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1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta ja päätösten tiedoksianto
3 § Yhtymävaltuuston päätösten toimeenpano
4 § Logistiikan päätoimisen tuntiopettajan valinta
5 § Päätökset, kirjelmät ja tiedotukset, liitteet 1-3

Sirkka-Liisa Anttila
yhtymähallituksen puheenjohtaja
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Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
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Yhtymähallitus

Kokouspäivä

1§

27.01.2021

Sivu

Liite

2

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Yhtymähallituksen kokous on kutsuttu koolle hallintosäännön mukaisesti ja se
on päätösvaltainen kuusijäsenisenä
Yh 1 §

Yhtymäjohtaja:
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Yh 1 §

Päätös:

Hyväksyttiin

____________

Hallituksen jäsen
Sirkka-Liisa Anttila
Kati Fonsell´-Laurila
Markku Leppälahti
Katja Ojala
Jukka Perälä
Klaus Ruisvaara
Riitta Ryhtä
Johanna Rämö
Ossi Stenholm
Simo Vehmaa
Tapio Virtanen

paikalla
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Valtuuston pj. ja varapj:t
Eino Järvinen, pj
Maria Orzech
Simo Pärssinen

paikalla
x
x
x

v
v
v

v
v

v

Varajäsen
Johanna Häggman
Olla-Riitta Aarikka
Kari Leppälahti
Tiia Räsänen
Allan Lunden
Vesa Niininen
Eevi Haho
Sirpa Suomi
Turkka Mali
Ville Tirkkonen
Risto Aaltonen

paikalla

x

v

v = osallistui verkossa
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Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

v

LOUNAIS-HÄMEEN
KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Yhtymähallitus

2§

Kokouspäivä
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27.01.2021
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÄÄTÖSTEN TIEDOKSIANTO
Yh 2 §

Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen.

Yhtymäjohtaja:
Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat

Yh 2 §

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Klaus Ruisvaara ja Ossi Stenholm
Pöytäkirjan tarkastusajankohdaksi sovittiin maanantai 1.2.2021,
jonka jälkeen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla. Tarkastuspaikka on oppilaitoksen toimisto toimistoaikana klo 9-15.

Kokouksen aluksi uudet työntekijät rehtori Heli Elo-Vuola, hallintoasiantuntija Niina Honko, teknologiapäällikkö Janne Kuusela sekä
henkilöstöpäällikkö Seija Lempiäinen esittäytyivät yhtymähallitukselle

___________
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YHTYMÄVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TOIMEENPANO
Yh 3 §

Kuntalain (410/2015) 39 §:n mukaan yhtymähallitus vastaa muun muassa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.
Yhtymähallituksen on kuntalain 96 §:n mukaan jätettävä päätös täytäntöön panematta ja saatettava viipymättä valtuuston uudelleen käsiteltäväksi, jos valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto
on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen. Mainittuja
pykäliä sovelletaan myös kuntayhtymiin, jos niissä on yhtymähallitus.
Kuntayhtymän yhtymävaltuuston kokouksen 18.11.2020 tarkastettu pöytäkirja
valitusosoituksineen on pidetty yleisesti nähtävillä kuntayhtymän internetsivuilla kokouksen jälkeen. Pöytäkirjasta on toimitettu tiedostolinkki jokaisen
jäsenkunnan kunnanhallitukselle.
Yhtymävaltuuston kokouksen 18.11.2020 pöytäkirjasta ei ole otettu otetta valitusta varten, eikä päätöksistä muutoinkaan ole valitettu. Päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja ne eivät mene yhtymävaltuuston toimivallan
ulkopuolelle. Päätökset ovat täytäntöön pantavissa.

Yhtymäjohtaja:
Yhtymähallitus hyväksyy täytäntöön pantavaksi kuntalain
(410/2015) 39 §:n ja 96 §:n mukaisesti yhtymävaltuuston
18.11.2020 tekemät päätökset.

