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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ammatillisten oppilai
tosten rahoituksesta annetun lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että ammatillisten 
oppilaitosten rahoituksesta annettua lakia 
muutettatsnn siten, että oppilaan kotikunta 
olisi velvollinen osallistumaan myös Ahvenan
maan maakunnan ylläpitämien ammatillista 
peruskoulutusta autavien oppilaitosten koulu
tuskustannuksiin. 

Väliaikaisen ammatillisen koulutuksen pää
töksentekojärjestelmää on tarkoitus kehittää 
hallinnon hajauttamista koskevien periaattei
den mukaisesti siirtämällä päätösvaltaa läänin
hallituksiin. Tältä osin esityksessä ehdotetaan 
ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta an-

nettua lakia muutettavaksi siten, että väliaikai
sessa ammatillisessa koulutuksessa asianomai
sena valtion viranomaisena toimisi pääasiassa 
lääninhallitus. 

Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että kunnal
listen ja yksityisten ammatillisten oppilaitosten 
perustaruiskustannusten toteuttamisohjelman 
hyväksymisen jälkeen erikseen tapahtuva kiin
teiden laitteiden ja irtaimiston hankintaohjel
man vahvistaminen siirrettäisiin opetusministe
riöltä ammattikasvatushallitukselle. 

Laki on tarkoitus saattaa voimaan vuoden 
1989 alusta. 

PERUSTELUT 

l. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

1.1. Osallistuminen Ahvenanmaan maakun
nan ylläpitämien oppilaitosten kustan
nuksiin 

Ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta 
annetun lain (494/83), jäljempänä rahoitusla
ki, 14-17 a §:n mukaan oppilaan kotikunta 
on velvollinen suorittamaan kunnallisen oppi
laitoksen ylläpitäjälle maksuosuuden, yksityi
sen oppilaitoksen ylläpitäjälle korvauksen ja 
valtiolle oppilaskohtaisen korvauksen oppilaas
ta, joka opiskelee ammatillista peruskoulutusta 
antavassa oppilaitoksessa. Rahoituslain 18 §:n 
nojalla oppilaan kotikunnalla tarkoitetaan 
kuntaa, jossa oppilaalla on väestökirjalaissa 
(141/69) tarkoitettu kotipaikka kunkin luku-
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kauden alussa. Rahoituslakia ei kuitenkaan 
sovelleta Ahvenanmaan maakunnan ylläpitä
miin ammatillisiin oppilaitoksiin, minkä vuoksi 
oppilaan kotikunta ei ole velvollinen osallistu
maan koulutuskustannuksiin, jotka aiheutuvat 
opiskeltacssa Ahvenanmaan maakunnan yllä
pitämissä oppilaitoksissa, joita on seitsemän. 
Näissä oppilaitoksissa opiskelee yhteensä noin 
700 oppilasta. 

Lisäksi rahoituslain 21 b §:ssä säädetään ko
tikuntaa vailla olevien oppilaiden koulutus
kustannusten korvaamisesta. Säännös koskee 
ensisijaisesti ulkomaalaisia, joiden koulutus
kustannukset suoritetaan valtion varoista val
tioneuvoston vahvistamien perusteiden mukai
sesti. 

Ahvenanmaan itsehallintolain (670/51) mu
kaan maakuntapäivät voivat käyttää maakun
nallista lainsäädäntövaltaa muun muassa ope-
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tuslaitosta koskevissa asioissa. Tämän periaat
teen mukaisesti Ahvenanmaan maakunnan yl
läpitämien ammatillisten oppilaitosten rahoi
tuksesta on säädetty maakuntalaissa (land
skapslag om finansiering av yrkesutbildnings
anstalter; 47 /85), joka on tullut voimaan 1 
päivänä tammikuuta 1986. Maakuntalain mu
kaan oppilaan kotikunnalla on velvollisuus 
osallistua maakunnan ylläpitämien ammatillis
ten oppilaitosten kustannuksiin rahoituslain 
17 § :n mukaisesti. Maakunnan osuus kustan
nuksista määräytyy samojen prosenttiosuuk
sien mukaan kuin mitä rahoituslaissa on val
tionosuudesta ja -avustuksesta säädetty. Sen 
sijaan kotikunnan korvauksen määräytymispe
rusteet on säädetty nimenomaan maakunnan 
kuntia silmällä pitäen ja ovat erilaiset kuin 
rahoituslaissa. 

