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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ammatillisten oppilai
tosten rahoituksesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN P ÅÅASIALLINEN SISÅLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että kunnallisissa ja 
yksityisissä ammatillista peruskoulutusta anta
vissa ammatillisissa oppilaitoksissa vuosina 
1986-89 noudatettua valtionosuuden myöntä
mismenettelyä, jossa rehtorien ja opettajien 

palkkauskustannusten valtionosuus määräytyy 
todellisten menojen mukaan, jatkettaisiin edel
leen vuonna 1990. 

Laki on tarkoitus saattaa voimaan vuoden 
1990 alusta. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta 
annetun lain (494/83), jäljempänä rahoitusla
ki, 5 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan amma
tillista peruskoulutusta antava kunnallinen op
pilaitos saa valtionosuutta käyttökustannuksik
si luettaviin rehtorien ja opettajien palkkaus
kustannuksiin rahamäärän, joka vastaa liki
määrin todellisia menoja ja joka määräytyy 
asetuksella säädettävien laskennallisten perus
teiden mukaan. Lain 8 § :n mukaan ammatillis
ta peruskoulutusta antava yksityinen oppilaitos 
saa valtionavustusta samojen perusteiden mu
kaan kuin vastaava kunnallinen oppilaitos saa 
valtionosuutta. Lain 24 §:n 3 momentin mu
kaan edellä mainittuihin palkkauskustannuk
siin suoritetaan valtionosuutta ja -avustusta 
vuosilta 1986-1989 kuitenkin todellisten me
nojen mukaan. 

Edellä tarkoitettujen laskennallisten valtion
osuusperusteiden käyttöönottoa on lykätty nel
jällä vuodella, koska on katsottu, että amma
tillisiin oppilaitoksiin tulisi kehittää lukiossa ja 
peruskoulussa käytössä olevan kaltainen tunti
kehysjärjestelmä. Tuntikehysjärjestelmän vaa-
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timat erityispiirteet laskennallisissa perusteissa 
olisi mahdollisuuksien mukaan tarkoitus ottaa 
samanaikaisesti huomioon. 

Opetusministeriön asettama ammatillisten 
oppilaitosten tuntikehystyöryhmä on jättänyt 
15 päivänä kesäkuuta 1989 muistionsa ministe
riölle (opetusministeriön työryhmän muistiaita 
1989:34). Muistio sisältää ehdotuksen ammatil
listen oppilaitosten tuntikehysjärjestelmäksi 
tarvittavine säännöksineen. Työryhmän muis
tio on tällä hetkellä laajalla lausuntokierroksel
la ja säännösten valmistelu on kesken, minkä 
vuoksi ammatillisissa oppilaitoksissa ei saada 
tuntikehysjärjestelmää vielä vuoden 1990 alus
ta käyttöön. Tuntikehysjärjestelmää tulisi pyr
kiä käyttämään laskennallisten valtion
osuusperusteiden lähtökohtana, jolloin tämän 
hetkisten arvioiden mukaan suunniteltu tunti
kehysjärjestelmä tulee todennäköisesti asetta
maan laskennallisille perusteille uudet vaati
mukset. Vastaavasti opetusministeriön hallin
nonalalla kuluvana vuonna käynnistetyt val
tionapujärjestelmän uudistamistoimet tullevat 
vaikuttamaan käyttökustannusten laskennalli
siin valtionapuperusteisiin. Tämän vuoksi on 
tarkoituksenmukaista, että palkkausmenojen 
laskennallisiin valtionapuperusteisiin siirryttäi-
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siin vasta sitten, kun muun muassa tuntikehys
järjestelmän edellyttämät järjestelyt voidaan 
samalla ottaa huomioon. 

Edellä esitetyn johdosta ehdotetaan, että 
rahoituslain 24 §:n 3 momenttia muutettaisiin 
siten, että ammatillista peruskoulutusta anta
vissa kunnallisissa ja yksityisissä oppilaitoksis
sa valtionosuutta ja -avustusta rehtorien ja 
opettajien palkoista sekä niistä menevistä työn
antajan sosiaaliturvamaksuista ja eläkevakuu
tusmaksuista aiheutuviin kustannuksiin suori
tettaisiin vielä vuonna 1990 todellisten menojen 
mukaan. Koska valtionosuus ja -avustus mää
räytyisi todellisten menojen mukaan, luettaisiin 
rahoituslain 2 §:n 2 momentin 5 kohdan sään
nöksestä poiketen tänä aikana tapaturma- ja 
sairausvakuutuksen perusteella työnantajalle 
suoritetut rehtoreita ja opettajia koskevat kor
vaukset vastaavasti käyttökustannusten vähen
nykseksi. 

2. Asian valmistelu 

Asia on valmisteltu virkamiestyönä. 

3. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Esityksellä ei ole merkittäviä taloudellisia 
vaikutuksia. Rehtorien ja opettajien palkkauk
sen valtionosuutta koskeva todellisten menojen 
mukainen määräämismenettely vastaa nykyistä 
käytäntöä eikä aiheuta kustannusten lisäystä. 

4. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivä
nä tammikuuta 1990. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta 3 
päivänä kesäkuuta 1983 annetun lain 24 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on 31 päivänä 
joulukuuta 1987 annetussa laissa (1249/87), näin kuuluvaksi: 

24 § 

Siirtymäsäännökset 

Edellä 5 §:n 1 momentin 1 kohdasta poike
ten kunnallisten ja yksityisten ammatillista pe
ruskoulutusta antavien oppilaitosten rehtorien 
ja opettajien palkoista sekä niistä menevistä 

Helsingissä 22 päivänä syyskuuta 1989 

työnantajan sosiaaliturvamaksuista ja elä
kevakuutusmaksuista aiheutuviin kustannuk
siin suoritetaan valtionosuutta ja -avustusta 
vuosilta 1986-90 todellisten menojen mukaan. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1990. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Opetusministeri Christoffer Taxell 
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Liite 

Laki 
ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta 3 
päivänä kesäkuuta 1983 annetun lain 24 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on 31 päivänä 
joulukuuta 1987 annetussa laissa (1249/87), näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

24 § 

Siirtymäsäännökset 

Edellä 5 §:n 1 momentin 1 kohdasta poike
ten kunnallisten ja yksityisten ammatillista pe
ruskoulutusta antavien oppilaitosten rehtorien 
ja opettajien palkoista sekä niistä menevistä 
työnantajan sosiaaliturvamaksuista ja elä
kevakuutusmaksuista aiheutuviin kustannuk
siin suoritetaan valtionosuutta ja -avustusta 
vuosilta 1986-89 todellisten menojen mukaan. 

Edellä 5 §:n 1 momentin 1 kohdasta poike
ten kunnallisten ja yksityisten ammatillista pe
ruskoulutusta antavien oppilaitosten rehtorien 
ja opettajien palkoista sekä niistä menevistä 
työnantajan sosiaaliturvamaksuista ja elä
kevakuutusmaksuista aiheutuviin kustannuk
siin suoritetaan valtionosuutta ja -avustusta 
vuosilta 1986-90 todellisten menojen mukaan. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1990. 




