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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Yh 71 §

Yhtymäjohtaja:
Kokous on kutsuttu koolle hallintosäännön mukaisesti ja se on
päätösvaltainen kuusijäsenisenä.

Yh 71 §

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
x

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

paikalla
x
x
x

v
v

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

paikalla

-

v = osallistui verkossa
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÄÄTÖSTEN TIEDOKSIANTO
Yh 72 §

Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän
verkkosivuilla pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen.
Yhtymäjohtaja:
Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat.

Yh 72 §

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Klaus Ruisvaara ja
Riitta Ryhtä
Pöytäkirjan tarkastusajankohdaksi sovittiin 31.8.2020, jonka
jälkeen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän
verkkosivuilla. Tarkastuspaikka on oppilaitoksen toimisto
toimistoaikana klo 9 – 15.

____________
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OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2020
Yh 73 §

Vuoden 2020 tuloslaskelman sekä määrällisten ja taloudellisten tavoitteiden
toteutuminen 30.6.2020 on esitetty liitteenä. Liitteenä on myös investointiohjelman toteutuma 30.6.2020.
Vuoden 2020 talousarvion käyttösuunnitelmiin tehdään tarvittaessa muutoksia
syksyllä. Koulutuskuntayhtymä raportoi vuosikolmanneksittain Forssan kaupungille ja Tammelan kunnalle toiminnallisten ja taloudellisten konsernitavoitteidensa toteutumisesta.
Yhtymäjohtaja: Merkitään tiedoksi

Yh 73 §

Päätös:

Hyväksyttiin.

____________
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ORGANISAATIORAKENTEEN UUDISTAMINEN
Yh 74 §

Yhtymähallitus päätti kokouksessaan 10.6.2020 (67§) tulevalle tiimiorganisaatiolle asetettavat tavoitteet. Tiimiorganisaation suunnittelua on jatkettu yhtymähallituksen linjausten mukaan, edelleen yhdessä henkilöstön kanssa.
Tiistaina 11.8. järjestettiin koko henkilöstölle tarkoitettu paja itseohjautuvan tiimiorganisaation suunnittelua varten. Pajaan osallistui 104 henkilöstön jäsentä,
mikä on merkittävän iso osa henkilöstöstä. Pajassa haettiin henkilöstön näkemystä kolmeen pääteemaan: 1) Millaisia tiimejä organisaatiossamme tarvitaan
2) Tiimien organisoituminen 3) Mistä tiimit vastaavat ja sopivat. Työryhmistä
saatiin hyvä näkemys suunnittelutyön ja organisaatiorakenteen pohjaksi. Pajatyöskentely toimi sinällään myös jo hyvänä valmennustilaisuutena ja johdatuksena siihen, mitä tiimiorganisaatiolla ollaan tavoittelemassa. Saatua aineistoa
on käsitelty myös luottamusmiesten kanssa käynnissä olevassa ytmenettelyssä 17.8. ja saatu palautetta sekä työskentelystä että tuloksista henkilöstön näkökulmasta.
Työryhmien työn tuloksia ja johtopäätöksiä niistä esitellään yhtymähallituksen
kokouksessa.
Seuraavassa yhtymähallituksen kokouksessa 23.9. tulee päättää tiimiorganisaation pohjalta rakentuvasta organisaatiorakenteesta, jotta talousarvion laatiminen ja hyväksyntäprosessi voidaan vielä aikataulussa läpi.
Yhtymäjohtaja:
Käsitellään henkilöstöpajassa tehdyt johtopäätökset sekä
suunnittelun tilanne. Yhtymähallitus vahvistaa keskustelun perusteella organisaatiorakenteen suunnittelun reunaehdot.

Yh 74 §

Päätös:

Yhtymähallitus vahvisti esitettyjen johtopäätösten ja keskustelun
perusteella uuden organisaatiorakenteen pohjaksi viisi tulosyksikköä. Tulosyksiköt ovat Konsernijohto, Elinvoima ja työllisyys,
Operatiivinen koulutus, Strateginen koulutus ja Opiskelijapalvelut.

____________
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SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOALAN LEHTORI
Yh 75 §

Sähkö- ja automaatioalan lehtorin virkasuhde oli avoimena Kuntarekry- ja Tepalvelussa (mol). Haku päättyi 30.6.2020. Määräaikaan mennessä saapui 11
hakemusta. Hakijoista kuusi oli kelpoisia tehtävään.
Haettavalta henkilöltä edellytettiin soveltuvaa tutkintoa ja osaamista vahvasähkötekniikan osaamisalalta. Opettajan tehtävän kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta annetun asetuksen 986/1998 ja
siihen tehdyn muutoksen 1150/2017 mukaisesti.
Opettajan tehtäviin kuuluvat opiskelijoiden opettaminen ja ohjaaminen sekä
heidän osaamisensa varmistaminen työelämän tavoitteiden mukaisesti. Valittava henkilö vastaa omalla osaamisellaan alan päivittäisestä toiminnasta sekä
asiakastöistä.
Eduksi katsottiin hyvät työelämäyhteydet, tiimityötaidot sekä ammatillisen koulutuksen suunnittelu- ja kehittämisosaaminen.
Kolme hakijaa haastateltiin. Haastattelijoina toimivat vs. koulutuspäällikkö sekä
yhtymäjohtaja.
Yhtymäjohtaja: Ottaen huomioon hakijoiden välillä suoritetun ansiovertailun
sekä haastatteluissa esiin tulleet että tehtävän menestykselliseksi hoitamiseksi vaadittavat seikat, haastattelijat esittävät
edellä mainituista seikoista syntyneen kokonaisarvion
perus-teella, että tehtävään valitaan 1.10.2020 alkaen
toistaiseksi XXXX XXXX.

Yh 75 §

Päätös:

Hyväksyttiin.

____________
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KIINTEISTÖNHOITOALAN PÄÄTOIMINEN TUNTIOPETTAJA
Yh 76 §

Kiinteistönhoitoalan päätoimisen tuntiopettajan virkasuhde oli avoimena Kuntarekry- ja Te-palvelussa (mol) 13.3.-5.4.2020. Määräaikaan mennessä saatiin
kolme hakemusta. Hakijoiden joukossa ei ollut tehtävään kelpoisia hakijoita,
minkä vuoksi haku avattiin uudelleen ajalle 22.4. - 6.5.2020. Hakijoita ei tullut
lisää.
Hakijoissa ei ollut kelpoisuuden omaavia hakijoita, minkä vuoksi tehtävää ei
voitu täyttää vakinaisena. Yhtymähallitus valitsi määräajaksi 3.8.2020 –
31.7.2021 tuntiopettajan tehtävään henkilön (yhtymähallitus 60§). Määräajaksi
valittu henkilö kuitenkin ilmoitti 28.7.2020, että hän ei ota tehtävää vastaan,
koska on tullut valituksi muualle.
Kiinteistönhoitoalan koulutusta on tässä tilanteessa organisoitu sisäisesti opetuksen sisältöä uudelleen järjestämällä sekä ryhmiä yhdistämällä.

Yhtymäjohtaja: Opettajan tehtävä järjestellään sisäisesti ja määräaikaisella sijaisuudella ja avataan uudelleen hakuun keväällä 2021.
Yh 76 §

Päätös:

Hyväksyttiin.

____________
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RAKENNUSALAN LEHTORI
Yh 77 §

Rakennusalan lehtorin tehtävä oli avoimena Kuntarekry- ja Te-palvelussa
(mol). Hakuaika päättyi 18.5.2020 ja määräaikaan mennessä saatiin 2 hakemusta. Kumpikaan hakijoista ei ole kelpoinen, joten lehtoraattia ei voida täyttää.
Jotta opetus saadaan järjestymään, tuntiopettajaksi rakennusalalle on palkattu
määräajaksi 3.8. – 31.12.2020 toinen viran hakijoista, Miikka Ruokonen.
Yhtymäjohtaja:
Julistetaan rakennusalan lehtorin virka avoimeksi uudelleen myöhemmin, todennäköisesti keväällä 2021.

Yh 77 §

Päätös:

Hyväksyttiin.

____________
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LEIPOMOALAN PÄÄTOIMISEN TUNTIOPETTAJAN TEHTÄVÄN AVAAMINEN HAKUUN
Yh 78 §

Leipomoalan päätoimisen tuntiopettajan virkasuhde oli avoimena Kuntarekryja Te-palvelussa (mol) 12.3.-5.4.2020. Määräaikaan mennessä saatiin yksi hakemus. Hakija täytti kelpoisuusehdot ja hänet valittiin tehtävään (yhtymähallitus
47§) 3.8.2020 alkaen. Valittu henkilö kuitenkin ilmoitti 5.6.2020, ettei ota tehtävää vastaan, koska on tullut valituksi muualle.
Tuntiopettajan tehtävät on järjestelty määräaikaisella virkasuhteella syksyn
ajan. Tehtävä tulee kuitenkin täyttää vakinaisesti ja avata se syksyn aikana
uudelleen hakuun.
Haettavalta henkilöltä edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai leipomoalan erikoisammattitutkintoa tai kondiittorimestarin erikoisammattitutkintoa,
kokemusta leipomo- ja konditoria-alalta ja alan opetustehtävistä.
Opettajan tehtäviin kuuluvat elintarvikealan vastuuopettajan tehtävät ja elintarvikealan aiheiden opettaminen sekä nuorille että aikuisille (eri tutkintotasoilla).
Muita tehtäviä ovat esim. näyttöjen arviointi, koulutusten suunnittelu ja kehittäminen.
Haettavalta henkilöltä toivotaan positiivista asennetta, joustavuutta, yhteistyökykyä, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja halua kehittyä työnsä mukana.
Verkkopedagogiikan osaaminen katsotaan hakijalle eduksi.

Yhtymäjohtaja: Avataan leipomoalan päätoimisen tuntiopettajan tehtävä avoimeksi, tehtävä täytetään 4.1.2021 alkaen.
Yh 78 §

Päätös:

Hyväksyttiin.

____________

______________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

LOUNAIS-HÄMEEN
KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Yhtymähallitus

79 §

Kokouspäivä

Sivu

26.8.2020

10

Liite

IRTISANOUTUMINEN
Yh 79 §

Metallialan tuntiopettaja XXXX XXXX on 7.7.2020 ilmoittanut irtisanoutuvansa tehtävästään.
Yhtymäjohtaja:
Hyväksytään irtisanoutuminen ja avataan tehtävä hakuun tarpeen
mukaan.

Yh 79 §

Päätös:

Hyväksyttiin.
Maria Orzech poistui pykälän käsittelyn jälkeen.

____________
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IRTISANOUTUMINEN
Yh 80 §

Siivouspalveluesimies XXXX XXXX on 24.6.2020 ilmoittanut irtisanoutuvansa
toimestaan. Työsuhde päättyi 31.7.2020
Yhtymäjohtaja:
Hyväksytään irtisanoutuminen ja avataan tehtävä hakuun tarpeen
mukaan.

Yh 80 §

Päätös:

Hyväksyttiin.

____________
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IRTISANOUTUMINEN
Yh 81 §

Siivooja XXXX XXXX on 1.7.2020 ilmoittanut irtisanoutuvansa toimestaan.
Yhtymäjohtaja:
Hyväksytään irtisanoutuminen ja avataan toimi haettavaksi.

Yh 81 §

Päätös:

Hyväksyttiin.

____________
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IRTISANOUTUMINEN
Yh 82 §

Logistiikka-alan tuntiopettaja XXXX XXXX on 6.8.2020 ilmoittanut irtisanoutuvansa tehtävästään.
Yhtymäjohtaja:
Hyväksytään irtisanoutuminen ja avataan tehtävä hakuun tarpeen
mukaan.

Yh 82 §

Päätös:

Hyväksyttiin.

____________
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SIIVOOJAN TOIMET
Yh 84 §

Kuntayhtymän siivouspalveluissa on tapahtunut muutoksia. Kesän aikana irtisanoutui siivouspalveluesimies ja yksi siivooja. Lisäksi yhden siivoojan osalta
työaika on 1.8. alkaen osa-aikainen. Aiemmin jo yksi siivoojista on ollut osaaikainen. Siivouspalveluissa työskentelee tällä hetkellä kolme siivoojaa, mutta
työajan osalta resurssi vastaa kahta kokoaikaista siivoojaa. Tästä syystä siivouspalveluihin tulee palkata kaksi uutta siivoojaa. Siivouspalveluesimiehen
tehtävää hoitaa tukipalvelupäällikkö Jouni Mäkelä ja toimen avaaminen ja sisältö arvioidaan organisaatiomuutosta koskevien päätösten jälkeen.
Siivoojan toimi on ollut avoimena Kuntarekry-palvelussa ja hakijoita oli yhteensä 12. Tehtävä edellyttää soveltuvaa koulutusta ja työkokemusta alalta, Haastatteluun kutsuttiin viisi hakijaa. Haastattelijoina toimivat talous- ja henkilöstöjohtaja Tanja Paassilta sekä tukipalvelupäällikkö Jouni Mäkelä.
Yhtymäjohtaja: Ottaen huomioon hakijoiden välillä suoritetun ansiovertailun
sekä haastattelussa esiin tulleet että tehtävän menestykselliseksi hoitamiseksi vaadittavat seikat, haastattelijat esittävät
edellä mainituista seikoista syntyneen kokonaisarvion
perus-teella, että siivoojan toimeen valitaan XXXX XXXX ja
XXXX XXXX. Varalle valitaan XXXX XXXX.

Yh 84 §

Päätös:

Hyväksyttiin.

____________
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OPINTO-OHJAAJAN SEKÄ AMMATILLISTEN OHJAAJIEN LISÄÄMINEN OKM:N MÄÄRÄAIKAISELLA LISÄRAHOITUKSELLA
Yh 85 §

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymälle vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksellä rahoitusta 509.592 euroa opettajien
ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin. Harkinnanvarainen korotus myönnettiin täysimääräisesti koulutuksen järjestäjän hakemuksen mukaisena. Rahoitushakemuksen pohjana oli suunnitelma, jolla
LHKK haki laskennallista 14 henkilötyövuoden lisäystä: 3 opettajaa ja 11 ohjaajaa. OKM:n päätös VN/6066/2020 on kokousmateriaalina.
Lisärahoitus tulee käyttää sellaisiin henkilöstölisäyksiin, joilla lisätään opiskelijoiden saaman opetuksen ja ohjauksen määrää ja laatua. Lisärahoituksen
käyttö ei ole sidottu rahoituksen myöntämisvuoteen. Tavoitteena on, että koulutuksen järjestäjät pystyisivät ylläpitämään kehyskaudella tarkoitukseen
myönnettävän lisämäärärahan turvin lisättyä opetuksen ja ohjauksen määrää
useamman vuoden ajan rekrytointien kuitenkin painottuessa kehyskauden alkupuolelle. Rahoituksen hakuvaiheessa on suunniteltu ja arvioitu resurssin todennäköisiä käyttökohteita. Rahoituspäätöksen saapumisen jälkeen tilannetta
on tarkasteltu vielä uudelleen ja täsmennetty käyttökohteita.
Opettajien resurssilisäys toteutetaan panostamalla entistä enemmän erityisopetuksen määrään ja laatuun lisäämällä olemassa olevan henkilöstön työtuntimääriä erityisopetukseen sekä siirtämällä yksi nykyinen, erityisopettajan pätevyyden omaava opinto-ohjaaja tekemään erityisopettajan tehtävää. Täten
uutena henkilönä rekrytoitaisiin yksi määräaikainen opinto-ohjaaja ajalle
15.10.2020 – 30.3.2022. Hänen tehtäväänsä kuuluisi opinto-ohjaus ja hakeutumisen tuki.
Ohjauksen lisäys toteutettaisiin rekrytoimalla viisi ammatillista ohjaajaa. Ammatillisia ohjaajia lisättäisiin niille aloille, joilla ei ole omaa ohjaajaa. Näin ollen uusia ohjaajia valittaisiin ravintola- ja cateringalalle, logistiikalle, liiketoimintaan,
tekniikan aloille ja ammatilliseen koulutukseen valmentavaan koulutukseen
(valma). Ohjaajat rekrytoitaisiin määräaikaisesti aikavälille 15.10.2020 –
30.5.2022. Työsopimukseen tulisi palkaton kesäkatko 1.6. – 30.7.2021, koska
työtä ei ole osoittaa kesäajaksi ja rahoitus kestäisi näin ollen pidempään. On
myös tarkoituksenmukaisempaa rekrytoida ohjaajat pidempikestoisiin työsuhteisiin, kuin katkaista työsopimukset kesäksi ja valita ohjaajat uudelleen syksyllä 2021.
Lisäksi rahoitusta on tarkoitus käyttää jatkamalla nykyisen määräaikaisen työelämäohjaajan työsopimusta vuodella, ajalle 4.5.2021- 3.5.2022.
Yhtymäjohtaja: Avataan määräaikainen opinto-ohjaajan virka ajalle
15.10.2020 – 30.3.2022 hakuun. Avataan viisi ammatillisen
ohjaajan tehtävää em. koulutusaloille ajalle 15.10.2020 30.5.2022 hakuun.
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Ammatillisten ohjaajien työsuhteisiin tulee palkaton kesäkatko
ajalle 1.6. -30.7.2021.
Yh 85 §

Päätös:

Hyväksyttiin.

