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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi ammatillisista oppilai
toksista annetun lain 1 §:n muuttamisesta ja ammatillisten oppi
laitosten rahoituksesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että taide- ja viestin
täkulttuurialan koulutuksen järjestämistä var
ten muodostetaan oma oppilaitosmuotonsa liit
tämällä ammatillisista oppilaitoksista annetun 
lain soveltamisalaan taide- ja viestintäkulttuu
rioppilaitokset. Tämä tapahtuisi muuttamalla 
nykyisen soveltamisalan mukainen kuvataide
oppilaitosmuoto laajemmaksi eri taiteen alojen 
ja viestintäkulttuurialan koulutuksen kattavak
si oppilaitosmuodoksi. 

Lainmuutos tekee mahdolliseksi lukea kysy
myksessä olevaan oppilaitosmuotoon kuulu
viksi oppilaitoksiksi paitsi nykyiset kuvataide
oppilaitokset myös sellaiset oppilaitokset, jot
ka antavat taide- ja viestintäkulttuurikoulutus
ta tai pelkästään viestintäkulttuurikoulutusta. 

Yleisradion ammattiopisto järjestäisi alan 
ammatillista peruskoulutusta siihen saakka 
kunnes taide- ja viestintäkulttuurioppilaitokset 
voivat ottaa sen tehtäväkseen. Sen jälkeen se 
keskittyisi ammatilliseen lisäkoulutukseen am
matilliseksi erikoisoppilaitokseksi määrättynä 
taide- ja viestintäkulttuurioppilaitoksena. Sen 
rahoitus säilyisi nykyisellään, mutta ammatil
listen oppilaitosten rahoituksesta annettuun la
kiin on tarpeen lisätä tällaisen uuden oppilai
tosmuodon rahoitusta koskevat säännökset. 

Esitys liittyy valtion vuoden 1991 tulo- ja 
menoarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsitel
täväksi sen yhteydessä. Lait ovat tarkoitetut 
tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 1991. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

1.1. Viestintäkulttuurialan ammatillisen 
koulutuksen tarve 

Viestintäkulttuuriala on voimakkaasti kasva
massa oleva työelämän ala, joka kattaa perin
teisen radio- ja televisiotoiminnan lisäksi muun 
muassa paikallisradiot, kaapelitelevisiot, yksi
tyiset ja julkiset telematiikka- ja kuvansiirto
palvelut, muun valon ja äänen siirron, ääni
levy-, video- ja elokuvatuotannon sekä teatteri
teknisen alan kokonaisuudessaan. 

Viestintäkulttuurialan ammattitehtävät edel
lyttävät sekä viestinnän välittämisen vaatimaa 
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teknistä että viestinnän sisältöjen tuottamisen 
vaatimaa journalistis-taiteellista ammattitaitoa. 

Taiteen ja viestintäkulttuurialan tuotannon 
taloudellinen ja teollinen kilpailukyky on vält
tämätön edellytys kansainvälistyvässä kulttuu
rivaihdossa. Uuden viestintäteknologian tar
joamien mahdollisuuksien käyttöönotto edel
lyttää ajanmukaisen taide- ja viestintäkulttuu
rialan ammatillisen koulutuksen järjestämistä. 

Viestintäkulttuurialan ammatillista koulutus
ta on näihin asti ammatillisen peruskoulutuk
sen luonteisesti antanut ainoastaan Yleisradion 
ammattiopisto. Ammattiopisto perustettiin 
vuonna 1977 antamaan yleisradion palveluk
seen tulevalle henkilöstölle peruskoulutusta 
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sekä muuta henkilöstökoulutusta, kuten jatko
ja täydennyskoulutusta. 

Sähköisessä viestinnässä tapahtunut nopea 
kehitys on lisännyt ammattitaitoisen työvoi
man kysyntää erittäin voimakkaasti. Seurauk
sena on ollut, että yleisradion kouluttamaa 
henkilöstöä on siirtynyt muiden viestintäalan 
yritysten palvelukseen. Laajenevaa työvoima
tarvetta on jouduttu pitkälti tyydyttämään ali
koulutetun työvoiman avulla. Viestintäkulttuu
rialan ammatillisesta peruskoulutuksesta huo
lehtiminen kuuluu yhteiskunnan tehtäviin, eikä 
sitä voida asettaa yksinomaan yhden viestintä
yhtiön vastuulle. 