Ahvenanmaan maakunnan ylläpitämissä am
matillisissa oppilaitoksissa opiskeli vuoden 
1987 alussa 118 oppilasta, jotka olivat kotoisin 
muualta kuin Ahvenanmaan kunnista. Suurin 
osa oppilaiden kotikunnista on vapaaehtoisesti 
maksanut maakunnanhallituksen laskuttaman 
kotikuntakorvauksen. Tämän korvauksen las
kemisessa on noudatettu soveltuvin osin samo
ja perusteita kuin mitä rahoituslaissa on val
tion ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevan 
oppilaan kotikunnan korvauksesta säädetty. 

Ahvenanmaan maakunnan kunnista opiske
lee vastaavasti arviolta 100 oppilasta rahoitus
lain soveltamisalaan kuuluvissa ammatillista 
peruskoulutusta antavissa ammatillisissa oppi
laitoksissa. Näiden oppilaiden kotikunnat ovat 
Ahvenanmaan maakunnanhallituksen suoritta
mien selvitysten mukaan yleensä vapaaehtoi
sesti suorittaneet kunnallisten ja yksityisten 
oppilaitosten laskuttaman kotikuntakorvauk
sen. Tästä kotikunnan osallistumisvelvollisuu
desta ei voida kuitenkaan säätää rahoituslaissa, 
vaan asia kuuluu maakuntalailla säädettäviin 
asioihin. 

Rahoituslain yhtenä päätavoitteena on ollut 
ammatillisten oppilaitosten rahoitusjärjestel
män yhtenäistäminen ja oppilaitosten rahoi
tuksesta kunnille aiheutuvan rasituksen tasoit
taminen, minkä vuoksi on säädetty oppilaiden 
kotikunnille lakisääteinen velvollisuus osallis
tua koulutuskustannuksiin. Ammatillisten op
pilaitosten rahoitusjärjestelmä on epäyhtenäi
nen ja epäoikeudenmukainen vielä siltä osin 
kuin oppilaan kotikunnan osallistumisvelvolli
suudesta Ahvenanmaan maakunnan ylläpitä
mien ammatillista peruskoulutusta antavien 

oppilaitosten koulutuskustannuksiin ei ole 
säännöksiä. Tämän epäkohdan poistamiseksi 
esitetään, että rahoituslakiin otettaisiin sään
nökset, joilla oppilaan kotikunta velvoitettai
siin osallistumaan myös Ahvenanmaan maa
kunnan ylläpitämissä ammatillista peruskoulu
tusta antavissa oppilaitoksissa opiskelevien op
pilaiden koulutuskustannuksiin. 

1.2. Asianomainen valtion viranomainen 
väliaikaisessa ammatillisessa koulutuk
sessa 

Väliaikaista ammatillista koulutusta on jär
jestetty vuodesta 1976 alkaen. Koulutus käyn
nistyi aluksi ensisijaisesti kehitysalueilla ja sen 
tarkoituksena oli täyttää suurten ikäluokkien 
aiheuttamaa koulutuspaikkavajausta ja toimia 
osana maamme työllisyyspolitiikkaa. Koulu
tusta pyrittiin järjestämään ammatillista perus
koulutusta vailla oleville työttömille nuorille. 

Väliaikaisen ammatillisen koulutuksen ta
voitteet ovat muuttuneet 1980-luvulla. Väliai
kainen koulutus on liitetty selvästi yhdeksi 
osaksi ammatillisen peruskoulutuksen järjestel
mää. 

Ammatillisista oppilaitoksista annetulla lail
la (487 /87) ja rahoituslakiin vuonna 1987 teh
dyillä muutoksilla, joiden perusteella oppilaan 
kotikunta on velvollinen osallistumaan myös 
tämän koulutuksen kustannuksiin, väliaikaises
ta koulutuksesta on tullut ammatillisen koulu
tusjärjestelmän pysyvä osa. 

Vakinaiseksi tarkoitettu koulutus on usein 
käynnistetty väliaikaisella koulutuksella. Kun 
1980-luvun lopulla vakinaisen koulutuksen 
määrälliset tavoitteet on paljolti saavutettu, 
merkitsee tämä jatkossa väliaikaisen koulutuk
sen roolin muuttumista. Väliaikaista koulutus
ta ei enää siinä määrin kuin aikaisemmin 
käytetä korvaamaan vakinaiseksi tarkoitettua 
koulutusta, vaan tyydyttämään eri alueilla ja 
eri aloilla nopeasti muuttuvia lyhytaikaisia 
koulutustarpeita. 

