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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ammatillisten op
pilaitosten rahoituksesta annetun lain 19 ja 24 §:n muuttami
sesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi amma
tillisten oppilaitosten rahoituksesta annettua 
lakia. Ehdotuksen mukaan väliaikaisen amma
tillisen koulutuksen päätöksentekojärjestelmää 
muutettaisiin siten, että valtion asianomaisena 
viranomaisena toimisi oppilaitosmuodosta riip
pumatta lääninhallitus. 

Lisäksi ehdotetaan, että kunnallisissa ja yk
sityisissä ammatillista peruskoulutusta antavis-

sa ammatillisissa oppilaitoksissa vuosina 1986-
91 noudatettua valtionosuuden ja -avustuksen 
myöntämismenettelyä, jossa rehtorien ja opet
tajien palkkauskustannusten valtionosuus ja 
-avustus määräytyy todellisten menojen mu
kaan, jatketaan edelleen vuonna 1992. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuo
den 1992 alusta. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

1.1. Asianomainen valtion viranomainen 
väliaikaisessa ammatillisessa koulutuk
sessa 

Ammatillisista oppilaitoksista annetun lain 
(487/87) 35 §:n mukaan ammatillisessa oppilai
toksessa voidaan järjestää ammatillista koulu
tusta väliaikaisesti ja siinä poiketa tämän lain 
ja sen nojalla annetun asetuksen säännöksistä 
valtioneuvoston vahvistamien perusteiden mu
kaisesti. Ammatillisen koulutuksen järjestämi
sestä väliaikaisesti annetun valtioneuvoston 
päätöksen 3 §:n 1 momentin (1066/89) mukaan 
koulutus voidaan aloittaa lääninhallituksen lu
valla sen määräämänä ajankohtana. Luvan 
teknillisessä oppilaitoksessa, merenkulkuoppi
laitoksessa ja ammatillisessa erikoisoppilaitok
sessa järjestettävän väliaikaisen koulutuksen 
aloittamiseen antaa kuitenkin opetushallitus. 

Vastaavasti ammatillisten oppilaitosten ra
hoituksesta annetun lain, jäljempänä rahoitus-
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laki, 19 §:n 1 momentin (668/88) mukaan kun
tien ja kuntainliittojen valtionosuuksista ja 
-avustuksista annetussa laissa (35/73) tarkoitet
tuna valtion asianomaisena viranomaisena toi
mii väliaikaiseen ammatilliseen koulutukseen 
valtionosuutta tai -avustusta myönnettäessä 
lääninhallitus lukuun ottamatta teknillisiä op
pilaitoksia, merenkulkuoppilaitoksia ja amma
tillisia erikoisoppilaitoksia, joiden osalta valti
on asianomaisena viranomaisena toimii keskus
virasto. 

Väliaikaista ammatillista koulutusta tarvi
taan ennakoimattomien ja lyhytaikaisten kou
lutustarpeiden tyydyttämiseen. Järjestelmän on 
kyettävä joustavasti laajenemaan ja supistu
maan. Valtion vuoden 1992 tulo- ja menoar
vioesityksen mukaan tarkoituksena on, että 
väliaikaiseen koulutukseen otettaisiin vuodesta 
1992 alkaen vain aikuisopiskelijoita. Aikuis
koulutuksen järjestäminen edellyttää entistä 
suurempaa joustavuutta päätöksenteossa. Tä
män vuoksi ja yhdenmukaisesti hallinnon yleis
ten kehittämisperiaatteiden kanssa ehdotetaan 
rahoituslain 19 §:n 1 momenttia muutettavaksi 
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siten, että valtion asianomaisena viranomaisena 
väliaikaiseen ammatilliseen koulutukseen val
tionosuutta tai -avustusta myönnettäessä toimii 
aina lääninhallitus. 

1.2. Valtionosuus ja -avustus rehtorien ja 
opettajien palkkauskustannuksiin 

Rahoituslain 5 §:n 1 momentin 1 kohdan 
mukaan ammatillista peruskoulutusta antava 
kunnallinen oppilaitos saa valtionosuutta käyt
tökustannuksiksi luettaviin rehtorien ja opetta
jien palkkauskustannuksiin rahamäärän, joka 
vastaa likimäärin todellisia menoja ja joka 
määräytyy asetuksella säädettävien laskennal
listen perusteiden mukaan. Lain 8 §:n mukaan 
ammatillista peruskoulutusta antava yksityinen 
oppilaitos saa valtionavustusta samojen perus
teiden mukaan kuin vastaava kunnallinen op
pilaitos saa valtionosuutta. Lain 24 §:n 3 mo
mentin mukaan edellä mainittuihin palkkaus
kustannuksiin suoritetaan valtionosuutta ja 
-avustusta vuosilta 1986-91 kuitenkin todellis
ten menojen mukaan. 

Edellä tarkoitettujen laskennallisten valtion
osuusperusteiden käyttöönottoa on alunperin 
lykätty, koska on katsottu, että ammatillisiin 
oppilaitoksiin tulisi kehittää tuntikehysjärjestel
mä, jota käytettäisiin myös valtionosuuden ja 
-avustuksen määräytymisperusteena. Ammatil
lisissa oppilaitoksissa on 1 päivästä elokuuta 
1990 otettu käyttöön tuntikehysjärjestelmä am
matillisista oppilaitoksista annetun lain 17 ja 
21 §:n muuttamisesta annetulla lailla. 

