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Hallituksen esitys Eduskunnalle ammatillisista aikuiskoulutus
keskuksista annettujen lakien muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan ammatillisia aikuis
koulutuskeskuksia koskevien lakien säännöksiä 
yhdenmukaistettaviksi muuta ammatillista 
koulutusta koskevien säännösten kanssa. 

Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 
päivänä elokuuta I995. 

PERUSTELUT 

1. Ehdotetut muutokset 

Ammatillisia aikuiskoulutuskeskuksia koske
va lainsäädäntö uudistettiin vuoden I99I alusta 
muuttamalla entiset ammatilliset kurssikeskuk
set ammatillisiksi aikuiskoulutuskeskuksiksi. 
Samalla muutettiin niiden rahoitusjärjestelmä. 
Oppilaitokset hankkivat pääosan rahoitukses
taan myymällä koulutusta eri tahoille. Aikuis
koulutuskeskukset saavat myös toiminta-avus
tusta, jonka osuus vuonna I995 on I 0 % 
käyttökustannuksista. 

Perustamishankkeita koskeva valtionosuus
menettely on tarkoituksenmukaista saattaa yh
denmukaiseksi muiden perustamishankkeiden 
kanssa. Muutos koskee myös opiskelijan koti
kuntakorvausta. Lakiin ammatillisten kurssi
keskusten muuttumisesta ammatillisiksi aikuis
koulutuskeskuksiksi tehtäisiin vastaava tekni
nen muutos. 

1.1. Laki ammatillisista aikuiskoulutus
keskuksista 

IO §. Valtionavustus perustamishankkeisiin. 
Menettely ammatillisten aikuiskoulutuskeskus
ten perustamishankkeissa muutettaisiin yhden
mukaiseksi muiden opetus- ja kulttuuritoimen 
perustamishankkeiden kanssa. Valtionavustus-
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käytäntö muutettaisiin samanlaiseksi kuin am
matillisten erikoisoppilaitosten kohdalla. 

I6 §. Opiskelijan kotikunnan korvaus. Opiske
lijan kotikunnan määräytymisen ajankohtaa 
koskeva 2 momentti ehdotetaan yhtenäistettä
väksi muuta ammatillista koulutusta koskevien 
säännösten kanssa. Maksuvelvollinen olisi kun
ta, jossa opiskelijalla on kotipaikka oppilas
määrän laskentapäivää edeltävän elokuun I 
päivänä. 

1.2. Laki ammatillisten kurssikeskusten 
muuttumisesta ammatillisiksi 
aikuiskoulutuskeskuksiksi 

II§. Valtionavustuksen palauttaminen. Valti
onavustusten palauttamista koskeva säännös 
muutetaan viittaussäännöksellä noudattamaan 
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain asian
omaista palautussäännöstä. 

2. Esityksen organisatoriset ja 
taloudelliset vaikutukset 

Taloudellisia vaikutuksia muutoksilla ei ole. 

3. Asian valmistelu 

Asia on valmisteltu virkatyönä opetusminis
teriössä. 
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4. Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 1 päivänä 
elokuuta 1995. 

1. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnalle hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo
tukset: 

Laki 
ammatillisista aikuiskoulutuskeskuksista annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ammatillisista aikuiskoulutuskeskuksista 31 päivänä elokuuta 1990 annetun lain 

(760/90) 10 §ja 16 §:n 2 momentti, 
näistä 10 § sellaisena kuin se on osittain muutettuna 3 päivänä elokuuta 1992 annetulla lailla 

(720/92), seuraavasti: 

10§ 

Valtionavustus perustamishankkeisiin 

Aikuiskoulutuskeskuksen ylläpitäjälle voi
daan myöntää valtionavustusta perustamis
hankkeeseen. Perustamishankkeeseen ja siihen 
myönnettävään valtionavustukseen noudate
taan, mitä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituk
sesta annetussa laissa (705/92) säädetään perus
tamishankkeiden valtionavustuksista, kuitenkin 
siten, että perustamishankkeena pidetään myös 
laitehankintaa. 

16 § 

Opiskelijan kotikunnan korvaus 

Opiskelijan kotikunnasta on voimassa, mitä 
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta anne
tussa laissa ja sen nojalla ammatillisen oppilai
toksen oppilaan kotikunnasta säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 
1995. 
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2. 
Laki 

ammatillisten kurssikeskusten muuttumisesta ammatillisiksi aikuiskoulutuskeskuksiksi annetun lain 
11 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ammatillisten kurssikeskusten muuttumisesta ammatillisiksi aikuiskoulutuskeskuk

siksi 31 päivänä elokuuta 1990 annetun lain (761/90) 11 § seuraavasti: 

11 § 

Valtionavustuksen palauttaminen 

Edellä 8-10 §:ssä tarkoitetun kiinteistön ar
von palauttamisesta sekä vakuutus- tai muun 
vahingonkorvauksen suorittamisesta on sovel-
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tuvin osin voimassa, mitä opetus- ja kulttuuri
toimen rahoituksesta annetun lain (705/92) 
44 §:ssä säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 
1995. 

Tasavallan Presidentti 

MARTTI AHTISAARI 

Opetusministeri Olli-Pekka Heinonen 




