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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi eräiden oppisopimus
lain säännösten muuttamisesta 

ESITYKSEN P ÄÄSIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan lakkautettavaksi am
mattikasvatushallituksen yhteydessä toimivat 
keskustoimikunnat, joiden tehtävänä on avus
taa ammattikasvatushallitusta oppisopimus
koulutuksen ja ammatillisten pätevyystutkinto
jen suunnittelussa ja järjestämisessä. Ammatti
kasvatushallituksen yhteydessä toimii myös 
ammattikasvatusneuvosto, josta on säädetty 
erillisellä asetuksella. Neuvoston tehtävänä on 
avustaa ammattikasvatushallitusta ammatilli
sen koulutuksen yleisessä kehittämisessä ja eri 
alojen koulutuksen suunnittelussa. Tarkoituk
sena on myös ammattikasvatusneuvoston lak
kauttaminen. Lakkautettavien keskustoimi
kuntien ja ammattikasvatusneuvoston tilalle on 
tarkoitus ammatti- ja koulutusaloittain asettaa 
koulutustoimikunnat, jotka avustaisivat am
mattikasvatushallitusta sekä oppilaitos- että 
oppisopimusmuotoisen ammatillisen koulutuk
sen suunnittelussa ja kehittämisessä. Koulutus
toimikunnista säädettäisiin asetuksella. Lisäksi 

tarkoituksena on uudistaa oppisopimuskoulu
tuksen oppiohjelmien laadinta- ja hyväksymis
menettelyä oppilaitosmuotoista koulutusta vas
taavaksi. 

Samalla esityksessä ehdotetaan, että vuosina 
1983-88 voimassa olevien oppisopimuslain 
väliaikaisten säännösten voimassaoloa jatket
taisiin vuoden 1990 loppuun oppisopimus- ja 
koulutussopimuslainsäädännön uudistuksen 
valmistelemiseksi. 

Esitys liittyy valtion vuoden 1989 tulo- ja 
menoarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsitel
täväksi sen yhteydessä. Laki, jolla kumottaisiin 
ja muutettaisiin eräitä oppisopimuslain sään
r..öksiä, on tarkoitettu tulemaan voimaan vuo
den 1989 alusta. Lait, joilla jatkettaisiin väliai
kaisesti oppisopimuslain eräiden säännösten 
voimassaoloa, ovat tarkoitettu tulemaan voi
maan myös vuoden 1989 alusta ja olemaan 
voimassa vuoden 1990 loppuun. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

1.1. Keskustoimikunnat ja ammattikasvatus
neuvosto 

Ammatillisen koulutuksen kehittämisessä on 
koulutusjärjestelmän ja työelämän vuorovai
kutuksen edistäminen keskeisellä sijalla. Moni
puolista yhteistyötä tarvitaan opetushallinnon 
kaikilla tasoilla. Osaltaan yhteistyötä on pyrit-
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ty ylläpitämään pysyvillä neuvottelukunnilla, 
joissa ovat yleensä edustettuina eri viranomai
set sekä työnantaja-, työntekijä- ja toimihenki
löjärjestöt. Neuvottelukuntia toimii opetusmi
nisteriön, ammattikasvatushallituksen, läänin
hallitusten sekä ammatillisten oppilaitosten ja 
kurssikeskusten yhteydessä. Ammattikasvatus- · 
hallituksen ja sen eri sidosryhmien välisinä 
yhteistyömuotoina oppisopimuskoulutuksessa 
on eri ammattialojen keskustoimikunnat, jois
ta säädetään oppisopimuslaissa (422/67). Vas-
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taavana yhteistyöelimenä oppilaitosmuotoisen 
koulutuksen kehittämisessä on ammattikasva
tusneuvosto jaostoineen, joista säädetään am
mattikasvatusneuvostosta annetussa asetukses
sa (322/70). Opetusministeriö asettaa keskus
toimikunnat ja ammattikasvatusneuvoston 
määrävuosiksi kerrallaan. 

