
1989 vp. - HE n:o 166 

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ammatillisista opetta
jankoulutuslaitoksista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että ammatillisiin 
oppilaitoksiin opettajia kouluttavia opettaja
opistoja ja muita yksiköitä koskevat säännök
set uudistetaan ja kootaan yhteen ammatillisia 
opettajankoulutuslaitoksia koskevaan lakiin. 
Ammatillisia opettajankoulutuslaitoksia olisi
vat ammatilliset opettajakorkeakoulut ja am
matillisten oppilaitosten opettajankoulutuso
sastot. Tässä yhteydessä ammattikoulujen Hä
meenlinnan ja Jyväskylän opettajaopistot 
muuttuisivat ammatillisiksi opettajakorkea
kouluiksi. 

Ammatillinen peruskoulutus annettaisiin 
opettajille ammatillisissa oppilaitoksissa tai 
korkeakouluissa ja vain pedagoginen koulutus 
ammatillisissa opettajankoulutuslaitoksissa. 
Opettajankoulutuslaitosten tehtäväpiiriä laa
jennettaisiin nykyisiin laitoksiin nähden. Jo nyt 
niissä järjestetään opettajien lisäkoulutusta. 
Lisäksi opettajankoulutuslaitokset voisivat jär
jestää muuta koulutustoimintaa sekä harjoittaa 
ammatillista koulutusta edistävää tutkimus-, 
kehittämis- ja palvelutoimintaa. 

39097lT 

Myös laitosten hallintoa uudistettaisiin. Am
mattikoulujen Hämeenlinnan opettajaopiston 
ja ammattikoulujen Jyväskylän opettajaopis
ton johtokunnan tehtäviä hoitavat opettaja
neuvostot korvattaisiin ammatillisissa opettaja
korkeakouluissa johtokunnilla. Ammatillisen 
oppilaitoksen opettajankoulutusosastoon eh
dotetaan asetettavaksi oppilaitoksen johtokun
nan avuksi ja alaisuuteen opettajankoulutusta 
koskevia asioita hoitava opettajankoulutusneu
vosto. 

Ammatillisten oppilaitosten opettajankoulu
tus ehdotetaan rahoitettavaksi valtion varoista. 
Tämän vuoksi ammatillisten oppilaitosten ra
hoituksesta annettua lakia muutettaisiin tar
peellisilta osin. 

Esitys liittyy valtion vuoden 1990 tulo- ja 
menoarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsitel
täväksi sen yhteydessä. Lait on tarkoitettu 
tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 
1990. 
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1o 3 0 Laki ammatillisten oppilaitosten rahoituk-
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YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

1.1. Lainsäädäntö 

Vuonna 1987 toteutetulla ammatillisia oppi
laitoksia koskevan lainsäädännön uudistami
sella eri aikoina ja useilla eri hallinnonaloilla 
valmistellut ammatillisia oppilaitoksia koske
vat säännökset koottiin ja uudistettiin yhdeksi 
ammatillisista oppilaitoksista annetuksi laiksi 
(487 /87). Tähän lakiin sisältyvät säännökset 
kaikista keskeisistä ammatillisia oppilaitoksia 
koskevista kysymyksistä rahoitusta lukuunot
tamatta. Lain soveltamisalan ulkopuolelle on 
jätetty ammatillisten oppilaitosten opettajan
koulutus. 

Ammatillisten oppilaitosten opettajankoulu
tuksesta on kahden oppilaitosmuodon osalta 
voimassa omat lakinsa. Säännökset ammatti
oppilaitosten opettajankoulutuksesta sisältyvät 
ammattikoulujen opettajaopistoista annettuun 
lakiin (71162) ja säännökset maatalousalan 
oppilaitosten opettajankoulutuksesta maata
lousnormaalikoulusta annettuun lakiin (42/ 
27). Muiden alojen oppilaitosten opettajankou
lutuksesta on säädetty asianomaisia oppilaitos
muotoja koskevissa laeissa, jotka mainitun 
uudistuksen yhteydessä kumottiin ammatillisis
ta oppilaitoksista annetulla lailla muilta kuin 
opettajankoulutusta koskeviita osin. Voimaan 
jätetyt opettajankoulutusta koskevat säännök
set ovat seuraavat: 

- teknillisistä oppilaitoksista annetun lain 
(153/39) 1 ja 16 § opettajankoulutusta koske
viita osin, 

- kunnallisista ja yksityisistä kauppaoppi
laitoksista annetun lain (234170) 1 ja 11 § 
opettajankoulutusta koskeviita osin, 

- maatalous-, kotitalous- ja kotiteollisuus
oppilaitoksista annetun lain (62/62) 2-4 ja 
24 § opettajankoulutusta koskeviita osin, 

- metsäoppilaitoksista annetun lain (1411 
64) 2, 7 ja 23 § opettajankoulutusta koskeviita 
osin, sekä 

- sairaanhoitotoimen harjoittajien ja muun 
vastaavanlaisen henkilöstön kouluttamisesta 
annetun asetuksen (418/68) 35 §:n 1 momentti. 

1.2. Käytäntö 

Nykyisin on toiminnassa 19 opettajaopistoa 
tai muuta opettajankoulutusta järjestävää yk
sikköä. Nämä järjestävät opettajankoulutusta 
eri alojen oppilaitoksiin seuraavasti: kaksi am
mattioppilaitoksiin, kaksi maatalousalan oppi
laitoksiin, yksi metsä- ja puutalousoppilaitok
siin, viisi terveydenhuolto-oppilaitoksiin, kol
me koti- ja laitostalousoppilaitoksiin, kolme 
käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksiin, kaksi 
kauppaoppilaitoksiin sekä yksi teknillisiin op
pilaitoksiin. Näistä on 16 valtion ja 3, Högval
la seminarium i huslig ekonomi, Suomen Liike
miesten Kauppaopisto - normaalikauppaop
pilaitos ja Svenska Handelsläroverket, yksityi
sen ylläpitämiä. Erillisiä, pääasiallisesti opetta
jankoulutukseen keskittyneitä laitoksia on kak
si, ammattikoulujen Hämeenlinnan opettaja
opisto ja ammattikoulujen Jyväskylän opetta
jaopisto, jotka molemmat ovat valtion ylläpi
tämiä. 

Opettajaopistot ja muut opettajankoulutusta 
järjestävät yksiköt sekä opettajankoulutukses
sa olevien opiskelijoiden ja opettajien määrät 
lukuvuonna 1988-89 ilmenevät seuraavasta 
taulukosta. 
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Taulukko. Opettajaopistot ja muut opettajan
koulutusta järjestävät yksiköt sekä 
opettajankoulutuksessa olevien 
opiskelijoiden ja opettajien määrät 
lukuvuonna 1988-89. 

Nimi Opettajankou-Opettajankou-

Ammattikoulujen Hä-
meenlinnan opettaja-
opisto ................. . 

Ammattikoulujen Jyväs
kylän opettajaopisto ... 

Maatalousnormaalikoulu . 
Lepaan puutarhaoppilai-

tos .................... . 
Kurun normaalimetsä-

opisto ................. . 
Högvalla seminarium i 

huslig ekonomi ........ . 
Järvenpään kotitalous-

opettajaopisto ........ . 
Keski-Suomen kotitalous-

opettajaopisto ........ . 
Suomen Liikemiesten 

Kauppaopisto - nor
maalikauppaoppilaitos . 

Svenska Handelslärover-
ket .................... . 

Fredrika Wetterhoffin ko
titeollisu usopettaj aopis-
to ..................... . 

Lahden taide- ja käsiteol-
lisuusoppilaitos ....... . 

Helsingin sairaanhoito-
opisto ................. . 

Helsingfors svenska sjuk-
vårdsinstitut .......... . 

Oulun terveydenhuolto-
oppilaitos ............. . 

Tampereen terveyden-
huolto-oppilaitos ...... . 

Turun terveydenhuolto-
oppilaitos ............. . 

Tampereen teknillisen op
pilaitoksen opettajan-
koulutusyksikkö ...... . 

Åbo hemslöjdslärarinsti-
tut .................... . 

Yhteensä ................ . 

lutuksessa lutuksessa 
olevat 

opiskelijat 

252 

261 
20 

9 

16 

17 

40 

39 

84 

3 

17 

14 

97 

28 

60 

42 

40 

66 

3 

1 108 

olevat 
opettajat 

19 

20 
5 

4 

5 

8 

8 

15 

2 

4 

6 

2 

2 

2 

3 

3 

110 

Ammatillisten oppilaitosten opettajankoulu
tusta on järjestetty usealla eri tavalla. Koulutus 
on tapahtunut samanaikaisesti ammatillisen 
peruskoulutuksen kanssa tai opettajankoulutus 
on annettu ammatillisen tutkinnon suorittami
sen jälkeen. Opettajan peruskoulutuksesta riip
puen koulutus on lisäksi vaihdellut laajuudel
taan ja sisällöltään. 

Ammatillisten oppilaitosten opettajankoulu
tus on uudistettu valtioneuvoston 24 päivänä 
maaliskuuta 1983 vuosille 1984-85 hyväksy
män keskiasteen koulutuksen kehittämisohjel
man periaatteiden mukaisesti. Ammattikasva
tushallitus on sen pohjalta laatinut ja vahvista
nut ammatillisen opettajankoulutuksen luku
suunnitelman, joka otettiin käyttöön syysluku
kauden 1986 alussa. Uudistettu opettajankou
lutus sisältää peruskoulutuksen tai tutkinnon 
jälkeisen pedagogisen opettajankoulutuksen. 
Opettajankoulutuksen laajuus on 40 opinto
viikkoa kaikilla aloilla. Tutkinnon suorittami
nen kestää yhden lukuvuoden, mutta se voi
daan ajoittaa myös kahdelle lukuvuodelle. 
Koulutus koostuu yleisopinnoista, yleispedago
gisista opinnoista ja ammattipedagogisista 
opinnoista sekä opetusharjoittelusta. Yleiso
pinnot ja yleispedagogiset opinnot ovat kaikilla 
opettajankoulutuksen aloilla sisällöltään sa
manlaiset. Ammattipedagogiset opinnot ja 
opetusharjoittelu vaihtelevat eri aloilla alan 
vaatimusten mukaan. 

