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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi valtion askartelun
ohjaajaopistosta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että valtion askartelun
ohjaajaopisto siirretään ammattikasvatushalli
tuksen alaisuuteen. Lisäksi ehdotetaan, että val
tion askartelunohjaajaopiston oppilaiden koti
kunnat ovat velvollisia osallistumaan koulutuksen 
kustantamiseen ja että valtion askartelunohjaaja
opiston oppilaat saavat samat opintososiaaliset 

edut kuin muiden ammatillisten oppilaitosten 
oppilaat. 

Esitys liittyy valtion vuoden 1986 tulo- ja 
menoarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltä
väksi sen yhteydessä. Lait on tarkoitettu tule
maan voimaan vuoden 1986 alusta. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne Ja ehdotetut 
muutokset 

Valtion askartelunohjaajaopisto kouluttaa 
askartelunohjaajia lähinnä nuorisotyön ja kansa
laiskasvatuksen sekä erilaisten hoito- ja huoltolai
tosten tarpeita varten. Opisto on kouluhallituk
sen johdon ja valvonnan alainen. 

Askartelunohjaajien koulutus kestää kaksi 
vuotta. Opiskelijoita otetaan vuosittain noin 30, 
joten oppilasmäärä on noin 60. Opistossa on 
johtaja ja 3 päätoimista opettajaa. Lisäksi opetus
ta antaa 24 sivutoimista tuntiopettajaa ja luen
noitsijaa sekä 7 opetusharjoitteluun osallistuvaa 
opettajaa. Opisto toimii vuokratiloissa. Oppilai
den opintososiaaliset edut ovat jääneet jälkeen 
muissa valtion ammatillisissa oppilaitoksissa jär
jestetyistä eduista. Opetus on maksutonta, mutta 
oppilaat eivät saa maksutonta kouluateriaa. 

Askartelunohjaajakoulutuksen kehittämistä on 
valmisteltu vapaa-aikatoiminnan koulutustoimi
kunnassa (komiteanmietintö 1982:51). Tämän ja 
muun valmistelun pohjalta opetusministeriö an
toi 25 päivänä kesäkuuta 1984 ohjeet kouluhalli-
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tuksen alaisen keskiasteen ammatillisen perus
koulutuksen kehittämisohjelman laatimista var
ten. Askartelunohjaajakoulutusta tultaisiin kehittä
mään keskiasteen koulunuudistuksen kehittämis
periaatteiden mukaisesti opistoasteen ammatilli
sena koulutuksena. Koulutusaika pidentyisi pe
ruskoulun pohjalta neljään vuoteen ja ylioppilas
pohjalta kolmeen vuoteen. Aloituspaikkamäärä 
säilyisi nykyisenä. 

Opistoa ei voida rinnastaa mihinkään koulu
hallituksen alaiseen oppilaitosryhmään. Edellä 
mainittuihin kehittämistoimenpiteisiin ryhtymi
nen merkitsee opiston aseman ja tehtävän entistä 
selvempää rinnastumista ammattikasvatushalli
tuksen alaisiin oppilaitoksiin. Näiden toimenpi
teiden ja välttämättömien säädösmuutosten sekä 
muiden järjestelyjen valmistelu ja toteuttaminen 
yhdenmukaisesti muun ammatillisen koulutuk
sen kehittämisen kanssa on tarkoituksenmukai
simmin järjestettävissä, jos opisto siirretään am
mattikasvatushallituksen alaisuuteen. 

Edellä esitetyistä syistä tässä vaiheessa ehdote
taan valtion askartelunohjaajaopistosta annetun 
lain (245/65) 1 §:ää muutettavaksi siten, että 
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opisto siirretaan kouluhallituksen alaisuudesta 
ammattikasvatushallituksen johdon ja valvonnan 
alaiseksi. Opistoa koskevien säädösten uudistami
nen on tarkoituksenmukaista suorittaa sen jäl
keen, kun koulutuksen kehittämistä koskevat 
lopulliset ratkaisut on tehty. Opiston lainsäädän
nöllinen asema on tarkoitus selvittää meneillään 
olevan ammatillisten oppilaitosten lainsäädännön 
kokonaisuudistuksen yhteydessä. 