Tällä hetkellä toimii 28 keskustoimikuntaa, 
jotka edustavat yhtä tai useampaa noin 250:stä 
oppisopimusammatista. Keskustoimikuntien 
tehtävänä on valmistaa ehdotukset oppiohjel
miksi, seurata alalla vaadittavan ammattitai
don kehitystä, tehdä tarpeellisiksi katsomiaan 
esityksiä sekä avustaa ammatillisten pätevyys
tutkintojen järjestämisessä. Nykyisten keskus
toimikuntien toimikaudet päättyvät pääosin 
vuonna 1989. 

Ammattikasvatusneuvosto jakaantuu yhdek
sään lähinnä oppilaitosmuodoittain toimivaan 
jaostoon. Neuvoston yleisistunnon tehtävänä 
on käsitellä ammattikasvatuksen yleisiä ja peri
aatteellisia kehittämiskysymyksiä. Jaostojen 
tehtävänä on seurata oman toimialansa koulu
tuksen kehitystä ja ehdottaa toimia koulutuk
sen tehostamiseksi. Ammattikasvatusneuvos
ton toimikausi päättyy vuoden 1988 lopussa. 

Keskustoimikuntien tehtävät on määritelty 
ajankohtana, jolloin ammattikasvatushallin
non suunnittelujärjestelmä oli nykyiseen ver
rattuna varsin puutteellinen. Hallinnon toimin
taedellytykset ovat oleellisesti parantuneet ja 
henkilöstövoimavarat lisääntyneet. Kuitenkin 
keskustoimikunnat vastaavat oppiohjelmien ja 
usein myös pätevyystutkintovaatimusten laa
dinnasta, kun vastaavien asioiden valmistelu
vastuu on oppilaitosmuotoisen koulutuksen 
osalta suoraan ammattikasvatushallituksella. 
Keskustoimikunnilla on itsenäistä valmistelu
valtaa, vaikka ne eivät olekaan viranomais
organisaation osia. Rutiininomaisesta valmiste
lusta onkin muodostunut keskustoimikuntien 
päätehtävä, jolloin kokonaisvaltaisempi oppi
sopimuskoulutuksen seuranta- ja kehittämis
tehtävä on jäänyt taka-alalle. Keskustoimikun
tien aktiivisuus ja työskentelytavat vaihtelevat 
suuresti. Kun ne lisäksi toimivat hallinnollisesti 
melko itsenäisesti sekä ammattikasvatushalli
tuksesta että toisistaan irrallaan, on oppisopi
muskoulutuksen ja ammatillisten pätevyystut
kintojen kehitys ollut eri aloilla varsin epäta
saista. Erityisen pulmallista on ollut oppisopi
muskoulutuksen määrän, rakenteen ja sisällön 
tarkoituksenmukainen niveltäminen muuhun 
keskiasteen ammatilliseen koulutukseen. Ny-

kyinen keskustoimikuntajärjestelmä ei riittä
västi tue oppisopimuskoulutukselle asetettua 
koulutuspoliittista tehtävää, jonka mukaan op
pisopimuskoulutuksen tulee täydentää oppilai
tosmuotoista koulutusjärjestelmää ja toimia 
vaihtoehtoisena väylänä keskiasteen ammatilli
siin tutkintoihin kuitenkin siten, että koulutuk
sen työvaltainen luonne ja muut ominaispiir
teet säilyvät. Lisäksi keskustoimikunnat ovat 
yleisten koulutuksen kehittämistehtävien osalta 
päällekkäisorganisaatioita ammattikasvatus
neuvoston jaostoille. 

