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Aika 13.12.2022 16:00 - 16:25
 
Paikka Tuorlantie 1, Piikkiö, Koulurakennuksen auditorio
  Peimarin koulutuskuntayhtymä

Ammattiopisto Livia
 

MERK.
  Lehtisalo Esko, varapuheenjohtaja Villa Satu
  Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä
 

 
Asiat Esityslistan mukaisesti

 
Osallistujat (x) läsnä, (-) poissa

Jäsenet Varajäsenet
(-) Vauranoja Sanna, puheenjohtaja (-) Salmio Marja-Helena
(-) Aro Toini (x) Särvä Joonas
(x) Järnström Stefan
(x) Lehtisalo Esko, varapuheenjohtaja
(x) Mattsson Kaj
(x) Mäkelä Matti
(x) Vuorio-Lehti Minna

 
Muut osallistujat (x) Eriksson Anne, yhtymävaltuuston pj.

(-) Murto Sari, yhtymävaltuuston 1. varapj.
(x) Westerlund Ari, yhtymävaltuuston 2. varapj.
(x) Harkkila Ilkka, kuntayhtymän johtaja, rehtori Maaseutuopisto ja Kalatlous- ja
ympäristöopisto, esittelijä
(x) Holmberg Katja, henkilöstön edustaja
(-) Luoma-aho Maria, rehtori sosiaali- ja terveysopisto
(x) Villa Satu, talousjohtaja, pöytäkirjan pitäjä, esittelijä
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111 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 
Päätösehdotus Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
 
Päätös Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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112 § Kokouksen pöytäkirjan tarkastustapa ja pöytäkirjantarkastajien valinta
 
  Pöytäkirjan tarkastusaika ja nähtävillä pito:

Pöytäkirjan tulee olla tarkastettu 19.12.2022 ja se pidetään nähtävillä 20.12.2022
koulutuskuntayhtymän internet-sivulla.

Tarkastusmenettely:
Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa allekirjoituksellaan
pöytäkirjanpitäjä.
Pöytäkirjan allekirjoitukset (puheenjohtaja ja sihteeri) ja tarkastukset
(pöytäkirjantarkastajat) tehdään sähköisellä allekirjoituspalvelulla (Visma Sign)

 
Päätösehdotus Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja hyväksytään, että pöytäkirjan tulee

olla tarkastettu 19.12.2022 mennessä.
 
Päätös Valittiin Kaj Mattsson ja Matti Mäkelä. Päätettiin, että pöytäkirja tulee olla

tarkastettuna viimeistään 19.12.2022.
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113 § Työjärjestyksen hyväksyminen
 
Päätösehdotus Esitetään noudatettavaksi työjärjestystä § 114-119.
 
Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.
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D/34/00.02.01/2022
 
114 § Yhtymähallituksen kokoukset vuonna 2023
 
 
Valmistelijat Talousjohtaja Satu Villa
 
 
Selostus Hallintosäännön luvussa 17 todetaan kokouksista seuraavasti:

119 § Kokousaika ja -paikka

Toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin
puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö jäsenistä
tekeepuheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian
käsittelyävarten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi
perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Yhtymähallitus on kokouksessaan 18.10.202 § 96 päättänyt kokousajoista, mutta
päällekkäisyyksien vuoksi niitä joudutaan muuttamaan.

 
 
Päätösehdotus Kuntayhtymän johtaja
 
  Yhtymähallitus sopii alustavasti kokouspäivänsä vuonna 2023 pidettäväksi siten, että

- kokouspäivä on yleensä torstai (poikkeuksena 21.6.2023),
- kokousten alkamisaika on klo 17.00 (poikkeus 14.12.2023) ja
- kokoukset pidetään osoitteessa Tuorlantie 1, 21500 Piikkiö tai teamsilla

Kevätkauden kokouspäivät:
19.1.2023
16.2.2023
16.3.2023
20.4.2023
25.5.2023
21.6.2023 klo 16.00

Heinäkuussa ei pidetä kokousta.

Syyskauden 2023 kokouspäivät:
17.8.2023
21.9.2023
19.10.2023
16.11.2023
14.12.2023 (Tuorla joululounas ja henkilöstön muistaminen klo 14.30,kokous klo
16.00)
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Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.
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D/46/00.02.00/2022
 
115 § Luonnonvara-alan neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 1.1.2023 - 31.12.2025
 
 
Valmistelijat Kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila.
 
 
Selostus Peimarin koulutuskuntayhtymän hallintosäännön 12 § mukaisesti

koulutuskuntayhtymässä on neuvottelukunta koulutusaloittain. Luonnonvara-alalla on
yhteinen neuvottelukunta. Neuvottelukunnan asettamisesta päättää yhtymähallitus
ao. rehtorin esityksestä.

Neuvottelukuntaan kuuluu kuntayhtymää edustavan jäsenen lisäksi opettajien,
opiskelijoiden sekä asianomaisten koulutusalojen työ- ja elinkeinoelämää edustavia
jäseniä. Neuvottelukunnan toimikausi on kolme (3) vuotta. Neuvottelukunnassa on 7 -
14 jäsentä. Yhtymähallitus valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Neuvottelukunnan esittelijänä toimii kuntayhtymän johtaja.

Neuvottelukunta toimii alueellisena ja opistojen koulutuksen ammatillisena
edunvalvojana ja informaatiokanavana opistoista edustamiinsa sidosryhmiin sekä
huolehtii työelämäsuhteiden kehittymisestä.

Neuvottelukunnan tehtäviin ja ratkaisuvaltaan kuuluu tehdä opiston kehittämistä ja
investointeja koskevia ehdotuksia, tehdä tuotantotoimintaa koskevia
kehittämisehdotuksia pedagogiset näkökohdat huomioiden ja lisäksi muut
yhtymähallituksen määrittelemät tehtävät.

 
 
Päätösehdotus Kuntayhtymän johtaja
 
  Yhtymähallitus päättää asettaa luonnonvara-alan neuvottelukunnan jäseniksi

1.1.2023- 31.12.2025 väliseksi ajaksi:

Anttila Arttu metsäasiantuntija, Metsägroup
Halkilahti Sofia opiskelija
Langh Linda maatalousyrittäjä
Karlsson Jan-Erik luomuyrittäjä
Kilpiö Riitta talliyrittäjä
Koskinen Katja floristi, Flör
Kummunsalo Taina opettajien edustaja
Marttila Terho viheraluepäällikkö, Kaarinan kaupunki
Multanen Jari toimitusjohtaja, Martin kala
Oksanen Ilkka myynti ja markkinointivastaava, Oksasen puutarha
Rannikko-Laine Malla kehittämispäällikkö, V-S liitto
Simola Elina yrittäjä, Isontuvan tila
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Lisäksi yhtymähallitus valitsee keskuudestaan edustajan neuvottelukuntaan.

Neuvottelukunnan puheenjohtajaksi yhtymähallitus päättää valita Malla Rannikko-
Laineen ja varapuheenjohtajaksi Terho Marttilan.

Lisäksi yhtymähallitus valtuuttaa kuntayhtymän johtajan nimittämään uuden
opiskelijaedustajan nimetyn opiskelijan valmistuessa.

 
 
Päätös Yhtymähallituksen edustajaksi valittiin Kaj Mattsson yksimielisesti. Yhtymähallitus

nimitti neuvottelukunnan muilta osin esityksen mukaisesti.
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D/53/02.05.00.00/2022
 
116 § Vuoden 2022 toinen lisäsuoritepäätös
 
 
Valmistelijat Talousjohtaja Satu Villa
 
 
Selostus Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on kirjeellään 19.9.2022 (VN/24867/2022-OKM-

1) ohjeistanut koulutuksenjärjestäjiä v. 2022 aikana jaettavaksi jätetyn
perusrahoituksen hakemisesta sekä toisen lisätalousarvion perusteella
koronavirusepidemian johdosta tarvittaviin tukitoimiin osaamisvajeiden
paikkaamiseksi ja opiskelijoiden hyvinvoinnin vahvistamiseksi myönnettävän
lisärahoituksen hakemisesta. Samalla ohjeistettiin myös työvoimakoulutuksena
järjestettävän hoiva-avustajakoulutuksen lisäämiseen sekä Ukrainasta tulleille
pakolaisille järjestettävään ammatilliseen koulutukseen tarvittavien rahoitusten
hakemisesta.

Peimarin koulutuskuntayhtymä haki lisärahoitusta seuraaviin tarpeisiin:

1. Tavoitteellisten opiskelijavuosien lisäämiseksi 34 opiskelijavuotta
2. Energian hinnan nousun vuoksi 150.000 €
3. Koronavirusepidemian johdosta tarvittaviin tukitoimiin 150.000 €
4. Ukrainasta tulleille pakolaisille järjestettävään ammatilliseen koulutukseen 45
opiskelijavuotta

OKM on päätöksellään 30.11.2022 (VN/24867/2022-OKM-108) myöntänyt Peimarin
koulutuskuntayhtymälle rahoitusta yhteensä 370.457 € seuraavasti:

1. Koronavirusepidemien johdosta tarvittaviin tukitoimiin 150.000 €
2. Ukrainasta tulleille pakolaisille järjestettävään ammatilliseen koulutukseen 30
opiskelijavuotta (220.457 €)

 
 
Päätösehdotus Kuntayhtymän johtaja
 
  Yhtymähallitus merkitsee opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen VN/24867/2022-

OKM-108 tiedokseen ja päättää olla vaatimatta siihen oikaisua.
 
 
Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.
 
 
 
Liitteet OKM päätös vuoden 2022 toisesta lisäsuoritepäätöksestä
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Päätös 

  

 30.11.2022  VN/24867/2022 
VN/24867/2022-OKM-108 

 

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi s-posti, internet 
Postadress Besöksadress Telefon Fax e-post, internet 
Postal Address Office Telephone Fax e-mail, internet 
Opetus- ja kulttuuriministeriö     

PL 29 Meritullinkatu 10 0295 16001 09 135 9335 kirjaamo.okm@gov.fi 
00023 Valtioneuvosto Helsinki +358 295 16001 

 
+358 9 135 9335 
 

 
     
  

 
Ammatillisen koulutuksen järjestäjät  

 

Varainhoitovuoden 2022 aikana jaettavaksi jätetystä perusrahoituksesta 
sekä vuoden 2022 toisen ja neljännen lisätalousarvion rahoituksista 
päättäminen (vuoden 2022 toinen lisäsuoritepäätös) 
Hakumenettely ja myönnettävät rahoitukset 

Opetus- ja kulttuuriministeriö lähetti koulutuksen järjestäjille kirjeen varainhoitovuoden 2022 
aikana jaettavaksi jätetyn perusrahoituksen ja lisätalousarvioon perustuvien lisärahoitusten 
hakemisesta 19.9.2022 (VN/24867/2021). Kirjeessä ohjeistettiin vuoden 2022 talousarvion 
määrärahasta varainhoitovuoden aikana jaettavaksi jätetyn perusrahoituksen hakemisesta 
ja vuoden 2022 toisen lisätalousarvion rahoituksen hakemisesta koronavirusepidemian joh-
dosta tarvittaviin tukitoimiin osaamisvajeiden paikkaamiseksi ja opiskelijoiden hyvinvoinnin 
vahvistamiseksi. Lisäksi kirjeessä ohjeistettiin työvoimakoulutuksena järjestettävän hoiva-
avustajakoulutuksen lisäämiseen myönnettävän rahoituksen ja Ukrainasta tulleille pakolai-
sille järjestettävään ammatilliseen koulutukseen ja tutkintokoulutukseen valmentavaan kou-
lutukseen myönnettävän rahoituksen hakemisesta, joiden ennakoitiin sisältyvän vuoden 
2022 neljänteen lisätalousarvioon. 
 
Hakuaika lisärahoituksille oli 4.10.2022–28.10.2022. Hakemuksen toimitti määräajassa 96 
koulutuksen järjestäjää. Vuoden 2022 talousarvion määrärahasta varainhoitovuoden aikana 
jaettavaksi jätettyä perusrahoitusta haki 74 koulutuksen järjestäjää, vuoden 2022 toisen lisä-
talousarvion rahoitusta koronavirusepidemian johdosta tarvittaviin tukitoimiin osaamisvajei-
den paikkaamiseksi ja opiskelijoiden hyvinvoinnin vahvistamiseksi haki 88 koulutuksen jär-
jestäjää, lisärahoitusta työvoimakoulutuksena järjestettävän hoiva-avustajakoulutuksen li-
säämiseen haki 31 koulutuksen järjestäjää ja lisärahoitusta Ukrainasta tulleille pakolaisille 
järjestettävään ammatilliseen koulutukseen ja tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutuk-
seen haki 45 koulutuksen järjestäjää. 
 

Varainhoitovuoden aikana jaettavaksi jätetystä perusrahoituksesta päättäminen 

Päätös 

Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää vuoden 2022 varsinaisen talousarvion määrärahasta 
varainhoitovuoden aikana koulutuksen järjestäjille myönnettävien tavoitteellisten opiskelija-
vuosien määrän lisäyksestä siten kuin päätöksen liitteenä olevan raportin (liite 1) sarak-
keesta 1a ilmenee sekä koulutuksen järjestäjille myönnettävästä perusrahoituksen harkin-
nanvaraisesta korotuksesta siten kuin päätöksen liitteenä olevan raportin (liite 1) sarakkeesta 
2a ilmenee. 

 
 
 
 

Liite Yhtymähallitus 13.12.2022 §116
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Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää tavoitteellisten opiskelijavuosien kohdentamisesta so-
siaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja -koulutukseen liitteenä 2 olevan taulukon sa-
rakkeen 1a mukaisesti. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta oppi-
velvollisuuslain mukaisten majoitus- ja matkakorvausten vuoksi aiheutuvien kustannusten 
kattamiseksi, erityisen kalliin koulutuksen tarjonnan lisäämiseen ja muusta sellaisesta 
syystä, joka ei ollut ennakoitavissa varsinaista suoritepäätöstä tehtäessä liitteenä 2 olevan 
taulukon sarakkeiden 5a, 5b ja 5c mukaisesti. 

Tavoitteellisten opiskelijavuosien määrän lisäämisen perustelut 

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009), jäljempänä rahoituslaki, 
10 §:n 3 momentin mukaan perusrahoituksen 32 a §:n mukaisesta euromäärästä voidaan 
jättää osa jaettavaksi varainhoitovuoden aikana 32 c §:ssä tarkoitettuihin tavoitteellisiin opis-
kelijavuosiin, 32 e §:ssä tarkoitettuihin perusrahoituksen harkinnanvaraisiin korotuksiin ja 
mahdollisiin oikaisuihin ja korjauksiin. 

Rahoituslain 32 c §:n mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö päättää koulutuksen järjestäjän 
varainhoitovuoden tavoitteellisen opiskelijavuosien määrän sekä siihen sisältyvän työvoi-
makoulutuksen tavoitteellisen opiskelijavuosien määrän vuosittain valtion talousarvion ra-
joissa. Ministeriö voi lisätä koulutuksen järjestäjän tavoitteellista opiskelijavuosien määrää 
tai työvoimakoulutuksena järjestettävän koulutuksen tavoitteellista opiskelijavuosien mää-
rää varainhoitovuoden aikana. 

Ministeriö kohdentaa tällä päätöksellä opiskelijavuosilisäyksiä riittävän ja alueellisesti katta-
van tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen (TUVA) varmistamiseksi, vaativaa eri-
tyistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden koulutuksen varmistamiseksi sekä niille koulutuksen 
järjestäjille, jotka hakemustensa perusteella pystyvät tehokkaimmin lisäämään työvoiman 
saatavuutta ja kohtaantoa parantavia koulutuksia ensisijaisilla toiminta-alueillaan. Koulutuk-
sen järjestäjille kohdennetaan myös loput kuluvan vuoden talousarviossa päätetyistä opis-
kelijavuosilisäyksistä lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen. 

Päätös koulutuksen järjestäjille myönnettävien tavoitteellisten opiskelijavuosien määrän li-
säyksestä perustuu edellä mainitut myöntämisperusteet huomioiden koulutuksen järjestä-
jien hakemuksissaan esittämiin tarpeisiin ja perusteluihin sekä ministeriön arvioon vuoden 
2022 varsinaisella suoritepäätöksellä koulutuksen järjestäjille myönnettyjen tavoitteellisten 
opiskelijavuosien riittävyydestä. Ministeriö arvioi riittävyyttä hakemusten ohella opetushal-
linnon valtakunnallisen tietovarannon (ns. Koski-tietovaranto) ajanjakson 1.1.-31.10.2022 
opiskelijavuosikertymien perusteella suhteessa vuoden 2022 varsinaisella suoritepäätök-
sellä myönnettyjen tavoitteellisten opiskelijavuosien määrään. Ministeriö toimitti hakukirjeen 
liitteenä koulutuksen järjestäjille laskennallisen arvionsa vuoden 2022 opiskelijavuositoteu-
mista. Myös lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen kohdennettavien opiskelijavuosilisäysten 
osalta päätöksessä painotetaan esityksiä, jotka kohdentuvat kuluvalle vuodelle. 

Ministeriö kiinnittää koulutuksen järjestäjien huomiota siihen, että ammatillisen koulutuksen 
järjestäjän TUVA-koulutuksen järjestämislupa voi olla myönnetty jonkin muun luvan kuin 
ammatillisen koulutuksen järjestämisluvan yhteyteen. Tällöin TUVA-koulutus tulee järjestää 
sen koulutuksen rahoituksella, minkä koulutuksen järjestämis- tai ylläpitämisluvan yhtey-
teen TUVA-koulutuksen järjestämislupa on myönnetty, eikä tarkoitukseen voida myöntää 
rahoitusta ammatillisen koulutuksen määrärahasta. 

Harkinnanvaraisten korotusten perustelut 

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009), jäljempänä rahoituslaki, 
10 §:n 3 momentin mukaan perusrahoituksen 32 a §:n mukaisesta euromäärästä voidaan 
jättää osa jaettavaksi varainhoitovuoden aikana 32 c §:ssä tarkoitettuihin tavoitteellisiin 
opiskelijavuosiin, 32 e §:ssä tarkoitettuihin perusrahoituksen harkinnanvaraisiin korotuksiin 
ja mahdollisiin oikaisuihin ja korjauksiin. 
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Rahoituslain 32 e §:n mukaan koulutuksen järjestäjälle myönnettävää perusrahoitusta voi-
daan korottaa harkinnanvaraisesti koulutuksen järjestäjän toimintaan liittyvästä erityisestä 
syystä. Harkinnanvaraista korotusta voidaan erityisestä syystä myöntää myös varainhoito-
vuoden aikana. Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää hakemuksesta harkinnanvaraisesta 
korotuksesta. 

Harkinnanvaraista korotusta myönnetään tällä päätöksellä sellaiseen tarpeeseen, joka ei 
ole ollut ennakoitavissa varsinaista suoritepäätöstä tehtäessä. Harkinnanvaraista korotusta 
erityisen kalliin koulutuksen järjestämiseen myönnetään, mikäli tällä lisäsuoritepäätöksellä 
myönnettäviä tavoitteellisia opiskelijavuosia on tarkoituksenmukaista kohdentaa sellaisen 
erityisen kalliin koulutuksen järjestämiseen, jonka suoriteperusteinen rahoitus poikkeaa 
merkittävästi koulutuksen kustannuksista, eikä koulutuksen järjestäjällä ministeriön arvion 
mukaan kokonaisrahoituksensa puitteissa muutoin olisi mahdollisuutta toteuttaa erityisen 
kalliin koulutuksen lisäystä hakemuksessa esitetyssä laajuudessa. Pääsääntöisesti lisäsuo-
ritepäätöksen opiskelijavuosilisäykset tulee toteuttaa ilman tarvetta perusrahoituksen har-
kinnanvaraiseen korotukseen. 

Oppivelvollisuuslain 19-21 §:ssä säädetään erityisistä majoitus- ja matkakorvauksista, jotka 
koulutuksen järjestäjä korvaa oppivelvolliselle, jonka matka kodista lähimpään soveltuvaan 
oppilaitokseen on yli 100 kilometriä tai 1.8.2022 lukien myös lyhyemmille matkoille, jos päi-
vittäinen koulumatka nopeinta matkustustapaa käyttäen kestää yli kolme tuntia. Harkinnan-
varaista korotusta myönnetään oppivelvollisuuslain mukaisten majoitus- ja matkakorvaus-
ten vuoksi aiheutuvien kustannusten kattamiseksi, mikäli oppivelvolliset opiskelijat, joille 
korvauksia maksetaan, täyttävät oppivelvollisuuslaissa säädetyt majoitus- ja matkakorvaus-
ten myöntämisehdot. Harkinnanvarainen korotus myönnetään koulutuksen järjestäjille vuo-
den 2022 arvioitujen toteutuvien kustannusten perusteella. Lisäksi tällä päätöksellä myön-
netään harkinnanvaraista korotusta, mikäli koulutuksen järjestäjä on vuonna 2022 korjan-
nut vuonna 2021 tekemiään oppivelvollisten matkakorvauspäätöksiä siten, että oppivelvolli-
selle on myönnetty matkakorvausta vuonna 2021 toteutuneiden kustannusten perusteella. 
Koulutuksen järjestäjä on voinut joutua korjaamaan vuonna 2021 tekemiään oppivelvollis-
ten matkakorvauspäätöksiä siksi, että Pohjois-Suomen hallinto-oikeus arvioi esimerkiksi 
päätöksellään 2.9.2022 (1181/2022) matkakorvauksen myöntämisedellytyksiä toisin kuin 
oppivelvollisuuslain hallituksen esityksessä on todettu. 

Harkinnanvaraisten korotusten järjestäjäkohtaiset perustelut ilmenevät liitteestä 6. 

 

Koronavirusepidemian johdosta tarvittaviin tukitoimiin osaamisvajeiden paikkaamiseksi ja opis-
kelijoiden hyvinvoinnin vahvistamiseksi myönnettävästä lisärahoituksesta päättäminen 

 
Päätös 

Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää vuoden 2022 toisessa lisätalousarviossa koronavi-
rusepidemian johdosta tarvittaviin tukitoimiin osaamisvajeiden paikkaamiseksi ja opiskelijoi-
den hyvinvoinnin vahvistamiseksi osoitetun lisämäärärahan myöntämisestä koulutuksen jär-
jestäjille tavoitteellisten opiskelijavuosien määrän lisäyksenä siten kuin päätöksen liitteenä 
olevan raportin (liite 1) sarakkeesta 1b ilmenee sekä perusrahoituksen harkinnanvaraisena 
korotuksena siten kuin päätöksen liitteenä olevan raportin (liite 1) sarakkeesta 2b ilmenee. 

Perustelut 
 

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009), jäljempänä rahoituslaki, 
32 a §:n 1 momentin mukaan perusrahoituksen osuus on 70 prosenttia, suoritusrahoituk-
sen osuus 20 prosenttia ja vaikuttavuusrahoituksen osuus 10 prosenttia siitä euromää-
rästä, joka saadaan, kun ammatillisen koulutuksen määrärahasta vähennetään se talousar-
viossa päätettyjen määräaikaisten lisäysten euromäärä, joka myönnetään 32 e §:ssä tar-
koitettuna perusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuksena, sekä 32 h §:ssä tarkoitettu 
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strategiarahoituksen euromäärä. Rahoituslain 32 a §:n 2 momentin mukaan varainhoito-
vuoden aikana lisätalousarvion perusteella myönnettävässä rahoituksessa ei tarvitse ottaa 
huomioon 32 a §:n 1 momentin mukaisia rahoitusosuuksia. 

Rahoituslain 32 c §:n mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö päättää koulutuksen järjestäjän 
varainhoitovuoden tavoitteellisen opiskelijavuosien määrän sekä siihen sisältyvän työvoi-
makoulutuksen tavoitteellisen opiskelijavuosien määrän vuosittain valtion talousarvion ra-
joissa. Ministeriö voi lisätä koulutuksen järjestäjän tavoitteellista opiskelijavuosien määrää 
tai työvoimakoulutuksena järjestettävän koulutuksen tavoitteellista opiskelijavuosien mää-
rää varainhoitovuoden aikana. 

Rahoituslain 32 e §:n mukaan koulutuksen järjestäjälle myönnettävää perusrahoitusta voi-
daan korottaa harkinnanvaraisesti koulutuksen järjestäjän toimintaan liittyvästä erityisestä 
syystä. Harkinnanvaraista korotusta voidaan erityisestä syystä myöntää myös varainhoito-
vuoden aikana. Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää hakemuksesta harkinnanvaraisesta 
korotuksesta. 