Vuonna 1988 väliaikaisen ammatillisen kou
lutuksen nuorisoasteen aloituspaikkatavoittee
na on 3 900, minkä lisäksi aikuiskoulutusta on 
tarkoitus järjestää 300 aloituspaikalla. Suurim
millaan vuonna 1982 aloituspaikkoja oli yli 
11 000. Väliaikaisen koulutuksen aloituspaik
kojen määrä verrattuna kaikkiin ammatillisen 
koulutuksen aloituspaikkoihin on tällä hetkellä 
suurin Uudenmaan, Turun ja Porin sekä 
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Keski-Suomen lääneissä. Väliaikaisen koulu
tuksen aloituspaikkojen osuus aloituspaikko
jen kokonaismäärästä on 1980-luvulla lukuun
ottamatta vuosia 1987 ja 1988 ollut keskimää
rin 10 prosenttia. Lähivuosina aloituspaikko
jen määrä tulee pysymään vuoden 1988 tasolla. 

Nykyisin luvan väliaikaisen koulutuksen 
aloittamiseen antaa ammattikasvatushallitus. 
Tarkemmat määräykset väliaikaisen koulutuk
sen järjestämisestä on annettu valtioneuvoston 
päätöksellä (924/85). 

Rahoituslain mukaan sekä vakinaisessa että 
väliaikaisessa ammatillisessa koulutuksessa 
asianomaisena valtion viranomaisena toimii 
ammattikasvatushallitus. Rahoituslain 13 §:n 
mukaan väliaikaiseen ammatilliseen koulutuk
seen myönnetään valtionosuutta ja -avustusta 
todellisten menojen mukaan, eikä käytössä ole 
toistaiseksi miltään osin laskennalliset valtiona
puperusteet kuten vakinaisessa ammatillisessa 
peruskoulutuksessa. 

Hallitus on ammatillisia oppilaitoksia ja sii
hen liittyvää lainsäädäntöä koskevan lakiehdo
tuksen (HE n:o 15/86) perusteluissa vuonna 
1986 katsonut, että väliaikaisen ammatillisen 
koulutuksen järjestämisessä on tarkoituksen
mukaista siirtää päätösvaltaa pääosin läänin
hallituksiin. Tämän periaatteen mukaisesti vä
liaikaisen ammatillisen koulutuksen aloituspai
koista päättäisi pääasiassa lääninhallitus. 

Tulevaisuudessa väliaikaista koulutusta tar
vitaan entistä enemmän etukäteen ennakoimat
tomien ja lyhytaikaisten koulutustarpeiden tyy
dyttämiseen. Järjestelmän tulee pystyä jousta
vasti laajenemaan ja supistumaan. Näin ollen 
väliaikaisen koulutuksen päätösvaltaa tulee 
siirtää aiemmalle tasolle. Edellä tarkoitetun 
periaatteen toteuttamiseksi esitetään, että väli
aikaisen koulutuksen valtionaputehtävät sa
manaikaisesti muun päätösvallan delegoinnin 
yhteydessä pääosin siirrettäisiin lääninhallituk
sille. Yhdenmukaisesti ammatillisten oppilai
tosten päätösvallan hajauttamista koskevien 
periaatteiden kanssa ehdotetaan, että teknillis
ten oppilaitosten, merenkulkuoppilaitosten ja 
ammatillisten erikoisoppilaitosten osalta pää
tösvalta myös valtionapuasioissa jäisi edelleen 
ammattikasvatushallitukselle. 

1.3. Asianomainen valtion viranomainen 
perustamiskustannusten kalustohankin
noissa 

Rahoituslain 2 §:n mukaan kuntien ja kun
tainliittojen valtionosuuksista ja -avustuksista 
annettua lakia (35/73), jäljempänä valtion
osuuslaki, sovelletaan kunnallisten ja yksityis
ten ammatillisten oppilaitosten valtionosuuk
siin ja -avustuksiin. Valtionosuuslaissa on 
muun muassa säännökset perustamiskustan
nuksia aiheuttavien hankkeiden perustamis
suunnitelman ja toteuttamisohjelman hyväksy
mismenettelystä. Lain 10 §:n mukaan hyväksy
tyn perustamissuunnitelman pohjalta laaditaan 
toteuttamisohjelma, johon sisältyy muun mu
assa hankkeen kiinteiden laitteiden ja irtaimis
ton hankintaohjelma. Rahoituslain 19 §:n mu
kaan perustamissuunnitelman ja toteuttamis
ohjelman hyväksyy opetusministeriö. Ministe
riön suostumuksella kiinteiden laitteiden ja 
irtaimiston hankintaohjelma voidaan myöhem
min erikseen toimittaa opetusministeriön hy
väksyttäväksi. Useimmiten kalustohankinnois
sa menetellään viimeksi mainitulla tavalla. 