Ammattikasvatusneuvoston ja varsinkin sen 
yleisistunnon toiminnassa on ilmennyt ongel
mia. Työskentelyllä ei ole ollut sanottavia vai
kutuksia koulutusuunnitteluun ja päätöksente
koon. Ammattikasvatusneuvoston alkuperäi
nen luonne hallintoa kiinteästi avustavana eli
menä ei nykyisellään toteudu. Ongelmien syyt 
ovat suurelta osin neuvoston organisaatiossa ja 
tehtävänkuvauksessa. Neuvoston yleisistunto ei 
toimi aktiivisesti ammatillisen koulutuksen pe
riaatteellisia ja laajakantoisia kysymyksiä kä
sittelevänä keskustelu- ja vaikutuskanavana, 
kuten oli tarkoitettu. Oppilaitosmuodoittain 
toimivat ammattikasvatusneuvoston jaostot 
ovat puolestaan erityisesti laajalla teollisuus
opetuksen alueella liian yleisluonteisia. Koulu
tusalakohtaisia erityiskysymyksiä, joihin valta
osa hallinto- ja suunnittelutoiminnasta kohdis
tuu, ei ole mahdollista käsitellä nykyisissä jaos
toissa. Käytännön syyt estävät tarpeellisen asi
antuntemuksen kokoamisen samaan jaostoon. 
Lisäksi eräitä tärkeitä koulutusaloja varten ei 
ole lainkaan sopivia jaostoja. Kun ammattikas
vatusneuvosto on yleensä pitäytynyt oppilaitos
muotoisen peruskoulutuksen kysymyksiin, ei 
jatkuvasti tärkeämmällä ammatillisen lisä- ja 
aikuiskoulutuksen alueella ole pysyvästi orga
nisoitua, koulutuksen suunnittelua tukevaa yh
teistyötä. 

Ammatillisen koulutuksen yleisestä kehittä
misestä vastaa opetusministeriö. Ministeriötä 
avustavina toimii nykyisin useita sellaisia asi
antuntijaelimiä, joilla on laajoja ammatillisen 
koulutuksen kehittämistehtäviä, ja joihin liit
tyy työelämän ja koulutusviranomaisten kiin
teätä yhteistyötä. Näitä ovat muun muassa 
koulutussuunnittelun neuvottelukunta, aikuis
koulutusneuvosto, kouluasiainneuvosto ja kes
kiasteen koulunuudistuksen neuvottelukunta. 
Mainitut elimet on kouluasiainneuvostoa lu
kuunottamatta perustettu 1970-luvun lopulla ja 
1980-luvulla. 
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Lakkaotettavien keskustoimikuntien ja am
mattikasvatusneuvoston tilalle on tarkoitus pe
rustaa koulutustoimikuntia, joille kuuluisivat 
toimialansa koulutuksen kehittämiskysymykset 
kokonaisuudessaan. Asiasta säädettäisiin erilli
sellä asetuksella. Koulutustoimikunnat käsiHe
lisivät toimialansa koulu- ja opistoasteisena 
annettavaa nuorten ja aikuisten perus- ja lisä
koulutusta sekä muuta koulutustoimintaa riip
pumatta siitä, toteutetaanko koulutus oppilai
toksissa ja kurssikeskuksissa vai oppisopimuk
seen perustuvana työpaikkakoulutuksena. 
Näin vältyttäisiin päällekkäisiltä elimiltä ja sa
malla yhteistyöaluetta voitaisiin laajentaa ny
kyisiä tarpeita vastaavasti. 

Koulutustoimikuntia asetettaisiin noin 20 
pääsääntöisesti ammatillisen koulutuksen pe
ruslinjajakoa noudattaen. Toimialojen määrit
tämisessä pyrittäisiin siihen, etteivät mitkään 
koulutus- ja ammattialat jäisi kehittämistoi
minnan ulkopuolelle. Alakohtaiset koulutus
toimikunnat olisivat asiantuntijaelimiä, jotka 
muodostaisivat joustavan yhteydenpitoväylän 
työelämästä hallintoon ja päinvastoin. Kunkin 
koulutusalan erityispiirteet tulisivat huomioon 
otetuiksi ja toisaalta saman koulutusalan eri 
koulutusmuotojen ja -asteiden kehittämistä ja 
niiden välisiä yhteyksiä voitaisiin käsitellä ko
konaisuutena. 

