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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ammatillisten oppilaitos
ten oppilaiden opintososiaalisista eduista annetun lain 2 ja 4 §:n 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi amma
tillisten oppilaitosten oppilaiden opintososiaa
lisista eduista annettua lakia. 

Ehdotuksen mukaan jatkolinjojen opiskeli
joiden opintososiaaliset edut ja oppilasmaksut 
tulisivat määräytymään samalla tavalla kuin 
aikuiskoulutuksena järjestetyn ammatillisen pe
ruskoulutuksen opiskelijoiden. 

Lakia ehdotetaan lisäksi muutettavaksi niin, 
että oppilasmaksujen sovittaminen opiskelijan 
maksukyvyn mukaan on mahdollista. Myös 
oppilasmaksujen määräytymistapa valtion am
matillisissa oppilaitoksissa selkeytettäisiin. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuo
den 1994 alusta. 

PERCSTELUT 

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset 

Ammatillisten oppilaitosten oppilaiden opin
tososiaalisista eduista annetun lain (498/83) 
lähtökohtana on siinä tarkoitettujen opin
tososiaalisten etujen järjestäminen tai antami
nen kaikille lain soveltamisalaan kuuluvien 
oppilaitosten opiskelijoille. Lain säätämisen jäl
keen oppilaitokset ryhtyivät yhä laajemmin 
järjestämään aikuisille tarkoitettua ammatillista 
peruskoulutusta, jossa opetussuunnitelmat 
poikkeavat nuorille tarkoitetun peruskoulutuk
sen opetussuunnitelmista muun muassa siten, 
että tuntimäärä on pienempi ja opetus soveltuu 
annettavaksi myös iltaisin. Tämän vuoksi pi
dettiin perusteltuna, että aikuisten ammatillisen 
peruskoulutuksen edut määräytyisivät eri ta
voin kuin nuorisolle tarkoitetussa koulutukses
sa. Lain 2 §:ään lisättiin (626/85) rajoitus, jonka 
mukaan lain edellyttämä maksuton ruokailu, 
koulumatkaetu sekä maksuton asuminen koski 
aikuisten ammatillisen peruskoulutuksen opis
kelijoita ainoastaan, jos näin asetuksella sää
dettäisiin. Samalla muutettiin lain 4 §:ää siten, 
että oppilasmaksujen periminen aikuisten am-
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matillisen peruskoulutuksen opiskelijoilta tuli 
mahdolliseksi. Jatkolinjoilla opiskelevat jäivät 
tällöin edelleen kaikkien lain suomien etujen 
piiriin eikä heiltä siis näin ollen ole ollut 
mahdollista myöskään periä oppilasmaksuja 
kuten on ollut mahdollista tehdä aikuisten 
peruskoulutuksessa. Jatkolinjakoulutus on kui
tenkin selkeästi aikuiskoulutusta, jossa edelly
tetään pääsyvaatimuksena muun muassa sa
maa vähintään 25 vuoden ikää kuin aikuisten 
ammatillisessa peruskoulutuksessakin. Jatko
linjoilla opiskelevien aikuisopiskelijoiden saat
tamiseksi opintososiaalisten etujen suhteen sa
maan asemaan ammatillisen peruskoulutuksen 
aikuisopiskelijoiden kanssa ehdotetaan lain 2 ja 
4 pykäliin tehtäväksi tätä edellyttävät muutok
set. 

Suomen Hallitusmuodon 62 §:n (1077/91) 
mukaan valtion viranomaisen virkatoimien, 
palvelujen ja muun toiminnan maksullisuuden 
sekä perittävien maksujen yleisistä perusteista 
säädetään lailla. Asiasta on säädetty valtion 
maksuperustelailla (150/92), joka on toissijai
nen laki. Ammatillisten oppilaitosten oppilai
den opintososiaalisista eduista annetun lain 



2 1993 ''P - HE 303 

4 §:n 3 momentin mukaan voidaan aikuiskou
lutuksena järjestetyssä ammatillisessa perus
koulutuksessa periä oppilasmaksuja. Koska 
lainkohdassa ei säädetä perittävien maksujen 
suuruuden yleisiä edellytyksiä, se ei täytä Hal
litusmuodon 62 §:n vaatimuksia, eikä niin muo
doin voi tulla sovellettavaksi valtion ammatil
lisissa oppilaitoksissa, joissa siis tulee noudat
taa valtion maksuperustelakia ja sen nojalla 
annettua opetusministeriön päätöstä. Säännös 
on tältä osin epäselvä, mihin seikkaan edus
kunnan oikeusasiamies on kiinnittänyt huo
miota. Tämän vuoksi ehdotetaan 4 §:n 3 mo
menttiin otettavaksi valtion oppilaitosten osal
ta viittaussäännös valtion maksuperustelakiin, 
jonka nojalla opetusministeriö päättää tässä 
momentissa tarkoitetuista maksuista. Moment
tia ehdotetaan myös muutettavaksi siten, että 
oppilasmaksujen sovittaminen opiskelijan mak
sukyvyn mukaan on mahdollista. 