____________
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OSTOLASKUJEN SKANNAUSOHJELMISTON UUSIMINEN
Yh 86 §

Talousarvion investointiohjelmassa on 24.000,- euron määräraha hallinnon
maksuliikenneohjelmiston ja skannausjärjestelmän uusimiseen. Kuntayhtymän
käyttämän CGI:n toimittaman ostolaskujen skannausohjelman RondoScanin
ylläpito on päättynyt, joten ohjelma tulee korvata uudella. Maksuliikenneohjelmiston muutos on toteutettu jo kevään aikana ja sen uusimisen kustannus oli
yhteensä 8.688,- euroa. Talousarvion investointiohjelman määrärahaa on hankintaa varten jäljellä 15.312,- euroa.
CGI:ltä pyydettiin tarjous RondoScanin korvaavasta Kofax-skannausohjelmasta. Tarjouksen mukaan lisenssien hinta on yhteensä 5.815 € ja järjestelmän
asennus, käyttöönottokoulutus ja vanhojen laskujen kuvien konvertointi arviolta
4.008,- €. Käyttöönoton arvioitu kokonaiskustannus on siis 9.823,- €.

Yhtymäjohtaja: Hankitaan Kofax-ratkaisu ostolaskujen skannaukseen CGI
Suomi Oy:ltä tarjouksen mukaan.
Yh 86 §

Päätös:

Hyväksyttiin.

____________
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YLEISKONEEN HANKINTA
Yh 87 §

Investointiohjelmassa on suunniteltu hankittavan Ruokapalveluille uusi yleiskone vuonna 2020 ja siihen on varattu 12.000 euron määräraha. Hankinta kilpailutettiin Cloudia-pienhankintaportaalissa päättyen 31.7.2020.
Tarjoajia oli kolme, Dieta Oy, Kopal Keittiöt Oy ja Metos Oy. Kaikki tarjoajat
täyttivät tarjouspyynnön vaatimukset ja heidän tarjouksensa voitiin ottaa käsittelyyn. Kaikki tarjoukset olivat kelvollisia täyttäen tarjouspyynnön vaatimukset
ja siten voitiin ottaa mukaan tarjousvertailuun. Dieta Oy:n tarjous oli 10 780
euroa, Kopal Keittiöt Oy:n tarjous 9 860 euroa ja Metos Oy:n tarjous 13 416
euroa. Kaikki hinnat alv 0%. Tarjouspyynnön mukaan tarjouksen valintaperusteena on kokonaishinta (alin hinta).

Yh 87 §

Yhtymäjohtaja:

Hankintaan tarjouspyynnön mukainen yleiskone Kopal Keittiöt Oy:ltä hintaan 9.860,- euroa, alv 0 %.

Päätös:

Hyväksyttiin.

____________
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AJOSILTANOSTIN
Yh 88 §

Investointisuunnitelmassa on 16 000 euron määräraha ajosiltanostimen hankinta. Ajosiltanostinta käytetään ajoneuvojen nostoihin huolto- ja korjaustöiden
yhteydessä.
Hankinta on kilpailutettu pienhankintaportaali Cloudiassa. Tarjouspyynnöt tuli
jättää 18.6.2020 mennessä. Tarjouksia saatiin määräaikaan mennessä yksi
kappale. Suomen Työkalu Oy tarjoaa Nordlift UC-4000K ajosiltanostinta hintaan 15 876,00 €, alv 0 % ja se täyttää hankinnalle asetetut kriteerit.
Hankintaan liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.
Yhtymäjohtaja: Hankitaan Nordlift UC-4000K -ajosiltanostin Suomen Työkalu
Oy:ltä hintaan 15.876,00 (alv 0%).

Yh 88 §

Päätös:

Hyväksyttiin.

____________
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AUTOKORJAAMON DIAGNOSTIIKKALAITTEET
Yh 89 §

Talousarvion investointisuunnitelmassa on 18 000 euron määräraha autokorjaamon testauslaitteiden hankintaan ajoneuvojen diagnostiikkatoimintojen opetustoimintaan. Vanhat testauslaitteet ovat tekniikaltaan vanhoja ja niihin ei saa
enää hankittua päivityksiä. Lisäksi tarvitaan uusia laitteita rikkoutuneiden tilalle.
Myös diagnostiikan kehittyminen autotekniikassa edellyttää teknisen opetuskaluston uudistamista.
Hankinta on kilpailutettu pienhankintaportaali Cloudiassa päättyen 18.6.2020.
Tarjouspyynnön mukaan osatarjoukset olivat sallittuja ja hankinta voidaan
myös jättää myös toteuttamatta. Hankinta käsitti seuraavat kohteet: yleistesteri, jota käytetään alkuvaiheen opintojen toteuttamiseen, pakokaasuanalysaattori, akkutesteri, akkulaturi, 2-kanavainen oskilloskooppi, 4-kanavainen oskilloskooppi ja autokorjaamon yleistesteri, jota käytetään vianetsintään. Määräaikaan mennessä saatiin tarjoukset seuraavilta toimittajilta: Diagno Finland Oy,
Suomen Työkalu Oy ja T:mi HV-Data.

Yleistesteri
Pakokaasuanalysaattori
Akkutesteri
Akkulaturi
Oskilloskooppi (2-kanavainen)
Oskilloskooppi (4-kanavainen)
Autokorjaamon yleistesteri

Diagno
Finland Oy
1 293,50
8 250,00
715,00
530,00
950,00
2 150,00
1 685,00

Suomen
Työkalu
Oy
1 617,50

Tmi HVData

2 010,00

Alkuvaiheen opintojen toteuttamiseen tarkoitettu yleistesteri jätetään hankkimatta, koska edullisin testeri on seudun autokorjaamoissa tuntematon merkki.
Yleistesterin toimintaa tullaan selvittämään ja testaamaan ja hankinta kilpailutetaan ja toteutetaan myöhemmin.
Diagno Finland tarjosi kaksikanavaista oskilloskooppia hintaan 950,00 ja Tmi
HV-data hintaan 2.010,00. Tarjouspyynnössä oli kriteerinä yhteensopivuus
Prodiags- ohjelmiston kanssa. Diagno Finland Oy:n tarjouksessa oli maininta
yhteensopivuudesta. Asiaa tiedusteltaessa tarjoajalta, on kuitenkin tarjoajan
kanssa todettu, että oskilloskooppi ei tue Prodiags- ohjelmaa, joten Diagno
Finland Oy:n tarjoama oskilloskooppi ei täyttänyt tarjouspyynnön kriteereitä.
Tmi HV-Data:n tarjoama kaksikanavainen oskilloskooppi on yhteensopiva Prodiags- ohjelmiston kanssa.
Yhtymäjohtaja.: Hankitaan autokorjaamon diagnostiikkalaitteet tarjouksen mukaan seuraavilta toimittajilta:
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Diagno Finland Oy: pakokaasuanalysaattori 8.250,00 €, akkutesteri 715,00 €, akkulaturi 530,00 €, nelikanavainen oskilloskooppi 2.150,00 € ja autokorjaamon yleistesteri 1.685,00 €.
Yhteensä 13.330,00 €, alv 0 %.
Tmi HV-Data: kaksikanavainen oskilloskooppi 2.010,00 €, alv
0%
Hankinnat yhteensä 15.340,00 € alv 0 %.
Yh 89 §

Päätös:

Hyväksyttiin.

____________
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PYÖRÄKUORMAAJAN HANKINTA
Yh 90 §

Talousarvion Investointiohjelmassa on varattu 65.000 euron määräraha pyöräkuormaajan hankintaan logistiikan opetuskäyttöön.
Hankinta on kilpailutettu pienhankintaportaali Cloudiassa. Tarjousten jättöaika
päättyi 26.6.2020. Tarjouksia saatiin määräaikaan mennessä seuraavilta tarjoajilta: Ertec Tradining Oy, Volvo Construction Equipment Finland Oy ja Mateko
Oy.
Tarjouspyynnössä oli valintaperusteena alin kokonaishinta pyydetyille kuormaajan ominaisuuksille. Vaatimuksena oli lisäksi, että tarjotut pyöräkuormaajat
tulee voida koekäyttää ennen päätöksen tekemistä paikan päällä.
Mateko Oy:n tarjoamaa konetta ei voinut koeajaa, koska siitä puuttui moottori.
Myyjän mukaan moottoria ei ole saatu edelleenkään kuormaajaan 30.7.2020
mennessä. Myyjä on luvannut moottorin kuormaajaan noin kuukaudessa. Koska kuormaajaa ei ole voinut koekäyttää, tarjous ei ollut tarjouspyynnön mukainen ja tarjous tulee hylätä.
Tarjousvertailu suoritettiin Ertec Tradining Oy:n ja Volvo Construction Equipment Finland Oy:n tarjousten kesken. Molemmat tarjoukset täyttivät tarjouspyynnössä asetetut kriteerit.
Ertec Trading Oy: Volvo L30GS -kuormaaja 43.000,- €
Volvo Construction Equipment Finland Oy: Volvo L35GT 52.000,- €
Yhtymäjohtaja: Hankitaan Ertec Tradining Oy:n tarjoama Volvo L30GS kuormaaja tarjouksen mukaan hintaan 43 000,00 €, alv 0%.

Yh 90 §

Päätös:

Hyväksyttiin.

____________
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KÄYTETYN 9-PAIKKAISEN BUSSIN HANKINTA
Yh 91 §

Investointisuunnitelmassa on 9-paikkaisen bussin hankinta tekniikalle talotekniikan käyttöön. Määräraha on 20 000 euroa. Strategian mukaisesti tavoitteena
on hankkia kaasuauto.
Yhtymähallitus teki 13.5.2020 päätöksen (§ 59) hankkia suorahankintana Renting Rentals Finland Oy:ltä VW Transporter-kaasubussin tai siinä tapauksessa,
että tämä on jo myyty, vastaavan korkeintaan 16 900 euron (ilman autoveron
osuutta) arvoisen auton (alv 0%), joka täyttää 5.3.2020 päättyneen kilpailutuksen tarjouspyynnön ehdot.
Kaasuautoja ei kuitenkaan ole ollut saatavilla ja oppilaitoksen tekniikan aloilla
on heikko autotilanne. Opiskelijakuljetuksiin soveltuvia autoja ole riittävästi. Tilanteessa olisi järkevä kilpailuttaa diesel/bensa-auto, joiden saatavuus on parempi. Hankinnalla on kiire, jotta opiskelijoiden kuljetuksia voidaan hoitaa asianmukaisesti.
Yhtymäjohtaja: Valtuutetaan talous- ja henkilöstöjohtaja kilpailuttamaan 9
paikkainen bussi uudelleen diesel/bensakäyttöisenä ja tekemään hankintapäätöksen, mikäli hankintahinta on enintään
20.000,- €.

Yh 91 §

Päätös:

Hyväksyttiin.

____________

______________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

LOUNAIS-HÄMEEN
KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Yhtymähallitus

92 §

Kokouspäivä

Sivu

26.8.2020

26

Liite

LISÄVARUSTEET YASKAWA MOTOMAN -HITSAUSSOLUUN
Yh 92 §

Oppilaitokselle myönnettiin vuonna 2018 strategiarahoitusta Teknologia-alan
koulutuksen kehittämiseen yhteistyössä työelämän kanssa. Hankesuunnitelman mukaan rahoitusta käytetään 310 000,- euroa koneisiin ja kalustoon sekä
ohjelmistoihin ja tietojärjestelmiin, joita tarvitaan uudenlaisen oppimisympäristön rakentamiseen. Käyttöomaisuuden osalta strategiarahoitus käsitellään rahoitusosuutena investointimenoon.
Oppilaitoksessa on käytössä Yaskawa Finland Oy:n valmistama hitsausrobottisolu. Jotta hitsausrobottisolua voidaan hyödyntää opetuksellisesti alueen yrityskentän vaatimuksen mukaisesti, asema tarvitsee käsittelylaitteen, jolla robotin käytettävyyttä opetuksessa nostetaan huomattavasti. Useilla alueen yrityksillä on ns. ”pyörityspöytä” robottisolussa, mikä mahdollistaa monimuotoisten
hitsattavien kappaleiden robotisoinnin.
Käytössä oleva Yaskawan hitsausrobottisolu vaatii takuun voimassa pysymiseksi ja saumattoman yhteistoiminnan takaamiseksi maahantuojan valmistamat laitteet ja komponentit. Yaskawan robotteihin ei saa liittää muiden toimijoiden ohjauksia. Järjestelmien yhteensovittaminen vaatii aina valmistajan ohjelmistotiedot ja päivitykset, koska valmistaja ei anna näitä tietoja anna organisaationsa ulkopuolelle. Hitsaussolun CE-hyväksyntä ei myöskään ole voimassa, jos hitsausrobottiin asennetaan muiden ohjelmistoja tai ulkopuolisia komponentteja. Railonseuranta on Yaskawan ohjelmisto, joten sitä ja koulutusta
sen käyttöön ei saa hitsausrobottiin muiden toimittajien kautta.
Robotin lisäominaisuuksien osalta hankinta on perusteltua toteuttaa suorahankintana edellä mainituista syistä johtuen.
Hitsausrobottia ollaan päivittämässä toiminnallisuuden parantamiseksi käsittelylaitteella, tarraimilla ja digitaalisella railonseurannalla. Näistä on pyydetty tarjous Yaskawa Oy:ltä. Edellä mainittujen laitteiden hankinta, niiden asennus
sekä käyttöönotto ja ohjelmointi ovat tarjouksen mukaan kokonaisuudessaan
26.000,- €. Tarjous on nähtävillä kokouksessa.

Yhtymäjohtaja: Hankitaan lisävarusteet Yaskawa Motoman -hitsaussoluun
Yaskawa Oy:ltä tarjouksen mukaan hintaan 26.000 €. Hankintaan käytetään teknologia-alan koulutuksen kehittämiseen
saatua strategiarahoitusta.
Yh 92 §

Päätös:

Hyväksyttiin.

____________
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PÄÄTÖKSET, KIRJELMÄT JA TIEDOTUKSET
Yh 93 §

•
•
•
•

•
•

viranhaltijapäätökset ajalta 1.6. - 31.7.2020
Yhteistyösopimus Palloilu Säätiön kanssa (Eerikkilä)
OKM:n päätös ja liitteet VN/6066/2020 Varainhoitovuoden aikana jaettavaksi jätetystä perusrahoituksesta päättäminen (vuoden 2020 lisäsuoritepäätös)
OKM:n kirje VN/15767/2020 Varainhoitovuoden 2020 aikana jaettavaksi
jätetyn perusrahoituksen sekä neljännen lisätalousarvion perusteella lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen ja koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen myönnettävien lisärahoitusten
hakeminen
OKM:n päätös OKM/64/521/2020 ammatillisen koulutuksen strategiarahoituksen myöntämisestä vuonna 2020
OKM:n päätös VN/13388/2020 Ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen
järjestämisluvan muutos 1.8.2020 lukien.

Yhtymäjohtaja: Merkitään tiedoksi ja hyväksyttäväksi.
Yh 93 §

Päätös:

Hyväksyttiin.

