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EDUSKUNNAN VASTAUS 139/2013 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opetusja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain
muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta,
vapaasta sivistystyöstä annetun lain 12 a §:n
muuttamisesta sekä opetus- ja kulttuuritoimen
rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen
muuttamisesta

Asia
Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä
laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta
annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta
muuttamisesta, vapaasta sivistystyöstä annetun
lain 12 a §:n muuttamisesta sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 115/2013 vp).

Valiokuntakäsittely
Sivistysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön
(SiVM 7/2013 vp).

Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 23 a, 27 a, 29 a, 35 a
ja 68 a §, sellaisina kuin ne ovat, 23 a, 27 a, 29 a ja 68 a § laissa 995/2012 sekä 35 a § laissa
1511/2011, ja
lisätään 25 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1511/2011, uusi 7 momentti ja lakiin väliaikaisesti uusi 43 a §, seuraavasti:

HE 115/2013 vp
SiVM 7/2013 vp
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23 a §
Lukiokoulutuksen, ammatillisen peruskoulutuksen, ammattikorkeakoulujen ja taiteen perusopetuksen keskimääräisten yksikköhintojen laskeminen vuosina 2013—2015
Edellä 23 §:stä poiketen, säädettäessä lukiokoulutuksen, ammatillisen peruskoulutuksen,
ammattikorkeakoulujen ja taiteen perusopetuksen keskimääräisiä yksikköhintoja vuodelle
2013 ja 2014 ei oteta huomioon kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 54 §:n
2 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja kustannustason muutoksesta johtuvia tarkistuksia. Säädettäessä edellä tarkoitettuja yksikköhintoja
vuodelle 2015 ei oteta huomioon edellä mainitun momentin 3 kohdassa tarkoitettua tarkistusta.
Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään lukiokoulutuksen keskimääräinen yksikköhinnan
laskemisesta, keskimääräinen yksikköhinta
vuonna 2014 on 4,1814 prosenttia pienempi kuin
vuodelle 2013 säädetty keskimääräinen yksikköhinta lukuun ottamatta toiminnan laadun ja laajuuden muutoksen johdosta keskimääräiseen yksikköhintaan tehtävää lisäystä.
Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään ammatillisen peruskoulutuksen keskimääräisen yksikköhinnan laskemisesta, keskimääräinen yksikköhinta vuonna 2014 on 1,605 prosenttia pienempi kuin vuodelle 2013 säädetty keskimääräinen yksikköhinta. Vähennystä laskettaessa ei
oteta huomioon 68 §:ssä tarkoitettua keskimääräisen yksikköhinnan euromääräistä korotusta
eikä siitä 69 §:n mukaan tehtävää vähennystä.

