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Asia: HE 55/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 

annetun lain muuttamisesta 

 
Sivistystyönantajien lausunto opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain muuttamisesta 

 
 
Lausunnon keskeinen sisältö: 
 

• Sivista kannattaa erityisavustuksesta säätämistä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslaissa, 
mutta katsoo että hallituksen esitys ei kaikilta osin vastaa sille asetettuihin tavoitteisiin. 

• Sivista ei pidä tarkoituksenmukaisena, että harjoittelukoulut on rajattu hakukelpoisuuden 
ulkopuolelle. Sivista pyytää sivistysvaliokuntaa kiinnittämään mietinnössään huomiota 
harjoittelukoulujen asemaan ja edellyttävän ministeriötä selvittämään nykytilannetta sekä 
esittämään vaihtoehtoja, jotka mahdollistaisivat harjoittelukoulujen tasapuolisen kohtelun 
avustuksia jaettaessa. 

• Sivista esittää harkittavaksi, voisivatko yksityiset varhaiskasvatustoimijat tietyin tarkasti 
määriteltyjen reunaehtojen puitteissa olla hakukelpoisia. 

• Erityisavustuksen käyttökohteen osalta Sivista toivoo täsmennettävän, että kasvatus- ja 
opetushenkilöstö tulkitaan tarkoittavan laajasti eri nimikkeillä päiväkodeissa ja 
oppilaitoksissa toimivaa henkilöstöä. 

• Sivista kannattaa rahoituskauden kestoksi ehdotettua neljää vuotta. 

• Sivista tähdentää, että nykyisen järjestelmän valuviat on niin ikään korjattava: ns. 

kotikuntakorvauksen porrastaminen on johtanut tilanteeseen, jossa peruskoululaiset ovat 

lähtökohtaisesti epäyhdenvertaisessa asemassa opetuksen järjestäjien perusrahoituksen 

osalta. 
 
 
Sivistystyönantajat ry (myöhemmin Sivista) kiittää mahdollisuudesta lausua sivistysvaliokunnalle 
hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain muuttamisesta. 
Hallituksen esityksessä ehdotetaan lisättäväksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslakiin säännös 
erityisavustuksesta varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja 
yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpisteisiin. Tavoitteena on tukea pitkäjänteisemmin ja 
ennakoitavammin varhaiskasvatuksen toimipaikkoja ja kouluja, joiden sijaintialueella koulutustaso 
on heikko ja työttömyysaste sekä vieraskielisen väestön osuus on korkea. Lausuntopalautteen 
perusteella erityisavustuksen rahoituskauden kestoa on pidennetty neljään vuoteen. Myös Sivista 
ehdotti lausuntokierroksella pidempää rahoituskautta, joka paitsi keventää avustushakemuksiin 
liittyvää hallinnollista työtä, myös mahdollistaa tehtyjen toimenpiteiden vaikutusten seurannan ja 
arvioinnin. 
 
Esityksessä on tuotu kattavasti esiin säädettävän erityisrahoituksen vaikuttavuutta. Sivista 
kannattaakin erityisavustuksesta säätämistä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslaissa, 
mutta katsoo että hallituksen esitys ei kaikilta osin vastaa sille asetettuihin tavoitteisiin. 
Sivista kiinnittää huomiota lausunnossaan erityisesti yliopistojen harjoittelukoulujen sekä yksityisen 
varhaiskasvatuksen asemaan. 
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Yliopistojen harjoittelukoulujen asemasta 
 
Yliopistojen harjoittelukoulujen ei ole mahdollista hakea säädettävää erityisavustusta. Hallituksen 
esityksen perusteluissa todetaan, että yliopistojen harjoittelukoulut saavat rahoituksensa 
yliopistojen kautta. Lisäksi todetaan, että kuntien on myös mahdollista ottaa huomioon alueellaan 
toimivat harjoittelukoulut.  
 
