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opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 40, 42, 57 ja

70 §, sellaisina kuin ne ovat, 40, 57 ja 70 § laissa 1511/2011 ja 42 § osaksi laissa 1511/2011,
seuraavasti:

40 §

Valtionavustuksen hakeminen

Perustamishankkeen valtionavustusta kos-
kevat, valtionapuviranomaiselle osoitetut ha-
kemukset tulee toimittaa aluehallintoviras-
tolle sen vuoden loppuun mennessä, joka
edeltää sitä vuotta, jonka talousarvion perus-
teella valtionavustusta haetaan, ellei opetus-
ja kulttuuriministeriö toisin määrää. Hake-
mukseen tulee liittää arvio hankkeen toteutta-
misajankohdasta.

42 §

Perustamishankkeiden rahoitussuunnitelma

Opetus- ja kulttuuriministeriö laatii vuosit-
tain seuraavaa neljää vuotta varten opetus- ja
kulttuuritoimen perustamishankkeiden valta-
kunnallisen rahoitussuunnitelman. Lasten
päivähoidon perustamishankkeita koskeva
suunnitelma laaditaan tarpeelliseksi ajaksi
kerrallaan. Rahoitussuunnitelma sisältää
suunnittelukautena toteutettaviksi tarkoitetut
perustamishankkeet kalenterivuosittain to-

teuttamisjärjestyksessä sekä arvion hankkei-
den valtionavustuksista.

Perustamishankkeiden rahoitussuunnitel-
maa varten aluehallintovirasto laatii koulu-
tuksen ja muiden 1 ja 2 §:ssä mainittujen
lakien mukaisen toiminnan järjestäjiltä saatu-
jen ehdotusten perusteella ja oppilaitoshank-
keiden osalta maakunnan liiton laatiman kii-
reellisyysjärjestyksen pohjalta luettelon toi-
minta-alueellaan toteutettaviksi aiotuista pe-
rustamishankkeista. Hankkeet merkitään luet-
teloon niiden arvioidussa kiireellisyysjärjes-
tyksessä. Ehdotukset luetteloa varten on
toimitettava aluehallintovirastolle luettelon
laatimista edeltävän vuoden loppuun men-
nessä. Lasten päivähoidon osalta luettelo voi-
daan laatia aluehallintovirastoille tehtävien
hakemusten perusteella.

Rahoitussuunnitelma voidaan jättää laati-
matta, jos perustamishankkeiden valtionavus-
tuksiin käytettävissä oleva määräraha on vä-
häinen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi tehdä
muutoksia rahoitussuunnitelmaan, jos perus-
tamishankkeiden valtionavustuksiin osoite-
taan lisämäärärahoja rahoitussuunnitelman
vahvistamisen jälkeen.
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57 §

Valtionapuviranomainen

Valtionapuviranomainen opetus-, päivä-
hoito- ja kirjastoalan perustamishankkeita
koskevissa asioissa sekä 45 §:n 1 momentissa
tarkoitetuissa asioissa on aluehallintovirasto.

Opetushallitus on valtionapuviranomainen:
1) opetuksen toiminnallista kehittämistä

koskevissa asioissa;
2) ammatillisen koulutuksen ja ammatilli-

sen aikuiskoulutuksen kehittämistä, kokeilua
ja toiminnan käynnistämistä sekä toimintaan
liittyviä tarpeellisia erityistehtäviä koskevissa
asioissa;

3) 45 §:n 2 ja 3 momentissa sekä 46 §:ssä
tarkoitettuja valtionavustuksia koskevissa asi-
oissa.

Valtionapuviranomainen ammatillisesta ai-
kuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitet-
tua työelämän kehittämis- ja palvelutehtävää
koskevissa asioissa on elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus. Ruotsinkielisten koulutuk-
sen järjestäjien osalta valtionapuviranomai-
nen työelämän kehittämis- ja palvelutehtävää
koskevissa asioissa on aluehallintovirasto.

Valtionapuviranomainen muissa tässä
laissa tarkoitetuissa asioissa on opetus- ja
kulttuuriministeriö.

Toimivallan jaosta valtionapuviranomais-
ten välillä voidaan tarkemmin säätää valtio-
neuvoston asetuksella.

70 §

Valtionapuviranomainen perustamishank-
keita koskevissa asioissa

Sen estämättä, mitä 57 §:n 1 momentissa
säädetään, opetus- ja kulttuuriministeriö hoi-
taa valtionapuviranomaisen tehtävät perusta-
mishankkeissa, joihin se on myöntänyt val-
tionosuuden tai -avustuksen ennen lain voi-
maantuloa.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-
tään, aluehallintovirasto hoitaa valtionapuvi-
ranomaisen tehtävät 1 §:n 1 momentin 1—4
kohdassa mainittujen lakien sekä perusope-
tuslain, taiteen perusopetuksesta annetun lain
ja kirjastolain mukaiseen perustamishankkee-
seen suoritetun valtionosuuden tai -avustuk-
sen palauttamista koskevassa asiassa.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2014.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sissa tämän lain voimaan tullessa vireillä ole-
vat opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusta kos-
kevat asiat sekä ennen tämän lain voimaantu-
loa tehdyt edellä tarkoitettuja asioita koskevat
sopimukset ja sitoumukset ja niistä johtuvat
oikeudet ja velvollisuudet, jotka tämän lain
nojalla kuuluvat aluehallintovirastoille, siirty-
vät lain voimaan tullessa toimivaltaiselle
aluehallintovirastolle.
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