____________
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Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä
Osavuosikatsaus 30.6.2019
Määrälliset tavoitteet

OPISKELIJATYÖVUODET (painoitetut)

Ammatillinen peruskoulutus
Toteuma
30.6.2020
Tekniikka ja liikenne
Palvelualat
Liiketal., tieto, viestintä ja elintarv.ala
Soteka
Valma + muu koulutus
Yhteensä

190,5
57,3
103,0
58,1
4,6
413,5

Toteuma
30.6.2020
7,1
8,6
32,0
32,2
79,9

Toteuma
30.6.2020
8,2
10,7
19,4
3,3
41,6

13,0
27,0
62,0
59,0
161,0

ToteumaToteuma %
arvio %
Talousarvio 30.6.2020
31.12.2020
talousarviost
2020
talousarviost
a
a
40,0
18 %
33 %
20,0
43 %
135 %
55,0
58 %
113 %
57,0
56 %
104 %
172,0
46 %
94 %

Toteumaarvio 2020
21,0
21,0
43,0
9,0
94,0

ToteumaToteuma %
arvio %
Talousarvio 30.6.2020
31.12.2020
talousarviost
2020
talousarviost
a
a
29,0
28 %
72 %
34,0
31 %
62 %
25,0
78 %
172 %
8,0
41 %
113 %
96,0
43 %
98 %

OPISKELIJATYÖVUODET (painoitetut)

Laajenettu oppisopimus-koulutus
Toteuma
30.6.2020
Perustutkinnot
Lisäkoulutus
Yhteensä

Toteumaarvio 2020

OPISKELIJATYÖVUODET (painoitetut)

Työvoimakoulutus

Tekniikka ja liikenne
Palvelualat
Liiketal., tieto, viestintä ja elintarv.ala
Soteka
Yhteensä

402,0
122,0
222,0
126,0
11,0
883,0

ToteumaToteuma %
arvio %
Talousarvio 30.6.2020
31.12.2020
talousarviost
2020
talousarviost
a
a
424,0
45 %
95 %
103,0
56 %
118 %
241,0
43 %
92 %
135,0
43 %
93 %
10,0
46 %
110 %
913,0
45 %
97 %

OPISKELIJATYÖVUODET (painoitetut)

Ammatillinen lisäkoulutus

Tekniikka ja liikenne
Palvelualat
Liiketal., tieto, viestintä ja elintarv.ala
Soteka
Yhteensä

Toteumaarvio 2020

2,7
8,5
11,2

ToteumaToteuma %
arvio %
Talousarvio 30.6.2020
31.12.2020
talousarviost
2020
talousarviost
a
a
7,0
17,0
16 %
41 %
17,0
30,0
28 %
57 %
24,0
47,0
24 %
51 %

Toteumaarvio 2020

OPISKELIJATYÖVUODET (painoitetut)
Toteuma
30.6.2020
Kaikki yhteensä

546,2

ToteumaToteuma %
arvio %
Talousarvio 30.6.2020
31.12.2020
talousarviost
2020
talousarviost
a
a
1 162,0
1 228,0
44 %
95 %

Toteumaarvio 2020

Taloudelliset tavoitteet
KOULUTUS
Perustutkinnot, lisäkoulutus,
oppisopimuskoulutus
Tekniikka
Palvelualat: raca, kosmetologit ja
artesaanit
Sosiaali-, terveys- ja kasvatusala
Liiketalous, tietojenkäsittely,
elintarvikeala ja media-ala
Yhteensä
Yleishallinto…
Talousarvio toimintakate
toteuma 30.6.2020
Yleishallinto jatkuu
Talousarvio toimintakate
toteuma 30.6.2020

TOIMINTATUOTOT
Toteuma
30.6.2020

Talousarvio

TOIMINTAKULUT
%

Toteuma
30.6.2020

Talousarvio

TOIMINTAKATE
Toteuma
30.6.2020

%

Talousarvio

%

1 241 621

2 791 806

44 %

-1 183 650

-2 353 492

50 %

57 971

438 314

13 %

407 549
527 525

874 077
1 035 056

47 %
51 %

-427 461
-543 360

-919 942
-1 107 784

46 %
49 %

-19 912
-15 835

-45 865
-72 728

43 %
22 %

813 055
2 989 750

1 549 821
6 250 760

52 %
48 %

-765 203
-2 919 674

-1 531 300
-5 912 518

50 %
49 %

47 852
70 076

18 521
338 242

258 %
21 %

Tilintarkastus
-9 812
-2 566
Luottamusmiestoiminta
-13 934
-3 355

YhtymäYhtymähallit Yhtymähallint
valtuusto
us
o
-8 054
-36 324
-149 818
-381
-4 323
-85 322
Kestävä
kehitys

Työsuojelu
0
0

Koulutuksen
yhteiset
-13 975
-20 800
-5 078
-17 145

Laatutyö
0
0

Tyhytoiminta

Ky yhteiset
0
0

-40 000
-23 897
Yhteensä
-292 717
-142 067

tot. %
30.6.2020
49 %

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä
Osavuosikatsaus 30.6.2019
Työelämäpalvelut…
Talousarvio toimintakate
toteuma 30.6.2020
Työelämäpalvelut jatkuu
Talousarvio toimintakate
toteuma 30.6.2020
Opiskelijahallintopalvelut
Talousarvio toimintakate
toteuma 30.6.2020
Opiskelijapalvelut
Talousarvio toimintakate
toteuma 30.6.2020
Tukipalvelut
Talousarvio toimintakate
toteuma 30.6.2020
Rahoitus
Talousarvio toimintakate
toteuma 30.6.2020

Yrityspalvelut Tiedotus,
MaahanTyöelämäLaajennettu Oppisopimarkkinointi muuttajavalmennukse oppisopimus muspalvelu
ja viestintä
koulutus
t
t
-158 266
-129 445
2 266
6 271
51 307
25 503
-13 472
0
-10 160
19 471
-167 169
-14 533
Työuralle,
ESR-hanke
-15 499
-8 849
Pedagogiikan
kehittäminen
-87 614
-46 484
Opiskeluhuolto
-221 307
-89 087
Hallinto
-507 904
-292 505
Kohdentamaton rahoitus
4 562 152
2 501 434

Diggaajathanke
-2 755
0

Tulosta
laadulla
0
-499

Frush-hanke

Yhteensä

0
-287

-220 618
-195 498

Yhteiset
Koulutukse Strategiarah.
tutkinnon
n
Tiedolla
osat
koordinointi joht.kehitt.
-417 194
-259 771
0
0
-207 352
-126 900
Ohjaamo
-55 108
-82 067
Ruokapalvelut
-390 743
-140 967

Majoitus
27 115
10 189
Siivous
-211 927
-93 434

Valma
-20 660
151
Kiinteistöt
-848 078
-416 367

Yhteensä
-764 579
-380 736
Kansainvälisyys
-27 647
-7 627
IT
-466 890
-232 107

Yhteensä
-297 607
-168 441
Tyhy toiminta
-26 000
-6 452

Yhteensä
-2 451 542
-1 181 832
Yhteensä
4 562 152
2 501 434

tot. %
30.6.2020
89 %
tot. %
30.6.2020
50 %
tot. %
30.6.2020
57 %
tot. %
30.6.2020
48 %
tot. %
30.6.2020
55 %
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Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä

Toimintatuotot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot

Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut

Toimintakate
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Muut rahoituskulut

Vuosikate
Poistot ja arvonalennukset
Suunnitelman mukaiset poistot
Tilikauden tulos
Poistoerän lisäys (-) tai vähennys (+)
Tilikauden ylijäämä/alijäämä

Talousarvio
2020
€

Toteutuma
30.6.2020
€

Poikkeama
%

11 604 456
9 500
461 572
31 000
12 106 528

5 729 604
2 686
187 601
14 404
5 934 294

49,4 %
28,3 %
40,6 %
46,5 %
49,0 %

-8 191 530
-1 476 932
-1 009 333
-48 000
-507 402
-11 233 197

-4 218 388
-608 360
-385 103
-9 839
-209 667
-5 431 358

51,5 %
41,2 %
38,2 %
20,5 %
41,3 %
48,4 %

873 331

502 936

57,6 %

2 000
2 404
-3 500
904

0
787
-1 743
-956

0,0 %
32,7 %
49,8 %

874 235

501 980

57,4 %

-926 279

-442 052

47,7 %

-52 044

59 928

444 565

215 310

48,4 %

392 521

275 238

70,1 %
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INVESTOINTIOHJELMAN TOTEUTUMINEN
Investointiohjelma 2020

Testilaitteiden ajanmukaistaminen
Ajosiltanostin
Pyöräkuormaaja
Puoliperävaunu 3-akselinen, avonainen
Vesileikkuri
1+8 paikkainen auto
Ensihoidon kalustoinvestointi
Robotti
Maksuliikenneohj. ja skannausjärjestelmä
Tiedonhallinnan kehittäminen
Yleiskone
F- ja G-rakennuksen jäähdytys
F- ja G-rakennuksen ja liikuntasalin perusk
Sähköisen allekirjoituksen käyttöönotto
Yhteensä

Talousarvio
2020
kp
002001 Auto
002001 Auto
002002 Logistiikka
002002 Logistiikka
002003 Metalli
002006 Talotekniikka
002201 Lähihoitajat
001108 Koul. yhteiset
002900 Hallinto
002900 Hallinto
002901 Ruokapalvelut
002904 Kiinteistö
002904 Kiinteistö
002900 Hallinto

18 000 €
16 000 €
65 000 €
16 000 €
100 000 €
20 000 €
24 000 €
13 000 €
24 000 €
10 000 €
12 000 €
55 000 €

373 000 €

Strategiarahoitus - Teknologia-alan koulutuksen kehittäminen
Teollisuusrobotti Yaskawa
- ennakkolasku 53 966 e vuodella 2019, rahoitusosuus kirjattu v. 2020, kun
hankinta kokonaisuudessaan toteutunut
Teollisuusrobotti Yaskawa loppulasku

Investointimenot yhteensä
Rahoitusosuudet yhteensä

Talousarvio
muutos

5 200 €

131 000 €
25 000 €
161 200 €

Talousarvio Toteutuminen
muutosten 1.1.- 30.6.2020
jälkeen
18 000 €
16 000 €
65 000 €
16 000 €
100 000 €
20 000 €
29 200 €
13 000 €
24 000 €
10 000 €
12 000 €
55 000 €
131 000 €
25 000 €
534 200 €

29 195 €
8 602 €

29 874 €
67 671 €

Hankintahinta Rahoitusosuus
0€
53 966 €

5 995 €

5 995 €

5 995 €

59 961 €

73 666 €
59 961 €

Kyha 26.8.2020 § 93, liite 5
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Päätös

9.6.2020

VN/6066/2020
VN/6066/2020-OKM-116

Jakelussa mainituille

Viite

Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjeet 17.3.2020 (VN/6066/2020) ja 24.4.2020
(VN/6066/2020)

Varainhoitovuoden aikana jaettavaksi jätetystä perusrahoituksesta päättäminen (vuoden 2020
lisäsuoritepäätös)

Hakumenettely ja hakemukset
Vuoden 2020 talousarviossa on päätetty momentilla 29.20.30 (Valtionosuus ja –avustus
ammatilliseen koulutukseen) 80 000 000 euron kertaluonteisesta lisämäärärahasta
opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin. Opetus- ja
kulttuuriministeriö päätti myöntää lisämäärärahan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta
annetun lain (1705/2020) 32 e §:n mukaisesti perusrahoituksen harkinnanvaraisena
korotuksena varainhoitovuoden aikana.
Opetus- ja kulttuuriministeriö lähetti koulutuksen järjestäjille kirjeen varainhoitovuoden 2020
lisäsuoritepäätöksellä opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen
tukitoimiin myönnettävän lisärahoituksen hakemisesta 17.3.2020 (VN/6066/2020).
Lisärahoituksen alkuperäinen hakuaika oli 18.3.2020–7.4.2020. Sähköinen hakulomake
suljettiin 19.3.2020 hakukirjeen tilastoaineistossa havaittujen virheiden vuoksi ja asiasta
tiedotettiin sähköpostilla koulutuksen järjestäjiä. Hakuajan jatkamisesta 12.5.2020 asti
ilmoitettiin koulutuksen järjestäjille sähköpostitse 31.3.2020. Hakuajan jatkamisesta
ilmoitettiin vielä kirjeitse 20.4.2020 (Korvaava liitetaulukko varainhoitovuoden 2020
lisäsuoritepäätöksellä opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen
tukitoimiin myönnettävän lisärahoituksen hakukirjeeseen) ja kirjeen yhteydessä toimitettiin
korjattu tilastoaineisto. Hakulomake avattiin uudelleen 21.4.2020.
Hakukirjeen (17.3.2020) mukaan haettavana olevaa lisärahoitusta voidaan käyttää uusien
opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä nykyisten tuntiopettajien opetustuntimäärän
lisäämiseen. Lisäksi lisärahoitusta voidaan käyttää opetuksen tukihenkilöstön
palkkaamiseen. Lisärahoituksella voidaan myös jatkaa vuonna 2019 vastaavaan
tarkoitukseen myönnetyllä lisärahoituksella jo lisätyn henkilöstön palkkaamista. Opetuksen
ja ohjauksen lisäämiseen tarkoitettuja resursseja on käytettävä siten, että niillä voidaan
tukea erityisesti niitä opiskelijoita, jotka tarvitsevat enemmän tukea opintoihinsa. Ministeriö
katsoo, että opetuksen ja ohjauksen lisäresursseja on tarpeen kohdentaa erityisesti
perusopetuksen päättäneiden nuorten, maahanmuuttajien ja heikkojen perustaitojen
varassa olevien aikuisten koulutuksen järjestämiseen.
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

2 (7)

Hakukirjeessä koulutuksen järjestäjien tarvitseman lisärahoituksen määrää todettiin
arvioitavan sen perusteella, kuinka paljon järjestäjillä on edellä mainittuihin kohderyhmiin
kuuluvia opiskelijoita. Tarkastelussa käytettiin kalenterivuoden 2018 aikana aloittaneita
uusia opiskelijoita koskevaa tilastoaineistoa. Hakukirjeen mukaan lisärahoitusta ei
myönnettäisi lainkaan niille koulutuksen järjestäjille, joilla ei ole aloittanut mainittuihin
kohderyhmiin kuuluvia opiskelijoita. Lisärahoituksen tarpeellisuutta arvioitiin lisäksi
koulutuksen järjestäjän esittämien lisärahoituksen käyttösuunnitelman ja lisähenkilöstön
rekrytointisuunnitelman perusteella.
Ministeriö esitti kirjeessään 17.3.2020 alustavana tilastolliseen aineistoon pohjautuvan
suhteellisen jakotavan rahoitukselle. Hakukirjeen mukaan lisärahoitus myönnettäisiin
ensisijaisesti laskennallisin perustein, jotka koostuivat kolmesta kriteeristä sekä niiden
keskinäisestä painotuksesta. Kriteerit olivat koulutuksen järjestäjän osuus 1) kaikkien vailla
perusasteen jälkeistä tutkintoa olevien alle 18-vuotiaiden uusien opiskelijoiden määrästä, 2)
kaikkien vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa olevien vähintään 18-vuotiaiden uusien
opiskelijoiden määrästä sekä 3) kaikkien vieraskielisten uusien opiskelijoiden määrästä
viimeisimmältä tilastovuodelta (2018). Tietolähteenä kaikille kolmelle kriteerille käytettiin
opetushallinnon valtakunnallista tietovarantoa (ns. Koski-tietovaranto), josta haettuihin
tietoihin kahden ensimmäisen kriteerin osalta liitettiin Tilastokeskuksessa
pohjakoulutustieto.
Kirjeellä 20.4.2020 korjattiin virheellistä tilastoaineistoa ja tarkennettiin Koski-tietojen
poimintasääntöjä, mutta ei muutoin muutettu 17.3.2020 hakukirjeessä todettuja kriteereitä
ja painotuksia. Ministeriö ohjeisti järjestäjiä hakemuksessaan joko hyväksymään
ministeriön esittämän laskennallisen jakotavan tai esittämään joillakin muilla perusteilla
muodostuvaa euromääräistä summaa. Kummassakin tilanteessa järjestäjiä pyydettiin
esittämään haettavan lisärahoituksen käyttösuunnitelma ja lisähenkilöstön
rekrytointisuunnitelma.
Hakemuksen toimitti määräajassa 110 ammatillisen koulutuksen järjestäjää. Hakijoista 94
haki rahoitusta ministeriön esittämien kriteerien ja painoarvojen perusteella muodostuvana
ja 16 järjestäjää tarkkaa euromääräistä summaa omilla perusteillaan.
Sovellettavat säännökset
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 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.
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 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.
Varainhoitovuoden aikana jaettavaksi jätetystä perusrahoituksesta päättäminen
Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää vuoden 2020 valtion talousarviossa päätetyn
80 000 000 euron kertaluonteisen määrärahan myöntämisestä koulutuksen järjestäjille
siten kuin päätöksen liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1) sekä päätöksen
liitteenä olevista järjestäjäkohtaisista perusteluista ilmenee (liite 2). Päätös perustuu
koulutuksen järjestäjien hakemuksissaan esittämiin tarpeisiin ja suunnitelmiin
lisämäärärahan käytöstä sekä ministeriön harkintaan lisärahoituksen tarpeesta.
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Niille koulutuksen järjestäjille, jotka hakivat harkinnanvaraista korotusta ministeriön
esittämillä kriteereillä ja painoarvoilla, lisärahoitusta myönnetään, mikäli järjestäjän
hakemuksessa esittämä käyttösuunnitelma ei ole ristiriidassa lisärahoituksen
käyttötarkoituksen kanssa ja hakijan eri suunnitelmista ilmenee riittävä määrä
käyttökohteita ministeriön esimerkinomaisessa laskelmassa esittämään lisärahoituksen
tasoon nähden. Käyttösuunnitelmaa arvioitiin ensisijaisesti siltä kannalta, täyttääkö
mahdollinen opetuksen tukihenkilöstö sille esitettyjä kriteerejä opettajien ja ohjaajien
työpanoksen vapauttamisesta opetus- ja ohjaamistyöhön. Opettajien ja ohjaajien
palkkaaminen katsottiin aina tarkoituksenmukaiseksi myönnettävänä olevan
lisärahoituksen käytöksi. Ministeriön esittämien kriteerien ja painoarvojen perusteella
myönnettävä euromääräinen summa määräytyy ministeriön 17.3.2020 kirjeessä kuvatulla
tavalla.
Niiden koulutuksen järjestäjien osalta, jotka hakivat lisärahoituksen muodostumista omilla
perusteillaan jonkin muun suuruisena, arvioitiin käyttösuunnitelman lisäksi järjestäjän
hakemuksessaan esittämät perusteet rahoituksen määrän muodostumiselle. Arvioinnissa
otettiin huomioon, onko hakemuksessa esitetty sellaista lisämäärärahan käyttötarkoituksen
mukaista opiskelijoiden lisätuen tarvetta, jota ministeriön esittämät laskennalliset kriteerit
eivät huomioi. Lisätuen tarpeen arvioinnin perusteena käytettiin opiskelijalähtöistä
näkökulmaa eli opiskelijoiden opetuksen ja ohjauksen tarvetta, ei ainoastaan suunniteltuja
rahoituksen käyttökohteita. Vuoden 2018 jälkeen aloittaneita opiskelijoita ei katsottu
perustelluksi syyksi lisämäärärahan poikkeavalle myöntämiselle, vaan kriteerien
arvioinnissa on käytetty vuoden 2018 tietoja, jotka ovat viimeisimmät kaikkien kriteereiden
osalta käytettävissä olevat yhdenmukaiset tiedot. Arvioinnissa otettiin huomioon myös se,
oliko hakemuksissa esitetty opiskelijoiden tuen tarve sellaista, jota varsinaisella
suoritepäätöksellä myönnettävä laskennallinen rahoitus tai muu myönnettävä rahoitus ei jo
huomioi esimerkiksi erilaisten kertoimien kautta.
Opetus- ja kulttuuriministeriö katsoo, että yksikään omilla muodostumisperusteilla
rahoitusta hakenut koulutuksen järjestäjä ei esittänyt hakemuksessaan perusteltua syytä
suuremmalle lisätuen tarpeelle eikä ministeriön laskennallisten kriteerien ja niiden välisten
painoarvojen tuottamasta summasta poikkeamiselle. Jos hakemus täytti muutoin
rahoituksen myöntämisen perusteet, määräytyi myönnettävä summa samalla tavalla kuin
ministeriön esittämillä kriteereillä ja painoarvoilla hakeneille.
Hakemuksissa esitetyissä käyttösuunnitelmissa havaittiin joitakin puutteita, etenkin
opetuksen tukihenkilöstön kuvauksessa, joka oli osalla koulutuksen järjestäjistä joko
epäselvästi tai riittämättömällä tavalla kuvattu, ristiriidassa lisärahoituksen
käyttötarkoituksen kanssa tai yleisemmällä tasolla opetushenkilöstöä koskevien vastuiden
vastainen. Koska yksittäisten tukihenkilöiden työtehtävien kuvauksia ja nimikkeitä koskevat
epäselvyydet olivat hakemusten kokonaisuuksiin nähden vähäisiä ja osittain myös
tulkinnallisia, niiden ei katsottu vaikuttavan myönnettävän lisärahoituksen määrään.
Yhdenkään hakemuksen ei todettu olevan niin merkittävällä tavalla puutteellinen tai
lisärahoituksen käyttökohteiden vastainen, jotta lisärahoitusta ei voitaisi myöntää
laskennallisella jakotavalla kohdentuvan suuruisena.
Seuraaviin asioihin lisärahoituksen käytöstä on kuitenkin tarpeen kiinnittää koulutuksen
järjestäjien huomiota:
-