Taustalla on opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain määritelmä, jonka mukaan yliopistoja ei tulkita 
yksityisiksi opetuksen järjestäjiksi. Lain esitöissä (HE 174/2009 vp) esitettiin, että yksityisellä 
opetuksen järjestäjällä tarkoitettaisiin myös yliopistoa. Tämä kuitenkin poistettiin määritelmästä 
hallintovaliokunnan mietinnössä (HaVM 19/2009 vp) tehdyn ehdotuksen perusteella. 
Hallintovaliokunta perusteli tätä sillä, että yliopistolain 49 §:n mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö 
myöntää yliopistoille rahoitusta laissa säädettyjen tehtävien toteuttamiseksi valtion talousarvioon 
otettavan määrärahan rajoissa.  
 
Sivista katsoo, että harjoittelukoulujen asema erilaisia opetus- ja kulttuuriministeriön 
jakamia avustuksia myönnettäessä tulisi arvioida kokonaan, mutta erityisen ongelmalliseksi 
nykyinen käytäntö muodostuu, kun kyseessä on ns. tarveperustainen avustus. Esimerkiksi 
oppivelvollisuuden laajentamisen kustannuksia koulutuksen järjestäjille kompensoitaessa 
yliopistojen rahoitukseen lisättiin kompensaatiota vastaava määräraha, mutta pääsääntöisesti 
yliopistojen rahoituksessa ei ole huomioitu esitetyn kaltaisen erityisavustuksen tavoitteiden 
rahoitusta. Näin ollen Sivista kyseenalaistaa hallintovaliokunnan perustelun, joka pohjaa siihen, 
että rahoitus myönnetään yliopistolaissa säädettyjen tehtävien toteuttamiseksi – esimerkiksi 
varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta lisäävistä 
toimenpiteistä ei ole säädetty yliopistolaissa, vaikka harjoittelukoulujen sijaintialueen perusteella 
avustus voisi olla perusteltu. Sivista pyytää sivistysvaliokuntaa kiinnittämään mietinnössään 
huomiota harjoittelukoulujen asemaan ja edellyttävän ministeriötä selvittämään 
nykytilannetta sekä esittämään vaihtoehtoja, jotka mahdollistaisivat harjoittelukoulujen 
tasapuolisen kohtelun avustuksia jaettaessa. 
 
 
Yksityinen varhaiskasvatuksen asemasta 
 
Esitys ei kohtele ylläpitäjäneutraalisti myöskään varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatuksen 
osalta hakukelpoisia olisivat kunnat, joilla on varhaiskasvatuslain 5 §:n nojalla velvollisuus järjestää 
varhaiskasvatusta. Avustusta ei kuitenkaan myönnettäisi varhaiskasvatuksen yksityisille 
palveluntuottajille. Perusteluissa todetaan, että kustannusten kompensointi sekä avustuksen 
käyttäminen yhdessä yksityisten palvelun tuottajien kanssa perustuu kuntien sopimusvapauden 
piiriin. 
 
Esityksen tavoitteet liittyvät vahvistamaan tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta nimenomaan 
varhaiskasvatuksen toimipaikan tai koulun sijaintialueeseen perustuvien tekijöiden näkökulmasta. 
Sivista katsoo, että tällöin ei ole tarkoituksenmukaista rajata kategorisesti tiettyjä toimijoita 
hakukelpoisuuden ulkopuolelle. 
 
Sivista esittää harkittavaksi, voisivatko yksityiset varhaiskasvatustoimijat tietyin tarkasti 

määriteltyjen reunaehtojen puitteissa olla hakukelpoisia. Sivistan varhaiskasvatusta järjestävät 

jäsenet ovat pääsääntöisesti yhdistysmuotoisia toimijoita, eikä tavoitteena tällöin ole taloudellisen 

voiton tekeminen. Esimerkiksi Rauman Pikku-Norssi kehittää varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa 



 
 

 

 
 

 

Turun yliopiston alaisuudessa. Sivista pitää tärkeänä, että esimerkiksi tämänkaltaisilla toimijoilla on 

tasavertaiset mahdollisuudet edistää yhteiskunnallista tasa-arvoa. 

