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Ammatillisen koulutuksen järjestäjät

Varainhoitovuoden 2022 varsinaisella suoritepäätöksellä myönnettävän
rahoituksen hakuajan pidentäminen 26.11.2021 asti koskemaan kaikkia
koulutuksen järjestäjiä
Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt 26.10.2021 päivätyllä kirjeellä (VN/27041/2021-OKM-1)
ammatillisen koulutuksen järjestäjiä toimittamaan opiskelijavuosiehdotuksensa, perusrahoituksen
harkinnanvaraista korotusta koskevan hakemuksensa sekä loppuvuoden opiskelijavuosiarvionsa
opetus- ja kulttuuriministeriöön viimeistään 19.11.2021.
Koska kyseisen kirjeen ruotsinkielinen käännös viivästyi, opetus- ja kulttuuriministeriö pidensi
10.11.2021 päivätyllä kirjeellä (VN/27041/2021-OKM-9) niiden koulutuksen järjestäjien, joiden ainoa
järjestämisluvassa määrätty opetuskieli on ruotsi, osalta määräaikaa viikolla siten, että edellä
mainitut tiedot ja hakemus tulee toimittaa viimeistään 26.11.2021.
Opetus- ja kulttuuriministeriö pidentää nyt myös muiden koulutuksen järjestäjien osalta määräaikaa
vastaavasti siten, että kaikkien ammatillisen koulutuksen järjestäjien tulee toimittaa edellä mainitut
tiedot ja hakemus viimeistään 26.11.2021.
Sähköinen lomake tietojen toimittamista varten on julkaistu ministeriön sivuilla osoitteessa
http://okm.fi/suoritepaatosten-valmistelu. Lisäksi koulutuksen järjestäjän tulee toimittaa sähköisen
lomakkeen sisältöä vastaavat tiedot allekirjoitettuna ja päivättynä asiakirjana opetus- ja
kulttuuriministeriön kirjaamoon sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.okm@gov.fi. Hakemuksen
allekirjoittajalla tulee olla organisaation nimenkirjoitusoikeus.
Ministeriö käsittelee ainoastaan ne ehdotukset ja hakemukset, jotka on toimitettu määräajassa.
Hakuajan pidentäminen ei edellytä toimenpiteitä, jos edellä tarkoitetut tiedot ja hakemus on jo
toimitettu alkuperäiseen määräaikaan mennessä.

Lisätietoja
Asiantuntija Johannes Peltola, puh. 02953 30292, etunimi.sukunimi@gov.fi.
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Tiedoksi

Akava ry
Ammatillisen Aikuiskoulutuksen johtajat ry
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK
Elinkeinoelämän Oppilaitokset EOL ry
Kirkkohallitus/Kirkon työmarkkinalaitos
Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Oikeusministeriö
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry
Opetushallitus
Saamelaisalueen koulutuskeskus
Sivistystyönantajat ry
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry
Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
Suomen Kansanopistoyhdistys ry
Suomen konservatorioliitto ry
Suomen Kuntaliitto ry
Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry
Suomen Oppisopimusosaajat ry
Suomen Yrittäjät ry
Tilastokeskus
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry
Työ- ja elinkeinoministeriö
Urheiluopistojen Yhdistys ry
Valtiovarainministeriö
Aluehallintovirastot
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset
Maakuntaliitot