25 §
Ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhinnat
— — — — — — — — — — — — — —
Myös oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen perustutkinnon tutkinnon osan
yksikköhinta on 6 momentissa tarkoitetun suuruinen silloin, kun rahoituksen perusteena oleva
oppisopimus tehdään alle 25-vuotiaalle vailla
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perusopetuksen oppimäärän suorittamisen jälkeistä tutkintoa olevalle.
27 a §
Ammatillisen lisäkoulutuksen ja ammatillisten
erikoisoppilaitosten yksikköhintojen laskeminen
vuosina 2013—2015
Poiketen siitä, mitä 27 §:n 1 momentissa säädetään ammatillisen lisäkoulutuksen yksikköhintojen laskemisesta opiskelijatyövuotta kohden, ammatillisen lisäkoulutuksen yksikköhintojen laskennan perusteena käytetään euromäärää, joka vuonna 2013 on 92,6 prosenttia ja joka
vuonna 2014 on 91,2 prosenttia 23 §:ssä tarkoitetusta ammatillisen peruskoulutuksen keskimääräisestä yksikköhinnasta.
Poiketen siitä, mitä 27 §:n 4 momentissa säädetään ammatillisten erikoisoppilaitosten yksikköhintojen tarkistamisesta yksikköhintojen soveltamisvuoden arvioituun kustannustasoon, yksikköhintoja tarkistettaessa ei oteta huomioon
vuoden 2013 kustannustason muutoksesta johtuvaa tarkistusta vuosina 2013 ja 2015 eikä vuoden 2014 kustannustason muutoksesta johtuvaa
tarkistusta vuonna 2014.
29 a §
Perusopetuksen yksikköhintojen laskeminen
vuosina 2013—2015
Edellä 29 §:ssä tarkoitettuja perusopetuksen
yksikköhintoja vahvistettaessa kotikuntakorvausten perusosista ja perusopetuksen perushinnasta vähennetään vuoden 2013 kustannustason muutoksesta johtuva korotus vuosina
2013—2015 ja vuoden 2014 kustannustason
muutoksesta johtuva korotus vuosina 2014 ja
2015.
35 a §
Museoiden, teattereiden ja orkestereiden yksikköhintojen laskeminen vuosina 2014 ja 2015
Poiketen siitä, mitä 35 §:ssä säädetään, vuonna 2014 museoiden, teattereiden ja orkesterei-
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den yksikköhinta määrätään tarkistamalla edellisen vuoden yksikköhinta 35 §:n 1 momentissa
tarkoitetuilla toiminnan laadun ja laajuuden
muutoksilla ja vähentämällä saadusta luvusta
seuraavat euromäärät:
1) museoiden osalta 9 460 euroa;
2) teattereiden osalta 3 675 euroa;
3) orkestereiden osalta 3 643 euroa.
Vuonna 2015 yksikköhinnat lasketaan muutoin 1 momentissa säädetyllä tavalla, mutta
myös 35 §:n 1 momentissa tarkoitetut kustannustason muutokset otetaan huomioon ennen vähennysten tekemistä.
5 luku
Perustamishankkeen valtionavustus
43 a §
Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden
merkkihankkeen valtionavustus vuosina
2014—2019
Poiketen siitä, mitä tässä luvussa säädetään
perustamishankkeen valtionavustuksesta, Suo-

men
itsenäisyyden
satavuotisjuhlavuoden
merkkihankkeen valtionavustuksen edellytyksistä, hakemisesta ja maksamisesta vuosina
2014—2019 säädetään valtioneuvoston asetuksella.

68 a §
Ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen poistoihin liittyvän euromäärän laskeminen vuosina 2013—2015
Poiketen siitä, mitä 68 §:ssä säädetään pykälässä mainittujen euromäärien tarkistamisesta
vuosittain kustannustason arvioidun muutoksen
mukaisesti, euromääriä ei tarkisteta vuosina
2013 ja 2014 eikä vuonna 2015 vuoden 2013 arvioidun ja toteutuneen kustannustason muutoksella.
Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta
20 . Lain 43 a § on voimassa 31 päivään joulukuuta 2019 saakka.

Laki
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun
lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain (995/2012) voimaantulosäännös seuraavasti:
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2015.
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Tämä laki tulee voimaan
.

päivänä

kuuta
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Laki
vapaasta sivistystyöstä annetun lain 12 a §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 12 a §, sellaisena kuin se on laissa
996/2012, seuraavasti:
12 a §
Vapaan sivistystyön yksikköhintojen laskeminen
vuosina 2013—2015
Poiketen siitä, mitä 11 §:n 1 momentissa ja
12 §:ssä säädetään kustannustason huomioon ottamisesta määrättäessä 11 §:ssä tarkoitettuja yksikköhintoja ja säädettäessä kansalaisopiston
keskimääräistä yksikköhintaa, ei yksikköhinnoissa eikä kansalaisopiston keskimääräisessä

Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2013
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yksikköhinnassa oteta huomioon kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 54 §:n
2 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja kustannustason tarkistuksia vuosina 2013 ja 2014 eikä
mainitussa 3 kohdassa tarkoitettua tarkistusta
vuonna 2015.
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Tämä laki tulee voimaan
.

päivänä

kuuta