Yh 3 §

Päätös:
Hyväksyttiin

____________
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1

LOGISTIIKAN PÄÄTOIMINEN TUNTIOPETTAJA
Yh 4 §

Logistiikan päätoimisen tuntiopettajan virkasuhde on ollut avoimessa haussa
Kuntarekry- ja Te-palveluissa (mol.fi) ajalla 11.11.2020 - 5.1.2021. Määräaikaan mennessä saapui kolme hakemusta.
Haettavalta henkilöltä edellytettiin asetuksen 1150/2017 mukaista kelpoisuutta
tai liikenneopettajan erikoisammattitutkintoa sisältäen tutkinnon osan: Kuljetusalan ammattipätevyyskouluttajana toimiminen, TNA-tutkintoa, pedagogista
pätevyyttä, asiakaspalveluasennetta ja halua kehittyä tiimiorganisaatiossa työn
mukana. Lisäksi toivottiin vahvaa ja monipuolista kuljetusalan työkokemusta eri
suoritealoilta.
Tehtävinä ovat logistiikan perustutkinnon opetus- ja ohjaustyöt nuorille ja aikuisille, sekä B-, C- ja CE- ajokorttiluokan opetus sekä ammattipätevyyskoulutuksen- ja ADR- ajolupakoulutuksien vastaavana johtajana toimiminen. Haettavalta henkilöltä toivottiin tiimityökykyä, joustavuutta ja kykyä tulokselliseen työskentelyyn. Kokemus verkkopedagogiikan osaamisesta katsottiin eduksi.
Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n osio C liitteen 1 mukaan. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä lain 504/2002
mukainen rikosrekisteriote ja selvitys terveydentilasta.
Kaikki hakijat haastateltiin. Haastattelijoina toimivat koulutusjohtaja, henkilöstöpäällikkö sekä auto-, logistiikka- ja nostoalan tiimin tiiminvetäjä.
Työ alkaa 8.3.2021 ja tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Yhtymäjohtaja:
Ottaen huomioon hakijoiden välillä suoritetun ansiovertailun sekä
haastatteluissa esiin tulleet että tehtävän menestykselliseksi hoitamiseksi vaadittavat seikat, haastattelijat esittävät edellä mainituista seikoista syntyneen kokonaisarvion perusteella, että tehtävään valitaan 8.3.2021 alkaen toistaiseksi Salla Sarlin Ypäjältä.

Yh.4 §

Päätös:

Hyväksyttiin

____________
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PÄÄTÖKSET, KIRJELMÄT JA TIEDOTUKSET
Yh 5 §

•
•
•
•
•

Opetus- ja kulttuuriministeriö, vuoden 2021 varsinainen suoritepäätös,
liite 2
Opetus- ja kulttuuriministeriö, vuoden 2020 kolmas lisäsuoritepäätös,
liite 3
Ypäjän kunta, kunnanhallitus, lausunto koskien seudullisen työllisyydenhoidon suunnittelua, liite 4
Yhtymähallituksen kesäkuun kokouksen ajankohta
Viranhaltijapäätökset ajalla 1.-31.12.2020

Yhtymäjohtaja:
Merkitään tiedoksi ja hyväksyttäväksi.

Yh 5 §

Päätös:

Hyväksyttiin
Yhtymähallituksen kesäkuun kokouksen uudeksi ajankohdaksi
päätettiin 8.6.2021 klo 17.00.

____________
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Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

LOUNAIS-HÄMEEN
KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Yhtymähallitus

Kokouspäivä

Sivu

Liite

27.01.2021

MUUTOKSENHAKU KOKOUKSEN 27.01.2021 PÄÄTÖKSISTÄ
Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 1-3, 5
Koska päätöksistä voidaan tehdä kuntalain mukainen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 4
Oikaisuvaatimus
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (julkisissa
hankinnoissa hankintaoikaisun) 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), jäsenkunta
sekä jäsenkunnan jäsen.
Pykälät: 4
Oikaisuvaatimuksen osoite on
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä
Yhtymähallitus
PL 12
30101 Forssa
Valitusosoitus
Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella (kunnallisvalitus) 30
päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista:
Pykälät:
Valitusviranomainen:
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
Puhelin:
029 56 42210 (asiakaspalvelu)
Faksi:
029 56 42269
Sähköposti hameenlinna.hao(at)oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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Hankintapäätöksen saattaminen markkinaoikeuden tutkittavaksi
Muutoksenhakija voi - §:n osalta vedota hankintalain vastaiseen menettelyyn ja saattaa asiaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi 14 päivän kuluessa siitä, kun sai tietoonsa
tarjouskilpailun ratkaisun perusteluineen.
Markkinaoikeuden osoite:
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Puhelinvaihde: 029 56 43300
Faksi: 029 56 43314
Sähköposti: markkinaoikeus(at)oikeus.fi
Sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä
Sähköinen asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/
Puheli nv aihde: 029 56 43300
Faksi: 029 56 43314

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje, valitusosoitus ja ohje markkinaoikeudelle tehtävästä hakemuksesta liitetään pöytäkirjanotteeseen.