Terveydenhuoltoalan opettajankoulutusta 
järjestetään nykyisin sekä terveydenhuolto
oppilaitoksissa että korkeakouluissa. Ensiksi 
mainituissa oppilaitoksissa koulutusta järjeste
tään kaksivuotisena sairaanhoidon opettajan
koulutuksella ja se perustuu sairaanhoitotoi
men harjoittajien ja muun vastaavanlaisen 
henkilöstön kouluttamisesta annetun asetuksen 
35 §:n 1 momenttiin ja sen nojalla annettuun 
opetusministeriön päätökseen sairaanhoidon 
opettajan tutkinnosta (266/69). Tätä koulutus
ta on tarkoitus terveydenhuolto-oppilaitoksista 
annetun asetuksen (501187) 56 §:n 2 momentin 
nojalla jatkaa 31 päivään heinäkuuta 1994 
saakka. Sairaanhoidon opettajankoulutuksen 
korvaa eräistä terveydenhuollon tutkinnoista 
annetun asetuksen (626/84) mukainen opetta
jankoulutus. Tämä koulutus siirtyy kokonaan 
korkeakouluihin vuoteen 1995 mennessä. Niille 
terveydenhuolto-oppilaitosten opettajille, jotka 
eivät voi saada aineenopettajankoulutusta tai 
terveydenhuollon kandidaatin koulutusta opet
tajankoulutusohjelmassa, on tarpeen järjestää 
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koulutusta edelleen terveydenhuolto-oppilai
toksissa. Tällaisia ovat muun muassa hammas
teknikkoalan, optikkoalan, lääkehuollon ja 
apuneuvoalan sekä hammaslääketieteen ja 
mikrobiologian opettajat. Siirtymävaiheen ai
kana on tarkoitus selvittää, missä terveyden
huoltoalan oppilaitoksissa mainittu koulutus 
järjestetään. 

Kaikille koulutusaloille yhteisten aineiden 
opettajankoulutus järjestetään pääosin perus
koulun ja lukion opettajankoulutuksen yhtey
dessä. Näiden aineiden opettajille voidaan an
taa lisäksi alan ammatillisissa opettajankoulu
tuslaitoksissa tai ammatillisissa oppilaitoksissa 
perehdyttämiskoulutusta asianomaisella alalla. 

Ruotsinkielisten ammatillisten oppilaitosten 
opettajien koulutuksen järjestää nykyisin Åbo 
Akademin kasvatustieteiden tiedekunta yhteis
työsopimuksin ammatillisten oppilaitosten ja 
asianomaisen alan opettajankoulutuslaitosten 
kanssa. 

1.3. Ehdotetut muutokset 

Ammattikoulujen opettajaopistoja lukuun 
ottamatta ammatillisten oppilaitosten opetta
jankoulutusta koskevat säännökset sisältyvät 
asianomaisia oppilaitosmuotoja koskeviin la
keihin, jotka on muilta osin kumottu ammatil
lisista oppilaitoksista annetulla lailla. Kun am
matilliset oppilaitokset 1960-luvun loppupuo
lelle saakka kuuluivat useiden ministeriöiden 
hallinnonalalle, myös säännökset opettajan
koulutuksesta muodostuivat yhtenäisten peri
aatteiden puuttuessa toisistaan poikkeaviksi. 
Ammatillisten oppilaitosten opettajankoulutus 
on rakenteeltaan uudistettu samanlaiseksi lähes 
kaikilla aloilla. Näistä syistä opettajankoulu
tusta koskevat säännökset ehdotetaan uudistet
tavaksi ja koottavaksi yhteen lakiin. 

Peruskoulun ja lukion opettajien koulutus 
järjestetään opettajankoulutuslain (844171) 
mukaan laissa mainittujen yliopistojen ja kor
keakoulujen opettajankoulutusyksiköissä. Am
matillisten oppilaitosten opettajien koulutus 
järjestetään korkeakouluasteen, ammatillisen 
korkea-asteen ja opistoasteen tutkinnon suorit
taneille henkilöille, minkä vuoksi opettajan
koulutuksen asema koulutusjärjestelmässä 
asettuu varsin korkealle, monessa suhteessa 
korkeakouluopintoihin rinnastettavalle tasolle. 
Tämän vuoksi ehdotetaan, että tässä vaiheessa 
itsenäisinä ja erillisinä opettajankoulutuslai-

toksina jo toimivat ammattikoulujen Hämeen
linnan ja Jyväskylän opettajanopistot muuttui
sivat ammatillisiksi opettajakorkeakouluiksi. 
Sen sijaan muista opettajankoulutusta järjestä
vistä yksiköistä, jotka nykyisin toimivat am
matillisten oppilaitosten osana, muodostettai
siin tässä vaiheessa opettajankoulutuslaitokse
na toimivia näiden oppilaitosten opettajankou
lutusosastoja. Tarkoitus on erikseen selvittää, 
miten niiden toiminta on tarkoituksenmukaista 
vastaisuudessa järjestää. 

Åbo Akademin kasvatustieteiden tiedekunta 
tulisi vastaamaan ruotsinkielisten ammatillisten 
oppilaitosten opettajien koulutuksesta lukuun
ottamatta kauppaoppilaitosten, koti- ja laitos
talousoppilaitosten sekä käsi- ja taideteolli
suusoppilaitosten opettajankoulutusta, josta 
nykyiset ruotsinkieliset opettajankoulutuslai
tokset edelleen vastaisivat, käytännössä monin 
osin yhteistyössä Åbo Akademin kanssa. 

Ammatillinen peruskoulutus annettaisiin 
opettajille ammatillisissa oppilaitoksissa tai 
korkeakouluissa ja vain pedagoginen koulutus 
opettajankoulutuslaitoksissa. 

Opettajaopistojen harjoituskoulut toimivat 
nykyisin joko opettajaopistojen yhteydessä tai 
erillisinä oppilaitoksina. Ammattikoulujen Hä
meenlinnan opettajaopiston harjoituskouluna 
on siihen hallinnollisesti kuuluva ammattikou
lu. Ammatillisen opettajakorkeakoulun harjoi
tuskouluna toimisi ammattikasvatushallituksen 
määräämä alan ammatillinen oppilaitos. Opet
tajankoulutusosaston harjoituskouluksi mää
rättäisiin se ammatillinen oppilaitos, jonka 
osana opettajankoulutusosasto on. Tämän li
säksi tarvitaan opetusharjoittelun toteuttamista 
varten harjoituskouluiksi myös muita ammatil
lisia oppilaitoksia tai ammatillisia kurssikes
kuksia. Myös nämä määrättäisiin erikseen, ja 
määrääminen edellyttäisi ylläpitäjän suostu
musta. Ammattikoulujen Hämeenlinnan opet
tajaopiston harjoituskoulusta muodostettaisiin 
itsenäinen ammattioppilaitos, joka määrättäi
siin kysymyksessä olevan opettajakorkeakou
lun harjoituskouluksi. 

Myös laitosten hallintoa uudistettaisiin. Am
mattikoulujen Hämeenlinnan ja Jyväskylän 
opettajaopistoissa nykyisin johtokunnan tehtä
viä hoitavat opettajaneuvostot korvattaisiin 
johtokunnilla. Ammatillisen oppilaitoksen 
opettajankoulutusosastoon ehdotetaan asetet
tavaksi oppilaitoksen johtokunnan avuksi ja 
alaisuuteen opettajankoulutusta koskevia asioi
ta hoitava opettajankoulutusneuvosto. Opetta-
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jankoulutusosastossa on eh~otuk~en ~ukaa~ 
johtaja, joka voisi olla joko JOhtaJan viran. tai 
toimen haltija tai johtajan tehtävään vahttu 
opettaja. 

Ammatillisen opettajankoulutuslaitoksen 
tehtäväpiiriä ehdotetaan myös laajennettavaksi 
nykyisten laitosten tehtävistä. Jo nyt näissä 
laitoksissa järjestetään opettajien lisäkoulutus
ta. Niissä voitaisiin järjestää myös muuta kou
lutustoimintaa. Asetuksella on tarkoitus säätää 
ammattikoulujen Hämeenlinnan opettajaopis
ton yhteydessä toimivasta liikenneopetuskes
kuksesta, jossa koulutettaisiin liikenneopet~a
jia ruotsinkielisen koulutuksen osalta yhteis
tyÖssä Åbo Akademin kasvatustieteiden tiede
kunnan kanssa. Opettajankoulutuslaitoksissa 
voitaisiin harjoittaa lisäksi ammatillista koulu
tusta edistävää tutkimus-, kehittämis- ja palve
lutoimintaa. 

Asetuksella on tarkoitus mahdollisuuksien 
mukaan yhtenäistää nykyisten opettajaopisto
jen opettajien virkanimikkeitä j~ poistaa. opet
tajan virkojen ja toimien kelpmsuusvaatlmuk
sissa olevia perusteettornia eroja. 

Opettajankoulutuslain 11 §:n (621/88) ~u
kaan yliopiston tai korkeakoulun opettaJan
koulutusyksikön vakinaisella lehtorilla ja har
joittelukoulun vakinaisella rehtorilla ja lehto
rilla on oikeus ja velvollisuus yhden lukukau
den virkavapauteen opiskelua varten aina seit
semän vuoden palvelun jälkeen tällaisessa vi
rassa. Ammatillisen opettajankoulutuslaitok
sen opettajan viran tai toimen haltijoiden am
mattitaidon ylläpitäminen on työelämän no
pean kehittymisen, k~svatus~ieteellisen ~e?~~Y~1 
sen ja tehtävän vaatiman vueyden yllapitami 
sen vuoksi erityisen tärkeää. Tästä syystä ehdo
tetaan, että myös opettajankoulutuslaitoksen 
vakinaisella rehtorilla, apulaisrehtorilla, johta
jalla ja opettajalla olisi vastaava oikeus ja 
velvollisuus virkavapauteen opiskelua varten. 