Viestintäkulttuurialan tuotteet ja niiden laa
tu ovat merkittävällä tavalla kansallista kult
tuuria muovaava tekijä. Viime vuosien aikana 
viestintäkulttuurialan tuotannosta on tullut 
merkittävä taloudellinen tekijä. Sekä kulttuuri
sista että kansantaloudellisista syistä on välttä
mätöntä, että alan koulutus voidaan järjestää 
vähintään muiden tuotannollisesti tärkeiden 
alojen koulutusta vastaavalle tasolle. 

1.2. Viestintäkulttuurialan ammatillisen 
koulutuksen kehittäminen 

Opetusministeriö asetti 24 päivänä helmi
kuuta 1987 viestintäkulttuuritoimikunnan, jon
ka tehtäväksi annettiin muun muassa tehdä 
kiireellisesti ehdotukset viestinnän ohjelmatuo
tannon alan koulutuksen kehittämisestä ja jär
jestämisestä eri koulutustasoilla. 

Viestintäkulttuuritoimikunta asetti koulutus
jaoston. Jaoston tehtäväksi annettiin muun 
muassa selvittää viestintäalan työntekijöiden 
koulutuksen kehittämiselle asetettavat vaati
mukset ottaen huomioon tapahtunut kehitys 
ilmaisun, tekniikan, tuotannon ja levitysjärjes
telmien alueella, selvittää koulutustarpeet am
mattiryhmittäin elokuvan, television, radion ja 
videon kohdalla, selvittää opettajien koulutus
tarpeet sekä alalla jo olevan henkilöstön jatko
koulutustarpeet sekä tehdä ehdotus viestintä
alan koulutusjärjestelmän kehittämiseksi ja or
ganisoimiseksi eri koulutustasoilla. 

Koulutusjaosto tulee työskentelemään vuo
den 1990 loppuun saakka. Jaosto on luovutta
nut opetusministeriölle väliraportin (opetusmi
nisteriön työryhmien muistiaita 1989:62), jossa 
käsitellään ammatillisen ja korkea-asteen vies
tintäkulttuurialan koulutusjärjestelyitä. 

Viestintäkulttuuritoimikunnan koulutusjaos
ton esityksestä opetusministeriö asetti 29 päivä
nä huhtikuuta 1988 viestintäkulttuurialan am
matillisen koulutuksen toimikunnan, jonka 
tehtävänä oli tehdä esitys viestintäkulttuurin 
ammatillisen koulutuksen rakenteesta, mitoi
tuksesta sekä alalla mahdollisesti aloitettavien 
koulutuskokeilujen järjestämisestä. 

Samanaikaisesti viestintäkulttuurialan am
matillisen koulutuksen toimikunnan kanssa 
asetti opetusministeriö yhteensä seitsemän eril
listä opetussuunnitelmatoimikuntaa tuotanto
tekniselle alalle, kuva- ja valoilmaisun alalle, 
ääni-ilmaisun alalle, teatteritekniselle alalle 
sekä kolme taideohjaajien koulutusta suunnit
televaa toimikuntaa näyttämötaiteen harrastus
opetuksen, kuvataiteen harrastusopetuksen 
sekä elokuva- ja videotaiteen harrastusopetuk
sen alueelle. Koulutuksen rakenne- ja mitoitus
ratkaisut valmisteltiin toimikuntien yhteistyö
nä. Viestintäkulttuurialan ammatillisen koulu
tuksen toimikunta on yhteensovittanut viestin
täkulttuurin eri aloilla samanaikaisesti tehtyä 
opetussuunnitelmatyötä. Toimikunnat jättivät 
yhteisen mietintönsä (komiteanmietintö 
1990:23) 31 päivänä toukokuuta 1990. 