Voimassa olevan lain 4 §:n mukaan opetus
hallitus voi antaa oppilaitokselle luvan erityi
sestä syystä periä nuorisoasteen opiskelijoilta 
oppilasmaksuja. Lupa oppilasmaksujen perimi
seen ehdotetaan siirrettäväksi opetusministe
riölle. Maksuperustelain mukaan ministeriö 

muutoinkin päättää hallinnonalan maksujen 
perusteista. 

2. Esityksen vaikutukset 

Esityksellä ei ole merkittäviä taloudellisia 
eikä organisatorisia vaikutuksia. Esityksen mu
kaan oppilaitokset voivat harkintansa mukaan 
periä myös jatkolinjakoulutuksen opiskelijoilta 
oppilasmaksu ja. 

3. Asian valmistelu 

Asia on valmisteltu virkatyönä opetusminis
teriössä. 

4. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan päivä
nä tammikuuta 1994. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
ammatillisten oppilaitosten oppilaiden opintososiaalisista eduista annetun lain 2 ja 4 §:n 

muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ammatillisten oppilaitosten oppilaiden opintososiaalisista eduista 3 päivänä kesä

kuuta 1983 annetun lain (498/83) 2 §:n 3 momentti ja 4 §:n 2 ja 3 momentti, 
sellaisena kuin niistä ovat 2 §:n 3 momentti 28 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa 

(1377/90) ja 4 §:n 3 momentti 12 päivänä heinäkuuta 1985 annetussa laissa (626/85), seuraavasti: 

2§ 

Tämän lain 5 ja 7 §:n säännöksiä ei sovelleta 
1 momentissa tarkoitettujen oppilaitosten ai
kuiskoulutuksena järjestämään ammatilliseen 
perus- ja jatkolinjakoulutukseen eikä oppilai
den paikalliseen työharjoitteluun, ellei asetuk
sella toisin säädetä. 

4§ 

Erityisestä syystä opetusministeriö voi kui
tenkin antaa oppilaitokselle luvan periä nuori-

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 1993 

soasteen ammatillisen koulutuksen oppilailta 
oppilasmaksu ja. 

Aikuiskoulutuksena järjestetyn ammatillisen 
perus- ja jatkolinjakoulutuksen oppilailta voi
daan periä oppilasmaksuja. Maksua voidaan 
alentaa tai se voidaan poistaa kokonaan oppi
laan maksukyvyn mukaan. Valtion ammatillis
ten oppilaitosten tässä momentissa tarkoitetuis
ta oppilasmaksuista on voimassa, mitä valtion 
maksuperustelaissa ( 150/92) säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1994. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Tytti Jsohookana-Asunmaa 
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Liite 

Laki 
ammatillisten oppilaitosten oppilaiden opintososiaalisista eduista annetun lain 2 ja 4 §:n 

muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ammatillisten oppilaitosten oppilaiden opintososiaalisista eduista 3 päivänä kesä

kuuta 1983 annetun lain (498/83) 2 §:n 3 momentti ja 4 §:n 2 ja 3 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 3 momentti 28 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa 

(1377/90) ja 4§:n 3 momentti 12 päivänä heinäkuuta 1985 annetussa laissa (626/85), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

2§ 

Tämän lain5-7 §:n säännöksiä ei sovelleta 1 
momentissa tarkoitettujen oppilaitosten aikuis
koulutuksena järjestämään ammatilliseen pe
ruskoulutukseen eikä oppilaiden paikalliseen 
työharjoitteluun, ellei asetuksella toisin sääde
tä. 

4§ 

Erityisestä syystä ammattikasvatushallitus 
voi kuitenkin antaa oppilaitokselle luvan periä 
oppilasmaksu ja. 

Siitä poiketen, mitä 1 ja 2 momentissa on 
säädetty, aikuiskoulutuksena järjestetystä am
matillisesta peruskoulutuksesta voidaan periä 
oppilasmaksu ja. 

Ehdotus 

2§ 

Tämän lain 5 ja 7 §:n säännöksiä ei sovelleta 
1 momentissa tarkoitettujen oppilaitosten ai
kuiskoulutuksena järjestämään ammatilliseen 
perus- ja jatkolif!jakoulutukseen eikä oppilai
den paikalliseen työharjoitteluun, ellei asetuk
sella toisin säädetä. 

4§ 

Erityisestä syystä opetusministeriö voi kuiten
kin antaa oppilaitokselle luvan periä nuorisoas
teen ammatillisen koulutuksen oppilailta oppilas
maksuja. 

Aikuiskoulutuksena järjestetyn ammatillisen 
perus- ja jatkolinjakoulutuksen oppilailta voi
daan periä oppilasmaksuja. Maksua voidaan 
alentaa tai se voidaan poistaa kokonaan oppi
laan maksukyvyn mukaan. Valtion ammatillisten 
oppilaitosten tässä momentissa tarkoitetuista op
pilasmaksuista on voimassa, mitä valtion mak
superustelaissa ( 150/92) säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1994. 


