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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ammatillisten oppilaitos
ten rahoituksesta annetun lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että ammatillisten op
pilaitosten rahoituksesta annettua lakia muutet
taisiin siten, että ammatillista peruskoulutusta 
antavissa oppilaitoksissa opiskelevien oppilaiden, 
joilla ei ole tässä laissa tarkoitettua kotikuntaa, 
koulutuskustannukset voitaisiin korvata valtion 
varoista valtioneuvoston vahvistamien perus
teiden mukaisesti. 

Samalla esityksessä ehdotetaan, että vuosina 
1986-87 noudatettua valtionosuuden myöntä
mismenettelyä, jossa ammatillista peruskoulutus
ta antavien ammatillisten oppilaitosten rehtorien 
ja opettajien palkkauskustannusten valtionosuus 
määräytyy todellisten menojen mukaan, jatket
taisiin edelleen vuosina 1988-89. 

Laki on tarkoitus saattaa voimaan vuoden 1988 
alusta. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

1.1. Kotikuntaa vailla olevien oppilaiden 
koulutuskustannusten korvaaminen 

Ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta an
netun lain (494/83), jäljempänä rahoituslaki, 
14-17 a §:n nojalla oppilaan kotikunta on vel
vollinen suorittamaan kunnallisen oppilaitoksen 
ylläpitäjälle maksuosuuden, yksityisen oppilai
toksen ylläpitäjälle korvauksen ja valtiolle oppi
laskohtaisen korvauksen. Rahoituslain 18 §:n 
mukaan oppilaan kotikunnalla tarkoitetaan kun
taa, jossa oppilaalla on väestökirjalaissa (141/69) 
tarkoitettu kotipaikka kunkin lukukauden alussa. 

Väestökirjalain 9 §:n mukaan henkilöllä on 
sanotussa laissa säädetyin poikkeuksin kotipaikka 
;iinä kunnassa, jossa hänellä kulloinkin on varsi
nainen asunto ja koti. Lain 10 §:n mukaan 
b.enkilön kotipaikka ei muutu sen johdosta, että 
b.än on tilapäisesti poissa kotipaikaltaan. Tilapäi
;enä poissaoJona kotipaikalta pidetään muun 
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muassa poissaoloa, jonka syynä on opiskelu. Näin 
ollen Suomessa opiskelevalla vakinaisesti ulko
mailla asuvalla ulkomaalaisella tai Suomen kan
salaisella ei ole lain tarkoittamaa kotipaikkaa 
Suomessa. Lain 2 §:n mukaan väestökirjoihin ei 
myöskään oteta henkilöä, joka kuuluu vieraan 
valtion lähetystöön, kaupalliseen edustustoon tai 
lähetetyn konsulin virastoon. Sama koskee myös 
hänen perheenjäseniään. 

Jos ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevalla 
oppilaalla ei ole väestökirjalain tarkoittamaa koti
paikkaa Suomessa, ei kotikuntien maksuosuuksia 
ja korvauksia voida määritellä rahoituslain 14-
17 a §:n tarkoittamalla tavalla. Valtion oppilai
tosten osalta tämä tarkoittaa sitä, että kun kor
vaava kotikunta puuttuu, koulutuskustannus jää 
valtion kustaunettavaksi, ja valtionapua saavien 
oppilaitosten osalta sitä, että kun oppilaan koti
kunnan kantokykyluokan mukaan määräytyvät 
valtionapuperusteet puuttuvat kokonaan, koulu
tuskustannuksetkin jäävät kokonaan oppilaitok
sen ylläpitäjän suoritettaviksi. 



2 1987 vp. - HE n:o 159 

Ammattikasvatushallituksen yhteisvalinnan va
lintaperusteissa todetaan, että ulkomaalaisia voi
daan hyväksyä oppilaiksi ammatillisiin oppilai
toksiin silloin, kun opetustilat ja resurssit antavat 
siihen mahdollisuuden ja, jos oppilaalla on tosi
asialliset mahdollisuudet selviytyä opinnoista, 
muun muassa riittävä pohjakoulutus ja tarvittava 
kielitaito. Valintaperusteissa todetaan edelleen, 
että ulkomaalaisia voidaan ottaa ylimääräisiksi 
oppilaiksi oppilaitoksiin, joihin on enemmän 
pyrkijöitä kuin aloituspaikkoja. 

Yhteisvalintatilastojen mukaan yhteisvalinnas
sa mukana olevissa ammatillisissa oppilaitoksissa 
aloitti vuonna 1986 noin 120 sellaista oppilasta, 
joilla hakuhetkellä oli kotipaikka ulkomailla. 
Tähän ryhmään kuuluvat sekä ulkomaalaiset 
opiskelijat että ulkomailla vakituisesti asuvat 
Suomen kansalaiset. 