Yhteensovittava toimikunta jätti 8 päivänä 
toukokuuta 1989 väliraporttinsa, jossa tehtiin 
ehdotus koulutuksen rakenneratkaisuksi. Eh
dotuksen mukaan ammatillisen peruskoulutuk
sen antamista varten perustetaan viestintäkult
tuurialan ammatillisen koulutuksen peruslinja. 
Peruslinjalla annetaan koulutusta seuraavilla 
aloilla: kuva- ja valoilmaisu, ääni-ilmaisu ja 
tuotantotekninen ala. Koulutusalat ovat vas
taavat kuin Yleisradion ammattiopistossa. 

Viestintäkulttuurialan peruslinjan lisäksi 
alan koulutustarpeisiin vastattaisiin perus
tamalla teatteriteknisen alan jatkolinja. Sille 
voisivat hakeutua koulu- tai opistoasteen opin
not käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksissa tai 
muissa soveltuvissa ammatillisissa oppilaitok
sissa suorittaneet tai vastaavat ammatilliset 
taidot muutoin hankkineet henkilöt. 

Opetussuunnitelmaorganisaation tehtävänä 
oli myös laatia opetussuunnitelmat kuvatai
teen, elokuva- ja videotaiteen sekä teatteri
ilmaisun opettajien kouluttamiseksi. Opetta
jankoulutuksen järjestämistä pidettiin välttä
mättömänä taideopetuksen opettajapulan takia 
ja taiteen eri alojen ammattitaitovaatimusten 
kohoamisen vuoksi. 

Opetussuunnitelmat laadittiin osana viestin-
täkulttuurialan ammatillisen koulutuksen 



1990 vp. - HE n:o 194 3 

suunnittelutyötä kuvataiteen, elokuva- ja vi
deotaiteen alan ja teatteri-ilmaisun opettajan
koulutuksen järjestämiseksi. Työskentelyn yh
teydessä laadittiin myös lasten ja nuorten ku
vataiteen opetuksen opetussuunnitelman perus
teet. 

Taidepedagogikoulutus esitetään osittain to
teutettavaksi perustettavissa taide- ja viestintä
kulttuurioppilaitoksissa peruslinjaopintojen si
sällä tai rinnalla. Opetuksen antamiseen osal
listuvat kysymyksessä olevien oppilaitosten li
säksi korkeakoulut. Kuvataidealan pedagogi
koulutus voitaisiin järjestää taideteollisen kor
keakoulun taidepedagogiikan laitoksen sekä 
taide- ja viestintäkulttuurioppilaitoksen keski
näisenä yhteistyönä. 

Edelleen opetusministeriö asetti 2 pmvana 
toukokuuta 1989 työryhmän, jonka tehtäväksi 
annettiin laatia esitys ammatillisen ja korkea
asteen taidepedagogi- ja viestintäkulttuurikou
lutuksen aloituspaikkamääräksi. Työryhmä 
luovutti väliraporttinsa opetusministeriölle 10 
päivänä tammikuuta 1990 ja sille annettiin 
jatkotyöskentelyaikaa vuoden 1990 loppuun 
asti. 

Opetusministeriö on 20 päivänä joulukuuta 
1989 päivätyllä kirjeellään antanut ammatti
kasvatushallitukselle jatkosuunnitteluohjeet 
toimenpiteistä viestintäkulttuurialan ammatilli
sen peruslinjan perustamiseksi. Ammattikasva
tushallituksen tuli lisäksi laatia esityksensä 
vuoden 1991 tulo- ja menoarvioksi siten, että 
viestintäkulttuurialan ammatillinen koulutus 
voisi käynnistyä vuonna 1991 yhdessä tai kah
dessa uudessa ammatillisessa oppilaitoksessa. 

