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Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eräiden opetustointa koskevien ja siihen liittyvien lakien muuttamisesta
ja kumoamisesta

Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys
n:o 57/1998 vp eräiden opetustointa koskevien ja siihen liittyvien lakien muuttamisesta

ja kumoamisesta. Eduskunta, jolle sivistysvaliokunta on antanut asiasta mietintönsä n:o
4/1998 vp, on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki
opintotukilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 21 päivänä tammikuuta 1994 annetun opintotukilain (65/1994) 3 §:n 4 ja 5 kohta, 4 §:n 2 momentti ja 7 §:n 3 momentti,
sellaisena kuin niistä on 3 §:n 4 kohta laissa 260/1995, sekä
lisätään 7 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 49 ja 45711997, uusi 4 momentti, jolloin nykyinen 4 momentti siirtyy 5 momentiksi, seuraavasti:
3 §

muita julkisen valvonnan alaisia ja eräitä
muita oppilaitoksia.

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
4 §

4) korkeakoululla
yliopistolaissa
(645/1997) tarkoitettuja yliopistoja ja ammattikorkeakouluopinnoista annetussa laissa
(255/1995) tarkoitettuja ammattikorkeakouluja; sekä
5) muulla oppilaitoksella lukiolaissa ( 1 )
tarkoitettua lukiokoulutusta ja ammatillisesta
koulutuksesta annetussa laissa ( 1 ) tarkoitettua ammatillista koulutusta antavia
oppilaitoksia sekä asetuksella säädettäviä
280502

Opintotukeen oikeuttavat opinnot

Opintotukea voi saada ammatilliseen peruskoulutukseen ja lisäkoulutukseen sekä
lukion oppimäärän suorittamiseen. Muihin
opintoihin opintotukea voi saada sen mukaan kuin asetuksella säädetään.
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7§
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Lukuvuoden tukikuukausien määrästä säädetään asetuksella. Asianomainen ministeriö
voi päättää tarkemmin opintotukeen oikeuttavasta ajasta.

Opintotukeen oikeuttava aika
Ammatilliseen tutkintoon johtavassa koulutuksessa opintotukea voi saada enintään
ammatillisesta koulutuksesta annetun lain
31 §:n 1 momentissa tarkoitetuksi ajaksi.
Lukiokoulutuksessa opintotukea voi saada
enintään lukiolain 24 §:n 1 momentissa tarkoitetuksi ajaksi.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

Laki
lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden koulumatkatuesta
annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden koulumatkatuesta 10 päivänä tammikuuta 1997 annetun lain (48/1997) nimike, 2 §, 4 §:n 2, 3 ja 5 momentti, 5 §:n
2 momentti, 6 §:n 2 momentti, 7 §:n 2 momentti ja 13 § seuraavasti:

Laki
lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta

2 §

Koulumatkatukeen oikeutetut opiskelijat
Koulumatkatukeen ovat oikeutettuja Suomessa asuvat ja Suomessa päätoimisesti
opiskelevat lukiolaissa ( 11998) säädetyn lukiokoulutuksen tai ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (
/1998) säädetyn
ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat.
Päätoimisuudesta on voimassa, mitä opintotukilain (65/1994) nojalla säädetään.
Koulumatkatukeen eivät kuitenkaan ole oikeutettuja etä- tai yksityisopetuksessa, maksullisena palvelutoimintana järjestettävässä
koulutuksessa, oppisopimuskoulutuksessa,

näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen
perustutkintoon tai ammatti- tai erikoisammattitutkintoon valmistavassa koulutuksessa taikka paikallisessa työharjoittelussa
olevat opiskelijat. Tukeen ei ole myöskään
oikeutettu opiskelija, jolle koulutuksen järjestäjä on osoittanut maksuttoman asuntolapaikan, eikä opiskelija, joka ei käytä koulumatkaansa joukkoliikennettä tai koulutuksen
järjestäjän järjestämää koulukuljetusta, vaikka hänellä olisi siihen mahdollisuus, eikä
opiskelija, joka saa tukea koulumatkasta aiheutuviin kustannuksiin jonkin muun lain
nojalla.
Koulumatkatukeen oikeutetuista opiskelijoista voidaan säätää tarkemmin asetuksella.
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4 §

6§

Matkakustannusten määräytyminen

Hakeminen

Jos opiskelija käyttää koulumatkaansa koulutuksen järjestäjän järjestämää koulukuljetusta, matkakustannukset määräytyvät sen
matkan mukaan, jonka opiskelija kulkee tätä
kuljetusta käyttäen.
Jos opiskelija ei voi käyttää koulumatkaansa joukkoliikennettä tai koulutuksen
järjestäjän järjestämää koulukuljetusta taikka
näiden käyttö on kohtuuttoman hankalaa,
matkakustannukset määräytyvät opiskelijan
kodin ja oppilaitoksen välisen matkan mukaan.

Oppilaitoksen tulee liittää hakemukseen
selvitys opiskelijan koulumatkan pituudesta
sekä opiskelijan mahdollisuudesta käyttää
joukkoliikennettä tai koulutuksen järjestäjän
järjestämää koulukuljetusta.

