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Ammatillisen koulutuksen järjestäjät  

 

Varainhoitovuoden 2022 aikana jaettavaksi jätetystä perusrahoituksesta 
sekä vuoden 2022 toisen ja neljännen lisätalousarvion rahoituksista 
päättäminen (vuoden 2022 toinen lisäsuoritepäätös) 
Hakumenettely ja myönnettävät rahoitukset 

Opetus- ja kulttuuriministeriö lähetti koulutuksen järjestäjille kirjeen varainhoitovuoden 2022 
aikana jaettavaksi jätetyn perusrahoituksen ja lisätalousarvioon perustuvien lisärahoitusten 
hakemisesta 19.9.2022 (VN/24867/2021). Kirjeessä ohjeistettiin vuoden 2022 talousarvion 
määrärahasta varainhoitovuoden aikana jaettavaksi jätetyn perusrahoituksen hakemisesta 
ja vuoden 2022 toisen lisätalousarvion rahoituksen hakemisesta koronavirusepidemian joh-
dosta tarvittaviin tukitoimiin osaamisvajeiden paikkaamiseksi ja opiskelijoiden hyvinvoinnin 
vahvistamiseksi. Lisäksi kirjeessä ohjeistettiin työvoimakoulutuksena järjestettävän hoiva-
avustajakoulutuksen lisäämiseen myönnettävän rahoituksen ja Ukrainasta tulleille pakolai-
sille järjestettävään ammatilliseen koulutukseen ja tutkintokoulutukseen valmentavaan kou-
lutukseen myönnettävän rahoituksen hakemisesta, joiden ennakoitiin sisältyvän vuoden 
2022 neljänteen lisätalousarvioon. 
 
Hakuaika lisärahoituksille oli 4.10.2022–28.10.2022. Hakemuksen toimitti määräajassa 96 
koulutuksen järjestäjää. Vuoden 2022 talousarvion määrärahasta varainhoitovuoden aikana 
jaettavaksi jätettyä perusrahoitusta haki 74 koulutuksen järjestäjää, vuoden 2022 toisen lisä-
talousarvion rahoitusta koronavirusepidemian johdosta tarvittaviin tukitoimiin osaamisvajei-
den paikkaamiseksi ja opiskelijoiden hyvinvoinnin vahvistamiseksi haki 88 koulutuksen jär-
jestäjää, lisärahoitusta työvoimakoulutuksena järjestettävän hoiva-avustajakoulutuksen li-
säämiseen haki 31 koulutuksen järjestäjää ja lisärahoitusta Ukrainasta tulleille pakolaisille 
järjestettävään ammatilliseen koulutukseen ja tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutuk-
seen haki 45 koulutuksen järjestäjää. 
 

Varainhoitovuoden aikana jaettavaksi jätetystä perusrahoituksesta päättäminen 

Päätös 

Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää vuoden 2022 varsinaisen talousarvion määrärahasta 
varainhoitovuoden aikana koulutuksen järjestäjille myönnettävien tavoitteellisten opiskelija-
vuosien määrän lisäyksestä siten kuin päätöksen liitteenä olevan raportin (liite 1) sarak-
keesta 1a ilmenee sekä koulutuksen järjestäjille myönnettävästä perusrahoituksen harkin-
nanvaraisesta korotuksesta siten kuin päätöksen liitteenä olevan raportin (liite 1) sarakkeesta 
2a ilmenee. 
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Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää tavoitteellisten opiskelijavuosien kohdentamisesta so-
siaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja -koulutukseen liitteenä 2 olevan taulukon sa-
rakkeen 1a mukaisesti. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta oppi-
velvollisuuslain mukaisten majoitus- ja matkakorvausten vuoksi aiheutuvien kustannusten 
kattamiseksi, erityisen kalliin koulutuksen tarjonnan lisäämiseen ja muusta sellaisesta 
syystä, joka ei ollut ennakoitavissa varsinaista suoritepäätöstä tehtäessä liitteenä 2 olevan 
taulukon sarakkeiden 5a, 5b ja 5c mukaisesti. 

Tavoitteellisten opiskelijavuosien määrän lisäämisen perustelut 

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009), jäljempänä rahoituslaki, 
10 §:n 3 momentin mukaan perusrahoituksen 32 a §:n mukaisesta euromäärästä voidaan 
jättää osa jaettavaksi varainhoitovuoden aikana 32 c §:ssä tarkoitettuihin tavoitteellisiin opis-
kelijavuosiin, 32 e §:ssä tarkoitettuihin perusrahoituksen harkinnanvaraisiin korotuksiin ja 
mahdollisiin oikaisuihin ja korjauksiin. 