Ammatillisten oppilaitosten opettajankoulu
tus ehdotetaan rahoitettavaksi valtion varoista. 
Tämän vuoksi ammatillisten oppilaitosten ra
hoituksesta annettuun lakiin (494/83) ehdote
taan lisättäväksi tarvittavat ammatillisten opet
tajankoulutuslaitosten rahoitusta koskevat 
säännökset. 

2. Asian valmistelu 

2.1. Valmisteluelimet 

Opetusministeriö asetti 21 päivänä kesäk~u
ta 1984 toimikunnan, joka tehtävänsä ensim
mäisessä vaiheessa laati ehdotuksen laiksi am
matillisista oppilaitoksista ja sen nojalla annet
taviksi asetuksentasoisiksi säännöksiksi (komi
teanmietinnöt 1985:21 ja 1985:32). Ammatilli
sista oppilaitoksista annettu laki ja sen nojalla 
annetut kaksitoista oppilaitosmuotokohtaista 
asetusta perustuvat toimikunnan ehdotuksiin. 
Työnsä toisessa vaiheessa toimikunta laati 
suunnitelman ammattikoulutuslainsäädännön 
kokonaisuudistuksen jatkovalmistelusta (komi
teanmietintö 1987: 11). Mainittuun ammatilli
sen koulutuksen säädöstoimikunnan 111 osa
mietintöön sisältyi muun ohella luonnos halli
tuksen esitykseksi laiksi ammatillisten oppilai
tosten opettajankoulutuslaitoksista ja eräiksi 
siihen liittyviksi laeiksi. 

2.2. Lausunnonantajat 

Ammatillisen koulutuksen säädöstoimikun
nan 111 osamietinnöstä pyydettiin noin 90 lau
suntoa. Lausunnot pyydettiin muun muassa 
kauppa- ja teollisuusministeriöltä, liikennemi
nisteriöltä, maa- ja metsätalousminist~riölt~, 
sosiaali- ja terveysministeriöltä, työvmmami
nisteriöltä, valtiovarainministeriöltä, ammatti
kasvatushallitukselta, kouluhallitukselta, lää
ninhallituksilta, ammatillisten oppilaitosten 
opettajankoulutuslaitoksilta, kuntien keskus
järjestöiltä sekä työnantajia, työntekijöitä, 
opettajia ja opiskelijoita edustaviita järjestöiltä 
ja yhdistyksiltä. Lausunnoissa pidettiin. yleis~s
ti opettajankoulutuslainsäädännön uudistamis
ta välttämättömänä ja kiireellisenä. Yksityis
kohdista tehtiin useita muutosesityksiä. 

Opetusministeriö asetti 15 päivänä joulukuu
ta 1987 työryhmän, jonka tehtävänä oli vii
m~stellä edellä mainitun säädöstoimikunnan 
111 osamietinnössä tehty ehdotus hallituksen 
esitykseksi laiksi ammatillisten oppilaitosten 
opettajankoulutuslaitoksista ja eräiksi siihen 
liittyviksi laeiksi sekä ehdotukset tarkoite~t':lu~ 
lainsäädäntöön liittyviksi asetuksenastelSlksi 
säännöksiksi perusteluineen. Työryhmässä oli
vat edustettuina opetushallinnon lisäksi valtio
varainministeriö, opettajankoulutuslaitokset 
sekä työmarkkinajärjestöt. Työryhmä kuuli 
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asiantuntijoina eri alojen opettajankoulutuslai
tosten edustajia. 

Lakiehdotuksesta saatujen lausuntojen poh
jalta laadittiin opetusministeriössä virkatyönä 
luonnos hallituksen esitykseksi laiksi ammatil
lisista opettajankoulutuslaitoksista ja eräiksi 
siihen liittyviksi laeiksi. Luonnosta käsiteltiin 
vielä kouluasiainneuvostossa. 

3. Esityksen organisatoriset ja 
henkii ö s töv aik u tuk set 

Esityksellä on organisatorisia vaikutuksia 
eräiden opettajaopistojen asemaan. Järven
pään ja Keski-Suomen kotitalousopettajaopis
tot, Högvalla seminarium i huslig ekonomi 
sekä Fredrika Wetterhoffin kotiteollisuusopet
tajaopisto ja Åbo hemslöjdslärarinstitut toimi
vat nykyisen lainsäädännön mukaan yhdistet
tyinä oppilaitoksina, jotka käsittävät opettaja
opiston lisäksi harjoituskouluna toimivan am
matillisen oppilaitoksen tai oppilaitoksia. Nä
mä laitokset muuttuisivat ammatillisiksi oppi
laitoksiksi, joissa on opettajankoulutusosasto. 
Ammattikoulujen Hämeenlinnan opettajaopis
ton harjoituskoulusta, joka kuuluu hallinnolli
sesti opettajaopistoon, muodostettaisiin itse
näinen ammattioppilaitos, joka määrättäisiin 
opettajakorkeakoulun harj oituskouluksi. 

Ammatillisissa opettajakorkeakouluissa oli
sivat johtokunnat ja opettajankoulutusosastos
sa mahdollistettaisiin opettajankoulutusneu
voston asettaminen oppilaitoksen johtokunnan 
avuksi opettajankoulutusta koskevissa asioissa. 

Opettajankoulutusosastossa olisi johtaja, jo
ka voisi olla joko johtajan viran tai toimen 
haltija tai johtajan tehtäviä hoitava opettaja. 

4. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Esitykseen sisältyy ehdotus laiksi ammatillis-. 
ten oppilaitosten rahoituksesta annetun lain 
muuttamisesta. Tämän mukaan ammatillisen 
oppilaitoksen ylläpitäjälle suoritetaan opetta
jankoulutusosaston käyttökustannukset ja pe
rustamiskustannuksiin luettavista laitehankin
noista aiheutuvat kustannukset kokonaisuudes
saan valtion varoista. Kun pääosa opettajarr
koulutuslaitoksista on valtion oppilaitoksia, ei
vät kustannukset muutu merkittävästi. Val
tionavustus kolmen yksityisen oppilaitoksen 
opettajankoulutusosaston kustannuksiin li
sääntyisi tästä syystä noin 3 miljoonalla mar
kalla vuodessa. Edellä mainitut perustamiskus
tannukset olisivat lähinnä ATK-laitteiden han
kinnasta aiheutuvia. Harjoituskoulujen opetta
jankoulutuksesta aiheutuvat lisäkustannukset 
tulisivat valtion maksettavaksi. Pääosan näistä 
kustannuksista maksaa jo nykyisin valtio. 

Lakiehdotuksen 18 §:ssä tarkoitetusta virka
vapaudesta aiheutuu sen toteutuessa noin 1,6 
miljoonan markan kustannukset vuodessa. Eh
dotuksen mukaan järjestelmä on tarkoitus ot
taa asteittain käyttöön asetuksella säädettäväs
tä ajankohdasta. 

Ehdotuksen mukaan kaikkiin opettajankou
lutusosastoihin tulisi johtaja, joka voisi olla 
johtajan viran tai toimen haltija tai johtajan 
tehtäviä hoitava opettaja. Tästä aiheutuisi noin 
1,5 miljoonan markan kustannukset vuodessa. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Laki ammatillisista opettajankoulutuslai
toksista 

1 §. Lain soveltamisala. Lain soveltamis
alaan kuuluisivat ammattikasvatushallituksen 
alaiset ammatilliset opettajankoulutuslaitokset. 
Näissä opettajankoulutuslaitoksissa annettai-

siin opettajankoulutus pääosalle ammattikas
vatushallituksen alaisten ammatillisten oppilai
tosten opettajista. Lain alainen opettajankou
lutus ei koske vain ammatillisista oppilaitoksis
ta annetun lain alaisia oppilaitoksia, vaan 
myös ammatillisia kurssikeskuksia ja muuta 
ammattikasvatushallituksen alaista ammatillis
ta koulutusta. Laajeneva aikuiskoulutuksena 
järjestettävä ammatillinen perus- ja lisäkoulu-
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tus tulee vaatimaan opettajavoimia, ja myös 
heidän opettajankoulutuksensa järjestetään tä
män lain nojalla toimivissa opettajankoulutus
laitoksissa. 

Ammatillisissa opettajankoulutuslaitoksissa 
opettajankoulutus annettaisiin pääasiassa am
matillisten aineiden opettajille sekä niille esi
merkiksi tietojenkäsittelyn, matematiikan tai 
fysiikan opettajille, joiden yliopistossa tai kor
keakoulussa suorittamiin opintoihin ei sisälly 
opettajankoulutusta. Kaikille yhteisten ainei
den, kuten kielet, matematiikka ja luonnontie
teelliset aineet, opettajankoulutus järjestetään 
edellä mainituin poikkeuksin peruskoulun ja 
lukion opettajankoulutuksen yhteydessä. 

Ammatillisia opettajankoulutuslaitoksia oli
sivat ammatilliset opettajakorkeakoulut ja am
matillisten oppilaitosten opettajankoulutuso
sastot. Opettajankoulutusosasto olisi osa am
matillista oppilaitosta ja siihen noudatettaisiin, 
mitä ammatillisista oppilaitoksista on säädetty 
tai määrätty, jollei tässä laissa tai sen nojalla 
ole toisin säädetty. 

Åbo Akademin kasvatustieteiden tiedekunta 
vastaisi pykälän 3 momentin mukaan ruotsin
kielisten ammatillisten oppilaitosten opettajien 
koulutuksesta lukuunottamatta kauppaoppilai
tosten, koti- ja laitostalousoppilaitosten sekä 
käsi- ja taideteollisuusoppilaitosten opettajan
koulutusta, josta nykyiset ruotsinkieliset opet
tajankoulutuslaitokset edelleen vastaisivat. 
Åbo Akademin kasvatustieteiden tiedekunta 
toimisi tässä tehtävässä tämän lain mukaisena 
ammatillisena opettajankoulutuslaitoksena. 
Tästä samoin kuin yhteistyöstä mainitun yli
opiston, muiden opettajankoulutuslaitosten, 
ammatillisten oppilaitosten ja ammattikasva
tushallituksen välillä on tarkoitus säätää tar
kemmin asetuksella. 