Päätös lisärahoituksesta koronavirusepidemian johdosta tarvittaviin tukitoimiin osaamisva-
jeiden paikkaamiseksi ja opiskelijoiden hyvinvoinnin vahvistamiseksi perustuu koulutuksen 
järjestäjien hakemuksissaan esittämiin tarpeisiin ja suunnitelmiin lisämäärärahan käytöstä 
sekä ministeriön harkintaan lisärahoituksen tarpeesta. Ammatillisessa koulutuksessa on 
toteutettu laajasti erilaisia tukitoimia aiempien vuosien vastaavilla lisärahoituksilla. Nyt haet-
tavana olevalla lisämäärärahalla on tarkoitus turvata tukitoimien riittävyys ja jatkuminen tar-
vittavaksi ajaksi. Tukitoimia tulee voida kohdentaa tarpeeksi myös tänä syksynä aloitta-
neille uusille opiskelijoille. Heillä voi olla perusopetuksen aikana syntynyttä koronavirusepi-
demiasta aiheutunutta osaamis-, oppimis- ja hyvinvointivajetta, minkä takia he voivat tarvita 
tavanomaista enemmän opetusta, ohjausta ja muita tukipalveluja opintojen alkuvaiheessa. 

Koronavirusepidemian seurauksena myös opiskeluajat ovat pitkittyneet, mikä heijastuu 
osittain myös koulutuksen järjestäjien opiskelijavuositoteumiin. Joissakin tapauksissa kou-
lutuksen järjestäjälle voi olla perustellumpaa myöntää lisärahoitus koronavirusepidemian 
johdosta tarvittaviin tukitoimiin tavoitteellisten opiskelijavuosien lisäyksenä sen sijaan, että 
se myönnettäisiin perusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuksena. Tämän vuoksi kulu-
van vuoden toisessa lisätalousarviossa vuoden aikana myönnettävien tavoitteellisten opis-
kelijavuosien enimmäismäärää kasvatettiin 800 opiskelijavuodella ja lisärahoitusta voidaan 
myöntää tarpeen mukaan joko perusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuksena tai ta-
voitteellisten opiskelijavuosien lisäyksenä taikka molempina. Opiskeluaikojen pitkittymisen 
perusteella myönnettävien opiskelijavuosilisäysten osalta ministeriö arvioi vuoden 2022 
varsinaisella suoritepäätöksellä myönnettyjen tavoitteellisten opiskelijavuosien riittävyyttä 
hakemusten ohella Koski-tietovarannon ajanjakson 1.1.-31.10.2022 opiskelijavuosikerty-
mien perusteella. 

Harkinnanvaraisten korotusten järjestäjäkohtaiset perustelut ilmenevät liitteestä 7. 

Ministeriö kiinnittää koulutuksen järjestäjien huomiota siihen, että opiskeluhuollon suorat 
kustannukset eivät kuulu koulutuksen järjestäjien maksettavaksi, eikä tämä lisärahoitus si-
ten ole tarkoitettu käytettäväksi esimerkiksi kuraattoreiden tai psykologien palkkaamiseen.  
Niin ikään ministeriö kiinnittää koulutuksen järjestäjien huomiota siihen, ettei ole tarkoituk-
senmukaista lisärahoitusta saava koulutuksen järjestäjä lomauttaisi samanaikaisesti tukitoi-
mien kanssa opetus- ja ohjaushenkilöstöään. 

Työvoimakoulutuksena järjestettävän hoiva-avustajakoulutuksen lisäämiseen myönnettävästä 
lisärahoituksesta päättäminen 

 
Päätös 

Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää vuoden 2022 neljännessä lisätalousarviossa työvoima-
koulutuksena järjestettävän hoiva-avustajakoulutuksen lisäämiseen osoitetun lisämäärära-
han myöntämisestä koulutuksen järjestäjille tavoitteellisten opiskelijavuosien määrän lisäyk-
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senä siten kuin päätöksen liitteenä olevan raportin (liite 1) sarakkeesta 1c ilmenee sekä pe-
rusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuksena siten kuin päätöksen liitteenä olevan rapor-
tin (liite 1) sarakkeesta 2c ilmenee. 

Perustelut 
 

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009), jäljempänä rahoituslaki, 
32 a §:n 1 momentin mukaan perusrahoituksen osuus on 70 prosenttia, suoritusrahoituk-
sen osuus 20 prosenttia ja vaikuttavuusrahoituksen osuus 10 prosenttia siitä euromää-
rästä, joka saadaan, kun ammatillisen koulutuksen määrärahasta vähennetään se talousar-
viossa päätettyjen määräaikaisten lisäysten euromäärä, joka myönnetään 32 e §:ssä tar-
koitettuna perusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuksena, sekä 32 h §:ssä tarkoitettu 
strategiarahoituksen euromäärä. Rahoituslain 32 a §:n 2 momentin mukaan varainhoito-
vuoden aikana lisätalousarvion perusteella myönnettävässä rahoituksessa ei tarvitse ottaa 
huomioon 32 a §:n 1 momentin mukaisia rahoitusosuuksia. 

Rahoituslain 32 c §:n mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö päättää koulutuksen järjestäjän 
varainhoitovuoden tavoitteellisen opiskelijavuosien määrän sekä siihen sisältyvän työvoi-
makoulutuksen tavoitteellisen opiskelijavuosien määrän vuosittain valtion talousarvion ra-
joissa. Ministeriö voi lisätä koulutuksen järjestäjän tavoitteellista opiskelijavuosien määrää 
tai työvoimakoulutuksena järjestettävän koulutuksen tavoitteellista opiskelijavuosien mää-
rää varainhoitovuoden aikana. 

Rahoituslain 32 e §:n mukaan koulutuksen järjestäjälle myönnettävää perusrahoitusta voi-
daan korottaa harkinnanvaraisesti koulutuksen järjestäjän toimintaan liittyvästä erityisestä 
syystä. Harkinnanvaraista korotusta voidaan erityisestä syystä myöntää myös varainhoito-
vuoden aikana. Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää hakemuksesta harkinnanvaraisesta 
korotuksesta. 

Hallitus päätti budjettiriihessä 31.8.-1.9.2022 uusista toimista sosiaali- ja terveydenhuollon 
henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden varmistamiseksi. Tavoitteeksi asetettiin 1 000 uu-
den hoiva-avustajan kouluttaminen työvoimakoulutuksena vuosien 2022-2024 aikana. 
Tästä noin 300 uutta hoiva-avustajaa on tarkoitus kouluttaa vuoden 2022 neljännessä lisä-
talousarviossa tarkoitukseen osoitetulla lisämäärärahalla.  

Lisämääräraha hoiva-avustajakoulutuksen lisäämiseen myönnetään pääasiassa tavoitteel-
listen opiskelijavuosien lisäyksenä, mutta tarkoitukseen varatun määrärahan puitteissa lisä-
määrärahasta osa myönnetään perusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuksena. Koska 
hakemusten perusteella merkittävä osa hoiva-avustajakoulutuksiin osallistuvista opiskeli-
joista tarvitsee osana koulutusta opiskelukielen oppimista tukevia opintoja sekä keskimää-
räistä enemmän muita tukipalveluja, perusrahoituksen harkinnanvaraisen korotuksen 
myöntäminen on tarpeellista lisäkustannusten kattamiseksi. 

Päätös koulutuksen järjestäjille myönnettävien tavoitteellisten opiskelijavuosien määrän li-
säyksestä perustuu ensisijaisesti koulutuksen järjestäjien hakemuksissaan esittämiin koulu-
tuksen lisäämisen mahdollisuuksiin siten, että päätöksessä painotetaan vuonna 2022 alka-
via koulutuksia vuonna 2023 alkavia koulutuksia enemmän. Lisäksi päätöksessä on huomi-
oitu ministeriön arvio vuoden 2022 varsinaisella suoritepäätöksellä koulutuksen järjestäjille 
myönnettyjen tavoitteellisten opiskelijavuosien riittävyydestä. 

Harkinnanvaraisten korotusten järjestäjäkohtaiset perustelut ilmenevät liitteestä 8. 

 

Ukrainasta tulleille pakolaisille järjestettävään ammatilliseen koulutukseen ja tutkintokoulutuk-
seen valmentavaan koulutukseen myönnettävästä lisärahoituksesta päättäminen 

 
Päätös 

Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää vuoden 2022 neljännessä lisätalousarviossa Ukrai-
nasta tulleille pakolaisille järjestettävään ammatilliseen koulutukseen ja tutkintokoulutukseen 
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valmentavaan koulutukseen osoitetun lisämäärärahan myöntämisestä koulutuksen järjestä-
jille tavoitteellisten opiskelijavuosien määrän lisäyksenä siten kuin päätöksen liitteenä olevan 
raportin (liite 1) sarakkeesta 1d ilmenee sekä perusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuk-
sena siten kuin päätöksen liitteenä olevan raportin (liite 1) sarakkeesta 2d ilmenee. 

Perustelut 
 

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009), jäljempänä rahoituslaki, 
32 a §:n 1 momentin mukaan perusrahoituksen osuus on 70 prosenttia, suoritusrahoituk-
sen osuus 20 prosenttia ja vaikuttavuusrahoituksen osuus 10 prosenttia siitä euromää-
rästä, joka saadaan, kun ammatillisen koulutuksen määrärahasta vähennetään se talousar-
viossa päätettyjen määräaikaisten lisäysten euromäärä, joka myönnetään 32 e §:ssä tar-
koitettuna perusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuksena, sekä 32 h §:ssä tarkoitettu 
strategiarahoituksen euromäärä. Rahoituslain 32 a §:n 2 momentin mukaan varainhoito-
vuoden aikana lisätalousarvion perusteella myönnettävässä rahoituksessa ei tarvitse ottaa 
huomioon 32 a §:n 1 momentin mukaisia rahoitusosuuksia. 

Rahoituslain 32 c §:n mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö päättää koulutuksen järjestäjän 
varainhoitovuoden tavoitteellisen opiskelijavuosien määrän sekä siihen sisältyvän työvoi-
makoulutuksen tavoitteellisen opiskelijavuosien määrän vuosittain valtion talousarvion ra-
joissa. Ministeriö voi lisätä koulutuksen järjestäjän tavoitteellista opiskelijavuosien määrää 
tai työvoimakoulutuksena järjestettävän koulutuksen tavoitteellista opiskelijavuosien mää-
rää varainhoitovuoden aikana. 

Rahoituslain 32 e §:n mukaan koulutuksen järjestäjälle myönnettävää perusrahoitusta voi-
daan korottaa harkinnanvaraisesti koulutuksen järjestäjän toimintaan liittyvästä erityisestä 
syystä. Harkinnanvaraista korotusta voidaan erityisestä syystä myöntää myös varainhoito-
vuoden aikana. Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää hakemuksesta harkinnanvaraisesta 
korotuksesta. 

Lisämääräraha Ukrainasta tulleille pakolaisille järjestettävään ammatilliseen koulutukseen 
ja tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen myönnetään pääasiassa tavoitteellis-
ten opiskelijavuosien lisäyksenä, mutta tarkoitukseen varatun määrärahan puitteissa lisä-
määrärahasta osa myönnetään perusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuksena. Koska 
hakemusten perusteella merkittävä osa Ukrainasta pakolaisina tulleista opiskelijoista tarvit-
see osana koulutusta opiskelukielen oppimista tukevia opintoja sekä keskimääräistä enem-
män muita tukipalveluja, perusrahoituksen harkinnanvaraisen korotuksen myöntäminen on 
tarpeellista lisäkustannusten kattamiseksi. 

Koulutuksen järjestäjiltä pyydettiin esityksiä määrärahatarpeista Ukrainasta tulleille pakolai-
sille tarvittavan koulutuksen järjestämiseksi kuluvan ja ensi vuoden aikana. Päätös koulu-
tuksen järjestäjille myönnettävien tavoitteellisten opiskelijavuosien määrän lisäyksestä pe-
rustuu ensisijaisesti koulutuksen järjestäjien hakemuksissaan esittämiin vuotta 2022 koske-
viin resurssitarpeisiin. Lisäksi päätöksessä on huomioitu ministeriön arvio vuoden 2022 var-
sinaisella suoritepäätöksellä koulutuksen järjestäjille myönnettyjen tavoitteellisten opiskeli-
javuosien riittävyydestä. Vuotta 2023 koskevia resurssitarpeita ei tässä päätöksessä huo-
mioida, koska ministeriön tarkoituksena on, että vuodelle 2023 ajoittuvia resurssitarpeita 
voitaisiin huomioida vuoden 2023 varsinaisessa suoritepäätöksessä vuoden 2023 talousar-
viossa tarkoitukseen osoitettavan lisämäärärahan puitteissa. 

Harkinnanvaraisten korotusten järjestäjäkohtaiset perustelut ilmenevät liitteestä 9. 

 
 

Sovellettavat säännökset 

Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009) 10 § 3 mom., 32 a §, 32 c § ja 32 
e § 

Muutoksenhaku 
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Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Valituskiellosta on säädetty opetus- 
ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 60 §:ssä. Tähän päätökseen saa siihen tyyty-
mätön vaatia oikaisua kirjallisesti opetus- ja kulttuuriministeriöltä kolmen kuukauden kulu-
essa päätöksestä tiedon saatuaan. Liitteenä olevasta oikaisuvaatimusohjeesta ilmenee, mi-
ten oikaisua vaadittaessa on meneteltävä (liite 10). 
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Erityisasiantuntija Janne Savolainen (Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi) puh. 02953 
30187, etunimi.sukunimi@gov.fi 
 
Opetusneuvos Kari Korhonen, puh. 02953 30162, etunimi.sukunimi@gov.fi 
 
Opetusneuvos Tarja Olenius, puh. 02953 30237, etunimi.sukunimi@gov.fi 
 
Asiantuntija Johannes Peltola, puh. 02953 30292, etunimi.sukunimi@gov.fi 
 

Opetusministeri Li Andersson 

Ylijohtaja Petri Lempinen 

Liitteet Ammatillisen koulutuksen vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liiteraportti (liite 
1) 
Vuoden 2022 talousarvion määrärahasta varainhoitovuoden aikana jaettavaksi jä-
tetty perusrahoitus (liite 2) 
Vuoden 2022 toisen lisätalousarvion rahoitus koronavirusepidemian johdosta tarvit-
taviin tukitoimiin (liite 3) 
Vuoden 2022 neljännen lisätalousarvion rahoitus työvoimakoulutuksena järjestettä-
vän hoiva-avustajakoulutuksen lisäämiseen (liite 4) 
Vuoden 2022 neljännen lisätalousarvion rahoitus Ukrainasta tulleille pakolaisille jär-
jestettävään ammatilliseen koulutukseen ja tutkintokoulutukseen valmentavaan kou-
lutukseen (liite 5) 
Harkinnanvaraisten korotusten perustelut, varainhoitovuoden aikana jaettavaksi jä-
tetty perusrahoitus (liite 6) 
Harkinnanvaraisten korotusten perustelut, lisärahoitus koronavirusepidemian joh-
dosta tarvittaviin tukitoimiin (liite 7) 
Harkinnanvaraisten korotusten perustelut, lisärahoitus työvoimakoulutuksena järjes-
tettävän hoiva-avustajakoulutuksen lisäämiseen (liite 8) 
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Harkinnanvaraisten korotusten perustelut, lisärahoitus Ukrainasta tulleille pakolai-
sille järjestettävään ammatilliseen koulutukseen ja tutkintokoulutukseen valmenta-
vaan koulutukseen (liite 9) 
Oikaisuvaatimusohje (liite 10) 
 

Jakelu Ammatillisen koulutuksen järjestäjät 
 

Tiedoksi Opetus- ja kulttuuriministeriö/Talousyksikkö 
Opetushallitus/Valtionosuudet 
Suomen Kuntaliitto ry 
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Liite 1, sivu 1 / 10 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN VUODEN 2022 TOISEN LISÄSUORITEPÄÄTÖKSEN LIITERAPORTTI VN/24867/2022

1 1a 1b 1c 1d

Koulutuksen järjestäjä Y-tunnus Tavoitteellinen 

opiskelija-

vuosimäärä

- josta TA-

lisäpäätös

- josta koronavirus-

epidemian johdosta 

tarvittaviin tukitoimiin 

(LTA2-päätös)

- josta työvoima-

koulutuksena 

järjestettävän hoiva-

avustajakoulutuksen 

lisäämiseen (LTA4-päätös)

- josta Ukrainasta 

tulleille pakolaisille 

järjestettävään 

koulutukseen 

(LTA4-päätös)

AEL-Amiedu Oy 3008326-5 235 74 150 11 0

Ahlmanin koulun Säätiö sr 0155402-1 4 4

Fintraffic Lennonvarmistus Oy 2767840-1

Aitoon Emäntäkoulu Oy 0150951-1 5 5

Ammattiopisto Spesia Oy 2811092-2 71 71

Ava-instituutin kannatusyhdistys ry 0211060-9 5 5

Axxell Utbildning Ab 2064886-7 18 8 10 0

Careeria Oy 2918298-7 63 25 38

Cimson Koulutuspalvelut Oy 2189108-4

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 0502454-6 87 58 6 23

Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä 1027740-9 108 76 25 7

Etelä-Savon Koulutus Oy 2249317-6

Eurajoen kristillisen opiston kannatusyhdistys r.y. 0203717-3

Folkhälsan Utbildning Ab 2334857-9 1 1

Fria Kristliga Folkhögskolföreningen FKF rf 0209492-8 0 0

Fysikaalinen hoitolaitos Arcus Lumio & Pirttimaa 0734567-7

Haapaveden Opiston kannatusyhdistys ry 0209770-7 13 3 10 0

Harjun Oppimiskeskus Oy 1055483-2 3 3

Haus Kehittämiskeskus Oy 1778388-1

Helsingin kaupunki 0201256-6

Helsingin Konservatorion Säätiö sr 0201252-3

Helsinki Business College Oy 2162576-3

Hengitysliitto ry 0201472-1 189 144 45

Hevosopisto Oy 0934732-6 18 18

Hyria koulutus Oy 2250205-2 207 114 60 28 5

Hämeen ammatti-instituutti Oy 2627679-3 9 9

Itä-Karjalan Kansanopistoseura ry 0207329-7 0 0

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä 0207390-8 58 38 20 0

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy 0167924-6

Joensuun kaupunki 0242746-2 0 0

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä 0210010-1
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Liite 1, sivu 2 / 10 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN VUODEN 2022 TOISEN LISÄSUORITEPÄÄTÖKSEN LIITERAPORTTI VN/24867/2022

Koulutuksen järjestäjä Y-tunnus

AEL-Amiedu Oy 3008326-5

Ahlmanin koulun Säätiö sr 0155402-1

Fintraffic Lennonvarmistus Oy 2767840-1

Aitoon Emäntäkoulu Oy 0150951-1

Ammattiopisto Spesia Oy 2811092-2

Ava-instituutin kannatusyhdistys ry 0211060-9

Axxell Utbildning Ab 2064886-7

Careeria Oy 2918298-7

Cimson Koulutuspalvelut Oy 2189108-4

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 0502454-6

Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä 1027740-9

Etelä-Savon Koulutus Oy 2249317-6

Eurajoen kristillisen opiston kannatusyhdistys r.y. 0203717-3

Folkhälsan Utbildning Ab 2334857-9

Fria Kristliga Folkhögskolföreningen FKF rf 0209492-8

Fysikaalinen hoitolaitos Arcus Lumio & Pirttimaa 0734567-7

Haapaveden Opiston kannatusyhdistys ry 0209770-7

Harjun Oppimiskeskus Oy 1055483-2

Haus Kehittämiskeskus Oy 1778388-1

Helsingin kaupunki 0201256-6

Helsingin Konservatorion Säätiö sr 0201252-3

Helsinki Business College Oy 2162576-3

Hengitysliitto ry 0201472-1

Hevosopisto Oy 0934732-6

Hyria koulutus Oy 2250205-2

Hämeen ammatti-instituutti Oy 2627679-3

Itä-Karjalan Kansanopistoseura ry 0207329-7

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä 0207390-8

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy 0167924-6

Joensuun kaupunki 0242746-2

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä 0210010-1

2 2a 2b 2c 2d 3

Harkinnan-

varainen korotus

- josta TA-

lisäpäätös

- josta koronavirus-

epidemian johdosta 

tarvittaviin tukitoimiin 

(LTA2-päätös)

- josta työvoima-

koulutuksena 

järjestettävän hoiva-

avustajakoulutuksen 

lisäämiseen (LTA4-päätös)

- josta Ukrainasta 

tulleille pakolaisille 

järjestettävään 

koulutukseen 

(LTA4-päätös)

Perusrahoitus yhteensä 

vuoden 2022 toisella 

lisäsuoritepäätöksellä

200 000 € 0 € 150 000 € 50 000 € 0 € 1 436 026 €

50 000 € 50 000 € 77 481 €

182 595 €

485 000 € 0 € 485 000 € 2 806 214 €

20 000 € 20 000 € 41 985 €

17 250 € 17 250 € 135 723 €

880 000 € 765 000 € 115 000 € 1 254 349 €

1 367 000 € 1 262 000 € 30 000 € 75 000 € 1 905 625 €

583 045 € 260 000 € 300 000 € 23 045 € 1 299 989 €

80 000 € 50 000 € 0 € 30 000 € 80 000 €

21 000 € 21 000 € 30 771 €

0 €

18 000 € 18 000 € 0 € 100 442 €

32 000 € 32 000 € 63 756 €

1 285 000 € 1 250 000 € 0 € 35 000 € 1 285 000 €

0 € 0 € 0 €

5 852 805 €

65 000 € 65 000 € 239 045 €

782 000 € 0 € 637 000 € 130 000 € 15 000 € 2 141 996 €

145 000 € 145 000 € 212 786 €

8 000 € 0 € 8 000 € 8 000 €

150 000 € 150 000 € 531 678 €

0 €

500 000 € 500 000 € 500 000 €
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Liite 1, sivu 3 / 10 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN VUODEN 2022 TOISEN LISÄSUORITEPÄÄTÖKSEN LIITERAPORTTI VN/24867/2022

1 1a 1b 1c 1d

Koulutuksen järjestäjä Y-tunnus Tavoitteellinen 

opiskelija-

vuosimäärä

- josta TA-

lisäpäätös

- josta koronavirus-

epidemian johdosta 

tarvittaviin tukitoimiin 

(LTA2-päätös)

- josta työvoima-

koulutuksena 

järjestettävän hoiva-

avustajakoulutuksen 

lisäämiseen (LTA4-päätös)

- josta Ukrainasta 

tulleille pakolaisille 

järjestettävään 

koulutukseen 

(LTA4-päätös)

Jollas-Opisto Oy 1637771-8

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia 0208201-1

Jyväskylän kristillisen opiston säätiö sr 1605076-6 14 4 10

Jyväskylän Talouskouluyhdistys r.y. 0942165-3 0 0

Järviseudun Koulutuskuntayhtymä 1807931-9 15 0 15

Kajaanin kaupunki 0214958-9 51 41 10 0

Kalajoen Kristillisen Opiston Kannatusyhdistys ry 0209892-9

Kanneljärven Kansanopiston kannatusyhdistys r.y. 0213977-8

Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 0213502-1

Karstulan Evankelisen Kansanopiston kannatusyhdistys ry0208362-0

Kellosepäntaidon Edistämissäätiö sr 0101304-9 1 1

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia 2109309-0 90 82 8 0

Keski-Pohjanmaan Konservatorion Kannatusyhdistys ry1943518-6 3 0 3

Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä 0208916-8 116 81 25 4 6

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 0213834-5 54 29 7 18

Kiinteistöalan Koulutussäätiö sr 0774302-6

Kiipulasäätiö sr 0147520-0 22 22

Kirkkopalvelut ry 0215281-7 59 50 9 0

Kisakalliosäätiö sr 0128756-8 6 6

Kiteen Evankelisen Kansanopiston kannatusyhdistys ry0207572-7 1 1

KONE Hissit Oy 1904292-1

Korpisaaren Säätiö sr 0536496-2 7 2 5

Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä 1958694-5 77 65 10 2

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä 0993644-6 143 125 11 7

Koulutuskuntayhtymä OSAO 0992445-3 313 129 173 11 0

Koulutuskuntayhtymä Tavastia 0205303-4 32 20 6 6

Kouvolan Ammattiopisto Oy 3213129-1

KSAK Oy 0832600-5

Kuopion Konservatorion kannatusyhdistys r.y. 0207862-9 0 0

Kuopion Talouskoulun kannatusyhdistys r.y. 0207872-5 1 1

Kuortaneen Urheiluopistosäätiö sr 0180124-8 0 0
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Liite 1, sivu 4 / 10 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN VUODEN 2022 TOISEN LISÄSUORITEPÄÄTÖKSEN LIITERAPORTTI VN/24867/2022

