Kirje

OKM/73/592/2016

14.10.2016

Jakelussa mainituille

Viite
Asia

Valtionavustushaku maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen ja
nuorten aikuisten osaamisohjelman jatkava haku

Valtionavustusten ja valtionosuuksien haku
Osana julkisen talouden suunnitelmaa vuosille 2017–2018 valtioneuvosto on päättänyt
osoittaa 21 miljoonaa euroa, jolla voidaan rahoittaa vuonna 2017 kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) 2 §:n 1 momentissa tarkoitettujen maahanmuuttajien opintoja. Määrärahasta myönnettävällä valtionavustuksella voidaan rahoittaa ammatillisena peruskoulutuksena oppilaitosmuotoisesti järjestettyjä ammatillisia perustutkintoja, näyttötutkintoina järjestettyjä ammatillisia perustutkintoja ja niihin valmistavaa
oppilaitosmuotoista koulutusta, ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa koulutusta, ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja ja niihin valmistavaa koulutusta sekä
oppilaitosmuotoisena että oppisopimuskoulutuksena, sekä tuki-, ohjaus- ja neuvontapalvelujen järjestämistä.
Lisäksi vuoden 2017 talousarvioesityksen mukaisesti kohdennetaan 25 miljoonaa euroa nuorten aikuisten osaamisohjelmaan. Tavoitteena on edistää vailla toisen asteen
tutkintoa olevien 20-29 -vuotiaiden, vailla perusopetuksen jälkeistä tutkintoa olevien
edellytyksiä vastata muuttuvien työmarkkinoiden osaamistarpeisiin ja edesauttaa kohderyhmän mahdollisuuksia oman osaamisensa kasvattamiseen.
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1. Valtionavustushaku maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen
Valtionavustus on tarkoitettu kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) 2
§:n 1 momentissa tarkoitettujen maahanmuuttajien ammatillisten opintojen rahoittamiseen. Määrärahasta myönnettävällä valtionavustuksella voidaan rahoittaa:






ammatillisena peruskoulutuksena oppilaitosmuotoisesti järjestettyjä ammatillisia
perustutkintoja,
näyttötutkintoina järjestettyjä ammatillisia perustutkintoja ja niihin valmistavaa
oppilaitosmuotoista koulutusta,
ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa koulutusta,
ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja ja niihin valmistavaa koulutusta sekä oppilaitosmuotoisena että oppisopimuskoulutuksena
sekä tuki-, ohjaus- ja neuvontapalvelujen järjestämistä.