-

Lisärahoitus tulee käyttää sellaisiin henkilöstölisäyksiin, joilla lisätään opiskelijoiden
saaman opetuksen ja ohjauksen määrää ja laatua. Opetuksen tukihenkilöstön tulisi olla
sellaista, joka mahdollistaa opettajien työpanoksen kohdentamisen enemmän
opetukseen.
Lisärahoitus on tarkoitettu ensisijaisesti opetus- ja ohjaushenkilöstön palkkaamiseen tai
opetustuntien lisäämiseen ja toissijaisesti muun opetuksen tukihenkilöstön
palkkaamiseen ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 118 §:n 2 momentin
mukaisesti. Ministeriö tulee pyytämään järjestäjiltä seurantatietoa koskien
lisämäärärahalla palkattua henkilöstöä sekä toteutettua opetusta, ohjausta ja muita
tukitoimia.
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-

-

-

-

Lisärahoituksella ei ole tarkoitus kehittää tai tuottaa digitaalisia oppimisympäristöjä tai
muuta opetusmateriaalia. Koulutuksen järjestäjille myönnettävä strategiarahoitus on
tarkoitettu tällaiseen kehittämiseen.
Lisärahoituksella palkattavien henkilöiden ei ole ensisijaisesti tarkoitus toimia
hallinnollisissa tehtävissä, kuten ulkoisessa viestinnässä, markkinoinnissa tai
sidosryhmätoiminnassa.
Lisärahoitusta ei ole tarkoituksenmukaista myöntää sellaisille järjestäjille, jotka
lomauttavat samaan aikaan henkilöstöään. Rahoitus myönnetään tällä päätöksellä
yhdenvertaisesti kaikille järjestäjille, koska hakemuslomakkeessa ei kysytty erikseen
lomautuksista. Seuraavien rahoituskierrosten yhteydessä voidaan kysyä toteutuneista
tai suunnitteilla olevista lomautuksista. Mikäli koulutuksen järjestäjä saa tällä
päätöksellä lisärahoitusta henkilöstön lisäämiseen, mutta toteuttaa kuitenkin vuoden
2020 aikana lomautuksia, voidaan tämä ottaa huomioon tulevilla rahoituskierroksilla.
Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laatiminen ja päivittäminen ja
osaamisen arviointi sekä oppi- ja koulutussopimusten laatiminen ovat pääsääntöisesti
opettajan vastuulle kuuluvia tehtäviä, jotka eivät ole ainoastaan hallinnollisia
toimenpiteitä. Näitä tehtäviä ei ole tarkoituksenmukaista siirtää opettajilta muulle
henkilöstölle, esimerkiksi tukihenkilöille.
Koulutuksen järjestäjällä voi olla omia työpaikoilla toimivia ohjaajia, mutta varsinaisessa
työpaikkaohjaajan roolissa toimivan henkilön tulee olla työpaikan henkilöstöä.
Lisärahoituksella ei voi palkata työpaikkaohjaajia tai käyttää rahoitusta myöskään
työpaikkaohjaajien kouluttamiseen. Koulutuksen järjestäjä ei myöskään itse voi toimia
omien koulutus- tai oppisopimusopiskelijoidensa työpaikkana.
Opiskeluhuollon suorat kustannukset kuuluvat ensisijaisesti kunnan vastuulle, eikä
esimerkiksi kuraattoreita tai psykologeja voi palkata tällä lisärahoituksella.
Koulutuksen järjestäjällä voi olla henkilöitä, joiden työtehtävistä osa kuuluu muun kuin
ammatillisen koulutuksen alueelle, esimerkiksi vapaan sivistystyön koulutukseen.
Tällöin on huolehdittava, että nyt myönnettävän lisärahoituksen käyttö kohdistuu
ainoastaan ammatilliseen koulutukseen, ja koulutuksen järjestäjä kattaa henkilöiden
muiden tehtävien osuuden henkilöstökuluista muulla rahoituksella.

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 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
Opetusneuvos Kari Korhonen, puh. 02953 30162, etunimi.sukunimi@minedu.fi
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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 lisäsuoritepäätöksen liiteraportti vuodelle 2020 (liite 1)
Vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen perusrahoituksen harkinnanvaraisen korotuksen
järjestäjäkohtaiset perustelut (liite 2)
Oikaisuvaatimusosoitus dnro 8/091/2019 (liite 3)

Jakelu

AEL-Amiedu Oy
Ahlmanin koulun Säätiö sr
Aitoon Emäntäkoulu Oy
Ammattiopisto Spesia Oy
Ava-instituutin kannatusyhdistys ry
Axxell Utbildning Ab
Careeria Oy
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä
Etelä-Savon Koulutus Oy
Folkhälsan Utbildning Ab
Fria Kristliga Folkhögskolföreningen FKF rf
Haapaveden Opiston kannatusyhdistys ry
Harjun Oppimiskeskus Oy
Helsingin kaupunki
Helsinki Business College Oy
Hengitysliitto ry
Hevosopisto Oy
Hyria koulutus Oy
Hämeen ammatti-instituutti Oy
Invalidisäätiö sr
Itä-Karjalan Kansanopistoseura ry
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä
Joensuun kaupunki
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä
Jollas-Opisto Oy
Jyväskylän Koulutuskuntayhtymä
Jyväskylän kristillisen opiston säätiö sr
Jyväskylän Talouskouluyhdistys r.y.
Järviseudun Koulutuskuntayhtymä
Kajaanin kaupunki
Kalajoen Kristillisen Opiston Kannatusyhdistys ry
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Kanneljärven Kansanopiston kannatusyhdistys r.y.
Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy
Kaustisen Evankelisen Opiston Kannatusyhdistys ry
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
Keski-Pohjanmaan Konservatorion Kannatusyhdistys ry
Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
Kiipulasäätiö sr
Kirkkopalvelut ry
Kisakalliosäätiö sr
Korpisaaren Säätiö sr
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä
Koulutuskuntayhtymä OSAO
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä
Koulutuskuntayhtymä Tavastia
Kouvolan Aikuiskoulutussäätiö sr
Kouvolan kaupunki
Kuopion Talouskoulun kannatusyhdistys r.y.
Kuortaneen Urheiluopistosäätiö sr
Lahden kansanopiston säätiö sr
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
Länsirannikon Koulutus Oy
Maalariammattikoulun kannatusyhdistys r.y.
Marttayhdistysten liitto ry
Nokia Oyj
Optima samkommun
Paasikiviopistoyhdistys r.y.
Palkansaajien koulutussäätiö sr
Peimarin koulutuskuntayhtymä
Perho Liiketalousopisto Oy
Peräpohjolan Kansanopiston kannatusyhdistys ry
Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä
Pohjois-Satakunnan Kansanopiston kannatusyhdistys r.y.
Pohjois-Savon Kansanopistoseura r.y.
Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö sr
Portaanpää ry
Raahen Koulutuskuntayhtymä
Raahen Porvari- ja Kauppakoulurahasto sr
Raision Seudun Koulutuskuntayhtymä
Rakennusteollisuus RT ry
Rastor-instituutti ry
Raudaskylän Kristillinen Opisto r.y.
Rovalan Setlementti ry
Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä
Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä
SASKY koulutuskuntayhtymä
Satakunnan koulutuskuntayhtymä
Savon Koulutuskuntayhtymä
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä
Suomen Diakoniaopisto - SDO Oy
Suomen Nuoriso-Opiston kannatusyhdistys ry
Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö
Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy
Suomen Yrittäjäopisto Oy
Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab
Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur
Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr
Tampereen kaupunki
Tampereen Musiikkiopiston Säätiö sr
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Tanhuvaaran Säätiö sr
Tohtori Matthias Ingmanin säätiö sr
Traffica Oy
Turun Aikuiskoulutussäätiö sr
Turun Ammattiopistosäätiö sr
Turun kaupunki
Turun kristillisen opiston säätiö sr
Turun musiikinopetus Oy
Työtehoseura ry
Vaasan kaupunki
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä
Valkealan Kristillisen Kansanopiston kannatusyhdistys r.y.
Valtakunnallinen valmennus- ja liikuntakeskus Oy
Vantaan kaupunki
Varalan Säätiö sr
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
Äänekosken Ammatillisen Koulutuksen kuntayhtymä
Tiedoksi

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

Dnro 8/091/2019

Oikaisuvaatimusosoitus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun
lain (1705/2009) ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) mukaiseen
päätökseen

Viranomainen, jolta oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksen liitteet

Tähän päätökseen tyytymätön saa vaatia siihen
oikaisua opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Oikaisuvaatimus
osoitetaan
opetusja
kulttuuriministeriölle ja se on toimitettava
oikaisuvaatimusajan
kuluessa
ministeriön
kirjaamoon.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä:
- oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös,
alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- selvitys siitä, milloin oikaisua vaativa on
saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys
oikaisuvaatimusajan alkamisen ajankohdasta;
- asiamiehen valtakirja
- asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä
vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin
toimitettu
opetusja
kulttuuriministeriölle.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä kolmen kuukauden
kuluessa
päätöksen
tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa ei päätöksen
tiedoksisaantipäivää
oteta
lukuun.
Jos
oikaisuvaatimus-ajan viimeinen
päivä
on
pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä,
jouluaatto tai juhannusaatto, oikaisuvaatimusaika
jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.
Jollei muuta näytetä, asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon kirjeitse seitsemäntenä
päivänä siitä, kun päätös on annettu postin
välitettäväksi. Päivä, jolloin kirje on annettu
postin välitettäväksi, ilmenee päätöskirjeen
postileimasta. Päätöksen katsotaan tulleen
viranomaisen
tietoon
kuitenkin
kirjeen
saapumispäivänä.
Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan
asianosaisen
saaneen
tiedon
päätöksestä
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei
muuta näytetä.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Siinä on
ilmoitettava:
- oikaisua vaativan nimi ja yhteystiedot
- päätös, johon vaaditaan oikaisua, sekä se,
millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla
sitä vaaditaan
- postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon
asiaan liittyvät asiakirjat voidaan lähettää.
Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen
laillinen
edustajansa
tai
asiamiehensä,
oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän
yhteystiedot.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen perille
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa opetus- ja
kulttuuriministeriön
kirjaamoon
henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin
välityksellä,
postitse
tai
sähköpostina.
Oikaisuvaatimuksen
lähettäminen
tapahtuu
lähettäjän
vastuulla.
Oikaisuvaatimus
on
toimitettava
perille
viimeistään
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen
aukioloajan päättymistä. Postiin oikaisuvaatimus
on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille edellä
mainitussa ajassa.
Opetus- ja kulttuuriministeriön yhteystiedot:
postiosoite
puhelinvaihde
sähköposti

PL 29, 00023 Valtioneuvosto
0295 16001
kirjaamo@minedu.fi

Asiakirjat voidaan myös jättää valtioneuvoston
jakelukeskukseen Ritarikatu 2 B, 00170 Helsinki.
Valtioneuvoston jakelukeskuksen aukioloaika on
kello 7.30–16.15.
Valitus oikaisuvaatimuksesta annettuun
päätökseen
Opetusja
kulttuuriministeriön
oikaisuvaatimukseen antamaan päätökseen saa
hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen
siten kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa
annetussa laissa (808/2019) säädetään.
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AMMATILLISEN
KOULUTUKSEN
LISÄSUORITEPÄÄTÖKSEN
LIITERAPORTTI
VUODELLE
2020
Opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin myönnettävä
lisärahoitus
1

Koulutuksen järjestäjä
ABBOy
AEL-AmieduOy
Ahlmanin koulun Säätiö sr
Air Navigation Services Finland Oy
Aitoon Emäntäkoulu Oy
Ammattiopisto Spesia Oy
Ava-instituutin kannatusyhdistys ry
AxxellUtbildning Ab
Careeria Oy
Cimson Koulutuspalvelut Oy
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
Etelä-KarjalanKoulutuskuntayhtymä
Etelä-Savon Koulutus Oy
Eurajoen kristillisen opiston kannatusyhdistys r.y.
Finnair Oyj
Folkhälsan Utbildning Ab
Fria KristligaFolkhögskolföreningen FKFrf
Fysikaalinen hoitolaitos Arcus Lumio & Pirttimaa
Haapaveden Opiston kannatusyhdistys ry
Harjun Oppimiskeskus Oy
HAUSKehittämiskeskus Oy
Helsingin kaupunki
Helsingin Konservatorion Säätiö sr
HelsinkiBusiness College Oy
Hengitysliitto ry
Hevosopisto Oy
Hyria koulutus Oy
Hämeen ammatti-instituutti Oy
Invalidisäätiö sr
Itä-Karjalan Kansanopistoseura ry
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä
Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy
Joensuun kaupunki
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä
Jollas-Opisto Oy
JyväskylänKoulutuskuntayhtymä
Jyväskylänkristillisen opiston säätiö sr
JyväskylänTalouskouluyhdistys r.y.
Järviseudun Koulutuskuntayhtymä
Kainuun opisto Oy
Kajaanin kaupunki
Kalajoen KristillisenOpiston Kannatusyhdistys ry
Kanneljärven Kansanopiston kannatusyhdistys r.y.
Kansan Sivistystyön Liitto KSLry
Karstulan Evankelisen Kansanopiston kannatusyhdistys ry
Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy
Kaustisen Evankelisen Opiston Kannatusyhdistys ry
Kellosepäntaidon Edistämissäätiö sr
Kemi-Tornionlaaksonkoulutuskuntayhtymä Lappia
Keski-Pohjanmaan Konservatorion Kannatusyhdistys ry
Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
Kiinteistöalan Koulutussäätiö sr
Kiipulasäätiö sr
Kirkkopalvelutry
Kisakalliosäätiösr
Kiteen Evankelisen Kansanopiston kannatusyhdistys ry
KONEHissit Oy
Konecranes Finland Oy
Korpisaaren Säätiö sr
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä
Koulutuskuntayhtymä OSAO
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä
Koulutuskuntayhtymä Tavastia
Kouvolan Aikuiskoulutussäätiö sr
Kouvolan kaupunki
KSAKOy
Kuopion Konservatorion kannatusyhdistys r.y.
Kuopion Talouskoulun kannatusyhdistys r.y.
Kuortaneen Urheiluopistosäätiö sr
Kvarnen samkommun
Laajasalon opiston säätiö sr
Lahden kansanopiston säätiö sr
Lahden Konservatorio Oy
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä
Luksia,Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
Länsirannikon Koulutus Oy
Maalariammattikoulun kannatusyhdistys r.y.
Management Institute of Finland MIFOy
Marttayhdistysten liitto ry