Oma ongelmaryhmänsä ovat myös niin sanotut 
paluumuuttajat, lähinnä muista pohjoismaista 
palaavat henkilöt, joiden valikoitumista ammatil
lisiin oppilaitoksiin heikentää epätietoisuus kou
lutuskustannusten korvaamisesta. Kehitysyhteis
työavun kautta ammatillisiin oppilaitoksiin on 
lisäksi joissain määrin sijoitettu ulkomaalaisia 
oppilaita. Näihin voitaneen rinnastaa myös Suo
meen pakolaisina muuttaneet henkilöt. 

Edellä todettujen epäkohtien poistamiseksi 
hallitus esittää, että niiden ammatillisissa oppi
laitoksissa opiskelevien oppilaiden, joilla ei ole 
väestökirjalaissa tarkoitettua kotikuntaa, koulu
tuskustannukset voitaisiin korvata valtion varois
ta. Tarkemmin perusteista määrättäisiin valtio
neuvoston päätöksellä. 

1.2. Valtionosuuden ja -avustuksen suorittami
nen rehtoreiden ja opettajien palkkaus
menoihin 

Rahoituslain 5 §:n 1 momentin 1 kohdan 
mukaan ammatillista peruskoulutusta antava op
pilaitos saa valtionosuutta käyttökustannuksiksi 
luettaviin rehtoreiden ja opettajien palkkauskus
tannuksiin likimäärin vastaavan rahamäärän, joka 
määräytyy asetuksella säädettävien laskennallisten 
perusteiden mukaan. Lain 8 §:n mukaan amma
tillista peruskoulutusta antava yksityinen oppilai
tos saa valtionavustusta samojen perusteiden mu
kaan kuin vastaava kunnallinen oppilaitos saa 
valtionosuutta. Lain 24 §:n 3 momentin mukaan 
edellä mainittuihin palkkauskustannuksiin suori
tetaan valtionosuutta ja -avustusta vuosilta 

1986-1987 kuitenkin todellisten menoJen mu 
kaan. 

Edellä tarkoitettujen laskennallisten valtion 
osuusperusteiden käyttöönottoa lykättiin kahdel 
la vuodella, koska katsottiin, että ammatillisiit 
oppilaitoksiin tulisi kehittää lukiossa ja perus 
koulussa käytössä olevan kaltainen tuntikehysjär 
jestelmä. Tuntikehysjärjestelmän vaatimat erityis 
piirteet laskennallisissa perusteissa oli tarkoitu 
ottaa samanaikaisesti huomioon. 

Opetusministeriön asettaman ammatillistet 
oppilaitosten tuntikehystyöryhmän tulee anta: 
ehdotus ammatillisten oppilaitosten tuntikehys 
järjestelmäksi tarvittavine säännöksineen 31 päi 
vään joulukuuta 1987 mennessä. Ennen käyt 
töönottoa järjestelmää on tarkoitus kokeilla koke 
musten saamiseksi. Eduskunnan sivistysvaliokun 
nan mietinnön n:o 9/1986 vp. mukaan tuntike 
hysjärjestelmä voidaan ottaa käyttöön, jos järjes 
telmän kokeilusta saatavat kokemukset ova 
myönteiset. 

Tämän johdosta ammatillisissa oppilaitoksiss: 
ei saada tuntikehysjärjestelmää vielä vuosin: 
1988-89 käyttöön. Tuntikehysjärjestelmää tulis 
pyrkiä käyttämään laskennallisten valtion 
osuusperusteiden lähtökohtana, jolloin tämät 
hetkisten arvioiden mukaan suunniteltu tuntike 
hysjärjestelmä tulee todennäköisesti asettamaat 
laskennallisille perusteille uudet vaatimukset. Tä 
män vuoksi on tarkoituksenmukaista, että lasken 
nallisiin valtionapuperusteisiin siirryttäisiin vast: 
sitten, kun tuntikehysjärjestelmän edellyttämä 
järjestelyt voidaan samalla ottaa huomioon. 

Edellä esitetyn johdosta ehdotetaan, että ra 
hoituslain 24 §:n 3 momenttia muutettaisiin si 
ten, että ammatillista peruskoulutusta antaviss: 
oppilaitoksissa valtionosuutta ja -avustusta rehto 
reiden ja opettajien palkoista sekä niistä menevis 
tä työnantajan sosiaaliturvamaksuista ja elä 
kevakuutusmaksuista aiheutuviin kustannuksiit 
suoritettaisiin vielä vuosina 1988 ja 1989 todellis 
ten menojen mukaan. Koska valtionosuus j: 
-avustus määräytyy todellisten menojen mukaan 
luetaan rahoituslain 2 §:n 2 momentin 5 kohdat 
säännöksestä poiketen tänä aikana tapaturma- j: 
sairausvakuutuksen perusteella työnantajalle suo 
ritetut rehtoreita ja opettajia koskevat korvaukse 
vastaavasti käyttökustannusten vähennykseksi. 

2. Asian valmistelu 

Asia on valmisteltu virkamiestyönä. 
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3. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Esityksellä ei ole merkittäviä taloudellisia vai
kutuksia. Rehtorien ja opettajien palkkauksen 
valtionosuutta koskeva todellisten menojen mu
kainen määräämismenettely vastaa nykyistä käy
täntöä eikä aiheuta kustannusten lisäystä. 