Valtioneuvosto on 27 päivänä syyskuuta 
1990 muuttanut vuosille 1989-91 hyväksy
määnsä keskiasteen koulutuksen kehittämisoh
jelmaa. Siinä yhteydessä on tarkistettu amma
tillisen peruskoulutuksen linjajakoa lisäämällä 
siihen viestintäkulttuurialan peruslinja, jonka 
koulutusaika peruskoulupohjaisessa koulutuk
sessa on neljä vuotta ja ylioppilaspohjaisessa 
koulutuksessa kolme ja puoli vuotta. Perus
linjaan kuuluvat medianomin, kuvailmaisu, 
medianomin, valoilmaisu, medianomin, ääni
ilmaisu sekä medianomin, tuotanto, koulutus
ammatit, jotka kaikki ovat opistoasteisia. 

1.3. Kuvataiteen ammatillisen koulutuksen ja 
viestintäkulttuurialan koulutuksen yhtey
det 

Elokuun 1 päivästä 1989 siirtyivät ammatti
kasvatushallituksen alaiset kuvataidekoulut 
Lahden taideinstituutti, Kankaanpään taide
koulu sekä Svenska konstskolan i Nykarleby 
ammatillisista oppilaitoksista annetun lain 
(487 /87) soveltamisalan piiriin kuvataideoppi
laitoksina. 

Kuvataiteilijan yhteiskunnalliset tehtävät liit
tyvät nykyisin varsinaisen taiteellisen työn 
ohella myös opettajatyöhön, visuaalisen ympä
ristön suunnitteluun, järjestötehtäviin, muihin 
kulttuurialan asiantuntijatehtäviin sekä viestin
täalaan. 

Taide- ja kulttuuriopetus muodostaa yhtei
sen pohjan viestintäkulttuurin, käsi- ja taidete
ollisuus- sekä kuvataidekoulutukselle. Näillä 
aloilla taide ja kulttuuri saavat tekniikan avulla 
eri ilmenemismuotoja. Yhteisen koulutus
pohjan vuoksi kyseisten alojen välillä säilyte
tään kiinteä opetuksellinen ja hallinnollinen 
yhteys. Erityisesti viestintätekniikan ja tieto
tekniikan nopea kehitys on antanut mahdolli
suuden käyttää uusia taiteellisen työn ilmaisu
välineitä, tuotannon jakelukanavia ja kansa
laisten kulttuurisia osallistumismahdollisuuk
sia. Viestintäteknologian mahdollistaman va
lon, äänen ja liikkeen mukaanotolla taiteen 
ammatilliseen koulutukseen luova taide voi 
opetuksellisesti hyötyä teknologian ja elektro
niikan sovelluksista. Lisäksi voidaan saavuttaa 
uusia yleisöryhmiä ja kehittää uusia ulottu
vuuksia luonnon, yhteiskunnan ja ihmisen väli
sen vuorovaikutuksen uudelleenarviointiin. 
Edellä esitetyn perusteella on tarkoituksenmu
kaista sijoittaa viestintäkulttuurialan koulutus 
samaan oppilaitosmuotoon kuvataiteen koulu
tuksen kanssa. 

1.4. Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitosten 
perustamistarve 

Viestintäkulttuurialan ammatillisen koulu
tuksen suunnittelun ja toimeenpanon kannalta 
on merkittävimmiksi taustatekijöiksi luettava 
seuraavat: 

1) Yleisradion ammattiopisto keskittää mer
kittävimmät koulutusresurssiosa ammatilliseen 
lisäkoulutukseen pysyen ammatillisista oppilai-
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toksista annetussa laissa tarkoitettuna amma
tillisena erikoisoppilaitoksena; 

2) viestintäkulttuurialan ammatillisen perus
koulutuksen päävastuu voidaan siirtää amma
tillisiin oppilaitoksiin ja korkeakouluihin; 

3) paikallis- ja lähiradio- sekä televisiotoi
minta todennäköisesti laajenevat nykyisestä jo 
1990-luvulla; 

4) kunnat, oppilaitokset, sosiaali- ja tervey
sala, järjestöt, kulttuurilaitokset sekä yritykset 
kehittävät viestintä- ja kuvansiirtopalvelujaan; 

5) free-lance-ohjelmatuotanto tulee viestin
nän kehittyessä ja monipuolistuessa lisäänty
mään ja ohjelmantekijöiden tarve kasvamaan; 
sekä 

6) yleinen tietoverkko tarjoaa mahdollisuu
den telemaattisten palveluiden kehittämiseen ja 
kansalaisten keskinäisen viestinnän lisääntymi
seen. 

