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Jakelussa mainitut 
 
 
 

Ammatillisen koulutuksen rahoituksen varainhoitovuoden 2021 varsinaisen suoritepäätök-
sen korjaaminen 
 

Asian tausta 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut 16.12.2020 ammatillisen koulutuksen rahoituksen va-
rainhoitovuoden 2021 varsinaisen suoritepäätöksen (VN/22726/2020). Varsinaisella suorite-
päätöksellä opetus- ja kulttuuriministeriö on opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun 
lain (1705/2009) 32 c §:n nojalla päättänyt varainhoitovuoden tavoitteellisten opiskelijavuosien 
määrästä sekä mainitun lain 49 §:n nojalla vahvistanut ammatillisen koulutuksen varainhoito-
vuoden 2021 perusrahoituksen painokertoimen (profiilikerroin), suoritus- ja vaikuttavuusrahoi-
tuksen perusteena käytettävien suoritteiden määrän sekä arvonlisäverokorvausten euromää-
rän. Päätöksen antamisen jälkeen on kuitenkin huomattu, että suoritepäätöksellä vahvistetut 
perusrahoituksen painokertoimet oli virheellisesti laskettu huomioimatta oppivelvollisuuden ko-
rotuskertoimella painotettavia opiskelijavuosia. 
 

Päätös   
  

Opetus- ja kulttuuriministeriö korjaa 16.12.2019 annettua ammatillisen koulutuksen ra-
hoituksen varainhoitovuoden 2021 varsinaista suoritepäätöstä liiteraportissa (liite 1) 
mainittujen ammatillisen koulutuksen järjestäjien osalta. Opetus- ja kulttuuriministeriö 
korjaa varainhoitovuodelle 2021 vahvistetun opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta an-
netun lain 32 d §:n 2 momentissa tarkoitetun perusrahoituksen painokertoimen (profiili-
kerroin) siten kuin päätöksen liiteraportin sarakkeesta 3b ilmenee (liite 1). 
 
Tämä päätös korvaa jakelussa mainittujen koulutuksen järjestäjien osalta 16.12.2020 an-
netun päätöksen perusrahoituksen painokertoimen osalta. Muilta osin 16.12.2020 an-
nettu ammatillisen koulutuksen rahoituksen varainhoitovuoden 2021 varsinainen suori-
tepäätös jää voimaan. 

 

 
Perustelut 

 
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 d §:n 1 momentin mukaan perusrahoi-
tus määräytyy lain 32 c §:n 1 momentissa tarkoitetun tavoitteellisen opiskelijavuosimäärän pe-
rusteella, jota on painotettu varainhoitovuotta edeltävää vuotta edeltävän vuoden toteutuneisiin 
opiskelijavuosiin perustuvalla painokertoimella. Lain 32 d §:n 2 momentissa säädetään perus-
teista, joilla toteutuneita opiskelijavuosia painotetaan painokerrointa laskettaessa. Viimeksi mai-
nitun momentin 1 a kohdan mukaan toteutuneita opiskelijavuosia painotetaan sen perusteella, 
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että koulutusta järjestetään oppivelvollisuuslain (1214/2020) 16 §:ssä tarkoitettuun maksutto-
maan koulutukseen oikeutetulle opiskelijalle. Kyseistä 32 §:n 2 momentin 1 a kohtaa sovelle-
taan ensimmäisen kerran myönnettäessä rahoitusta varainhoitovuodelle 2021. 
 
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 d §:n 4 momentin mukaan pykälän 2 
momentissa säädettyjen perusteiden painokertoimista annetaan tarkempia säännöksiä opetus- 
ja kulttuuriministeriön asetuksella. Ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista 
annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen (1244/2020) 6 §:ssä säädetään oppivelvolli-
suuden korotuskertoimesta. Mainitun pykälän mukaan opiskelijavuosia painotetaan korotusker-
toimella 0,06 niiden päivien ajalta, kun opiskelija on oikeutettu oppivelvollisuuslain 16 §:ssä 
tarkoitettuun maksuttomaan koulutukseen. Asetuksen 25 §:n 1 momentin siirtymäsäännöksen 
mukaan poiketen siitä, mitä 6 §:ssä säädetään, varainhoitovuoden 2021 rahoitusta myönnettä-
essä oppivelvollisuuden korotuskertoimella painotetaan vuonna 2003 ja sen jälkeen syntynei-
den opiskelijoiden ajalla 1.8.–31.12.2019 suorittamia opiskelijavuosia. 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö toteaa, että 16.12.2020 varainhoitovuoden 2021 varsinaisella suo-
ritepäätöksellä vahvistettu profiilikerroin oli virheellisesti laskettu kaikille koulutuksen järjestäjille 
huomioimatta oppivelvollisuuden korotuskertoimella painotettavia opiskelijavuosia. Näin ollen 
profiilikerroin on vahvistettu liian pienenä niille koulutuksen järjestäjille, joilla on ajalla 1.8.-
31.12.2019 ollut oppivelvollisuuden korotuskertoimella painotettavia opiskelijavuosia. Lasken-
tavirhe ei ole vaikuttanut niiden koulutuksen järjestäjien profiilikertoimiin, joilla ei ole ajalla 1.8.-
31.12.2019 ollut oppivelvollisuuden korotuskertoimella painotettavia opiskelijavuosia. 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö korjaa 16.12.2020 annettua suoritepäätöstä muuttamalla opetus- 
ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 49 §:n 2 momentin nojalla varainhoitovuodelle 
2021 vahvistetut perusrahoituksen painokertoimet niiden koulutuksen järjestäjien osalta, joilla 
on ajalla 1.8.-31.12.2019 ollut oppivelvollisuuden korotuskertoimella painotettavia opiskelija-
vuosia. Korjauksen myötä painokertoimessa otetaan huomioon toteutuneiden opiskelijavuosien 
painottaminen oppivelvollisuuden korotuskertoimella. 
 