Kotikuntaa vailla olevien ulkomaalaisten oppi
laiden koulutuskustannusten korvaamista varten 
on valtion tulo- ja menoarvion kunnallisia ja 
yksityisiä ammatillisia oppilaitoksia koskevien 
momenttien 29.65.30 (Valtionosuus käyttökus
tannuksiin) ja 29.67.50 (Valtionavustus käyttö
kustannuksiin) perusteluissa mahdollistettu mää
rärahan käyttö edellä tarkoitettujen oppilaiden 
koulutuskustannusten suorittamiseen. Myöskään 
valtion oppilaitoksissa opiskelevien tällaisten op
pilaiden osalta ei oppilaan kotikunnalta voida 
edellä todetuista syistä periä rahoituslain 17 ja 
17 a §:ssä tarkoitettua korvausta valtiolle. Lain
muutoksella ei näin ollen ole merkittäviä kustan
nusvaikutuksia nykyiseen käytäntöön nähden. 
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4. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

Hallitus tulee erikseen antamaan eduskunnalle 
esityksen, jolla oppilaan kotikunta velvoitettaisiin 
osallistumaan myös Ahvenanmaan maakunnan 
ylläpitämien ammatillisten oppilaitosten koulu
tuskustannuksiin. 

5. Tarkemmat säännökset Ja mää
räykset 

Valtioneuvosto vahvistaisi tarkemmmat perus
teet siitä, missä tapauksessa kotikuntaa vailla 
olevien oppilaiden koulutuskustannukset voitai
siin korvata valtion varoista. 

6. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä 
tammikuuta 1988. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta 3 päivänä kesäkuuta 1983 annetun lain 

(494/83) 24 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on 12 päivänä heinäkuuta 1985 annetussa laissa 
( 624/85 ), sekä 

liså'tään lakiin uusi 21 b § seuraavasti: 

21 b § 

Kotikuntaa vazfla olevien oppzfaiden 
koulutuskustannusten korvaaminen 

Jos oppilaalla ei ole 18 §:ssä tarkoitettua koti
kuntaa, voidaan oppilaitoksen ylläpitäjälle suorit
taa käyttökustannuksiin tarkoitetun valtionosuu
den tai -avustuksen sijasta tätä vastaava korvaus 
sekä suorittaa kotikunnan maksuosuutta tai kor
vausta vastaavat kustannukset valtion varoista 
valtioneuvoston vahvistamien perusteiden mukai
sesti. 

Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1987 

24 § 

Siirtymäsäå'nnökse t 

Edellä 5 §:n 1 momentin 1 kohdasta poiketen 
kunnallisten ja yksityisten ammatillista perus
koulutusta antavien oppilaitosten rehtorien ja 
opettajien palkoista sekä niistä menevistä työnan
tajan sosiaaliturvamaksuista ja eläkevakuutus
maksuista aiheutuviin kustannuksiin suoritetaan 
valtionosuutta ja -avustusta vuosilta 1986-89 
todellisten menojen mukaan. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1988. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Opetusministeri Christoffer Taxell 
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Liite 

Laki 
ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta 3 päivänä kesäkuuta 1983 annetun lain 

(494/83) 24 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on 12 päivänä heinäkuuta 1985 annetussa laissa 
( 624/85 ), sekä 

lisätään lakiin uusr 21 b § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

21 b § 

Kotikuntaa vailla olevien oppilaiden 
koulutuskustannusten korvaaminen 

jos oppzlaalla ei ole 18 §:ssä tarkoitettua koti
kuntaa, voidaan oppzlaitoksen ylläpitäjälle suorit
taa käyttökustannuksiin tarkoitetun valtionosuu
den tai -avustuksen sijasta tätä vastaava korvaus 
sekä suorittaa kotikunnan maksuosuutta tai kor
vausta vastaavat kustannukset valtion varoista 
valtioneuvoston vahvistamien perusteiden mukai
sesti. 

24 § 

Siirtymäsäännökset 

Edellä 5 §:n 1 momentin kohdasta poiketen 
kunnallisten ja yksityisten ammatillista perus
koulutusta antavien oppilaitosten rehtorien ja 
opettajien palkoista sekä niistä menevistä työnan
tajan sosiaaliturvamaksuista ja eläkevakuutus
maksuista aiheutuviin kustannuksiin suoritetaan 
valtionosuutta ja -avustusta vuosilta 1986-87 
todellisten menojen mukaan. 

Edellä 5 §:n 1 momentin 1 kohdasta poiketen 
kunnallisten ja yksityisten ammatillista perus
koulutusta antavien oppilaitosten rehtorien ja 
opettajien palkoista sekä niistä menevistä työnan
tajan sosiaaliturvamaksuista ja eläkevakuutus
maksuista aiheutuviin kustannuksiin suoritetaan 
valtionosuutta ja -avustusta vuosilta 1986-89 
todellisten menojen mukaan. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1988. 