Koulutuksen järjestäjä Y-tunnus

AEL-Amiedu Oy 3008326-5Jollas-Opisto Oy 1637771-8

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia 0208201-1

Jyväskylän kristillisen opiston säätiö sr 1605076-6

Jyväskylän Talouskouluyhdistys r.y. 0942165-3

Järviseudun Koulutuskuntayhtymä 1807931-9

Kajaanin kaupunki 0214958-9

Kalajoen Kristillisen Opiston Kannatusyhdistys ry 0209892-9

Kanneljärven Kansanopiston kannatusyhdistys r.y. 0213977-8

Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 0213502-1

Karstulan Evankelisen Kansanopiston kannatusyhdistys ry0208362-0

Kellosepäntaidon Edistämissäätiö sr 0101304-9

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia 2109309-0

Keski-Pohjanmaan Konservatorion Kannatusyhdistys ry1943518-6

Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä 0208916-8

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 0213834-5

Kiinteistöalan Koulutussäätiö sr 0774302-6

Kiipulasäätiö sr 0147520-0

Kirkkopalvelut ry 0215281-7

Kisakalliosäätiö sr 0128756-8

Kiteen Evankelisen Kansanopiston kannatusyhdistys ry0207572-7

KONE Hissit Oy 1904292-1

Korpisaaren Säätiö sr 0536496-2

Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä 1958694-5

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä 0993644-6

Koulutuskuntayhtymä OSAO 0992445-3

Koulutuskuntayhtymä Tavastia 0205303-4

Kouvolan Ammattiopisto Oy 3213129-1

KSAK Oy 0832600-5

Kuopion Konservatorion kannatusyhdistys r.y. 0207862-9

Kuopion Talouskoulun kannatusyhdistys r.y. 0207872-5

Kuortaneen Urheiluopistosäätiö sr 0180124-8

2 2a 2b 2c 2d 3

Harkinnan-

varainen korotus

- josta TA-

lisäpäätös

- josta koronavirus-

epidemian johdosta 

tarvittaviin tukitoimiin 

(LTA2-päätös)

- josta työvoima-

koulutuksena 

järjestettävän hoiva-

avustajakoulutuksen 

lisäämiseen (LTA4-päätös)

- josta Ukrainasta 

tulleille pakolaisille 

järjestettävään 

koulutukseen 

(LTA4-päätös)

Perusrahoitus yhteensä 

vuoden 2022 toisella 

lisäsuoritepäätöksellä

85 000 € 85 000 € 163 778 €

25 000 € 25 000 € 25 000 €

50 000 € 50 000 € 168 473 €

10 000 € 10 000 € 0 € 351 983 €

33 000 € 33 000 € 33 000 €

6 718 €

0 € 0 € 610 685 €

9 000 € 9 000 € 35 870 €

212 000 € 180 000 € 15 000 € 17 000 € 1 062 073 €

895 000 € 800 000 € 35 000 € 60 000 € 1 248 586 €

0 € 0 € 0 €

736 486 €

363 672 € 320 000 € 43 672 € 0 € 733 136 €

20 000 € 20 000 € 81 679 €

4 885 €

49 466 €

266 000 € 216 000 € 45 000 € 5 000 € 800 350 €

1 020 000 € 0 € 950 000 € 50 000 € 20 000 € 1 936 028 €

2 028 000 € 2 028 000 € 4 211 199 €

550 000 € 500 000 € 30 000 € 20 000 € 761 298 €

230 000 € 5 000 € 225 000 € 230 000 €

17 000 € 0 € 12 000 € 5 000 € 17 000 €

6 718 €

0 €
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Liite 1, sivu 5 / 10 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN VUODEN 2022 TOISEN LISÄSUORITEPÄÄTÖKSEN LIITERAPORTTI VN/24867/2022

1 1a 1b 1c 1d

Koulutuksen järjestäjä Y-tunnus Tavoitteellinen 

opiskelija-

vuosimäärä

- josta TA-

lisäpäätös

- josta koronavirus-

epidemian johdosta 

tarvittaviin tukitoimiin 

(LTA2-päätös)

- josta työvoima-

koulutuksena 

järjestettävän hoiva-

avustajakoulutuksen 

lisäämiseen (LTA4-päätös)

- josta Ukrainasta 

tulleille pakolaisille 

järjestettävään 

koulutukseen 

(LTA4-päätös)

Kvarnen samkommun 0209021-4

Laajasalon opiston säätiö sr 0200004-7

Lahden kansanopiston säätiö sr 0149666-9

Lahden Konservatorio Oy 0149057-4 2 2

Live-säätiö sr 0201375-3 50 50

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä 0626288-8 12 10 2

Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä 0204023-3 78 67 11

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 0203167-9 14 5 9

Länsirannikon Koulutus Oy 2245018-4 72 57 4 11

Maalariammattikoulun kannatusyhdistys r.y. 0222804-1 0 0

Management Institute of Finland MIF Oy 2460281-5

Marttayhdistysten liitto ry 0187711-1 2 2 0

Mercuria kauppaoppilaitos Oy 0503417-0 7 7

Meyer Turku Oy 0772017-4

Optima samkommun 0796234-1 17 13 4

Oulun kaupunki 0187690-1

Paasikiviopistoyhdistys r.y. 0365121-2 1 1

Palkansaajien koulutussäätiö sr 0882817-9

Palloilu Säätiö sr 0153158-3

Peimarin koulutuskuntayhtymä 0823246-3 30 0 30

Perho Liiketalousopisto Oy 2734201-9 14 14

Peräpohjolan Kansanopiston kannatusyhdistys ry 0193507-8 0 0

Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä 0212371-7 102 74 17 11

Pohjois-Satakunnan Kansanopiston kannatusyhdistys r.y.0280690-5

Pohjois-Savon Kansanopistoseura r.y. 0214822-8 0 0

Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö sr 0828475-7 10 10

Pop & Jazz Konservatorion Säätiö sr 0908429-8 6 1 5

Portaanpää ry 0207972-8 0 0

Koulutuskuntayhtymä Brahe 0210287-9 22 7 15 0

Raahen Porvari- ja Kauppakoulurahasto sr 0189373-6 4 4

Raision Seudun Koulutuskuntayhtymä 0204427-7
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Liite 1, sivu 6 / 10 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN VUODEN 2022 TOISEN LISÄSUORITEPÄÄTÖKSEN LIITERAPORTTI VN/24867/2022

Koulutuksen järjestäjä Y-tunnus

AEL-Amiedu Oy 3008326-5Kvarnen samkommun 0209021-4

Laajasalon opiston säätiö sr 0200004-7

Lahden kansanopiston säätiö sr 0149666-9

Lahden Konservatorio Oy 0149057-4

Live-säätiö sr 0201375-3

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä 0626288-8

Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä 0204023-3

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 0203167-9

Länsirannikon Koulutus Oy 2245018-4

Maalariammattikoulun kannatusyhdistys r.y. 0222804-1

Management Institute of Finland MIF Oy 2460281-5

Marttayhdistysten liitto ry 0187711-1

Mercuria kauppaoppilaitos Oy 0503417-0

Meyer Turku Oy 0772017-4

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-Karjalan Koulutuskuntayhtymä 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

Koulutuskuntayhtymä Brahe 0210287-9

Raahen Porvari- ja Kauppakoulurahasto sr 0189373-6

Raision Seudun Koulutuskuntayhtymä 0204427-7

2 2a 2b 2c 2d 3

Harkinnan-

varainen korotus

- josta TA-

lisäpäätös

- josta koronavirus-

epidemian johdosta 

tarvittaviin tukitoimiin 

(LTA2-päätös)

- josta työvoima-

koulutuksena 

järjestettävän hoiva-

avustajakoulutuksen 

lisäämiseen (LTA4-päätös)

- josta Ukrainasta 

tulleille pakolaisille 

järjestettävään 

koulutukseen 

(LTA4-päätös)

Perusrahoitus yhteensä 

vuoden 2022 toisella 

lisäsuoritepäätöksellä

4 516 € 4 516 € 4 516 €

17 710 €

180 000 € 0 € 180 000 € 1 632 209 €

129 000 € 129 000 € 203 504 €

471 000 € 436 000 € 35 000 € 961 990 €

345 000 € 300 000 € 15 000 € 30 000 € 439 046 €

756 000 € 0 € 701 000 € 20 000 € 35 000 € 1 225 005 €

93 000 € 93 000 € 93 000 €

41 000 € 41 000 € 0 € 52 603 €

35 420 €

65 776 € 5 776 € 60 000 € 222 111 €

26 000 € 26 000 € 34 550 €

6 000 € 6 000 € 6 000 €

150 000 € 0 € 150 000 € 370 457 €

78 168 €

17 000 € 17 000 € 0 € 17 000 €

1 115 000 € 1 000 000 € 80 000 € 35 000 € 1 834 387 €

15 000 € 15 000 € 15 000 €

54 000 € 54 000 € 105 298 €

50 687 €

0 €

185 000 € 185 000 € 0 € 347 442 €

23 000 € 23 000 € 43 763 €

100 000 € 100 000 € 0 € 100 000 €
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Liite 1, sivu 7 / 10 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN VUODEN 2022 TOISEN LISÄSUORITEPÄÄTÖKSEN LIITERAPORTTI VN/24867/2022

1 1a 1b 1c 1d

Koulutuksen järjestäjä Y-tunnus Tavoitteellinen 

opiskelija-

vuosimäärä

- josta TA-

lisäpäätös

- josta koronavirus-

epidemian johdosta 

tarvittaviin tukitoimiin 

(LTA2-päätös)

- josta työvoima-

koulutuksena 

järjestettävän hoiva-

avustajakoulutuksen 

lisäämiseen (LTA4-päätös)

- josta Ukrainasta 

tulleille pakolaisille 

järjestettävään 

koulutukseen 

(LTA4-päätös)

Rakennusteollisuus RT ry 0215303-5 10 10

Rastor-instituutti ry 0201689-0 13 13

Raudaskylän Kristillinen Opisto r.y. 0195258-0

Rovalan Setlementti ry 0210668-5

Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä 0973110-9 80 80

Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä 0139545-4 54 11 6 37

SASKY koulutuskuntayhtymä 0204964-1 131 65 50 7 9

Satakunnan koulutuskuntayhtymä 0203929-1 4 4

Savon Koulutuskuntayhtymä 1852679-9 175 130 20 18 7

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä 1007629-5 127 78 23 26

Suomen Diakoniaopisto - SDO Oy 2756786-7 103 95 8

Suomen Ilmailuopisto Oy 1728925-0

Suomen kansallisooppera ja -baletti sr 0116936-9 0 0 0

Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry 0242525-6

Suomen Nuoriso-Opiston kannatusyhdistys ry 0207230-7 7 1 6

Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö 0202512-1 2 2

Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy 0681365-1 6 6

Suomen Yrittäjäopisto Oy 0208850-1 31 6 20 5

Suupohjan Koulutuskuntayhtymä 0973712-1

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab 1648362-5

Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur0988182-8 34 26 5 3 0

Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr 0155651-0 98 78 20

Tampereen kaupunki 0211675-2 265 183 70 12

Tampereen Musiikkiopiston Säätiö sr 0206148-0

Tanhuvaaran Säätiö sr 0166930-4 14 1 13

Tohtori Matthias Ingmanin säätiö sr 0172730-8 2 0 2

Toyota Auto Finland Oy 1019670-5

Traffica Oy 1577184-4

Kisakeskussäätiö sr 0858476-8

Turun Aikuiskoulutussäätiö sr 0142247-5

Turun Ammattiopistosäätiö sr 0276652-8 2 2
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Liite 1, sivu 8 / 10 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN VUODEN 2022 TOISEN LISÄSUORITEPÄÄTÖKSEN LIITERAPORTTI VN/24867/2022

Koulutuksen järjestäjä Y-tunnus

AEL-Amiedu Oy 3008326-5Rakennusteollisuus RT ry 0215303-5

Rastor-instituutti ry 0201689-0

Raudaskylän Kristillinen Opisto r.y. 0195258-0

Rovalan Setlementti ry 0210668-5

Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä 0973110-9

Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä 0139545-4

SASKY koulutuskuntayhtymä 0204964-1

Satakunnan koulutuskuntayhtymä 0203929-1

Savon Koulutuskuntayhtymä 1852679-9

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä 1007629-5

Suomen Diakoniaopisto - SDO Oy 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 Kultur0988182-8

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

Kisakeskussäätiö sr 0858476-8

Turun Aikuiskoulutussäätiö sr 0142247-5

Turun Ammattiopistosäätiö sr 0276652-8

2 2a 2b 2c 2d 3

Harkinnan-

varainen korotus

- josta TA-

lisäpäätös

- josta koronavirus-

epidemian johdosta 

tarvittaviin tukitoimiin 

(LTA2-päätös)

- josta työvoima-

koulutuksena 

järjestettävän hoiva-

avustajakoulutuksen 

lisäämiseen (LTA4-päätös)

- josta Ukrainasta 

tulleille pakolaisille 

järjestettävään 

koulutukseen 

(LTA4-päätös)

Perusrahoitus yhteensä 

vuoden 2022 toisella 

lisäsuoritepäätöksellä

53 130 €

59 236 €

17 000 € 17 000 € 17 000 €

208 890 € 100 890 € 108 000 € 815 300 €

150 000 € 30 000 € 120 000 € 506 641 €

205 000 € 5 000 € 135 000 € 35 000 € 30 000 € 1 050 189 €

95 000 € 80 000 € 15 000 € 120 038 €

840 000 € 0 € 750 000 € 70 000 € 20 000 € 2 021 064 €

1 090 000 € 895 000 € 110 000 € 85 000 € 1 971 830 €

285 000 € 0 € 260 000 € 25 000 € 961 639 €

14 000 € 14 000 € 14 000 €

3 000 € 3 000 € 68 343 €

50 000 € 50 000 € 66 488 €

45 000 € 0 € 45 000 € 71 870 €

137 000 € 122 000 € 15 000 € 289 060 €

130 000 € 130 000 € 130 000 €

88 000 € 88 000 € 88 000 €

515 000 € 0 € 500 000 € 15 000 € 0 € 750 724 €

65 000 € 65 000 € 612 173 €

290 000 € 0 € 250 000 € 40 000 € 2 119 612 €

16 000 € 0 € 16 000 € 168 671 €

60 000 € 60 000 € 75 878 €

30 000 € 30 000 € 30 000 €

146 000 € 146 000 € 159 435 €
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Liite 1, sivu 9 / 10 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN VUODEN 2022 TOISEN LISÄSUORITEPÄÄTÖKSEN LIITERAPORTTI VN/24867/2022

1 1a 1b 1c 1d

Koulutuksen järjestäjä Y-tunnus Tavoitteellinen 

opiskelija-

vuosimäärä

- josta TA-

lisäpäätös

- josta koronavirus-

epidemian johdosta 

tarvittaviin tukitoimiin 

(LTA2-päätös)

- josta työvoima-

koulutuksena 

järjestettävän hoiva-

avustajakoulutuksen 

lisäämiseen (LTA4-päätös)

- josta Ukrainasta 

tulleille pakolaisille 

järjestettävään 

koulutukseen 

(LTA4-päätös)

Turun kaupunki 0204819-8 160 125 35

Turun kristillisen opiston säätiö sr 0915313-4

Turun musiikinopetus Oy 2962876-6 1 1

TYA-oppilaitos Oy 0871305-6

Työtehoseura ry 0202496-2

Vaasan kaupunki 0209602-6

Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä 0206289-7

Valkealan Kristillisen Kansanopiston kannatusyhdistys r.y.0163408-0

Valtakunnallinen valmennus- ja liikuntakeskus Oy 1053500-9

Vantaan kaupunki 0124610-9 97 97 0

Varalan Säätiö sr 0155689-5 2 2

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä 0214765-5 51 28 20 3

Äänekosken Ammatillisen Koulutuksen kuntayhtymä 0208589-6 33 33 0

Raportti yhteensä 4 044 2 657 747 335 305
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Liite 1, sivu 10 / 10 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN VUODEN 2022 TOISEN LISÄSUORITEPÄÄTÖKSEN LIITERAPORTTI VN/24867/2022

Koulutuksen järjestäjä Y-tunnus

AEL-Amiedu Oy 3008326-5Turun kaupunki 0204819-8

Turun kristillisen opiston säätiö sr 0915313-4

Turun musiikinopetus Oy 2962876-6

TYA-oppilaitos Oy 0871305-6

Työtehoseura ry 0202496-2

Vaasan kaupunki 0209602-6

Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä 0206289-7

Valkealan Kristillisen Kansanopiston kannatusyhdistys r.y.0163408-0

Valtakunnallinen valmennus- ja liikuntakeskus Oy 1053500-9

Vantaan kaupunki 0124610-9

Varalan Säätiö sr 0155689-5

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä 0214765-5
Äänekosken Ammatillisen Koulutuksen kuntayhtymä 0208589-6

Raportti yhteensä

2 2a 2b 2c 2d 3

Harkinnan-

varainen korotus

- josta TA-

lisäpäätös

- josta koronavirus-

epidemian johdosta 

tarvittaviin tukitoimiin 

(LTA2-päätös)

- josta työvoima-

koulutuksena 

järjestettävän hoiva-

avustajakoulutuksen 

lisäämiseen (LTA4-päätös)

- josta Ukrainasta 

tulleille pakolaisille 

järjestettävään 

koulutukseen 

(LTA4-päätös)

Perusrahoitus yhteensä 

vuoden 2022 toisella 

lisäsuoritepäätöksellä

487 000 € 372 000 € 115 000 € 1 499 516 €

8 550 €

147 000 € 110 000 € 37 000 € 147 000 €

167 000 € 162 000 € 0 € 5 000 € 167 000 €

250 000 € 250 000 € 250 000 €

22 000 € 22 000 € 22 000 €

157 000 € 5 000 € 152 000 € 810 433 €

10 000 € 10 000 € 27 099 €

325 000 € 0 € 315 000 € 10 000 € 710 953 €

0 € 0 € 230 228 €

22 323 149 € 508 916 € 19 925 516 € 943 672 € 945 045 € 57 443 643 €
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Liite 2, sivu 1 / 10 Vuoden 2022 talousarvion määrärahasta varainhoitovuoden aikana jaettavaksi jätetty perusrahoitus VN/24867/2022

1 1a 2 3 4

Koulutuksen järjestäjä Y-tunnus Tavoitteellinen 

opiskelija-

vuosimäärä

- josta lähihoitaja-

koulutuksen 

lisäämiseen

Profiili-

kerroin

Painotetut 

tavoitteelliset 

opiskelijavuodet

Perusrahoitus 

tavoitteellisten 

opiskelijavuosien 

perusteella

AEL-Amiedu Oy 3008326-5 74 50 0,86141 63,7 389 006,0

Ahlmanin koulun Säätiö sr 0155402-1 4 1,12382 4,5 27 481,0

Fintraffic Lennonvarmistus Oy 2767840-1 0,95000 0,0 0,0

Aitoon Emäntäkoulu Oy 0150951-1 5 5,97641 29,9 182 595,0

Ammattiopisto Spesia Oy 2811092-2 71 5,35362 380,1 2 321 214,0

Ava-instituutin kannatusyhdistys ry 0211060-9 5 0,72540 3,6 21 985,0

Axxell Utbildning Ab 2064886-7 8 1,07760 8,6 52 519,0

Careeria Oy 2918298-7 25 20 0,97366 24,3 148 396,0

Cimson Koulutuspalvelut Oy 2189108-4 0,79069 0,0 0,0

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 0502454-6 58 1,01339 58,8 359 083,0

Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä 1027740-9 76 53 1,08663 82,6 504 426,0

Etelä-Savon Koulutus Oy 2249317-6 1,20856 0,0 0,0

Eurajoen kristillisen opiston kannatusyhdistys r.y. 0203717-3 0,72540 0,0 0,0

Folkhälsan Utbildning Ab 2334857-9 1 1,63821 1,6 9 771,0

Fria Kristliga Folkhögskolföreningen FKF rf 0209492-8 0 1,74063 0,0 0,0

Fysikaalinen hoitolaitos Arcus Lumio & Pirttimaa 0734567-7 0,75918 0,0 0,0

Haapaveden Opiston kannatusyhdistys ry 0209770-7 3 1,04446 3,1 18 931,0

Harjun Oppimiskeskus Oy 1055483-2 3 1,72242 5,2 31 756,0

Haus Kehittämiskeskus Oy 1778388-1 0,72540 0,0 0,0

Helsingin kaupunki 0201256-6 1,10498 0,0 0,0

Helsingin Konservatorion Säätiö sr 0201252-3 1,46856 0,0 0,0

Helsinki Business College Oy 2162576-3 0,89702 0,0 0,0

Hengitysliitto ry 0201472-1 144 5,07073 730,2 4 459 222,0

Hevosopisto Oy 0934732-6 1,58345 0,0 0,0

Hyria koulutus Oy 2250205-2 114 71 1,07584 122,6 748 700,0

Hämeen ammatti-instituutti Oy 2627679-3 1,23799 0,0 0,0

Itä-Karjalan Kansanopistoseura ry 0207329-7 0 1,46083 0,0 0,0

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä 0207390-8 38 19 1,07759 40,9 249 770,0

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy 0167924-6 0,74986 0,0 0,0

Joensuun kaupunki 0242746-2 0 1,45074 0,0 0,0

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä 0210010-1 1,14924 0,0 0,0
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Liite 2, sivu 2 / 10 Vuoden 2022 talousarvion määrärahasta varainhoitovuoden aikana jaettavaksi jätetty perusrahoitus VN/24867/2022

Koulutuksen järjestäjä Y-tunnus

AEL-Amiedu Oy 3008326-5

Ahlmanin koulun Säätiö sr 0155402-1

Fintraffic Lennonvarmistus Oy 2767840-1

Aitoon Emäntäkoulu Oy 0150951-1

Ammattiopisto Spesia Oy 2811092-2

Ava-instituutin kannatusyhdistys ry 0211060-9

Axxell Utbildning Ab 2064886-7

Careeria Oy 2918298-7

Cimson Koulutuspalvelut Oy 2189108-4

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 0502454-6

Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä 1027740-9

Etelä-Savon Koulutus Oy 2249317-6

Eurajoen kristillisen opiston kannatusyhdistys r.y. 0203717-3

Folkhälsan Utbildning Ab 2334857-9

Fria Kristliga Folkhögskolföreningen FKF rf 0209492-8

Fysikaalinen hoitolaitos Arcus Lumio & Pirttimaa 0734567-7

Haapaveden Opiston kannatusyhdistys ry 0209770-7

Harjun Oppimiskeskus Oy 1055483-2

Haus Kehittämiskeskus Oy 1778388-1

Helsingin kaupunki 0201256-6

Helsingin Konservatorion Säätiö sr 0201252-3

Helsinki Business College Oy 2162576-3

Hengitysliitto ry 0201472-1

Hevosopisto Oy 0934732-6

Hyria koulutus Oy 2250205-2

Hämeen ammatti-instituutti Oy 2627679-3

Itä-Karjalan Kansanopistoseura ry 0207329-7

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä 0207390-8

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy 0167924-6

Joensuun kaupunki 0242746-2

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä 0210010-1

5 5a 5b 5c 6

Harkinnan-

varainen 

korotus

- josta oppivelvollisuuslain 

mukaisten majoitus- ja 

matkakorvausten vuoksi 

aiheutuvien kustannusten 

kattamiseksi

- josta erityisen 

kalliin 

koulutuksen 

lisäämiseen

- josta muusta 

sellaisesta syystä, joka 

ei ollut ennakoitavissa 

varsinaista suorite-

päätöstä tehtäessä

Perusrahoitus yhteensä,

TA-lisäpäätös

0 € 0 € 389 006 €

27 481 €

182 595 €

0 € 0 € 2 321 214 €

21 985 €

17 250 € 17 250 € 69 769 €

148 396 €

359 083 €

260 000 € 0 € 260 000 € 764 426 €

9 771 €

0 €

18 931 €

31 756 €

4 459 222 €

0 € 0 € 748 700 €

0 € 0 € 0 €

249 770 €

0 €
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Liite 2, sivu 3 / 10 Vuoden 2022 talousarvion määrärahasta varainhoitovuoden aikana jaettavaksi jätetty perusrahoitus VN/24867/2022

1 1a 2 3 4

Koulutuksen järjestäjä Y-tunnus Tavoitteellinen 

opiskelija-

vuosimäärä

- josta lähihoitaja-

koulutuksen 

lisäämiseen

Profiili-

kerroin

Painotetut 

tavoitteelliset 

opiskelijavuodet

Perusrahoitus 

tavoitteellisten 

opiskelijavuosien 

perusteella

Jollas-Opisto Oy 1637771-8 0,72540 0,0 0,0

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia 0208201-1 1,08581 0,0 0,0

