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

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että kunnallisissa ja 
yksityisissä ammatillista peruskoulutusta anta
vissa ammatillisissa oppilaitoksissa vuosina 
1986-90 noudatettua valtionosuuden myöntä
mismenettelyä, jossa rehtorien ja opettajien 

palkkauskustannusten valtionosuus määräytyy 
todellisten menojen mukaan, jatkettaisiin edel
leen vuonna 1991. 

Laki on tarkoitus saattaa voimaan vuoden 
1991 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 1986-1990 kuitenkin todellisten me
nojen mukaan. 

Edellä tarkoitettujen laskennallisten valtion
osuusperusteiden käyttöönottoa on lykätty, 
koska on katsottu, että ammatillisiin oppilai
toksiin tulisi kehittää tuntikehysjärjestelmä, jo
ta käytettäisiin myös valtionosuuden määräyty
misperusteena. Ammatillisissa oppilaitoksissa 
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on ammatillisista oppilaitoksista annetun lain 
17 ja 21 §:n muuttamisesta annetulla lailla 
(565/90) otettu käyttöön 1 päivästä elokuuta 
1990 tuntikehysjärjestelmä. 

Valtioneuvosto on 28 päivänä kesäkuuta 
1990 tehnyt periaatepäätöksen kuntien valtion
osuusuudistuksesta. Uudistuksen tavoitteena 
on saada aikaan kuntien valtionosuusjärjestel
mä, jossa opetus- ja kulttuuritoimen sekä sosi
aali- ja terveyshuollon tehtäväkohtaiset val
tionavut määräytyisivät laskennallisesti sekä 
perustuisivat kantokykyluokitukseen. Kuntien 
välisiä taloudellisia eroja tasattaisiin lisäksi 
verotulojen täydennyksellä tai yleisillä valtion
osuuksilla. Uudistus pyritään toteuttamaan 
vuoden 1992 alusta lukien. 

Periaatepäätöksen mukaan ammatillisten 
oppilaitosten käyttökustannusten määräyty
misperusteena olisivat pääasiassa seuraavat te
kijät: oppilasmäärä, majoitettavien ja kuljetet
tavien oppilaiden määrä ja kieliolosuhteet. 
Ammatillisten oppilaitosten ryhmittely oppilai
tosmuotojen mukaan otettaisiin lisäksi huo
mioon. Lisäksi tulee selvittää tuntikehyksen 
huomioon ottamista laskentaperusteissa. 

Opetusministeriö on 13 päivänä elokuuta 
1990 asettanut työryhmän valmistelemaan sa-
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notun periaatepäätöksen pohjalta ministeriön 
hallinnonalan valtionosuusuudistusta. Tämän 
vuoksi on tarkoituksenmukaista, että tuntike
hykseen perustuvien laskennallisten valtiona
puperusteiden käyttöönotto selvitetään tässä 
yhteydessä. 

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 1991 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 päivä
nä tammikuuta 1991. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta 

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

(494/83) 24 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on 17 päivänä marraskuuta 1989 annetussa laissa 
(995/89), seuraavasti: 

24 § 

Siirtymäsäännökset 

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

Helsingissä 5 päivänä lokakuuta 1990 

työnantajan sosiaaliturvamaksuista ja elä
kevakuutusmaksuista aiheutuviin kustannuk
siin suoritetaan valtionosuutta ja -avustusta 
vuosilta 1986-91 todellisten menojen mukaan. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1991. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Anna-Liisa Kasurinen 
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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 

(494/83) 24 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on 17 päivänä marraskuuta 1989 annetussa laissa 
(995/89), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

24 § 

Siirtymäsäännökset 

Edellä 5 §:n 1 momentin 1 kohdasta poike
ten kunnallisten ja yksityisten ammatillista pe
ruskoulutusta autavien 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. 

Edellä 5 §:n 1 momentin 1 kohdasta poike
ten kunnallisten ja yksityisten ammatillista pe
ruskoulutusta autavien oppilaitosten rehtorien 
ja opettajien palkoista sekä niistä menevistä 
työnantajan sosiaaliturvamaksuista ja elä
kevakuutusmaksuista aiheutuviin kustannuk
siin suoritetaan valtionosuutta ja -avustusta 
vuosilta 1986-91 todellisten menojen mukaan. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1991. 