Lain soveltamisalan ulkopuolelle jäisi muissa 
korkeakouluissa tapahtuva ammatillisten oppi
laitosten opettajankoulutus. Tällaista opetta
jankoulutusta on eräistä terveydenhuollon tut
kinnoista annetun asetuksen mukainen opetta
jankoulutus. 

2 §. Ammatillisen opettajankoulutuslaitok
sen tehtävät. Ammatillisen opettajankoulutus
laitoksen päätehtävänä on antaa ammatillisen 
oppilaitoksen opettajiksi aikoville pedagoginen 
ja muu tarpeellinen opettajankoulutus. Varsi
nainen ammatillisesti eriytyvä peruskoulutus, 
joka aina on edellytyksenä ammatillisen oppi
laitoksen opettajana toimimiselle, annetaan 

ammatillisissa oppilaitoksissa tai korkeakou
luissa. 

Ammatillisten oppilaitosten opettajien lisä
koulutustarve liittyy erityisesti tieteen ja tekno
logian muutokseen ja kehitykseen. Opettajan
koulutuslaitoksissa järjestetään lisäkoulutusta 
nimenomaan ammatillisten oppilaitosten ja 
kurssikeskusten opettajille. Opettajankoulutus
laitosten järjestämä lisäkoulutus on muun mu
assa erityisopettajakoulutusta ja opinto-ohjaa
jien koulutusta. Ammatillisen aikuiskoulutuk
sen laajeneminen merkitsee myös lisäkoulutus
tarpeen lisääntymistä aikuispedagogisten sovel
lutusten tuomiseksi ammatilliseen koulutuk
seen entistä laajemmin. 

Opettajankoulutuslaitoksen ensisijaiset teh
tävät liittyvät ammatillisten oppilaitosten opet
tajien pedagogiseen koulutukseen. Tämän toi
minnan tukemiseksi ja opettajankoulutuslai
toksen erityistietojen hyödyntämiseksi on tar
peellista, että opettajankoulutuslaitos voi har
joittaa myös tutkimus- ja kehittämistoimintaa 
sekä palvelutoimintaa. 

Opettajankoulutuslaitoksessa suoritettavan 
tutkimuksen tulee edistää ennen kaikkea am
mattikasvatusta ja alan opettajankoulutusta. 
Tällaisena tutkimuksena voidaan pitää ammat
tien opettamiseen ja oppimiseen sekä ammatil
lisen koulutuksen rakenteeseen, opetussuunni
telmiin ja hallintoon liittyvää tutkimusta. Eri
tyistä painoa on pantava opettajankoulutusta 
hyödyttävälle tutkimukselle. 

Opettajankoulutuslaitoksiin keskittyy myös 
sen tyyppistä tietoa, että palvelutoiminnan jär
jestäminen ja ainakin sen mahdolliseksi teke
minen on tarkoituksenmukaista. Palvelutoi
minta voi olla julkisille viranomaisille annettua 
tai se voi hyödyttää maksullisena palvelutoi
mintana muita ammatillisia oppilaitoksia tai 
yksityistä yritys- ja elinkeinotoimintaa. 

3 §. Harjoituskoulut. Opettajankoulutuslai
tokset tarvitsevat käytännön opetusharjoittelua 
varten harjoituskouluja. Pykälän 1 momentin 
mukaan ammattikasvatushallitus määräisi am
matillisen oppilaitoksen harjoituskouluksi. 
Käytännössä harjoituskouluksi määrättäisiin 
opettajankoulutuslaitoksen läheisyydessä sijait
seva saman alan oppilaitos. Niissä tapauksissa, 
joissa opettajankoulutusta annetaan opettajan
koulutusosastossa, tämä toteutuu luontevasti, 
kun samaan oppilaitokseen kuuluu ammatilli
nen oppilaitos. Lisäksi opettajankoulutuslai
tokset tarvitsevat opetusharjoittelujaksoja var
ten muita ammatillisia oppilaitoksia tai kurssi-
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keskuksia harjoituskouluksi. Koulun määrää
minen harjoituskouluksi edellyttää aina ylläpi
täjän suostumusta. Ammattikasvatushallitus 
määrää harjoituskoulut opettajankoulutuslai
toksen tarvitsemassa laajuudessa pitäen samal
la silmällä alueellista saavutettavuutta. 

Harjoituskouluista olisi pykälän 2 momentin 
mukaan voimassa, mitä ammatillisista oppilai
toksista on säädetty tai määrätty. Opetushar
joittelussa on eräissä tapauksissa välttämätöntä 
voida poiketa oppilaitoksia koskevista sään
nöksistä. Tästä syystä ehdotetaan, että amma
tillisista oppilaitoksista annetusta laista ja työl
lisyyskoulutuksesta annetusta laista tai niiden 
nojalla annetuista säännöksistä ja määräyksis
tä voidaan tässä laissa tai sen nojalla poiketa. 
Poikkeamisen tarvetta saattaa olla muun mu
assa oppilaitosten opetuksen järjestelyä, ope
tusryhmää ja arviointia sekä opettajien kelpoi
suusvaatimuksia ja tehtäviä koskevista sään
nöksistä. Harjoituskouluna toimimisen johdos
ta ei harjoituskoulun opetus kuitenkaan saa 
poiketa muiden ammatillisten oppilaitosten ja 
ammatillisten kurssikeskusten opetuksesta si
ten, että koulutuksen tavoitteet vaarantuvat. 

4 §. Perustaminen. Valtion ylläpitämän am
matillisen opettajakorkeakoulun perustamises
ta päättäisi pykälän 1 momentin mukaan val
tion tulo- ja menoarvion rajoissa valtioneuvos
to. Vastaavaa menettelyä noudatettaisiin opet
tajankoulutusosaston perustamisessa valtion 
ammatilliseen oppilaitokseen. 

Valtioneuvosto voisi 2 momentin mukaan 
antaa myös rekisteröidylle suomalaiselle yhtei
sölle tai säätiölle luvan opettajankoulutusosas
ton perustamiseen sen ylläpitämään oppilaitok
seen. Valtioneuvosto voisi ylläpitäjää kuultu
aan peruuttaa luvan. Luvan peruuttamisen 
edellytyksenä on opettajankoulutuksen tarpeen 
lakkaaminen. 

5 §. Johtokunta. Ammatillisen opettajakor
keakoulun toiminnasta vastaisi johtokunta. 

Johtokuntaan kuuluisi puheenjohtaja ja viisi 
muuta jäsentä ja kullekin heistä valittaisiin 
henkilökohtainen varajäsen. Johtokunnan 
asettaisi ammattikasvatushallitus. 

Opettajakorkeakoulun palveluksessa olevien 
ja opettajankoulutuksessa olevien opiskelijoi
den vaikutusmahdollisuuksien turvaamiseksi 
sekä asioiden monipuolisen käsittelyn varmis
tamiseksi ehdotetaan säädettäväksi, että opet
tajakorkeakoulun johtokuntaan valitsevat li
säksi päätoimiset opettajat, muu henkilökunta 
ja opiskelijat kukin ryhmä keskuudestaan yh-
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denjäsenen ja kullekin heistä henkilökohtaisen 
varajäsenen. Johtokunnan valinnasta ja tehtä
vistä säädettäisiin tarkemmin asetuksella ja 
määrättäisiin tarvittaessa johtosäännössä. 

Ammatillisen oppilaitoksen opettajankoulu
tusosastolla ei ole omaa johtokuntaa, vaan sen 
johtokuntana toimii ammatillisen oppilaitok
sen johtokunta. 

6 §. Opettajankoulutusneuvosto. Ammatilli
sen oppilaitoksen opettajankoulutusosastossa 
olisi opettajankoulutustehtäviä varten opetta
jankoulutusneuvosto. Se hoitaisi opettajankou
lutusta koskevat erilliskysymykset. 

Opettajankoulutusneuvostosta säädettäisiin 
tarkemmin asetuksella ja määrättäisiin tarvitta
essa johtosäännössä. 

7 §. Neuvottelukunta. Ammatillisen opetta
jakorkeakoulun toiminnan kannalta on tärke
ää, että opettajakorkeakoululla on hyvät yh
teydet muun muassa korkeakouluihin, tutki
muslaitoksiin ja työelämään. Tästä syystä 
opettajakorkeakoululle ehdotetaan asetetta
vaksi tarvittaessa yksi tai useampia neuvottelu
kuntia, jotka asettaa johtokunta. 

Neuvottelukunnan asettamiseen ammatilli
sen oppilaitoksen opettajankoulutusosastoon 
noudatetaan ammatillisista oppilaitoksista an
netun lain vastaavia säännöksiä. 

8 §. Opettajakunta. Ammatillisen opettaja
korkeakoulun opettajakunnan muodostavat 
ehdotuksen mukaan rehtori, apulaisrehtori, 
kurssitoimenjohtaja ja päätoimiset opettajat. 
Muiden opettajien kuulumisesta opettajakun
taan määrättäisiin johtosäännössä. On tar
peen, että opettajakunnan kokoukseen osallis
tuvat myös sivutoimiset tuntiopettajat silloin, 
kun opettajakunta käsittelee esimerkiksi arvi
ointia tai muita sellaisia asioita, että kaikkien 
opettajien näkemysten huomioon ottaminen ja 
yhteensovittaminen on tarpeellista. Opettaja
kunnan jakautuminen jaostoihin saattaa olla 
tarkoituksenmukaista niissä tapauksissa, joissa 
opettajakorkeakoulussa annetaan eri alojen 
opettajankoulutusta. 

Ammatillisen oppilaitoksen opettajankoulu
tusosaston opettajat kuuluvat ehdotuksen mu
kaan ammatillisen oppilaitoksen opettajakun
taan. He muodostavat jaoston, johon kuuluvat 
johtaja ja päätoimiset opettajat sekä muut 
opettajat johtosäännön määräyksen mukaan. 