Viestintäkulttuurialan ammatillisen koulu
tuksen toimikunta totesi välimuistiossaan, että 
useat taloudelliset kehitysennusteet, teknolo
gian kehitys ja ammattirakenteiden muutokset 
viittaavat siihen, että viestintäkulttuurialan 
ammattilaisten koulutustarve lisääntyy. 

Edellytykset vaativan kuva-, valo-, ääni- ja 
tuotantotekniikan ammattilaisten kouluttami
seen ovat otollisimmat siellä, missä sijaitsevat 
korkeakoulut, keskeiset taidelaitokset, harjoit
telupaikat, erikoiskoulutettu työvoima ja muut 
taloudelliset resurssit. 

Suurten kaupunkikeskusten ulkopuolelle jär
jestetyllä viestintäkulttuurialan ammatillisella 
koulutuksella voidaan myötävaikuttaa yleisen 
yhteiskunta- ja aluepolitiikan tavoitteiden to
teutumiseen ja edistää alueellisen koulutuksen 
ja työelämän yhteyksien tiivistymistä sekä alu
eellista yritystoimintaa. 

Viestintäkulttuurialan ammatillisen koulu
tuksen käynnistämisestä on tehty useita paik
kakuntakohtaisia aloitteita. 

1.5. Ehdotetut muutokset 

Ehdotetuilla muutoksilla on tarkoitus saat
taa loppuun edellä kuvattu valmistelutyö 
muuttamalla ammatillisista oppilaitoksista an
netun lain nykyisen soveltamisalan mukainen 
kuvataideoppilaitosmuoto laajemmaksi eri tai
teen alojen ja viestintäkulttuurialan koulutuk
sen kattavaksi oppilaitosmuodoksi. Se muo
dostettaisiin liittämällä ammatillisista oppilai
toksista annetun lain soveltamisalaan taide- ja 

viestintäkulttuurioppilaitokset. Lainmuutos te
kee mahdolliseksi lukea kysymyksessä olevaan 
oppilaitosmuotoon kuuluviksi oppilaitoksiksi 
paitsi kuvataideoppilaitokset myös taide- ja 
viestintäkulttuurikoulutusta antavia tai pelkäs
tään viestintäkulttuurikoulutusta antavia oppi
laitoksia. 

Sen jälkeen kun taide- ja viestintäkulttuuri
oppilaitokset on lisätty ammatillisista oppilai
toksista annetun lain 1 §:n 1 momentissa sää
detyn soveltamisalan piiriin, tulevat oppilaitok
set, joita varten valtioneuvosto myöntää saman 
lain 4 §:ssä tarkoitetun ylläpitämisluvan, sa
malla myös ammatillisten oppilaitosten rahoi
tuksesta annetun lain (494/83) ja ammatillisten 
oppilaitosten oppilaiden opintososiaalisista 
eduista annetun lain (498/83) soveltamisalan 
piiriin. Hallituksen esityksessä valtion vuoden 
1991 tulo- ja menoarvioksi, johon tämä esitys 
liittyy, on varauduttu siihen, että 1 päivästä 
elokuuta 1991lukien edellä tarkoitettu taide- ja 
viestintäkulttuurioppilaitoksen ylläpitämislupa 
myönnettäisiin yhdelle uudelle ylläpitäjälle. 

Edellä esitetyn perusteella ehdotetaan, että 
ammatillisista oppilaitoksista annetun lain 
1 §:n 1 momenttiin lisättäisiin taide- ja viestin
täkulttuurioppilaitokset. 