Rahoituslain 32 c §:n mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö päättää koulutuksen järjestäjän 
varainhoitovuoden tavoitteellisen opiskelijavuosien määrän sekä siihen sisältyvän työvoi-
makoulutuksen tavoitteellisen opiskelijavuosien määrän vuosittain valtion talousarvion ra-
joissa. Ministeriö voi lisätä koulutuksen järjestäjän tavoitteellista opiskelijavuosien määrää 
tai työvoimakoulutuksena järjestettävän koulutuksen tavoitteellista opiskelijavuosien mää-
rää varainhoitovuoden aikana. 

Ministeriö kohdentaa tällä päätöksellä opiskelijavuosilisäyksiä riittävän ja alueellisesti katta-
van tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen (TUVA) varmistamiseksi, vaativaa eri-
tyistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden koulutuksen varmistamiseksi sekä niille koulutuksen 
järjestäjille, jotka hakemustensa perusteella pystyvät tehokkaimmin lisäämään työvoiman 
saatavuutta ja kohtaantoa parantavia koulutuksia ensisijaisilla toiminta-alueillaan. Koulutuk-
sen järjestäjille kohdennetaan myös loput kuluvan vuoden talousarviossa päätetyistä opis-
kelijavuosilisäyksistä lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen. 

Päätös koulutuksen järjestäjille myönnettävien tavoitteellisten opiskelijavuosien määrän li-
säyksestä perustuu edellä mainitut myöntämisperusteet huomioiden koulutuksen järjestä-
jien hakemuksissaan esittämiin tarpeisiin ja perusteluihin sekä ministeriön arvioon vuoden 
2022 varsinaisella suoritepäätöksellä koulutuksen järjestäjille myönnettyjen tavoitteellisten 
opiskelijavuosien riittävyydestä. Ministeriö arvioi riittävyyttä hakemusten ohella opetushal-
linnon valtakunnallisen tietovarannon (ns. Koski-tietovaranto) ajanjakson 1.1.-31.10.2022 
opiskelijavuosikertymien perusteella suhteessa vuoden 2022 varsinaisella suoritepäätök-
sellä myönnettyjen tavoitteellisten opiskelijavuosien määrään. Ministeriö toimitti hakukirjeen 
liitteenä koulutuksen järjestäjille laskennallisen arvionsa vuoden 2022 opiskelijavuositoteu-
mista. Myös lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen kohdennettavien opiskelijavuosilisäysten 
osalta päätöksessä painotetaan esityksiä, jotka kohdentuvat kuluvalle vuodelle. 

Ministeriö kiinnittää koulutuksen järjestäjien huomiota siihen, että ammatillisen koulutuksen 
järjestäjän TUVA-koulutuksen järjestämislupa voi olla myönnetty jonkin muun luvan kuin 
ammatillisen koulutuksen järjestämisluvan yhteyteen. Tällöin TUVA-koulutus tulee järjestää 
sen koulutuksen rahoituksella, minkä koulutuksen järjestämis- tai ylläpitämisluvan yhtey-
teen TUVA-koulutuksen järjestämislupa on myönnetty, eikä tarkoitukseen voida myöntää 
rahoitusta ammatillisen koulutuksen määrärahasta. 

Harkinnanvaraisten korotusten perustelut 

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009), jäljempänä rahoituslaki, 
10 §:n 3 momentin mukaan perusrahoituksen 32 a §:n mukaisesta euromäärästä voidaan 
jättää osa jaettavaksi varainhoitovuoden aikana 32 c §:ssä tarkoitettuihin tavoitteellisiin 
opiskelijavuosiin, 32 e §:ssä tarkoitettuihin perusrahoituksen harkinnanvaraisiin korotuksiin 
ja mahdollisiin oikaisuihin ja korjauksiin. 
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Rahoituslain 32 e §:n mukaan koulutuksen järjestäjälle myönnettävää perusrahoitusta voi-
daan korottaa harkinnanvaraisesti koulutuksen järjestäjän toimintaan liittyvästä erityisestä 
syystä. Harkinnanvaraista korotusta voidaan erityisestä syystä myöntää myös varainhoito-
vuoden aikana. Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää hakemuksesta harkinnanvaraisesta 
korotuksesta. 