Opettajakunnan tehtävät liittyvät lähinnä 
opetuksen kehittämiseen ja suunnitteluun. 
Tehtävistä säädettäisiin tarkemmin asetuksella 
ja määrättäisiin tarvittaessa johtosäännössä. 
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9 §. Rehtori ja johtaja. Ammatillisessa opet
tajakorkeakoulussa on rehtori. Ammatillisen 
oppilaitoksen opettajankoulutusosastossa on 
oppilaitoksen rehtorin alaisena johtaja. Jos 
opettajankoulutusosastoon ei ole perustettu 
johtajan virkaa tai tointa, johtaja valitaan 
opettajien keskuudesta asetuksella tarkemmin 
säädettävällä tavalla. 

Rehtorin ja johtajan tehtävät koostuvat ope
tustyön johtamisesta, ohjaamisesta ja valvomi
sesta. Tehtävistä säädettäisiin tarkemmin ase
tuksella ja määrättäisiin tarvittaessa johtosään
nössä. 

JO §. Apulaisrehtori ja vararehtori. Amma
tillisessa opettajakorkeakoulussa voisi olla 
apulaisrehtori. Opettajakorkeakoulussa, jossa 
ei ole apulaisrehtoria, on vararehtori. Jollei 
opettajakorkeakouluun ole perustettu apulais
rehtorin virkaa tai tointa, valitaan apulaisreh
tori opettajien keskuudesta. Valintamenettelys
tä säädetään tarkemmin asetuksella. Tehtävien 
jakaminen rehtorin ja apulaisrehtorin kesken 
on syytä tehdä joustavaksi, mistä syystä asiasta 
päättäisi johtokunta, jollei johtosäännössä toi
sin määrätä. 

11 §. Johtosääntö. Ammatillisen opettaja
korkeakoulun johtosäännössä määrätään opet
tajakorkeakoulun toiminnan yleisistä perusteis
ta. Johtosäännön hyväksyisi johtokunta ja 
vahvistaisi ammattikasvatushallitus. 

Ammatillisen oppilaitoksen opettajankoulu
tusosaston johtosääntö on ehdotuksen mukaan 
osa oppilaitoksen johtosääntöä. 

12 §. Opetus. Opettajankoulutuksen perus
tana on joko korkeakoulussa tai ammatillisessa 
oppilaitoksessa suoritettu tutkinto. Opettajana 
toimimisen kannalta on myös välttämätöntä, 
että opettajat ovat olleet työelämässä heidän 
ammatillisesti eriytyvän tutkintonsa alalla. 
Tästä syystä opettajankoulutuksen pohjana 
olisi lisäksi riittävä työkokemus. Opettajan
koulutuksen yhteydessä ei anneta varsinaista 
ammatillisesti eriytyvää koulutusta. 

Opettajankoulutuslaitoksen opetuksen jär
jestämisestä säädettäisiin asetuksella ja määrät
täisiin tarkemmin ammattikasvatushallituksen 
päätöksellä. 

Opettajankoulutuslaitoksessa järjestettävä 
ammatillisten oppilaitosten opettajien lisäkou
lutus voi käytännössä vaihdella lyhyistä kurs
seista varsin pitkään koulutukseen. Tästä syys
tä on tarkoituksenmukaista, että ammattikas
vatushallitus antaa lisäkoulutuksesta ohjeet. 

13 §. Opiskelijaksi ottaminen. Ammatillisen 
opettajankoulutuslaitoksen opiskelijaksi otta
misen perusteista säädettäisiin asetuksella ja 
määrättäisiin tarkemmin ammattikasvatushalli
tuksen päätöksellä. Lakiehdotuksen 12 §:n 
mukaan opettajankoulutus rakentuu ammatil
lisessa oppilaitoksessa tai korkeakoulussa suo
ritetulle tutkinnolle sekä riittävälle työkoke
mukselle. Näiden perusteiden ohella saattaa 
olla tarpeen säätää esimerkiksi terveydentilaa 
koskevia ja mahdollisia muita perusteita opis
kelijaksi ottamiselle. 

14 §. Virat ja toimet. Ammatillisen opettaja
korkeakoulun viroista säädettäisiin asetuksella. 

Ammatillisen oppilaitoksen opettajankoulu
tusosaston virat ja toimet ovat asianomaisen 
oppilaitoksen virkoja tai toimia, joten niitä 
koskevat ammatillisista oppilaitoksista annetun 
lain vastaavat säännökset. 

15 §. Virkojen ja toimien kelpoisuusvaati
mukset. Opettajankoulutuslaitoksen virkojen 
ja toimien sekä tuntiopettajan kelpoisuusvaati
muksista ehdotetaan säädettäväksi asetuksella. 
Tarkoituksena on nykyaikaistaa ja mahdolli
suuksien mukaan yhtenäistää kelpoisuusvaati
muksia. 

16 §. Viran ja toimen haltijan tehtävät. 
Opettajan viran tai toimen haltijan sekä tunti
opettajan tehtävistä ehdotetaan säädettäväksi 
asetuksella ja tarvittaessa määrättäväksi johto
säännössä. Muiden viran tai toimen haltijoiden 
tehtävistä määrääminen jää johtosäännössä 
määrättäväksi. 

17 §. Eläketurva. Valtion ylläpitämän am
matillisen opettajakorkeakoulun palveluksessa 
olevan henkilön eläke ja hänen jälkeensä suori
tettava perhe-eläke määräytyvät valtiolla voi
massa olevien säännösten mukaan. 

Yksityisen ammatillisen oppilaitoksen opet
tajankoulutusosaston palveluksessa olevan 
henkilöstön oikeus eläkkeeseen ja hänen jäl
keensä suoritettavaan perhe-eläkkeeseen ehdo
tetaan määräytyväksi edelleen eräistä valtion 
varoista suoritettavista eläkkeistä annetun lain 
(382/69) säännösten mukaisesti. 

18 §. Opettajien ammattitaidon ylläpitämi
nen. Pykälän 1 momentin mukaan ehdotetaan 
otettavaksi käyttöön menettely, jossa ammatil
lisen opettajankoulutuslaitoksen vakinainen 
rehtori, apulaisrehtori, johtaja ja opettaja seit
semän vuotta palveltuaan voisi virkavapaana 
täysin palkkaeduin osallistua lisäkoulutukseen. 
Lisäkoulutus kestäisi viisi opettajankoulutus
laitoksen työkuukautta eli noin yhden luku-



1989 vp. - HE n:o 166 11 

kauden. Virkavapauden aikana olisi mahdollis
ta perehtyä alan ammatin ja pedagogiikan 
kehitykseen esimerkiksi osallistumalla työelä
mään, suorittamalla tutkimusta tai osallistu
malla jatkokoulutukseen esimerkiksi korkea
koulussa. Säännös vastaisi asialliselta sisällöl
tään yliopiston tai korkeakoulun opettajan
koulutusyksikön vakinaisen lehtorin ja opetta
jan vastaavaa oikeutta ja velvollisuutta jatko
opiskeluun. 

Kun opettajien eläkeikä on 63 vuotta, ei ole 
tarkoituksenmukaista, että lähellä eläkeikää 
oleva henkilö voi osallistua koulutukseen. Py
kälän 2 momentissa ehdotetaan tästä syystä, 
että rehtorilla, apulaisrehtorilla, johtajalla ja 
opettajalla ei ole oikeutta eikä velvollisuutta 
mainittuun virkavapauteen, jos hän on täyttä
nyt tai täyttäisi 60 vuotta ennen lisäkoulutuk
sen päättymistä. 

Tarkemmat säännökset tässä pykälässä tar
koitetun virkavapauden myöntämiseen liitty
vistä seikoista annettaisiin pykälän 3 momentin 
mukaan asetuksella. 

19 §. Muutoksenhaku. Muutoksenhakua 
koskevat säännökset ehdotetaan pääosin sa
manlaisiksi kuin ammatillisista oppilaitoksista 
annetussa laissa. Tämän mukaisesti johtokun
nan päätökseen haetaan muutosta ammattikas
vatushallitukselta hallintovalituksin. 

Asetuksella voidaan säätää valituskielloista. 
Muiden hallintoelinten kuin johtokunnan pää
tökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. 
Johtokunnalle kuuluva asia, joka on johto
säännöllä siirretty johtokunnan alaisen viran 
tai toimen haltijan päätettäväksi, voidaan kui
tenkin saattaa johtokunnan ratkaistavaksi, 
jonka jälkeen asiasta on muutoksenhakuoikeus 
vastaavasti kuin johtokunnan päätöksestä. 

Ammatillisen oppilaitoksen opettajakoulu
tusosastoa koskevissa asioissa muutoksenha
kuun noudatetaan ammatillisista oppilaitoksis
ta annetun lain vastaavia säännöksiä. 

20 §. Tarkemmat säännökset. Pykälään si
sältyy tavanomainen asetuksenantovaltuus. 
r 21 §. Voimaantulosäännös. Laki ehdotetaan 

·tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990. 
htkiehdotuksen 18 §:ssä tarkoitettu järjestel
mä. ehdotetaan kuitenkin otettavaksi asteittain 
käytl:ö,ön asetuksella säädettävästä ajankohdas
ta. 

Lailla ehdotetaan kumottaviksi ammattikou
lujen opettajaopistoista annettu laki ja maata
lousnormaalikoulusta annettu laki niihin myö
hemmin tehtyine muutoksineen. 

Lain voimaan tullessa ammattikoulujen Hä
meenlinnan ja Jyväskylän opettajaopistot 
muuttuisivat pykälän 3 momentin mukaan am
matillisiksi opettajakorkeakouluiksi. 

