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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ammatillisten oppilai
tosten rahoituksesta annetun lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta 
annetussa laissa ei ole säännöksiä valtion
osuusmenettelyn kehittämisessä tarpeellisten 
kokeilujen järjestämisestä. Mainittua lakia eh
dotetaan muutettavaksi siten, että valtion
osuutta ja -avustusta koskevan menettelyn ke
hittämiseksi voitaisiin järjestää tarpeellista ko
keilua. Kokeilussa voitaisiin poiketa valtion
osuuden ja -avustuksen määrää sekä kotikun
nan maksuosuutta ja korvausta koskevia pe-

rusteita lukuun ottamatta lain säännöksistä. 
Asioista, joissa kokeilua voitaisiin järjestää, 
säädettäisiin tarkemmin asetuksella. Aluksi on 
tarkoitus kokeilla muun muassa kunnallisten ja 
yksityisten ammatillisten oppilaitosten järjestä
mien ammattikurssien määrärahojen jaon ja 
valtionavustusten myöntämisen siirtämistä lää
ninhallitusten tehtäväksi eräissä lääneissä. 

Laki on tarkoitus saattaa voimaan vuoden 
1989 alusta. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetu t 
muutokset 

Ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta 
annetussa laissa (494/83) eikä kuntien ja kun
tainliitojen valtionosuuksista ja -avustuksista 
annetussa laissa (35173), jota sovelletaan kun
nallisiin ja yksityisiin ammatillisiin oppilaitok
siin sen lisäksi, mitä ensiksi mainitussa laissa 
on säädetty, ole säännöksiä valtion
osuusmenettelyn kokeilutoiminnasta. Amma
tillisten oppilaitosten valtionosuusmenettelyssä 
on muun muassa uusien yksinkertaisempien ja 
joustavampien menettelyjen etsimiseksi, pää
töksenteon ja määrärahojen jaon siirtämiseksi 
aiemmalle viranomaiselle sekä vastaavien mui
den syiden johdosta kuitenkin tarpeen järjestää 
kokeilutoimintaa ja voida eräin osin poiketa 
oppilaitosten rahoitusta koskevista säännöksis
tä ja määräyksistä. Sitä vastoin ammatillisista 
oppilaitoksista annetussa laissa (487 /87), joka 
koskee ensisijaisesti ammatillisten oppilaitosten 
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hallintoa, on kokeilutoimintaa koskeva sään
nös, jonka mukaan ammatillisessa oppilaitok
sessa voidaan kokeilutoiminnassa poiketa lain 
säännöksistä sen mukaan kuin asetuksella sää
detään. 

Kunnallishallinnon kehittämisestä pyritään 
saamaan kokemuksia vapaakuntakokeilusta 
annetulla lailla (718/88), joka on tullut voi
maan 10 päivästä elokuuta 1988. Laki on 
määräaikainen vuoden 1992 loppun. Kokeilu
toiminnalla pyritään kartoittamaan ne yleiset 
ratkaisumallit ja vaihtoehdot, joita kunnat voi
sivat käyttää pyrkiessään parantamaan kunnal
listen toimielinten mahdollisuuksia sopeuttaa 
päätöksensä ja toimenpiteensä paikallisiin tar
peisiin. Vapaakuntakokeilussa on myös tavoit
teena saada kokemuksia käyttökustannusten 
valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta. Tar
koituksena on järjestelmän rakenteen ja toimi
vuuden kehittäminen sekä aineellisten määräy
tymisperusteiden että muodollisten menettely
tapojen osalta. Lain 8 §:n mukaan kokeilusta 
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vapaakuntien valtionosuuksien ja -avustuksien 
osalta säädetään kuitenkin erikseen. Toistai
seksi asiasta ei ole säädetty. Sen sijaan koulu
toimen osalta lain 3 §:ssä tarkoitettua hallin
non kokeilua voidaan harjoittaa opetusministe
riön hyväksymän kokeilusuunnitelman mukai
sesti, mutta tätäkään säännöstä ei voida sovel
taa valtionapuviranomaiseen. 