Koulutustoimikunnat olisivat työelämän ke
hitystä seuraavia yhteistyöelimiä, jotka täyden
täisivät nykyisiä yhteistyömuotoja tehokkaam
min ammatillisen koulutuksen suunnittelujär
jestelmää. Koulutustoimikuntien tehtäviin on 
tarkoitus sisällyttää koulutussuunnittelussa tar
vittavan tiedon jatkuvaan tuottamiseen liittyviä 
asioita. 

Samalla oppisopimuslakia on tarpeen muut
taa siten, että oppisopimuskoulutuksen oppi
ohjelmia koskevat säännökset saatetaan vuo
den 1989 alusta lukien vastaamaan keskustoi
mikuntien lakkauttamisesta johtuvaa tilannet
ta. Ammatillisista oppilaitoksista annetussa 
laissa (487 /87) tarkoitettu valtakunnallisia ope
tussuunnitelman perusteita koskeva laatimis- ja 
hyväksymismenettely on tarpeen ulottaa oppi
sopimuskoulutukseen. Tarkoituksena on siir
tyä yhtenäiseen opetussuunnitelmajärjestel
mään siten, että samoihin koulutusammattien 
ja lisäkoulutuksen tutkintoihin voitaisiin edetä 
kaikissa koulutusmuodoissa. Valtioneuvoston 
24 päivänä maaliskuuta 1988 tekemässä peri
aatepäätöksessä ammatillisen aikuiskoulutuk
sen kehittämisestä, valtioneuvoston 19 päivänä 

toukokuuta 1988 hyväksymässä keskiasteen 
koulutuksen kehittämisohjelmassa vuosille 
1989-91 ja opetusministeriön hallinnonalan 
yleissuunnitelmassa vuosiksi 1988-92 on ase
tettu tätä tarkoittavat tavoitteet. Tämän vuoksi 
myös oppisopimuskoulutuksessa on tarpeen 
siirtyä valtakunnallisiin oppiohjelmien perus
teisiin ja työpaikkakohtaisiin oppiohjelmiin. 
Uudistuksen toteuttamiseksi oppisopimuslai 
6 §:ää ehdotetaan muutettavaksi siten, että se 
vastaisi ammatillisista oppilaitoksista annetun 
lain valtakunnallisten opetussuunnitelmien pe
rusteita koskevia säännöksiä. 

1.2. Oppisopimuslain väliaikaisten .aänn .. 
ten jatkaminen 

Oppisopimusten määrä oli vuoden 1987 lo
pussa noin 7930 ja koulutussopimuskoulutuk
sessa oli vuonna 1987 noin 24 200 oppilasta. 
Valtion vuoden 1989 tulo- ja menoarvioesityk
sessä on tavoitteeksi asetettu, että oppisopi
muksia solmittaisiin noin 9500 ja että vuotuisia 
koulutussopimuksia olisi noin 9000 eli koulu
tussopimuskoulutuksessa olisi arviolta 36 000 
oppilasta. 

Oppisopimuslain väliaikaisesta muuttamises
ta annettu laki (647 /83) on voimassa vuoden 
1988 loppuun. Samoin vuoden 1988 loppuun 
ovat voimassa oppisopimuslakiin vuonna 1985 
oppisopimuslain väliaikaisesta muuttamisesta 
annetulla lailla (1067 /85) tehdyt muutokset. 