Katso Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön (pvm 3.5.2016). Toimenpiteen 2 alakohdat 2, 3, ja 4 sekä
toimenpide 3 alakohta 1.
Valtionavustusta voidaan myöntää edellyttäen, että eduskunta hyväksyy hallituksen
esityksen vuoden 2017 talousarvioksi.
Avustuksilla järjestettävässä koulutuksessa hyödynnetään nuorten aikuisten osaamisohjelmassa syntyneitä toimintamalleja. Avustuksella toteutettavissa koulutushankkeissa painotetaan erityisesti laajaa henkilökohtaistamista, aiemmin hankitun osaamisen
tunnistamista ja tunnustamista, kielen opetuksen integrointia ammatilliseen koulutukseen, ammattiopettajan, suomi toisena kielenä – opettajan ja ohjaajan välistä yhteistyötä, työelämälähtöisyyttä, työpaikalla tapahtuvaa oppimista, opetettavien sisältöjen integrointia, maahanmuuttajien koulutuksen pedagogista osaamista ja kielitietoisen opettamisen osaamista.
Ammatillista koulutusta voidaan avustuksilla järjestettävässä koulutuksessa toteuttaa
opintojen alkuvaiheessa joko henkilön omalla äidinkielellä tai englanniksi ja tässä yhteydessä opiskeltaisiin samalla alan ammattikieltä suomeksi tai ruotsiksi. Rinnalla voi
olla tehostettua yleistä suomen tai ruotsin kielen koulutusta. Kun varsinaisen opetuskielen eli suomen tai ruotsin kielen taito kehittyy, voidaan opintoja jatkaa opetuskielellä.
Tarkoituksena on tarjota kohderyhmälle heidän työelämässä tarvitsemaansa koulutusta
sekä turvata tai vahvistaa jo hankittua ammattitaitoa. Tavoitteena on, että ulkomailla
suoritetut tutkinnot, opinnot ja työkokemus olisivat pohjana koulutuksen suunnittelulle ja
täydentämiselle Suomessa. Lisäksi arvioidaan luku- ja kirjoitustaitoa sekä tieto- ja viestintätekniikkaan liittyviä taitoja tarvittavan koulutuksen suunnittelussa. Koulutukseen on
mahdollista liittää opiskeluvalmiuksien tukemiseen, oppimismenetelmiin ja psykososiaaliseen tukeen liittyvää toimintaa.
Koulutuksen järjestäjä voi kohdentaa koulutusta eri tutkintotyyppeihin kysynnän mukaan. Opetus- ja kulttuuriministeriö käyttää hakemusten arvioinnin perustana yhden
aloittajan vuosittaisina kustannuksina näyttötutkintoperusteisessa ammatillisessa perus- ja lisäkoulutuksessa, ammatillisena peruskoulutuksena järjestettävässä ammatillisessa perustutkinnossa sekä ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa 10 000 euroa sisältäen tukitoimet ja oppisopimuskoulutuksena järjestettävän
ammatillisen lisäkoulutuksen kustannuksina 5000 euroa sisältäen tukitoimet. Tutkinnon
osan toteuttaminen vahvennetulla ammattisuomen opetuksella ja mahdollisella valmen-
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tavalla jaksolla kestäisi kuitenkin alle vuoden. Järjestäjä voi hakemuksessaan poiketa
tästä arviosta (esim. poikkeuksellisen kalliiden alojen järjestäminen), mutta se on hakemuksessa perusteltava. Yhden aloittajan vuosittaisiin kustannuksiin voi tosiasiallisesti sisältyä useita tutkinnon osan suorittajia.
Valtionavustusta voidaan myöntää koulutuksen järjestäjille, joilla on ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (630/1998) tai ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitettu koulutuksen järjestämislupa. Valtionavustuksella voi
järjestää kohderyhmälle koulutusta vain niissä koulutusmuodoissa ja aloilla, joilla koulutuksen järjestäjällä on järjestämislupa. Poikkeuksena edellä mainittuun on oppisopimuskoulutus, jota voi järjestää kysynnän mukaan myös muilla koulutusaloilla, jos tarvittavaa osaamista hankitaan. Koulutuksen järjestäjä vastaa tällöinkin oppisopimuskoulutuksen järjestämisestä. Oppisopimuskoulutuksen osalta avustusta voidaan myöntää
vain niille koulutuksen järjestäjille, joilla on ollut omia, toteutuneita valtionosuusrahoitteisia lisäkoulutuksen oppisopimuspaikkoja vuonna 2015.
Valtionavustusta voidaan myöntää ammatillisen peruskoulutuksen ja tutkintotilaisuuksien sekä ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen järjestämiseen,