Valtioneuvosto teki 28 päivänä kesäkuuta 
1990 periaatepäätöksen kuntien valtion
osuusuudistuksesta. Sen pohjalta uudistetaan 
sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetus- ja 
kulttuuritoimen valtionosuusjärjestelmä vuo
den 1993 alusta. Eduskunnalle on lähiaikoina 
tarkoitus antaa esitys opetus- ja kulttuuritoi
men rahoitusta koskevaksi lainsäädännöksi. 
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ope
tus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta sekä siitä 
aiheutuvat muutokset muuhun lainsäädäntöön. 
Esitys on osa yleistä kuntien valtionosuusuu
distusta. Opetustoimen valtionosuudet määräy
tyisivät laskennallisten perusteiden mukaan. 
Ehdotetulla opetus- ja kulttuuritoimen rahoi
tusta koskevalla lailla kumottaisiin laki amma
tillisten oppilaitosten rahoituksesta. Siihen asti 
edellä mainittujen laskennallisten valtionosuus-

perusteiden käyttöönottoa on edelleen tarkoi
tuksenmukaista lykätä. 

Edellä olevan johdosta ehdotetaan, että ra
hoituslain 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 1992 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 organisatoriset ja 
henkilöstövaikutukset 

Väliaikaisen ammatillisen koulutuksen rahoi
tustehtävien siirtäminen kaikilta osin lääninhal
litukseen lisää joustavuutta päätöksenteossa. 

Tehtävien siirto lääninhallituksiin ei lisää 
henkilöstötarvetta lääninhallituksissa. 

4. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

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

5. Tarkemmat säännökset ja mää
räykset 

Ammatillisen peruskoulutuksen järjestämi
sestä väliaikaisesti annettua valtioneuvoston 
päätöstä on tarkoitus muuttaa siten, että lää
ninhallitus päättäisi oppilaitosmuodosta riippu-
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matta väliaikaisen ammatillisen koulutuksen 
aloittamisesta. 

6. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan päivä
nä tammikuuta 1992. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta annetun lain 19 ja 24 §:n muuttamisesta 

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

(494/83) 19 §:n 1 momentti ja 24 §:n 3 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat, 19 §:n 1 momentti 15 päivänä heinäkuuta 1988 annetussa laissa (668/88) 

ja 24 §:n 3 momentti 28 päivänä joulukuuta 1990 annetussa1.laissa (1375/90), seuraavasti: 

19 § 

Valtion asianomainen viranomainen 

Valtionosuuslaissa tarkoitettuna valtion asi
anomaisena viranomaisena toimii opetushalli
tus, väliaikaiseen ammatilliseen koulutukseen 
valtionosuutta tai -avustusta myönnettäessä 
kuitenkin lääninhallitus. 

24 § 

Siirtymäsäännökset 

Edellä 5 §:n 1 momentin 1 kohdasta poiketen 

Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 1991 

kunnallisten ja yksityisten ammatillista perus
koulutusta autavien oppilaitosten rehtorien ja 
opettajien palkoista sekä niistä menevistä työn
antajien sosiaaliturvamaksuista ja eläkevakuu
tusmaksuista aiheutuviin kustannuksiin suori
tetaan valtionosuutta ja -avustusta vuosilta 
1986-92 todellisten menojen mukaan. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1992. 

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

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Opetusministeri Riitta Uosukainen 
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Liite 
Laki 

ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta annetun lain 19 ja 24 §:n muuttamisesta 

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

(494/83) 19 §:n 1 momentti ja 24 §:n 3 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat, 19 §:n 1 momentti 15 päivänä heinäkuuta 1988 annetussa laissa (668/88) 

ja 24 §:n 3 momentti 28 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa (1375/90), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

19 § 

Valtion asianomainen viranomainen 

Valtionosuuslaissa tarkoitettuna valtion asi
anomaisena viranomaisena toimii ammattikas
vatushallitus, väliaikaiseen ammatilliseen kou
lutukseen valtionosuutta tai -avustusta myön
nettäessä kuitenkin teknillisiä oppilaitoksia, me
renkulkuoppilaitoksia ja ammatillisia erikoisop
pilaitoksia lukuun ottamatta lääninhallitus. 

Valtionosuuslaissa tarkoitettuna valtion asi
anomaisena viranomaisena toimii opetushalli
tus, väliaikaiseen ammatilliseen koulutukseen 
valtionosuutta tai -avustusta myönnettäessä 
kuitenkin lääninhallitus. 

24 § 

Siirtymäsäännökset 

Edellä 5 §:n 1 momentin 1 kohdasta poiketen 
kunnallisten ja yksityisten ammatillista perus
koulutusta autavien oppilaitosten rehtorien ja 
opettajien palkoista sekä niistä menevistä työn
antajan sosiaaliturvamaksuista ja eläkevakuu
tusmaksuista aiheutuviin kustannuksiin suori
tetaan valtionosuutta ja -avustusta vuosilta 
1986-91 todellisten menojen mukaan. 

Edellä 5 §:n 1 momentin 1 kohdasta poiketen 
kunnallisten ja yksityisten ammatillista perus
koulutusta autavien oppilaitosten rehtorien ja 
opettajien palkoista sekä niistä menevistä työn
antajan sosiaaliturvamaksuista ja eläkevakuu
tusmaksuista aiheutuviin kustannuksiin suori
tetaan valtionosuutta ja -avustusta vuosilta 
1986-92 todellisten menojen mukaan. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1992. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryh
tyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimen
piteisiin. 