Jyväskylän kristillisen opiston säätiö sr 1605076-6 4 0,92374 3,7 22 595,0

Jyväskylän Talouskouluyhdistys r.y. 0942165-3 1,08983 0,0 0,0

Järviseudun Koulutuskuntayhtymä 1807931-9 0 1,29206 0,0 0,0

Kajaanin kaupunki 0214958-9 41 17 1,09722 45,0 274 808,0

Kalajoen Kristillisen Opiston Kannatusyhdistys ry 0209892-9 1,12471 0,0 0,0

Kanneljärven Kansanopiston kannatusyhdistys r.y. 0213977-8 1,26796 0,0 0,0

Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 0213502-1 0,91806 0,0 0,0

Karstulan Evankelisen Kansanopiston kannatusyhdistys ry0208362-0 0,77856 0,0 0,0

Kellosepäntaidon Edistämissäätiö sr 0101304-9 1 1,05035 1,1 6 718,0

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia 2109309-0 82 65 1,11080 91,1 556 334,0

Keski-Pohjanmaan Konservatorion Kannatusyhdistys ry1943518-6 0 1,46735 0,0 0,0

Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä 0208916-8 81 50 1,20022 97,2 593 586,0

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 0213834-5 29 6 1,07241 31,1 189 923,0

Kiinteistöalan Koulutussäätiö sr 0774302-6 0,87082 0,0 0,0

Kiipulasäätiö sr 0147520-0 22 5,47978 120,6 736 486,0

Kirkkopalvelut ry 0215281-7 50 50 1,02593 51,3 313 281,0

Kisakalliosäätiö sr 0128756-8 6 1,68698 10,1 61 679,0

Kiteen Evankelisen Kansanopiston kannatusyhdistys ry0207572-7 1 0,78010 0,8 4 885,0

KONE Hissit Oy 1904292-1 0,72540 0,0 0,0

Korpisaaren Säätiö sr 0536496-2 2 1,15633 2,3 14 046,0

Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä 1958694-5 65 15 1,13512 73,8 450 686,0

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä 0993644-6 125 70 1,04928 131,2 801 219,0

Koulutuskuntayhtymä OSAO 0992445-3 129 32 1,14196 147,3 899 539,0

Koulutuskuntayhtymä Tavastia 0205303-4 20 1,08193 21,6 131 908,0

Kouvolan Ammattiopisto Oy 3213129-1 1,02200 0,0 0,0

KSAK Oy 0832600-5 0,83690 0,0 0,0

Kuopion Konservatorion kannatusyhdistys r.y. 0207862-9 1,46797 0,0 0,0

Kuopion Talouskoulun kannatusyhdistys r.y. 0207872-5 1 1,07961 1,1 6 718,0

Kuortaneen Urheiluopistosäätiö sr 0180124-8 0 1,43913 0,0 0,0
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Liite 2, sivu 4 / 10 Vuoden 2022 talousarvion määrärahasta varainhoitovuoden aikana jaettavaksi jätetty perusrahoitus VN/24867/2022

Koulutuksen järjestäjä Y-tunnus

AEL-Amiedu Oy 3008326-5Jollas-Opisto Oy 1637771-8

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia 0208201-1

Jyväskylän kristillisen opiston säätiö sr 1605076-6

Jyväskylän Talouskouluyhdistys r.y. 0942165-3

Järviseudun Koulutuskuntayhtymä 1807931-9

Kajaanin kaupunki 0214958-9

Kalajoen Kristillisen Opiston Kannatusyhdistys ry 0209892-9

Kanneljärven Kansanopiston kannatusyhdistys r.y. 0213977-8

Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 0213502-1

Karstulan Evankelisen Kansanopiston kannatusyhdistys ry0208362-0

Kellosepäntaidon Edistämissäätiö sr 0101304-9

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia 2109309-0

Keski-Pohjanmaan Konservatorion Kannatusyhdistys ry1943518-6

Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä 0208916-8

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 0213834-5

Kiinteistöalan Koulutussäätiö sr 0774302-6

Kiipulasäätiö sr 0147520-0

Kirkkopalvelut ry 0215281-7

Kisakalliosäätiö sr 0128756-8

Kiteen Evankelisen Kansanopiston kannatusyhdistys ry0207572-7

KONE Hissit Oy 1904292-1

Korpisaaren Säätiö sr 0536496-2

Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä 1958694-5

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä 0993644-6

Koulutuskuntayhtymä OSAO 0992445-3

Koulutuskuntayhtymä Tavastia 0205303-4

Kouvolan Ammattiopisto Oy 3213129-1

KSAK Oy 0832600-5

Kuopion Konservatorion kannatusyhdistys r.y. 0207862-9

Kuopion Talouskoulun kannatusyhdistys r.y. 0207872-5

Kuortaneen Urheiluopistosäätiö sr 0180124-8

5 5a 5b 5c 6

Harkinnan-

varainen 

korotus

- josta oppivelvollisuuslain 

mukaisten majoitus- ja 

matkakorvausten vuoksi 

aiheutuvien kustannusten 

kattamiseksi

- josta erityisen 

kalliin 

koulutuksen 

lisäämiseen

- josta muusta 

sellaisesta syystä, joka 

ei ollut ennakoitavissa 

varsinaista suorite-

päätöstä tehtäessä

Perusrahoitus yhteensä,

TA-lisäpäätös

22 595 €

0 €

274 808 €

6 718 €

0 € 0 € 556 334 €

0 €

593 586 €

189 923 €

736 486 €

313 281 €

61 679 €

4 885 €

14 046 €

450 686 €

0 € 0 € 801 219 €

899 539 €

131 908 €

5 000 € 5 000 € 5 000 €

0 € 0 € 0 €

6 718 €

0 €
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Liite 2, sivu 5 / 10 Vuoden 2022 talousarvion määrärahasta varainhoitovuoden aikana jaettavaksi jätetty perusrahoitus VN/24867/2022

1 1a 2 3 4

Koulutuksen järjestäjä Y-tunnus Tavoitteellinen 

opiskelija-

vuosimäärä

- josta lähihoitaja-

koulutuksen 

lisäämiseen

Profiili-

kerroin

Painotetut 

tavoitteelliset 

opiskelijavuodet

Perusrahoitus 

tavoitteellisten 

opiskelijavuosien 

perusteella

Kvarnen samkommun 0209021-4 0,99510 0,0 0,0

Laajasalon opiston säätiö sr 0200004-7 0,73761 0,0 0,0

Lahden kansanopiston säätiö sr 0149666-9 0,73215 0,0 0,0

Lahden Konservatorio Oy 0149057-4 1,44029 0,0 0,0

Live-säätiö sr 0201375-3 50 4,75566 237,8 1 452 209,0

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä 0626288-8 1,02160 0,0 0,0

Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä 0204023-3 67 67 1,03104 69,1 421 983,0

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 0203167-9 1,09462 0,0 0,0

Länsirannikon Koulutus Oy 2245018-4 57 26 1,06597 60,8 371 296,0

Maalariammattikoulun kannatusyhdistys r.y. 0222804-1 1,04148 0,0 0,0

Management Institute of Finland MIF Oy 2460281-5 0,72540 0,0 0,0

Marttayhdistysten liitto ry 0187711-1 2 0,96840 1,9 11 603,0

Mercuria kauppaoppilaitos Oy 0503417-0 7 0,82388 5,8 35 420,0

Meyer Turku Oy 0772017-4 0,72446 0,0 0,0

Optima samkommun 0796234-1 13 1,50699 19,6 119 694,0

Oulun kaupunki 0187690-1 1,46144 0,0 0,0

Paasikiviopistoyhdistys r.y. 0365121-2 1,43894 0,0 0,0

Palkansaajien koulutussäätiö sr 0882817-9 0,90473 0,0 0,0

Palloilu Säätiö sr 0153158-3 0,80903 0,0 0,0

Peimarin koulutuskuntayhtymä 0823246-3 0 1,20268 0,0 0,0

Perho Liiketalousopisto Oy 2734201-9 14 0,91712 12,8 78 168,0

Peräpohjolan Kansanopiston kannatusyhdistys ry 0193507-8 1,15336 0,0 0,0

Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä 0212371-7 74 50 1,15501 85,5 522 136,0

Pohjois-Satakunnan Kansanopiston kannatusyhdistys r.y.0280690-5 0,91560 0,0 0,0

Pohjois-Savon Kansanopistoseura r.y. 0214822-8 0 1,18748 0,0 0,0

Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö sr 0828475-7 0,83879 0,0 0,0

Pop & Jazz Konservatorion Säätiö sr 0908429-8 1 1,37514 1,4 8 550,0

Portaanpää ry 0207972-8 0 1,11687 0,0 0,0

Koulutuskuntayhtymä Brahe 0210287-9 7 1,20907 8,5 51 908,0

Raahen Porvari- ja Kauppakoulurahasto sr 0189373-6 4 0,84292 3,4 20 763,0

Raision Seudun Koulutuskuntayhtymä 0204427-7 1,00299 0,0 0,0
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Liite 2, sivu 6 / 10 Vuoden 2022 talousarvion määrärahasta varainhoitovuoden aikana jaettavaksi jätetty perusrahoitus VN/24867/2022

Koulutuksen järjestäjä Y-tunnus

AEL-Amiedu Oy 3008326-5Kvarnen samkommun 0209021-4

Laajasalon opiston säätiö sr 0200004-7

Lahden kansanopiston säätiö sr 0149666-9

Lahden Konservatorio Oy 0149057-4

Live-säätiö sr 0201375-3

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä 0626288-8

Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä 0204023-3

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 0203167-9

Länsirannikon Koulutus Oy 2245018-4

Maalariammattikoulun kannatusyhdistys r.y. 0222804-1

Management Institute of Finland MIF Oy 2460281-5

Marttayhdistysten liitto ry 0187711-1

Mercuria kauppaoppilaitos Oy 0503417-0

Meyer Turku Oy 0772017-4

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-Karjalan Koulutuskuntayhtymä 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

Koulutuskuntayhtymä Brahe 0210287-9

Raahen Porvari- ja Kauppakoulurahasto sr 0189373-6

Raision Seudun Koulutuskuntayhtymä 0204427-7

5 5a 5b 5c 6

Harkinnan-

varainen 

korotus

- josta oppivelvollisuuslain 

mukaisten majoitus- ja 

matkakorvausten vuoksi 

aiheutuvien kustannusten 

kattamiseksi

- josta erityisen 

kalliin 

koulutuksen 

lisäämiseen

- josta muusta 

sellaisesta syystä, joka 

ei ollut ennakoitavissa 

varsinaista suorite-

päätöstä tehtäessä

Perusrahoitus yhteensä,

TA-lisäpäätös

0 € 0 € 1 452 209 €

421 983 €

0 € 0 € 0 € 371 296 €

11 603 €

35 420 €

5 776 € 5 776 € 0 € 125 470 €

0 € 0 € 0 €

78 168 €

522 136 €

0 €

8 550 €

0 €

51 908 €

20 763 €
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Liite 2, sivu 7 / 10 Vuoden 2022 talousarvion määrärahasta varainhoitovuoden aikana jaettavaksi jätetty perusrahoitus VN/24867/2022

1 1a 2 3 4

Koulutuksen järjestäjä Y-tunnus Tavoitteellinen 

opiskelija-

vuosimäärä

- josta lähihoitaja-

koulutuksen 

lisäämiseen

Profiili-

kerroin

Painotetut 

tavoitteelliset 

opiskelijavuodet

Perusrahoitus 

tavoitteellisten 

opiskelijavuosien 

perusteella

Rakennusteollisuus RT ry 0215303-5 10 0,86679 8,7 53 130,0

Rastor-instituutti ry 0201689-0 13 0,74511 9,7 59 236,0

Raudaskylän Kristillinen Opisto r.y. 0195258-0 0,75173 0,0 0,0

Rovalan Setlementti ry 0210668-5 1,13890 0,0 0,0

Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä 0973110-9 80 60 1,24134 99,3 606 410,0

Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä 0139545-4 11 1,08128 11,9 72 672,0

SASKY koulutuskuntayhtymä 0204964-1 65 9 1,05655 68,7 419 541,0

Satakunnan koulutuskuntayhtymä 0203929-1 1,03243 0,0 0,0

Savon Koulutuskuntayhtymä 1852679-9 130 60 1,10571 143,7 877 554,0

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä 1007629-5 78 34 1,13679 88,7 541 678,0

Suomen Diakoniaopisto - SDO Oy 2756786-7 95 95 1,07603 102,2 624 120,0

Suomen Ilmailuopisto Oy 1728925-0 1,03242 0,0 0,0

Suomen kansallisooppera ja -baletti sr 0116936-9 0 1,10482 0,0 0,0

Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry 0242525-6 0,99510 0,0 0,0

Suomen Nuoriso-Opiston kannatusyhdistys ry 0207230-7 1 1,53428 1,5 9 160,0

Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö 0202512-1 2 1,36963 2,7 16 488,0

Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy 0681365-1 6 0,73172 4,4 26 870,0

Suomen Yrittäjäopisto Oy 0208850-1 6 0,80397 4,8 29 313,0

Suupohjan Koulutuskuntayhtymä 0973712-1 1,24839 0,0 0,0

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab 1648362-5 1,06916 0,0 0,0

Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur0988182-8 26 14 1,13539 29,5 180 152,0

Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr 0155651-0 78 37 0,91432 71,3 435 418,0

Tampereen kaupunki 0211675-2 183 83 1,13044 206,9 1 263 507,0

Tampereen Musiikkiopiston Säätiö sr 0206148-0 1,32023 0,0 0,0

Tanhuvaaran Säätiö sr 0166930-4 1 1,78504 1,8 10 992,0

Tohtori Matthias Ingmanin säätiö sr 0172730-8 0 1,29558 0,0 0,0

Toyota Auto Finland Oy 1019670-5 0,72540 0,0 0,0

Traffica Oy 1577184-4 0,98589 0,0 0,0

Kisakeskussäätiö sr 0858476-8 0,72540 0,0 0,0

Turun Aikuiskoulutussäätiö sr 0142247-5 0,91266 0,0 0,0

Turun Ammattiopistosäätiö sr 0276652-8 2 1,08396 2,2 13 435,0
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Liite 2, sivu 8 / 10 Vuoden 2022 talousarvion määrärahasta varainhoitovuoden aikana jaettavaksi jätetty perusrahoitus VN/24867/2022

Koulutuksen järjestäjä Y-tunnus

AEL-Amiedu Oy 3008326-5Rakennusteollisuus RT ry 0215303-5

Rastor-instituutti ry 0201689-0

Raudaskylän Kristillinen Opisto r.y. 0195258-0

Rovalan Setlementti ry 0210668-5

Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä 0973110-9

Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä 0139545-4

SASKY koulutuskuntayhtymä 0204964-1

Satakunnan koulutuskuntayhtymä 0203929-1

Savon Koulutuskuntayhtymä 1852679-9

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä 1007629-5

Suomen Diakoniaopisto - SDO Oy 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 Kultur0988182-8

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

Kisakeskussäätiö sr 0858476-8

Turun Aikuiskoulutussäätiö sr 0142247-5

Turun Ammattiopistosäätiö sr 0276652-8

5 5a 5b 5c 6

Harkinnan-

varainen 

korotus

- josta oppivelvollisuuslain 

mukaisten majoitus- ja 

matkakorvausten vuoksi 

aiheutuvien kustannusten 

kattamiseksi

- josta erityisen 

kalliin 

koulutuksen 

lisäämiseen

- josta muusta 

sellaisesta syystä, joka 

ei ollut ennakoitavissa 

varsinaista suorite-

päätöstä tehtäessä

Perusrahoitus yhteensä,

TA-lisäpäätös

53 130 €

59 236 €

100 890 € 100 890 € 707 300 €

72 672 €

5 000 € 5 000 € 424 541 €

0 € 0 € 877 554 €

541 678 €

0 € 0 € 624 120 €

0 €

9 160 €

16 488 €

0 € 0 € 26 870 €

29 313 €

0 € 0 € 0 € 180 152 €

435 418 €

0 € 0 € 1 263 507 €

0 € 0 € 0 € 10 992 €

0 €

13 435 €
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Liite 2, sivu 9 / 10 Vuoden 2022 talousarvion määrärahasta varainhoitovuoden aikana jaettavaksi jätetty perusrahoitus VN/24867/2022

1 1a 2 3 4

Koulutuksen järjestäjä Y-tunnus Tavoitteellinen 

opiskelija-

vuosimäärä

- josta lähihoitaja-

koulutuksen 

lisäämiseen

Profiili-

kerroin

Painotetut 

tavoitteelliset 

opiskelijavuodet

Perusrahoitus 

tavoitteellisten 

opiskelijavuosien 

perusteella

Turun kaupunki 0204819-8 125 92 1,03619 129,5 790 837,0

Turun kristillisen opiston säätiö sr 0915313-4 0,98189 0,0 0,0

Turun musiikinopetus Oy 2962876-6 1 1,40995 1,4 8 550,0

TYA-oppilaitos Oy 0871305-6 0,72540 0,0 0,0

Työtehoseura ry 0202496-2 1,06801 0,0 0,0

Vaasan kaupunki 0209602-6 1,03907 0,0 0,0

Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä 0206289-7 1,06077 0,0 0,0

Valkealan Kristillisen Kansanopiston kannatusyhdistys r.y.0163408-0 0,72540 0,0 0,0

Valtakunnallinen valmennus- ja liikuntakeskus Oy 1053500-9 1,68219 0,0 0,0

Vantaan kaupunki 0124610-9 97 32 1,10272 107,0 653 433,0

Varalan Säätiö sr 0155689-5 2 1,39248 2,8 17 099,0

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä 0214765-5 28 1,24076 34,7 211 908,0

Äänekosken Ammatillisen Koulutuksen kuntayhtymä 0208589-6 33 24 1,14294 37,7 230 228,0

Raportti yhteensä 2 657 1 201 4 066,7 24 834 727,0
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Liite 2, sivu 10 / 10 Vuoden 2022 talousarvion määrärahasta varainhoitovuoden aikana jaettavaksi jätetty perusrahoitus VN/24867/2022

Koulutuksen järjestäjä Y-tunnus

AEL-Amiedu Oy 3008326-5Turun kaupunki 0204819-8

Turun kristillisen opiston säätiö sr 0915313-4

Turun musiikinopetus Oy 2962876-6

TYA-oppilaitos Oy 0871305-6

Työtehoseura ry 0202496-2

Vaasan kaupunki 0209602-6

Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä 0206289-7

Valkealan Kristillisen Kansanopiston kannatusyhdistys r.y.0163408-0

Valtakunnallinen valmennus- ja liikuntakeskus Oy 1053500-9

Vantaan kaupunki 0124610-9

Varalan Säätiö sr 0155689-5

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä 0214765-5
Äänekosken Ammatillisen Koulutuksen kuntayhtymä 0208589-6

Raportti yhteensä

5 5a 5b 5c 6

Harkinnan-

varainen 

korotus

- josta oppivelvollisuuslain 

mukaisten majoitus- ja 

matkakorvausten vuoksi 

aiheutuvien kustannusten 

kattamiseksi

- josta erityisen 

kalliin 

koulutuksen 

lisäämiseen

- josta muusta 

sellaisesta syystä, joka 

ei ollut ennakoitavissa 

varsinaista suorite-

päätöstä tehtäessä

Perusrahoitus yhteensä,

TA-lisäpäätös

790 837 €

8 550 €

110 000 € 110 000 € 0 € 110 000 €

5 000 € 5 000 € 658 433 €

17 099 €

0 € 0 € 211 908 €

230 228 €

508 916 € 123 916 € 125 000 € 260 000 € 25 343 643 €
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Liite 3, sivu 1 / 5 Vuoden 2022 toisen lisätalousarvion rahoitus koronavirusepidemian johdosta tarvittaviin tukitoimiin VN/24867/2022

1 2 3 4 5 6

Koulutuksen järjestäjä Y-tunnus Tavoitteellinen 

opiskelija-

vuosimäärä

Profiili-

kerroin

Painotetut 

tavoitteelliset 

opiskelijavuodet

Perusrahoitus 

tavoitteellisten 

opiskelijavuosien 

perusteella

Harkinnan-

varainen 

korotus

Perusrahoitus yhteensä 

koronavirusepidemian 

johdosta tarvittaviin 

tukitoimiin

AEL-Amiedu Oy 3008326-5 150 0,86141 129,2 789 005 € 150 000 € 939 005 €

Ahlmanin koulun Säätiö sr 0155402-1 1,12382 50 000 € 50 000 €

Fintraffic Lennonvarmistus Oy 2767840-1 0,95000

Aitoon Emäntäkoulu Oy 0150951-1 5,97641

Ammattiopisto Spesia Oy 2811092-2 5,35362 485 000 € 485 000 €

Ava-instituutin kannatusyhdistys ry 0211060-9 0,72540 20 000 € 20 000 €

Axxell Utbildning Ab 2064886-7 10 1,07760 10,8 65 954 € 65 954 €

Careeria Oy 2918298-7 0,97366 765 000 € 765 000 €

Cimson Koulutuspalvelut Oy 2189108-4 0,79069

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 0502454-6 1,01339 1 262 000 € 1 262 000 €

Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä 1027740-9 1,08663 300 000 € 300 000 €

Etelä-Savon Koulutus Oy 2249317-6 1,20856 50 000 € 50 000 €

Eurajoen kristillisen opiston kannatusyhdistys r.y. 0203717-3 0,72540

Folkhälsan Utbildning Ab 2334857-9 1,63821 21 000 € 21 000 €

Fria Kristliga Folkhögskolföreningen FKF rf 0209492-8 1,74063

Fysikaalinen hoitolaitos Arcus Lumio & Pirttimaa 0734567-7 0,75918

Haapaveden Opiston kannatusyhdistys ry 0209770-7 10 1,04446 10,4 63 511 € 18 000 € 81 511 €

Harjun Oppimiskeskus Oy 1055483-2 1,72242 32 000 € 32 000 €

Haus Kehittämiskeskus Oy 1778388-1 0,72540

Helsingin kaupunki 0201256-6 1,10498 1 250 000 € 1 250 000 €

Helsingin Konservatorion Säätiö sr 0201252-3 1,46856

Helsinki Business College Oy 2162576-3 0,89702 0 € 0 €

Hengitysliitto ry 0201472-1 45 5,07073 228,2 1 393 583 € 1 393 583 €

Hevosopisto Oy 0934732-6 18 1,58345 28,5 174 045 € 65 000 € 239 045 €

Hyria koulutus Oy 2250205-2 60 1,07584 64,6 394 503 € 637 000 € 1 031 503 €

Hämeen ammatti-instituutti Oy 2627679-3 9 1,23799 11,1 67 786 € 145 000 € 212 786 €

Itä-Karjalan Kansanopistoseura ry 0207329-7 1,46083 8 000 € 8 000 €

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä 0207390-8 1,07759 150 000 € 150 000 €

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy 0167924-6 0,74986

Joensuun kaupunki 0242746-2 1,45074

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä 0210010-1 1,14924 500 000 € 500 000 €
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Liite 3, sivu 2 / 5 Vuoden 2022 toisen lisätalousarvion rahoitus koronavirusepidemian johdosta tarvittaviin tukitoimiin VN/24867/2022

1 2 3 4 5 6

Koulutuksen järjestäjä Y-tunnus Tavoitteellinen 

opiskelija-

vuosimäärä

Profiili-

kerroin

Painotetut 

tavoitteelliset 

opiskelijavuodet

Perusrahoitus 

tavoitteellisten 

opiskelijavuosien 

perusteella

Harkinnan-

varainen 

korotus

Perusrahoitus yhteensä 

koronavirusepidemian 

johdosta tarvittaviin 

tukitoimiin

Jollas-Opisto Oy 1637771-8 0,72540

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia 0208201-1 1,08581

Jyväskylän kristillisen opiston säätiö sr 1605076-6 10 0,92374 9,2 56 183 € 85 000 € 141 183 €

Jyväskylän Talouskouluyhdistys r.y. 0942165-3 1,08983 25 000 € 25 000 €

Järviseudun Koulutuskuntayhtymä 1807931-9 1,29206

Kajaanin kaupunki 0214958-9 1,09722 10 000 € 10 000 €

Kalajoen Kristillisen Opiston Kannatusyhdistys ry 0209892-9 1,12471 33 000 € 33 000 €

Kanneljärven Kansanopiston kannatusyhdistys r.y. 0213977-8 1,26796

Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 0213502-1 0,91806

Karstulan Evankelisen Kansanopiston kannatusyhdistys ry0208362-0 0,77856

Kellosepäntaidon Edistämissäätiö sr 0101304-9 1,05035

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia 2109309-0 1,11080

Keski-Pohjanmaan Konservatorion Kannatusyhdistys ry1943518-6 3 1,46735 4,4 26 870 € 9 000 € 35 870 €

Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä 0208916-8 25 1,20022 30,0 183 205 € 180 000 € 363 205 €

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 0213834-5 1,07241 800 000 € 800 000 €

