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Ammatillisen koulutuksen järjestäjät

Viite Opetus-ja kulttuuriministeriön kirje 31.5.2018 (dnro OKM/114/592/2018)

Asia Varainhoitovuoden aikana jaettavaksi jätetystä perusrahoituksesta sekä
lisätalousarvion perusteella jaettavasta perusrahoituksesta päättäminen

Sovellettavat säännökset

Opetus-ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (rahoituslaki, 1705/2009) 32 c §:n
mukaan opetus-ja kulttuuriministeriö päättää koulutuksen järjestäjän varainhoitovuoden
tavoitteellisen opiskelijavuosien määrän sekä siihen sisältyvän työvoimakoulutuksen
tavoitteellisen opiskelijavuosien määrän vuosittain valtion talousarvion rajoissa.
Ministeriö voi lisätä koulutuksen järjestäjän tavoitteellista opiskelijavuosien määrää tai
työvoimakoulutuksena järjestettävän koulutuksen tavoitteellista opiskelijavuosien
määrää varainhoitovuoden aikana.

Rahoituslain 32 e §:n mukaan koulutuksen järjestäjälle myönnettävää perusrahoitusta
voidaan korottaa harkinnanvaraisesti koulutuksen järjestäjän toimintaan liittyvästä
erityisestä syystä. Harkinnanvaraista korotusta voidaan erityisestä syystä myöntää myös
varainhoitovuoden aikana. Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää hakemuksesta
harkinnanvaraisesta korotuksesta.

Varainhoitovuoden aikana jaettavaksi jätetystä perusrahoituksesta päättäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää rahoituslain 32 c §:n nojalla ammatillisen
koulutuksen järjestäjien varainhoitovuoden aikana myönnettävien tavoitteellisten
opiskelijavuosien määrän lisäyksestä päätöksen liitteenä olevan raportin V92SPL60S18
sarakkeista 1 a ja 2a ilmenevät määrät (liite 1). Ministeriö kohdentaa opiskelijavuodet
koulutuksen järjestäjille osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää rahoituslain 32 e §:n nojalla perusrahoituksen
harkinnanvaraista korotusta hakeneelle ammatillisen koulutuksen järjestäjälle
myönnettävästä harkinnanvaraisesta korotuksesta siten kuin päätöksen liitteenä olevan
raportin V92SPL60S18 sarakkeesta 6a (liite 1) sekä päätöksen liitteenä olevasta
järjestäjäkohtaisista perusteluista (liite 3) ilmenee.
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Lisätalousarvion perusteella jaettavasta perusrahoituksesta päättäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää rahoituslain 32 c §:n nojalla ammatillisen
koulutuksen järjestäjien lisätalousarvion perusteella myönnettävien tavoitteellisten
opiskelijavuosien määräksi päätöksen liitteenä olevan raportin V92SPL60S18
sarakkeissa 1b ja 2b ilmenevät määrät (liite 1). Ministeriö kohdentaa opiskelijavuodet
koulutuksen järjestäjille ammatillisen osaamisen pilottien toteuttamiseksi, jossa
tavoitteena on kehittää malli, jolla mahdollistetaan alan vaihto täsmäkoulutuksella, jossa
hyödynnetään tutkinnon osia ja niitä pienempiä kokonaisuuksia. Opiskelijavuosia
kohdennetaan koulutuksen järjestäjille myös heikkojen perus- ja digitaitojen varassa
olevien osaamisen parantamiseksi. Hallituksen linjauksen mukaisesti puolet
lisätalousarvion perusteella jaettavista opiskelijavuosista kohdennetaan
työvoimakoulutukseen, (liite 2)

Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää rahoituslain 32 e §:n nojalla perusrahoituksen
harkinnanvaraista korotusta hakeneelle ammatillisen koulutuksen järjestäjälle
myönnettävästä harkinnanvaraisesta korotuksesta siten kuin päätöksen liitteenä olevan
raportin V92SPL60S18 sarakkeesta 6b (liite 1) sekä päätöksen liitteenä olevasta
järjestäjäkohtaisista perusteluista ilmenee (liite 3).

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

4).
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