Järvenpään ja Keski-Suomen kotitalousopet
tajaopistot, Högvalla seminarium i huslig eko
nomi sekä Åbo hemslöjdslärarinstitut ja Fred
rika Wetterhoffin kotiteollisuusopettajaopisto 
toimivat yhdistettyinä oppilaitoksina, johon 
opettajaopiston lisäksi kuuluu harjoituskoulu
lla toimiva ammatillinen oppilaitos tai oppilai
toksia. Pykälän 4 momentissa mainitut laitok
set ehdotetaan muutettaviksi tämän lain voi
maan tullessa ammatillisiksi oppilaitoksiksi, 
joissa on opettajankoulutusosasto. 

Muissa oppilaitoksissa eri nimisinä toimivat 
opettajankoulutusta järjestävät yksiköt muut
tuisivat lain voimaan tullessa asianomaisten 
oppilaitosten opettajankoulutusosastoiksi. 

Ammattikoulujen Hämeenlinnan opettaja
opiston yhteydessä oleva ja siihen hallinnolli
sesti kuuluva harjoituskoulu muutettaisiin py
kälän 6 momentin mukaan tämän lain voimaan 
tullessa itsenäiseksi ammattioppilaitokseksi. 

22 §. Johtosääntöä koskeva siirtymäsään
nös. Ammattikoulujen Hämeenlinnan ja Jy
väskylän opettajaopistojen nykyiset ohjesään
nöt korvattaisiin 11 §:ssä tarkoitetuilla johto
säännöillä. Opettajakorkeakouluille ehdote
taan annettavaksi kahden vuoden siirtymäaika, 
jona aikana entistä ohjesääntöä noudatetaan 
johtosääntönä, jolleivät säännökset ole tämän 
lain tai sen nojalla annettavan asetuksen vas
taisia. 

23 §. Viran ja toimen haltijoita koskeva 
siirtymäsäännös. Nykyisten opettajan virkojen 
nimikkeitä on tarkoitus asetuksella mahdolli
suuksien mukaan yhtenäistää. Tästä syystä on 
tarpeen, että nimittävä viranomainen voi lain 
voimaan tullessa siirtää viran tai toimen halti
jan hänen entistä virkaansa tai tointaan lähin
nä vastaavaan virkaan tai toimeen ilman haku
menettelyä. Nykyiset opettajat on tarkoitus 
asetuksella säätää kelpoisiksi myös uusiin vir
koihin. 

1.2. Laki ammatillisista oppilaitoksista 

42 §. Voimaantulo, Ammatillisista oppilai
toksista annetulla lailla kumottiin aikaisempi 
ammatillisia oppilaitoksia koskeva lainsäädän
tö lukuunottamatta lainsäädännön opettajan
koulutusta koskevia sään'nöksiä. Tällaisia 
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säännöksiä sisältyy teknillisistä oppilaitoksista, 
kunnallisista ja yksityisistä kauppaoppilaitok
sista, maatalous-, kotitalous- ja kotiteollisuus
oppilaitoksista sekä metsäoppilaitoksista an
nettuihin lakeihin. Pykälässä ehdotetaan ku
mottavaksi mainittuja oppilaitosmuotoja kos
keva lainsäädäntö kokonaisuudessaan lukuun
ottamatta metsäoppilaitosten opintososiaalisia 
etuja koskevaa väliaikaista järjestelyä. Tällä 
menettelyllä mainittujen lakien opettajankou
lutusta koskevat ja edelleen voimassa olevat 
säännökset tulevat kumotuiksi. 

1.3. Laki ammatillisten oppilaitosten rahoi
tuksesta 

1 §. Lain soveltamisala. Ammatillisten opet
tajankoulutuslaitosten rahoituksen järjestämi
seksi ehdotetaan pykälän 1 momenttiin lisättä
väksi opettajankoulutuslaitokset. 

8 §. Valtionavustus käyttökustannuksiin. 
Koska opettajankoulutuksen käyttökustannuk
set suoritettaisiin valtionavustuksena kokonai
suudessaan, ehdotetaan pykälän 1 momenttia 
muutettavaksi siten, että säännös korotetusta 
valtionavustuksesta poistetaan. 

13 a §. Valtionavustus opettajankoulutuk
seen. Ammatillisten oppilaitosten opettajan
koulutus ehdotetaan rahoitettavaksi valtion va
roista. Tästä syystä lakiin ehdotetaan lisättä
väksi uusi 13 a §, jonka mukaan ammatillisen 
oppilaitoksen opettajankoulutusosaston käyt
tökustannukset sekä perustamiskustannuksiksi 
luettavat laitehankinnat maksetaan kokonai-

suudessaan valtion varoista. Viimeksi mainitut 
kustannukset muodostuvat lähinnä ATK-lait
teiden hankinnoista. Koska kysymys on amma
tillisten oppilaitosten opettajankoulutusosas
toista, tulee toiminnan kustannukset erotella 
oppilaitoksen muusta toiminnasta. Harjoitus
koulujen kustannukset ehdotetaan korvatta
vaksi valtion varoista kokonaisuudessaan siltä 
osin, kuin harjoituskouluna toimiminen ai
heuttaa oppilaitokselle lisäkust;;tnnuksia. 

2. Tarkemmat säännökset ja 
määräykset 

Ammatillisista opettajankoulutuslaitoksista 
annettaisiin asetus, joka sisältäisi lakia täyden
tävät säännökset opettajankoulutuslaitosten 
perustamisesta, hallinnosta, opetuksen järjes
tämisestä, opiskelijoista sekä viroista, toimista 
ja henkilöstöstä. 

Yksityiskohtaisempia määräyksiä annettai
siin ammattikasvatushallituksen päätöksellä. 

3. Voimaantulo 

Esitys liittyy valtion vuoden 1990 tulo- ja 
menoarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsitel
täväksi sen yhteydessä. Lait ehdotetaan tule
vaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotuk
set: 
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1. 
Laki 

ammatillisista opettajankoulutuslaitoksista 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 luku 

Yleisiä säännöksiä 

1 § 

Lain soveltamisala 
Tätä lakia sovelletaan ammattikasvatushalli

tuksen alaisiin ammatillisiin opettajankoulu
tuslaitoksiin. 

Ammatillisia opettajankoulutuslaitoksia 
ovat ammatilliset opettajakorkeakoulut ja am
matillisista oppilaitoksista annetussa laissa 
(487 /87) tarkoitettujen ammatillisten oppilai
tosten opettajankoulutusosastot. Opettajan
koulutusosastoista on voimassa, mitä ammatil
lisista oppilaitoksista on säädetty tai määrätty, 
jollei tässä laissa tai sen nojalla ole toisin 
säädetty tai määrätty. 

Ammatillisten oppilaitosten ruotsinkielisestä 
opettajankoulutuksesta vastaavana amma~illi
sena opettajankoulutuslaitoksena toimii Abo 
Akademi -nimisen yliopiston kasvatustieteiden 
tiedekunta sen mukaan kuin asetuksella sääde
tään. Ruotsinkielisen opettajankoulutuksen 
järjestämisen edellyttämästä yhteistyöstä yli
opiston, muiden opettajankoulutuslaitosten, 
ammatillisten oppilaitosten ja ammattikasva
tushallituksen välillä säädetään asetuksella. 

2 § 

Ammatillisen opettajankoulutuslaitoksen 
tehtävät 

Ammatillisen opettajankoulutuslaitoksen 
tehtävänä on antaa ammatillisten oppilaitosten 
opettajiksi aikoville pedagoginen ja muu tar
peellinen opettajankoulutus. 

Opettajankoulutuslaitoksen tehtävänä on 
myös antaa lisäkoulutusta ammatillisten oppi
laitosten ja ammatillisten kurssikeskusten opet
tajille. Lisäksi opettajankoulutuslaitoksessa 
voidaan harjoittaa ammatillista koulutusta 
edistävää tutkimus-, kehittämis- ja palvelutoi
mintaa. 

Opettajankoulutuslaitoksessa voidaan järjes
tää myös muuta koulutustoimintaa. 

3 § 

Harjoituskoulut 

Ammatillisen opettajankoulutuslaitoksen 
harjoituskouluna toimii ammattikasvatushalli
tuksen määräämä ammatillinen oppilaitos. 
Harjoituskouluna opetusharjoittelujaksoja 
varten voi toimia ylläpitäjän suostumuksella ja 
ammattikasvatushallituksen luvalla myös muu 
ammatillinen oppilaitos tai ammatillinen kurs
sikeskus. 

Harjoituskouluista on voimassa, mitä am
matillisista oppilaitoksista annetussa laissa ja 
työllisyyskoulutuksesta annetussa laissa (311 
76) tai niiden nojalla on säädetty ja määrätty, 
jollei tässä laissa tai sen nojalla ole toisin 
säädetty tai määrätty. 

4§ 

Perustaminen 

Valtion ylläpitämän ammatillisen opettaja
korkeakoulun perustamisesta ja lakkauttami
sesta päättää valtioneuvosto. Valtioneuvosto 
päättää myös opettajankoulutusosaston perus
tamisesta valtion ammatilliseen oppilaitokseen 
ja sellaisen osaston lakkauttamisesta. 

Valtioneuvosto voi myöntää rekisteröidylle 
suomalaiselle yhteisölle tai säätiölle luvan opet
tajankoulutusosaston perustamiseen sen ylläpi
tämään ammatilliseen oppilaitokseen. Valtio
neuvosto voi ylläpitäjää kuultuaan peruuttaa 
opettajankoulutusosaston perustamisluvan, jos 
opettajankoulutuksen tarve lakkaa. 

2 luku 

Hallinto 

5 § 

Johtokunta 

Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa on 
johtokunta, joka vastaa opettajakorkeakoulun 
toiminnasta. Johtokuntaan kuuluu puheenjoh
taja ja viisi muuta jäsentä, jotka samoin kuin 
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heidän henkilökohtaiset varajäsenensä ammat
tikasvatushallitus määrää. Heidän lisäkseen va
litsevat päätoimiset opettajat, muu henkilö
kunta ja opiskelijat kukin ryhmä keskuudes
taan yhden jäsenen sekä kullekin heistä henki
lökohtaisen varajäsenen johtokuntaan. Johto
kunnan valinnasta ja tehtävistä säädetään tar
kemmin asetuksella ja määrätään tarvittaessa 
johtosäännössä. 