Kiinteistöalan Koulutussäätiö sr 0774302-6 0,87082 0 € 0 €

Kiipulasäätiö sr 0147520-0 5,47978

Kirkkopalvelut ry 0215281-7 1,02593 320 000 € 320 000 €

Kisakalliosäätiö sr 0128756-8 1,68698 20 000 € 20 000 €

Kiteen Evankelisen Kansanopiston kannatusyhdistys ry0207572-7 0,78010

KONE Hissit Oy 1904292-1 0,72540

Korpisaaren Säätiö sr 0536496-2 5 1,15633 5,8 35 420 € 35 420 €

Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä 1958694-5 1,13512 216 000 € 216 000 €

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä 0993644-6 1,04928 950 000 € 950 000 €

Koulutuskuntayhtymä OSAO 0992445-3 173 1,14196 197,6 1 206 714 € 2 028 000 € 3 234 714 €

Koulutuskuntayhtymä Tavastia 0205303-4 1,08193 500 000 € 500 000 €

Kouvolan Ammattiopisto Oy 3213129-1 1,02200 225 000 € 225 000 €

KSAK Oy 0832600-5 0,83690

Kuopion Konservatorion kannatusyhdistys r.y. 0207862-9 1,46797 12 000 € 12 000 €

Kuopion Talouskoulun kannatusyhdistys r.y. 0207872-5 1,07961

Kuortaneen Urheiluopistosäätiö sr 0180124-8 1,43913
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Liite 3, sivu 3 / 5 Vuoden 2022 toisen lisätalousarvion rahoitus koronavirusepidemian johdosta tarvittaviin tukitoimiin VN/24867/2022
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tukitoimiin

Kvarnen samkommun 0209021-4 0,99510

Laajasalon opiston säätiö sr 0200004-7 0,73761

Lahden kansanopiston säätiö sr 0149666-9 0,73215 4 516 € 4 516 €

Lahden Konservatorio Oy 0149057-4 2 1,44029 2,9 17 710 € 17 710 €

Live-säätiö sr 0201375-3 4,75566 180 000 € 180 000 €

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä 0626288-8 1,02160 129 000 € 129 000 €

Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä 0204023-3 1,03104 436 000 € 436 000 €

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 0203167-9 1,09462 300 000 € 300 000 €

Länsirannikon Koulutus Oy 2245018-4 1,06597 701 000 € 701 000 €

Maalariammattikoulun kannatusyhdistys r.y. 0222804-1 1,04148 93 000 € 93 000 €

Management Institute of Finland MIF Oy 2460281-5 0,72540

Marttayhdistysten liitto ry 0187711-1 0,96840 41 000 € 41 000 €

Mercuria kauppaoppilaitos Oy 0503417-0 0,82388

Meyer Turku Oy 0772017-4 0,72446

Optima samkommun 0796234-1 1,50699 60 000 € 60 000 €

Oulun kaupunki 0187690-1 1,46144

Paasikiviopistoyhdistys r.y. 0365121-2 1 1,43894 1,4 8 550 € 26 000 € 34 550 €

Palkansaajien koulutussäätiö sr 0882817-9 0,90473

Palloilu Säätiö sr 0153158-3 0,80903 6 000 € 6 000 €

Peimarin koulutuskuntayhtymä 0823246-3 1,20268 150 000 € 150 000 €

Perho Liiketalousopisto Oy 2734201-9 0,91712

Peräpohjolan Kansanopiston kannatusyhdistys ry 0193507-8 1,15336 17 000 € 17 000 €

Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä 0212371-7 1,15501 1 000 000 € 1 000 000 €

Pohjois-Satakunnan Kansanopiston kannatusyhdistys r.y.0280690-5 0,91560

Pohjois-Savon Kansanopistoseura r.y. 0214822-8 1,18748 15 000 € 15 000 €

Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö sr 0828475-7 0,83879 54 000 € 54 000 €

Pop & Jazz Konservatorion Säätiö sr 0908429-8 5 1,37514 6,9 42 137 € 42 137 €

Portaanpää ry 0207972-8 1,11687

Koulutuskuntayhtymä Brahe 0210287-9 15 1,20907 18,1 110 534 € 185 000 € 295 534 €

Raahen Porvari- ja Kauppakoulurahasto sr 0189373-6 0,84292 23 000 € 23 000 €

Raision Seudun Koulutuskuntayhtymä 0204427-7 1,00299 100 000 € 100 000 €
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johdosta tarvittaviin 
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Rakennusteollisuus RT ry 0215303-5 0,86679

Rastor-instituutti ry 0201689-0 0,74511

Raudaskylän Kristillinen Opisto r.y. 0195258-0 0,75173 17 000 € 17 000 €

Rovalan Setlementti ry 0210668-5 1,13890

Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä 0973110-9 1,24134 108 000 € 108 000 €

Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä 0139545-4 1,08128

SASKY koulutuskuntayhtymä 0204964-1 50 1,05655 52,8 322 442 € 135 000 € 457 442 €

Satakunnan koulutuskuntayhtymä 0203929-1 1,03243 80 000 € 80 000 €

Savon Koulutuskuntayhtymä 1852679-9 20 1,10571 22,1 134 961 € 750 000 € 884 961 €

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä 1007629-5 1,13679 895 000 € 895 000 €

Suomen Diakoniaopisto - SDO Oy 2756786-7 1,07603 260 000 € 260 000 €

Suomen Ilmailuopisto Oy 1728925-0 1,03242

Suomen kansallisooppera ja -baletti sr 0116936-9 0 1,10482 0,0 0 € 14 000 € 14 000 €

Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry 0242525-6 0,99510

Suomen Nuoriso-Opiston kannatusyhdistys ry 0207230-7 6 1,53428 9,2 56 183 € 3 000 € 59 183 €

Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö 0202512-1 1,36963 50 000 € 50 000 €

Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy 0681365-1 0,73172 45 000 € 45 000 €

Suomen Yrittäjäopisto Oy 0208850-1 20 0,80397 16,1 98 320 € 122 000 € 220 320 €

Suupohjan Koulutuskuntayhtymä 0973712-1 1,24839 130 000 € 130 000 €

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab 1648362-5 1,06916 88 000 € 88 000 €

Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur0988182-8 5 1,13539 5,7 34 809 € 500 000 € 534 809 €

Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr 0155651-0 0,91432 65 000 € 65 000 €

Tampereen kaupunki 0211675-2 70 1,13044 79,1 483 052 € 250 000 € 733 052 €

Tampereen Musiikkiopiston Säätiö sr 0206148-0 1,32023

Tanhuvaaran Säätiö sr 0166930-4 13 1,78504 23,2 141 679 € 16 000 € 157 679 €

Tohtori Matthias Ingmanin säätiö sr 0172730-8 2 1,29558 2,6 15 878 € 60 000 € 75 878 €

Toyota Auto Finland Oy 1019670-5 0,72540

Traffica Oy 1577184-4 0,98589 30 000 € 30 000 €

Kisakeskussäätiö sr 0858476-8 0,72540

Turun Aikuiskoulutussäätiö sr 0142247-5 0,91266

Turun Ammattiopistosäätiö sr 0276652-8 1,08396 146 000 € 146 000 €
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Turun kaupunki 0204819-8 1,03619 372 000 € 372 000 €

Turun kristillisen opiston säätiö sr 0915313-4 0,98189

Turun musiikinopetus Oy 2962876-6 1,40995

TYA-oppilaitos Oy 0871305-6 0,72540

Työtehoseura ry 0202496-2 1,06801 37 000 € 37 000 €

Vaasan kaupunki 0209602-6 1,03907 162 000 € 162 000 €

Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä 0206289-7 1,06077 250 000 € 250 000 €

Valkealan Kristillisen Kansanopiston kannatusyhdistys r.y.0163408-0 0,72540

Valtakunnallinen valmennus- ja liikuntakeskus Oy 1053500-9 1,68219 22 000 € 22 000 €

Vantaan kaupunki 0124610-9 1,10272 152 000 € 152 000 €

Varalan Säätiö sr 0155689-5 1,39248 10 000 € 10 000 €

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä 0214765-5 20 1,24076 24,8 151 450 € 315 000 € 466 450 €

Äänekosken Ammatillisen Koulutuksen kuntayhtymä 0208589-6 1,14294

Raportti yhteensä 747 994,7 6 074 484 € 19 925 516 € 26 000 000 €
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Koulutuksen järjestäjä Y-tunnus Tavoitteellinen 

opiskelija-

vuosimäärä

Profiili-

kerroin

Painotetut 

tavoitteelliset 
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järjestettävän hoiva-

avustajakoulutuksen 

lisäämiseen

AEL-Amiedu Oy 3008326-5 11 0,86141 9,5 58 015 € 50 000 € 108 015 €

Ahlmanin koulun Säätiö sr 0155402-1 1,12382

Fintraffic Lennonvarmistus Oy 2767840-1 0,95000

Aitoon Emäntäkoulu Oy 0150951-1 5,97641

Ammattiopisto Spesia Oy 2811092-2 5,35362

Ava-instituutin kannatusyhdistys ry 0211060-9 0,72540

Axxell Utbildning Ab 2064886-7 1,07760

Careeria Oy 2918298-7 38 0,97366 37,0 225 953 € 115 000 € 340 953 €

Cimson Koulutuspalvelut Oy 2189108-4 0,79069

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 0502454-6 6 1,01339 6,1 37 252 € 30 000 € 67 252 €

Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä 1027740-9 25 1,08663 27,2 166 106 € 166 106 €

Etelä-Savon Koulutus Oy 2249317-6 1,20856 0 € 0 €

Eurajoen kristillisen opiston kannatusyhdistys r.y. 0203717-3 0,72540

Folkhälsan Utbildning Ab 2334857-9 1,63821

Fria Kristliga Folkhögskolföreningen FKF rf 0209492-8 1,74063

Fysikaalinen hoitolaitos Arcus Lumio & Pirttimaa 0734567-7 0,75918

Haapaveden Opiston kannatusyhdistys ry 0209770-7 1,04446

Harjun Oppimiskeskus Oy 1055483-2 1,72242

Haus Kehittämiskeskus Oy 1778388-1 0,72540

Helsingin kaupunki 0201256-6 1,10498 0 € 0 €

Helsingin Konservatorion Säätiö sr 0201252-3 1,46856

Helsinki Business College Oy 2162576-3 0,89702

Hengitysliitto ry 0201472-1 5,07073

Hevosopisto Oy 0934732-6 1,58345

Hyria koulutus Oy 2250205-2 28 1,07584 30,1 183 816 € 130 000 € 313 816 €

Hämeen ammatti-instituutti Oy 2627679-3 1,23799

Itä-Karjalan Kansanopistoseura ry 0207329-7 1,46083

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä 0207390-8 20 1,07759 21,6 131 908 € 131 908 €

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy 0167924-6 0,74986

Joensuun kaupunki 0242746-2 1,45074

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä 0210010-1 1,14924
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järjestettävän hoiva-

avustajakoulutuksen 

lisäämiseen

Jollas-Opisto Oy 1637771-8 0,72540

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia 0208201-1 1,08581

Jyväskylän kristillisen opiston säätiö sr 1605076-6 0,92374

Jyväskylän Talouskouluyhdistys r.y. 0942165-3 1,08983

Järviseudun Koulutuskuntayhtymä 1807931-9 1,29206

Kajaanin kaupunki 0214958-9 10 1,09722 11,0 67 175 € 67 175 €

Kalajoen Kristillisen Opiston Kannatusyhdistys ry 0209892-9 1,12471

Kanneljärven Kansanopiston kannatusyhdistys r.y. 0213977-8 1,26796

Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 0213502-1 0,91806

Karstulan Evankelisen Kansanopiston kannatusyhdistys ry0208362-0 0,77856

Kellosepäntaidon Edistämissäätiö sr 0101304-9 1,05035

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia 2109309-0 8 1,11080 8,9 54 351 € 54 351 €

Keski-Pohjanmaan Konservatorion Kannatusyhdistys ry1943518-6 1,46735

Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä 0208916-8 4 1,20022 4,8 29 313 € 15 000 € 44 313 €

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 0213834-5 7 1,07241 7,5 45 801 € 35 000 € 80 801 €

Kiinteistöalan Koulutussäätiö sr 0774302-6 0,87082

Kiipulasäätiö sr 0147520-0 5,47978

Kirkkopalvelut ry 0215281-7 9 1,02593 9,2 56 183 € 43 672 € 99 855 €

Kisakalliosäätiö sr 0128756-8 1,68698

Kiteen Evankelisen Kansanopiston kannatusyhdistys ry0207572-7 0,78010

KONE Hissit Oy 1904292-1 0,72540

Korpisaaren Säätiö sr 0536496-2 1,15633

Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä 1958694-5 10 1,13512 11,4 69 618 € 45 000 € 114 618 €

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä 0993644-6 11 1,04928 11,5 70 229 € 50 000 € 120 229 €

Koulutuskuntayhtymä OSAO 0992445-3 11 1,14196 12,6 76 946 € 76 946 €

Koulutuskuntayhtymä Tavastia 0205303-4 6 1,08193 6,5 39 695 € 30 000 € 69 695 €

Kouvolan Ammattiopisto Oy 3213129-1 1,02200

KSAK Oy 0832600-5 0,83690

Kuopion Konservatorion kannatusyhdistys r.y. 0207862-9 1,46797

Kuopion Talouskoulun kannatusyhdistys r.y. 0207872-5 1,07961

Kuortaneen Urheiluopistosäätiö sr 0180124-8 1,43913
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1 2 3 4 5 6

Koulutuksen järjestäjä Y-tunnus Tavoitteellinen 

opiskelija-

vuosimäärä

Profiili-

kerroin

Painotetut 

tavoitteelliset 

opiskelijavuodet

Perusrahoitus 

tavoitteellisten 

opiskelijavuosien 

perusteella

Harkinnan-

varainen 

korotus

Perusrahoitus yhteensä

työvoimakoulutuksena 

järjestettävän hoiva-

avustajakoulutuksen 

lisäämiseen

Kvarnen samkommun 0209021-4 0,99510

Laajasalon opiston säätiö sr 0200004-7 0,73761

Lahden kansanopiston säätiö sr 0149666-9 0,73215

Lahden Konservatorio Oy 0149057-4 1,44029

Live-säätiö sr 0201375-3 4,75566

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä 0626288-8 10 1,02160 10,2 62 290 € 62 290 €

Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä 0204023-3 1,03104

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 0203167-9 5 1,09462 5,5 33 588 € 15 000 € 48 588 €

Länsirannikon Koulutus Oy 2245018-4 4 1,06597 4,3 26 259 € 20 000 € 46 259 €

Maalariammattikoulun kannatusyhdistys r.y. 0222804-1 1,04148

Management Institute of Finland MIF Oy 2460281-5 0,72540

Marttayhdistysten liitto ry 0187711-1 0,96840

Mercuria kauppaoppilaitos Oy 0503417-0 0,82388

Meyer Turku Oy 0772017-4 0,72446

Optima samkommun 0796234-1 1,50699

Oulun kaupunki 0187690-1 1,46144

Paasikiviopistoyhdistys r.y. 0365121-2 1,43894

Palkansaajien koulutussäätiö sr 0882817-9 0,90473

Palloilu Säätiö sr 0153158-3 0,80903

Peimarin koulutuskuntayhtymä 0823246-3 1,20268

Perho Liiketalousopisto Oy 2734201-9 0,91712

Peräpohjolan Kansanopiston kannatusyhdistys ry 0193507-8 1,15336

Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä 0212371-7 17 1,15501 19,6 119 694 € 80 000 € 199 694 €

Pohjois-Satakunnan Kansanopiston kannatusyhdistys r.y.0280690-5 0,91560

Pohjois-Savon Kansanopistoseura r.y. 0214822-8 1,18748

Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö sr 0828475-7 10 0,83879 8,4 51 298 € 51 298 €

Pop & Jazz Konservatorion Säätiö sr 0908429-8 1,37514

Portaanpää ry 0207972-8 1,11687

Koulutuskuntayhtymä Brahe 0210287-9 1,20907

Raahen Porvari- ja Kauppakoulurahasto sr 0189373-6 0,84292

Raision Seudun Koulutuskuntayhtymä 0204427-7 1,00299 0 € 0 €

Liite Yhtymähallitus 13.12.2022 §116

https://sign.visma.net/fi/document-check/ff880c79-2d23-41b1-8c6f-40afe5d057fe

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



Liite 4, sivu 4 / 5 Vuoden 2022 neljännen lisätalousarvion rahoitus työvoimakoulutuksena järjestettävän hoiva-avustajakoulutuksen lisäämiseen VN/24867/2022

1 2 3 4 5 6

Koulutuksen järjestäjä Y-tunnus Tavoitteellinen 

opiskelija-

vuosimäärä

Profiili-

kerroin

Painotetut 

tavoitteelliset 

opiskelijavuodet

Perusrahoitus 

tavoitteellisten 

opiskelijavuosien 

perusteella

Harkinnan-

varainen 

korotus

Perusrahoitus yhteensä

työvoimakoulutuksena 

järjestettävän hoiva-

avustajakoulutuksen 

lisäämiseen

Rakennusteollisuus RT ry 0215303-5 0,86679

Rastor-instituutti ry 0201689-0 0,74511

Raudaskylän Kristillinen Opisto r.y. 0195258-0 0,75173

Rovalan Setlementti ry 0210668-5 1,13890

Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä 0973110-9 1,24134

Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä 0139545-4 6 1,08128 6,5 39 695 € 30 000 € 69 695 €

SASKY koulutuskuntayhtymä 0204964-1 7 1,05655 7,4 45 191 € 35 000 € 80 191 €

Satakunnan koulutuskuntayhtymä 0203929-1 1,03243

Savon Koulutuskuntayhtymä 1852679-9 18 1,10571 19,9 121 526 € 70 000 € 191 526 €

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä 1007629-5 23 1,13679 26,1 159 389 € 110 000 € 269 389 €

Suomen Diakoniaopisto - SDO Oy 2756786-7 8 1,07603 8,6 52 519 € 25 000 € 77 519 €

Suomen Ilmailuopisto Oy 1728925-0 1,03242

Suomen kansallisooppera ja -baletti sr 0116936-9 1,10482

Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry 0242525-6 0,99510

Suomen Nuoriso-Opiston kannatusyhdistys ry 0207230-7 1,53428

Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö 0202512-1 1,36963

Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy 0681365-1 0,73172

Suomen Yrittäjäopisto Oy 0208850-1 0,80397

Suupohjan Koulutuskuntayhtymä 0973712-1 1,24839

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab 1648362-5 1,06916

Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur0988182-8 3 1,13539 3,4 20 763 € 15 000 € 35 763 €

Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr 0155651-0 20 0,91432 18,3 111 755 € 111 755 €

Tampereen kaupunki 0211675-2 1,13044

Tampereen Musiikkiopiston Säätiö sr 0206148-0 1,32023

Tanhuvaaran Säätiö sr 0166930-4 1,78504

Tohtori Matthias Ingmanin säätiö sr 0172730-8 1,29558

Toyota Auto Finland Oy 1019670-5 0,72540

Traffica Oy 1577184-4 0,98589

Kisakeskussäätiö sr 0858476-8 0,72540

Turun Aikuiskoulutussäätiö sr 0142247-5 0,91266

Turun Ammattiopistosäätiö sr 0276652-8 1,08396
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Turun kaupunki 0204819-8 1,03619

Turun kristillisen opiston säätiö sr 0915313-4 0,98189

Turun musiikinopetus Oy 2962876-6 1,40995

TYA-oppilaitos Oy 0871305-6 0,72540

Työtehoseura ry 0202496-2 1,06801

Vaasan kaupunki 0209602-6 1,03907 0 € 0 €

Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä 0206289-7 1,06077

Valkealan Kristillisen Kansanopiston kannatusyhdistys r.y.0163408-0 0,72540

Valtakunnallinen valmennus- ja liikuntakeskus Oy 1053500-9 1,68219

Vantaan kaupunki 0124610-9 1,10272

Varalan Säätiö sr 0155689-5 1,39248

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä 0214765-5 1,24076

Äänekosken Ammatillisen Koulutuksen kuntayhtymä 0208589-6 1,14294

Raportti yhteensä 335 353,1 2 156 328 € 943 672 € 3 100 000 €
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1 2 3 4 5 6

Koulutuksen järjestäjä Y-tunnus Tavoitteellinen 

opiskelija-

vuosimäärä

Profiili-

kerroin

Painotetut 

tavoitteelliset 

opiskelijavuodet

Perusrahoitus 

tavoitteellisten 

opiskelijavuosien 

perusteella

Harkinnan-

varainen 

korotus

Perusrahoitus yhteensä 

Ukrainasta tulleille 

pakolaisille 

järjestettävään 

koulutukseen

AEL-Amiedu Oy 3008326-5 0 0,86141 0,0 0 € 0 € 0 €

Ahlmanin koulun Säätiö sr 0155402-1 1,12382

Fintraffic Lennonvarmistus Oy 2767840-1 0,95000

Aitoon Emäntäkoulu Oy 0150951-1 5,97641

Ammattiopisto Spesia Oy 2811092-2 5,35362

Ava-instituutin kannatusyhdistys ry 0211060-9 0,72540

Axxell Utbildning Ab 2064886-7 0 1,07760 0,0 0 € 0 €

Careeria Oy 2918298-7 0,97366

Cimson Koulutuspalvelut Oy 2189108-4 0,79069

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 0502454-6 23 1,01339 23,3 142 290 € 75 000 € 217 290 €

Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä 1027740-9 7 1,08663 7,6 46 412 € 23 045 € 69 457 €

Etelä-Savon Koulutus Oy 2249317-6 1,20856 30 000 € 30 000 €

Eurajoen kristillisen opiston kannatusyhdistys r.y. 0203717-3 0,72540

Folkhälsan Utbildning Ab 2334857-9 1,63821

Fria Kristliga Folkhögskolföreningen FKF rf 0209492-8 1,74063

Fysikaalinen hoitolaitos Arcus Lumio & Pirttimaa 0734567-7 0,75918

Haapaveden Opiston kannatusyhdistys ry 0209770-7 0 1,04446 0,0 0 € 0 € 0 €

Harjun Oppimiskeskus Oy 1055483-2 1,72242

Haus Kehittämiskeskus Oy 1778388-1 0,72540

Helsingin kaupunki 0201256-6 1,10498 35 000 € 35 000 €

Helsingin Konservatorion Säätiö sr 0201252-3 1,46856

Helsinki Business College Oy 2162576-3 0,89702

Hengitysliitto ry 0201472-1 5,07073

Hevosopisto Oy 0934732-6 1,58345

Hyria koulutus Oy 2250205-2 5 1,07584 5,4 32 977 € 15 000 € 47 977 €

Hämeen ammatti-instituutti Oy 2627679-3 1,23799

Itä-Karjalan Kansanopistoseura ry 0207329-7 1,46083

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä 0207390-8 0 1,07759 0,0 0 € 0 €

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy 0167924-6 0,74986

Vuoden 2022 neljännen lisätalousarvion rahoitus Ukrainasta tulleille pakolaisille järjestettävään ammatilliseen koulutukseen ja tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen
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Vuoden 2022 neljännen lisätalousarvion rahoitus Ukrainasta tulleille pakolaisille järjestettävään ammatilliseen koulutukseen ja tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen

Joensuun kaupunki 0242746-2 1,45074

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä 0210010-1 1,14924

Jollas-Opisto Oy 1637771-8 0,72540

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia 0208201-1 1,08581

Jyväskylän kristillisen opiston säätiö sr 1605076-6 0,92374

Jyväskylän Talouskouluyhdistys r.y. 0942165-3 0 1,08983 0,0 0 € 0 €

Järviseudun Koulutuskuntayhtymä 1807931-9 15 1,29206 19,4 118 473 € 50 000 € 168 473 €

Kajaanin kaupunki 0214958-9 0 1,09722 0,0 0 € 0 € 0 €

Kalajoen Kristillisen Opiston Kannatusyhdistys ry 0209892-9 1,12471

Kanneljärven Kansanopiston kannatusyhdistys r.y. 0213977-8 1,26796

Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 0213502-1 0,91806

Karstulan Evankelisen Kansanopiston kannatusyhdistys ry0208362-0 0,77856

Kellosepäntaidon Edistämissäätiö sr 0101304-9 1,05035

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia 2109309-0 0 1,11080 0,0 0 € 0 €

Keski-Pohjanmaan Konservatorion Kannatusyhdistys ry1943518-6 1,46735

Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä 0208916-8 6 1,20022 7,2 43 969 € 17 000 € 60 969 €

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 0213834-5 18 1,07241 19,3 117 862 € 60 000 € 177 862 €