Y-tunnus
0763403-0
3008326-5
0155402-1
2767840-1
0150951-1
2811092-2
0211060-9
2064886-7
2918298-7
2189108-4
0502454-6
1027740-9
2249317-6
0203717-3
0108023-3
2334857-9
0209492-8
0734567-7
0209770-7
1055483-2
1778388-1
0201256-6
0201252-3
2162576-3
0201472-1
0934732-6
2250205-2
2627679-3
0201375-3
0207329-7
0207390-8
0167924-6
0242746-2
0210010-1
1637771-8
0208201-1
1605076-6
0942165-3
1807931-9
0188756-3
0214958-9
0209892-9
0213977-8
0213502-1
0208362-0
0503417-0
0178980-8
0101304-9
2109309-0
1943518-6
0208916-8
0213834-5
0774302-6
0147520-0
0215281-7
0128756-8
0207572-7
1904292-1
0950895-1
0536496-2
1958694-5
0992445-3
0993644-6
0205303-4
0161067-9
0161075-9
0832600-5
0207862-9
0207872-5
0180124-8
0209021-4
0200004-7
0149666-9
0149057-4
0626288-8
0204023-3
0203167-9
2245018-4
0222804-1
2460281-5
0187711-1

Perusrahoituksen
harkinnanvarainen
korotus, €
2 046 467
42 544
68 895
722 117
38 323
685 542
1 880 131
3 867 320
1 353 740
1 040 737

48 077
13 443
30 297
64 901
6 345 657
1 227 681
985 372
146 067
1 598 234
111 140
684 921
34 480
527 946
7 141
1 214 068
62 550
2 551 246
49 211
151 442
246 966
1 070 649
17 137
33 234

390 128
6 746
895 176
6 928
1 136 962
2 477 795
505 441
530 782
40 673

43 229
1 167 301
3 394 419
2 609 756
1 002 675
198 164
900 240

43 949
44 499

6 464
509 592
619 226
1 389 921
1 759 064
75 758
102 556
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AMMATILLISEN
KOULUTUKSEN
LISÄSUORITEPÄÄTÖKSEN
LIITERAPORTTI
VUODELLE
2020
Opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin myönnettävä
lisärahoitus
1
Perusrahoituksen
harkinnanvarainen
korotus, €

Koulutuksen järjestäjä
Y-tunnus
Meyer Turku Oy
0772017-4
Nanso Group Oy
0151534-8
Nokia Oyj
0112038-9
Opintotoiminnan Keskusliitto ry, Centralförbundet för Studieverksamhet rf0201789-3
Optima samkommun
0796234-1
Oulun kaupunki
0187690-1
Paasikiviopistoyhdistys r.y.
0365121-2
Palkansaajien koulutussäätiö sr
0882817-9
Palloilu Säätiö sr
0153158-3
Peimarin koulutuskuntayhtymä
0823246-3
Perho Liiketalousopisto Oy
2734201-9
Peräpohjolan Kansanopiston kannatusyhdistys ry
0193507-8
Pohjois-KarjalanKoulutuskuntayhtymä
0212371-7
Pohjois-Satakunnan Kansanopiston kannatusyhdistys r.y.
0280690-5
Pohjois-Savon Kansanopistoseura r.y.
0214822-8
Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö sr
0828475-7
Pop & Jazz Konservatorion Säätiö sr
0908429-8
Portaanpää ry
0207972-8
Raahen Koulutuskuntayhtymä
0210287-9
Raahen Porvari- ja Kauppakoulurahasto sr
0189373-6
Raision Seudun Koulutuskuntayhtymä
0204427-7
Rakennusteollisuus RTry
0215303-5
Rastor-instituutti ry
0201689-0
Raudaskylän KristillinenOpisto r.y.
0195258-0
Rovalan Setlementti ry
0210668-5
Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä
0973110-9
Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä
0139545-4
Sanoma Oyj
1524361-1
SASKY
koulutuskuntayhtymä
0204964-1
Satakunnan koulutuskuntayhtymä
0203929-1
Savon Koulutuskuntayhtymä
1852679-9
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä
1007629-5
Suomen Diakoniaopisto - SDOOy
2756786-7
Suomen Ilmailuopisto Oy
1728925-0
Suomen kansallisooppera ja -baletti sr
0116936-9
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry
0242525-6
Suomen Nuoriso-Opiston kannatusyhdistys ry
0207230-7
Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö
0202512-1
Suomen ympäristöopisto SYKLI
Oy
0681365-1
Suomen Yrittäjäopisto Oy
0208850-1
Suupohjan Koulutuskuntayhtymä
0973712-1
Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab
1648362-5
Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur
0988182-8
Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr
0155651-0
Tampereen kaupunki
0211675-2
Tampereen Musiikkiopiston Säätiö sr
0206148-0
Tanhuvaaran Säätiö sr
0166930-4
Tohtori Matthias Ingmanin säätiö sr
0172730-8
Toyota Auto Finland Oy
1019670-5
Traffica Oy
1577184-4
TUL:nKisakeskussäätiö sr
0858476-8
Turun Aikuiskoulutussäätiö sr
0142247-5
Turun Ammattiopistosäätiö sr
0276652-8
Turun kaupunki
0204819-8
Turun kristillisen opiston säätiö sr
0915313-4
Turun musiikinopetus Oy
2962876-6
TYA-oppilaitosOy
0871305-6
Työtehoseura ry
0202496-2
Työväen SivistysliittoTSLry
0215382-8
UPM-KymmeneOyj
1041090-0
Vaasan kaupunki
0209602-6
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä
0206289-7
Valkealan KristillisenKansanopiston kannatusyhdistys r.y.
0163408-0
Valmet Automotive Oy
0143991-2
Valtakunnallinen valmennus- ja liikuntakeskus Oy
1053500-9
Vantaan kaupunki
0124610-9
Varalan Säätiö sr
0155689-5
Wärtsilä Finland Oy
0773744-3
Ylä-Savonkoulutuskuntayhtymä
0214765-5
Äänekosken Ammatillisen Koulutuksen kuntayhtymä
0208589-6
Raportti yhteensä

0
568 957
19 858
17 134
268 816
749 772
25 102
1 884 292
11 971
16 559
124 959
28 499
450 163
56 704
985 057
17 150
184 774
5 656
10 208
1 181 164
977 046
1 371 736
883 837
2 072 840
2 055 281
1 030 999

29 723
95 460
32 024
153 688
444 766
596 928
754 627
3 798 934
17 234
27 364
87 938
13 422
788 011
172 123
2 532 278
57 393
5 360
1 181 123

1 318 370
456 705
3 397
19 428
2 373 518
43 606
664 534
508 392
80 000 000

Liite 2

VN/6066/2020

Vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen perusrahoituksen harkinnanvaraisten korotusten järjestäjäkohtaiset
perustelut
Opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin myönnettävä lisärahoitus