Asetuksella säädetään myös siitä, milloin
opiskelijana katsotaan olevan mahdollisuus
käyttää joukkoliikennettä tai koulutuksen
järjestäjän järjestämää koulukuljetusta, sekä
siitä, miten matkakustannukset määräytyvät,
jos opiskelija voi käyttää näitä matkustustapoja vain osaan koulumatkastaan.

7 §

Myöntäminen ja maksaminen
Koulumatkatuki maksetaan kuukausittain
opiskelijan matkustustavasta riippuen joko
koulutuksen järjestäjän, matkalipun myyjän
tai opiskelijan ilmoittamalle tilille Suomessa
sijaitsevaan rahalaitokseen.
13 §

Toimintamenot
Tämän lain toimeenpanosta kansaneläkelaitokselle aiheutuvat menot luetaan kansaneläkelaitoksen toimintamenoiksi ja koulutuksen järjestäjälle 6 ja 12 §:ssä säädetyistä tehtävistä aiheutuvat menot kyseisen koulutuksen järjestäjän menoiksi.

5§
Koulumatkatuen määrä
Jos opiskelija ei voi käyttää joukkoliikennettä tai koulutuksen järjestäjän järjestämää
koulukuljetusta, tuki on 70 prosenttia 1 momentin mukaisesta tuesta.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999. Väliaikaisessa ammattikorkeakoulussa ammattikorkeakoulututkintoa suorittavalla opiskelijana on oikeus koulumatkatukeen samoin perustein kuin ammatillisen
peruskoulutuksen opiskelijalla.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.
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Laki
nuorisoasteen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen kokeiluista annetun lain
kumoamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1§

Tällä lailla kumotaan nuorisoasteen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen kokeiluista
22 päivänä helmikuuta 1991 annettu laki
(391/1991) siihen myöhemmin tehtyine
muutoksineen.
2 §
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

3§
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.
Tämän lain voimaan tullessa käynnissä
oleviin ja viimeistään 1 päivästä elokuuta
1998 käynnistyviin kokeiluihin sovelletaan
1 §:ssä mainitun lain ja sen nojalla annettuja
säännöksiä kokeilussa suoritettavista opinnoista ja tutkinnoista, opiskelijaksi ottamisesta, kokeilulupien muuttamisesta, täydentämisestä ja peruuttamisesta sekä kokeilujen
päättymisestä. Kokeiluyksikön hallinnosta

on voimassa, mitä 1 §:ssä mainitussa laissa
säädetään, jolleivät kokeiluyksikön oppilaitosten ylläpitäjinä toimineet koulutuksen
järjestäjät toisin sovi tai jollei kokeiluyksikön oppilaitosten ylläpitäjänä toiminut koulutuksen järjestäjä toism päätä. Kaksikielisen
kokeiluyksikön hallinnosta on kuitenkin voimassa, mitä 1 §:ssä mainitun lain 6 §:n 4
momentissa säädetään. Kokeiluyksikön rahoituksesta on voimassa, mitä 1 §:ssä mainitun lain 18 §:n 1 momentissa ja 19 §:ssä
säädetään.
Kokeilussa suoritettujen opintojen ja tutkintojen antamasta jatko-opintokelpoisuudesta on voimassa mitä 1 §:ssä mainitussa laissa tai sen nojalla säädetään, jollei erikseen
toisin säädetä.
Ammattikorkeakoulukokeilussa ammattikorkeakoulututkintoa suorittavan opiskelijan
oikeudesta samana vuonna ottaa vastaan
vain yksi korkeakoulututkintoon johtava
opiskelupaikka on voimassa, mitä siitä säädetään ammattikorkeakouluopinnoista annetussa laissa (255/1995).

Laki
ammattikorkeakouluopinnoista annetun lain 13 ja 21 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ammattikorkeakouluopinnoista 3 päivänä maaliskuuta 1995 annetun lain
(25511995) 13 §:n 1 momentin 3 ja 5 kohta sekä 21 § seuraavasti:
13§

Kelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin
Ammattikorkeakouluun voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut:

3) ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot sen mukaan kuin
asianomainen ministeriö tarkemmin päättää;
5) ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa ( 1 ) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai

EV 80/1998 vp niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon sen
mukaan kuin asianomainen ministeriö tarkemmin päättää;

HE 57/1998 vp
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netään ammattikorkeakoulun perustamishanketta varten valtionosuutta siten kuin opetusja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa
laissa ( 1 ) säädetään.

21 §
Perustamishankkeen valtionosuus
Ammattikorkeakoulun ylläpitäjälle myön-

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Laki
ammatillisesta opettajankoulutuksesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ammatillisesta opettajankoulutuksesta 20 päivänä kesäkuuta 1996 annetun lain
(452/1996) 13 § seuraavasti:
toimen rahoituksesta annetussa laissa ( 1 )
säädetään.