Edellä olevan johdosta esitetään, että pää
tösvaltaa kalustohankintojen toteuttamisoh
jelman hyväksymisen osalta, silloin kun han
kintaohjelma opetusministeriön suostumuksel
la toimitetaan erikseen hyväksyttäväksi, siirret
täisiin opetusministeriöltä ammattikasvatushal
litukselle. Opetusministeriö voi jo perustamis
suunnitelman hyväksymisen yhteydessä riittä
västi harkita hankkeen kalustohankintojen ta
loudelliset vaikutukset. Ammattikasvatushalli
tuksella taasen asiantuntijaviranomaisena on 
paremmat mahdollisuudet harkita yksittäisten 
hankintojen tarpeellisuus. Sen sijaan silloin 
kun kalustohankintaohjelma esitetään hyväk
syttäväksi samanaikaisesti muun hankkeen to
teuttamisohjelman yhteydessä, on tarkoituk
senmukaista säilyttää päätösvalta samalla vi
ranomaisella eli opetusministeriöllä. 

2. Asian valmistelu 

Opetusministeriö asetti 31 päivänä lokakuu
ta 1986 työryhmän, jonka tehtävänä oli tehdä 
ehdotus väliaikaisen ammatillisen koulutuksen 
päätöksentekojärjestelmän muuttamiseksi si
ten, että päätösvalta siirtyy pääosin lääninhalli
tuksiin. 
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Työryhmä jätti muistionsa opetusministeri
ölle 15 päivänä syyskuuta 1987 (Opetusministe
riön työryhmien muistioita 1987:34). 

Työryhmän muistiosta antoivat lausuntonsa 
valtiovarainministeriö, työvoimaministeriö, 
ammattikasvatushallitus, kaikki lääninhallituk
set, Suomen Kunnallisliitto, Finlands svenska 
kommunförbund, Suomen ammatillisten oppi
laitosten liitto, Kauppaoppilaitosten liitto, 
Kokkolan ammattikoulu ja Kajaanin kauppa
oppilaitos. 

Muilta osin esitys on valmisteltu virkamies
työnä. Luonnoksesta, jossa on ehdotettu sää
dettäväksi velvollisuus osallistua Ahvenan
maan maakunnan ylläpitämien oppilaitosten 
kustannuksiin, on saatu lausunto ammattikas
vatushallitukselta, Ahvenanmaan maakunnan
hallitukselta, Suomen Kunnallisliitolta, Suo
men Kaupunkiliitolta sekä Finlands svenska 
kommunförbundilta. 

Luonnoksesta on käyty kunnallistaloutta 
koskevista neuvotteluista ja suositusten anta
misesta valtion ja kuntien keskusjärjestöjen 
välillä 24 päivänä kesäkuuta 1986 tehdyn sopi
muksen mukaiset niin sanotut järjestelyasiakir
janeuvottelut. 

3. Esityksen organisatoriset ja 
henkilöstövaikutukset 

Ammattikasvatushallituksessa on pääjohta
jan alaisuudessa väliaikaisen ammatillisen kou
lutuksen hallinto- ja rahoituspäätöksien val
mistelua varten erillinen yksikkö, jossa tällä 
hetkellä väliaikaisen koulutuksen varoin on 
palkattu kymmenen henkilöä, joista osa on 
tilapäisessä virkasuhteessa ja osa työsopimus
suhteessa. Osalla heistä on vakinainen virka 
ammattikasvatushallituksessa. 