______________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Kyha 27.1.2021 § 5, liite 2
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Päätös

16.12.2020

VN/22726/2020
VN/22726/2020-OKM-146

Ammatillisen koulutuksen järjestäjät

Tavoitteellisten opiskelijavuosien määristä ja perusrahoituksen harkinnanvaraisesta
korotuksesta päättäminen sekä perusrahoituksen painokertoimen, suoritus- ja
vaikuttavuusrahoituksen perusteena käytettävien suoritteiden määrän ja
arvonlisäverokorvausten euromäärän vahvistaminen vuodelle 2021 (vuoden 2021
varsinainen suoritepäätös)

Tämä päätös koskee kaikkia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä lukuun ottamatta Kansan
Sivistystyön Liitto KSL ry:tä, jonka asia ratkaistaan erillisellä päätöksellä.
Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain
(1705/2009), jäljempänä rahoituslaki, 32 c §:n nojalla ammatillisen koulutuksen järjestäjien
tavoitteellisten opiskelijavuosien määräksi sekä siihen sisältyväksi työvoimakoulutuksen
tavoitteelliseksi opiskelijavuosimääräksi vuodelle 2021 päätöksen liiteraportin sarakkeista 1
ja 2 ilmenevät määrät (liite 1). Ministeriö päättää tavoitteellisten opiskelijavuosien
kohdentamisesta sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja -koulutukseen sekä
maahanmuuttajien koulutukseen liitteenä olevan taulukon mukaisesti (liite 2).
Koulutuksen järjestäjän varainhoitovuoden 2021 tavoitteellisten opiskelijavuosien määrä
sekä siihen sisältyvä työvoimakoulutuksen tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä päätetään
ehdolla, että eduskunta hyväksyy vuoden 2021 talousarvioesityksen tavoitteellisten
opiskelijavuosien määriä koskevilta osin ehdotetussa muodossa. Muussa tapauksessa
opetus- ja kulttuuriministeriö päättää uudet tavoitteelliset opiskelijavuosimäärät vuodelle
2021.
Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää rahoituslain 32 e §:n nojalla perusrahoituksen
harkinnanvaraista korotusta hakeneelle ammatillisen koulutuksen järjestäjälle vuodelle
2021 myönnettävästä harkinnanvaraisesta korotuksesta siten kuin päätöksen liiteraportin
sarakkeesta 5 ilmenee (liite 1).
Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää ammatillisen koulutuksen järjestäjien taloudellisten
edellytysten turvaamiseksi harkinnanvaraista korotusta päätöksen liitteenä olevan erittelyn
(liite 3) mukaisesti sekä kuten päätöksen liitteenä olevista perusteluista ilmenee (liite 4).
Postiosoite
Postadress
Postal Address
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Käyntiosoite
Besöksadress
Office

