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Vuoden 2018 toisen lisäsuoritepäätöksen perusrahoituksen harkinnanvaraisen korotuksen perustelut 

Myönteiset päätökset 

1. Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr, Keski-Pohjanmaan Koulutuskuntayhtymä, Koulutuskeskus 
Salpaus –kuntayhtymä, Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä, Svenska Österbottens förbund för 
Utbildning och Kultur. Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen 
rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 32 e §:n nojalla hakemuksenne perusteella teille vuodelle 
2018 toisen lisätalousarvion perusteella myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta. 
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 23.11.2018 päivätyn vuoden 2018 toisen 
lisäsuoritepäätöksen liitteenä olevan raportin V92SP2L6OS18 sarakkeesta 6.2c (liite 1). Koulutuksen 
järjestäjän profiilikertoimen mukainen rahoitus ei ole riittävä pilottikoulutuksen järjestämiseksi. 
Harkinnanvarainen korotus myönnetään pilottikoulutuksessa tarvittaviin ohjauksen lisäresursseihin. 
 
Med stöd av 32 § e i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) höjer 
undervisnings- och kulturministeriet på basis av er ansökan den basfinansiering för yrkesutbildning 
som beviljas er på basis av den andra tilläggsbudgeten. Beloppet på höjningen efter prövning framgår 
av kolumn 6.2c i rapporten V92SP2L6OS18 (bilaga 1) som bifogas till 2018 års andra 
tilläggsprestationsbeslut (daterad 23.11.2018). Finansieringen enligt utbildningsanordnarens 
profilkoefficient är inte tillräcklig för att ordna pilotutbildningen. Höjningen efter prövning beviljas 
för tilläggsresurser för styrning som behövs i pilotutbildningen. 
 

2. Helsinki Business College Oy. Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen 
rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 32 e §:n nojalla hakemuksenne perusteella teille vuodelle 
2018 toisen lisätalousarvion perusteella myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta. 
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 23.11.2018 päivätyn vuoden 2018 toisen 
lisäsuoritepäätöksen liitteenä olevan raportin V92SP2L6OS18 sarakkeesta 6.2c (liite 1). 
Harkinnanvarainen korotus myönnetään pilottikoulutuksen toimintamallin kehittämisestä ja 
tulosten levittämistä aiheutuviin ylimääräisiin kustannuksiin. 
 

Kielteiset päätökset 

1. Itä-Karjalan kansaopistoseura ry, Länsirannikon Koulutus Oy, Rakennusteollisuus RT ry.   Opetus-  
ja kulttuuriministeriö ei korota vuodelle 2018 toisen lisätalousarvion perusteella teille myönnettävää 
perusrahoitusta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 32 e §:n nojalla.  
Opetus- ja kulttuuriministeriö katsoo, että hakemuksessa esitetyt perustelut eivät täytä 
harkinnanvaraisen korotuksen myöntämiselle hakukirjeessä asetettuja kriteerejä. Ko. kriteerien 
mukaan harkinnanvaraista korotusta voidaan myöntää, mikäli pilottikoulutusta ei perustellusta 
syystä ole mahdollistan järjestää koulutuksen järjestäjän profiilikertoimen mukaisella rahoituksella. 
Lisäksi harkinnanvaraista korotusta voidaan myöntää esimerkiksi pilottikoulutuksen järjestämisestä 
aiheutuviin ylimääräisiin kustannuksiin, jotka voivat aiheutua esimerkiksi uusien toimintamallien 
kehittämisestä tai piloteista saatavien tulosten levittämisestä. Harkinnanvaraisella korotuksella ei 
tueta investointeja eikä oppimateriaali- tai laitehankintoja. Laite- ja muut materiaalihankinnat on 
tehtävä profiilikertoimen mukaisella rahoituksella. 
 

2. SASKY koulutuskuntayhtymä. Opetus- ja kulttuuriministeriö ei korota vuodelle 2018 toisen 
lisätalousarvion perusteella teille myönnettävää perusrahoitusta opetus- ja kulttuuritoimen 
rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 32 e §:n nojalla. Harkinnanvaraista korotusta on myönnetty 
vuoden 2018 ensimmäisen lisätalousarvion perusteella pilotin järjestämisestä aiheutuviin 
ylimääräisiin kustannuksiin. Hakemuksessa ei ole esitetty riittäviä perusteluja lisärahoituksen 
myöntämiselle.  
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3. Suomen Diakoniaopisto – SDO Oy. Opetus- ja kulttuuriministeriö ei myönnä teille toisen 

lisätalousarvion perusteella myönnettäviä tavoitteellisia opiskelijavuosia, joten ministeriö ei myönnä 
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 32 e §:n nojalla tarkoitukseen 
kohdentuvaa perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta hakemuksenne perusteella.  

 

 

 

 


