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Laki
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 2 §:n

1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1493/2016, sekä
lisätään 1 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 1410/2014, 532/2017, 957/2017,

716/2018, 315/2019, 1083/2020, 1220/2020 ja 1114/2021, uusi 6 momentti sekä lakiin
uusi 44 a § seuraavasti:

1 §

Soveltamisala

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Tässä laissa säädetään lisäksi erityisavustuksen myöntämisestä varhaiskasvatuksen

sekä esi- ja perusopetuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toi-
menpiteisiin.

2 §

Soveltaminen eräissä tapauksissa

Valtionosuuden myöntämisestä perusopetuslaissa tarkoitetun esi- ja perusopetuksen,
varhaiskasvatuslaissa (540/2018) tarkoitetun varhaiskasvatuksen, taiteen perusopetukses-
ta annetussa laissa tarkoitetun asukaskohtaisesti rahoitettavan taiteen perusopetuksen,
yleisistä kirjastoista annetussa laissa (1492/2016) tarkoitettujen yleisten kirjastojen ja
kuntien kulttuuritoiminnasta annetussa laissa (166/2019) tarkoitetun kuntien kulttuuritoi-
minnan käyttökustannuksiin säädetään kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetus-
sa laissa (1704/2009).

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

44 a §

Erityisavustus varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen koulutuksellista tasa-
arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin

Perusopetuslain 4 ja 7 §:ssä tarkoitetulle esi- ja perusopetuksen järjestäjälle sekä var-
haiskasvatuslain 5 §:ssä tarkoitetulle varhaiskasvatuksen järjestäjälle voidaan myöntää
erityisavustusta varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen koulutuksellista tasa-ar-
voa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin.

Edellä 1 momentissa tarkoitetulle esi- ja perusopetuksen tai varhaiskasvatuksen järjes-
täjälle voidaan myöntää erityisavustusta valtion talousarviossa tarkoitukseen osoitetun
määrärahan rajoissa. Erityisavustusta voidaan myöntää neljäksi vuodeksi kerrallaan.
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Tässä pykälässä tarkoitetun avustuksen käyttökohteista ja myöntämisperusteista voi-
daan antaa tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023.
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