Puhelin
Telefon
Telephone

Faksi
Fax
Fax

s-posti, internet
e-post, internet
e-mail, internet

PL 29
00023 Valtioneuvosto

Meritullinkatu 10
Helsinki

0295 16001
+358 295 16001

09 135 9335
+358 9 135 9335

kirjaamo@minedu.fi
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Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää työpaikkaohjaajien koulutuksen lisäämiseksi ja
kehittämiseksi harkinnanvaraista korotusta päätöksen liitteenä olevan erittelyn (liite 3)
mukaisesti sekä kuten päätöksen liitteenä olevista perusteluista ilmenee (liite 5).
Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää urheilijoiden ammatillisen koulutuksen tukemiseksi
harkinnanvaraista korotusta päätöksen liitteenä olevan erittelyn (liite 3) mukaisesti sekä
kuten päätöksen liitteenä olevista perusteluista ilmenee (liite 6).
Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa rahoituslain 49 §:n 2 momentin nojalla koulutuksen
järjestäjälle mainitun lain 32 d §:n 2 momentin perusteella varainhoitovuodelle 2021
määräytyvän perusrahoituksen painokertoimen (profiilikerroin) siten kuin päätöksen
liiteraportin sarakkeesta 3 ilmenee (liite 1).
Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa rahoituslain 49 §:n 2 momentin nojalla koulutuksen
järjestäjälle suoritusrahoituksen perusteena käytettävien suoritteiden määrät siten kuin
päätöksen liiteraportin sarakkeista 7, 9 ja 11 ilmenee (liite 1).
Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa rahoituslain 49 §:n 2 momentin nojalla koulutuksen
järjestäjälle vaikuttavuusrahoituksen perusteena käytettävien suoritteiden määrät siten kuin
päätöksen liiteraportin sarakkeista 13, 14, 16, 17, 19 ja 20 ilmenee (liite 1).
Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa rahoituslain 32 i §:n 1 momentissa tarkoitettujen
arvonlisäverokorvausten euromäärän päätöksen liiteraportin sarakkeesta 24 ilmenevällä
tavalla (liite 1).
Tämä päätös tehdään ehdolla, että eduskunnan hyväksymät rahoituslain muutokset (EV
186/2020 vp) ja oppivelvollisuuslaki ja siihen liittyvät lait (EV 218/2020 vp) vahvistetaan
sekä opetus- ja kulttuuriministeriö antaa asetuksen ammatillisen koulutuksen rahoituksen
laskentaperusteista rahoitusosuuksien muutoksia ja oppivelvollisuutta koskevien
painokertoimien osalta sellaisena kuin asetusluonnos on ollut hallituksen esityksen
174/2020 vp liitteenä. Muussa tapauksessa opetus- ja kulttuuriministeriö oikaisee tätä
päätöstä tarvittavilta osin.
Sovellettavat säännökset
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki (1705/2009) 10 §, 32 c §, 32 d §, 32 e
§, 32 f §, 32 g §, 32 i § 1 mom., 49 § 2 mom. ja 57 § 3 mom.
Muutoksenhaku
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Valituskiellosta on säädetty opetusja 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 7).
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
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Opetusneuvos Tiina Polo (Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi) puh. 02953 30022,
etunimi.sukunimi@minedu.fi
Opetusneuvos Kari Korhonen, puh. 02953 30162, etunimi.sukunimi@minedu.fi
Opetusneuvos Tarja Olenius, puh. 02953 30237, etunimi.sukunimi@minedu.fi
Projektisuunnittelija Johannes Peltola, puh. 02953 30292, etunimi.sukunimi@minedu.fi
Hallitusneuvos Piritta Sirvio, puh. 02953 30238, etunimi.sukunimi@minedu.fi
Ylijohtaja Mika Tammilehto, puh. 02953 30308, etunimi.sukunimi@minedu.fi

Opetusministeri

Li Andersson

Ylijohtaja

Mika Tammilehto

Liitteet

Ammatillisen koulutuksen vuoden 2021 varsinaisen suoritepäätöksen liiteraportti
(liite 1)
Vuoden 2021 varsinaisella suoritepäätöksellä jaettavien tavoitteellisten
opiskelijavuosien lisäkohdennukset (liite 2)
Vuoden 2021 varsinaisella suoritepäätöksellä myönnettävät perusrahoituksen
harkinnanvaraiset korotukset (liite 3)
Harkinnanvaraisten korotusten perustelut, taloudellisten edellytysten turvaaminen
(liite 4)
Harkinnanvaraisten korotusten perustelut, työpaikkaohjaajien koulutuksen
lisääminen ja kehittäminen (liite 5)
Harkinnanvaraisten korotusten perustelut, urheilijoiden ammatillisen koulutuksen
tukeminen (liite 6)
Oikaisuvaatimusosoitus dnro 8/091/2019 (liite 7)

Jakelu

Ammatillisen koulutuksen järjestäjät

Tiedoksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö/Talousyksikkö
Opetushallitus/Valtionosuudet
Suomen Kuntaliitto ry

Kyha 27.1.2021 § 5, liite 3

1 (5)

Päätös

16.12.2020

VN/24305/2020
VN/24305/2020-OKM-71

Ammatillisen koulutuksen järjestäjät

Neljännen lisätalousarvion määrärahasta lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen ja
koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen jakamatta
olevasta perusrahoituksesta päättäminen (vuoden 2020 kolmas lisäsuoritepäätös)