Vuoden 1983 elokuun alusta suoritetuilla 
oppisopimuslain väliaikaisilla muutoksilla pe
rustettiin koulutusopimusjärjestelmä sekä uu
distettiin koulutuskorvauksen määräämistä ja 
maksamista koskeva järjestelmä. Koulutus
sopimukseen perustuvaa työpaikkakoulutusta 
voidaan järjestää niille oppilaille, jotka osallis
tuvat oppilaitosmuotoiseen koulutukseen tai 
jotka oppilaitosmuotoisen koulutuksen suori
tettuaan tahtovat hankkia työkokemusta am
mattitaidon saavuttamiseksi. Samassa yhtey
dessä koulutuskorvauksen enimmäismäärä si
dottiin valtion keskusammattikoulujen keski
määräisiin oppilasta kohti laskettuihin kustan
nuksiin ja määrättiin valtioneuvoston vahvis
tettavaksi vuosittain. Maksatusta ja hallintoa 
uudistettiin niin, että koulutuskorvauksen op
pisopimuskoulutuksessa suorittaa koulutus
tarkastaja ja koulutussopimukseen perustuvas
sa koulutuksessa ammatillinen oppilaitos tai 
kurssikeskus ammattikasvatushallituksen tähän 
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tarkoitukseen käytettäväksi osoitetoista määrä
rahoista. 

Eduskunta on vastauksessaan hallituksen 
esitykseen n:o 111983 edellyttänyt muun muas
sa hallituksen kiinteästi seuraavan uuden kou
lutussopimusjärjestelmän toimivuutta. Opetus
ministeriö on vuonna 1984 asettanut työryh
män koulutussopimusjärjestelmän seurantaa ja 
kehittämistä varten. Työryhmä on vuosittain 
jättänyt muistion. Vuodelta 1988 muistio tulee 
antaa marraskuun loppuun mennessä. Työryh
män muistioissa on ennen muuta kiinnitetty 
huomiota tarpeisiin yksinkertaistaa koulutus
sopimusjärjestelmää. 

Vuonna 1985 oppisopimuslakiin tehdyllä vä
liaikaisella muutoksella oppisopimuksen perus
teella maksettava koulutuskorvaus jaettiin 
koulutusaloittain korvausluokkiin työnanta
jalle koulutuksesta aiheutuvien kustannusten 
perusteella. Samassa yhteydessä oppisopimus
lakiin lisättiin myös väliaikaisesti ammatillisen 
koulutuksen alueellisesta tukemisesta annet
tuun lakiin (1035/81), joka oli voimassa vuo
den 1985 loppuun, sisältyneet kehitysalueilla 
myönnettyä lisättävää valtion tukea koskevat 
säännökset. 

Opetusministeriön tarkoituksena on kuluvan 
vuoden syksyn aikana asettaa toimikunta, jon
ka tehtävänä olisi laatia ehdotus oppisopimus
ja koulutussopimusmuotoisen työpaikkakoulu
tuksen lainsäädännön kokonaisuudistuksesta 
vuoden 1991 alusta. Ehdotus tulisi laatia siten, 
että tavoitteena olisi oppilaitosmuotoista am
matillista peruskoulutusta korvaavan oppisopi
muskoulutuksen ja ammatillisena jatkokoulu
tuksena järjestettävän työpaikkakoulutuksen 
niveltäminen koulutuksen työvaltainen luonne 
säilyttäen entistä kiinteämmin oppilaitosmuo
toiseen koulujärjestelmään ja niiden kehittämi
nen. Edelleen tavoitteeksi on asetettu, että 
oppisopimusjärjestelmää kehitettäisiin työpaik
kakoulutuksena, jonka tarkoituksena on työs
sä olevien aikuisten ammattitaidon kohottami
nen, täydentäminen ja laajentaminen. Lisäksi 
toimikunnan tulisi laatia ehdotus koulutussopi
musjärjestelmän vakinaistamisesta ja järjestel
män yksinkertaistamisesta. 

Edellä esitetyn johdosta ehdotetaan, että 
oppisopimuskoulutuksen väliaikaisesta muut
tamisesta annettujen säännösten voimassaolo
aikaa jatkettaisiin vuoden 1990 loppuun siksi 
kunnes työpaikkakoulutuslainsäädännön ko
konaisuudistus voitaisiin panna toimeen. 