jos hakijan hakemukseen sisältyy suunnitelma, jossa osoitetaan hakijan järjestävän
valtionosuusrahoitteista ammatillista peruskoulutusta siinä laajuudessa, että opetus- ja
kulttuuritoimen rahoituslain (1705/2009) 48 §:n 1 momentissa tarkoitettu varainhoitovuoden rahoituksen perusteena oleva opiskelijamäärä täyttyy.
Oppilaitosmuotoisten ammatti- ja erikoisammattitutkintoja ja tutkintotilaisuuksien järjestämiseen valtionavustusta voidaan myöntää, jos hakijan hakemukseen sisältyy suunnitelma, jossa osoitetaan hakijan järjestävän ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavaa koulutusta valtionosuusrahoituksella vähintään opiskelijavuosimäärän, jonka
opetus- ja kulttuuriministeriö on vahvistanut opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain
(1705/2009) 49 §:n 1 momentissa säädetyn mukaisesti oppilaitosmuotoisen ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuusrahoituksen perusteeksi.
Oppisopimuskoulutuksena järjestettävään ammatilliseen lisäkoulutukseen ja tutkintotilaisuuksien järjestämiseen valtionavustusta voidaan myöntää, jos hakijan hakemukseen sisältyy suunnitelma, jossa osoitetaan hakijan järjestävän oppisopimuskoulutuksena ammatillista lisäkoulutusta vähintään sille opiskelijamäärälle, jonka opetus- ja
kulttuuriministeriö on vahvistanut opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain (1705/2009)
49 §:n 1 momentissa säädetyn mukaisesti oppisopimuskoulutuksena järjestettävän
ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuusrahoituksen perusteeksi.
Valtionavustusta ei saa käyttää niihin opiskelijoista aiheutuviin kustannuksiin, joita rahoitetaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain (1705/2009) 6,7 tai 10 §:ssä säädetyn
perusteella tai julkisesta työvoima- ja yrityspalveluista annetun lain (916/2012) 5 luvun
1 §:n 2 momentissa tarkoitettuna työvoimakoulutuksena.
Valtionavustusten käyttöaika on 31.12.2017 saakka.
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää järjestäjien hakemuksia paperille tulostettuina
16.11.2016 mennessä opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon, osoitteeseen PL 29,
00023 Valtioneuvosto, käyntiosoite Ritarikatu 2 b, Helsinki.
Hakulomakkeet löytyvät myös ministeriön internet-sivuilta osoitteesta
www.minedu.fi, Koulutus ja varhaiskasvatus > Ammatillinen koulutus > Lomakkeet ja
päätökset
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Valtionavustushakemuksesta tulee ilmetä:
Arvio siitä, kuinka moni kohderyhmään kuuluva aloittaisi vuodelle 2017 myönnetyn valtionosuusrahoituksen lisäksi:
 ammatillisena peruskoulutuksena oppilaitosmuotoisesti järjestettävässä ammatilliseen perustutkintoon tähtäävässä koulutuksessa,
 näyttötutkintoina järjestetyissä ammatillisiin perustutkintoihin ja niihin valmistavassa oppilaitosmuotoisessa koulutuksessa,
 ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa,
 ammattitutkintoihin ja erikoisammattitutkintoihin sekä niihin valmistavaan koulutukseen sekä oppilaitosmuotoisena että oppisopimuskoulutuksena
Järjestäjä voi hakea avustusta joko kaikkiin edellä mainittuihin tai vain osaan niistä.
Rahoitus on kohdennettava täysimääräisesti hankkeen puitteissa opiskeleviin. Hankkeen tavoitteena on kohderyhmän kokonaismäärän selvä kasvu ammatillisessa koulutuksessa, eikä lisärahoitus saa aiheuttaa kohderyhmän siirtymistä perusrahoitukselta
hankerahoituksen piiriin. Opetus- ja kulttuuriministeriö seuraa ohjelman toteutumista.
Opetus- ja kulttuuriministeriö toivoo, että ammatillisen koulutuksen järjestäjät muodostaisivat, järjestäjäkentän mahdollistamissa puitteissa, laajoja alueellisia tai alakohtaisia
yhteistyöverkostoja. Verkostoihin voi kuulua myös muita toimijoita kuin koulutuksen järjestäjiä. Alustavat sopimukset muodostettavista verkostoista tulisi näkyä hakemuksessa. Lisäresurssit kohdennetaan yksittäisille järjestäjille.
Hakemuksia arvioitaessa opetus- ja kulttuuriministeriö kiinnittää erityisesti huomiota
seuraaviin asioihin:





