Talousarvioesitys 2022

31. Valtionosuus ja -avustus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 173 241 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) mukaisen valtionosuuden maksamiseen kansalaisopistoille, kan‐
sanopistoille, opintokeskuksille ja kesäyliopistoille sekä Snellman-korkeakoulu -nimiselle oppilaitokselle, mistä val‐
tionosuuteen oikeuttavien yksikköjen enimmäismäärän estämättä enintään 11 830 000 euroa 100 %:n valtionosuute‐
na maahanmuuttajien kotoutumissuunnitelmaan hyväksyttyyn koulutukseen
2) enintään 3 515 000 euroa edellä mainitun lain 14 §:n mukaisiin avustuksiin.
Valtionosuuteen oikeuttavat yksiköt

Valtionosuus kansalaisopistojen käyttökustannuksiin
Valtionosuus kansanopistojen käyttökustannuksiin
Valtionosuus opintokeskusten käyttökustannuksiin
Valtionosuus kesäyliopistojen käyttökustannuksiin

enimmäismäärä

yksikkö

1 704 278
242 649
159 514
52 887

opetustunti
opiskelijaviikko
opetustunti
opetustunti

Kansanopistojen valtionosuuteen oikeuttavista laskennallisista opiskelijaviikoista suunnataan enintään 4 160 opiske‐
lijaviikkoa Snellman-korkeakoulu -nimiselle vapaan sivistystyön oppilaitokselle. Valtionosuuteen oikeuttavien yksi‐
köiden enimmäismäärästä kansanopistojen ylläpitäjille myönnetään oppivelvollisille suunnattuun koulutukseen
100 % valtionosuuteen oikeuttavia suoritteita siten, että niistä aiheutuvat menot ovat enintään 3 500 000 euroa. Ko‐
toutumissuunnitelmaan hyväksytylle koulutukselle suunnataan kansalaisopistoille, kesäyliopistoille ja opintokeskuk‐
sille opetustunteja sekä kansanopistoille opiskelijaviikkoja.
Opetustuntien tai opiskelijaviikkojen enimmäismäärän estämättä määrärahaa saa käyttää oikaisupäätöksistä aiheutu‐
vien valtionosuuksien maksamiseen.
S e l v i t y s o s a : Hallitus on antanut eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi vapaasta sivistys‐
työstä annetun lain (632/1998) 10 §:n muuttamisesta (HE 113/2021 vp).
Valtionosuuksien ja -avustusten arvioitu jakautuminen (euroa)

Kansalaisopistot
Kansanopistot
Opintokeskukset
Kesäyliopistot
Maahanmuuttajien kotoutumiskoulu‐
tus
Yhteensä

Valtionosuus

Valtionavustus

Yhteensä

87 552 000
47 916 000
17 408 000
5 020 000

2 149 000
1 166 000
150 000
50 000

89 701 000
49 082 000
17 558 000
5 070 000

11 830 000
169 726 000

3 515 000

11 830 000
173 241 000

Vapaan sivistystyön valtionosuuksilla ja valtionavustuksilla mahdollistetaan vapaan sivistystyön strategisten tavoit‐
teiden toteutuminen. Määräraha käytetään vapaan sivistystyön oppilaitosten tehtävään järjestää elinikäisen oppimi‐
sen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta. Valtionavus‐
tusten painotuksena on tukea vapaan sivistystyön rakenteellista kehittämistä, laatua ja vaikuttavuutta sekä koulutus‐
poliittisesti tärkeiden kohderyhmien koulutusmahdollisuuksia.

Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat.
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Määrärahan mitoituksessa käytetyt keskimääräiset yksikköhinnat
Kansalaisopistot
Kansanopistot
Opintokeskukset
Kesäyliopistot

89,48 euroa/opetustunti
297,48 euroa/opiskelijaviikko
167,66 euroa/opetustunti
156,94 euroa/opetustunti

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
AV-kannustinjärjestelmän käyttöönotto (siirron palautus momentilta 32.20.40)
Kertalisäysten poistuminen
Kustannustason tarkistus, kansalaisopistot
Kustannustason tarkistus, kansanopistot
Kustannustason tarkistus, kesäyliopistot
Kustannustason tarkistus, opintokeskukset
Maahanmuuttajien kotouttamiskoulutus
Oppivelvollisuuden laajentaminen
Valtionosuuden indeksikorotus (2,5 %)
Yhteensä

2022 talousarvio
2021 III lisätalousarvio
2021 talousarvio
2020 tilinpäätös

Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat.

500
-1 900
2 375
52
51
-198
5 000
1 700
2 668
10 248

173 241 000
7 500 000
162 993 000
181 190 453
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