2. Asian valmistelu 

Opetusministeriö asetti 9 päivänä tammikuu
ta 1986 työryhmän, jonka tehtävänä oli tehdä 
ehdotus keskustoimikuntien ja ammattikasva
tusneuvoston yhdistämisestä yhdeksi elimeksi, 
joka avustaisi ammattikasvatushallitusta sekä 
oppilaitos- että oppisopimusmuotoisen amma
tillisen koulutuksen kehittämisessä. Työryhmä 
jätti muistionsa opetusministeriölle 24 päivänä 
kesäkuuta 1986 (Opetusministeriön työryhmien 
muistioita 1986:30). 

Työryhmän muistiosta antoivat lausuntonsa 
valtiovarainministeriö, kauppa- ja teollisuus
ministeriö, ammattikasvatushallitus, Suomen 
Kunnallisliitto, Suomen Työnantajain Keskus
liitto, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö 
SAK ry, Suomen Teknisten Toimihenkilöjär
jestöjen Keskusliitto STTK ry ja Ammatillisten 
opettajien liitto - Yrkeslärarnas förbund r.y. 
AOL. 

Muilta osin esitys on valmisteltu virkamies
työnä. 

3. Esityksen organisatoriset ja 
henkilöstövaikutukset 

Keskustoimikuntien ja ammattikasvatusneu
voston lakkauttamista sekä koulutustoimikun
tien perustamista koskevassa uudistuksessa on 
lähdetty siitä, että muutoksesta aiheutuvat teh
tävien siirrot voidaan hallinnollisesti toteuttaa 
olemassa olevien organisaatioiden ja toiminta
tapojen pohjalta. Oppisopimuskoulutuksen 
oppiohjelmien ja ammatillisten pätevyystutkin
tojen tutkintovaatimusten valmisteluvastuu 
siirtyisi keskustoimikunnilta suoraan ammatti
kasvatushallitukselle. Laadintatehtävät voi
daan hoitaa ammattikasvatushallituksen välit
tömästi ohjaamissa asiantuntijatyöryhmissä sa
maan tapaan kuin oppilaitosmuotoisen ja työl
lisyyskoulutuksen opetussuunnitelmien laadin
ta tapahtuu. Ammatillisten pätevyystutkinto
jen järjestämisoikeudet ja niiden mukana 
suunnittelu- ja toimeenpanotehtäviä sekä pää
tösvaltaa siirtyisi keskustoimikunnilta pääsään
töisesti ammatillisille oppilaitoksille ja kurssi
keskuksille, jotka jo nykyisin varsin usein vas
taavat pätevyystutkintojen käytännön järjeste
lyistä. Nykyisten yhteistyöelimien sijaan perus
tettavat koulutustoimikunnat toimisivat aloit
teen tekijöinä opetussuunnitelmien ja oppioh
jelmien sekä pätevyystutkintojen kehittämisek-
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sija seuraisivat tiiviisti suunnitelmien laadintaa 
ja toteutumista. Ammattikasvatushallituksen 
lisääntyvät hallinto- ja ohjaustehtävät ovat 
hoidettavissa sisäisin virka- ja toimenkuvajär
jestelyin. 

4. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Ammattikasvatushallitusta avustavan toimi
kuntajärjestelmän ja oppiohjelmien laatimis
ja hyväksymismenettelyn uudistamisesta ei ai
heutuisi valtiolle lisäkustannuksia. Koulutus
toimikuntien käyttömenojen sekä oppiohjel
mien ja tutkintovaatimusten laadinnasta ja uu
simisesta aiheutuvien menojen arvioidaan ole
van noin 800 000 markkaa vuodessa, kun ny
kyisille keskustoimikunnille on valtion kuluvan 
vuoden tulo- ja menoarviossa osoitettu määrä
rahaa 1 050 000 markkaa. 

Kun oppisopimuslain väliaikaisten säännös
ten jatkamista koskevassa ehdotuksessa ei ole 
sisällöllisiä muutoksia, ei esitys myöskään tältä 
osin lisää kustannuksia, eikä sillä ole vaikutus
ta valtion ja kuntien väliseen kustannusten 
jakoon. 

