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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 2023 (vuoden 2023 varsinainen suoritepäätös, KSL) 

 
Tämä päätös koskee Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry:tä. Muiden ammatillisen koulutuk-
sen järjestäjien asia ratkaistaan eri 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 2023 päätöksen liiteraportin sarak-
keesta 1 ilmenevän määrän (liite 1). 
 
Koulutuksen järjestäjän varainhoitovuoden 2023 tavoitteellisten opiskelijavuosien määrä 
päätetään ehdolla, että eduskunta hyväksyy vuoden 2023 talousarvioesityksen tavoitteellis-
ten opiskelijavuosien määriä koskevilta osin ehdotetussa muodossa. Muussa tapauksessa 
opetus- ja kulttuuriministeriö päättää koulutuksen järjestäjille uudet tavoitteelliset opiskelija-
vuosimäärät vuodelle 2023. 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa rahoituslain 49 §:n 2 momentin nojalla koulutuksen 
järjestäjälle mainitun lain 32 d §:n 2 momentin perusteella varainhoitovuodelle 2023 mää-
räytyvän 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 8, 10 ja 12 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 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24 ja 26 ilmenee (liite 1). 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa rahoituslain 32 i §:n 1 momentissa tarkoitettujen ar-
vonlisäverokorvausten euromäärän päätöksen liiteraportin sarakkeesta 30 ilmenevällä ta-
valla (liite 1). 
 
 

 
 
 
 



    2 (2) 
   
Sovellettavat säännökset 

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki (1705/2009) 10 §, 32 c §, 32 d §, 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 tyyty-
mätön vaatia oikaisua kirjallisesti opetus- ja kulttuuriministeriöltä kolmen kuukauden kulu-
essa päätöksestä tiedon saatuaan. Liitteenä olevasta oikaisuvaatimusohjeesta ilmenee, 
miten oikaisua vaadittaessa on meneteltävä (liite 2). 
 
 

Lisätietoja 
Ylitarkastaja Tarja Koskimäki (Uusimaa), puh. 02953 30166, etunimi.sukunimi@gov.fi 
 
Opetusneuvos Kari Korhonen, puh. 02953 30162, etunimi.sukunimi@gov.fi 
 
Opetusneuvos Tarja Olenius, puh. 02953 30237, etunimi.sukunimi@gov.fi 
 
Asiantuntija Johannes Peltola, puh. 02953 30292, etunimi.sukunimi@gov.fi 
 

Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen 

Ylijohtaja Petri Lempinen 

Liitteet Ammatillisen koulutuksen vuoden 2023 varsinaisen suoritepäätöksen liiteraportti (liite 1) 
Oikaisuvaatimusohje (liite 2) 
 

Jakelu Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 
 

Tiedoksi Opetus- ja kulttuuriministeriö/Talousyksikkö 
Opetushallitus/Valtionosuudet 
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