Yleisradion ammattiopisto on ammattioppi
laitos, joka on ammatillisista erikoisoppilaitok
sista annetulla valtioneuvoston päätöksellä 
(649/87) määrätty ammatilliseksi erikoisoppi
laitokseksi. Se järjestäisi alan ammatillista pe
ruskoulutusta siihen saakka kunnes taide- ja 
viestintäkulttuurioppilaitokset voivat ottaa sen 
tehtäväkseen. Sen jälkeen se keskittyisi amma
tilliseen lisäkoulutukseen erikoisoppilaitokseksi 
määrättävänä taide- ja viestintäkulttuurioppi
laitoksena. Ammatillisten oppilaitosten rahoi
tuksesta annetun lain 11 §:ään ehdotetaan sen 
vuoksi lisättäväksi erikoisoppilaitokseksi mää
rätyn taide- ja viestintäkulttuurioppilaitoksen 
rahoitusta koskevat säännökset. 

2. Asian valmistelu 

Tarpeellisten säädösmuutosten laatimista 
varten opetusministeriö asetti 30 päivänä maa
liskuuta 1990 työryhmän. Työryhmän tuli eh
dotuksia valmistellessaan pitää ensisijaisena 
lähtökohtana sitä, että viestintäkulttuurialan 
koulutuksen järjestämiseksi kuvataideoppilai
tosten tehtäväalue laajennetaan taide- ja vies
tintäkulttuurioppilaitos -nimiseksi oppilaitos-
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muodoksi. Työryhmä laati ehdotuksensa halli
tuksen esityksen muotoon ja kuuli siitä asian
tuntijoina alan laitoksia ja järjestöjä. Esitys on 
viimeistelty virkatyönä. 

3. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Esityksestä aiheutuvat lopulliset taloudelliset 
vaikutukset riippuvat ensisijaisesti siitä, missä 
laajuudessa taide- ja viestintäkulttuurioppilai
toksia vastaisuudessa perustetaan. Vuonna 
1991 perustettavaksi suunniteltu yksi taide- ja 
viestintäkulttuurioppilaitos tulisi ammatillisten 
oppilaitosten rahoituksesta annetun lain mu
kaisen lakisääteisen valtionavun piiriin. Sen 
valtionapu käyttökustannuksiin olisi noin 70 
prosenttia. Oppilaitoksen käyttökustannukset 
olisivat vuodessa noin 1 ,2 miljoonaa markkaa, 
josta valtionosuus olisi noin 0,8 miljoonaa 
markkaa. Vuoden 1991 osalle aiheutuvat lisä
kustannukset 1 päivästä elokuuta 1991 lukien 
on otettu huomioon valtion vuoden 1991 tulo
ja menoarvioesityksessä. Esityksellä on myös 
kunnallistaloudelliset vaikutuksensa, koska op
pilaiden kotikunnat osallistuvat oppilaitosten 
ammatillisen peruskoulutuksen rahoitukseen. 
Kotikuntien rahoitusosuus on noin 30 prosent
tia käyttökustannuksista eli vuodessa noin 
400 000 markkaa. 

1. 

4. Tarkemmat säännökset ja 
määräykset 

Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitoksista 
annettaisiin ammatillisia oppilaitoksia koske
van lain nojalla muiden oppilaitosmuotojen 
tapaan asetus, joka sisältäisi lakia täydentävät 
säännökset muun muassa taide- ja viestintä
kulttuurioppilaitosten koulutusaloista, ylläpitä
misestä, hallinnosta, työajasta ja opetuksesta, 
opiskelijoista sekä viroista ja toimista. 

Ammatillisista erikoisoppilaitoksista annet
tua valtioneuvoston päätöstä muutettaisiin si
ten, että Yleisradion ammattiopisto olisi eri
koisoppilaitokseksi määrätty taide- ja viestintä
kulttuurioppilaitos. 

5. Voimaantulo 

Esitys liittyy valtion vuoden 1991 tulo- ja 
menoarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsitel
täväksi sen yhteydessä. Lait ehdotetaan tule
viksi voimaan 1 päivänä elokuuta 1991. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotuk
set: 

Laki 
ammatillisista oppilaitoksista annetun lain 1 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ammatillisista oppilaitoksista 10 päivänä huhtikuuta 1987 annetun lain ( 487 /87) 

1 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 14 päivänä heinäkuuta 1989 annetussa laissa (673/89), 
seuraavasti: 