kohderyhmän koko alueella
työvoiman alakohtainen tarve alueella
kohderyhmän työllistymistä edesauttavat toteutusmallit
millaisia yhteistyörakenteita koulutuksen järjestäjä tulee muiden järjestäjien,
työ- ja elinkeinoelämän ja TE-hallinnon sekä muiden toimijoiden kanssa hyödyntämään.

Valtionavustusta maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen oppilaitosmuotoisena koulutuksena haetaan lomakkeella 1 ja oppisopimusmuotoisena koulutuksena lomakkeella 5.
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2. Nuorten aikuisten osaamisohjelma: valtionosuuden haku oppisopimuskoulutuksena järjestettävään ammatilliseen lisäkoulutukseen sekä valtionavustuksen haku oppilaitosmuotoiseen koulutukseen ja opintojen tukitoimiin (haku vuodelle 2017)
Ohjelman kokonaisuus ja tavoitteet
Osana nuorisotakuuta toteutetaan määräaikaista ohjelmaa, jolla lisätään koulutusmahdollisuuksia aikaisemmin perusopetuksen päättäneille ja ilman toisen asteen tutkintoa
jääneille nuorille aikuisille. Tavoitteena on vahvistaa koulutuksella näiden henkilöiden
työmarkkina-asemaa. Kohderyhmänä ovat 20–29-vuotiaat, vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa olevat. Ohjelmaan kohdennetun lisärahoituksen puitteissa heille tarjotaan näyttötutkintoon valmistavaa ammatillista peruskoulutusta, ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavaa koulutusta sekä näiden tutkintomuotojen osiin valmistavaa
koulutusta. Lisäksi tuetaan opintoihin hakeutumista ja opintojen suorittamista edesauttavaa ohjausta ja neuvontaa, ml. hakeva toiminta.
Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi vuoden 2017 nuorten aikuisten osaamisohjelman valtionavustukset ja oppisopimuskoulutukseen kohdennettavat valtionosuudet.
Nuorten aikuisten osaamisohjelma: Valtionosuus oppisopimuskoulutuksena järjestettävään ammatilliseen lisäkoulutukseen vuodelle 2017
Tällä haulla haetaan valtionosuutta vuodelle 2017 oppisopimuskoulutuksena kohderyhmään kuuluville järjestettävään ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavaan
koulutukseen. Vuodelle 2017 on käytettävissä noin 300 oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen lisäkoulutuksen paikkaa nuorten aikuisten osaamisohjelman
kohderyhmälle. Käytännössä paikat riittävät jo aloittaneiden kohderyhmään kuuluvien
oppisopimusopiskelijoiden opintojen loppuun saattamiseen.
Vuotta 2017 koskevassa hakemuksessa tulee ilmetä:





osaamisohjelmarahoituksella vuosina 2013 - 2016 oppisopimuskoulutuksessa
aloittaneiden opiskelijoiden määrä koulutusaloittain
osaamisohjelmarahoituksella vuosina 2013 - 2016 oppisopimuskoulutuksena
suoritettujen tutkintojen ja tutkinnon osien määrä koulutusaloittain
haettavien ammatillisen lisäkoulutuksen oppisopimuspaikkojen määrä ja niiden
alakohtainen jakautuminen
kuinka suuri osa haettavista oppisopimuspaikoista tarvitaan vuosina 2013 2016 aloittaneiden opintojen loppuun saattamiseksi.

Oppisopimuskoulutusta koskevia valtionosuuksia haetaan ainoastaan vuodelle 2017.
Rahoitusta voidaan myöntää edellyttäen, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen vuoden 2017 talousarvioksi.
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää järjestäjien hakemuksia paperille tulostettuina
(lomake 3) 21.10.2016 mennessä opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon, osoitteeseen PL 29, 00023 Valtioneuvosto, käyntiosoite Ritarikatu 2 b, Helsinki.
Hakulomakkeet löytyvät myös ministeriön internet-sivuilta osoitteesta
www.minedu.fi, Koulutus ja varhaiskasvatus > Ammatillinen koulutus > Lomakkeet ja
päätökset
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Nuorten aikuisten osaamisohjelma: Valtionavustukset oppilaitosmuotoiseen koulutukseen ja opintojen tukitoimiin
Tällä kirjeellä avataan haku sekä nuorten aikuisten osaamisohjelman rahoitukselle uusille opiskelijoille vuodelle 2017 että aiemmin aloittaneille opintojen loppuun saattamiseksi.
Tällä haulla haetaan valtionavustuksia nuorten aikuisten osaamisohjelman puitteissa
toteutettavaan:





oppilaitosmuotoiseen, näyttötutkintoon valmistavaan ammatilliseen peruskoulutukseen,
oppilaitosmuotoiseen ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen ja
oppilaitosmuotoiseen erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen
tuki-, ohjaus- ja neuvontapalveluihin sekä oppilaitosmuotoiseen koulutukseen
että oppisopimuskoulutukseen, huomioiden erityisesti työpaikoilla tapahtuva
kohderyhmän hakeva ja tukeva toiminta.