 

Erityisavustuksen käyttökohteesta 

Sivista pitää hyvänä sitä, että asetusluonnoksessa erityisavustuksen käyttökohteeksi on määritelty 
varsin yleisellä tasolla varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen kasvatus- ja 
opetushenkilöstön palkkakulut. Sivista edellyttää, että kasvatus- ja opetushenkilöstö tulkitaan 
tarkoittavan laajasti eri nimikkeillä päiväkodeissa ja oppilaitoksissa toimivaa henkilöstöä. 
Hallituksen esityksen perusteluissa on kuvattu, miten nykyisellään varhaiskasvatuksen tasa-arvoa 
edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen jaettua valtion erityisavustusta on käytetty laajasti 
opettajien, erityisopettajien, sosionomien, lastenhoitajien ja avustajien palkkaamiseen. Esi- ja 
perusopetuksen osalta erityisavustusta on voitu käyttää opettajien palkkaamiseen 
samanaikaisopettajuuteen, ryhmien jakamiseen tai jakotunteihin sekä koulunkäyntiavustajien 
palkkaamiseen. Sama mahdollisuus on säilyttävä jatkossakin niin varhaiskasvatuksen kuin esi- ja 
perusopetuksen osalta. 

Sivista katsoo, että opetuksen järjestäjien ja varhaiskasvatustoimijoiden on saatava itse 
vapaasti päättää avustusten kohdentamisesta. Liian tiukat kriteerit voivat vaikeuttaa 
rahoituksen tehokasta käyttöä. 

 
Lopuksi 

Sivista pitää tärkeänä nyt säädettävää kokonaisuutta, joka tähtää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta 
edistäviin toimenpiteisiin erityisavustuksin. Lopuksi Sivista haluaa kuitenkin muistuttaa, että 
nykyisen järjestelmän valuviat on niin ikään korjattava: ns. kotikuntakorvauksen porrastaminen 
(Laki kunnan peruspalveluiden valtionosuudesta (1704/2009), 38§, 5mom) on johtanut 
tilanteeseen, jossa peruskoululaiset ovat lähtökohtaisesti epäyhdenvertaisessa asemassa 
opetuksen järjestäjien perusrahoituksen osalta. On tärkeää huomata, että useiden ei-
kunnallisten perusopetuksen järjestäjien lähikouluina toimivat koulut sijaitsevat haasteellisilla 
toiminta-alueilla, mutta jo niiden perusrahoitus on alemmalla tasolla kuntien perusopetukseen 
verrattuna. 
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Sivistystyönantajat ry 
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Sivistystyönantajat  
 
• sivistys-, koulutus- ja tutkimusalan työnantajajärjestö 
• jäsenenä yli 340 oppilaitosta kaikilta koulutusasteilta  
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• yliopistot, ammattikorkeakouluja, ammatillisia oppilaitoksia, lukioita, peruskouluja, 
kansanopistoja,urheiluopistoja, kansalaisopistoja, opintokeskuksia, kesäyliopistoja, taiteen 
perusopetuksen oppilaitoksia kuten esim. musiikkiopistoja, koulutusvientiyrityksiä  
• jäsenet ovat säätiöitä, yhdistyksiä, osakeyhtiöitä tai julkisoikeudellisia laitoksia  
• jäsenten palveluksessa noin 60.000 opetuksen, tutkimuksen ja hallinnon ammattilaista  
 
Yksityinen toimija opetuksen järjestäjänä  
 
• rekisteröity yhteisö (yhdistys, osakeyhtiö, säätiö)  
• valtioneuvoston tai opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä järjestämislupa  
• hoitavat laissa määriteltyä julkista koulutustehtävää  
• julkinen rahoitus  
• tarjoavat maksutonta koulutusta samalla tavalla kuin kunnat, kuntayhtymät tai valtio  
• perivät muussa opetuksessa (mm. musiikkiopistot, kansanopistot) opiskelijamaksuja samoilla 
periaatteilla kuin kunnallisetkin oppilaitokset  
• toimintaa ei saa järjestää taloudellisen voiton tavoittelemiseksi 

 
 
 
 