1. 

5. Tarkemmat säännökset ja 
määräykset 

Koulutustoimikunnista annettavana asetuk
sella määriteltäisiin toiminnan yleiset puitteet 
ja toimikuntien tarkemmat tehtävät sekä jäsen
ten määrääminen. Lisäksi yhdenmukaisesti op
pisopimuslain väliaikaisten säännösten voimas
saolon jatkamisen kanssa tulisi jatkaa oppiso
pimusasetuksen (563/67) väliaikaisten säännös
ten (643/83 ja 1143/85) sekä koulutussopimuk
seen perustuvan työpaikkakoulutuksen järjes
tämisestä annetun valtioneuvoston päätöksen 
(696/83) voimassaoloa kahdella vuodella. 

6. Voimaantulo 

Esitys liittyy vuoden 1989 tulo- ja menoar
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. Laki ehdotetaan tulevaksi voi
maan 1 päivänä tammikuuta 1989. Samoin 
väliaikaiset säännökset ehdotetaan tuleviksi 
voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989 ja ole
maan voimassa vuoden 1990 loppuun. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnalle hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo
tukset: 

Laki 
oppisopimuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 22 päivänä syyskuuta 1967 annetun oppisopimuslain 18 §:n 2 ja 3 momentti, 19 §ja 

25 §:n 1 momentin 1 kohta, 
sellaisina kuin ne ovat, 18 §:n 2 ja 3 momentti sekä 25 §:n 1 momentin 1 kohta 2 päivänä 

heinäkuuta 1973 annetussa laissa (590173) ja 19 § osittain muutettuna mainitulla lailla, sekä 
muutetaan 6 §, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 2 päivänä heinäkuuta 1973 

annetulla lailla, näin kuuluvaksi: 

6 § 
Oppisopimuskoulutuksen antamista varten 

ammattikasvatushallitus laatii ja hyväksyy val
takunnalliset oppiohjelmien perusteet ja huo
lehtii niiden pitämisestä yhteiskunnan ja työ
elämän vaatimusten tasalla. Oppiohjelmien pe-

rusteista, niiden soveltamisesta ja työpaikka
kohtaisesta oppiohjelmasta säädetään asetuk
sella. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1989. 
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2. 
Laki 

oppisopimuslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamises
ta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oppisopimuslain väliaikaisesta muuttamisesta 22 
päivänä heinäkuuta 1983 annetun lain (647/83) voimaantulosäännös näin kuuluvaksi: 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 
1983 ja on voimassa vuoden 1990 loppuun. 

3. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1989. 

Laki 
oppisopimuslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamises

ta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oppisopimuslain väliaikaisesta muuttamisesta 20 
päivänä joulukuuta 1985 annetun lain (1067/85) voimaantulosäännös näin kuuluvaksi: 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1986 ja on voimassa vuoden 1990 lop
puun. 

Helsingissä 7 päivänä lokakuuta 1988 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1989. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Anna-Liisa Piipari 
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Liite 

1. 
Laki 

oppisopimuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 22 päivänä syyskuuta 1967 annetun oppisopimuslain 18 §:n 2 ja 3 momentti, 19 §ja 

25 §:n 1 momentin 1 kohta, 
sellaisina kuin ne ovat, 18 §:n 2 ja 3 momentti sekä 25 §:n 1 momentin 1 kohta 2 päivänä 

heinäkuuta 1973 annetussa laissa (590/73) ja 19 § osittain muutettuna mainitulla lailla, sekä 
muutetaan 6 §, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 2 päivänä heinäkuuta 1973 

annetulla lailla, näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

6§ 
Ammattikasvatushallitus vahvistaa eri am

mattien oppiohjelmat. Oppiohjelmassa tulee 
olla määräykset oppiajan pituudesta, hankitta
vasta työkokemuksesta ja sen laadusta samoin 
kuin tietopuolisen opetuksen oppiaineista sekä 
niiden tuntimääristä ja vähimmäisvaatimuksis
ta. 