Opiston siirtäminen ammattikasvatushallituk
sen alaisuuteen edellyttää opiston rahoituksen 
järjestämistä samalla tavoin kuin muissa ammat
tikasvatushallituksen alaisissa ammatillisissa oppi
laitoksissa. Ammatillisten oppilaitosten rahoituk
sesta annetun lain ( 494183) tullessa voimaan 1 
päivänä tammikuuta 1986 osallistuvat oppilaiden 
kotikunnat koulutuksen kustantamiseen siten, 
että kotikunnat ovat velvollisia suorittamaan 
maksuosuuden muun kunnan tai kuntainliiton 
ylläpitämälle oppilaitokselle taikka korvauksen 
yksityiselle yhteisölle tai valtiolle oppilaasta, joka 
opiskelee mainittujen tahojen ylläpitämässä op
pilaitoksessa. Korvaus valtiolle määräytyy oppi
laskohtaisena korvauksena valtion ammatillisten 
oppilaitosten keskimääräisten todennäköisten 
kustannusten pohjalta. Oppilasta kohden vahvis
tetuista menoista luetaan valtiolle kuuluviksi lais
sa ilmoitettu kunnan kantokykyluokan edellyttä
mä prosenttiosuus. 

Opiston siirtäminen ammattikasvatushallituk
sen alaisuuteen edellyttää myös opiston oppilai
den opintososiaalisten etujen järjestämistä sa
manlaiseksi kuin muiden ammattikasvatushalli
tuksen alaisten ammatillisten oppilaitosten oppi
laille. Ammatillisten oppilaitosten oppilaiden 
opintososiaalisista eduista annetun lain ( 498183) 
tullessa voimaan 1 päivänä tammikuuta 1986 on 
laissa ilmoitetuista ajankohdista lukien opetus 
oppilaalle pääsääntöisesti maksutonta ja oppilai
toksen on järjestettävä oppilaalle jokaisena työ
päivänä maksuton kouluateria. Oppilaitos voi 
myös järjestää oppilaalle maksuuoman koulukul
jetuksen tai suorittaa koulumatkasta aiheutuvat 
kustannukset. 

Edellä mainituista syistä ammatillisten oppilai
tosten rahoituksesta annetun lain 1 §:ää ja am
matillisten oppilaitosten oppilaiden opintososiaa
lisista eduista annetun lain 2 §:ää ehdotetaan 
muutettaviksi siten, että lakeja sovelletaan myös 
valtion askartelunohjaajaopistoon. 

Valtion askartelunohjaajaopistosta annetun 
lain 3 §:ssä säädetään opiston oppilailta perittä
vien opetus- ja muiden maksujen suuruuden 
määräämisestä. Kun opiston oppilailta ei ole 
peritty opetuksesta maksuja ja kun opiston oppi
laiden opintososiaalisista eduista ehdotetaan sää
dettäväksi ammatillisten oppilaitosten oppilaiden 
opintososiaalisista eduista annetussa laissa, ehdo
tetaan sanottu 3 § kumottavaksi. 

2. Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu kouluhallituksessa ja ope
tusministeriössä. Ammattikasvatushallitus on 
lausunnossaan puoltanut esitystä. 

3. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Vuodesta 1986 lukien aiheutuu nykyisen oppi
lasmäärän perusteella valtion menojen lisäänty
mistä oppilaiden matkakuluista enintään noin 
30 000 markkaa vuodessa ja vuodesta 1988 lu
kien oppilaiden ravintomenoista noin 125 000 
markkaa vuodessa. Vastaavasti oppilaiden koti
kuntien korvaukset lisäävät valtion tuloja noin 
360 000 markkaa vuodessa. 

4. Voimaan tulo 

Esitykseen sisältyvät lait ehdotetaan tulemaan 
voimaan 1 päivänä tammikuuta 1986. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset: 
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1 . 
Laki 

valtion askartelunohjaajaopistosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan valtion askartelunohjaajaopistosta 30 päivänä huhtikuuta 1965 annetun lain (245/65) 

3 § ja 
muutetaan 1 § näin kuuluvaksi: 

1 § 
Valtion askartelunohjaajaopistossa koulutetaan 

askartelunohjaajia lähinnä nuorisotyön ja kansa
laiskasvatuksen sekä hoito- ja huoltolaitosten tar
peita varten. 