Hallintolain (434/2003) 50 §:n 1 momentin mukaan viranomainen voi poistaa virheellisen pää-
töksensä ja ratkaista asian uudelleen, jos päätös perustuu selvästi virheelliseen tai puutteelli-
seen selvitykseen tai ilmeisen väärään lain soveltamiseen. Hallintolain 50 §:n 2 momentin mu-
kaan päätös voidaan näillä perusteilla korjata asianosaisen eduksi tai vahingoksi. Hallintolain 
52 §:n 1 momentin mukaan viranomainen voi käsitellä korjaamisasian omasta aloitteestaan. 
Opetus- ja kulttuuriministeriö korjaa 16.12.2020 annettua suoritepäätöstä jakelussa mainittujen 
koulutuksen järjestäjien osalta asianosaisen eduksi, koska 16.12.2020 annetulla päätöksellä 
perusrahoituksen painokertoimet oli virheen vuoksi vahvistettu liian pieniksi. Virhe johtuu viran-
omaisen laskuvirheestä eikä ole aiheutunut koulutuksen järjestäjien omasta menettelystä. 

 
Virheellisen profiilikertoimen vuoksi osalle koulutuksen järjestäjistä perusrahoitus määräytyi 
16.12.2020 annetulla suoritepäätöksellä liian pieneksi. Perusrahoitus määräytyi liian pieneksi 
niille koulutuksen järjestäjille, joiden osuus kaikkien koulutuksen järjestäjien painotetuista ta-
voitteellisista opiskelijavuosista oli pienempi virheellisesti lasketulla profiilikertoimella kuin kor-
jatulla profiilikertoimella.  Perusrahoitus ei määräytynyt liian pieneksi niille koulutuksen järjestä-
jille, joiden osuus kaikkien koulutuksen järjestäjien painotetuista tavoitteellisista opiskelijavuo-
sista ei kasvanut, vaikka profiilikerroin muuttuikin. Päätöksen liiteraportin sarakkeissa 4a-6c on 
kuvattu perusrahoituksen laskenta 16.12.2020 annetun päätöksen mukaisilla virheellisillä ja 
tällä päätöksellä korjatuilla profiilikertoimilla siltä osin kuin profiilikertoimen korjaus nostaisi suo-
ritteiden lukumäärän perusteella määräytyvää perusrahoitusosuuden euromäärää. Päätös pe-
rusrahoituksen määrän korjaamisesta tullaan antamaan myöhemmin. 
 

Kuuleminen 
 

Hallintolain 34 §:n mukaan asianosaiselle on ennen asian ratkaisemista varattava tilaisuus lau-
sua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka 
saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun. Asian saa kuitenkin ratkaista asianosaista kuulematta, jos 
kuuleminen on ilmeisen tarpeetonta. Asianomaisia koulutuksen järjestäjiä ei ole kuultu päätök-
sessä olevan asiavirheen korjaamisesta, koska päätöstä korjataan asianomaisten eduksi ja 
virhe johtuu viranomaisen laskuvirheestä eikä ole aiheutunut koulutuksen järjestäjien omasta 
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menettelystä. Opetus- ja kulttuuriministeriö katsoo, että kuuleminen on näistä syistä hallintolain 
34 §:n 2 momentin 5 kohdan tarkoittamalla tavalla ilmeisen tarpeetonta.  

 
Sovelletut säädökset 
 

Hallintolaki (434/2003) 34 §, 50 § ja 52 § 
 
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki (1705/2009) 10 §, 32 d §, 49 § 2 mom. ja 
57 § 3 mom. 

 
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperus-
teista (1244/2020) 6 §, 10 § ja 25 § 1 mom. 
 

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 pää-
töksestä tiedon saatuaan. Liitteenä olevasta oikaisuvaatimusosoituksesta ilmenee, miten oi-
kaisua vaadittaessa on meneteltävä (liite 2). 
 