1. AEL-Amiedu Oy
Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Harkinnanvarainen korotus myönnetään täysimääräisesti
koulutuksen järjestäjän hakemuksen mukaisena.
2. Ahlmanin koulun Säätiö sr
Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Harkinnanvarainen korotus myönnetään täysimääräisesti
koulutuksen järjestäjän hakemuksen mukaisena.
3. Aitoon Emäntäkoulu Oy
Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Harkinnanvarainen korotus myönnetään täysimääräisesti
koulutuksen järjestäjän hakemuksen mukaisena.
4. Ammattiopisto Spesia Oy
Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Ministeriö katsoo, että koulutuksen järjestäjä ei ole
hakemuksessaan esittänyt hyväksyttäviä perusteita poiketa ministeriön laskennallisten kriteerien ja niiden
välisten painoarvojen tuottamasta euromääräisestä summasta, joten harkinnanvarainen korotus
myönnetään ministeriön laskennallisella jakotavalla kohdentuvan suuruisena. Hakemuksessa ei ole
perusteltu opiskelijoiden lisätuen tarvetta, vaan lähinnä ainoastaan kuvattu mahdollisia lisärahoituksen
käyttökohteita.
5. Ava-instituutin kannatusyhdistys ry
Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Harkinnanvarainen korotus myönnetään täysimääräisesti
koulutuksen järjestäjän hakemuksen mukaisena.
6. Axxell Utbildning Ab
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Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Harkinnanvarainen korotus myönnetään täysimääräisesti
koulutuksen järjestäjän hakemuksen mukaisena.
7. Careeria Oy
Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Harkinnanvarainen korotus myönnetään täysimääräisesti
koulutuksen järjestäjän hakemuksen mukaisena.
8. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Harkinnanvarainen korotus myönnetään täysimääräisesti
koulutuksen järjestäjän hakemuksen mukaisena.
9. Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä
Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Harkinnanvarainen korotus myönnetään täysimääräisesti
koulutuksen järjestäjän hakemuksen mukaisena.
10. Etelä-Savon Koulutus Oy
Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Harkinnanvarainen korotus myönnetään täysimääräisesti
koulutuksen järjestäjän hakemuksen mukaisena.
11. Folkhälsan Utbildning Ab
Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Harkinnanvarainen korotus myönnetään täysimääräisesti
koulutuksen järjestäjän hakemuksen mukaisena.
12. Fria Kristliga Folkhögskolföreningen FKF rf
Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Harkinnanvarainen korotus myönnetään täysimääräisesti
koulutuksen järjestäjän hakemuksen mukaisena.
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13. Haapaveden Opiston kannatusyhdistys ry
Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Harkinnanvarainen korotus myönnetään täysimääräisesti
koulutuksen järjestäjän hakemuksen mukaisena.
14. Harjun Oppimiskeskus Oy
Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Harkinnanvarainen korotus myönnetään täysimääräisesti
koulutuksen järjestäjän hakemuksen mukaisena.
15. Helsingin kaupunki
Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Harkinnanvarainen korotus myönnetään täysimääräisesti
koulutuksen järjestäjän hakemuksen mukaisena.
16. Helsinki Business College Oy
Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Harkinnanvarainen korotus myönnetään täysimääräisesti
koulutuksen järjestäjän hakemuksen mukaisena.
17. Hengitysliitto ry
Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Harkinnanvarainen korotus myönnetään täysimääräisesti
koulutuksen järjestäjän hakemuksen mukaisena.
18. Hevosopisto Oy
Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Harkinnanvarainen korotus myönnetään täysimääräisesti
koulutuksen järjestäjän hakemuksen mukaisena.
19. Hyria koulutus Oy
Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Ministeriö katsoo, että koulutuksen järjestäjä ei ole
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hakemuksessaan esittänyt hyväksyttäviä perusteita poiketa ministeriön laskennallisten kriteerien ja niiden
välisten painoarvojen tuottamasta euromääräisestä summasta, joten harkinnanvarainen korotus
myönnetään ministeriön laskennallisella jakotavalla kohdentuvan suuruisena. Hakemuksessa ei ole
perusteltu opiskelijoiden lisätuen tarvetta, vaan lähinnä ainoastaan kuvattu mahdollisia lisärahoituksen
käyttökohteita.
20. Hämeen ammatti-instituutti Oy
Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Ministeriö katsoo, että koulutuksen järjestäjä ei ole
hakemuksessaan esittänyt hyväksyttäviä perusteita poiketa ministeriön laskennallisten kriteerien ja niiden
välisten painoarvojen tuottamasta euromääräisestä summasta, joten harkinnanvarainen korotus
myönnetään ministeriön laskennallisella jakotavalla kohdentuvan suuruisena. Hakemuksessa ei ole
perusteltu opiskelijoiden lisätuen tarvetta, vaan lähinnä ainoastaan kuvattu mahdollisia lisärahoituksen
käyttökohteita.
21. Invalidisäätiö sr
Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Harkinnanvarainen korotus myönnetään täysimääräisesti
koulutuksen järjestäjän hakemuksen mukaisena.
22. Itä-Karjalan Kansanopistoseura ry
Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Harkinnanvarainen korotus myönnetään täysimääräisesti
koulutuksen järjestäjän hakemuksen mukaisena.
23. Itä-Savon koulutuskuntayhtymä
Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Harkinnanvarainen korotus myönnetään täysimääräisesti
koulutuksen järjestäjän hakemuksen mukaisena.
24. Joensuun kaupunki
Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Harkinnanvarainen korotus myönnetään täysimääräisesti
koulutuksen järjestäjän hakemuksen mukaisena.
25. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä
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Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Harkinnanvarainen korotus myönnetään täysimääräisesti
koulutuksen järjestäjän hakemuksen mukaisena.
26. Jollas-Opisto Oy
Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Harkinnanvarainen korotus myönnetään täysimääräisesti
koulutuksen järjestäjän hakemuksen mukaisena.
27. Jyväskylän Koulutuskuntayhtymä
Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Harkinnanvarainen korotus myönnetään täysimääräisesti
koulutuksen järjestäjän hakemuksen mukaisena.
28. Jyväskylän kristillisen opiston säätiö sr
Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Harkinnanvarainen korotus myönnetään täysimääräisesti
koulutuksen järjestäjän hakemuksen mukaisena.
29. Jyväskylän Talouskouluyhdistys r.y.
Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Harkinnanvarainen korotus myönnetään täysimääräisesti
koulutuksen järjestäjän hakemuksen mukaisena.
30. Järviseudun Koulutuskuntayhtymä
Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Harkinnanvarainen korotus myönnetään täysimääräisesti
koulutuksen järjestäjän hakemuksen mukaisena.
31. Kajaanin kaupunki
Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Harkinnanvarainen korotus myönnetään täysimääräisesti
koulutuksen järjestäjän hakemuksen mukaisena.
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32. Kalajoen Kristillisen Opiston Kannatusyhdistys ry
Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Harkinnanvarainen korotus myönnetään täysimääräisesti
koulutuksen järjestäjän hakemuksen mukaisena.
33. Kanneljärven Kansanopiston kannatusyhdistys r.y.
Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Ministeriö katsoo, että koulutuksen järjestäjä ei ole
hakemuksessaan esittänyt hyväksyttäviä perusteita poiketa ministeriön laskennallisten kriteerien ja niiden
välisten painoarvojen tuottamasta euromääräisestä summasta, joten harkinnanvarainen korotus
myönnetään ministeriön laskennallisella jakotavalla kohdentuvan suuruisena. Hakemuksessa on vedottu
koulutuksen järjestäjän pieneen kokoon, mitä ei katsota perustelluksi syyksi.
34. Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy
Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Harkinnanvarainen korotus myönnetään täysimääräisesti
koulutuksen järjestäjän hakemuksen mukaisena.
35. Kaustisen Evankelisen Opiston Kannatusyhdistys ry
Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Harkinnanvarainen korotus myönnetään täysimääräisesti
koulutuksen järjestäjän hakemuksen mukaisena.
36. Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Harkinnanvarainen korotus myönnetään täysimääräisesti
koulutuksen järjestäjän hakemuksen mukaisena.
37. Keski-Pohjanmaan Konservatorion Kannatusyhdistys Ry
Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Harkinnanvarainen korotus myönnetään täysimääräisesti
koulutuksen järjestäjän hakemuksen mukaisena.
38. Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä
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Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Harkinnanvarainen korotus myönnetään täysimääräisesti
koulutuksen järjestäjän hakemuksen mukaisena.
39. Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Harkinnanvarainen korotus myönnetään täysimääräisesti
koulutuksen järjestäjän hakemuksen mukaisena.
40. Kiipulasäätiö sr
Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Harkinnanvarainen korotus myönnetään täysimääräisesti
koulutuksen järjestäjän hakemuksen mukaisena.
41. Kirkkopalvelut ry
Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Harkinnanvarainen korotus myönnetään täysimääräisesti
koulutuksen järjestäjän hakemuksen mukaisena.
42. Kisakalliosäätiö sr
Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Harkinnanvarainen korotus myönnetään täysimääräisesti
koulutuksen järjestäjän hakemuksen mukaisena.
43. Korpisaaren Säätiö sr
Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Harkinnanvarainen korotus myönnetään täysimääräisesti
koulutuksen järjestäjän hakemuksen mukaisena.
44. Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä
Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Harkinnanvarainen korotus myönnetään täysimääräisesti
koulutuksen järjestäjän hakemuksen mukaisena.
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45. Koulutuskeskus Salpaus –kuntayhtymä
Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Harkinnanvarainen korotus myönnetään täysimääräisesti
koulutuksen järjestäjän hakemuksen mukaisena.
46. Koulutuskuntayhtymä OSAO
Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Harkinnanvarainen korotus myönnetään täysimääräisesti
koulutuksen järjestäjän hakemuksen mukaisena.
47. Koulutuskuntayhtymä Tavastia
Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Harkinnanvarainen korotus myönnetään täysimääräisesti
koulutuksen järjestäjän hakemuksen mukaisena.
48. Kouvolan Aikuiskoulutussäätiö sr
Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Harkinnanvarainen korotus myönnetään täysimääräisesti
koulutuksen järjestäjän hakemuksen mukaisena.
49. Kouvolan kaupunki
Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Harkinnanvarainen korotus myönnetään täysimääräisesti
koulutuksen järjestäjän hakemuksen mukaisena.
50. Kuopion Talouskoulun kannatusyhdistys r.y.
Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Harkinnanvarainen korotus myönnetään täysimääräisesti
koulutuksen järjestäjän hakemuksen mukaisena.
51. Kuortaneen Urheiluopistosäätiö sr
Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
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liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Harkinnanvarainen korotus myönnetään täysimääräisesti
koulutuksen järjestäjän hakemuksen mukaisena.
52. Lahden kansanopiston säätiö sr
Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Harkinnanvarainen korotus myönnetään täysimääräisesti
koulutuksen järjestäjän hakemuksen mukaisena.
53. Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä
Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Harkinnanvarainen korotus myönnetään täysimääräisesti
koulutuksen järjestäjän hakemuksen mukaisena.
54. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä
Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Harkinnanvarainen korotus myönnetään täysimääräisesti
koulutuksen järjestäjän hakemuksen mukaisena.
55. Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Harkinnanvarainen korotus myönnetään täysimääräisesti
koulutuksen järjestäjän hakemuksen mukaisena.
56. Länsirannikon Koulutus Oy
Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Harkinnanvarainen korotus myönnetään täysimääräisesti
koulutuksen järjestäjän hakemuksen mukaisena.
57. Maalariammattikoulun kannatusyhdistys r.y.
Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Harkinnanvarainen korotus myönnetään täysimääräisesti
koulutuksen järjestäjän hakemuksen mukaisena.
58. Marttayhdistysten liitto ry
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Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Ministeriö katsoo, että koulutuksen järjestäjä ei ole
hakemuksessaan esittänyt hyväksyttäviä perusteita poiketa ministeriön laskennallisten kriteerien ja niiden
välisten painoarvojen tuottamasta euromääräisestä summasta, joten harkinnanvarainen korotus
myönnetään ministeriön laskennallisella jakotavalla kohdentuvan suuruisena. Ministeriö katsoo, että
hakemuksessa kuvattu maahanmuuttajaopiskelijoiden lisätuen tarve huomioidaan riittävästi jo ministeriön
laskennallisissa kriteereissä.
59. Nokia Oyj
Opetus- ja kulttuuriministeriö ei korota opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Ministeriö katsoo, että koulutuksen järjestäjä ei ole hakemuksessaan esittänyt hyväksyttäviä perusteita
poiketa ministeriön laskennallisten kriteerien ja niiden välisten painoarvojen tuottamasta euromääräisestä
summasta Hakemuksessa on opiskelijoiden lisätuen tarpeen sijaan kuvattu mahdollisia muun kuin nyt
jaettavan lisärahoituksen käyttökohteita. Myöskään ministeriön laskennallisten kriteerien ja niiden välisten
painoarvojen perusteella koulutuksen järjestäjälle ei ole perusteita myöntää lisärahoitusta, joten
järjestäjälle ei kohdennu harkinnanvaraista korotusta.
60. Optima samkommun
Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Harkinnanvarainen korotus myönnetään täysimääräisesti
koulutuksen järjestäjän hakemuksen mukaisena.
61. Paasikiviopistoyhdistys r.y.
Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Harkinnanvarainen korotus myönnetään täysimääräisesti
koulutuksen järjestäjän hakemuksen mukaisena.
62. Palkansaajien koulutussäätiö sr
Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Harkinnanvarainen korotus myönnetään täysimääräisesti
koulutuksen järjestäjän hakemuksen mukaisena.
63. Peimarin koulutuskuntayhtymä
Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Harkinnanvarainen korotus myönnetään täysimääräisesti
koulutuksen järjestäjän hakemuksen mukaisena.
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64. Perho Liiketalousopisto Oy
Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Harkinnanvarainen korotus myönnetään täysimääräisesti
koulutuksen järjestäjän hakemuksen mukaisena.
65. Peräpohjolan Kansanopiston kannatusyhdistys ry
Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Ministeriö katsoo, että koulutuksen järjestäjä ei ole
hakemuksessaan esittänyt hyväksyttäviä perusteita poiketa ministeriön laskennallisten kriteerien ja niiden
välisten painoarvojen tuottamasta euromääräisestä summasta, joten harkinnanvarainen korotus
myönnetään ministeriön laskennallisella jakotavalla kohdentuvan suuruisena.
66. Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä
Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Ministeriö katsoo, että koulutuksen järjestäjä ei ole
hakemuksessaan esittänyt hyväksyttäviä perusteita poiketa ministeriön laskennallisten kriteerien ja niiden
välisten painoarvojen tuottamasta euromääräisestä summasta, joten harkinnanvarainen korotus
myönnetään ministeriön laskennallisella jakotavalla kohdentuvan suuruisena. Ministeriö katsoo, että
hakemuksessa ei ole hyväksyttävällä tavalla perusteltu opiskelijoiden lisätuen tarvetta, vaan lähinnä
ainoastaan kuvattu mahdollisia lisärahoituksen käyttökohteita. Toiminta-alueen pitkiä välimatkoja ei ole
katsottu perustelluksi syyksi opiskelijoiden suuremmalle lisätuen tarpeelle.
67. Pohjois-Satakunnan Kansanopiston kannatusyhdistys r.y.
Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Harkinnanvarainen korotus myönnetään täysimääräisesti
koulutuksen järjestäjän hakemuksen mukaisena.
68. Pohjois-Savon Kansanopistoseura r.y.
Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Harkinnanvarainen korotus myönnetään täysimääräisesti
koulutuksen järjestäjän hakemuksen mukaisena.
69. Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö sr
Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
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liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Harkinnanvarainen korotus myönnetään täysimääräisesti
koulutuksen järjestäjän hakemuksen mukaisena.
70. Portaanpää ry
Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Harkinnanvarainen korotus myönnetään täysimääräisesti
koulutuksen järjestäjän hakemuksen mukaisena.
71. Raahen Koulutuskuntayhtymä
Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Ministeriö katsoo, että koulutuksen järjestäjä ei ole
hakemuksessaan esittänyt hyväksyttäviä perusteita poiketa ministeriön laskennallisten kriteerien ja niiden
välisten painoarvojen tuottamasta euromääräisestä summasta, joten harkinnanvarainen korotus
myönnetään ministeriön laskennallisella jakotavalla kohdentuvan suuruisena.
72. Raahen Porvari- ja Kauppakoulurahasto sr
Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Harkinnanvarainen korotus myönnetään täysimääräisesti
koulutuksen järjestäjän hakemuksen mukaisena.
73. Raision Seudun Koulutuskuntayhtymä
Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Harkinnanvarainen korotus myönnetään täysimääräisesti
koulutuksen järjestäjän hakemuksen mukaisena.
74. Rakennusteollisuus RT ry
Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Ministeriö katsoo, että koulutuksen järjestäjä ei ole
hakemuksessaan esittänyt hyväksyttäviä perusteita poiketa ministeriön laskennallisten kriteerien ja niiden
välisten painoarvojen tuottamasta euromääräisestä summasta, joten harkinnanvarainen korotus
myönnetään ministeriön laskennallisella jakotavalla kohdentuvan suuruisena. Ministeriö toteaa, että
hakemuksessa kuvattu alakohtainen kustannusero huomioidaan jo suoriteperusteisessa rahoituksessa.
75. Rastor-instituutti ry
Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
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liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Harkinnanvarainen korotus myönnetään täysimääräisesti
koulutuksen järjestäjän hakemuksen mukaisena.
76. Raudaskylän Kristillinen Opisto r.y.
Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Harkinnanvarainen korotus myönnetään täysimääräisesti
koulutuksen järjestäjän hakemuksen mukaisena.
77. Rovalan Setlementti ry
Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Ministeriö katsoo, että koulutuksen järjestäjä ei ole
hakemuksessaan esittänyt hyväksyttäviä perusteita poiketa ministeriön laskennallisten kriteerien ja niiden
välisten painoarvojen tuottamasta euromääräisestä summasta, joten harkinnanvarainen korotus
myönnetään ministeriön laskennallisella jakotavalla kohdentuvan suuruisena.
78. Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä
Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Harkinnanvarainen korotus myönnetään täysimääräisesti
koulutuksen järjestäjän hakemuksen mukaisena.
79. Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä
Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Harkinnanvarainen korotus myönnetään täysimääräisesti
koulutuksen järjestäjän hakemuksen mukaisena.
80. SASKY koulutuskuntayhtymä
Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Ministeriö katsoo, että koulutuksen järjestäjä ei ole
hakemuksessaan esittänyt perusteita poiketa ministeriön laskennallisten kriteerien ja niiden välisten
painoarvojen tuottamasta euromääräisestä summasta, joten harkinnanvarainen korotus myönnetään
ministeriön laskennallisella jakotavalla kohdentuvan suuruisena. Ministeriö arvio, että hakemuksessa
esitetyistä lisätuen kohderyhmistä toista tutkintoaan suorittavat eivät ole suurimmassa lisätuen tarpeessa
ja toteaa, että vankilakoulutus huomioidaan jo suoriteperusteisessa rahoituksessa ja maahanmuuttajat
huomioidaan riittävästi jo ministeriön laskennallisissa kriteereissä.
81. Satakunnan koulutuskuntayhtymä
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Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Harkinnanvarainen korotus myönnetään täysimääräisesti
koulutuksen järjestäjän hakemuksen mukaisena.
82. Savon Koulutuskuntayhtymä
Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Ministeriö katsoo, että koulutuksen järjestäjä ei ole
hakemuksessaan esittänyt hyväksyttäviä perusteita poiketa ministeriön laskennallisten kriteerien ja niiden
välisten painoarvojen tuottamasta euromääräisestä summasta, joten harkinnanvarainen korotus
myönnetään ministeriön laskennallisella jakotavalla kohdentuvan suuruisena. Ministeriö toteaa, että
hakemuksessa esitetyistä lisätuen kohderyhmistä vuoden 2019 koulusurman kriisitukeen on kohdennettu
erillinen avustus, koronavirusepidemian aiheuttama lisätuen tarve ei ole muista järjestäjistä poikkeava ja
yhteishaun kautta tulevat nuoret sekä maahanmuuttajat huomioidaan riittävästi jo ministeriön
laskennallisissa kriteereissä.
83. Seinäjoen koulutuskuntayhtymä
Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Harkinnanvarainen korotus myönnetään täysimääräisesti
koulutuksen järjestäjän hakemuksen mukaisena.
84. Suomen Diakoniaopisto - SDO Oy
Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Harkinnanvarainen korotus myönnetään täysimääräisesti
koulutuksen järjestäjän hakemuksen mukaisena.
85. Suomen Nuoriso-Opiston kannatusyhdistys ry
Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Harkinnanvarainen korotus myönnetään täysimääräisesti
koulutuksen järjestäjän hakemuksen mukaisena.
86. Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö
Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Harkinnanvarainen korotus myönnetään täysimääräisesti
koulutuksen järjestäjän hakemuksen mukaisena.
87. Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy
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Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Harkinnanvarainen korotus myönnetään täysimääräisesti
koulutuksen järjestäjän hakemuksen mukaisena.
88. Suomen Yrittäjäopisto Oy
Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Harkinnanvarainen korotus myönnetään täysimääräisesti
koulutuksen järjestäjän hakemuksen mukaisena.
89. Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab
Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Harkinnanvarainen korotus myönnetään täysimääräisesti
koulutuksen järjestäjän hakemuksen mukaisena.
90. Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur
Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Harkinnanvarainen korotus myönnetään täysimääräisesti
koulutuksen järjestäjän hakemuksen mukaisena.
91. Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr
Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Harkinnanvarainen korotus myönnetään täysimääräisesti
koulutuksen järjestäjän hakemuksen mukaisena.
92. Tampereen kaupunki
Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Harkinnanvarainen korotus myönnetään täysimääräisesti
koulutuksen järjestäjän hakemuksen mukaisena.
93. Tampereen Musiikkiopiston Säätiö sr
Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Harkinnanvarainen korotus myönnetään täysimääräisesti
koulutuksen järjestäjän hakemuksen mukaisena.
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94. Tanhuvaaran Säätiö sr
Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Harkinnanvarainen korotus myönnetään täysimääräisesti
koulutuksen järjestäjän hakemuksen mukaisena.
95. Tohtori Matthias Ingmanin säätiö sr
Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Harkinnanvarainen korotus myönnetään täysimääräisesti
koulutuksen järjestäjän hakemuksen mukaisena.
96. Traffica Oy
Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Ministeriö katsoo, että koulutuksen järjestäjä ei ole
hakemuksessaan esittänyt hyväksyttäviä perusteita poiketa ministeriön laskennallisten kriteerien ja niiden
välisten painoarvojen tuottamasta euromääräisestä summasta, joten harkinnanvarainen korotus
myönnetään ministeriön laskennallisella jakotavalla kohdentuvan suuruisena. Ministeriö katsoo, että
hakemuksessa ei ole hyväksyttävällä tavalla perusteltu opiskelijoiden lisätuen tarvetta, vaan lähinnä
ainoastaan kuvattu mahdollisia lisärahoituksen käyttökohteita. Toiminta-alueen pitkiä välimatkoja ei ole
katsottu perustelluksi syyksi opiskelijoiden suuremmalle lisätuen tarpeelle.
97. Turun Aikuiskoulutussäätiö sr
Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Harkinnanvarainen korotus myönnetään täysimääräisesti
koulutuksen järjestäjän hakemuksen mukaisena.
98. Turun Ammattiopistosäätiö sr
Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Harkinnanvarainen korotus myönnetään täysimääräisesti
koulutuksen järjestäjän hakemuksen mukaisena.
99. Turun kaupunki
Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Harkinnanvarainen korotus myönnetään täysimääräisesti
koulutuksen järjestäjän hakemuksen mukaisena.
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Turun kristillisen opiston säätiö sr

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Harkinnanvarainen korotus myönnetään täysimääräisesti
koulutuksen järjestäjän hakemuksen mukaisena.
101.

Turun musiikinopetus Oy

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Harkinnanvarainen korotus myönnetään täysimääräisesti
koulutuksen järjestäjän hakemuksen mukaisena.
102.

Työtehoseura ry

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Harkinnanvarainen korotus myönnetään täysimääräisesti
koulutuksen järjestäjän hakemuksen mukaisena.
103.

Vaasan kaupunki

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Harkinnanvarainen korotus myönnetään täysimääräisesti
koulutuksen järjestäjän hakemuksen mukaisena.
104.

Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Harkinnanvarainen korotus myönnetään täysimääräisesti
koulutuksen järjestäjän hakemuksen mukaisena.
105.

Valkealan Kristillisen Kansanopiston kannatusyhdistys r.y.

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Harkinnanvarainen korotus myönnetään täysimääräisesti
koulutuksen järjestäjän hakemuksen mukaisena.
106.

Valtakunnallinen valmennus- ja liikuntakeskus Oy

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
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liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Harkinnanvarainen korotus myönnetään täysimääräisesti
koulutuksen järjestäjän hakemuksen mukaisena.
107.

Vantaan kaupunki

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Harkinnanvarainen korotus myönnetään täysimääräisesti
koulutuksen järjestäjän hakemuksen mukaisena.
108.

Varalan Säätiö sr

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Ministeriö katsoo, että koulutuksen järjestäjä ei ole
hakemuksessaan esittänyt hyväksyttäviä perusteita poiketa ministeriön laskennallisten kriteerien ja niiden
välisten painoarvojen tuottamasta euromääräisestä summasta, joten harkinnanvarainen korotus
myönnetään ministeriön laskennallisella jakotavalla kohdentuvan suuruisena. Hakemuksessa ei ole
perusteltu opiskelijoiden lisätuen tarvetta, vaan lähinnä ainoastaan kuvattu mahdollisia lisärahoituksen
käyttökohteita.
109.

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Ministeriö katsoo, että koulutuksen järjestäjä ei ole
hakemuksessaan esittänyt hyväksyttäviä perusteita poiketa ministeriön laskennallisten kriteerien ja niiden
välisten painoarvojen tuottamasta euromääräisestä summasta, joten harkinnanvarainen korotus
myönnetään ministeriön laskennallisella jakotavalla kohdentuvan suuruisena. Ministeriö toteaa, että
aikaisemmat rahoitustasossa tapahtuneet muutokset eivät ole peruste opiskelijoiden suuremmalle lisätuen
tarpeelle.
110.

Äänekosken Ammatillisen Koulutuksen kuntayhtymä

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta.
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 5.6.2020 päivätyn vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen
liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1). Harkinnanvarainen korotus myönnetään täysimääräisesti
koulutuksen järjestäjän hakemuksen mukaisena.
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Kirje

26.6.2020

VN/15767/2020
VN/15767/2020-OKM-1

Ammatillisen koulutuksen järjestäjät

Varainhoitovuoden 2020 aikana jaettavaksi jätetyn perusrahoituksen sekä neljännen
lisätalousarvion perusteella lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen ja koronaviruksen
aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen myönnettävien
lisärahoitusten hakeminen
Tässä kirjeessä ohjeistetaan koulutuksen järjestäjiä varainhoitovuoden 2020 aikana jaettavaksi
jätetyn perusrahoituksen hakemisesta. Samalla ohjeistetaan neljännen lisätalousarvion perusteella
lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen ja koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten
tasoittamiseen myönnettävien lisärahoitusten hakemisesta. Kaikkia edellä mainittuja haetaan
yhdellä sähköisellä hakulomakkeella elokuun loppuun mennessä ja rahoituksista päätetään
syyskuun lopulla tehtävällä vuoden 2020 toisella lisäsuoritepäätöksellä.

