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HALLINTOVALIOKUNNAN LAUSUNTO
25/2000 vp
Hallituksen esitys ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitusta koskevaksi lainsäädännöksi

Sivistysvaliokunnalle
JOHDANTO
Vireilletulo
Eduskunta on 10 päivänä lokakuuta 2000 lähettäessään hallituksen esityksen ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitusta koskevaksi lainsäädännöksi (HE 144/2000 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi sivistysvaliokuntaan samalla määrännyt, että hallintovaliokunnan on annettava asiasta lausunto sivistysvaliokunnalle.
Asiantuntijat
Valiokunnassa ovat olleet kuultavina
- lainsäädäntöneuvos Arto Sulonen, opetusministeriö
- hallitusneuvos Tarja Hyvönen, sisäasiainministeriö

- ammattikasvatustarkastaja Maire Avento, ItäSuomen lääninhallitus
- yksikönpäällikkö Anneli Kangasvieri, Suomen Kuntaliitto
- aikuiskoulutuskeskuksen rehtori Jaakko Riikonen, Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä
- rehtori Tapio Hongisto, Jalasjärven ammatillinen aikuiskoulutuskeskus
- suunnittelujohtaja Veli Mäkinen, PohjoisKarjalan koulutuskuntayhtymä
- apulaisosastopäällikkö Pentti Aho, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry.
Lisäksi Helsingin Ammattikorkeakoulu on antanut kirjallisen lausunnon.

HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan, että opetusministeriön
alaisen omaehtoisen ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitusjärjestelmä uudistetaan. Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus ehdotetaan liitettä-

väksi osaksi opetus- ja kulttuuritoimen laskennallista valtionrahoitusjärjestelmää. Esitys liittyy valtion vuoden 2001 talousarvioesitykseen
ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT
Perustelut
Valiokunta on käsitellyt asiaa toimialansa osalta
kiinnittäen huomiota hallituksen esityksen toimintojen organisoimista koskevaan osaan ja esiHE 144/2000 vp

tyksen aluepoliittisiin vaikutuksiin. Ehdotuksessa on tarkoitus muuttaa nykyjärjestelmää siten,
että opetusministeriö luopuu lääninhallituksen
hoitamasta hankintajärjestelmästä ja että ammaVersio 2.0
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tillisen lisäkoulutuksen hankintaan tarkoitetut
määrärahat siirretään laskennalliseen valtionrahoitusjärjestelmään.
Valiokunnan saaman selvityksen perusteella
vuoden 1997 alusta toteutettu hankintajärjestelmä on ollut pääosin toimiva eikä siinä ole ollut
organisatorisia vaikeuksia.
Hallituksen esitys ei ole ensisijaisesti hallinnollisesti välttämätön, mutta se sisältää sinänsä
kannatettavan periaatteen tehtävien ja päätösvallan siirtämisestä alue- ja paikallistasolle.
Valiokunta korostaa, että koulutuksen järjestämisessä tulee pyrkiä hallinnollisesti vakaaseen, kestävään ja järkevään ratkaisuun, joka ottaa huomioon myös alueelliset ja yrityselämän
nopeastikin muuttuvat tarpeet, ja takaa ammatil-

lisen lisäkoulutuksen pitkäjänteisen kehittämisen.
Ottamatta enemmälti kantaa esityksen taloudellisiin vaikutuksiin, valiokunta toteaa, että
omaehtoisen ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämisessä ei ongelma ole hallinnossa vaan
toimintaan varattujen määrärahojen riittämättömyydessä, johon valiokuntakin haluaa osaltaan
kiinnittää huomiota.

Lausunto
Lausuntonaan hallintovaliokunta kunnioittavasti esittää,
että sivistysvaliokunta ottaa huomioon,
mitä edellä on esitetty.

Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2000
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
pj.
vpj.
jäs.

Matti Väistö /kesk
Pertti Turtiainen /vas
Nils-Anders Granvik /r
Rakel Hiltunen /sd
Lauri Kähkönen /sd
Kari Kärkkäinen /skl
Paula Lehtomäki /kesk
Kirsi Ojansuu /vihr
Heli Paasio /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut
apulaissihteeri Jukka Savola.
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Aulis Ranta-Muotio /kesk
Pekka Ravi /kok
Petri Salo /kok
Arto Seppälä /sd
Kari Urpilainen /sd
Jari Vilén /kok
vjäs. Pertti Hemmilä /kok
Matti Kangas /vas.