1 § 

Lain soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan ammattikasvatushalli
tuksen alaisiin ammatillisiin oppilaitoksiin, joi
ta ovat: 

1) ammattioppilaitokset; 
2) hotelli- ja ravintolaoppilaitokset; 
3) kauppaoppilaitokset; 
4) koti- ja laitostalousoppilaitokset; 
5) käsi- ja taideteollisuusoppilaitokset; 
6) maatalousalan oppilaitokset; 
7) merenkulkuoppilaitokset; 
8) metsä- ja puutalousoppilaitokset; 

9) sosiaalialan oppilaitokset; 
10) taide- ja viestintäkulttuurioppilaitokset; 
11) teknilliset oppilaitokset; 
12) terveydenhuolto-oppilaitokset; 
13) ammatilliset erikoisoppilaitokset; sekä 
14) ammatilliset erityisoppilaitokset. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 
1991. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toi
menpiteisiin. 
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2. 
Laki 

ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta 

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

(494/83) 11 §:n 1 momentin 2 kohta ja 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat 10 päivänä huhtikuuta 
1987 annetussa laissa ( 489/87), seuraavasti: 

11§ 

Valtionavustus ammatillisille 
erikoisoppilaitoksille 

Ammatillisille erikoisoppilaitoksille suorite
taan valtionavustusta seuraavasti: 

2) ammatilliseksi erikoisoppilaitokseksi mää
rätyn ammattioppilaitoksen, hotelli- ja ravinto
laoppilaitoksen sekä taide- ja viestintäkulttuu
rioppilaitoksen ylläpitäjälle myönnetään val
tionavustusta 66 prosenttia ja ammatilliseksi 
erikoisoppilaitokseksi määrätyn kauppaoppi
laitoksen ylläpitäjälle valtioneuvoston vahvis
tamien perusteiden mukaisesti 30-75 prosent
tia tämän lain 5 §:n 1 momentin 1 ja 3-5 
kohdassa tarkoitettuihin käyttökustannuksiin 
kouluruokailusta aiheutuvia kustannuksia lu-

Helsingissä 5 päivänä lokakuuta 1990 

kuun ottamatta. Edellä 5 §:n 1 momentin 5 
kohdassa tarkoitettuihin käyttömenoihin 
myönnetään valtionavustusta kuitenkin todel
listen kustannusten mukaan. 

Opetusministeriö voi erityisestä syystä mää
rätä 1 momentissa tarkoitetun ammattioppilai
toksen, hotelli- ja ravintolaoppilaitoksen sekä 
taide- ja viestintäkulttuurioppilaitoksen käyttö
kustannuksiin myönnettävän valtionavus
tuksen pienemmäksi kuin 66 prosenttia, ei 
kuitenkaan pienemmäksi kuin 50 prosenttia. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 
1991. 

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

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Anna-Liisa Kasurinen 
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Liite 

1. 
Laki 

ammatillisista oppilaitoksista annetun lain 1 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ammatillisista oppilaitoksista 10 päivänä huhtikuuta 1987 annetun lain (487/87) 

1 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 14 päivänä heinäkuuta 1989 annetussa laissa (673/89), 
seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

1 § 

Lain soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan ammattikasvatushalli
tuksen alaisiin ammatillisiin oppilaitoksiin, joi
ta ovat: 

1) ammattioppilaitokset; 
2) hotelli- ja ravintolaoppilaitokset; 
3) kauppaoppilaitokset; 
4) koti- ja laitostalousoppilaitokset; 
5) kuvataideoppilaitokset; 
6) käsi- ja taideteollisuusoppilaitokset; 
7) maatalousalan oppilaitokset; 
8) merenkulkuoppilaitokset; 
9) metsä- ja puutalousoppilaitokset; 
10) sosiaalialan oppilaitokset; 
11) teknilliset oppilaitokset; 
12) terveydenhuolto-oppilaitokset; 
13) ammatilliset erikoisoppilaitokset; sekä 
14) ammatilliset erityisoppilaitokset. 