Sovellettavat säännökset
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.
Rahoituslain 32 a §:n 2 momentin mukaan varainhoitovuoden 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
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.
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Hakumenettely ja myönnettävät rahoitukset
Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi koulutuksen järjestäjille 30.9.2020 toisella
lisäsuoritepäätöksellä (VN/15767/2020) pääasiallisen osan neljännessä lisätalousarviossa
lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen ja koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen
vaikutusten tasoittamiseen kohdennetusta lisämäärärahasta.
Lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen tarkoitetusta lisämäärärahasta 3 160 464 euroa ja
koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen tarkoitetusta
lisämäärärasta 1 145 782 euroa jätettiin myönnettäväksi varainhoitovuoden kolmannella
lisäsuoritepäätöksellä. Jäljellä olevat lisärahoitukset asetettiin uudelleen haettaviksi.
Opetus- ja kulttuuriministeriö lähetti koulutuksen järjestäjille kirjeen vuoden 2020
kolmannella lisäsuoritepäätöksellä lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen ja koronaviruksen
aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen myönnettävien lisärahoitusten
hakemisesta 6.11.2020 (VN/24305/2020). Lisärahoitusta lähihoitajakoulutuksen
lisäämiseen tuli hakea pääosin tavoitteellisina opiskelijavuosina, mutta tarvittaessa
tarkoitukseen oli mahdollista hakea myös perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta.
Lisärahoitusta koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen
voitiin hakea pelkästään perusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuksena. Lisähaun
hakuaika molempien lisärahoitusten osalta oli 10.11.2020–30.11.2020.
Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää tällä päätöksellä koulutuksen järjestäjille toisen
lisäsuoritepäätöksen jälkeen jäljellä olevan osuuden neljännen lisätalousarvion perusteella
varainhoitovuodelle lisätystä rahoituksesta lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen ja
koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen. Lisäksi samassa
yhteydessä jaetaan 617 euroa vielä jakamatta ollutta vuoden 2020 varsinaisen talousarvion
mukaista perusrahoitusta.
Lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen myönnettävästä lisärahoituksesta päättäminen
Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää vuoden 2020 neljännessä lisätalousarviossa
lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen kohdennetun lisämäärärahan, siltä osin kuin sitä
ei ole jaettu toisella lisäsuoritepäätöksellä, myöntämisestä koulutuksen järjestäjille
tavoitteellisina opiskelijavuosina ja perusrahoituksen harkinnanvaraisena
korotuksena siten kuin päätöksen liitteenä olevan raportin sarakkeista 1 ja 4b (liite 1)
ja päätöksen liitteenä olevista perusteluista (liite 2) ilmenee.
Päätös perustuu koulutuksen järjestäjien hakemuksissaan esittämiin tarpeisiin ja
suunnitelmiin lisämäärärahan käytöstä sekä ministeriön harkintaan lisärahoituksen
tarpeesta.
Lisämääräraha on tarkoitettu käytettäväksi uusien lähihoitajien kouluttamiseen sekä
sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon aiemmin suorittaneiden osaamisen täydentämiseen
ikääntyvien hoitoon ja kuntoutumiseen. Tavoitteena on, että nyt myönnettävällä
lisärahoituksella käynnistettäisiin mahdollisimman paljon koulutuksia, eikä lisärahoituksen
tarvitse riittää aloitettavien koulutusten loppuunsaattamiseen. Ministeriö myöntää
tarkoitukseen vuosittain lisärahoitusta päättäessään varainhoitovuosien 2021–2024
rahoituksista.
Lisärahoitus lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen myönnetään koulutuksen järjestäjille
ensisijaisesti tavoitteellisina opiskelijavuosina ja tarvittaessa perusrahoituksen
harkinnanvaraisena korotuksena. Harkinnanvaraista korotusta myönnetään
lähihoitajakoulutuksen nopeasta volyymilisäyksestä aiheutuviin ylimääräisiin kustannuksiin.
Harkinnanvaraista korotusta voidaan käyttää esimerkiksi opiskelijarekrytoinnin tai muiden
järjestelyjen tukemiseen koulutusten nopean käynnistymisen varmistamiseksi tai
koulutuksiin valittujen opiskeluvalmiuksien ja kielenoppimisen vahvistamiseen opintojen
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alkuvaiheessa. Harkinnanvaraisen korotuksen käyttötarkoituksen tulee edistää asetettua