2. 

Opisto on ammattikasvatushallituksen johdon 
ja valvonnan alainen. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1986. 

Laki 
ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta 3 päivänä 
kesäkuuta 1983 annetun lain (494/83) 1 §:n 1 momentti näin kuuluvaksi: 

1 § 

Lain soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan ammatillisiin oppilaitok
siin, joita tarkoitetaan ammattioppilaitoksista an
netussa laissa (184 1 58), teknillisistä oppilaitoksis
ta annetussa laissa (153/39), kunnallisista ja 
yksityisistä kauppaoppilaitoksista annetussa laissa 
(234/70), merenkulkuoppilaitoksista annetussa 
laissa (397/75), maatalous-, kotitalous- ja koti
teollisuusoppilaitoksista annetussa laissa (62/62), 

valtion askartelunohjaajaopistosta annetussa lais
sa (245/65), metsäoppilaitoksista annetussa laissa 
(141 1 64), sairaanhoitotoimen harjoittajien ja 
muun vastaavanlaisen henkilöstön kouluttamises
ta annetussa laissa (598/ 67) ja kodinhoitajien ja 
muun sosiaalihuoltoalan henkilöstön ammatilli
sesta koulutuksesta annetussa laissa (270/ 66). 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1986. 
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3. 
Laki 

ammatillisten oppilaitosten oppilaiden opintososiaalisista eduista annetun lain 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan ammatillisten oppilaitosten oppilaiden opintososiaa
lisista eduista 3 päivänä kesäkuuta 1983 annetun lain (498/83) 2 §:n 1 momentti näin kuuluvaksi: 

2 § 
Tätä lakia sovelletaan kunnallisiin, yksityisiin 

ja valtion ammatillisiin oppilaitoksiin, joita tar
koitetaan ammattioppilaitoksista annetussa laissa 
(184/ 58), teknillisistä oppilaitoksista annetussa 
laissa (153/39), kunnallisista ja yksityisistä kaup
paoppilaitoksista annetussa laissa (234/ 70), me
renkulkuoppilaitoksista annetussa laissa (397 1 
75 ), maatalous-, koti talous- ja kotiteollisuusoppi
laitoksista annetussa laissa (62/ 62), valtion 
askartelunohjaajaopistosta annetussa laissa (245 1 

Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 1985 

6 5 ), metsäoppilaitoksista annetussa laissa ( 141 1 
64), sairaanhoitotoimen harjoittajien ja muun 
vastaavanlaisen henkilöstön kouluttamisesta an
netussa laissa (598/67) ja kodinhoitajien ja muun 
sosiaalihuoltoalan henkilöstön ammatillisesta 
koulutuksesta annetussa laissa (270/66). 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1986. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Opetusministeri Kaan·na Suonio 
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1 0 
Liite 

Laki 
valtion askartelunohjaajaopistosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan valtion askartelunohjaajaopistosta 30 päivänä huhtikuuta 1965 annetun lain (245/65) 

3 § ja 
muutetaan 1 § näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

1 § 
Askartelun ohjaajien kouluttamiseksi lähinnä 

nuorisotyön ja kansalaiskasvatuksen sekä erilais
ten hoito- ja huoltolaitosten tarpeita varten on 
valtion askartelunohjaajaopisto. Opisto on koulu
hallituksen johdon ja valvonnan alainen. 

3 § 
Opiston opptlatlta perittävien opetus- ja mui

den maksujen suuruuden määrää opetusministe
riö erai'den viranomaisten toimituskirjoista ja vir
katoimista suoritettavien maksujen perusteista 17 
päivänä lokakuuta 1942 annetussa laissa (806142) 
säädettyjen yleisten perusteiden mukaan. 

2 0 

1 § 
Valtion askartelunohjaajaopistossa koulutetaan 

askartelunohjaajia lähinnä nuorisotyön ja kansa
laiskasvatuksen sekä hoito- ja huoltolaitosten tar
peita varten. 

Opisto on ammattikasvatushallituksen johdon 
ja valvonnan alainen. 

(3 § kumotaan) 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1986. 

