa voimassa ol-
leen 11 §:n 9 ja 11 momentin säännöstä yk-
sikköhinnan korottamisesta vuokrien perus-
teella kansanopistossa ja Snellman-
korkeakoulussa sovelletaan vuoden 2011 ra-
hoitukseen. Yksikköhinnan korotus säilyte-
tään vuoden 2011 tasossa ja sitä alennetaan 
vuosittain vuoden 2012 alusta 20 eurolla 
opiskelijaviikkoa kohti yksikköhintoja vahvis-
tettaessa. 

Tämän lain voimaan tullessa voimassa ol-
leita kansanopistojen rahoitusta ja kansa-
laisopistojen, kansanopistojen, kesäyliopisto-
jen ja opintokeskusten ja perustamishankkei-
den valtionavustuksia koskevia säännöksiä 
sovelletaan vuoden 2011 ja sitä edeltävien 
vuosien rahoitukseen.  

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 

——— 
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2. 

Laki 

vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 
muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta annetun lain (1756/2009) 

voimaantulosäännöksen 3 momentti seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Lupaan ylläpitää kansanopistoa tai liikun-
nan koulutuskeskusta sovelletaan vuoden 
2010 loppuun tämän lain voimaan tullessa 
voimassa olleita säännöksiä ja lupaan ylläpi-
tää kansalaisopistoa, kesäyliopistoa tai opin-
tokeskusta sovelletaan vuoden 2011 loppuun 
tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita 
säännöksiä. 
— — — — — — — — — — — — — — 

— — — — — — — — — — — — — —  
Lupaan ylläpitää kansanopistoa tai liikun-

nan koulutuskeskusta sovelletaan vuoden 
2011 loppuun tämän lain voimaan tullessa 
voimassa olleita säännöksiä ja lupaan ylläpi-
tää kansalaisopistoa, kesäyliopistoa tai opin-
tokeskusta sovelletaan vuoden 2012 loppuun 
tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita 
säännöksiä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä     kuu-

ta 20  . 
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 

lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin. 

——— 
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