Haettavat valtionavustukset sisältävät myös näyttötutkintotilaisuuksien järjestämisen.
Rahoitusta voidaan käyttää myös tutkinnon osien suorittamiseen.
Rahoitusta voidaan myöntää edellyttäen, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen vuoden 2017 talousarvioksi.
Hakemuksessa tulee ilmetä:
Arvio siitä, kuinka moni aloittaisi:




näyttötutkintoon valmistavassa, oppilaitosmuotoisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutusaloittain
oppilaitosmuotoisessa ammattitutkintoon valmistavassa koulutuksessa koulutusaloittain
oppilaitosmuotoisessa erikoisammattitutkintoon valmistavassa koulutuksessa
koulutusaloittain.

Järjestäjä voi hakea rahoitusta joko kaikkiin edellä mainittuihin koulutusmuotoihin tai
vain osaan niistä. Rahoitus on kohdennettava täysimääräisesti hankkeen puitteissa
opiskeleviin. Hankkeen tavoitteena on kohderyhmän kokonaismäärän selvä kasvu
ammatillisessa perus- ja lisäkoulutuksessa, eikä lisärahoitus saa aiheuttaa kohderyhmän siirtymistä perusrahoitukselta hankerahoituksen piiriin. Opetus- ja kulttuuriministeriö seuraa ohjelman toteutumista vuosittain.
Opetus- ja kulttuuriministeriö toivoo, että ammatillisen koulutuksen järjestäjät muodostaisivat, järjestäjäkentän mahdollistamissa puitteissa, laajoja alueellisia tai alakohtaisia
yhteistyöverkostoja. Verkostoihin voi kuulua myös muita toimijoita kuin koulutuksen järjestäjiä. Alustavat sopimukset muodostettavista verkostoista tulisi näkyä hakemuksessa. Lisäresurssit kohdennetaan yksittäisille järjestäjille.
Hakemuksia arvioitaessa opetus- ja kulttuuriministeriö kiinnittää erityisesti huomiota
seuraaviin asioihin:
 osaamisohjelman järjestäjäkohtainen toteutuminen vuosina 2015 ja 2016
 kohderyhmän koko alueella
 työvoiman alakohtainen tarve alueella
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millaisia yhteistyörakenteita koulutuksen järjestäjä tulee muiden järjestäjien, yritysten ja TE-hallinnon sekä muiden toimijoiden kanssa hyödyntämään
millaista ohjausta ja yksilöllisiä tukitoimia opiskelijoille tullaan järjestämään
miten ohjelmasta tiedotetaan työpaikoille ja millaista hakevaa toimintaa järjestetään työssä oleville, kohderyhmään kuuluville.

Valtionavustuksen haku
Valtionavustusta nuorten aikuisten osaamisohjelman toteutukseen haetaan lomakkeella 1. Valtionavustus on tarkoitettu vailla toisen asteen tutkintoa olevien 20–29vuotiaiden opetukseen oppilaitosmuotoisessa näyttötutkintoon valmistavassa ammatillisessa peruskoulutuksessa, ammattitutkintoon valmistavassa koulutuksessa ja erikoisammattitutkintoon valmistavassa koulutuksessa, edellä mainittujen koulutusmuotojen
tutkinnon osiin valmistavaan koulutukseen sekä tutkintotilaisuuksien järjestämiseen.
Koulutuksen järjestäjä voi kohdentaa koulutusta eri tutkintotyyppeihin kysynnän mukaan. Opetus- ja kulttuuriministeriö käyttää hakemusten arvioinnin perustana yhden
aloittajan vuosittaisina kustannuksina 10 000 euroa. Järjestäjä voi hakemuksessaan
poiketa tästä arviosta (esim. poikkeuksellisen kalliiden alojen järjestäminen), mutta se
on hakemuksessa perusteltava. Yhden aloittajan vuosittaisiin kustannuksiin voi tosiasiallisesti sisältyä useita tutkinnon osan suorittajia.
Valtionavustuksena haetaan euromäärää, joka kirjataan lomakkeeseen 1.
Hakijalle asetettavat edellytykset
Valtionavustuksilla ei saa rahoittaa toimintaa, jota lainsäädännön perusteella rahoitetaan muulla tavoin. Ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen lisäkoulutuksen perusrahoitusjärjestelmä on valtionosuusrahoitus, jota säädellään laissa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta. Nuorten aikuisten osaamisohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi hallitus on tehnyt esityksen eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta siten, että
ammatillista perus- ja lisäkoulutusta on mahdollista rahoittaa myös valtionavustuksina
(HE 177/2016).
Hallituksen esityksessä todetaan mm., että valtionavustusta voidaan myöntää ammatilliseen perustutkintoon valmistavan koulutuksen ja tutkintotilaisuuksien järjestämiseen,
jos hakijan hakemukseen sisältyy suunnitelma, jossa osoitetaan hakijan järjestävän
valtionosuusrahoitteista ammatillista peruskoulutusta siinä laajuudessa, että järjestämisluvassa määrätty opiskelijamäärä täyttyy.
Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen ja tutkintotilaisuuksien järjestämiseen valtionavustusta voidaan myöntää, jos hakijan hakemukseen sisältyy suunnitelma, jossa osoitetaan hakijan järjestävän ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavaa koulutusta
valtionosuusrahoituksella vähintään opiskelijatyövuosimäärän, jonka opetus- ja kulttuuriministeriö on vahvistanut ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuus-rahoituksen perusteeksi.
Valtioavustusta ei voi käyttää niistä opiskelijoista aiheutuviin kustannuksiin, joita jo rahoitetaan valtionosuusrahoituksella, eikä niistä opiskelijoista aiheutuviin kustannuksiin,
joita rahoitetaan työvoimakoulutuksena. Valtionavustusta voi käyttää, nuorten aikuisten
osaamisohjelman kohderyhmän opiskelijoiden kustannuksiin oppilaitosmuotoisessa
ammatillisessa perus- ja lisäkoulutuksessa.
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Osaamisohjelman mukaista koulutusta voi järjestää vain niissä koulutusmuodoissa ja
aloilla, joilla koulutuksen järjestäjällä on järjestämislupa.
Valtionavustusta nuorten aikuisten osaamisohjelmaa ei voida myöntää:



