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OKM Ammatillisen lisäkoulutuksen oppisopimuspaikkojen hakeminen
vuodelle 2017 ja vuoden 2016 enimmäismäärän tarkistaminen
Oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen yksikköhinnat
Valtion vuoden 2017 talousarvioesityksessä oppisopimuskoulutuksena järjestettävän
ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhinnaksi on esitetty 6 537,52 euroa.
Opetus- ja kulttuuriministeriö määrää vuosittain valtion talousarvion rajoissa oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen lisäkoulutuksen yksikköhinnat erikseen
ammattitutkintoon ja erikoisammattitutkintoon valmistavaa koulutusta sekä erikseen
muuta ammatillista lisäkoulutusta varten. Yksikköhintoja korotetaan erityisopetuksessa
siten kuin valtioneuvoston asetuksella säädetään. Valtion vuoden 2017 talousarvioesityksessä ammatillisena lisäkoulutuksena järjestettävän oppisopimuskoulutuksen yksikköhinnoiksi vuodelle 2017 on esitetty tutkintotavoitteisen lisäkoulutuksen osalta
3 268,70 euroa ja ei-tutkintotavoitteisen lisäkoulutuksen osalta 2 360,73 euroa.
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 27 §:n mukaisesti tuloksellisuuden perusteella määräytyvän rahoituksen osuus on 3 %. Tulosrahoitus perustuu aikaisempien vuosien suoritettujen tutkintojen määriin. Koulutuksen järjestäjäkohtainen tulosrahoituksen määrä ilmoitetaan ennakollisesti yksikköhintaa porrastamalla lisäkoulutuksen paikkojen jakoa koskevan opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen yhteydessä.
Ammatillisen lisäkoulutuksen oppisopimuspaikkojen hakeminen vuodelle 2017
Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan ammatillisen lisäkoulutuksen tarkoituksena on
ammatillista aikuiskoulutusta koskevan lain 2 §:n mukaan ylläpitää ja kohottaa aikuisväestön ammatillista osaamista, antaa opiskelijoille valmiuksia itsenäisen ammatin harjoittamiseen, kehittää työelämää ja edistää työllisyyttä sekä tukea elinikäistä oppimista.
Tarkoituksena on lisäksi edistää tutkintojen tai niiden osien suorittamista.
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää koulutuksen järjestäjiä tekemään esityksensä oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen lisäkoulutuksen enimmäismäärästä
vuodelle 2017 oheisella hakulomakkeella (liite 1) viimeistään 21.10.2016 ja toimittamaan hakulomakkeen opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon, osoitteeseen PL 29,
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00023 Valtioneuvosto, käyntiosoite Ritarikatu 2 b, Helsinki. Hakulomake on saatavissa
myös ministeriön internet-sivuilta, www.minedu.fi, kohdasta koulutus & varhaiskasvatus
> ammatillinen koulutus > lomakkeet ja päätökset.
Hakemuksessa tulee esittää




perustelut oppisopimuspaikkojen tarpeelle
tieto voimassa olevien, vuoden 2017 paikkoja sitovien lisäkoulutuksen oppisopimuskoulutusten lukumäärästä (ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto, eitutkintotavoitteinen)
seurantatiedot vuoden 2016 oppisopimuspaikkojen kohdentumisesta koulutusaloittain.

Hakemusta voi tarvittaessa täydentää erillisillä liitteillä.
Koulutuksen järjestäjälle myönnettyjen lisäkoulutuspaikkojen kohdentumista seurataan
vuosittain. Koulutuksen järjestäjien tulee varautua toimittamaan toteumatietoja vuodelle
2017 myönnetyistä oppisopimuspaikoista.
Ammatillisen lisäkoulutuksen oppisopimuspaikkojen vuoden 2016 enimmäismäärän tarkistaminen
Mikäli koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2016 myönnettyjen lisäkoulutuksen oppisopimuspaikkojen enimmäismäärä näyttää ylittyvän, voi koulutuksen järjestäjä hakea perustellulla esityksellä vuoden 2016 enimmäismäärän ylitykseen haettavia oppisopimuspaikkoja liitteellä 1.
Opetus- ja kulttuuriministeriö voi tehdä enimmäismääriä koskevan täydennyspäätöksen
vuodelle 2016 ja jakaa mahdollisesti käyttämättömiä lisäkoulutuksen oppisopimuspaikkoja koulutuksen järjestäjille.
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