Laki 
ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta 3 päivänä 
kesäkuuta 1983 annetun lain (494/83) 1 §:n 1 momentti näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

1 § 

Lain soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan ammatillisiin oppilaitok
siin, joita tarkoitetaan ammattioppilaitoksista an
netussa laissa (184/ 58), teknillisistä oppilaitoksis
ta annetussa laissa (153/39), kunnallisista ja 
yksityisistä kauppaoppilaitoksista annetussa laissa 
(234/ 70), merenkulkuoppilaitoksista annetussa 
laissa (397/75), maatalous-, kotitalous- ja koti
teollisuusoppilaitoksista annetussa laissa (62/62), 
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Ehdotus 

1 § 

Lain soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan ammatillisiin oppilaitok
siin, joita tarkoitetaan ammattioppilaitoksista an
netussa laissa (184/ 58), teknillisistä oppilaitoksis
ta annetussa laissa (153/39), kunnallisista ja 
yksityisistä kauppaoppilaitoksista annetussa laissa 
(234/70), merenkulkuoppilaitoksista annetussa 
laissa (397/75), maatalous-, kotitalous- ja koti
teollisuusoppilaitoksista annetussa laissa ( 62 162 ), 
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Voimassa oleva laki 

metsäoppilaitoksista annetussa laissa (141/64), 
sairaanhoitotoimen harjoittajien ja muun vastaa
vanlaisen henkilöstön kouluttamisesta annetussa 
laissa (598/67) ja kunnallisesta kodinhoitoavusta 
annetussa laissa (270/66). 

3. 

Ehdotus 

valtion askartelunohjaajaopistosta annetussa lais
sa (245165), metsäoppilaitoksista annetussa laissa 
(141/64), sairaanhoitotoimen harjoittajien ja 
muun vastaavanlaisen henkilöstön kouluttamises
ta annetussa laissa (598/67) ja kodinhoitajien ja 
muun sosiaalihuoltoalan henkilöstön ammatilli
sesta koulutuksesta annetussa laissa (270/66). 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1986. 

Laki 
ammatillisten oppilaitosten oppilaiden opintososiaalisista eduista annetun lain 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan amJ?atillisten oppilaitosten oppila!d~?. opintososia~
lisista eduista 3 päivänä kesäkuuta 1983 annetun lam (498/83) 2 §:n 1 momenttl nam kuuluvaks1: 

Voimassa oleva laki 

2 § 
Tätä lakia sovelletaan kunnallisiin, yksityisiin 

ja valtion ammatillisiin oppilaitoksiin, joita tar
koitetaan ammattioppilaitoksista annetussa laissa 
(184/58), teknillisistä oppilaitoksista annetussa 
laissa (153/39), kunnallisista ja yksityisistä kaup
paoppilaitoksista annetussa laissa (234/70), me
renkulkuoppilaitoksista annetussa laissa (397/ 
75), maatalous-, kotitalous-ja kotiteollisuusoppi
laitoksista annetussa laissa (62/62), metsäoppilai
toksista annetussa laissa (141/64), sairaanhoito
toimen harjoittajien ja muun vastaavanlaisen 
henkilöstön kouluttamisesta annetussa laissa 
(598/67) ja kunnallisesta kodinhoitoavusta anne
tussa laissa (270/66). 

Ehdotus 

2 § 
Tätä lakia sovelletaan kunnallisiin, yksityisiin 

ja valtion ammatillisiin oppilaitoksiin, joita tar
koitetaan ammattioppilaitoksista annetussa laissa 
(184/58), teknillisistä oppilaitoksista annetussa 
laissa (153/39), kunnallisista ja yksityisistä kaup
paoppilaitoksista annetussa laissa (234/70), me
renkulkuoppilaitoksista annetussa laissa (397/ 
75 ), maatalous-, koti talous- ja kotiteollisuusoppi
laitoksista ann~tussa laissa (62/62), valtion 
askartelunohjaajaopistosta annetussa laissa (245 1 
65), metsäoppilairoksista annetussa laissa ( 141/ 
64), sairaanhoitotoimen harjoittajien ja muun 
vastaavanlaisen henkilöstön kouluttamisesta an
netussa laissa (598/67) ja kodinhoitajien ja muun 
sosiaalihuoltoalan henkilöstön ammatillisesta 
koulutuksesta annetussa laissa (270/66). 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1986. 


