LA 121/1999 vp- Ossi Korteniemi /kesk ym.

LAKIALOITE 121/1999 vp
Laki perusopetuslain sekä opetus- ja
kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 17 §:n
muuttamisesta

Eduskunnalle
Tämä lakialoite on rinnakkaislakialoite hallituksen esitykselle HE 91/1999 vp.
Esiopetusuudistus käynnistyy väliaikaisin järjestelyin 1.8.2000 alkaen. Vuotta myöhemmin
kunnille tulee velvollisuus järjestää vähintään
700 tunnin laajuinen esiopetus.
Lakialaitteessa ehdotetaan, että myös esiopetukseen kuljetettavat lapset olisivat oikeutettuja
maksuttomaan kuljetukseen muiden perusopetusta tai lisäopetusta saavien lasten tavoin. Tämän vuoksi perusopetuslain (62811998) 32ja 33 §
tulisi säilyttää nykyisellään. Hallituksen esityksessä olevaa tilannetta, jossa peruskoulun aloittava pääsee kuljetustuen piiriin, mutta esiopetuksessa olevalla lapsella ei siihen olisi oikeutta,
ei voida pitää oikeudenmukaisena.
Oikeuden epääminen maksuttomaan kuljetukseen on myös ristiriidassa hallituksen esityksen perustelujen kanssa. Niiden mukaanhan kuljetusmahdollisuuksien puute on ollut eräs syy
esiopetuksen riittämättömyyteen. Samoin perus-

teluissa todetaan, että erityisesti haja-asutusalueiden kunnat joutuvat joka tapauksessa järjestämään kuljetuspalveluja esiopetuksen piirissä oleville kuusivuotiaille. Tästä aiheutuvaksi
kuntien menojen lisäykseksi hallitus arvioi 2030 miljoonaa markkaa.
Lakialaitteessa esitetään edellisen vuoksi
myös, että esiopetuksen yksikköhinta laskettaisiin samojen perusteiden mukaan kuin perusopetuksessa. Hallitus esittää, että esiopetuksessa olevien osalta yksikköhinnoista otettaisiin huomioon vain 85 prosenttia.
Lakialoite lisäisi valtion menoja vuositasolla
arviolta noin 100 miljoonaa markkaa hallituksen
esitystä enemmän.
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta hyväksyy seuraavat lakiehdotukset:
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1.
Laki
perusopetuslain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 21 päivänä elokuuta 1998 annetun perusopetuslain (628/1998) 1 §:n 2 momentti, 4 §:n
otsikko sekä 1 ja 4 momentti, 5 §, 6 §:n 1 ja 2 momentti, 10 §:n 1 momentti ja 34 §:n 1 momentti, sekä
lisätään 14 §:ään uusi 3 momentti ja lakiin uusi 26 a §seuraavasti:
1§

10 §

Soveltamisala

Opetuskieli

(Kuten HE)

(Kuten HE)

4§

14 §

Velvollisuus järjestää perusopetusta ja
esiopetusta

Tuntijako ja opetussuunnitelman perusteet
(Kuten HE)

(Kuten HE)
26 a§

5§

(Kuten HE)

(Kuten HE)

34§

6§
Oppilaan koulupaikan määräytyminen
(Kuten HE)
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Oikeus esiopetukseen

Muu opetus ja muille kuin oppivelvollisille
annettava perusopetus

Tapaturman hoito ja terveydenhuolto
(Kuten HE)
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta
2000.
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2.
Laki
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (635/
1998) 17 §:n 1 momentti seuraavasti:
17 §
Perusopetuksen yksikköhinta

Perusopetuksen ja esiopetuksen yksikköhinnat oppilasta kohden lasketaanjoka toinen vuosi
perusopetuksesta kaikille opetuksen järjestäjille
yksikköhintojen määräämistä edeltäneenä vuonna aiheutuneiden valtakunnallisten kokonaiskustannusten perusteella. Yksikköhintoja laskettaessa ei kuitenkaan oteta huomioon ulko-

maillajärjestetystä opetuksesta aiheutuneita menoja eikä mainittua opetusta saavia oppilaita.
Yksikköhintoja laskettaessa 18 vuotta täyttäneiden oppilaiden määrästä otetaan huomioon 60
prosenttia.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta
2000.

Helsingissä 5 päivänä lokakuuta 1999
Ossi Korteniemi /kesk
Tanja Karpela /kesk
Antti Rantakangas /kesk
Katri Komi /kesk
Jari Leppä /kesk
Petri Neittaanmäki /kesk
Niilo Keränen /kesk
Juha Rehula /kesk
Hannes Manninen /kesk
Kyösti Karjula /kesk
Mirja Ryynänen /kesk
Anneli Jäätteenmäki /kesk
Jorma Huuhtanen /kesk
Jukka Vihriälä /kesk
Hannu Takkula /kesk

Inkeri Kerola /kesk
Osmo Puhakka /kesk
Pekka Vilkuna /kesk
Paula Lehtomäki /kesk
Hannu Aho /kesk
Pekka Nousiainen /kesk
Anu Vehviläinen /kesk
Mauri Pekkarinen /kesk
Olavi Ala-Nissilä /kesk
Mari Kiviniemi /kesk
Pauli Saapunki /kesk
Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
Sirkka-Liisa Anttila /kesk
Johannes Leppänen /kesk
Maria-Kaisa Aula /kesk

347