Harkinnanvaraista korotusta myönnetään tällä päätöksellä sellaiseen tarpeeseen, joka ei 
ole ollut ennakoitavissa varsinaista suoritepäätöstä tehtäessä. Harkinnanvaraista korotusta 
erityisen kalliin koulutuksen järjestämiseen myönnetään, mikäli tällä lisäsuoritepäätöksellä 
myönnettäviä tavoitteellisia opiskelijavuosia on tarkoituksenmukaista kohdentaa sellaisen 
erityisen kalliin koulutuksen järjestämiseen, jonka suoriteperusteinen rahoitus poikkeaa 
merkittävästi koulutuksen kustannuksista, eikä koulutuksen järjestäjällä ministeriön arvion 
mukaan kokonaisrahoituksensa puitteissa muutoin olisi mahdollisuutta toteuttaa erityisen 
kalliin koulutuksen lisäystä hakemuksessa esitetyssä laajuudessa. Pääsääntöisesti lisäsuo-
ritepäätöksen opiskelijavuosilisäykset tulee toteuttaa ilman tarvetta perusrahoituksen har-
kinnanvaraiseen korotukseen. 

Oppivelvollisuuslain 19-21 §:ssä säädetään erityisistä majoitus- ja matkakorvauksista, jotka 
koulutuksen järjestäjä korvaa oppivelvolliselle, jonka matka kodista lähimpään soveltuvaan 
oppilaitokseen on yli 100 kilometriä tai 1.8.2022 lukien myös lyhyemmille matkoille, jos päi-
vittäinen koulumatka nopeinta matkustustapaa käyttäen kestää yli kolme tuntia. Harkinnan-
varaista korotusta myönnetään oppivelvollisuuslain mukaisten majoitus- ja matkakorvaus-
ten vuoksi aiheutuvien kustannusten kattamiseksi, mikäli oppivelvolliset opiskelijat, joille 
korvauksia maksetaan, täyttävät oppivelvollisuuslaissa säädetyt majoitus- ja matkakorvaus-
ten myöntämisehdot. Harkinnanvarainen korotus myönnetään koulutuksen järjestäjille vuo-
den 2022 arvioitujen toteutuvien kustannusten perusteella. Lisäksi tällä päätöksellä myön-
netään harkinnanvaraista korotusta, mikäli koulutuksen järjestäjä on vuonna 2022 korjan-
nut vuonna 2021 tekemiään oppivelvollisten matkakorvauspäätöksiä siten, että oppivelvolli-
selle on myönnetty matkakorvausta vuonna 2021 toteutuneiden kustannusten perusteella. 
Koulutuksen järjestäjä on voinut joutua korjaamaan vuonna 2021 tekemiään oppivelvollis-
ten matkakorvauspäätöksiä siksi, että Pohjois-Suomen hallinto-oikeus arvioi esimerkiksi 
päätöksellään 2.9.2022 (1181/2022) matkakorvauksen myöntämisedellytyksiä toisin kuin 
oppivelvollisuuslain hallituksen esityksessä on todettu. 

Harkinnanvaraisten korotusten järjestäjäkohtaiset perustelut ilmenevät liitteestä 6. 

 

Koronavirusepidemian johdosta tarvittaviin tukitoimiin osaamisvajeiden paikkaamiseksi ja opis-
kelijoiden hyvinvoinnin vahvistamiseksi myönnettävästä lisärahoituksesta päättäminen 

 
Päätös 

Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää vuoden 2022 toisessa lisätalousarviossa koronavi-
rusepidemian johdosta tarvittaviin tukitoimiin osaamisvajeiden paikkaamiseksi ja opiskelijoi-
den hyvinvoinnin vahvistamiseksi osoitetun lisämäärärahan myöntämisestä koulutuksen jär-
jestäjille tavoitteellisten opiskelijavuosien määrän lisäyksenä siten kuin päätöksen liitteenä 
olevan raportin (liite 1) sarakkeesta 1b ilmenee sekä perusrahoituksen harkinnanvaraisena 
korotuksena siten kuin päätöksen liitteenä olevan raportin (liite 1) sarakkeesta 2b ilmenee. 

Perustelut 
 

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009), jäljempänä rahoituslaki, 
32 a §:n 1 momentin mukaan perusrahoituksen osuus on 70 prosenttia, suoritusrahoituk-
sen osuus 20 prosenttia ja vaikuttavuusrahoituksen osuus 10 prosenttia siitä euromää-
rästä, joka saadaan, kun ammatillisen koulutuksen määrärahasta vähennetään se talousar-
viossa päätettyjen määräaikaisten lisäysten euromäärä, joka myönnetään 32 e §:ssä tar-
koitettuna perusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuksena, sekä 32 h §:ssä tarkoitettu 
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strategiarahoituksen euromäärä. Rahoituslain 32 a §:n 2 momentin mukaan varainhoito-
vuoden aikana lisätalousarvion perusteella myönnettävässä rahoituksessa ei tarvitse ottaa 
huomioon 32 a §:n 1 momentin mukaisia rahoitusosuuksia. 