Ehdotus 

1 § 

Lain soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan ammattikasvatushalli
tuksen alaisiin ammatillisiin oppilaitoksiin, joi
ta ovat: 

1) ammattioppilaitokset; 
2) hotelli- ja ravintolaoppilaitokset; 
3) kauppaoppilaitokset; 
4) koti- ja laitostalousoppilaitokset; 
5) käsi- ja taideteollisuusoppilaitokset; 
6) maatalousalan oppilaitokset; 
7) merenkulkuoppilaitokset; 
8) metsä- ja puutalousoppilaitokset; 
9) sosiaalialan oppilaitokset; 
10) taide- ja viestintäkulttuurioppilaitokset; 
11) teknilliset oppilaitokset; 
12) terveydenhuolto-oppilaitokset; 
13) ammatilliset erikoisoppilaitokset; sekä 
14) ammatilliset erityisoppilaitokset. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 
1991. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toi
menpiteisiin. 
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2. 
Laki 

ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta 

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

(494/83) 11 §:n 1 momentin 2 kohta ja 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat 10 päivänä huhtikuuta 
1987 annetussa laissa (489/87), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

11 § 

Valtionavustus ammatillisille 
erikoisoppilaitoksille 

Ammatillisille erikoisoppilaitoksille suorite
taan valtionavustusta seuraavasti: 

2) ammatilliseksi erikoisoppilaitokseksi mää
rätyn ammattioppilaitoksen sekä hotelli- ja 
ravintolaoppilaitoksen ylläpitäjälle myönne
tään valtionavustusta 66 prosenttia ja ammatil
liseksi erikoisoppilaitokseksi määrätyn kauppa
oppilaitoksen ylläpitäjälle valtioneuvoston vah
vistamien perusteiden mukaisesti 30-75 pro
senttia tämän lain 5 §:n 1 momentin 1 ja 3-5 
kohdassa tarkoitettuihin käyttökustannuksiin 
kouluruokailusta aiheutuvia kustannuksia lu
kuun ottamatta. Edellä 5 §:n 1 momentin 5 
kohdassa tarkoitettuihin käyttömenoihin 
myönnetään valtionavustusta kuitenkin todel
listen kustannusten mukaan. 

Opetusministeriö voi erityisestä syystä mää
rätä 1 momentissa tarkoitetun ammattioppilai
toksen sekä hotelli- ja ravintolaoppilaitoksen 
käyttökustannuksiin myönnettävän valtion
avustuksen pienemmäksi kuin 66 prosenttia, ei 
kuitenkaan pienemmäksi kuin 50 prosenttia. 

Ehdotus 

11 § 

Valtionavustus ammatillisille 
erikoisoppilaitoksille 

Ammatillisille erikoisoppilaitoksille suorite
taan valtionavustusta seuraavasti: 

2) ammatilliseksi erikoisoppilaitokseksi mää
rätyn ammattioppilaitoksen, hotelli- ja ravinto
laoppilaitoksen sekä taide- ja viestintäkulttuu
rioppilaitoksen ylläpitäjälle myönnetään val
tionavustusta 66 prosenttia ja ammatilliseksi 
erikoisoppilaitokseksi määrätyn kauppaoppi
laitoksen ylläpitäjälle valtioneuvoston vahvis
tamien perusteiden mukaisesti 30-75 prosent
tia tämän lain 5 §:n 1 momentin 1 ja 3-5 
kohdassa tarkoitettuihin käyttökustannuksiin 
kouluruokailusta aiheutuvia kustannuksia lu
kuun ottamatta. Edellä 5 §:n 1 momentin 5 
kohdassa tarkoitettuihin käyttömenoihin 
myönnetään valtionavustusta kuitenkin todel
listen kustannusten mukaan. 

Opetusministeriö voi erityisestä syystä mää
rätä 1 momentissa tarkoitetun ammattioppilai
toksen, hotelli- ja ravintolaoppilaitoksen sekä 
taide- ja viestintäkulttuurioppilaitoksen käyttö
kustannuksiin myönnettävän valtionavus
tuksen pienemmäksi kuin 66 prosenttia, ei 
kuitenkaan pienemmäksi kuin 50 prosenttia. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 
1991. 

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