Oppiaika on oppiohjelmassa määrättävä niin 
pitkäksi kuin ammatin oppimisen on katsotta
va säännönmukaisesti vaativan, kuitenkin vä
hintään yhdeksi ja enintään neljäksi vuodeksi. 
Erityisistä syistä voidaan jonkin ammatin oppi
aika määrätä pitemmäksikin, kuitenkin enin
tään viideksi vuodeksi. 

Ehdotus 

6 § 
Oppisopimuskoulutuksen antamista varten 

ammattikasvatushallitus laatii ja hyväksyy val
takunnalliset oppiohjelmien perusteet ja huo
lehtii niiden pitämisestä yhteiskunnan ja työ
elämän vaatimusten tasalla. Oppiohjelmien pe
rusteista, niiden soveltamisesta ja työpaikka
kohtaisesta oppiohjelmasta säädetään asetuk
sella. 

18 § 

Koulutuksen suunnittelua ja johtoa varten 
opetusministeriö voi ammattikasvatushallituk
sen avuksi asettaa keskustoimikuntia, joista 
kukin on yhtä tai useampaa ammattialaa var
ten. 

Periaatteellista laatua olevista kysymyksistä 
opetusministeriö ja ammattikasvatushallitus 
voivat hankkia ammattikasvatusneuvoston lau
sunnon. 

19 § 
Edellä 18 §:n 2 momentissa tarkoitettujen 

keskustoimikuntien tehtävänä on valmistaa eh
dotukset edustamiensa ammattialojen oppioh
jelmiksi, seurata alalla vaadittavan ammattitai
don kehitystä sekä tehdä ammattikasvatushalli
tukselle tarpeellisiksi katsomiaan esityksiä ja 
antaa sanotulle keskusvirastolle sen pyytämät 
lausunnot. 

(2 ja 3 mom. kumotaan) 

19 § 
(19 § kumotaan) 
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Voimassa oleva laki 

Keskustoimikunnassa on neljä jäsentä ja 
kullakin jäsenellä varajäsen. Sekä jäsenistä että 
varajäsenistä tulee yhden edustaa ammattikas
vatushallitusta, yhden sanotun keskusviraston 
valvonnan alaisia ammattioppilaitoksia sekä 
yhden työnantajia ja yhden työntekijöitä. 

Keskustoimikunnan jäsenet ja varajäsenet 
määrää opetusministeriö neljäksi vuodeksi ker
rallaan, työnantajia ja työntekijöitä edustavat 
jäsenet ja varajäsenet asianomaisten keskusjär
jestöjen ehdotuksesta. Opetusministeriö mää
rää toimikunnan jäsenistä sen puheenjohtajan 
ja varapuheenjohtajan. 

25 § 

Ehdotus 

25 § 

Valtion varoista suoritetaan sen mukaan (1 momentin 1 kohta kumotaan) 
kuin asetuksella tarkemmin säädetään: 

1) edellä 18 §:n 2 momentissa tarkoitettujen 
keskustoimikuntien menot; 

2. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1989. 

Laki 
oppisopimuslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamises

ta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oppisopimuslain väliaikaisesta muuttamisesta 22 
päivänä heinäkuuta 1983 annetun lain (647 /83) voimaantulosäännös näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 
1983 ja on voimassa vuoden 1988 loppuun. 

Ehdotus 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 
1983 ja on voimassa vuoden 1990 loppuun. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1989. 
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3. 
Laki 

oppisopimuslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamises
ta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oppisopimuslain väliaikaisesta muuttamisesta 20 
päivänä joulukuuta 1985 annetun lain (1 067 /85) voimaantulosäännös näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1986 ja on voimassa vuoden 1988 lop
puun. 

2 381215P 

Ehdotus 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1986 ja on voimassa vuoden 1990 loppuun. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1989. 