Ehdotettu väliaikaisen ammatillisen koulu
tuksen hallinnon ja rahoitustehtävien uudelleen 
organisointi aiheuttaa muutoksia henkilöstö
määriin sekä ammattikasvatushallituksessa että 
lääninhallituksissa, kun pääosa tehtävistä siir
tyy lääninhallituksiin. Väliaikaisen koulutuk
sen määrän vaihdellessa eri läänien henkilöstö
tarpeet muodostuvat hyvin erilaisiksi. Henki
löstön määrän arvioinnissa tulee lisäksi ottaa 
huomioon läänien kouluosastojen yleinen hen
kilöstötilanne. Suoritettavien muutosten jäl
keen näyttäisi siltä, että väliaikaisen koulutuk
sen henkilöstötarve ammattikasvatushallituk
sessa olisi neljä henkilöä, jolloin nykyisestä 

kymmenestä toimesta voitaisiin kuusi sijoittaa 
lääninhallituksiin. 

Henkilöstöä koskevat muutokset on tarkoi
tus tehdä siten, että nykyisen henkilöstön ase
ma voidaan turvata. 

4. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Esityksellä ei ole merkittäviä taloudellisia 
vaikutuksia. Oppilaiden kotikuntien velvolli
suudesta osallistua myös Ahvenanmaan maa
kunnan ylläpitämien ammatillista peruskoulu
tusta antavien oppilaitosten kustannuksiin ai
heutuisi kunnille nykyisen oppilasmäärän mu
kaan arviolta 700 000-900 000 markan vuo
tuiset kustannukset. Tosiasialliset lisäkustan
nukset ovat kuitenkin jonkin verran pienem
mät, koska useat kunnat ovat vapaaehtoisesti 
maksaneet kotikuntakorvauksen myös Ahve
nanmaalla opiskelevista oppilaista. Muutoksel
la ei olisi välittömiä vaikutuksia valtion menoi
hin, mutta ammatillista koulutusta koskevassa 
valtion ja kuntien välisessä kustannustenjaossa 
kuntien osuus lisääntyisi mainitulla summalla. 

Valtionaputehtävien siirtämisellä ammatti
kasvatushallitukselta pääosin lääninhallituksil
le ei ole olennaisia kustannusvaikutuksia. Teh
tävät voidaan suorittaa toimien uudelleen si
joittamisen jälkeen lähivuosien aloituspaikka
tavoitteet huomioon ottaen nykyisin henkilös
töresurssein. 

Kiinteiden laitteiden ja irtaimiston hankinta
ohjelman hyväksymisen siirtämisellä opetusmi
nisteriöltä ammattikasvatushallitukselle ei ole 
kustannusvaikutuksia. 

5. Tarkemmat säännökset ja 
määräykset 

Tarkoituksena on, että valtioneuvosto vah
vistaisi väliaikaisen ammatillisen koulutuksen 
määrälliset ja laadulliset kokonaistavoitteet 
sekä painopisteet keskiasteen koulutuksen ke
hittämisohjelmassa sekä että opetusministeriö 
vuosittain päättäisi aloituspaikkojen läänikoh
taisesta ja kieliryhmittäisestä jaosta. Tarvitta
vista muutoksista on tarkoitus säätää muutta
malla keskiasteen koulutuksen kehittämisohjel
masta annettua asetusta (543/80). Sen jälkeen 
kun eduskunta on hyväksynyt tämän esityksen, 
hallituksen tarkoituksena on uudistaa edellä 
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mainittu ammatillisen peruskoulutuksen järjes
tämisestä väliaikaisesti annettu valtioneuvoston 
päätös siten, että lääninhallitus päättäisi valta
kunnallisissa oppilaitosmuodoissa järjestettä
vää koulutusta lukuunottamatta väliaikaisen 
ammatillisen koulutuksen aloittamisesta. Sel
laisen väliaikaisen ammatillisen koulutuksen 
aloittamiseen, joka ammatillisista oppilaitok
sista annetun lain mukaan on oppilaitoksen 
toiminnan olennaista laajentamista, ja aikuisil
le tarkoitetun koulutuksen aloittamiseen lää-

uinhallitus kuitenkin tarvitsisi ammattikasva
tushallituksen luvan. 

6. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivä
nä tammikuuta 1989. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta annetun lain muuttamisesta 

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

(494/83) 14 §:n 1 momentti ja 19 §, 
näistä 14 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on 19 päivänä joulukuuta 1986 annetussa laissa 

(978/86), sekä 
lisätään lain 1 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 10 päivänä huhtikuuta 1987 

annetulla lailla (489/87), uusi 3 momentti sekä lakiin uusi 17 b § seuraavasti: 

1 § 

Lain soveltamisala 

Ahvenanmaan maakunnan ylläpitämiin am
matillista peruskoulutusta antaviin oppilaitok
siin sovelletaan myös tämän lain oppilaan koti
kunnan korvausta koskevia säännöksiä siten 
kuin jäljempänä säädetään. 