Lisätietoja  
Lisätietoja päätöksestä antavat: 
  
Opetusneuvos Kari Korhonen, puh. 02953 30162, etunimi.sukunimi@minedu.fi 
 
Asiantuntija Johannes Peltola, puh. 02953 30292, etunimi.sukunimi@minedu.fi 
 
Hallitusneuvos Piritta Sirvio, puh. 02953 30238, etunimi.sukunimi@minedu.fi 

 
 
 
 
 
 

 
 
Kansliapäällikkö  Anita Lehikoinen 
 
 
 
Hallitusneuvos   Piritta Sirvio 
 
 
 

 
Liitteet  

Korjaukset vuoden 2021 varsinaiseen suoritepäätökseen 15.4.2021 (liite 1) 
Oikaisuvaatimusosoitus dnro 8/091/2019 (liite 2) 
 

Jakelu  
Aitoon Emäntäkoulu Oy 
Ammattiopisto Spesia Oy 
Careeria Oy 
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 
Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä 
Etelä-Savon Koulutus Oy 
Haapaveden Opiston kannatusyhdistys ry 
Harjun Oppimiskeskus Oy 
Helsingin kaupunki 
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Helsingin Konservatorion Säätiö sr 
Helsinki Business College Oy 
Hengitysliitto ry, koulutus 
Hevosopisto Oy 
Hyria koulutus Oy 
Hämeen ammatti-instituutti Oy 
Invalidisäätiö sr 
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä 
Joensuun kaupunki 
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä 
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia 
Jyväskylän kristillisen opiston säätiö sr 
Jyväskylän Talouskouluyhdistys ry 
Järviseudun koulutuskuntayhtymä 
Kajaanin kaupunki 
Kalajoen Kristillisen Opiston kannatusyhdistys ry 
Kanneljärven kansanopisto kannatusyhdistys ry 
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia 
Keski-Pohjanmaan Konservatorin Kannatusyhdistys ry 
Keski-Pohjanmaan Koulutuskuntayhtymä 
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 
Kiipulasäätiö sr 
Kirkkopalvelut ry 
Kisakalliosäätiö sr 
Korpisaaren Säätiö sr 
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä 
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä 
Koulutuskuntayhtymä OSAO 
Koulutuskuntayhtymä Tavastia 
Kouvolan Aikuiskoulutussääätiö sr 
Kouvolan kaupunki 
Kuopion konservatorion kannatusyhdistys ry 
Kuopion Talouskoulun Kannatusyhdistys ry 
Lahden Konservatorio Oy 
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä 
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä 
Luksia Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 
Länsirannikon Koulutus Oy 
Maalariammattikoulun Kannatusyhdistys ry 
Marttayhdistysten liitto ry 
Mercuria kauppaoppilaitos Oy 
Oulun kaupunki 
Paasikiviopistoyhdistys ry 
Peimarin koulutuskuntayhtymä 
Perho Liiketalousopisto Oy 
Peräpohjolan Kansanopiston Kannatusyhdistys ry 
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 
Pohjois-Savon Kansanopistoseura ry 
Pop & Jazz Konservatorion Säätiö sr 
Portaanpää ry 
Raahen koulutuskuntayhtymä 
Raahen Porvari- ja Kauppakoulurahasto sr 
Raision seudun koulutuskuntayhtymä 
Rovalan Setlementti ry 
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 
Salon seudun koulutuskuntayhtymä 
SASKY koulutuskuntayhtymä 
Satakunnan koulutuskuntayhtymä 
Savon koulutuskuntayhtymä 
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä 
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Suomen Diakoniaopisto – SDO Oy 
Suomen kansallisooppera ja –baletti sr 
Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö 
Suomen Yrittäjäopisto Oy 
Suupohjan koulutuskuntayhtymä 
Tampereen kaupunki 
Tampereen Musiikkiopiston Säätiö sr 
Tohtori Matthias Ingmanin säätiö sr 
Turun Ammattiopistosäätiö sr 
Turun kaupunki 
Turun kristillisen opiston säätiö sr 
Turun musiikinopetus Oy 
Työtehoseura ry 
Vaasan kaupunki 
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä 
Valtakunnallinen valmennus- ja liikuntakeskus Oy 
Vantaan kaupunki 
Varalan Säätiö sr 
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä 
Äänekosken Ammatillisen Koulutuksen kuntayhtymä 
Erkki Kauppinen/Tanhuvaaran Säätiö sr 
Jukka Tammisuo/Suomen Nuoriso-Opiston Kannatusyhdistys ry 

Tiedoksi  
Opetus- ja kulttuuriministeriö / Talousyksikkö 

Opetushallitus/Valtionosuudet 

Suomen Kuntaliitto ry 
 
 

 


