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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi oppisopimuslain 22 ja 
27 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan oppisopimuslakia muu
tettavaksi siten, että ammattioppilaslautakunnal
le voidaan suorittaa valtionosuutta pää- tai sivu
virkaisen koulutustarkastajan viran lisäksi myös 

muun tarpeellisen henkilökunnan palkkauskus
tannuksiin. 

Laki, joka liittyy vuoden 1985 tulo- ja menoar
vioesitykseen, on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 
päivänä tammikuuta 1985. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne Ja ehdotetu t 
muutokset 

Oppisopimuslain ( 4221 67) mukaan oppisopi
muskoulutuksen paikallinen johto ja valvonta on 
kunnallinen tehtävä, jota varten kunta tai kunnat 
yhdessä asettavat ammattioppilaslautakunnan. 
Lautakunnalla on apunaan pää- tai sivuvirkainen 
koulutustarkastaja, jonka palkkaukseen suorite
taan valtionosuutta. Muun henkilökunnan palk
kaukseen ei nykyisin suoriteta valtionosuutta. 
Ammattioppilaslautakuntia on nykyisin 74. Pää
virkaisia koulutustarkastajia on kaikkiaan 30 ja 
sivuvirkaisia kahdeksan. 

Oppisopimusten kokonaismäärä on viime vuo
sina kasvanut. Vuonna 1981 oppisopimuksia oli 
noin 5 100, kun kuluvana vuonna määrä on noin 
8 000. Vastaavasti ammattioppilaslautakunnan ja 
koulutustarkastajan tehtävät ovat lisääntyneet. 
Lisäksi oppisopimuksen mukaisesta kouluttami
sesta työnantajille suoritettavien koulutuskor
vausten maksatuksen muuttumisesta ja siirtymi
sestä paikalliselle tasolle 1.8.1983 lukien on ai
heutunut toimistotehtävien lisääntymistä. Tämän 
johdosta on tarpeellista, että tässä vaiheessa suu
rimpiin ammattioppilaslautakuntiin voitaisiin 
koulutarkastajan avuksi valtionosuuden piiriin 
perustaa toimistovirkailijoiden virkoja. 
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Edellä esitetyn vuoksi oppisopimuslakia ehdo
tetaan muutettavaksi niin, että ammattioppilas
lautakunnalla koulutustarkastajan lisäksi voisi ol
la muita tarpeellisia virkoja, joiden palkkauskus
tannuksiin voitaisiin suorittaa valtionosuutta. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Esitys lisää vähäisessä maann valtion menoja 
sen mukaan kuin uusia virkoja saatetaan valtion
osuuden piiriin. Valtionosuuteen oikeuttavien 
uusien virkojen perustaminen edellyttää opetus
ministeriön lupaa, Myös sivuvirkaisen koulutus
tarkastajan viran perustaminen on tämän jälkeen 
samalla tavoin luvanvaraista. 

3. Voimaan tulo 

Esitys liittyy vuoden 1985 tulo- ja menoarvioe
sitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yh
teydessä. Lainmuutos ehdotetaan saatettavaksi 
voimaan 1 päivänä tammikuuta 1985. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
oppisopimuslain 22 ja 27 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 22 päivänä syyskuuta 1967 annetun oppisopimuslain 
(422/67) 22 §ja 27 §:n 1 momentti, sellaisena kuin ne ovat 28 päivänä joulukuuta 1978 annetussa 
laissa (1140/78), näin kuuluviksi: 

22 § 
Ammattioppilaslautakunnalla on apunaan 

pää- tai sivuvirkainen koulutustarkastaja. Lauta
kunnalla voi lisäksi olla muita tarpeellisiksi kat
sottuja virkoja. Ammattikasvatushallituksen lu
valla kahdella tai useammalla ammattioppilaslau
takunnalla voi olla yhteinen päävirkainen koulu
tustarkastaja. Sellaista edellä tarkoitettua virkaa, 
jonka palkkaukseen suoritetaan valtionosuutta 
27 §:n mukaan, ei saa perustaa ilman opetusmi
nisteriön lupaa. 

Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 1984 

27 § 
Edellä 22 §:ssä tarkoitetuista viroista aiheutu

viin käyttökustannuksiin, joiksi luetaan kuntien 
ja kuntainliittojen valtionosuuksista ja -avustuk
sista annetun lain (35/73) 5 §:n 4 ja 5 kohdassa 
tarkoitetut kustannukset, suoritetaan valtion
osuutta 65 prosenttia opetusministeriön vahvista
mien perusteiden mukaan. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1985. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Opetusministeri Kaarina Suonio 



1984 vp.- HE n:o 171 3 

Lzite 

Laki 
oppisopimuslain 22 ja 27 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 22 päivänä syyskuuta 1967 annetun oppisopimuslain 
(422/67) 22 §ja 27 §:n 1 momentti, sellaisena kuin ne ovat 28 päivänä joulukuuta 1978 annetussa 
laissa (1140/78), näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

22 § 
Ammattioppilaslautakunnalla on apunaan 

pää- tai sivuvirkainen koulutustarkastaja. Am
mattikasvatushallituksen luvalla kahdella tai use
ammalla ammattioppilaslautakunnalla voi olla 
yhteinen päävirkainen koulutustarkastaja. Sellais
ta koulutustarkastajan päävirkaa, jonka palk
kaukseen suoritetaan valtionosuutta 27 §:n mu
kaan, ei saa perustaa ilman opetusministeriön 
lupaa. 

27 § 
Edellä 22 §:ssä tarkoitetun koulutustarkastajan 

virasta aiheutuviin käyttökustannuksiin, joiksi 
luetaan kuntien ja kuntainliittojen valtionosuuk
sista ja -avustuksista annetun lain ( 3 5/7 3) 5 §: n 4 
ja 5 kohdassa tarkoitetut kustannukset, suorite
taan valtionosuutena 65 prosenttia opetusminis
teriön vahvistamien perusteiden mukaan. 

Ehdotus 

22 § 
Ammattioppilaslautakunnalla on apunaan 

pää- tai sivuvirkainen koulutustarkastaja. Lauta
kunnalla voi lisäksi olla muita tarpeelliszksi kat
sotluja virkoja. Ammattikasvatushallituksen lu
valla kahdella tai useammalla ammattioppilaslau
takunnalla voi olla yhteinen päävirkainen koulu
tustarkastaja. Sellaista edellä tarkoitettua virkaa, 
jonka palkkaukseen suoritetaan valtionosuutta 
27 §:n mukaan, ei saa perustaa ilman opetusmi
nisteriön lupaa. 

27 § 
Edellä 22 §:ssä tarkoitetuista viroista aiheutu

viin käyttökustannuksiin, joiksi luetaan kuntien 
ja kuntainliittojen valtionosuuksista ja -avustuk
sista annetun lain (35/73) 5 §:n 4 ja 5 kohdassa 
tarkoitetut kustannukset, suoritetaan valtion
osuutta 65 prosenttia opetusministeriön vahvista
mien perusteiden mukaan. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1985. 