Rahoituslain 32 c §:n mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö päättää koulutuksen järjestäjän 
varainhoitovuoden tavoitteellisen opiskelijavuosien määrän sekä siihen sisältyvän työvoi-
makoulutuksen tavoitteellisen opiskelijavuosien määrän vuosittain valtion talousarvion ra-
joissa. Ministeriö voi lisätä koulutuksen järjestäjän tavoitteellista opiskelijavuosien määrää 
tai työvoimakoulutuksena järjestettävän koulutuksen tavoitteellista opiskelijavuosien mää-
rää varainhoitovuoden aikana. 

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

Päätös lisärahoituksesta koronavirusepidemian johdosta tarvittaviin tukitoimiin osaamisva-
jeiden paikkaamiseksi ja opiskelijoiden hyvinvoinnin vahvistamiseksi perustuu koulutuksen 
järjestäjien hakemuksissaan esittämiin tarpeisiin ja suunnitelmiin lisämäärärahan käytöstä 
sekä ministeriön harkintaan lisärahoituksen tarpeesta. Ammatillisessa koulutuksessa on 
toteutettu laajasti erilaisia tukitoimia aiempien vuosien vastaavilla lisärahoituksilla. Nyt haet-
tavana olevalla lisämäärärahalla on tarkoitus turvata tukitoimien riittävyys ja jatkuminen tar-
vittavaksi ajaksi. Tukitoimia tulee voida kohdentaa tarpeeksi myös tänä syksynä aloitta-
neille uusille opiskelijoille. Heillä voi olla perusopetuksen aikana syntynyttä koronavirusepi-
demiasta aiheutunutta osaamis-, oppimis- ja hyvinvointivajetta, minkä takia he voivat tarvita 
tavanomaista enemmän opetusta, ohjausta ja muita tukipalveluja opintojen alkuvaiheessa. 

Koronavirusepidemian seurauksena myös opiskeluajat ovat pitkittyneet, mikä heijastuu 
osittain myös koulutuksen järjestäjien opiskelijavuositoteumiin. Joissakin tapauksissa kou-
lutuksen järjestäjälle voi olla perustellumpaa myöntää lisärahoitus koronavirusepidemian 
johdosta tarvittaviin tukitoimiin tavoitteellisten opiskelijavuosien lisäyksenä sen sijaan, että 
se myönnettäisiin perusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuksena. Tämän vuoksi kulu-
van vuoden toisessa lisätalousarviossa vuoden aikana myönnettävien tavoitteellisten opis-
kelijavuosien enimmäismäärää kasvatettiin 800 opiskelijavuodella ja lisärahoitusta voidaan 
myöntää tarpeen mukaan joko perusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuksena tai ta-
voitteellisten opiskelijavuosien lisäyksenä taikka molempina. Opiskeluaikojen pitkittymisen 
perusteella myönnettävien opiskelijavuosilisäysten osalta ministeriö arvioi vuoden 2022 
varsinaisella suoritepäätöksellä myönnettyjen tavoitteellisten opiskelijavuosien riittävyyttä 
hakemusten ohella Koski-tietovarannon ajanjakson 1.1.-31.10.2022 opiskelijavuosikerty-
mien perusteella. 

Harkinnanvaraisten korotusten järjestäjäkohtaiset perustelut ilmenevät liitteestä 7. 

Ministeriö kiinnittää koulutuksen järjestäjien huomiota siihen, että opiskeluhuollon suorat 
kustannukset eivät kuulu koulutuksen järjestäjien maksettavaksi, eikä tämä lisärahoitus si-
ten ole tarkoitettu käytettäväksi esimerkiksi kuraattoreiden tai psykologien palkkaamiseen.  
Niin ikään ministeriö kiinnittää koulutuksen järjestäjien huomiota siihen, ettei ole tarkoituk-
senmukaista lisärahoitusta saava koulutuksen järjestäjä lomauttaisi samanaikaisesti tukitoi-
mien kanssa opetus- ja ohjaushenkilöstöään. 