Kiinteistöalan Koulutussäätiö sr 0774302-6 0,87082

Kiipulasäätiö sr 0147520-0 5,47978

Kirkkopalvelut ry 0215281-7 0 1,02593 0,0 0 € 0 € 0 €

Kisakalliosäätiö sr 0128756-8 1,68698

Kiteen Evankelisen Kansanopiston kannatusyhdistys ry0207572-7 0,78010

KONE Hissit Oy 1904292-1 0,72540

Korpisaaren Säätiö sr 0536496-2 1,15633

Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä 1958694-5 2 1,13512 2,3 14 046 € 5 000 € 19 046 €

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä 0993644-6 7 1,04928 7,3 44 580 € 20 000 € 64 580 €

Koulutuskuntayhtymä OSAO 0992445-3 0 1,14196 0,0 0 € 0 €

Koulutuskuntayhtymä Tavastia 0205303-4 6 1,08193 6,5 39 695 € 20 000 € 59 695 €

Kouvolan Ammattiopisto Oy 3213129-1 1,02200
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Vuoden 2022 neljännen lisätalousarvion rahoitus Ukrainasta tulleille pakolaisille järjestettävään ammatilliseen koulutukseen ja tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen

KSAK Oy 0832600-5 0,83690

Kuopion Konservatorion kannatusyhdistys r.y. 0207862-9 0 1,46797 0,0 0 € 5 000 € 5 000 €

Kuopion Talouskoulun kannatusyhdistys r.y. 0207872-5 1,07961

Kuortaneen Urheiluopistosäätiö sr 0180124-8 1,43913

Kvarnen samkommun 0209021-4 0,99510

Laajasalon opiston säätiö sr 0200004-7 0,73761

Lahden kansanopiston säätiö sr 0149666-9 0,73215

Lahden Konservatorio Oy 0149057-4 1,44029

Live-säätiö sr 0201375-3 4,75566

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä 0626288-8 2 1,02160 2,0 12 214 € 12 214 €

Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä 0204023-3 11 1,03104 11,3 69 007 € 35 000 € 104 007 €

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 0203167-9 9 1,09462 9,9 60 458 € 30 000 € 90 458 €

Länsirannikon Koulutus Oy 2245018-4 11 1,06597 11,7 71 450 € 35 000 € 106 450 €

Maalariammattikoulun kannatusyhdistys r.y. 0222804-1 0 1,04148 0,0 0 € 0 €

Management Institute of Finland MIF Oy 2460281-5 0,72540

Marttayhdistysten liitto ry 0187711-1 0 0,96840 0,0 0 € 0 € 0 €

Mercuria kauppaoppilaitos Oy 0503417-0 0,82388

Meyer Turku Oy 0772017-4 0,72446

Optima samkommun 0796234-1 4 1,50699 6,0 36 641 € 36 641 €

Oulun kaupunki 0187690-1 1,46144

Paasikiviopistoyhdistys r.y. 0365121-2 1,43894

Palkansaajien koulutussäätiö sr 0882817-9 0,90473

Palloilu Säätiö sr 0153158-3 0,80903

Peimarin koulutuskuntayhtymä 0823246-3 30 1,20268 36,1 220 457 € 220 457 €

Perho Liiketalousopisto Oy 2734201-9 0,91712

Peräpohjolan Kansanopiston kannatusyhdistys ry 0193507-8 0 1,15336 0,0 0 € 0 € 0 €

Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä 0212371-7 11 1,15501 12,7 77 557 € 35 000 € 112 557 €

Pohjois-Satakunnan Kansanopiston kannatusyhdistys r.y.0280690-5 0,91560

Pohjois-Savon Kansanopistoseura r.y. 0214822-8 1,18748
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Vuoden 2022 neljännen lisätalousarvion rahoitus Ukrainasta tulleille pakolaisille järjestettävään ammatilliseen koulutukseen ja tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen

Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö sr 0828475-7 0,83879

Pop & Jazz Konservatorion Säätiö sr 0908429-8 1,37514

Portaanpää ry 0207972-8 1,11687

Koulutuskuntayhtymä Brahe 0210287-9 0 1,20907 0,0 0 € 0 € 0 €

Raahen Porvari- ja Kauppakoulurahasto sr 0189373-6 0,84292

Raision Seudun Koulutuskuntayhtymä 0204427-7 1,00299

Rakennusteollisuus RT ry 0215303-5 0,86679

Rastor-instituutti ry 0201689-0 0,74511

Raudaskylän Kristillinen Opisto r.y. 0195258-0 0,75173

Rovalan Setlementti ry 0210668-5 1,13890

Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä 0973110-9 1,24134

Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä 0139545-4 37 1,08128 40,0 244 274 € 120 000 € 364 274 €

SASKY koulutuskuntayhtymä 0204964-1 9 1,05655 9,5 58 015 € 30 000 € 88 015 €

Satakunnan koulutuskuntayhtymä 0203929-1 4 1,03243 4,1 25 038 € 15 000 € 40 038 €

Savon Koulutuskuntayhtymä 1852679-9 7 1,10571 7,7 47 023 € 20 000 € 67 023 €

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä 1007629-5 26 1,13679 29,6 180 763 € 85 000 € 265 763 €

Suomen Diakoniaopisto - SDO Oy 2756786-7 1,07603

Suomen Ilmailuopisto Oy 1728925-0 1,03242

Suomen kansallisooppera ja -baletti sr 0116936-9 1,10482

Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry 0242525-6 0,99510

Suomen Nuoriso-Opiston kannatusyhdistys ry 0207230-7 1,53428

Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö 0202512-1 1,36963

Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy 0681365-1 0,73172

Suomen Yrittäjäopisto Oy 0208850-1 5 0,80397 4,0 24 427 € 15 000 € 39 427 €

Suupohjan Koulutuskuntayhtymä 0973712-1 1,24839

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab 1648362-5 1,06916

Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur0988182-8 0 1,13539 0,0 0 € 0 € 0 €

Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr 0155651-0 0,91432

Tampereen kaupunki 0211675-2 12 1,13044 13,6 83 053 € 40 000 € 123 053 €
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Ukrainasta tulleille 

pakolaisille 

järjestettävään 

koulutukseen

Vuoden 2022 neljännen lisätalousarvion rahoitus Ukrainasta tulleille pakolaisille järjestettävään ammatilliseen koulutukseen ja tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen

Tampereen Musiikkiopiston Säätiö sr 0206148-0 1,32023

Tanhuvaaran Säätiö sr 0166930-4 1,78504

Tohtori Matthias Ingmanin säätiö sr 0172730-8 1,29558

Toyota Auto Finland Oy 1019670-5 0,72540

Traffica Oy 1577184-4 0,98589

Kisakeskussäätiö sr 0858476-8 0,72540

Turun Aikuiskoulutussäätiö sr 0142247-5 0,91266

Turun Ammattiopistosäätiö sr 0276652-8 1,08396

Turun kaupunki 0204819-8 35 1,03619 36,3 221 679 € 115 000 € 336 679 €

Turun kristillisen opiston säätiö sr 0915313-4 0,98189

Turun musiikinopetus Oy 2962876-6 1,40995

TYA-oppilaitos Oy 0871305-6 0,72540

Työtehoseura ry 0202496-2 1,06801

Vaasan kaupunki 0209602-6 1,03907 5 000 € 5 000 €

Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä 0206289-7 1,06077

Valkealan Kristillisen Kansanopiston kannatusyhdistys r.y.0163408-0 0,72540

Valtakunnallinen valmennus- ja liikuntakeskus Oy 1053500-9 1,68219

Vantaan kaupunki 0124610-9 0 1,10272 0,0 0 € 0 €

Varalan Säätiö sr 0155689-5 1,39248

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä 0214765-5 3 1,24076 3,7 22 595 € 10 000 € 32 595 €

Äänekosken Ammatillisen Koulutuksen kuntayhtymä 0208589-6 0 1,14294 0,0 0 € 0 € 0 €

Raportti yhteensä 305 336,5 2 054 955 € 945 045 € 3 000 000 €
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Harkinnanvaraisten korotusten perustelut, varainhoitovuoden aikana jaettavaksi jätetty perusrahoitus 

Yleisperustelut 

Harkinnanvaraista korotusta myönnetään sellaiseen tarpeeseen, joka ei ole ollut ennakoitavissa varsinaista 
suoritepäätöstä tehtäessä. Harkinnanvaraisten korotusten hakemukset pyydettiin hakulomakkeella 
erittelemään perusteluittain joko oppivelvollisuuslain mukaisten majoitus- ja matkakorvausten vuoksi 
aiheutuvien kustannusten kattamiseksi, erityisen kalliin koulutuksen tarjonnan lisäämiseen tai muusta 
sellaisesta syystä, joka ei ollut ennakoitavissa varsinaista suoritepäätöstä tehtäessä. 

Oppivelvollisuuslain mukaisten majoitus- ja matkakorvausten vuoksi aiheutuvien kustannusten 
kattamiseksi myönnettävä harkinnanvarainen korotus 

Oppivelvollisuuslain 19-21 §:ssä säädetään erityisistä majoitus- ja matkakorvauksista, jotka koulutuksen 
järjestäjä korvaa oppivelvolliselle, jonka matka kodista lähimpään soveltuvaan oppilaitokseen on yli 100 
kilometriä tai 1.8.2022 lukien myös lyhyemmille matkoille, jos päivittäinen koulumatka nopeinta 
matkustustapaa käyttäen kestää yli kolme tuntia. Perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta 
myönnetään oppivelvollisuuslain mukaisten majoitus- ja matkakorvausten vuoksi aiheutuvien kustannusten 
kattamiseksi, mikäli oppivelvolliset opiskelijat, joille korvauksia maksetaan, täyttävät laissa säädetyt ehdot. 
Harkinnanvarainen korotus myönnetään koulutuksen järjestäjille arvioitujen ja toteutuneiden kustannusten 
perusteella. 

Oppivelvollisuuslain 19 § 1 momentin mukaan oppivelvollinen on oikeutettu majoituskorvaukseen, jos: 

1) matka oppivelvollisen kodista lähimpään sellaiseen lukioon tai monialaiseen ammatilliseen 
oppilaitokseen, jossa on mahdollisuus saada opetusta oppivelvollisen perusopetuslain 10 §:ssä 
tarkoitetun opetuskielen mukaisesti suomen tai ruotsin kielellä, on yli 100 kilometriä tai jos 
päivittäinen koulumatka nopeinta matkustustapaa käyttäen kestää yli kolme tuntia; 

2) hän opiskelee sellaisessa edellä 1 kohdassa tarkoitetussa lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa, 
joka sijaitsee lähinnä oppivelvollisen kotia tai jonne muutoin joukkoliikennettä tai muuta soveltuvaa 
kulkutapaa käyttäen on nopein kulkuyhteys ja jossa on mahdollisuus saada opetusta oppivelvollisen 
perusopetuslain 10 §:ssä tarkoitetun opetuskielen mukaisesti suomen tai ruotsin kielellä; ja 

3) hänellä ei ole mahdollisuutta asua oppilaitoksen maksuttomassa asuntolassa. 

Oppivelvollisuuslain 19 §:n 4 momentin mukaan majoituskorvaukseen on vastaavin edellytyksin oikeutettu 
myös oppivelvollinen, joka opiskelee tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa tai työhön ja 
itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa. 

Oppivelvollisuuslain 21 § mukaan oppivelvollinen on oikeutettu matkakorvaukseen, jos hän saa 
majoituskorvausta. Matkakorvaukseen on oikeutettu myös maksuttomassa asuntolassa asuva 
oppivelvollinen, jos hän täyttää 19 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa, 19 §:n 4 momentin 1 ja 2 kohdassa tai 
20 §:ssä säädetyt edellytykset majoituskorvauksen myöntämiseksi, mutta hänellä ei ole oikeutta asua 
asuntolassa viikonloppuisin. 

Lisäksi tällä päätöksellä myönnetään harkinnanvaraista korotusta, mikäli koulutuksen järjestäjä on vuonna 
2022 korjannut vuonna 2021 tekemiään oppivelvollisten matkakorvauspäätöksiä siten, että oppivelvolliselle 
on myönnetty matkakorvausta vuonna 2021 toteutuneiden kustannusten perusteella. Koulutuksen 
järjestäjä on voinut joutua korjaamaan vuonna 2021 tekemiään oppivelvollisten matkakorvauspäätöksiä 
siksi, että Pohjois-Suomen hallinto-oikeus arvioi esimerkiksi päätöksellään 2.9.2022 (1181/2022) 
matkakorvauksen myöntämisedellytyksiä toisin kuin oppivelvollisuuslain hallituksen esityksessä on todettu. 

Erityisen kalliin koulutuksen lisäämiseen myönnettävä harkinnanvarainen korotus 
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Harkinnanvaraista korotusta myönnetään, mikäli työvoiman saatavuuden ja kohtaannon parantamiseksi 
ja/tai oppivelvollisten koulutukseen pääsyn turvaamiseksi välttämätön koulutustarjonnan lisäys kohdentuu 
erityisen kalliin koulutuksen järjestämiseen, eikä koulutuksen järjestäjällä ole kokonaisrahoituksensa 
puitteissa muutoin mahdollisuutta toteuttaa tarvittavaa lisäystä. Pääsääntöisesti lisäsuoritepäätöksen 
opiskelijavuosilisäykset tulee toteuttaa ilman tarvetta perusrahoituksen harkinnanvaraiseen korotukseen. 
Valmistelussa arvioitiin hakemuksissa esitettyjen erityisen kalliiden koulutusten keskimääräisiä kustannuksia 
suhteessa rahoitukseen hyödyntäen koulutuksen järjestäjien Opetushallitukselle ilmoittamia 
kustannustietoja. Harkinnanvaraista korotusta myönnetään, mikäli koulutus täyttää edellä kuvatut 
edellytykset ja sen kustannukset ovat yli kaksinkertaiset suhteessa perusrahoitukseen, joka koulutuksen 
järjestäjälle määräytyy kyseisessä koulutuksessa. 

Muusta sellaisesta syystä, joka ei ollut ennakoitavissa varsinaista suoritepäätöstä tehtäessä, myönnettävä 
harkinnanvarainen korotus 

Harkinnanvaraista korotusta myönnetään muusta syystä vain erityisen perusteltuihin tarpeisiin, jotka eivät 
olleet ennakoitavissa varsinaista suoritepäätöstä tehtäessä. Kustannusten nousun perusteella 
harkinnanvaraista korotusta ei tällä päätöksellä myönnetä, koska kustannusten nousua koskee suurta osaa 
koulutuksen järjestäjistä ja mahdollisesti muista poikkeavaa kustannusten nousua ei ole kyetty arvioimaan 
yhdenveroisesti koulutuksen järjestäjien välillä. 

 

Järjestäjäkohtaiset perustelut 

1. AEL-Amiedu Oy 

Opetus– ja kulttuuriministeriö ei korota koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen 
koulutuksen perusrahoitusta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 32 e §:n 
nojalla hakemuksessa mainitusta muusta syystä. Henkilöstön palkkakustannukset ovat tavanomaisia 
kustannuksia, jotka tulee voida kattaa suoriteperusteisella rahoituksella ilman perusrahoituksen 
harkinnanvaraista korotusta. 

2. Ammattiopisto Spesia Oy 

Opetus– ja kulttuuriministeriö ei korota koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen 
koulutuksen perusrahoitusta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 32 e §:n 
nojalla hakemuksessa mainitusta muusta syystä. Hakemuksessa mainitut TELMA- ja TUVA-koulutusten 
kustannukset ovat tavanomaisia kustannuksia, jotka tulee voida kattaa suoriteperusteisella rahoituksella 
ilman perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta. Kyseisten koulutusten ennakoitua enemmän 
kasvaneen määrän perusteella koulutuksen järjestäjälle myönnetään tällä päätöksellä rahoitusta 
tavoitteellisina opiskelijavuosina. 

3. Axxell Utbildning Ab 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta oppivelvollisuuslain mukaisten majoitus- ja matkakorvausten vuoksi aiheutuvien 
kustannusten kattamiseksi. Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 
toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 2 sarakkeesta 5a. Harkinnanvarainen korotus myönnetään koulutuksen 
järjestäjän arvioimien ja toteutuneiden kustannusten perusteella hakemuksessa esitetyn mukaisesti. 

4. Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä 
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Opetus- ja kulttuuriministeriö ei korota koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen 
koulutuksen perusrahoitusta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 32 e §:n 
nojalla erityisen kalliin koulutuksen lisäämiseen. Hakemuksessa mainitun koulutuksen, 
maarakennuskoneenkuljetuskoulutuksen, suoriteperusteinen rahoitus ei poikkea merkittävästi koulutuksen 
kustannuksista edellä yleisperusteluissa kuvatun mukaisesti arvioituna. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta hakemuksessa mainitusta muusta syystä. Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 
30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 2 sarakkeesta 5c. Harkinnanvaraista 
korotusta myönnetään huoltovarmuuden turvaamiseksi puutavara-ajoneuvokuljettajien 
ammattitutkintokoulutuksessa tarvittaviin kalustohankintoihin, koska koulutustarjonnan lisäys on 
välttämätöntä Saimaan kanavan tulevien puukuljetusten päätyttyä, sekä lisäksi puolustusvoimien kanssa 
tehtävän yhteistyön perusteella. 

5. Hyria koulutus Oy 

Opetus– ja kulttuuriministeriö ei korota koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen 
koulutuksen perusrahoitusta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 32 e §:n 
nojalla hakemuksessa mainitusta muusta syystä. Harkinnanvaraista korotusta myönnetään tällä päätöksellä 
erikseen Ukrainasta saapuneiden pakolaisten koulutukseen sekä työvoimakoulutuksena järjestettävään 
hoiva-avustajakoulutukseen. Muiden maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden keskimääräistä 
suuremman tuen tarve ei ole peruste myöntää harkinnanvaraista korotusta vaan kyse on tavanomaisista 
kustannuksista. 

6. Itä-Karjalan Kansanopistoseura ry 

Opetus– ja kulttuuriministeriö ei korota koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen 
koulutuksen perusrahoitusta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 32 e §:n 
nojalla hakemuksessa mainitusta muusta syystä. Harkinnanvaraista korotusta ei tällä päätöksellä myönnetä 
kustannustason nousun perusteella. 

7. Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia 

Opetus– ja kulttuuriministeriö ei korota koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen 
koulutuksen perusrahoitusta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 32 e §:n 
nojalla hakemuksessa mainitusta muusta syystä. Pienten toimipaikkojen korkeat kustannukset pitkien 
etäisyyksien alueilla ei ole sellainen erityisen perusteltu syy, jonka perusteella harkinnanvaraista korotusta 
myönnettäisiin. Harkinnanvaraista korotusta ei ole myöskään haettu sellaiseen tarpeeseen, joka ei olisi 
ollut ennakoitavissa varsinaista suoritepäätöstä tehtäessä. 

8. Koulutuskeskus Salpaus –kuntayhtymä 

Opetus– ja kulttuuriministeriö ei korota koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen 
koulutuksen perusrahoitusta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 32 e §:n 
nojalla hakemuksessa mainitusta muusta syystä. Harkinnanvaraista korotusta ei tällä päätöksellä myönnetä 
kustannustason nousun perusteella. 

9. Kouvolan Ammattiopisto Oy 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen 
koulutuksen perusrahoitusta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 32 e §:n 
nojalla erityisen kalliin koulutuksen lisäämiseen. Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 30.11.2022 
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päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 2 sarakkeesta 5b. Ministeriö myöntää 
harkinnanvaraista korotusta lentokoneasennuksen perustutkinnon järjestämiseen. Kyseisen koulutuksen 
suoriteperusteinen rahoitus poikkeaa merkittävästi koulutuksen kustannuksista edellä yleisperusteluissa 
kuvatun mukaisesti arvioituna. 

10. Kuopion Konservatorion kannatusyhdistys r.y. 

Opetus– ja kulttuuriministeriö ei korota koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen 
koulutuksen perusrahoitusta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 32 e §:n 
nojalla hakemuksessa mainitusta muusta syystä. Tällä päätöksellä myönnetään kuluvan vuoden toisessa 
lisätalousarviossa osoitettua lisärahoitusta koronavirusepidemian johdosta tarvittaviin tukitoimiin 
osaamisvajeiden paikkaamiseksi. Muu oppimisvajeen paikkaaminen ei ole sellainen erityisen perusteltu syy, 
jonka perusteella harkinnanvaraista korotusta myönnettäisiin. 

11. Live-säätiö sr 

Opetus– ja kulttuuriministeriö ei korota koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen 
koulutuksen perusrahoitusta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 32 e §:n 
nojalla hakemuksessa mainitusta muusta syystä. Hakemuksessa mainitut TELMA-koulutuksen kustannukset 
ovat tavanomaisia kustannuksia, jotka tulee voida kattaa suoriteperusteisella rahoituksella ilman 
perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta. Kyseisten koulutusten ennakoitua enemmän kasvaneen 
määrän perusteella koulutuksen järjestäjälle myönnetään tällä päätöksellä rahoitusta tavoitteellisina 
opiskelijavuosina. 

12. Länsirannikon Koulutus Oy 

Opetus- ja kulttuuriministeriö ei korota koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen 
koulutuksen perusrahoitusta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 32 e §:n 
nojalla erityisen kalliin koulutuksen lisäämiseen. Hakemuksessa mainitun koulutuksen, hoiva-alan 
kansainvälinen osaajatuonti, suoriteperusteinen rahoitus ei poikkea merkittävästi koulutuksen 
kustannuksista edellä yleisperusteluissa kuvatun mukaisesti arvioituna. Kansainvälistä osaajatuontia ei 
huomioida rahoituksessa korottavana perusteena, ja harkinnanvaraisen korotuksen tarpeellisuutta on 
arvioitu yleisesti sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon kustannusten ja rahoituksen perusteella. 

Opetus– ja kulttuuriministeriö ei korota koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen 
koulutuksen perusrahoitusta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 32 e §:n 
nojalla hakemuksessa mainitusta muusta syystä. Harkinnanvaraista korotusta myönnetään tällä päätöksellä 
erikseen Ukrainasta saapuneiden pakolaisten koulutukseen. Muiden turvapaikanhakijoiden tai 
maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden määrän kasvu ei ole peruste myöntää harkinnanvaraista 
korotusta vaan kyse on tavanomaisista kustannuksista. Harkinnanvaraista korotusta ei tällä päätöksellä 
myönnetä kustannustason nousun perusteella. 

13. Optima samkommun 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta oppivelvollisuuslain mukaisten majoitus- ja matkakorvausten vuoksi aiheutuvien 
kustannusten kattamiseksi. Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 
toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 2 sarakkeesta 5a. Harkinnanvarainen korotus myönnetään koulutuksen 
järjestäjän arvioimien ja toteutuneiden kustannusten perusteella hakemuksessa esitetyn mukaisesti. 
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Opetus- ja kulttuuriministeriö ei korota koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen 
koulutuksen perusrahoitusta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 32 e §:n 
nojalla erityisen kalliin koulutuksen lisäämiseen. Hakemuksessa mainittujen koulutusten, maatalousalan 
perustutkinto ja maatalousalan ammattitutkinto, suoriteperusteinen rahoitus ei poikkea merkittävästi 
koulutuksen kustannuksista edellä yleisperusteluissa kuvatun mukaisesti arvioituna. 

14. Peimarin koulutuskuntayhtymä 

Opetus– ja kulttuuriministeriö ei korota koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen 
koulutuksen perusrahoitusta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 32 e §:n 
nojalla hakemuksessa mainitusta muusta syystä. Harkinnanvaraista korotusta ei tällä päätöksellä myönnetä 
kustannustason nousun perusteella. 

15. Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta oppivelvollisuuslain mukaisten majoitus- ja matkakorvausten vuoksi aiheutuvien 
kustannusten kattamiseksi. Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 
2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 2 sarakkeesta 5a. Harkinnanvarainen korotus myönnetään 
koulutuksen järjestäjän arvioimien ja toteutuneiden kustannusten perusteella hakemuksessa esitetyn 
mukaisesti. Koulutuksen järjestäjä on vuonna 2022 korjannut vuonna 2021 tekemiään oppivelvollisten 
matkakorvauspäätöksiä siten, että oppivelvolliselle on myönnetty matkakorvausta vuonna 2021 
toteutuneiden kustannusten perusteella. Koulutuksen järjestäjä on joutunut korjaamaan tekemiään 
matkakorvauspäätöksiä siksi, että Pohjois-Suomen hallinto-oikeus arvioi esimerkiksi päätöksellään 2.9.2022 
(1181/2022) matkakorvauksen myöntämisedellytyksiä toisin kuin oppivelvollisuuslain hallituksen 
esityksessä on todettu. Harkinnanvaraisesta korotuksesta 31 220 euroa myönnetään vuonna 2021 
toteutuneiden kustannusten perusteella ja 69 670 euroa vuonna 2022 toteutuneiden kustannusten 
perusteella. 

