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Valtioneuvoston asetus

1073/2011

vapaasta sivistystyöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2011

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetus- ja kulttuuriministeriön esitte-
lystä,

kumotaan vapaasta sivistystyöstä annetun asetuksen (805/1998) 2 §:n 2 momentti,
muutetaan 2 §:n 4 momentti, 3 §:n 3 momentti ja 5 a §:n 1 momentti,
sellaisina kuin ne ovat, 2 §:n 4 momentti asetuksessa 1152/2008, 3 §:n 3 momentti

asetuksessa 1201/2005 ja 5 a §:n 1 momentti asetuksessa 1369/2001, sekä
lisätään asetukseen uusi 5 b § seuraavasti:

2 §

Suoritteiden laskeminen kansanopistossa ja
liikunnan koulutuskeskuksessa

— — — — — — — — — — — — —
Kansanopiston ja valtakunnallisen liikun-

nan koulutuskeskuksen oppilaitoksen toimin-
tasuunnitelmaan perustuvaan etä- ja moni-
muoto-opetukseen tulee liittyä yksi tai use-
ampi vähintään 15 tuntia kestävä lähiopetus-
jakso. Lähiopetusjaksosta voidaan poiketa
kansanopiston järjestämässä etäopetuksessa
yksittäisen henkilön laitoksessa olon tai eri-
tyisen terveydellisen syyn vuoksi. Kansan-
opiston ja valtakunnallisen liikunnan koulu-
tuskeskuksen lähiopetusta korvaavien ja toi-
mintasuunnitelman mukaisesti toteutettujen
etäopetusjaksojen 1 momentin mukaisesti
lasketuista opiskelijaviikoista ja 3 momentin

mukaisesti lasketuista opiskelijavuorokau-
sista otetaan valtionosuuden perusteena käy-
tettäviä opiskelijaviikkoja ja opiskelijavuoro-
kausia laskettaessa huomioon 60 prosenttia.

— — — — — — — — — — — — — —

3 §

Kansanopiston opiskelijaviikon yksikköhinta

— — — — — — — — — — — — —
Opiskelijaviikon yksikköhinta on opis-

tossa, jolla osana koulutustehtävää on työelä-
män aktiiviseen kansalaisuuteen ja työolojen
kehittämiseen tarkoitettu koulutus tai ylläpi-
tämisluvassa erityisestä syystä määrättävä
muu erityinen koulutustehtävä, tämän koulu-
tuksen osalta 20 prosenttia korkeampi kuin
muu kuin tässä pykälässä tarkoitettu yksikkö-
hinta.



5 a §

Perustamishanke

Liikunnan koulutuskeskuksen perustamis-
hankkeena pidetään sellaista opetus- ja kult-
tuuritoimen rahoituksesta annetun lain
(1705/2009) 36 §:n 1 momentissa tarkoitettua
toimenpidettä, jonka arvioidut kokonaiskus-
tannukset ovat vähintään 32 000 euroa.
— — — — — — — — — — — — —

5 b §

Kansanopistojen, kansalaisopistojen, kesäyli-
opistojen ja opintokeskusten poistot ja arvon-

lisävero

Laskettaessa vapaasta sivistystyöstä anne-
tun lain 11 §:n 2 ja 4—6 momentissa tarkoi-
tettuja yksikköhintoja yksityisten oppilaitos-
ten ylläpitäjien kirjanpidon mukaisista pois-
toista vähennetään niihin sisältyvänä arvon-
lisäverojen suhteellisena osuutena näiden yk-
sityisten ylläpitäjien investointeihin edellä
mainituissa säännöksissä tarkoitettuna
vuonna sisältynyt arvonlisäveron suhteellinen
osuus. Arvonlisäverojen osuus otetaan huo-
mioon laskettaessa vapaasta sivistystyöstä

annetun lain 13 a §:ssä tarkoitettuja arvon-
lisäverojen osuuksia yksityisten oppilaitosten
ylläpitäjien arvonlisäverottomista kustannuk-
sista.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2012.

Asetuksen 3 ja 5 b §:ää sovelletaan kuiten-
kin jo laskettaessa ja määrättäessä yksikkö-
hintoja ja myönnettäessä valtionosuus vuo-
delle 2012.

Kumotun 2 §:n 2 momentin säännöstä kir-
jeopetuksen opintokirjeiden laskemisesta
kansanopiston opiskelijaviikoiksi sovelletaan
vuosien 2012 ja 2013 valtionosuuksia myön-
nettäessä ottamalla suoritettujen opintokirjei-
den lukumäärästä huomioon 60 prosenttia.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voi-
massa olleita säännöksiä kansanopiston kirje-
opetuksen laskemisesta opiskelijaviikoiksi
sekä yksikköhinnan porrastamisesta alle
kymmenen päivää kestävien kurssien perus-
teella sovelletaan tämän asetuksen voimaan-
tuloa edeltävien vuosien rahoitukseen.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimiin.
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