tavoitetta 5 000 uuden lähihoitajan kouluttamisesta vuosien 2020–2024 aikana.
Tavoitteellisia opiskelijavuosia lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen myönnetään koulutuksen
järjestäjän esittämä määrä, mikäli siitä ei hakemuksen perusteella ole tarvetta poiketa.
Harkinnanvaraista korotusta lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen myönnetään ensisijaisesti
niille koulutuksen järjestäjille, jotka eivät saaneet lisärahoitusta tarkoitukseen toisella
lisäsuoritepäätöksellä. Muille koulutuksen järjestäjille myönnetään harkinnanvaraista
korotusta vain erityisen perustellusta syystä, mikäli hakemuksen perusteella toisella
lisäsuoritepäätöksellä tarkoitukseen myönnetty lisärahoitus on osoittautunut tarpeeseen
nähden riittämättömäksi.
Lisärahoituksen käytössä on kiinnitettävä huomiota seuraaviin asioihin:
- Opiskelijarekrytointi ulkomailta lähihoitajakoulutuksen lisäämiseksi ei ole
tarkoituksenmukaista.
- Opiskelijaksi ottamisen perusteita on aina noudatettava mukaan lukien SORAlainsäädäntö.
- Vieraskielisten hakijoiden opiskelijavalinnassa koulutuksen järjestäjän on varmistettava,
että hakijan kielitaidon lähtötaso on riittävä opinnoista ja työpaikalla järjestettävästä
koulutuksesta selviytymiseen, ja että henkilö kykenee valmistuttuaan työskentelemään
lähihoitajana huomioiden alan vaatimukset koskien potilas- ja asiakasturvallisuutta.
- Lisärahoituksella tähdätään koko tutkinnon suorittamiseen, jollei kyse ole aiemmin
tutkinnon suorittaneen osaamisen täydentämisestä ikääntyvien hoitoon ja
kuntoutumiseen. Tämän vuoksi lisärahoituksella käynnistettäviin koulutuksiin ei tule
valita opiskelijoita, joilla ei arvioida olevan edellytyksiä koko tutkinnon suorittamiseen.
Koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen myönnettävästä
lisärahoituksesta päättäminen
Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää vuoden 2020 neljännessä lisätalousarviossa
koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen
kohdennetun lisämäärärahan, siltä osin kuin sitä ei ole jaettu toisella
lisäsuoritepäätöksellä, myöntämisestä koulutuksen järjestäjille perusrahoituksen
harkinnanvaraisena korotuksena siten kuin päätöksen liitteenä olevan raportin
sarakkeesta 4c (liite 1) ja päätöksen liitteenä olevista perusteluista (liite 3) ilmenee.
Päätös perustuu koulutuksen järjestäjien hakemuksissaan esittämiin tarpeisiin ja
suunnitelmiin lisämäärärahan käytöstä sekä ministeriön harkintaan lisärahoituksen
tarpeesta.
Lisämääräraha on tarkoitettu käytettäväksi erityisesti koulutuksensa keskeyttäneiden tai
keskeyttämisuhan alla olevien opiskelijoiden opiskelun ohjaukseen ja tukeen sekä
valmistumassa olevien opiskelijoiden opinto-ohjaukseen ja näyttöjen mahdollistamiseen.
Tavoitteena on lieventää koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen negatiivisia
vaikutuksia opintojen etenemiseen ja opiskelijoiden hyvinvointiin. Tarkoituksena on, että
lisärahoituksella käynnistetään toimet mahdollisimman nopeasti siten, että ne voidaan
toteuttaa kevätkauden 2021 aikana.
Harkinnanvaraista korotusta myönnetään ensisijaisesti niille koulutuksen järjestäjille, jotka
eivät saaneet lisärahoitusta tähän tarkoitukseen toisella lisäsuoritepäätöksellä. Nyt
myönnettävän lisärahoituksen vähäisyyden vuoksi, sitä ei pääsääntöisesti voida näillekään
järjestäjille myöntää täysimääräisesti haettua määrää, vaan myönnettävän lisärahoituksen
suuruutta arvioitiin hakemuksissa ilmoitettujen lisätukea tarvitsevien opiskelijoiden määrän
perusteella. Niille koulutuksen järjestäjille, jotka saivat lisärahoitusta koronaviruksen
aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen toisella lisäsuoritepäätöksellä,
myönnetään tarkoitukseen nyt harkinnanvaraista korotusta vain erityisen perustellusta
syystä, mikäli järjestäjän hakemuksen perusteella toisella lisäsuoritepäätöksellä
tarkoitukseen myönnetty lisärahoitus näyttää tarpeeseen nähden alimitoitetulta.
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Koulutuksen järjestäjien on huomioitava, että opiskeluhuollon suorat kustannukset kuuluvat
ensisijaisesti kunnan vastuulle, eikä esimerkiksi kuraattoreita tai psykologeja ole
tarkoituksenmukaista palkata tällä lisärahoituksella.
Muutoksenhaku
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Valituskiellosta on säädetty opetusja 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 4).
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