16. SASKY koulutuskuntayhtymä 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen 
koulutuksen perusrahoitusta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 32 e §:n 
nojalla erityisen kalliin koulutuksen lisäämiseen. Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 30.11.2022 
päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 2 sarakkeesta 5b. Ministeriö myöntää 
harkinnanvaraista korotusta lentokoneasennuksen perustutkinnon järjestämiseen. Kyseisen koulutuksen 
suoriteperusteinen rahoitus poikkeaa merkittävästi koulutuksen kustannuksista edellä yleisperusteluissa 
kuvatun mukaisesti arvioituna. 

17. Savon Koulutuskuntayhtymä 

Opetus– ja kulttuuriministeriö ei korota koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen 
koulutuksen perusrahoitusta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 32 e §:n 
nojalla hakemuksessa mainitusta muusta syystä. Harkinnanvaraista korotusta ei tällä päätöksellä myönnetä 
kustannustason nousun perusteella. 

18. Suomen Diakoniaopisto - SDO Oy 

Opetus– ja kulttuuriministeriö ei korota koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen 
koulutuksen perusrahoitusta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 32 e §:n 
nojalla hakemuksessa mainitusta muusta syystä. Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden S2-opintojen 
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kustannukset ovat tavanomaisia kustannuksia, jotka tulee lähtökohtaisesti voida kattaa suoriteperusteisella 
rahoituksella ilman perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta. Ainoastaan työvoimakoulutuksena 
järjestettävään hoiva-avustajakoulutukseen sekä Ukrainasta saapuneiden pakolaisten koulutukseen 
myönnetään tällä päätöksellä harkinnanvaraista korotusta opiskelukielen oppimista tukevien opintojen 
perusteella. 

19. Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy 

Opetus– ja kulttuuriministeriö ei korota koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen 
koulutuksen perusrahoitusta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 32 e §:n 
nojalla hakemuksessa mainitusta muusta syystä. Ympäristöalan tutkintojen kustannusryhmän muuttuminen 
1.1.2022 lukien perustui seurantaryhmän koulutuksen toteutuneisiin kustannuksiin. Perusrahoituksen 
määräytymisessä käytetyn kustannuskertoimen muuttuminen ei ole peruste myöntää perusrahoituksen 
harkinnanvaraista korotusta. 

20. Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur 

Opetus- ja kulttuuriministeriö ei korota koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen 
koulutuksen perusrahoitusta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 32 e §:n 
nojalla erityisen kalliin koulutuksen lisäämiseen. Hakemuksessa mainitun koulutuksen, musiikkituotannon 
ammattitutkinto, suoriteperusteinen rahoitus ei poikkea merkittävästi koulutuksen kustannuksista edellä 
yleisperusteluissa kuvatun mukaisesti arvioituna. 

Opetus– ja kulttuuriministeriö ei korota koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen 
koulutuksen perusrahoitusta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 32 e §:n 
nojalla hakemuksessa mainitusta muusta syystä. Hakemuksessa mainitut oppivelvollisuuslain edellyttämät 
maksuttomat oppimateriaalit ja työvälineet huomioidaan rahoituksessa takautuvasti keskimääräisten 
kustannusten perusteella määräytyvällä korotuskertoimella perusrahoituksen profiilikertoimessa. 
Materiaalit tulee hankkia suoriteperusteisella rahoituksella ilman perusrahoituksen harkinnanvaraista 
korotusta. Taitaja-kisojen järjestäminen ei ole sellaista toimintaa, jonka perusteella myönnettäisiin 
valtionosuusrahoitusta. Harkinnanvaraista korotusta ei tällä päätöksellä myönnetä kustannustason nousun 
perusteella. 

21. Tampereen kaupunki 

Opetus- ja kulttuuriministeriö ei korota koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen 
koulutuksen perusrahoitusta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 32 e §:n 
nojalla erityisen kalliin koulutuksen lisäämiseen. Hakemuksessa mainitun koulutuksen, logistiikan 
perustutkinto, suoriteperusteinen rahoitus ei poikkea merkittävästi koulutuksen kustannuksista edellä 
yleisperusteluissa kuvatun mukaisesti arvioituna. 

22. Tanhuvaaran Säätiö sr 

Opetus- ja kulttuuriministeriö ei korota koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen 
koulutuksen perusrahoitusta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 32 e §:n 
nojalla erityisen kalliin koulutuksen lisäämiseen. Hakemuksessa mainittujen koulutusten, liikunnanohjauksen 
perustutkinto ja liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto, suoriteperusteinen rahoitus ei poikkea 
merkittävästi koulutuksen kustannuksista edellä yleisperusteluissa kuvatun mukaisesti arvioituna. 

Opetus– ja kulttuuriministeriö ei korota koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen 
koulutuksen perusrahoitusta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 32 e §:n 
nojalla hakemuksessa mainitusta muusta syystä. Henkilöstön palkkakustannukset ovat tavanomaisia 
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kustannuksia, jotka tulee voida kattaa suoriteperusteisella rahoituksella ilman perusrahoituksen 
harkinnanvaraista korotusta. 

23. Työtehoseura ry 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen 
koulutuksen perusrahoitusta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 32 e §:n 
nojalla erityisen kalliin koulutuksen lisäämiseen. Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 30.11.2022 
päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 2 sarakkeesta 5b. Ministeriö myöntää 
harkinnanvaraista korotusta nosturikoulutuksen (talonrakennuksen ammattitutkinto, tutkinnon osa 
torninosturin kuljetus) järjestämiseen. Kyseisen koulutuksen suoriteperusteinen rahoitus poikkeaa 
merkittävästi koulutuksen kustannuksista edellä yleisperusteluissa kuvatun mukaisesti arvioituna. 
Rahoitusjärjestelmässä ei ole määritetty painokerrointa osaamisalaa pienemmille kokonaisuuksille. Kyseessä 
olevalle erityisen kalliille nosturikoulutukselle (talonrakennuksen ammattitutkinto, tutkinnon osa 
torninosturin kuljetus) ei näin ollen ole soveltuvaa painokerrointa. 

Opetus– ja kulttuuriministeriö ei korota koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen 
koulutuksen perusrahoitusta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 32 e §:n 
nojalla hakemuksessa mainitusta muusta syystä. Harkinnanvaraista korotusta ei tällä päätöksellä myönnetä 
kustannustason nousun perusteella. 

24. Vantaan kaupunki 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen 
koulutuksen perusrahoitusta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 32 e §:n 
nojalla erityisen kalliin koulutuksen lisäämiseen. Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 30.11.2022 
päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 2 sarakkeesta 5b. Ministeriö myöntää 
harkinnanvaraista korotusta lentokoneasennuksen perustutkinnon järjestämiseen. Kyseisen koulutuksen 
suoriteperusteinen rahoitus poikkeaa merkittävästi koulutuksen kustannuksista edellä yleisperusteluissa 
kuvatun mukaisesti arvioituna. 

25. Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä 

Opetus– ja kulttuuriministeriö ei korota koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen 
koulutuksen perusrahoitusta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 32 e §:n 
nojalla hakemuksessa mainitusta muusta syystä. Harkinnanvaraista korotusta ei tällä päätöksellä myönnetä 
kustannustason nousun perusteella. 
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Harkinnanvaraisten korotusten perustelut, koronavirusepidemian johdosta tarvittaviin tukitoimiin 
osaamisvajeiden paikkaamiseksi ja opiskelijoiden hyvinvoinnin vahvistamiseksi myönnettävä lisärahoitus 

Yleisperustelut 

Lisärahoitusta myönnetään koulutuksen järjestäjille, jotka esittivät hakemuksessaan käyttävänsä 
harkinnanvaraisen korotuksen koronavirusepidemian johdosta tarvittaviin tukitoimiin osaamisvajeiden 
paikkaamiseksi ja opiskelijoiden hyvinvoinnin vahvistamiseksi. 

Myönnettävän harkinnanvaraisen korotuksen määrä perustuu hakemuksissa ilmoitettuihin 
opiskelijamääriin, joiden koulutuksen järjestäjät arvioivat olevan haettavalla lisärahoituksella toteutettavien 
toimenpiteiden kohderyhmänä. Harkinnanvaraista korotusta myönnetään tukitoimien piirissä olevien 
opiskelijoiden määrien suhteessa. Jotta tukitoimia voidaan kohdentaa tarpeeksi myös tänä syksynä 
aloittaneille uusille opiskelijoille, myönnetään harkinnanvaraista korotusta kolminkertainen määrä syksyllä 
aloittanutta uutta opiskelijaa kohden verrattuna jo aiemmin tukitoimien piirissä olleisiin opiskelijoihin. Lisäksi 
erityisen tuen päätöksen saanutta opiskelijaa kohden harkinnanvaraista korotusta myönnetään 
puolitoistakertaisesti muihin opiskelijoihin nähden. 

Kuitenkaan lisärahoitusta ei myönnetä lainkaan, mikäli koulutuksen järjestäjä ilmoitti hakemuksessaan 
aiemmin myönnettyä lisärahoitusta olevan käyttämättä siten, että sillä olisi mahdollista toteuttaa tarvittavia 
tukitoimia vuoden 2023 puolelle asti tai mikäli koulutuksen järjestäjä on vuoden 2022 aikana toteuttanut tai 
päättänyt toteuttaa sellaisia opetus- ja ohjaushenkilöstön lomautuksia tai irtisanomisia, jotka perustuvat 
taloudellisiin syihin ja jotka vähentävät opiskelijoiden saaman opetuksen ja ohjauksen määrää. Lisärahoitusta 
myönnetään lisäksi edellä kuvatulla tavalla muodostuvaa vähemmän, jos hakemuksessa ilmoitetut 
harkinnanvaraisella korotuksella toteutettavat toimet eivät ministeriön arvion mukaan kaikilta osin vastaa 
lisärahoituksen käyttötarkoitusta. 

 

Järjestäjäkohtaiset perustelut 

1. AEL-Amiedu Oy 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta koronavirustilanteen johdosta tarvittavia tukitoimia varten. Harkinnanvaraisen korotuksen 
määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 3 sarakkeesta 5. 
Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti, 
kuitenkin enintään haetun suuruisena. 

2. Ahlmanin koulun Säätiö sr 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta koronavirustilanteen johdosta tarvittavia tukitoimia varten. Harkinnanvaraisen korotuksen 
määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 3 sarakkeesta 5. 
Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti, 
kuitenkin enintään haetun suuruisena. 

3. Ammattiopisto Spesia Oy 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
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perusrahoitusta koronavirustilanteen johdosta tarvittavia tukitoimia varten. Harkinnanvaraisen korotuksen 
määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 3 sarakkeesta 5. 
Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti, 
kuitenkin enintään haetun suuruisena. 

4. Ava-instituutin kannatusyhdistys ry 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta koronavirustilanteen johdosta tarvittavia tukitoimia varten. Harkinnanvaraisen korotuksen 
määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 3 sarakkeesta 5. 
Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti, 
kuitenkin enintään haetun suuruisena. 

5. Careeria Oy 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta koronavirustilanteen johdosta tarvittavia tukitoimia varten. Harkinnanvaraisen korotuksen 
määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 3 sarakkeesta 5. 
Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti. 

6. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta koronavirustilanteen johdosta tarvittavia tukitoimia varten. Harkinnanvaraisen korotuksen 
määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 3 sarakkeesta 5. 
Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti. 

7. Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta koronavirustilanteen johdosta tarvittavia tukitoimia varten. Harkinnanvaraisen korotuksen 
määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 3 sarakkeesta 5. 
Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti, 
kuitenkin enintään haetun suuruisena. 

8. Etelä-Savon Koulutus Oy 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta koronavirustilanteen johdosta tarvittavia tukitoimia varten. Harkinnanvaraisen korotuksen 
määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 3 sarakkeesta 5. 
Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti, 
kuitenkin enintään haetun suuruisena. Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen 
laskennallisten periaatteiden mukaisesti, kuitenkin enintään haetun suuruisena. 

9. Folkhälsan Utbildning Ab 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
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perusrahoitusta koronavirustilanteen johdosta tarvittavia tukitoimia varten. Harkinnanvaraisen korotuksen 
määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 3 sarakkeesta 5. 
Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti. 

10. Haapaveden Opiston kannatusyhdistys ry 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta koronavirustilanteen johdosta tarvittavia tukitoimia varten. Harkinnanvaraisen korotuksen 
määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 3 sarakkeesta 5. 
Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti. 

11. Harjun Oppimiskeskus Oy 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta koronavirustilanteen johdosta tarvittavia tukitoimia varten. Harkinnanvaraisen korotuksen 
määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 3 sarakkeesta 5. 
Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti. 

12. Helsingin kaupunki 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta koronavirustilanteen johdosta tarvittavia tukitoimia varten. Harkinnanvaraisen korotuksen 
määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 3 sarakkeesta 5. 
Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti, 
kuitenkin enintään haetun suuruisena. 

13. Helsinki Business College Oy 

Opetus– ja kulttuuriministeriö ei korota koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen 
koulutuksen perusrahoitusta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 32 e §:n 
nojalla koronavirustilanteen johdosta tarvittavia tukitoimia varten. Lisärahoituksen saamisen edellytyksenä 
on, että aiemmin tarkoitukseen myönnetty lisärahoitus on käytetty tai sidottu käytettäväksi 
kokonaisuudessaan kuluvan vuoden loppuun mennessä. Koulutuksen järjestäjä esittää hakemuksessaan, 
että osaa sille aiemmin myönnetystä rahoituksesta ei ole käytetty eikä sidottu käytettäväksi kuluvan 
vuoden aikana. 

14. Hevosopisto Oy 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta koronavirustilanteen johdosta tarvittavia tukitoimia varten. Harkinnanvaraisen korotuksen 
määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 3 sarakkeesta 5. 
Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti, 
kuitenkin enintään haetun suuruisena. 

15. Hyria koulutus Oy 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta koronavirustilanteen johdosta tarvittavia tukitoimia varten. Harkinnanvaraisen korotuksen 
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määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 3 sarakkeesta 5. 
Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti, 
kuitenkin enintään haetun suuruisena. 

16. Hämeen ammatti-instituutti Oy 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta koronavirustilanteen johdosta tarvittavia tukitoimia varten. Harkinnanvaraisen korotuksen 
määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 3 sarakkeesta 5. 
Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti. 

17. Itä-Karjalan Kansanopistoseura ry 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta koronavirustilanteen johdosta tarvittavia tukitoimia varten. Harkinnanvaraisen korotuksen 
määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 3 sarakkeesta 5. 
Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti. 

18. Itä-Savon koulutuskuntayhtymä 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta koronavirustilanteen johdosta tarvittavia tukitoimia varten. Harkinnanvaraisen korotuksen 
määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 3 sarakkeesta 5. 
Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti, 
kuitenkin enintään haetun suuruisena. 

19. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta koronavirustilanteen johdosta tarvittavia tukitoimia varten. Harkinnanvaraisen korotuksen 
määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 3 sarakkeesta 5. 
Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti, 
kuitenkin enintään haetun suuruisena. 

20. Jyväskylän kristillisen opiston säätiö sr 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta koronavirustilanteen johdosta tarvittavia tukitoimia varten. Harkinnanvaraisen korotuksen 
määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 3 sarakkeesta 5. 
Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti. 

21. Jyväskylän Talouskouluyhdistys r.y. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta koronavirustilanteen johdosta tarvittavia tukitoimia varten. Harkinnanvaraisen korotuksen 
määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 3 sarakkeesta 5. 
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Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti, 
kuitenkin enintään haetun suuruisena. 

22. Kajaanin kaupunki 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta koronavirustilanteen johdosta tarvittavia tukitoimia varten. Harkinnanvaraisen korotuksen 
määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 3 sarakkeesta 5. 
Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti. 

23. Kalajoen Kristillisen Opiston Kannatusyhdistys ry 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta koronavirustilanteen johdosta tarvittavia tukitoimia varten. Harkinnanvaraisen korotuksen 
määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 3 sarakkeesta 5. 
Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti. 

24. Keski-Pohjanmaan Konservatorion Kannatusyhdistys Ry 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta koronavirustilanteen johdosta tarvittavia tukitoimia varten. Harkinnanvaraisen korotuksen 
määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 3 sarakkeesta 5. 
Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti. 

25. Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta koronavirustilanteen johdosta tarvittavia tukitoimia varten. Harkinnanvaraisen korotuksen 
määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 3 sarakkeesta 5. 
Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti, 
kuitenkin enintään haetun suuruisena. 

26. Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta koronavirustilanteen johdosta tarvittavia tukitoimia varten. Harkinnanvaraisen korotuksen 
määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 3 sarakkeesta 5. 
Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti, 
kuitenkin enintään haetun suuruisena. 

27. Kiinteistöalan Koulutussäätiö sr 

Opetus– ja kulttuuriministeriö ei korota koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen 
koulutuksen perusrahoitusta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 32 e §:n 
nojalla koronavirustilanteen johdosta tarvittavia tukitoimia varten. Lisärahoituksen saamisen edellytyksenä 
on, että koulutuksen järjestäjä ei ole vuoden 2022 aikana toteuttanut tai päättänyt toteuttaa sellaisia 
opetus- ja ohjaushenkilöstön lomautuksia tai irtisanomisia, jotka perustuvat taloudellisiin syihin ja jotka 
vähentävät opiskelijoiden saaman opetuksen ja ohjauksen määrää. Koulutuksen järjestäjä esittää 
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hakemuksessaan irtisanoneensa taloudellisin perustein kaksi opetus- ja ohjaustehtävissä työskentelevää 
henkilöä vuoden 2022 aikana. 

28. Kirkkopalvelut ry 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta koronavirustilanteen johdosta tarvittavia tukitoimia varten. Harkinnanvaraisen korotuksen 
määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 3 sarakkeesta 5. 
Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti, 
kuitenkin enintään haetun suuruisena. 

29. Kisakalliosäätiö sr 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta koronavirustilanteen johdosta tarvittavia tukitoimia varten. Harkinnanvaraisen korotuksen 
määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 3 sarakkeesta 5. 
Harkinnanvaraisen korotuksen määrässä on huomioitu, että koulutuksen järjestäjä esittää hakemuksessaan 
harkinnanvaraisella korotuksella yhdeksi toteutettavaksi toimenpiteeksi ammatillisen erityisopetuksen 
mallin luomisen, jotta on edellytykset tehdä tarvittavat erityisen tuen päätökset, koska tällä hetkellä 
päätöksiä ei ole ehditty tehdä kaikille. Ministeriö huomauttaa, että erityisen tuen päätökset tulee tehdä 
kaikille erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille ilman erillistä lisärahoitusta. 

30. Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta koronavirustilanteen johdosta tarvittavia tukitoimia varten. Harkinnanvaraisen korotuksen 
määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 3 sarakkeesta 5. 
Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti. 

31. Koulutuskeskus Salpaus –kuntayhtymä 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta koronavirustilanteen johdosta tarvittavia tukitoimia varten. Harkinnanvaraisen korotuksen 
määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 3 sarakkeesta 5. 
Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti, 
kuitenkin enintään haetun suuruisena. 

32. Koulutuskuntayhtymä Brahe 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta koronavirustilanteen johdosta tarvittavia tukitoimia varten. Harkinnanvaraisen korotuksen 
määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 3 sarakkeesta 5. 
Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti. 

33. Koulutuskuntayhtymä OSAO 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
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perusrahoitusta koronavirustilanteen johdosta tarvittavia tukitoimia varten. Harkinnanvaraisen korotuksen 
määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 3 sarakkeesta 5. 
Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti. 

34. Koulutuskuntayhtymä Tavastia 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta koronavirustilanteen johdosta tarvittavia tukitoimia varten. Harkinnanvaraisen korotuksen 
määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 3 sarakkeesta 5. 
Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti, 
kuitenkin enintään haetun suuruisena. 

35. Kouvolan Ammattiopisto Oy 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta koronavirustilanteen johdosta tarvittavia tukitoimia varten. Harkinnanvaraisen korotuksen 
määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 3 sarakkeesta 5. 
Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti. 

36. Kuopion Konservatorion kannatusyhdistys r.y. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta koronavirustilanteen johdosta tarvittavia tukitoimia varten. Harkinnanvaraisen korotuksen 
määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 3 sarakkeesta 5. 
Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti. 

37. Lahden kansanopiston säätiö sr 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta koronavirustilanteen johdosta tarvittavia tukitoimia varten. Harkinnanvaraisen korotuksen 
määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 3 sarakkeesta 5. 
Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti. 

38. Live-säätiö sr 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta koronavirustilanteen johdosta tarvittavia tukitoimia varten. Harkinnanvaraisen korotuksen 
määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 3 sarakkeesta 5. 
Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti, 
kuitenkin enintään haetun suuruisena. 

39. Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta koronavirustilanteen johdosta tarvittavia tukitoimia varten. Harkinnanvaraisen korotuksen 
määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 3 sarakkeesta 5. 
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Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti, 
kuitenkin enintään haetun suuruisena. 

40. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta koronavirustilanteen johdosta tarvittavia tukitoimia varten. Harkinnanvaraisen korotuksen 
määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 3 sarakkeesta 5. 
Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti, 
kuitenkin enintään haetun suuruisena. 

41. Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta koronavirustilanteen johdosta tarvittavia tukitoimia varten. Harkinnanvaraisen korotuksen 
määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 3 sarakkeesta 5. 
Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti, 
kuitenkin enintään haetun suuruisena. 

42. Länsirannikon Koulutus Oy 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta koronavirustilanteen johdosta tarvittavia tukitoimia varten. Harkinnanvaraisen korotuksen 
määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 3 sarakkeesta 5. 
Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti. 

43. Maalariammattikoulun kannatusyhdistys r.y. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta koronavirustilanteen johdosta tarvittavia tukitoimia varten. Harkinnanvaraisen korotuksen 
määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 3 sarakkeesta 5. 
Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti. 

44. Marttayhdistysten liitto ry 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta koronavirustilanteen johdosta tarvittavia tukitoimia varten. Harkinnanvaraisen korotuksen 
määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 3 sarakkeesta 5. 
Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti. 

45. Optima samkommun 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta koronavirustilanteen johdosta tarvittavia tukitoimia varten. Harkinnanvaraisen korotuksen 
määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 3 sarakkeesta 5. 
Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti, 
kuitenkin enintään haetun suuruisena. 

Liite Yhtymähallitus 13.12.2022 §116

https://sign.visma.net/fi/document-check/ff880c79-2d23-41b1-8c6f-40afe5d057fe

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



Liite 7  VN/24867/2022 

46. Paasikiviopistoyhdistys r.y. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta koronavirustilanteen johdosta tarvittavia tukitoimia varten. Harkinnanvaraisen korotuksen 
määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 3 sarakkeesta 5. 
Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti. 

47. Palloilu Säätiö sr 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta koronavirustilanteen johdosta tarvittavia tukitoimia varten. Harkinnanvaraisen korotuksen 
määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 3 sarakkeesta 5. 
Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti. 

48. Peimarin koulutuskuntayhtymä 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta koronavirustilanteen johdosta tarvittavia tukitoimia varten. Harkinnanvaraisen korotuksen 
määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 3 sarakkeesta 5. 
Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti, 
kuitenkin enintään haetun suuruisena. 

49. Peräpohjolan Kansanopiston kannatusyhdistys ry 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta koronavirustilanteen johdosta tarvittavia tukitoimia varten. Harkinnanvaraisen korotuksen 
määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 3 sarakkeesta 5. 
Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti. 

50. Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta koronavirustilanteen johdosta tarvittavia tukitoimia varten. Harkinnanvaraisen korotuksen 
määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 3 sarakkeesta 5. 
Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti, 
kuitenkin enintään haetun suuruisena. 

51. Pohjois-Savon Kansanopistoseura r.y. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta koronavirustilanteen johdosta tarvittavia tukitoimia varten. Harkinnanvaraisen korotuksen 
määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 3 sarakkeesta 5. 
Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti, 
kuitenkin enintään haetun suuruisena. 

52. Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö sr 
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Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta koronavirustilanteen johdosta tarvittavia tukitoimia varten. Harkinnanvaraisen korotuksen 
määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 3 sarakkeesta 5. 
Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti. 

53. Raahen Porvari- ja Kauppakoulurahasto sr 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta koronavirustilanteen johdosta tarvittavia tukitoimia varten. Harkinnanvaraisen korotuksen 
määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 3 sarakkeesta 5. 
Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti. 

54. Raision Seudun Koulutuskuntayhtymä 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta koronavirustilanteen johdosta tarvittavia tukitoimia varten. Harkinnanvaraisen korotuksen 
määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 3 sarakkeesta 5. 
Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti, 
kuitenkin enintään haetun suuruisena. 