Vuoden 1989 alusta väliaikaisen ammatilli
sen koulutuksen järjestämisessä päätöksenteko 
siirtyy pääosin lääninhallitukselle. Tähän liit
tyen ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta 
annettua lakia muutettiin kuluvana vuonna 
siten, että lääninhallituksesta tulee samasta 
ajankohdasta lukien valtionapuviranomainen 
väliaikaisessa koulutuksessa. 

Valtion vuoden 1989 tulo- ja menoarvioesi
tyksen mukaan tarkoituksena on jatkaa amma
tillisen koulutuksen hallinnon hajauttamista si
ten, että vuonna 1989 kokeiltaisiin ammatti
kurssien päätöksenteon ja määrärahojen jaon 
siirtämistä lääninhallitusten tehtäväksi Kymen 
ja Kuopion lääneissä. Nykyisin kurssitoimin
nassa valtionapuviranomaisena toimii ammat
tikasvatushallitus, joka myös vastaa määrära
hojen jaosta oppilaitoksille. Kurssitoimintako
keilun lisäksi ammatillisten oppilaitosten rahoi
tuksesta annetun lain säännöksistä poikkea
minen saattaa olla tarpeen myös muun kokei
lutoiminnan yhteydessä. 

Valtioneuvoston 12 päivänä toukokuuta 
1988 antamassa päätöksessä toimenpiteistä hal
linnon uudistamiseksi on lisäksi katsottu, että 
hallinnonalojen johtamisedellytysten paranta
miseksi ministeriöllä tulisi olla mahdollisuus 
antaa keskusvirastoille selvitys-, kokeilu-, seu
ranta- ja suunnittelutoimeksiantoja. 

Edellä esitetyn johdosta ehdotetaan, että 
ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta an
nettua lakia muutettaisiin siten, että lakiin 
lisättäisiin valtionosuusmenettelyn kokeilun 
mahdollistava säännös, jonka mukaan valtion
osuuden ja -avustuksen määrää koskevia pe
rusteita samoin kuin kotikunnan korvausta ja 
maksuosuutta koskevia perusteita lukuun otta
matta voitaisiin poiketa lain säännöksistä. 

2. Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu virkamiestyönä. 

3. Esityksen organisatoriset ja 
taloudelliset vaikutukset 

Kokeilutoimintaa järjestettäessä ei valtiolle 
ja kunnille aiheutuisi lisäkustannuksia eikä val
tion ja kuntien välinen kustannustenjako 
muuttuisi, koska varsinaisista valtion
osuusperusteista ei olisi mahdollista poiketa. 
Kokeilut, joissa valtionosuutta myönnettäessä 
valtion asianomainen viranomainen olisi am
mattikasvatushallituksen sijasta lääninhallitus, 
aiheuttaisivat väliaikaisesti muutoksia sekä am
mattikasvatushallitusten että lääninhallitusten 
tehtäviin. Tarkoitetut kokeilut voitaisiin kui
tenkin suorittaa lääninhallitusten nykyisillä 
henkilöstö resursseilla. 

4. Tarkemmat säännökset ja 
määräykset 

Ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta 
annettuun asetukseen (625/85) tulisi lisätä tar
peelliset säännökset siitä, missä asioissa kokei
luja voitaisiin järjestää ja miltä osin niissä 
voitaisiin poiketa ammatillisten oppilaitosten 
rahoituksesta annetun lain säännöksistä. Tar
vittaessa asiasta määrättäisiin lisäksi opetusmi
nisteriön päätöksellä. 

5. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivä
nä tammikuuta 1989. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta 3 päivänä 
kesäkuuta 1983 annettuun lakiin (494/83) uusi näin kuuluva 21 c §: 

21 c § 

Kokeilu 

Valtionosuutta ja -avustusta koskevan me
nettelyn kehittämiseksi voidaan järjestää tar
peellista kokeilua ja siinä poiketa valtionosuu
den ja -avustuksen määrää sekä oppilaan koti
kunnan maksuosuutta ja korvausta koskevia 
perusteita lukuun ottamatta tämän lain sään-

Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 1988 

nöksistä sen mukaan kuin asetuksella sääde
tään ja sen nojalla opetusministeriö tarvittaes
sa määrää. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1989. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toi
menpiteisiin. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Anna-Liisa Piipari 