13§
Rahoitus
Ammatillisen opettajankoulutuksen käyttökustannuksiin ja perustamiskustannuksiksi
luettaviin laitehankintoihin myönnetään valtionavustusta siten kuin opetus- ja kulttuuri-

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Laki
opetushallituksesta annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan opetushallituksesta 25 päivänä tammikuuta 1991 annetun lain (18211991) 3 §:n 2
momentti sekä
muutetaan 1 §:n 2 momentti ja 3 §:n otsikko seuraavasti:
1§

3§

Toimiala

Johtokunta

Asetuksella säädetään opetushallituksen
toimialaan kuuluvasta koulutuksesta ja
muusta toiminnasta.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.
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Ennen tämän lain voimaantuloa tehtyä
päätöstä koskeva muutoksenhakuasia, joka
tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan käsitellään ope-

HE 57/1998 vp
tushallituksessa, käsitellään tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten
mukaan.

Laki
teatteri- ja orkesterilain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 3 päivänä elokuuta 1992 annetun teatteri- ja orkesterilain (73011992) 1 § seuraavasti:

1§
Teattereille ja orkestereille myönnetään
valtionosuutta käyttökustannuksiin siten kuin
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa ( 1 ) ja tässä laissa säädetään.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Laki
kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan kuntien kulttuuritoiminnasta 3 päivänä elokuuta 1992 annetun lain (72811992)
3 §:n 1 momentti seuraavasti:
3§

Valtionosuus ja -avustus
Kunnalle myönnetään valtionosuutta kulttuuritoimintaa varten siten kuin opetus- ja
kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa ( 1 ) säädetään.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.
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Laki
museolain 1 a §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 3 päivänä elokuuta 1992 annetun museolain (729/1992) 1 a §,sellaisena kuin se
on laissa 1166/1996, seuraavasti:
1a §
Museotoimintaa varten myönnetään valtionosuutta käyttökustannuksiin siten kuin
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa ( 1 ) ja tässä laissa säädetään.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Laki
nuorisotyölain 7 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 24 päivänä helmikuuta 1995 annetun nuorisotyölain (23511995) 7 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1165/1996, seuraavasti:
sa laissa ( 1 ) säädetään. Valtionosuus
tulee käyttää 2 §:n mukaiseen toimintaan.

7 §

Valtionosuuden myöntäminen
Kunnalle myönnetään valtionosuutta nuorisotyön käyttökustannuksiin siten kuin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetus-

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Laki
työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 5 ja 12 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta 3 päivänä elokuuta 1990 annetun lain
(763/1990) 5 § ja 12 §:n 1 momentti seuraavasti:
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5 §

12 §

Koulutuspalvelujen tuottajat

Suhde muuhun valtion rahoitukseen

Koulutusta voidaan hankkia ammatillisesta
1 ) ja
koulutuksesta annetussa laissa (
ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa
1
) tarkoitetuilta koulutuksen
laissa (
järjestäjiltä sekä yliopistoilta ja korkeakouluilta (koulutuspalvelujen tuottaja). Lisäksi
koulutusta voidaan hankkia muilta työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen järjestämiseen soveltuvilta koulutuspalvelujen tuottajilta.

Hankittaessa koulutusta koulutuksen järjestäjältä, jolle myönnetään valtionavustusta opetusja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun
lain ( 1 ) 43 §:n 2 momentin perusteella,
otetaan koulutuksen hintaa määriteltäessä
vähennyksenä huomioon mainittua valtionavustusta vastaava osuus koulutuksen hankintakustannuksista.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Laki
kansanterveyslain 14 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 28 päivänä tammikuuta 1972 annetun kansanterveyslain (6611972) 14 §:n 1 momentin 5 ja 6 kohta, sellaisina kuin ne ovat, 5 kohta laissa 74611992 ja 6 kohta laissa
7111991, seuraavasti:
14 §
Kansanterveystyöhön kuuluvina tehtävinä
kunnan tulee:
5) ylläpitää kouluterveydenhuoltoa, johon
luetaan kunnassa sijaitsevien perusopetusta
ja lukiokoulutusta antavien koulujen ja oppilaitosten terveydellisten olojen valvonta sekä
niiden oppilaiden ja opiskelijoiden terveydenhoito sekä terveydentilan toteamista
varten tarpeellinen erikoistutkimus, niin kuin
viimeksi mainitusta asetuksella tarkemmin
säädetään;
6) ylläpitää kunnan alueella sijaitsevien
asetuksessa säädettävää muuta kuin 5 koh-

dassa tarkoitettua koulutusta järjestävien oppilaitosten opiskelijoille näiden kotipaikasta
riippumatta opiskelijaterveydenhuoltoa, johon luetaan oppilaitosten terveydellisten olojen valvonta, opiskelijan terveydenhoito ja
sairaanhoito sekä hammashuolto; yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden
terveydenhoito ja sairaanhoito sekä hammashuolto voidaan kuitenkin kunnan suostumuksella järjestää myös muutoin sosiaali- ja
terveysministeriön hyväksymällä tavalla;
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.
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Laki
valtion virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain 2 §:n kumoamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1§
Tällä lailla kumotaan valtion virkamiehiltä
vaadittavasta kielitaidosta 1 päivänä kesäkuuta 1922 annetun lain (149/1922) 2 §.

Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 1998

2 280502

2§
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