14 § 

Velvollisuus osallistua ammatillisten 
oppilaitosten kustannuksiin 

Oppilaan kotikunta on velvollinen suoritta
maan maksuosuuden kunnan tai kuntainliiton 
ylläpitämälle oppilaitokselle taikka korvauksen 
yksityiselle yhteisölle tai valtiolle oppilaasta, 
joka opiskelee muun kunnan tai kuntainliiton 
taikka yksityisen yhteisön tai valtion ylläpitä
mässä, ammatillista peruskoulutusta antavassa 
oppilaitoksessa. Kunnallisen, yksityisen tai val
tion ammatillisen oppilaitoksen järjestämään 
väliaikaiseen ammatilliseen koulutukseen osal
listuvan oppilaan kotikunta on velvollinen suo
rittamaan korvauksen valtiolle. Niin ikään op
pilaan kotikunta on velvollinen suorittamaan 
Ahvenanmaan maakunnalle korvauksen oppi
laasta, joka opiskelee maakunnan ylläpitämäs-

sä ammatillista peruskoulutusta antavassa op
pilaitoksessa. 

17 b § 

Korvaus Ahvenanmaan maakunnalle 

Oppilaan kotikunta suorittaa Ahvenanmaan 
maakunnalle oppilaskohtaisen korvauksen sa
mojen perusteiden mukaan kuin mitä oppilaan 
kotikunnan valtiolle suoritettavasta korvauk
sesta 17 §:ssä on säädetty. 

19 § 

Valtion asianomainen viranomainen 

Valtionosuuslaissa tarkoitettu valtion asian
omaisena viranomaisena toimii ammattikasva
tushallitus, väliaikaiseen ammatilliseen koulu
tukseen valtionosuutta tai -avustusta myönnet
täessä kuitenkin teknillisiä oppilaitoksia, me
renkulkuoppilaitoksia ja ammatillisia erikoi
soppilaitoksia lukuun ottamatta lääninhallitus. 

Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen 
valtionosuuslain 9, 10 ja 28 §:ssä tarkoitettu 
viranomainen on opetusministeriö ja valtion
osuuslain 15 §:n 2 momentissa tarkoitettu vi
ranomainen valtiovarainministeriö. Valtion
osuuslain 10 §:n 2 momentissa tarkoitetun 
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erikseen toimitettavan kiinteiden laitteiden ja 
irtaimiston hankintaohjelman hyväksyy kuiten
kin ammattikasvatushallitus. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1989. 

Ennen tämän lain voimaantuloa lääninhalli
tus voi ryhtyä tällä lailla ammattikasvatushalli
tukselta sille siirrettävien tehtävien täytäntöön
panon edellyttämiin sekä muihinkin toimenpi
teisiin, jotka ovat tarpeen lääninhallitusten toi-

Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 1988 

mimiseksi asianomaisena valtion viranomai
sena vuoden 1989 alusta. Lääninhallitukset 
voivat käsitellä vuonna 1989 järjestettävän vä
liaikaisen ammatillisen koulutuksen kustannus
arvioita ennen tämän lain voimaantuloa. 

Poiketen siitä mitä tämän lain 19 §:n 1 
momentissa säädetään, ammattikasvatushalli
tus toimii kaikilta osin vuodelta 1988 ja sitä 
aikaisemmilta vuosilta asianomaisena valtion 
viranomaisena väliaikaisessa ammatillisessa 
koulutuksessa. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Anna-Liisa Piipari 
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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) 14 §:n 1 momentti ja 19 §, 
näistä 14 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on 19 päivänä joulukuuta 1986 annetussa laissa 

(978/86), sekä 
lisätään lain 1 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 10 päivänä huhtikuuta 198'1 

annetulla lailla (489/87), uusi 3 momentti sekä lakiin uusi 17 b § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

1 § 

Lain soveltamisala 

Ahvenanmaan maakunnan ylläpitämiin am
matillista peruskoulutusta antaviin oppilaitok
siin sovelletaan myös tämän lain oppilaan koti
kunnan korvausta koskevia säännöksiä siten 
kuin jäljempänä säädetään. 