6§ 

Opettajankoulutusneuvosto 

Opettajankoulutusosastossa on opettajan
koulutustehtäviä varten opettajankoulutusneu
vosto, josta säädetään asetuksella ja määrä
tään tarvittaessa johtosäännössä. 

7 § 

Neuvottelukunta 

Ammatillisen opettajakorkeakoulun toimin
nan edistämiseksi sekä opettajakorkeakoulun 
ja työelämän välisten ja muiden tarpeellisten 
yhteyksien ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi 
opettajakorkeakoululla voi olla yksi tai useam
pia neuvottelukuntia. Neuvottelukunnan aset
taa johtokunta. 

8 § 

Opettajakunta 

Ammatillisen opettajakorkeakoulun opetta
jakunnan muodostavat rehtori, apulaisrehtori, 
kurssitoimenjohtaja ja päätoimiset opettajat. 
Muut opettajat kuuluvat opettajakuntaan siten 
kuin johtosäännössä määrätään. Opettajakun
ta voi jakaautua jaostoihin sen mukaan kuin 
johtosäännössä määrätään. 

Opettajakunnan ja sen jaostojen tehtävänä 
on suunnitella ja edistää opettajakorkeakoulun 
opetusta ja muuta toimintaa sekä suorittaa 
muut tehtävät sen mukaan kuin asetuksella 
säädetään ja tarvittaessa johtosäännössä mää
rätään. 

Ammatillisen oppilaitoksen opettajankoulu
tusosaston johtaja ja päätoimiset opettajat 
kuuluvat oppilaitoksen opettajakuntaan. He 
muodostavat opettajakunnan jaoston, josta on 
vastaavasti voimassa, mitä 1 ja 2 momentissa 
säädetään. 

9 § 

Rehtori ja johtaja 

Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa on 
rehtori. 

Ammatillisen oppilaitoksen opettajankoulu
tusosastossa on johtaja, joka toimii rehtorin 
alaisena. Jollei osastossa ole johtajan virkaa 
tai tointa, valitaan johtaja opettajien keskuu
desta siten kuin asetuksella säädetään. 

Rehtorin ja johtajan tehtävänä on johtaa, 
ohjata ja valvoa opettajankoulutuslaitoksen 
opetustyötä ja muuta toimintaa, esitellä opet
tajankoulutuslaitosta koskevat asiat johtokun
nan kokouksessa, jollei johtosäännössä ole 
toisin määrätty, sekä suorittaa hänelle määrä
tyt hallinto- ja opetustehtävät. Tarkempia 
säännöksiä ja määräyksiä rehtorin ja johtajan 
tehtävistä annetaan asetuksella sekä tarvittaes
sa johtosäännössä. 

10§ 

Apulaisrehtori ja vararehtori 

Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa voi 
olla apulaisrehtori. Jollei opettajakorkeakou
lussa ole apulaisrehtorin virkaa, valitaan apu
laisrehtori opettajien keskuudesta siten kuin 
asetuksella säädetään. 

Tehtävien jakamisesta rehtorin ja apulais
rehtorin kesken päättää johtokunta, jollei joh
tosäännössä toisin määrätä. 

Opettajakorkeakouluun, jossa ei ole apulais
rehtoria, valitaan opettajien keskuudesta vara
rehtori. 

11 § 

Johtosääntö 

Ammatillisella opettajakorkeakoululla on 
johtosääntö, jossa määrätään opettajakorkea
koulun toiminnan yleisistä perusteista, hallin
nosta ja muista asioista sen mukaan kuin tässä 
laissa ja sen nojalla asetuksella säädetään. 
Johtosäännön hyväksyy johtokunta ja vahvis
taa ammattikasvatushallitus. 

Ennen johtosäännön hyväksymistä on opet
tajille, muulle henkilökunnalle ja opiskelijoille 
varattava tilaisuus tulla kuulluksi. 

Ammatillisen oppilaitoksen opettajankoulu
tusosaston johtosääntö on osa oppilaitoksen 
johtosääntöä. Ennen johtosäännön hyväksy
mistä on opettajankoulutusneuvostolle varatta
va tilaisuus tulla kuulluksi. 
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3 luku 

Opetus ja opiskelijat 

12 § 

Opetus 

Ammatillisessa opettajankoulutuslaitoksessa 
annettava opettajankoulutus rakentuu amma
tillisessa oppilaitoksessa tai korkeakoulussa 
suoritetulle tutkinnalle sekä riittävälle työkoke
mukselle. 

Opettajankoulutuslaitoksen opetuksen jär
jestämisestä säädetään asetuksella ja määrä
tään tarkemmin ammattikasvatushallituksen 
päätöksellä. 

Opettajankoulutuslaitoksen antama lisäkou
lutus järjestetään ammattikasvatushallituksen 
ohjeiden mukaisesti. 

13§ 

Opiskelijaksi ottaminen 

Ammatillisen opettajankoulutuslaitoksen 
opiskelijaksi ottamisen perusteista säädetään 
asetuksella ja määrätään tarkemmin ammatti
kasvatushallituksen päätöksellä. 

4 luku 

Virat ja toimet sekä henkilöstö 

14 § 

Virat ja toimet 

Ammatillisen opettajakorkeakoulun viroista 
säädetään asetuksella. 

Ammatillisen oppilaitoksen opettajankoulu
tusosaston virat tai toimet ovat asianomaisen 
oppilaitoksen virkoja tai toimia. 

15 § 

Virkojen ja toimien kelpoisuusvaatimukset 

Ammatillisen opettajankoulutuslaitoksen 
virkojen ja toimien sekä tuntiopettajien kelpoi
suusvaatimuksista säädetään asetuksella. 

16 § 

Viran ja toimen haltijan tehtävät 

Opettajan viran tai toimen haltijan sekä 
tuntiopettajien tehtävistä säädetään asetuksella 
ja määrätään tarvittaessa johtosäännössä. 

17 § 

Eläketurva 

Valtion ylläpitämän ammatillisen opettaja
korkeakoulun palveluksessa olevan henkilön 
eläketurvasta ja hänen jälkeensä suoritettavas
ta perhe-eläkkeestä on säädetty erikseen. 

Yksityisen ammatillisen oppilaitoksen opet
tajankoulutusosaston johtajan, opettajan ja 
muun tarpeellisen henkilöstön, jonka palk
kaukseen ammatillinen oppilaitos saa ammatil
listen oppilaitosten rahoituksesta annetun lain 
13 a §:n mukaan valtionosuutta, oikeudesta 
eläkkeeseen ja hänen jälkeensä suoritettavasta 
perhe-eläkkeestä on voimassa, mitä eräistä val
tion varoista suoritettavista eläkkeistä annetus
sa laissa (382/69) on säädetty. 

18 § 

Opettajien ammattitaidon ylläpitäminen 

Ammatillisen opettajankoulutuslaitoksen va
kinaisella rehtorilla, apulaisrehtorilla, johtajal
la ja opettajalla on aina seitsemän vuotta 
palveltuaan oikeus ja velvollisuus virkavapaa
na ja virkaan kuuluvin palkkaeduin, jollei 
virkavapaudesta virkaehtosopimuksin toisin 
ole sovittu, täydentää viran hoitamista edistä
viä tietojaan ja taitojaan viisi opettajankoulu
tuslaitoksen työkuukautta. 

Mitä 1 momentissa on säädetty, ei koske 
rehtoria, apulaisrehtoria, johtajaa tai opetta
jaa, joka on täyttänyt tai täyttäisi 60 vuotta 
ennen lisäkoulutuksen päättymistä. 

Tarkemmat säännökset tässä pykälässä tar
koitetusta virkavapaudesta annetaan asetuksel
la. 

5 luku 

Erinäisiä säännöksiä 

19 § 

Muutoksenhaku 

Tämän lain ja sen nojalla annetun asetuksen 
perusteella tehtyyn ammatillisen opettajakor
keakoulun johtokunnan päätökseen haetaan 
muutosta valittamalla ammattikasvatushalli
tukseen noudattaen muutoksenhausta hallinto
asioissa annettua lakia (154/50). Asetuksella 
voidaan säätää, missä asioissa ei ole valitus
oikeutta. 
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Viran tai toimen haltijan ja muun opettaja
korkeakoulun hallintoelimen kuin johtokun
nan tämän lain tai sen nojalla annetun asetuk
sen perusteella tekemään päätökseen ei saa 
hakea muutosta valittamalla. Jos johtokunnal
le kuuluva asia on johtosäännöllä siirretty 
johtokunnan alaisen viran tai toimen haltijan 
päätettäväksi, viran tai toimen haltijan on 
päätökseen tyytymättömän vaatimuksesta kui
tenkin saatettava asia johtokunnan ratkaista
vaksi. Kirjallinen vaatimus on esitettävä 14 
päivän kuluessa päätöksen tiedonsaannista. 

Tämän lain ja sen nojalla annetun asetuksen 
perusteella annettuun valtioneuvoston ja ope
tusministeriön päätökseen ei saa hakea muu
tosta valittamalla. 

20 § 

Tarkemmat säännökset 

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytän
töönpanosta annetaan asetuksella. 

6 luku 

V oimaantulo- ja siirtymäsäännökset 

21 § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1990. Lain 18 §:n säännöksiä sovelletaan 
asetuksella säädettävästä ajankohdasta. 

Tällä lailla kumotaan ammattikoulujen opet
tajaopistoista 26 päivänä tammikuuta 1962 
annettu laki (71162) ja maatalousnormaalikou
lusta 11 päivänä helmikuuta 1927 annettu laki 
(42/27) niihin myöhemmin tehtyine muutoksi
neen. 

Ammattikoulujen Hämeenlinnan opettaja
opisto ja ammattikoulujen Jyväskylän opetta
jaopisto muuttuvat tämän lain voimaan tulles
sa ammatillisiksi opettajakorkeakouluiksi. 

