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Laki
vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta
Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 11 §:n 8 momentti, sellaisena kuin
se on laissa 1103/2010, sekä
muutetaan 11 §:n 2—6 momentti, 14 § ja 16 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 11 §:n
2—6 momentti ja 16 §:n 2 momentti laissa 1103/2010 sekä 14 § laissa 1765/2009, seuraavasti:
11 §
Yksikköhinta
— — — — — — — — — — — — —
Opiskelijaviikon yksikköhinta lasketaan
kansanopistoille vuosittain jakamalla yksikköhinnan määräämistä edeltänyttä vuotta
edeltäneenä vuonna kansanopistojen toiminnasta aiheutuneet käyttökustannukset opistojen saman vuoden opiskelijaviikkojen määrällä. Käyttökustannuksiin luetaan mukaan
kansanopistojen ylläpitäjien vapaan sivistystyön toimintaan liittyvät kirjanpidon mukaiset poistot. Poistojen lukemisesta käyttökustannuksiin säädetään tarvittaessa valtioneuvoston asetuksella. Valtioneuvoston asetuksella säädetään yksikköhinnan korottamisesta
opistoissa, joiden ylläpitäjien ylläpitämisluvassa määrättynä pääasiallisena koulutustehtävänä tai osana koulutustehtävää on vaikeasti vammaisille tarkoitettu koulutus taikka
osana koulutustehtävää on työelämän aktiiviseen kansalaisuuteen ja työolojen kehittämiseen tarkoitettu koulutus tai ylläpitämisluvassa erityisestä syystä määrättävä muu eriHE 258/2014
SiVM 15/2014
PeVL 44/2014
EV 213/2014

tyinen koulutustehtävä. Valtioneuvoston asetuksella säädetään myös opiston ulkopuolella
asuvien opiskelijaviikoista yksikköhintaan
tehtävästä vähennyksestä.
Valtakunnallisten liikunnan koulutuskeskusten opiskelijavuorokauden yksikköhinta
lasketaan vuosittain jakamalla yksikköhinnan
määräämistä edeltänyttä vuotta edeltäneenä
vuonna liikunnan koulutuskeskusten toiminnasta aiheutuneet käyttökustannukset koulutuskeskusten saman vuoden opiskelija-vuorokausien määrällä. Alueellisten liikunnan koulutuskeskusten opiskelijapäivän yksikköhinta
määrätään vuosittain valtion talousarviossa
olevan määrärahan puitteissa.
Opetustunnin yksikköhinta kansalaisopistoille lasketaan vuosittain jakamalla yksikköhinnan määräämistä edeltänyttä vuotta edeltäneenä vuonna kansalaisopistojen toiminnasta aiheutuneet käyttökustannukset kansalaisopistojen saman vuoden opetustuntien
määrällä. Käyttökustannuksiin luetaan mukaan kansalaisopistojen ylläpitäjien vapaan
sivistystyön toimintaan liittyvät kirjanpidon
mukaiset poistot. Poistojen lukemisesta käyttökustannuksiin säädetään tarvittaessa valtio-
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neuvoston asetuksella. Kansalaisopistojen
yksikköhintoja porrastetaan tiheästi asutuissa
kunnissa kansalaisopiston sijaintikunnan asukastiheyden perusteella. Porrastusten suuruudesta ja yksikköhintojen tarkemmasta laskemisesta sekä siitä, mitä kuntia pidetään tiheästi asuttuina, säädetään valtioneuvoston
asetuksella. Kansalaisopistojen keskimääräinen yksikköhinta säädetään valtioneuvoston
asetuksella ja määrätään soveltuvin osin siten
kuin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta
annetun lain (1705/2009) 23 §:ssä säädetään.
Opetustunnin yksikköhinta kesäyliopistoille lasketaan vuosittain jakamalla yksikköhinnan määräämistä edeltänyttä vuotta edeltäneenä vuonna kesäyliopistojen toiminnasta
aiheutuneet käyttökustannukset kesäyliopistojen saman vuoden opetustuntien määrällä.
Käyttökustannuksiin luetaan mukaan kesäyliopistojen ylläpitäjien vapaan sivistystyön toimintaan liittyvät kirjanpidon mukaiset poistot. Poistojen lukemisesta käyttökustannuksiin säädetään tarvittaessa valtioneuvoston
asetuksella.
Opetustunnin yksikköhinta opintokeskuksille lasketaan vuosittain jakamalla yksikköhinnan määräämistä edeltänyttä vuotta edeltäneenä vuonna opintokeskusten toiminnasta
aiheutuneet käyttökustannukset opintokeskusten saman vuoden opetustuntien määrällä.
Käyttökustannuksiin luetaan mukaan opintokeskusten ylläpitäjien vapaan sivistystyön
toimintaan liittyvät kirjanpidon mukaiset
poistot. Poistojen lukemisesta käyttökustannuksiin säädetään tarvittaessa valtioneuvoston asetuksella.
— — — — — — — — — — — — —

14 §
Erityisavustukset ja ylimääräiset avustukset
Oppilaitosten ylläpitäjille voidaan myöntää
laatu- ja kehittämisavustuksia, opintoseteliavustuksia, rakenteellista kehittämistä tukevia avustuksia sekä ylimääräisiä avustuksia
käyttökustannuksiin valtion talousarviossa
osoitettujen määrärahojen rajoissa.
16 §
Valtionapuviranomainen
— — — — — — — — — — — — —
Valtionapuviranomainen 14 §:ssä tarkoitetuissa laatu- ja kehittämisavustuksissa, opintoseteliavustuksissa sekä ylimääräisissä avustuksissa on Opetushallitus. Rakenteellisen kehittämisen tukemiseksi myönnettävät valtionavustukset sekä liikunnan koulutuskeskusten
valtionavustukset myöntää opetus- ja kulttuuriministeriö.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.
Poiketen siitä, mitä 11 §:n 2—6 momentissa säädetään yksikköhintojen laskemisesta
ja kustannusten tarkistamisesta, ensimmäinen
tämän lain mukainen kustannusten tarkistus
tehdään varainhoitovuodelle 2016 vuoden
2013 kustannustietojen perusteella. Varainhoitovuodelle 2015 määrättäviin yksikköhintoihin sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.
Ennen tämän lain voimaantuloa myönnettyihin oppilaitosten rakenteellista kehittämisohjelmaa tukeviin avustuksiin sovelletaan lain
voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.
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