14 § 

Velvollisuus osallistua ammatillisten 
oppilaitosten kustannuksiin 

Oppilaan kotikunta on velvollinen suoritta
maan maksuosuuden kunnan tai kuntainliiton 
ylläpitämälle oppilaitokselle taikka korvauksen 
yksityiselle yhteisölle tai valtiolle oppilaasta, 
joka opiskelee muun kunnan tai kuntainliiton 
taikka yksityisen yhteisön tai valtion ylläpitä
mässä, ammatillista peruskoulutusta antavassa 
oppilaitoksessa. Kunnallisen, yksityisen tai val
tion ammatillisen oppilaitoksen järjestämään 
väliaikaiseen ammatilliseen koulutukseen osal
listuvan oppilaan kotikunta on velvollinen suo
rittamaan korvauksen valtiolle. 

Oppilaan kotikunta on velvollinen suoritta
maan maksuosuuden kunnan tai kuntainliiton 
ylläpitämälle oppilaitokselle taikka korvauksen 
yksityiselle yhteisölle tai valtiolle oppilaasta, 
joka opiskelee muun kunnan tai kuntainliiton 
taikka yksityisen yhteisön tai valtion ylläpitä
mässä, ammatillista peruskoulutusta antavassa 
oppilaitoksessa. Kunnallisen, yksityisen tai val
tion ammatillisen oppilaitoksen järjestämään 
väliaikaiseen ammatilliseen koulutukseen osal
listuvan oppilaan kotikunta on velvollinen suo
rittamaan korvauksen valtiolle. Niin ikään op
pilaan kotikunta on velvollinen suorittamaan 
Ahvenanmaan maakunnalle korvauksen oppi
laasta, joka opiskelee maakunnan ylläpitämäs
sä ammatillista peruskoulutusta antavassa op
pilaitoksessa. 
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Voimassa oleva laki Ehdotus 

17 b § 

Korvaus Ahvenanmaan maakunnalle 

Oppilaan kotikunta suorittaa Ahvenanmaan 
maakunnalle oppilaskohtaisen korvauksen sa
mojen perusteiden mukaan kuin mitä oppilaan 
kotikunnan valtiolle suoritettavasta korvauk
sesta 17 §:ssä on säädetty. 

19 § 

Valtion asianomainen viranomainen 

Valtionosuuslain tarkoittamana valtion 
asianomaisena viranomaisena toimii ammatti
kasvatushallitus. Valtionosuuslain 9, 10 ja 
28 §:ssä tarkoitettu viranomainen on kuitenkin 
opetusministeriö ja valtionosuuslain 15 §:n 2 
momentissa tarkoitettu viranomainen valtiova
rainministeriö. 

Valtionosuuslaissa tarkoitettu valtion asian
omaisena viranomaisena toimii ammattikasva
tushallitus, väliaikaiseen ammatilliseen koulu
tukseen valtionosuutta tai -avustusta myönnet
täessä kuitenkin teknillisiä oppilaitoksia, me
renkulkuoppilaitoksia ja ammatillisia erikoi
soppilaitoksia lukuun ottamatta lääninhallitus. 

Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen 
valtionosuuslain 9, 10 ja 28 §:ssä tarkoitettu 
viranomainen on opetusministeriö ja valtion
osuuslain 15 §:n 2 momentissa tarkoitettu vi
ranomainen valtiovarainministeriö. Valtion
osuuslain JO §:n 2 momentissa tarkoitetun 
erikseen toimitettavan kiinteiden laitteiden ja 
irtaimiston hankintaohjelman hyväksyy kuiten
kin ammattikasvatushallitus. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1989. 

Ennen tämän lain voimaantuloa lääninhalli
tus voi ryhtyä tällä lailla ammattikasvatushalli
tukselta sille siirrettävien tehtävien täytäntöön
panon edellyttämiin sekä muihinkin toimenpi
teisiin, jotka ovat tarpeen lääninhallitusten toi
mimiseksi asianomaisena valtion viranomai
sena vuoden 1989 alusta. Lääninhallitukset 
voivat käsitellä vuonna 1989 järjestettävän vä
liaikaisen ammatillisen koulutuksen kustannus
arvioita ennen tämän lain voimaantuloa. 

Poiketen siitä mitä tämän lain 19 §:n 1 
momentissa säädetään, ammattikasvatushalli
tus toimii kaikilta osin vuodelta 1988 ja sitä 
aikaisemmilta vuosilta asianomaisena valtion 
viranomaisena väliaikaisessa ammatillisessa 
koulutuksessa. 