ammatilliseen peruskoulutukseen, jos järjestäjällä ei ole suunnitelmaa siitä, että
tämä toteuttaa vuonna 2017 valtionosuusrahoitteista ammatillista peruskoulutusta siinä laajuudessa, että järjestämisluvan opiskelijamäärä täyttyy tai
ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen, jos järjestäjällä ei ole suunnitelmaa siitä, että tämä toteuttaa vuonna 2017 valtionosuusrahoituksella vähintään rahoituspäätöksen perusteena olevan opiskelijatyövuosimäärän. Nuorten aikuisten osaamisohjelman haun päättyessä koulutuksen järjestäjillä ei ole käytettävissään ammatillisen lisäkoulutuksen rahoituspäätöstä. Tämän takia järjestäjät voivat arvioida toteutumaansa suhteessa kuluvan vuoden
päätökseen.

Edellä mainittujen seikkojen arvioimiseksi opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää
täyttämään lomakkeet 2 ja 4.
Lomaketta 4 ei tarvitse täyttää uudelleen, mikäli se on jo täytetty NAO-toteuttajakyselyn
yhteydessä.
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää koulutuksen järjestäjien hakemuksia vuotta
2017 koskien paperille tulostettuina 16.11.2016 mennessä opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon, osoitteeseen PL 29, 00023 Valtioneuvosto, käyntiosoite Ritarikatu 2
b, Helsinki.
Hakulomakkeet löytyvät myös ministeriön internet-sivuilta osoitteesta
www.minedu.fi, Koulutus ja varhaiskasvatus > Ammatillinen koulutus > Lomakkeet ja
päätökset

Valtionavustuksen käyttö ja tiedottamisvelvollisuus
Valtionavustuksen käyttöä säätelee laki valtioavustuksista. Opetus- ja kulttuuriministeriö kiinnittää huomiota siihen, että valtionavustus tulee kokonaan tai osittain palauttaa,
mikäli sitä ei ole voitu käyttää suunnitellussa laajuudessa. Valtionavustusta tulee palauttaa myös niissä tilanteissa, joissa koulutuksen järjestäjä ei ole suunnitelmasta huolimatta järjestänyt valtionosuusrahoitteista koulutusta ammatillisen peruskoulutuksen
järjestämislupien tai ammatillisen lisäkoulutuksen rahoituspäätöksen edellyttämässä
laajuudessa (ks. yllä).

OKM/73/592/2016

9 (9)

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi pyytää koulutuksen järjestäjältä toteumatietoja myös
vuoden 2017 aikana.
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