1. Vuoden 2020 talousarvion määrärahasta varainhoitovuoden aikana jaettavaksi
jätetty perusrahoitus
Toisella lisäsuoritepäätöksellä jaettavat tavoitteelliset opiskelijavuodet ja perusrahoitus
Valtion vuoden 2020 varsinaisen talousarvion mukainen ammatillisen koulutuksen määräraha on
1 866 385 000 euroa, josta perusrahoituksen osuus on 1 295 970 000 euroa. Talousarviossa
ammatillisen koulutuksen tavoitteellisten opiskelijavuosien määrä on enintään 179 500
opiskelijavuotta, josta työvoimakoulutuksena järjestettävään koulutukseen kohdennettava määrä
on vähintään 8 350 opiskelijavuotta.
Opetus- ja kulttuuriministeriö päätti 13.12.2019 ammatillisen koulutuksen järjestäjien
tavoitteellisista opiskelijavuosimääristä ja perusrahoituksen harkinnanvaraisesta korotuksesta
vuodelle 2020 (varsinainen suoritepäätös). Tavoitteellisia opiskelijavuosia varsinaisella
suoritepäätöksellä jaettiin yhteensä 177 392, josta 8 350 kohdennettiin työvoimakoulutukseen.
Talousarvion määrärahasta jaettiin perusrahoitusta yhteensä 1 202 969 495 euroa, josta
harkinnanvaraisena korotuksena jaettiin 13 275 000 euroa. Suoritusrahoitusta jaettiin 370 276 995
euroa ja vaikuttavuusrahoitusta 185 138 495 euroa.
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Laskennallista rahoitusta jäi varainhoitovuoden aikana jaettavaksi yhteensä 93 000 015 euroa, josta
80 000 000 euroa jaettiin perusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuksena 9.6.2020 vuoden
ensimmäisellä lisäsuoritepäätöksellä. Lisäksi varsinaisen suoritepäätöksen oikaisu- ja
korjauspäätöksillä jaettiin 16.6.2020 yhteensä 635 199 euroa. Toisella lisäsuoritepäätöksellä
jaettavaksi jäi näin ollen ammatillisen koulutuksen määrärahasta 12 364 816 euroa.
Varsinaisella suoritepäätöksellä tavoitteellisia opiskelijavuosia jätettiin jakamatta 2 108
talousarvion enimmäismäärästä. Oikaisu- ja korjauspäätöksillä tavoitteellisia opiskelijavuosia
jaettiin 194, joten toisella lisäsuoritepäätöksellä jaettavaksi jäi enintään 1 914 opiskelijavuotta.
Työvoimakoulutukseen kohdennettavat opiskelijavuodet jaettiin kokonaisuudessaan jo
varsinaisella suoritepäätöksellä. Vaikka tavoitteellisia opiskelijavuosia ei toisella
lisäsuoritepäätöksellä kohdenneta erikseen työvoimakoulutukseen, koulutuksen järjestäjä voi
tarvittaessa käyttää saamaansa lisäystä myös työvoimakoulutuksen järjestämiseen.
Tavoitteellisten opiskelijavuosien lisäämisen perusteet
Tuoreimpien alueellisten väestöennusteiden mukaan väestökehityksen alueellinen eriytyminen
voimistuu entisestään ja eriytymistä tapahtuu enenevässä määrin myös maakuntien sisällä. Tämä
heijastuu jo siinä määrin eri alueilla toimivien koulutuksen järjestäjien tarjoaman koulutuksen
kysyntään, että se on välttämätöntä ottaa huomioon vuosittaisissa suorite- ja
lisäsuoritepäätöksissä. Talousarvion mukainen opiskelijavuosimäärä tulee saada jatkossa
täysimääräisesti käyttöön, jotta olemassa olevilla resursseilla kyetään vastaamaan parhaalla
mahdollisella tavalla väestön ja työelämän osaamistarpeisiin joka puolella maata ja kaikilla
toimialoilla.
Opetus- ja kulttuuriministeriö teki vuoden 2020 varsinaisessa suoritepäätöksessä jo tavoitteellisten
opiskelijavuosien uudelleenkohdennuksia koulutuksen järjestäjien kesken. Toisella
lisäsuoritepäätöksellä pyritään varainhoitovuoden opiskelijavuosiresurssin tehokkaan ja
tarkoituksenmukaisen käytön varmistamiseen. Tämän vuoksi jäljellä olevat tavoitteelliset
opiskelijavuodet on tarkoitus jakaa koulutuksen järjestäjille pääosin samassa jakosuhteessa kuin
varsinaisessa suoritepäätöksessä järjestämisluvan vähimmäisopiskelijavuosimäärän ylittävä osuus.
Lisäys jätettäisiin kuitenkin joko kokonaan tai osittain tekemättä, mikäli vuoden 2019 ja alkuvuoden
2020 (1.1.2020-30.6.2020) opiskelijavuositoteumien perusteella lisäykselle ei näyttäisi olevan
tarvetta. Ministeriö voi yksittäisten koulutuksen järjestäjien kohdalla poiketa myös muista
perustelluista syistä edellä esitetyn jakosuhteen tuottamasta opiskelijavuosilisäyksestä. Lisäystä ei
myöskään tehtäisi niille koulutuksen järjestäjille, jotka eivät ole hakeneet lainkaan toisella
lisäsuoritepäätöksellä tehtäviä opiskelijavuosilisäyksiä. Mikäli toteumatietojen perusteella näyttäisi
siltä, että tavoitteellisia opiskelijavuosia olisi tarpeen lisätä varainhoitovuodelle vain vähäinen
määrä yksittäisille koulutuksen järjestäjille, ministeriö voi jakaa jäljellä olevan perusrahoituksen
koulutuksen järjestäjille varsinaisessa suoritepäätöksessä päätettyjen järjestäjäkohtaisella
painokertoimella painotettujen tavoitteellisten opiskelijavuosien mukaisessa suhteessa.
Ministeriö muistuttaa koulutuksen järjestäjiä siitä, että järjestämislupien opiskelijavuosien
vähimmäismääriä tullaan tarkistamaan syyskauden aikana ennen varainhoitovuoden 2021
rahoituksesta päättämistä.
Harkinnanvaraisen korotuksen myöntämisen perusteet
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 32 e §:n mukaan koulutuksen
järjestäjälle myönnettävää perusrahoitusta voidaan korottaa harkinnanvaraisesti koulutuksen
järjestäjän toimintaan liittyvästä erityisestä syystä johtuen. Harkinnanvaraista korotusta voidaan
erityisestä syystä myöntää myös varainhoitovuoden aikana. Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää
hakemuksesta harkinnanvaraisesta korotuksesta.
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Ministeriön tarkoituksena on myöntää toisella lisäsuoritepäätöksellä perusrahoituksen
harkinnanvaraista korotusta pääsääntöisesti vain sellaisiin tarpeisiin, jotka eivät ole olleet
ennakoitavissa varsinaista suoritepäätöstä tehtäessä. Harkinnanvaraista korotusta voidaan
myöntää myös sillä perusteella, että lisäsuoritepäätöksellä myönnettävät tavoitteelliset
opiskelijavuodet olisi tarkoituksenmukaista kohdentaa erityisen kalliin koulutuksen järjestämiseen,
eikä koulutuksen järjestäjällä ole kokonaisrahoituksensa puitteissa muutoin mahdollisuutta
toteuttaa kalliin koulutuksen lisäystä. Lisäsuoritepäätöksellä varsinaisen talousarvion määrärahasta
harkinnanvaraista korotusta myönnetään kuitenkin vain erityisen perustellusta syystä.
Pääsääntöisesti lisäsuoritepäätöksen opiskelijavuosilisäykset tulisi voida toteuttaa ilman tarvetta
perusrahoituksen harkinnanvaraiseen korotukseen.
Varainhoitovuoden aikana jaettavaksi jätetyn perusrahoituksen hakeminen
Koulutuksen järjestäjät voivat hakea varainhoitovuoden aikana ilmenneisiin tarpeisiin jätettyä
perusrahoitusta tavoitteellisina opiskelijavuosina ja/tai erittäin perustellusta syystä
perusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuksena.
Mikäli koulutuksen järjestäjä pitää edellä esitettyä pääosin laskennallista ja
opiskelijavuositoteumiin perustuvaa tavoitteellisten opiskelijavuosien jakotapaa hyvänä, riittää
hakulomakkeella ministeriön jakoehdotuksen hyväksyminen ilman tarkkaa haettavaa
tavoitteellisten opiskelijavuosien määrää. Lisäksi tarvittaessa on mahdollista esittää perusteluja
esimerkiksi vuoden 2019 ja alkuvuoden 2020 opiskelijavuositoteumille.
Mikäli koulutuksen järjestäjä hakee muilla perusteilla lisäystä varainhoitovuoden tavoitteellisten
opiskelijavuosien määrään, koulutuksen järjestäjän on pystyttävä osoittamaan, että sille
varsinaisella suoritepäätöksellä myönnetty opiskelijavuosimäärä ei tule ilman esitettyä lisäystä
riittämään toiminta-alueen koulutustarpeeseen vastaamiseen. Lisäystä haetaan vain siltä osin kuin
kuluvan vuoden opiskelijavuositoteuman arvioidaan ylittävän varsinaisen suoritepäätöksen
tavoitteellisten opiskelijavuosien määrän.
Mikäli koulutuksen järjestäjä hakee varainhoitovuoden aikana myönnettävää perusrahoituksen
harkinnanvaraista korotusta usean eri syyn perusteella, hakemuksessa tulee eritellä haettava
harkinnanvaraisen korotuksen euromäärä näiden syiden mukaisesti ja perustella niistä jokainen
erikseen.

2. Vuoden 2020 neljännen lisätalousarvion rahoitus lähihoitajakoulutuksen
lisäämiseen
Hoitajamitoituksen muutoksesta aiheutuvat lisäykset lähihoitajakoulutukseen
Hallitus antoi 6.2.2020 eduskunnalle esityksen laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn
tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta. Eduskunta
hyväksyi ehdotuksen 23.6.2020, jonka mukaan henkilöstömitoituksesta iäkkäiden henkilöiden
tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa säädettäisiin jatkossa laissa
laatusuosituksen sijaan. Henkilöstömitoitus olisi vähintään 0,7 työntekijää asiakasta kohti.
Eduskunta edellytti kuitenkin sitovan henkilöstömitoituksen voimaantuloa porrastettavaksi siten,
että mitoitus nostetaan asteittain 0,5:stä tavoitteena olevaan 0,7:ään kuluvan vuoden lokakuusta
alkaen vuoden 2023 huhtikuuhun mennessä. Porrastusta tarvitaan muun muassa koulutetun
henkilöstön saatavuuden varmistamiseksi.
Hallituksen esityksessä on arvioitu, että hoivahenkilöstön mitoituksen muutoksen johdosta tulisi
kouluttaa noin 5 000 uutta lähihoitajaa. Kouluttaminen tapahtuisi viiden vuoden aikajänteellä siten,
että sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa järjestäville koulutuksen järjestäjille tulisi lisätä
opiskelijavuosia tarkoitukseen laskennallisesti noin 1 700 kuluvalle vuodelle, 3 300 vuodelle 2021, 5
000 vuodelle 2022, 3 300 vuodelle 2023 ja 1 700 vuodelle 2024. Osa lisäyksistä tulee kuitenkin
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toteuttaa olemassa olevaa ammatillisen koulutuksen volyymia uudelleenkohdentamalla. Tässä
tarkoituksessa ministeriö kohdensi jo vuoden 2019 lisäsuoritepäätöksellä (OKM/33/221/2019)
varainhoitovuodelle 2019 jaettavaksi jätetystä rahoituksesta 500 opiskelijavuotta
lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen, erityispainotuksena ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen.
Vuosia 2021-2024 koskevaan kehyspäätökseen sisältyvät määräaikaiset rahoituksen lisäykset on
tarkoitus kohdentaa sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa järjestäville koulutuksen järjestäjille
kyseisten vuosien varsinaisilla suoritepäätöksillä. Kuluvalle vuodelle tarkoitukseen varattu 16,5
miljoonan euron lisäys sisältyy hallituksen eduskunnalle 5.6.2020 antamaan neljänteen
lisätalousarvioesitykseen, jonka eduskunta hyväksyi 26.6.2020. Lisämääräraha jaetaan koulutuksen
järjestäjille tämän vuoden toisella lisäsuoritepäätöksellä.
Vuoden 2020 lisärahoituksen hakeminen ja käyttö
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneiden tarvetta työmarkkinoilla lisää merkittävästi
hoitajamitoituksen muutoksen ohella myös eläköityminen ja runsas poistuma alalta. Nykyinen
tarjonta ei riitä vastaamaan ennakoituun osaamistarpeeseen. Samanaikaisesti kuitenkin
lähihoitajakoulutuksen vetovoima nuorten keskuudessa on ollut laskussa. Paine aikuisväestön
koulutusmäärien lisäämiseen korostuukin entisestään erityisesti vanhustenhuollon tehtäviin
suuntauduttaessa.
Koulutettujen lähihoitajien kokonaisvarantoa lisäävien pidempikestoisten koulutusten ohella
lähihoitajakoulutukseen lisättäviä opiskelijavuosia voidaan käyttää myös sosiaali- ja terveysalan
perustutkinnon aiemmin suorittaneiden osaamisen täydentämiseen ikääntyvien hoitoon ja
kuntoutumiseen. Näillä lyhytkestoisemmilla koulutuksilla voidaan vastata vanhustenhuollon
akuuttiin hoitajapulaan ja tukea sosiaali- ja terveysalan tehtävistä muihin tehtäviin tai
työmarkkinoiden ulkopuolelle siirtyneiden palaamista lähihoitajan työhön vanhustenhuollon
tehtäviin.
Ministeriön arvion mukaan hoiva-avustajan tehtäviin sijoittuvia henkilöitä voitaisiin kouluttaa
jatkossakin tarvittava määrä ammatillisen koulutuksen nykyisen opiskelijavuosiresurssin puitteissa.
Hoiva-avustajan tehtäviin sijoittuvat suorittavat yleisimmin yhden tutkinnon osan sosiaali- ja
terveysalan perustutkinnosta ja sen lisäksi tutkinnon osan tai osia muista perustutkinnoista.
Lähihoitajakoulutukseen kohdennettavaa lisäresurssia ei voida käyttää hoiva-avustajan tehtäviin
kouluttamiseen.
Neljännen lisätalousarvion mukaista lisärahoitusta lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen haetaan
pääosin tavoitteellisina opiskelijavuosina, mutta tarvittaessa tarkoitukseen voidaan hakea
poikkeuksellisesti myös perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta. Harkinnanvarainen korotus
voisi olla tarpeen esimerkiksi opiskelijarekrytoinnin tai muiden järjestelyjen hoitamiseksi, jotta
uudet koulutukset saadaan käynnistettyä riittävän nopeasti. Koulutuksiin valittavien
opiskeluvalmiuksia ja kielenoppimista voi olla myös tarpeen vahvistaa.
Koulutuksen järjestäjien tulee esittää hakemuksessaan suunnitelma siitä, miten ja millä aikavälillä
lisärahoitus tultaisiin käyttämään. Lähihoitajakoulutukseen kohdennettavaa opiskelijavuosilisäystä
hakevien tulee esittää suunnitelma haettavalla lisärahoituksella aloittavien opiskelijoiden määrästä
ja koulutuksen aloittamisajankohdasta sekä tavoitteellisesta valmistumisajankohdasta.
Lisärahoituksella voidaan myös jatkaa vuoden 2019 lisäsuoritepäätöksellä (OKM/33/221/2019)
lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen, erityispainotuksena ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen,
tehdyllä opiskelijavuosikohdennuksella käynnistettyjä koulutuksia. Tällöin tulee ilmoittaa kyseisten
koulutusten alkamisajankohta, opiskelijamäärä ja opiskelijoiden tavoitteellinen
valmistumisajankohta.
Lähihoitajakoulutuksen opiskelijavuosien lisäysesityksen tulee olla sellainen, jonka koulutuksen
järjestäjä pystyy toteuttamaan normaalin lähihoitajakoulutuksensa lisäksi. Suunnitelman tulee olla
realistinen myös opiskelijarekrytoinnin sekä tarkoitukseen palkattavan henkilöstön saatavuuden
näkökulmasta.
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Mikäli koulutuksen järjestäjä siirtää lähihoitajakoulutukseen muutoin käyttämättä jääneitä
opiskelijavuosipaikkojaan, tarkoitukseen ei tule näiden osalta hakea opiskelijavuosilisäystä. Tällöin
on kuitenkin mahdollista hakea perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta
lähihoitajakoulutuksen nopeasta volyymilisäyksestä aiheutuviin ylimääräisiin kustannuksiin.
Opiskelijavuosilisäystä ja/tai perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta lähihoitajakoulutuksen
lisäämiseen hakevalla koulutuksen järjestäjällä tulee olla lupa sosiaali- ja terveysalan
perustutkintokoulutuksen järjestämiseen hakemuksen jättämisajankohtana. Poikkeuksellisesti
lisärahoitusta on mahdollista hakea myös silloin, jos koulutuksen järjestäjä on aiemmin toimittanut
ministeriöön hakemuksen asiaa koskevasta järjestämisluvan muuttamisesta, mutta ministeriö ei ole
vielä ratkaissut asiaa.
Lisätalousarvion perusteella lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen myönnettävää
opiskelijavuosilisäystä ei tarvitse käyttää kokonaisuudessaan varainhoitovuoden 2020 aikana.
Lisäresurssin käyttö on kuitenkin suunniteltava siten, että uudet koulutukset saadaan
käynnistymään mahdollisimman pikaisesti. Nyt myönnettävällä lisärahoituksella käynnistettyjä
koulutuksia voidaan jatkaa tarkoitukseen myöhemmin vuosina 2021-2024 kohdennettavilla
lisärahoituksilla.
Lisärahoituksen käytön ja tuloksellisuuden seuranta
Ministeriö tulee hallituskauden aikana seuraamaan tiiviisti lähihoitajakoulutukseen tehtyjen
opiskelijavuosikohdennusten toteutumista. Sosiaali- ja terveysalan perustutkintokoulutuksen
opiskelijavuosimääriä ja suorituksia tarkastellaan erityisesti ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen
osaamisalan osalta. Seurannassa käytetään muun muassa yhteishakuaineistoja ja Koskesta
kerättävää tilastoaineistoa sekä suoritepäätöshakujen yhteydessä koulutuksen järjestäjiltä
kerättävää tietoa. Seurantatiedon perusteella arvioidaan koulutuksen järjestäjän aikaansaamia
tuloksia suhteessa järjestäjän saamaan lisärahoituksen määrään. Mikäli koulutuksen järjestäjä ei
ole riittävässä määrin kyennyt lisäämään lähihoitajakoulutuksensa tarjontaa tai lisäresurssilla ei
muutoin ole saavutettu asetettuja tavoitteita, tämä voi vaikuttaa seuraavina vuosina
myönnettävän lisärahoituksen tasoon.

