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Toisen lisätalousarvion perusteella jaettavasta perusrahoituksesta päättäminen 
 

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (rahoituslaki, 1705/2009) 32 c §:n 
mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö päättää koulutuksen järjestäjän varainhoitovuoden 
tavoitteellisen opiskelijavuosien määrän sekä siihen sisältyvän työvoimakoulutuksen 
tavoitteellisen opiskelijavuosien määrän vuosittain valtion talousarvion rajoissa. 
Ministeriö voi lisätä koulutuksen järjestäjän tavoitteellista opiskelijavuosien määrää tai 
työvoimakoulutuksena järjestettävän koulutuksen tavoitteellista opiskelijavuosien 
määrää varainhoitovuoden aikana. 
 
Rahoituslain 32 e §:n mukaan koulutuksen järjestäjälle myönnettävää perusrahoitusta 
voidaan korottaa harkinnanvaraisesti koulutuksen järjestäjän toimintaan liittyvästä 
erityisestä syystä. Harkinnanvaraista korotusta voidaan erityisestä syystä myöntää myös 
varainhoitovuoden aikana. Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää hakemuksesta 
harkinnanvaraisesta korotuksesta. 

 
Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää rahoituslain 32 c §:n nojalla ammatillisen 
koulutuksen järjestäjien lisätalousarvion perusteella myönnettävien tavoitteellisten 
opiskelijavuosien määräksi päätöksen liitteenä olevan raportin V92SP2L6OS18 
sarakkeista 1c ja 2c ilmenevät määrät (liite 1). Ministeriö kohdentaa opiskelijavuodet 
ammatillisen osaamisen pilotteihin, joissa kehitetään malleja, joiden tarkoituksena on 
mahdollistaa alan vaihto lyhytkestoisilla, tutkinnon osia ja niitä pienempiä 
kokonaisuuksia hyödyntävillä koulutuksilla. Ministeriö kohdentaa opiskelijavuodet 
pilotteihin, joilla kehitetään ammatilliseen koulutukseen toimintamalleja työmarkkinoiden 
kohtaanto-ongelmien ratkaisemiseen ja parhaassa työiässä olevien työttömien 
työllistymisen tukemiseen.  
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää rahoituslain 32 e §:n nojalla perusrahoituksen 
harkinnanvaraista korotusta hakeneelle ammatillisen koulutuksen järjestäjälle 
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myönnettävästä harkinnanvaraisesta korotuksesta siten kuin päätöksen liitteenä olevan 
raportin V92SP2L6OS18 sarakkeesta 6.2c (liite 1) sekä päätöksen liitteenä olevista 
järjestäjäkohtaisista perusteluista ilmenee (liite 2).  
 
Opiskelijavuosien määrä sekä harkinnanvaraisten korotusten määrä päätetään ehdolla, 
että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen valtion vuoden 2018 toiseksi 
lisätalousarvioksi (HE 215/2018 vp) esitetyssä muodossa.  
 
 

Sovelletut säännökset 
 
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki (1705/2009) 32 c §, 32 e § 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 tyytymätön vaatia oikaisua kirjallisesti opetus- ja kulttuuriministeriöltä kolmen 
kuukauden kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan. Liitteenä olevasta 
oikaisuvaatimusosoituksesta ilmenee, miten oikaisua vaadittaessa on meneteltävä (liite 
3). 

 
Lisätietoja 
  
 Ylitarkastaja Tarja Koskimäki 

(Uusimaa), 
puh. 02953 30166, etunimi.sukunimi@minedu.fi 
 
Opetusneuvos Jukka Lehtinen 
(Kanta-Häme, Päijät-Häme, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi ja Satakunta), 
puh. 02953 30183, etunimi.sukunimi@minedu.fi 
 
Opetusneuvos Anne Mårtensson 
(Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala), 
Puh. 02953 30104, etunimi.sukunimi@minedu.fi 
 
Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund 
(Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Keski-Suomi), 
puh. 02953 30249, etunimi.sukunimi@minedu.fi 
 
Opetusneuvos Tiina Polo 
(Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi) 
puh. 02953 30022, etunimi.sukunimi@minedu.fi 
 
Erityisasiantuntija Saara Ikkelä, puh. 02953 30109, etunimi.sukunimi@minedu.fi  
 
Hallitusneuvos Anna Kankaanpää, puh. 02953 30403, etunimi.sukunimi@minedu.fi 
 
Opetusneuvos Kari Korhonen, puh. 02953 30162, etunimi.sukunimi@minedu.fi 
 
Opetusneuvos Tarja Olenius, puh. 02953 30237, etunimi.sukunimi@minedu.fi 
 
 



 
      2 (3) 

 

  

 
 
Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen 

  
 
 
  

Hallitusneuvos Anna Kankaanpää 
  
 
 
Liitteet Raportti V92SP2L6OS18 (liite 1) 

Harkinnanvaraista korotusta hakeneiden koulutuksen järjestäjien järjestäjäkohtaiset 
perustelut (liite 2) 

 Oikaisuvaatimusosoitus dnro 10/091/2016 (liite 3) 
 
Tiedoksi Opetus- ja kulttuuriministeriö/Talousyksikkö 
 Opetushallitus/ Valtionosuudet 
 Suomen Kuntaliitto Ry 
   