Työvoimakoulutuksena järjestettävän hoiva-avustajakoulutuksen lisäämiseen myönnettävästä 
lisärahoituksesta päättäminen 

 
Päätös 

Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää vuoden 2022 neljännessä lisätalousarviossa työvoima-
koulutuksena järjestettävän hoiva-avustajakoulutuksen lisäämiseen osoitetun lisämäärära-
han myöntämisestä koulutuksen järjestäjille tavoitteellisten opiskelijavuosien määrän lisäyk-
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senä siten kuin päätöksen liitteenä olevan raportin (liite 1) sarakkeesta 1c ilmenee sekä pe-
rusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuksena siten kuin päätöksen liitteenä olevan rapor-
tin (liite 1) sarakkeesta 2c ilmenee. 

Perustelut 
 

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009), jäljempänä rahoituslaki, 
32 a §:n 1 momentin mukaan perusrahoituksen osuus on 70 prosenttia, suoritusrahoituk-
sen osuus 20 prosenttia ja vaikuttavuusrahoituksen osuus 10 prosenttia siitä euromää-
rästä, joka saadaan, kun ammatillisen koulutuksen määrärahasta vähennetään se talousar-
viossa päätettyjen määräaikaisten lisäysten euromäärä, joka myönnetään 32 e §:ssä tar-
koitettuna perusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuksena, sekä 32 h §:ssä tarkoitettu 
strategiarahoituksen euromäärä. Rahoituslain 32 a §:n 2 momentin mukaan varainhoito-
vuoden aikana lisätalousarvion perusteella myönnettävässä rahoituksessa ei tarvitse ottaa 
huomioon 32 a §:n 1 momentin mukaisia rahoitusosuuksia. 

Rahoituslain 32 c §:n mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö päättää koulutuksen järjestäjän 
varainhoitovuoden tavoitteellisen opiskelijavuosien määrän sekä siihen sisältyvän työvoi-
makoulutuksen tavoitteellisen opiskelijavuosien määrän vuosittain valtion talousarvion ra-
joissa. Ministeriö voi lisätä koulutuksen järjestäjän tavoitteellista opiskelijavuosien määrää 
tai työvoimakoulutuksena järjestettävän koulutuksen tavoitteellista opiskelijavuosien mää-
rää varainhoitovuoden aikana. 

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

Hallitus päätti budjettiriihessä 31.8.-1.9.2022 uusista toimista sosiaali- ja terveydenhuollon 
henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden varmistamiseksi. Tavoitteeksi asetettiin 1 000 uu-
den hoiva-avustajan kouluttaminen työvoimakoulutuksena vuosien 2022-2024 aikana. 
Tästä noin 300 uutta hoiva-avustajaa on tarkoitus kouluttaa vuoden 2022 neljännessä lisä-
talousarviossa tarkoitukseen osoitetulla lisämäärärahalla.  

Lisämääräraha hoiva-avustajakoulutuksen lisäämiseen myönnetään pääasiassa tavoitteel-
listen opiskelijavuosien lisäyksenä, mutta tarkoitukseen varatun määrärahan puitteissa lisä-
määrärahasta osa myönnetään perusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuksena. Koska 
hakemusten perusteella merkittävä osa hoiva-avustajakoulutuksiin osallistuvista opiskeli-
joista tarvitsee osana koulutusta opiskelukielen oppimista tukevia opintoja sekä keskimää-
räistä enemmän muita tukipalveluja, perusrahoituksen harkinnanvaraisen korotuksen 
myöntäminen on tarpeellista lisäkustannusten kattamiseksi. 

Päätös koulutuksen järjestäjille myönnettävien tavoitteellisten opiskelijavuosien määrän li-
säyksestä perustuu ensisijaisesti koulutuksen järjestäjien hakemuksissaan esittämiin koulu-
tuksen lisäämisen mahdollisuuksiin siten, että päätöksessä painotetaan vuonna 2022 alka-
via koulutuksia vuonna 2023 alkavia koulutuksia enemmän. Lisäksi päätöksessä on huomi-
oitu ministeriön arvio vuoden 2022 varsinaisella suoritepäätöksellä koulutuksen järjestäjille 
myönnettyjen tavoitteellisten opiskelijavuosien riittävyydestä. 

Harkinnanvaraisten korotusten järjestäjäkohtaiset perustelut ilmenevät liitteestä 8. 