3. Vuoden 2020 neljännen lisätalousarvion rahoitus koronaviruksen aiheuttamien
poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen
Hallitus antoi 5.6.2020 eduskunnalle vuoden 2020 neljännen lisätalousarvioesityksen, jonka
eduskunta hyväksyi 26.6.2020. Lisätalousarviossa ammatillisen koulutuksen rahoitusta lisättiin
kuluvalle vuodelle 30 miljoonalla eurolla koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten
tasoittamiseksi. Lisärahoitusta tulee kohdentaa 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 tehdään mahdollisimman
paljon toimia jo kuluvan vuoden aikana, mutta toimet voivat jatkua vielä vuoden 2021 puolelle.
Lisärahoitusta täytyy hakea ja se myönnetään koulutuksen järjestäjille perusrahoituksen
harkinnanvaraisena korotuksena. Poikkeusolojen vaikutukset voivat vaatia hyvinkin erilaisia toimia
esimerkiksi eri alojen tai kohderyhmien koulutukseen profiloituneilta koulutuksen järjestäjiltä.
Koska kulloinkin tarvittavat toimenpiteet on voitava suunnitella opiskelijoiden yksilöllisten ja
moninaisten tarpeiden mukaisesti, käyttökohteita ei ole syytä rajata tarkasti. Ministeriö toteaa
esimerkiksi seuraavien olevan perusteltuja lisärahoituksen käyttökohteita:


poikkeusolojen aikana heikosti tavoitettujen opiskelijoiden etsiminen ja heidän
tilanteensa kartoittaminen
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opiskelijoiden yksilöllisten tilanteiden mukaisesti järjestetty lähiopetus ja ohjaus, esim.
pienimuotoisissa pajoissa, viivästyneiden opintojen kiinni kuromiseksi
muu opiskelijoiden tarvitsema ohjaus ja tuki tarvittaessa moniammatillisena yhteistyönä
ja erityisen tuen keinovalikoimalla
opinto- ja uraohjaus erityisesti valmistumassa oleville opiskelijoille
opiskelijoiden henkilökohtaisten osaamisen kehittämissuunnitelmien päivittäminen
korvaavien koulutus- ja oppisopimuspaikkojen etsiminen ja tarvittaessa opiskelijoiden
tavanomaista tiiviimpi ohjaus työpaikoilla
rästiin jääneiden osaamisen näyttöjen mahdollistaminen joko työpaikoilla tai tarvittaessa
oppilaitoksen oppimisympäristöissä.

Koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen tarkoitettua
lisärahoituksia hakevien koulutuksen järjestäjien tulee esittää hakemuksessaan suunnitelma siitä,
miten ja millä aikavälillä lisärahoitus tultaisiin käyttämään. Lisärahoituksen tarvetta ja suunniteltuja
käyttökohteita voidaan jäsentää esimerkiksi edellä esitetyn mukaisesti.
Koulutuksen järjestäjän tarvitseman lisärahoituksen suuruutta arvioidaan hakemuksessa esitettyjen
tietojen perusteella. Arvio tehdään lisätukea tarvitsevien opiskelijoiden lukumäärän ja heidän
tarvitsemansa tuen laajuuden perusteella sekä suunniteltujen tai jo käynnistettyjen toimenpiteiden
määrän ja laajuuden perusteella. Ensisijaisesti lisärahoituksen järjestäjäkohtaiseen jakautumiseen
vaikuttavat seuraavat hakemuksessa ilmoitettavat tiedot:







niiden opiskelijoiden lukumäärä, joita ei ole poikkeusolojen aikana tai sen jälkeen
tavoitettu tai joiden opinnot ovat muutoin selvästi keskeytyneet
niiden opiskelijoiden lukumäärä, joiden opinnot eivät ole edenneet henkilökohtaisen
osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS:n) mukaisesti poikkeusolojen aikana siten, että
opinnot ovat viivästyneet vähintään kuukauden
niiden opiskelijoiden lukumäärä, joiden opiskelu koulutus- tai oppisopimuksella keskeytyi
poikkeusolojen aikana siten, että viimeistään syksyllä tulee löytää korvaava koulutus- tai
oppisopimuspaikka
niiden opiskelijoiden lukumäärä, joiden valmistuminen on viivästynyt poikkeusolojen
johdosta siten, että viivästymisen kesto on vähintään kaksi kuukautta.

Lisäksi lisärahoituksen tasoon vaikuttavat koulutuksen järjestäjien suunnittelemien tai jo
käynnistämien toimenpiteiden laatu ja laajuus.
Myönnetyn lisärahoituksen vaikutuksia opintojen etenemiseen ja opiskelijoiden valmistumiseen
tullaan arvioimaan pääosin Koskesta kerättävän tilastoaineiston avulla. Tarkempi lisärahoituksella
toteutettujen toimien vaikuttavuusarviointi voidaan tarvittaessa tehdä laajempien koronaviruksen
aiheuttamien poikkeusolojen vaikutuksia kartoittavien hankkeiden yhteydessä.

4. Hakemusten toimittaminen ja prosessin aikataulu
Koulutuksen järjestäjät voivat hakea varainhoitovuoden aikana ilmenneisiin tarpeisiin jätettyä
rahoitusta tavoitteellisina opiskelijavuosina ja/tai perusrahoituksen harkinnanvaraisena
korotuksena (luku 1). Neljännen lisätalousarvion mukaista lisärahoitusta lähihoitajakoulutuksen
lisäämiseen haetaan pääosin tavoitteellisina opiskelijavuosina, mutta tarvittaessa tarkoitukseen
voidaan hakea myös perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta (luku 2). Neljännen
lisätalousarvion mukaista lisärahoitusta koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten
tasoittamiseen haetaan pelkästään perusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuksena (luku 3).
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Tavoitteellisia opiskelijavuosia ja perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta haetaan yhdellä
sähköisellä lomakkeella, joka julkaistaan tarkempine ohjeineen 3.7.2020 mennessä ministeriön
sivuilla osoitteessa http://minedu.fi/lisasuoritepaatosten-valmistelu.
Lisäksi tulee toimittaa sähköisen lomakkeen sisältöä vastaavat tiedot allekirjoitettuna ja päivättynä
asiakirjana opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon sähköpostitse osoitteeseen
kirjaamo@minedu.fi. Hakemuksen allekirjoittajalla tulee olla organisaation nimenkirjoitusoikeus.
Koulutuksen järjestäjien tulee toimittaa vuoden 2020 toisella lisäsuoritepäätöksellä myönnettäviä
tavoitteellisia opiskelijavuosia ja/tai perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta koskevat
hakemuksensa opetus- ja kulttuuriministeriöön viimeistään 31.8.2020.
Ministeriö käsittelee ainoastaan ne hakemukset, jotka on toimitettu määräajassa.
Ministeriön tarkoituksena on tehdä vuoden 2020 toinen lisäsuoritepäätös syyskuun loppuun
mennessä.

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 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
Ylijohtaja Mika Tammilehto, puh. 02953 30308, etunimi.sukunimi@minedu.fi

Ylijohtaja

Mika Tammilehto

Opetusneuvos

Tarja Olenius
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Jakelu

Ammatillisen koulutuksen järjestäjät

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

Asiakirjan sähköinen allekirjoitus
Elektronisk underskrift av dokument
Electronic signature of a document
Asia / Sak / Case:
VN/15767/2020
OKM; Vuoden 2020 toinen lisäsuoritepäätös
Asiakirja / Dokument / Document:
VN/15767/2020-OKM-1
Vuoden 2020 toisella lisäsuoritepäätöksellä myönnettävän rahoituksen hakukirje
Allekirjoitukset

/ Underskrifter / Signatures:

Allekirjoittaja
Undertecknare
Signed by

Allekirjoituspäivämäärä
Datum för underskrift
Date ofsignature

Varmenteen myöntäjä
Certifikatutfärdare
Certificate issued by

OLENIUS TARJA
91045028C

2020-06-26T12:13:13

Tammilehto Mika
91198482H

2020-06-26T12:20:07

C=FI, O=Vaestorekisterikeskus
CA,
OU=Organisaatiovarmenteet,
CN=VRK CA for Qualified
Certificates -G2\
OK
C=FI, O=Vaestorekisterikeskus
CA,
OU=Organisaatiovarmenteet,
CN=VRK CA for Organisational
Certificates -G3\
OK

Sähköinen varmennetieto / Elektronisk certifikatuppgift/ Electronic certificate information:
fb303c851ce0fbd4d4d14ee7d5dab867eb033dfb66938199009280199bc09bb1

Kyha 26.8.2020 § 93, liite 7

Kyha 26.8.2020 § 93, liite 8
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Päätös

15.6.2020

VN/13388/2020
VN/13388/2020-OKM-1

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä

Ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvan muutos 1.8.2020 lukien
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto on yhdistetty tieto- ja tietoliikennetekniikan
perustutkinnon kanssa uudeksi tutkinnoksi, jonka nimi on tieto- ja viestintätekniikan
perustutkinto. Muutos tulee voimaan 1.8.2020 lukien, joten tieto- ja tietoliikennetekniikan
perustutkinto ja voimassa oleva tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto poistuvat
tutkintorakenteesta 31.7.2020. Tämä edellyttää ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen
järjestämisluvan muuttamista.
Päätös
Opetus- ja kulttuuriministeriö muuttaa Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän
ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää oikeuden järjestää seuraavaa tutkintoa:
341102

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Opetus- ja kulttuuriministeriö poistaa oikeuden järjestää seuraavia tutkintoja:
351502

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto

341101

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Opetus- ja kulttuuriministeriö toimittaa ajantasaisen ammatillisen tutkintojen ja koulutuksen
järjestämisluvan syksyllä 2020.

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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Sovellettavat säädökset ja perustelut
Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 29 §:n 2 momentin mukaan opetus- ja
kulttuuriministeriö voi ilman hakemusta muuttaa järjestämislupaa, jos tutkintojen ja
koulutuksen järjestäminen merkittävästi poikkeaa osaamistarpeista taikka jos tutkintojen ja
koulutuksen järjestämiseen liittyvät muut erityiset syyt tai valtiontaloudelliset syyt sitä
edellyttävät.
Tutkintorakennetta koskevat muutokset tulevat voimaan 1.8.2020 alkaen. Opetus- ja
kulttuuriministeriö poistaa koulutuksen järjestäjän järjestämisluvasta tutkintorakenteesta
poistuvat tutkinnot 1.8.2020 alkaen ja lisää sinne tutkintorakenteeseen lisättävän uuden
tutkinnon tieto-ja viestintätekniikan perustutkinto. Tutkintorakenteesta poistuvia tutkintoja
tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto ja tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto voi
suorittaa aina 31.7.2023 asti. Tutkintorakenteesta poistuviin tutkintoihin ei voi ottaa uusia
opiskelijoita 1.8.2020 alkaen.
Sovelletut säädökset
Laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 29 § 2 mom.
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteesta
(680/2017)
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteesta
annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen muuttamisesta (590/2018),
voimaantulosäännöksen 6 momentti
Maksu
Maksuton
Muutoksenhaku
Tähän päätökseen saa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 8 §:n
nojalla hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valitus saadaan
tehdä sillä perusteella, että päätös on lain vastainen. Valitusaika on 30 päivää päätöksen
tiedoksisaannista. Liitteenä olevasta valitusosoituksesta ilmenee, miten muutosta
haettaessa on meneteltävä.
Lisätietoja
Lisätietoja päätöksestä antaa opetusneuvos Jukka Lehtinen, puh. 0295 3 30183,
jukka.lehtinen@minedu.fi

Opetusministeri

Li Andersson

Opetusneuvos

Jukka Lehtinen

Liitteet

Valitusosoitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen dnro OKM/16/091/2019

Jakelu

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä
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Tiedoksi

Opetushallitus/Oppiminen ja kansainvälistyminen
Opetushallitus / Tieto
Tilastokeskus
Etelä-Suomen aluehallintovirasto / Opetus- ja kulttuuritoimen vastuualue
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Asiakirjan sähköinen allekirjoitus
Elektronisk underskrift av dokument
Electronic signature of a document
Asia / Sak / Case:
VN/13388/2020
OKM; Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen ky:n järjestämisluvan muutos
OKM:n aloitteesta; tieto- ja viestintätekniika
Asiakirja / Dokument / Document:
VN/13388/2020-OKM-1
Ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvan muutos 1.8.2020 lukien
Allekirjoitukset

/ Underskrifter / Signatures:

Allekirjoittaja
Undertecknare
Signed by

Allekirjoituspäivämäärä
Datum för underskrift
Date ofsignature

Varmenteen myöntäjä
Certifikatutfärdare
Certificate issued by

Lehtinen Jukka 91205238E

2020-06-17T13:24:38

Andersson Li 91206140J

2020-06-18T10:40:13

C=FI, O=Vaestorekisterikeskus
CA,
OU=Organisaatiovarmenteet,
CN=VRK CA for Organisational
Certificates -G3\
OK
C=FI, O=Vaestorekisterikeskus
CA,
OU=Organisaatiovarmenteet,
CN=VRK CA for Organisational
Certificates -G3\
OK

Sähköinen varmennetieto / Elektronisk certifikatuppgift/ Electronic certificate information:
fe85a4cc6a1671e0d6d89a9e5b6da0593214a2331d6170f1955d90fe27f18296

Dnro 16/091/2019
VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta
kirjallisella valituksella. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen.
Valituskirjelmä osoitetaan valitusviranomaiselle ja se on toimitettava valitusajassa
Hämeenlinnan hallinto-oikeuden kirjaamoon.
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa
tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä
seuraavana arkipäivänä.
Tavallinen tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle. Vastaanottajan
katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta
näytetä. Tavallisessa sähköisessä tiedoksiannossa vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta
tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Jos on kysymyksessä sijaistiedoksianto, päätös katsotaan saadun tiedoksi, ellei muuta
näytetä, kolmantena päivänä tiedoksianto- tai saantitodistuksen osoittamasta päivästä.
Viranomaisen tietoon asian katsotaan tulleen kirjeen saapumispäivänä.
Valituksen sisältö
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan
- valittajan nimi, kotikunta ja puhelinnumero
- postiosoite ja muu mahdollinen osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan
lähettää.
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa, asiamiehensä tai luvan saanut
oikeudenkäyntiavustajansa taikka jos valituksen laatijana on joku muu henkilö,
valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä
hallintotuomioistuimelle.
Valituksen liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
valitusosoituksineen
- tiedoksisaantitodistus tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle
- asiamiehen valtakirja, jos asiamies ei ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut
oikeudenkäyntiavustaja.

Valituksen toimittaminen perille
Valituksen voi toimittaa henkilökohtaisesti, postitse maksettuna postilähetyksenä, sähköisellä
tiedonsiirtomenetelmällä taikka asiamiestä tai lähettiä käyttäen. Valituksen lähettäminen
postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.
Valituksen on saavuttava valitusviranomaiselle virka-aikana ennen 30 päivän valitusajan
päättymistä. Sähköisen asiakirjan tulee olla perillä siten, että se on hallinto-oikeuden
käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä
valitusajan viimeisenä päivänä ennen kello 16.15.
Hallinto-oikeuden kirjaamon virka-aika on maanantaista perjantaihin kello 8.00-16.15.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Hämeenlinnan hallinto-oikeuden yhteystiedot:
postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 HÄMEENLINNA
käyntiosoite: Hämeenlinnan oikeustalo, Arvi Kariston katu 5, HÄMEENLINNA
puhelinvaihde: 029 56 42200
tietoliikennekatkon sattuessa 050-407 3429 (lisämaksuton)
telefax: 029 56 42269
sähköpostiosoite: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Oikeudenkäyntimaksu
Asian käsittelystä hallinto-oikeudessa peritään tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla
oikeudenkäyntimaksu. Maksun suuruus on 260 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen
säädetty tapauksista, joissa maksua ei peritä.