Järvenpään kotitalousopettajaopisto, Keski
Suomen kotitalousopettajaopisto, Högvalla se
minarium i huslig ekonomi, Åbo hemslöjdslä
rarinstitut ja Fredrika Wetterhoffin kotiteolli-

suusopettajaopisto muuttuvat tämän lain voi
maan tullessa ammatillisiksi oppilaitoksiksi, 
joissa on opettajankoulutusosasto. 

Maatalousnormaalikoulun, Kurun normaali
metsäopiston, Suomen Liikemiesten kauppa
opisto normaalikauppaoppilaitoksen, 
Svenska Handelsläroverket -nimisen oppilai
toksen, Tampereen teknillisen oppilaitoksen 
sekä Helsingin sairaanhoito-opiston, Oulun, 
Tampereen ja Turun terveydenhuolto-oppilai
toksen ja Helsingfors svenska sjukvårdsinstitut 
-mmtsen oppilaitoksen opettajankoulutusta 
järjestävät osastot tai vastaavat yksiköt muut
tuvat tämän lain voimaan tullessa mainittujen 
oppilaitosten opettajankoulutusosastoiksi. 

Ammattikoulujen Hämeenlinnan opettaja
opiston yhteydessä toimiva harjoituskoulu 
muuttuu tämän lain voimaan tullessa itsenäi
seksi ammattioppilaitokseksi. 

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

22 § 

Johtosääntöä koskeva siirtymäsäännös 

Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa tulee 
kahden vuoden kuluessa tämän lain voimaan
tulosta olla 11 § :ssä tarkoitettu johtosääntö. 
Ennen tämän lain mukaisesti hyväksyttyä ja 
vahvistettua johtosääntöä ovat johtosääntönä 
voimassa ohjesäännön määräykset siltä osin 
kuin ne eivät ole tämän lain tai sen nojalla 
annetun asetuksen säännösten vastaisia. 

23 § 

Viran ja toimen haltijoita koskeva 
siirtymäsäännös 

Nimittävä viranomainen siirtää tarvittaessa 
tämän lain voimaantullessa opettajankoulutus
ta antavan viran tai toimen haltijan, mikäli 
mahdollista, hänen entistä virkaansa tai toin
taan lähinnä vastaavaan ammatillisen opetta
jankoulutuslaitoksen virkaan tai toimeen, jos 
hän on siihen kelpoinen, sitä haettavaksi julis
tamatta. 
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2. 
Laki 

ammatillisista oppilaitoksista annetun lain 42 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan ammatillisista oppilaitoksista 10 päivänä huhti
kuuta 1987 annetun lain (487/87) 42 §:n 2 momentin 3, 4, 6 ja 7 kohta näin kuuluviksi: 

42 § 

Tällä lailla kumotaan niihin myöhemmin 
tehtyine muutoksineen: 

3) teknillisistä oppilaitoksista 26 päivänä 
toukokuuta 1939 annettu laki (153/39); 

4) kunnallisista ja yksityisistä kauppaoppi
laitoksista 20 päivänä maaliskuuta 1970 annet
tu laki (234170); 

3. 

6) maatalous-, kotitalous- ja kotiteollisuus
oppilaitoksista 19 päivänä tammikuuta 1962 
annettu laki (62162); 

7) metsäoppilaitoksista 13 päivänä maalis
kuuta 1964 annettu laki (141/64), kuitenkin 
siten, että 12 §:n säännöksiä sovelletaan edel
leenkin kesäkuun 30 päivään 1990 saakka; 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1990. 

Laki 
ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta annetun lain muuttamisesta 

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

(494/83) 1 §:n 1 momentti ja 8 §:n 1 momentti, 
näistä 1 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on 14 päivänä heinäkuuta 1989 annetussa laissa 

(674/89), sekä 
lisätään 4 lukuun uusi 13 a §, seuraavasti: 

1 § 

Lain soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan ammatillisiin oppilai
toksiin, joita tarkoitetaan ammatillisista oppi
laitoksista annetun lain (487 /87) 1 §:n 1 mo
mentissa, sekä ammatillisista opettajankoulu
tuslaitoksista annetussa laissa ( 1 ) tarkoi
tettuihin ammatillisiin opettajankoulutuslai
toksiin. 

8 § 

Valtionavustus käyttökustannuksiin 

Ammatillista peruskoulutusta antava yksityi
nen oppilaitos saa valtionavustusta käyttökus-

3 390971T 

tannuksiin samojen perusteiden mukaan kuin 
vastaava kunnallinen oppilaitos saa 5 ja 6 §:ssä 
tarkoitettua valtionosuutta. 

13 a § 

Valtionavustus opettajankoulutukseen 

Ammatillisen oppilaitoksen ylläpitäjälle suo
ritetaan oppilaitoksen opettajankoulutusosas
ton osalta ja harjoituskouluna toimivan amma
tillisen oppilaitoksen ylläpitäjälle harjoituskou
luna toimimisen osalta yksinomaan tästä kou
lutuksesta aiheutuvat 5 §:ssä tarkoitetut todel
liset käyttökustannukset sekä perustamiskus
tannuksiksi luettavat laitehankinnat valtion
avustuksena kokonaisuudessaan. 



18 1989 vp. - HE n:o 166 

Oppilaitoksen ylläpitäjälle, joka saa valtion
avustusta käyttökustannuksiin 1 momentin no-

jalla, ei suoriteta valtionavustusta näihin kus
tannuksiin muulla perusteella. 

Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 1989 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Anna-Liisa Kasurinen 
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Liite 

2. 
Laki 

ammatillisista oppilaitoksista annetun lain 42 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan ammatillisista oppilaitoksista 10 päivänä huhti
kuuta 1987 annetun lain (487 /87) 42 §:n 2 momentin 3, 4, 6 ja 7 kohta näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

42 § 

Voimassaolo 

Tällä lailla kumotaan niihin myöhemmin 
tehtyine muutoksineen 

3) teknillisistä oppilaitoksista 26 päivänä 
toukokuuta 1939 annettu laki (153/39) lukuun
ottamatta 1 ja 16 §:ää opettajankoulutusta 
koskeviita osin; 

4) kunnallisista ja yksityisistä kauppaoppilai
toksista 20 päivänä maaliskuuta 1970 annettu 
laki (234170) lukuunottamatta 1 ja 11 §:ää 
opettajankoulutusta koskeviita osin; 

6) maatalous-, kotitalous- ja kotiteollisuus
oppilaitoksista 19 päivänä tammikuuta 1962 
annettu laki (62/62) lukuunottamatta 2-4 ja 
24 §:ää opettajankoulutusta koskeviita osin; 

7) metsäoppilaitoksista 13 päivänä maalis
kuuta 1964 annettu laki (141/64) lukuunotta
matta 2, 7 ja 23 §:ää opettajankoulutusta kos
keviita osin ja siten, että 12 §:n säännöksiä 
sovelletaan edelleenkin kesäkuun 30 päivään 
1990 saakka; 

3) teknillisistä oppilaitoksista 26 päivänä 
toukokuuta 1939 annettu laki (153/39); 

4) kunnallisista ja yksityisistä kauppaoppilai
toksista 20 päivänä maaliskuuta 1970 annettu 
laki (234170); 

6) maatalous-, kotitalous- ja kotiteollisuus
oppilaitoksista 19 päivänä tammikuuta 1962 
annettu laki (62/62); 

7) metsäoppilaitoksista 13 päivänä maalis
kuuta 1964 annettu laki (141/64) kuitenkin 
siten, että 12 §:n säännöksiä sovelletaan edel
leenkin kesäkuun 30 päivään 1990 saakka; 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1990. 
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3. Laki 
ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta annetun lain muuttamisesta 

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

(494/83) 1 §:n 1 momentti ja 8 §:n 1 momentti, 
näistä 1 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on 14 päivänä heinäkuuta 1989 annetussa laissa 

(674/89), sekä 
lisätään 4 lukuun uusi 13 a §, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

1 § 

Lain soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan ammatillisiin oppilai
toksiin, joita tarkoitetaan ammatillisista oppi
laitoksista annetun lain (487 /87) 1 §:n 1 mo
mentissa. 

8 § 

Valtionavustus käyttökustannuksiin 

Ammatillista peruskoulutusta antava yksityi
nen oppilaitos saa valtionavustusta käyttökus
tannuksiin samojen perusteiden mukaan kuin 
vastaava kunnallinen oppilaitos saa 5 ja 6 §:ssä 
tarkoitettua valtionosuutta. Opettajankoulu
tusta antavalle oppilaitokselle myönnetään val
tionavustus käyttökustannuksiin kuitenkin JO 
prosentilla korotettuna. 

Ehdotus 

1 § 

Lain soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan ammatillisiin oppilai
toksiin, joita tarkoitetaan ammatillisista oppi
laitoksista annetun lain (487 /87) 1 §:n 1 mo
mentissa, sekä ammatillisista opettajankoulu
tuslaitoksista annetussa laissa ( 1 ) tarkoi
tettuihin ammatillisiin opettajankoulutuslai
toksiin. 

8 § 

Valtionavustus käyttökustannuksiin 

Ammatillista peruskoulutusta antava yksityi
nen oppilaitos saa valtionavustusta käyttökus
tannuksiin samojen perusteiden mukaan kuin 
vastaava kunnallinen oppilaitos saa 5 ja 6 §:ssä 
tarkoitettua valtionosuutta. 

13 a § 

Valtionavustus opettajankoulutukseen 

Ammatillisen oppilaitoksen ylläpitäjälle suo
ritetaan oppilaitoksen opettajankoulutusosas
ton osalta ja harjoituskouluna toimivan amma
tillisen oppilaitoksen ylläpitäjälle harjoituskou
luna toimimisen osalta yksinomaan tästä kou
lutuksesta aiheutuvat 5 §:ssä tarkoitetut todel
liset käyttökustannukset sekä perustamiskus
tannuksiksi luettavat laitehankinnat valtion
avustuksena kokonaisuudessaan. 

Oppilaitoksen ylläpitäjälle, joka saa valtion
avustusta käyttökustannuksiin 1 momentin no
jalla, ei suoriteta valtionavustusta näihin kus
tannuksiin muulla perusteella. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1990. 