 

Ukrainasta tulleille pakolaisille järjestettävään ammatilliseen koulutukseen ja tutkintokoulutuk-
seen valmentavaan koulutukseen myönnettävästä lisärahoituksesta päättäminen 

 
Päätös 

Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää vuoden 2022 neljännessä lisätalousarviossa Ukrai-
nasta tulleille pakolaisille järjestettävään ammatilliseen koulutukseen ja tutkintokoulutukseen 
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valmentavaan koulutukseen osoitetun lisämäärärahan myöntämisestä koulutuksen järjestä-
jille tavoitteellisten opiskelijavuosien määrän lisäyksenä siten kuin päätöksen liitteenä olevan 
raportin (liite 1) sarakkeesta 1d ilmenee sekä perusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuk-
sena siten kuin päätöksen liitteenä olevan raportin (liite 1) sarakkeesta 2d ilmenee. 

Perustelut 
 

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009), jäljempänä rahoituslaki, 
32 a §:n 1 momentin mukaan perusrahoituksen osuus on 70 prosenttia, suoritusrahoituk-
sen osuus 20 prosenttia ja vaikuttavuusrahoituksen osuus 10 prosenttia siitä euromää-
rästä, joka saadaan, kun ammatillisen koulutuksen määrärahasta vähennetään se talousar-
viossa päätettyjen määräaikaisten lisäysten euromäärä, joka myönnetään 32 e §:ssä tar-
koitettuna perusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuksena, sekä 32 h §:ssä tarkoitettu 
strategiarahoituksen euromäärä. Rahoituslain 32 a §:n 2 momentin mukaan varainhoito-
vuoden aikana lisätalousarvion perusteella myönnettävässä rahoituksessa ei tarvitse ottaa 
huomioon 32 a §:n 1 momentin mukaisia rahoitusosuuksia. 

Rahoituslain 32 c §:n mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö päättää koulutuksen järjestäjän 
varainhoitovuoden tavoitteellisen opiskelijavuosien määrän sekä siihen sisältyvän työvoi-
makoulutuksen tavoitteellisen opiskelijavuosien määrän vuosittain valtion talousarvion ra-
joissa. Ministeriö voi lisätä koulutuksen järjestäjän tavoitteellista opiskelijavuosien määrää 
tai työvoimakoulutuksena järjestettävän koulutuksen tavoitteellista opiskelijavuosien mää-
rää varainhoitovuoden aikana. 

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

Lisämääräraha Ukrainasta tulleille pakolaisille järjestettävään ammatilliseen koulutukseen 
ja tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen myönnetään pääasiassa tavoitteellis-
ten opiskelijavuosien lisäyksenä, mutta tarkoitukseen varatun määrärahan puitteissa lisä-
määrärahasta osa myönnetään perusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuksena. Koska 
hakemusten perusteella merkittävä osa Ukrainasta pakolaisina tulleista opiskelijoista tarvit-
see osana koulutusta opiskelukielen oppimista tukevia opintoja sekä keskimääräistä enem-
män muita tukipalveluja, perusrahoituksen harkinnanvaraisen korotuksen myöntäminen on 
tarpeellista lisäkustannusten kattamiseksi. 

Koulutuksen järjestäjiltä pyydettiin esityksiä määrärahatarpeista Ukrainasta tulleille pakolai-
sille tarvittavan koulutuksen järjestämiseksi kuluvan ja ensi vuoden aikana. Päätös koulu-
tuksen järjestäjille myönnettävien tavoitteellisten opiskelijavuosien määrän lisäyksestä pe-
rustuu ensisijaisesti koulutuksen järjestäjien hakemuksissaan esittämiin vuotta 2022 koske-
viin resurssitarpeisiin. Lisäksi päätöksessä on huomioitu ministeriön arvio vuoden 2022 var-
sinaisella suoritepäätöksellä koulutuksen järjestäjille myönnettyjen tavoitteellisten opiskeli-
javuosien riittävyydestä. Vuotta 2023 koskevia resurssitarpeita ei tässä päätöksessä huo-
mioida, koska ministeriön tarkoituksena on, että vuodelle 2023 ajoittuvia resurssitarpeita 
voitaisiin huomioida vuoden 2023 varsinaisessa suoritepäätöksessä vuoden 2023 talousar-
viossa tarkoitukseen osoitettavan lisämäärärahan puitteissa. 

Harkinnanvaraisten korotusten järjestäjäkohtaiset perustelut ilmenevät liitteestä 9. 

 
 

Sovellettavat säännökset 

Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009) 10 § 3 mom., 32 a §, 32 c § ja 32 
e § 

Muutoksenhaku 
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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, mi-
ten oikaisua vaadittaessa on meneteltävä (liite 10). 
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