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Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 
  

 
Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry:n tavoitteellisten opiskelijavuosien määrästä päättäminen sekä 
perusrahoituksen painokertoimen, suoritus- ja vaikuttavuusrahoituksen perusteena käytettävien 
suoritteiden määrän ja arvonlisäverokorvausten euromäärän vahvistaminen vuodelle 2021 
(vuoden 2021 varsinainen suoritepäätös, KSL) 

 

Tämä päätös koskee Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry:tä. Muiden ammatillisen 
koulutuksen järjestäjien asia ratkaistaan erillisellä päätöksellä. 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 
(1705/2009), jäljempänä rahoituslaki, 32 c §:n nojalla Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry:n 
tavoitteellisten opiskelijavuosien määräksi vuodelle 2021 päätöksen liiteraportin 
sarakkeesta 1 ilmenevän määrän (liite 1). 
 
Koulutuksen järjestäjän varainhoitovuoden 2021 tavoitteellisten opiskelijavuosien määrä 
päätetään ehdolla, että eduskunta hyväksyy vuoden 2021 talousarvioesityksen 
tavoitteellisten opiskelijavuosien määriä koskevilta osin ehdotetussa muodossa. Muussa 
tapauksessa opetus- ja kulttuuriministeriö päättää uudet tavoitteelliset 
opiskelijavuosimäärät vuodelle 2021. 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa rahoituslain 49 §:n 2 momentin nojalla koulutuksen 
järjestäjälle mainitun lain 32 d §:n 2 momentin perusteella varainhoitovuodelle 2021 
määräytyvän perusrahoituksen painokertoimen (profiilikerroin) siten kuin päätöksen 
liiteraportin sarakkeesta 3 ilmenee (liite 1). 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa rahoituslain 49 §:n 2 momentin nojalla koulutuksen 
järjestäjälle suoritusrahoituksen perusteena käytettävien suoritteiden määrät siten kuin 
päätöksen liiteraportin sarakkeista 7, 9 ja 11 ilmenee (liite 1). 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa rahoituslain 49 §:n 2 momentin nojalla koulutuksen 
järjestäjälle vaikuttavuusrahoituksen perusteena käytettävien suoritteiden määrät siten kuin 
päätöksen liiteraportin sarakkeista 13, 14, 16, 17, 19 ja 20 ilmenee (liite 1). 
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Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa rahoituslain 32 i §:n 1 momentissa tarkoitettujen 
arvonlisäverokorvausten euromäärän päätöksen liiteraportin sarakkeesta 24 ilmenevällä 
tavalla (liite 1). 
 
Tämä päätös tehdään ehdolla, että eduskunnan hyväksymät rahoituslain muutokset (EV 
186/2020 vp) ja oppivelvollisuuslaki ja siihen liittyvät lait (EV 218/2020 vp) vahvistetaan 
sekä opetus- ja kulttuuriministeriö antaa asetuksen ammatillisen koulutuksen rahoituksen 
laskentaperusteista rahoitusosuuksien muutoksia ja oppivelvollisuutta koskevien 
painokertoimien osalta sellaisena kuin asetusluonnos on ollut hallituksen esityksen 
174/2020 vp liitteenä. Muussa tapauksessa opetus- ja kulttuuriministeriö oikaisee tätä 
päätöstä tarvittavilta osin. 
 
 

Sovellettavat säännökset 

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki (1705/2009) 10 §, 32 c §, 32 d §, 32 e 
§, 32 f §, 32 g §, 32 i § 1 mom., 49 § 2 mom. ja 57 § 3 mom. 
 
 

Muutoksenhaku 

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Valituskiellosta on säädetty opetus- 
ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 60 §:ssä. Tähän päätökseen saa siihen 
tyytymätön vaatia oikaisua kirjallisesti opetus- ja kulttuuriministeriöltä kolmen kuukauden 
kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan. Liitteenä olevasta oikaisuvaatimusosoituksesta 
ilmenee, miten oikaisua vaadittaessa on meneteltävä (liite 2). 
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Ylijohtaja, kansliapäällikön sijaisena Riitta Kaivosoja 

Ylijohtaja Mika Tammilehto 
 

Liitteet Ammatillisen koulutuksen vuoden 2021 varsinaisen suoritepäätöksen liiteraportti 
(liite 1) 
Oikaisuvaatimusosoitus dnro 8/091/2019 (liite 2) 
 
 

Jakelu Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 
 

Tiedoksi Opetus- ja kulttuuriministeriö/Talousyksikkö 
Opetushallitus/Valtionosuudet 
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