55. Raudaskylän Kristillinen Opisto r.y. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta koronavirustilanteen johdosta tarvittavia tukitoimia varten. Harkinnanvaraisen korotuksen 
määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 3 sarakkeesta 5. 
Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti. 

56. Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta koronavirustilanteen johdosta tarvittavia tukitoimia varten. Harkinnanvaraisen korotuksen 
määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 3 sarakkeesta 5. 
Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti, 
kuitenkin enintään haetun suuruisena. 

57. SASKY koulutuskuntayhtymä 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta koronavirustilanteen johdosta tarvittavia tukitoimia varten. Harkinnanvaraisen korotuksen 
määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 3 sarakkeesta 5. 
Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti, 
kuitenkin enintään haetun suuruisena. 

58. Satakunnan koulutuskuntayhtymä 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
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perusrahoitusta koronavirustilanteen johdosta tarvittavia tukitoimia varten. Harkinnanvaraisen korotuksen 
määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 3 sarakkeesta 5. 
Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti, 
kuitenkin enintään haetun suuruisena. 

59. Savon Koulutuskuntayhtymä 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta koronavirustilanteen johdosta tarvittavia tukitoimia varten. Harkinnanvaraisen korotuksen 
määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 3 sarakkeesta 5. 
Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti, 
kuitenkin enintään haetun suuruisena. 

60. Seinäjoen koulutuskuntayhtymä 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta koronavirustilanteen johdosta tarvittavia tukitoimia varten. Harkinnanvaraisen korotuksen 
määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 3 sarakkeesta 5. 
Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti, 
kuitenkin enintään haetun suuruisena. 

61. Suomen Diakoniaopisto - SDO Oy 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta koronavirustilanteen johdosta tarvittavia tukitoimia varten. Harkinnanvaraisen korotuksen 
määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 3 sarakkeesta 5. 
Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti, 
kuitenkin enintään haetun suuruisena. 

62. Suomen kansallisooppera ja -baletti sr 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta koronavirustilanteen johdosta tarvittavia tukitoimia varten. Harkinnanvaraisen korotuksen 
määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 3 sarakkeesta 5. 
Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti. 

63. Suomen Nuoriso-Opiston kannatusyhdistys ry 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta koronavirustilanteen johdosta tarvittavia tukitoimia varten. Harkinnanvaraisen korotuksen 
määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 3 sarakkeesta 5. 
Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti.. 

64. Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta koronavirustilanteen johdosta tarvittavia tukitoimia varten. Harkinnanvaraisen korotuksen 
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määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 3 sarakkeesta 5. 
Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti, 
kuitenkin enintään haetun suuruisena. 

65. Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta koronavirustilanteen johdosta tarvittavia tukitoimia varten. Harkinnanvaraisen korotuksen 
määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 3 sarakkeesta 5. 
Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti, 
kuitenkin enintään haetun suuruisena. 

66. Suomen Yrittäjäopisto Oy 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta koronavirustilanteen johdosta tarvittavia tukitoimia varten. Harkinnanvaraisen korotuksen 
määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 3 sarakkeesta 5. 
Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti 

67. Suupohjan Koulutuskuntayhtymä 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta koronavirustilanteen johdosta tarvittavia tukitoimia varten. Harkinnanvaraisen korotuksen 
määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 3 sarakkeesta 5. 
Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti, 
kuitenkin enintään haetun suuruisena. 

68. Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta koronavirustilanteen johdosta tarvittavia tukitoimia varten. Harkinnanvaraisen korotuksen 
määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 3 sarakkeesta 5. 
Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti. 

69. Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta koronavirustilanteen johdosta tarvittavia tukitoimia varten. Harkinnanvaraisen korotuksen 
määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 3 sarakkeesta 5. 
Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti, 
kuitenkin enintään haetun suuruisena. 

70. Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta koronavirustilanteen johdosta tarvittavia tukitoimia varten. Harkinnanvaraisen korotuksen 
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määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 3 sarakkeesta 5. 
Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti. 

71. Tampereen kaupunki 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta koronavirustilanteen johdosta tarvittavia tukitoimia varten. Harkinnanvaraisen korotuksen 
määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 3 sarakkeesta 5. 
Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti, 
kuitenkin enintään haetun suuruisena. 

72. Tanhuvaaran Säätiö sr 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta koronavirustilanteen johdosta tarvittavia tukitoimia varten. Harkinnanvaraisen korotuksen 
määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 3 sarakkeesta 5. 
Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti. 

73. Tohtori Matthias Ingmanin säätiö sr 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta koronavirustilanteen johdosta tarvittavia tukitoimia varten. Harkinnanvaraisen korotuksen 
määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 3 sarakkeesta 5. 
Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti, 
kuitenkin enintään haetun suuruisena. 

74. Traffica Oy 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta koronavirustilanteen johdosta tarvittavia tukitoimia varten. Harkinnanvaraisen korotuksen 
määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 3 sarakkeesta 5. 
Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti. 

75. Turun Ammattiopistosäätiö sr 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta koronavirustilanteen johdosta tarvittavia tukitoimia varten. Harkinnanvaraisen korotuksen 
määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 3 sarakkeesta 5. 
Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti. 

76. Turun kaupunki 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta koronavirustilanteen johdosta tarvittavia tukitoimia varten. Harkinnanvaraisen korotuksen 
määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 3 sarakkeesta 5. 
Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti. 

77. Työtehoseura ry 
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Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta koronavirustilanteen johdosta tarvittavia tukitoimia varten. Harkinnanvaraisen korotuksen 
määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 3 sarakkeesta 5. 
Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti, 
kuitenkin enintään haetun suuruisena. 

78. Vaasan kaupunki 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta koronavirustilanteen johdosta tarvittavia tukitoimia varten. Harkinnanvaraisen korotuksen 
määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 3 sarakkeesta 5. 
Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti. 

79. Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta koronavirustilanteen johdosta tarvittavia tukitoimia varten. Harkinnanvaraisen korotuksen 
määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 3 sarakkeesta 5. 
Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti, 
kuitenkin enintään haetun suuruisena. 

80. Valtakunnallinen valmennus- ja liikuntakeskus Oy 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta koronavirustilanteen johdosta tarvittavia tukitoimia varten. Harkinnanvaraisen korotuksen 
määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 3 sarakkeesta 5. 
Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti. 

81. Vantaan kaupunki 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta koronavirustilanteen johdosta tarvittavia tukitoimia varten. Harkinnanvaraisen korotuksen 
määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 3 sarakkeesta 5. 
Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti, 
kuitenkin enintään haetun suuruisena. 

82. Varalan Säätiö sr 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta koronavirustilanteen johdosta tarvittavia tukitoimia varten. Harkinnanvaraisen korotuksen 
määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 3 sarakkeesta 5. 
Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti, 
kuitenkin enintään haetun suuruisena. 

83. Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä 
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Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta koronavirustilanteen johdosta tarvittavia tukitoimia varten. Harkinnanvaraisen korotuksen 
määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 3 sarakkeesta 5. 
Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti, 
kuitenkin enintään haetun suuruisena. 
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Harkinnanvaraisten korotusten perustelut, lisärahoitus työvoimakoulutuksena järjestettävän hoiva-
avustajakoulutuksen lisäämiseen 

Yleisperustelut 

Lisärahoitusta myönnetään koulutuksen järjestäjille, jotka esittivät hakemuksessaan hoiva-
avustajakoulutukseen osallistuvien opiskelijoiden tarvitsevan osana koulutusta opiskelukielen oppimista 
tukevia opintoja ja/tai keskimääräistä enemmän muita tukipalveluja. 

Myönnettävän harkinnanvaraisen korotuksen määrä perustuu myönnettävien tavoitteellisten 
opiskelijavuosien määrään siten, että kullekin koulutuksen järjestäjälle myönnetään tavoitteellista 
opiskelijavuotta kohden sama määrä harkinnanvaraista korotusta, ellei koulutuksen järjestäjä ole hakenut 
pienempää määrää harkinnanvaraista korostutusta kuin tällä tavalla muodostuisi. Harkinnanvaraista 
korotusta myönnetään vain lisättävään koulutukseen. Näin ollen harkinnanvaraista korotusta ei myönnetä, 
mikäli koulutuksen järjestäjä ei ole esittänyt myönnettäväksi tavoitteellisia opiskelijavuosia 
työvoimakoulutuksena järjestettävän hoiva-avustajakoulutuksen lisäämistä varten. 

 

Järjestäjäkohtaiset perustelut 

1. AEL-Amiedu Oy 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta työvoimakoulutuksena järjestettävän hoiva-avustajakoulutuksen lisäämistä varten. 
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen 
lisäsuoritepäätöksen liitteen 4 sarakkeesta 5. Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen 
laskennallisten periaatteiden mukaisesti. 

2. Careeria Oy 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta työvoimakoulutuksena järjestettävän hoiva-avustajakoulutuksen lisäämistä varten. 
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen 
lisäsuoritepäätöksen liitteen 4 sarakkeesta 5. Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen 
laskennallisten periaatteiden mukaisesti, kuitenkin enintään haetun suuruisena. 

3. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta työvoimakoulutuksena järjestettävän hoiva-avustajakoulutuksen lisäämistä varten. 
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen 
lisäsuoritepäätöksen liitteen 4 sarakkeesta 5. Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen 
laskennallisten periaatteiden mukaisesti. 

4. Etelä-Savon Koulutus Oy 

Opetus– ja kulttuuriministeriö ei korota koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen 
koulutuksen perusrahoitusta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 32 e §:n 
nojalla työvoimakoulutuksena järjestettävän hoiva-avustajakoulutuksen lisäämistä varten. 
Harkinnanvaraista korotusta ei myönnetä, koska koulutuksen järjestäjä ei ole esittänyt myönnettäväksi 
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työvoimakoulutuksena järjestettävän hoiva-avustajakoulutuksen lisäämistä varten tavoitteellisia 
opiskelijavuosia. 

5. Helsingin kaupunki 

Opetus– ja kulttuuriministeriö ei korota koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen 
koulutuksen perusrahoitusta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 32 e §:n 
nojalla työvoimakoulutuksena järjestettävän hoiva-avustajakoulutuksen lisäämistä varten. 
Harkinnanvaraista korotusta ei myönnetä, koska koulutuksen järjestäjä ei ole esittänyt myönnettäväksi 
työvoimakoulutuksena järjestettävän hoiva-avustajakoulutuksen lisäämistä varten tavoitteellisia 
opiskelijavuosia. 

6. Hyria koulutus Oy 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta työvoimakoulutuksena järjestettävän hoiva-avustajakoulutuksen lisäämistä varten. 
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen 
lisäsuoritepäätöksen liitteen 4 sarakkeesta 5. Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen 
laskennallisten periaatteiden mukaisesti. 

7. Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta työvoimakoulutuksena järjestettävän hoiva-avustajakoulutuksen lisäämistä varten. 
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen 
lisäsuoritepäätöksen liitteen 4 sarakkeesta 5. Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen 
laskennallisten periaatteiden mukaisesti. 

8. Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta työvoimakoulutuksena järjestettävän hoiva-avustajakoulutuksen lisäämistä varten. 
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen 
lisäsuoritepäätöksen liitteen 4 sarakkeesta 5. Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen 
laskennallisten periaatteiden mukaisesti. 

9. Kirkkopalvelut ry 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta työvoimakoulutuksena järjestettävän hoiva-avustajakoulutuksen lisäämistä varten. 
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen 
lisäsuoritepäätöksen liitteen 4 sarakkeesta 5. Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen 
laskennallisten periaatteiden mukaisesti. 

10. Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta työvoimakoulutuksena järjestettävän hoiva-avustajakoulutuksen lisäämistä varten. 
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Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen 
lisäsuoritepäätöksen liitteen 4 sarakkeesta 5. Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen 
laskennallisten periaatteiden mukaisesti. 

11. Koulutuskeskus Salpaus –kuntayhtymä 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta työvoimakoulutuksena järjestettävän hoiva-avustajakoulutuksen lisäämistä varten. 
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen 
lisäsuoritepäätöksen liitteen 4 sarakkeesta 5. Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen 
laskennallisten periaatteiden mukaisesti. 

12. Koulutuskuntayhtymä Tavastia 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta työvoimakoulutuksena järjestettävän hoiva-avustajakoulutuksen lisäämistä varten. 
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen 
lisäsuoritepäätöksen liitteen 4 sarakkeesta 5. Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen 
laskennallisten periaatteiden mukaisesti, kuitenkin enintään haetun suuruisena. 

13. Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta työvoimakoulutuksena järjestettävän hoiva-avustajakoulutuksen lisäämistä varten. 
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen 
lisäsuoritepäätöksen liitteen 4 sarakkeesta 5. Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen 
laskennallisten periaatteiden mukaisesti. 

14. Länsirannikon Koulutus Oy 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta työvoimakoulutuksena järjestettävän hoiva-avustajakoulutuksen lisäämistä varten. 
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen 
lisäsuoritepäätöksen liitteen 4 sarakkeesta 5. Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen 
laskennallisten periaatteiden mukaisesti. 

15. Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta työvoimakoulutuksena järjestettävän hoiva-avustajakoulutuksen lisäämistä varten. 
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen 
lisäsuoritepäätöksen liitteen 4 sarakkeesta 5. Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen 
laskennallisten periaatteiden mukaisesti. 

16. Raision Seudun Koulutuskuntayhtymä 

Opetus– ja kulttuuriministeriö ei korota koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen 
koulutuksen perusrahoitusta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 32 e §:n 
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nojalla työvoimakoulutuksena järjestettävän hoiva-avustajakoulutuksen lisäämistä varten. 
Harkinnanvaraista korotusta ei myönnetä, koska koulutuksen järjestäjä ei ole esittänyt myönnettäväksi 
työvoimakoulutuksena järjestettävän hoiva-avustajakoulutuksen lisäämistä varten tavoitteellisia 
opiskelijavuosia. 

17. Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta työvoimakoulutuksena järjestettävän hoiva-avustajakoulutuksen lisäämistä varten. 
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen 
lisäsuoritepäätöksen liitteen 4 sarakkeesta 5. Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen 
laskennallisten periaatteiden mukaisesti. 

18. SASKY koulutuskuntayhtymä 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta työvoimakoulutuksena järjestettävän hoiva-avustajakoulutuksen lisäämistä varten. 
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen 
lisäsuoritepäätöksen liitteen 4 sarakkeesta 5. Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen 
laskennallisten periaatteiden mukaisesti. 

19. Savon Koulutuskuntayhtymä 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta työvoimakoulutuksena järjestettävän hoiva-avustajakoulutuksen lisäämistä varten. 
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen 
lisäsuoritepäätöksen liitteen 4 sarakkeesta 5. Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen 
laskennallisten periaatteiden mukaisesti, kuitenkin enintään haetun suuruisena. 

20. Seinäjoen koulutuskuntayhtymä 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta työvoimakoulutuksena järjestettävän hoiva-avustajakoulutuksen lisäämistä varten. 
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen 
lisäsuoritepäätöksen liitteen 4 sarakkeesta 5. Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen 
laskennallisten periaatteiden mukaisesti. 

21. Suomen Diakoniaopisto - SDO Oy 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta työvoimakoulutuksena järjestettävän hoiva-avustajakoulutuksen lisäämistä varten. 
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen 
lisäsuoritepäätöksen liitteen 4 sarakkeesta 5. Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen 
laskennallisten periaatteiden mukaisesti, kuitenkin enintään haetun suuruisena. 

22. Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur 
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Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta työvoimakoulutuksena järjestettävän hoiva-avustajakoulutuksen lisäämistä varten. 
Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen 
lisäsuoritepäätöksen liitteen 4 sarakkeesta 5. Harkinnanvarainen korotus myönnetään edellä kuvattujen 
laskennallisten periaatteiden mukaisesti. 

23. Vaasan kaupunki 

Opetus– ja kulttuuriministeriö ei korota koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen 
koulutuksen perusrahoitusta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 32 e §:n 
nojalla työvoimakoulutuksena järjestettävän hoiva-avustajakoulutuksen lisäämistä varten. 
Harkinnanvaraista korotusta ei myönnetä, koska koulutuksen järjestäjä ei ole esittänyt myönnettäväksi 
työvoimakoulutuksena järjestettävän hoiva-avustajakoulutuksen lisäämistä varten tavoitteellisia 
opiskelijavuosia. 
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Harkinnanvaraisten korotusten perustelut, Ukrainasta tulleille pakolaisille järjestettävään ammatilliseen 
koulutukseen ja tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen myönnettävä lisärahoitus 

Yleisperustelut 

Lisärahoitusta myönnetään koulutuksen järjestäjille, jotka esittivät hakemuksessaan Ukrainasta tulleille 
pakolaisille järjestettävään ammatilliseen koulutukseen ja/tai tutkintokoulutukseen valmentavaan 
koulutukseen resurssitarpeita vuodelle 2022. Lisättävien tavoitteellisten opiskelijavuosien tapaan vuotta 
2023 koskevia resurssitarpeita ei tässä päätöksessä huomioida harkinnanvaraisen korotuksen perusteena, 
koska ministeriön tarkoituksena on, että vuodelle 2023 ajoittuvia resurssitarpeita voitaisiin huomioida 
vuoden 2023 varsinaisessa suoritepäätöksessä vuoden 2023 talousarviossa tarkoitukseen osoitettavan 
lisämäärärahan puitteissa. 

Myönnettävän harkinnanvaraisen korotuksen määrä perustuu opiskelijavuosimäärinä hakemuksissa 
ilmoitettuihin resurssitarpeisiin siten, että kullekin koulutuksen järjestäjälle myönnetään vuodelle 2022 
ajoittuvaa Ukrainasta paenneiden opiskelijavuosimäärää kohden sama määrä harkinnanvaraista korotusta, 
ellei koulutuksen järjestäjä ole hakenut pienempää määrää harkinnanvaraista korostutusta kuin tällä tavalla 
muodostuisi. Harkinnanvaraista korotusta voidaan myöntää, vaikka tavoitteellisia opiskelijavuosia ei tällä 
päätöksellä tarkoitukseen myönnettäisi. Tavoitteellisia opiskelijavuosia ei ole ollut tarpeellista hakea, jos 
koulutuksen järjestäjä kykenee toteuttamaan Ukrainasta paenneiden opiskelijoiden koulutuksen aiemmin 
myönnettyjen tavoitteellisten opiskelijavuosien puitteissa. 

Järjestäjäkohtaiset perustelut 

1. AEL-Amiedu Oy 

Opetus– ja kulttuuriministeriö ei korota koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen 
koulutuksen perusrahoitusta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 32 e §:n 
nojalla Ukrainasta tulleille pakolaisille järjestettävää ammatillista koulutusta ja tutkintokoulutukseen 
valmentavaa koulutusta varten. Harkinnanvaraista korotusta ei myönnetä, koska koulutuksen järjestäjä on 
esittänyt resurssitarpeita Ukrainasta tulleille pakolaisille järjestettävään ammatilliseen koulutukseen ja/tai 
tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen ainoastaan vuodelle 2023. Vuotta 2023 koskevia 
resurssitarpeita ei tässä päätöksessä huomioida harkinnanvaraisen korotuksen perusteena. 

2. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta Ukrainasta tulleille pakolaisille järjestettävää ammatillista koulutusta ja 
tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta varten. Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 
30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 5 sarakkeesta 5. Harkinnanvarainen 
korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti. 

3. Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta Ukrainasta tulleille pakolaisille järjestettävää ammatillista koulutusta ja 
tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta varten. Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 
30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 5 sarakkeesta 5. Harkinnanvarainen 
korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti. 

4. Etelä-Savon Koulutus Oy 
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Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta Ukrainasta tulleille pakolaisille järjestettävää ammatillista koulutusta ja 
tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta varten. Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 
30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 5 sarakkeesta 5. Harkinnanvarainen 
korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti. 

5. Haapaveden Opiston kannatusyhdistys ry 

Opetus– ja kulttuuriministeriö ei korota koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen 
koulutuksen perusrahoitusta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 32 e §:n 
nojalla Ukrainasta tulleille pakolaisille järjestettävää ammatillista koulutusta ja tutkintokoulutukseen 
valmentavaa koulutusta varten. Harkinnanvaraista korotusta ei myönnetä, koska koulutuksen järjestäjä on 
esittänyt resurssitarpeita Ukrainasta tulleille pakolaisille järjestettävään ammatilliseen koulutukseen ja/tai 
tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen ainoastaan vuodelle 2023. Vuotta 2023 koskevia 
resurssitarpeita ei tässä päätöksessä huomioida harkinnanvaraisen korotuksen perusteena. 

6. Helsingin kaupunki 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta Ukrainasta tulleille pakolaisille järjestettävää ammatillista koulutusta ja 
tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta varten. Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 
30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 5 sarakkeesta 5. Harkinnanvarainen 
korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti. 

7. Hyria koulutus Oy 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta Ukrainasta tulleille pakolaisille järjestettävää ammatillista koulutusta ja 
tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta varten. Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 
30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 5 sarakkeesta 5. Harkinnanvarainen 
korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti. 

8. Järviseudun Koulutuskuntayhtymä 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta Ukrainasta tulleille pakolaisille järjestettävää ammatillista koulutusta ja 
tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta varten. Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 
30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 5 sarakkeesta 5. Harkinnanvarainen 
korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti. 

9. Kajaanin kaupunki 

Opetus– ja kulttuuriministeriö ei korota koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen 
koulutuksen perusrahoitusta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 32 e §:n 
nojalla Ukrainasta tulleille pakolaisille järjestettävää ammatillista koulutusta ja tutkintokoulutukseen 
valmentavaa koulutusta varten. Harkinnanvaraista korotusta ei myönnetä, koska koulutuksen järjestäjä on 
esittänyt resurssitarpeita Ukrainasta tulleille pakolaisille järjestettävään ammatilliseen koulutukseen ja/tai 
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tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen ainoastaan vuodelle 2023. Vuotta 2023 koskevia 
resurssitarpeita ei tässä päätöksessä huomioida harkinnanvaraisen korotuksen perusteena. 

10. Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta Ukrainasta tulleille pakolaisille järjestettävää ammatillista koulutusta ja 
tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta varten. Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 
30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 5 sarakkeesta 5. Harkinnanvarainen 
korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti, kuitenkin enintään haetun 
suuruisena. 

11. Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta Ukrainasta tulleille pakolaisille järjestettävää ammatillista koulutusta ja 
tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta varten. Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 
30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 5 sarakkeesta 5. Harkinnanvarainen 
korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti. 

12. Kirkkopalvelut ry 

Opetus– ja kulttuuriministeriö ei korota koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen 
koulutuksen perusrahoitusta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 32 e §:n 
nojalla Ukrainasta tulleille pakolaisille järjestettävää ammatillista koulutusta ja tutkintokoulutukseen 
valmentavaa koulutusta varten. Harkinnanvaraista korotusta ei myönnetä, koska koulutuksen järjestäjä on 
esittänyt resurssitarpeita Ukrainasta tulleille pakolaisille järjestettävään ammatilliseen koulutukseen ja/tai 
tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen ainoastaan vuodelle 2023. Vuotta 2023 koskevia 
resurssitarpeita ei tässä päätöksessä huomioida harkinnanvaraisen korotuksen perusteena. 

13. Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta Ukrainasta tulleille pakolaisille järjestettävää ammatillista koulutusta ja 
tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta varten. Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 
30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 5 sarakkeesta 5. Harkinnanvarainen 
korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti. 

14. Koulutuskeskus Salpaus –kuntayhtymä 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta Ukrainasta tulleille pakolaisille järjestettävää ammatillista koulutusta ja 
tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta varten. Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 
30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 5 sarakkeesta 5. Harkinnanvarainen 
korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti. 

15. Koulutuskuntayhtymä Brahe 
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Opetus– ja kulttuuriministeriö ei korota koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen 
koulutuksen perusrahoitusta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 32 e §:n 
nojalla Ukrainasta tulleille pakolaisille järjestettävää ammatillista koulutusta ja tutkintokoulutukseen 
valmentavaa koulutusta varten. Harkinnanvaraista korotusta ei myönnetä, koska koulutuksen järjestäjä on 
esittänyt resurssitarpeita Ukrainasta tulleille pakolaisille järjestettävään ammatilliseen koulutukseen ja/tai 
tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen ainoastaan vuodelle 2023. Vuotta 2023 koskevia 
resurssitarpeita ei tässä päätöksessä huomioida harkinnanvaraisen korotuksen perusteena. 

16. Koulutuskuntayhtymä Tavastia 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta Ukrainasta tulleille pakolaisille järjestettävää ammatillista koulutusta ja 
tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta varten. Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 
30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 5 sarakkeesta 5. Harkinnanvarainen 
korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti. 

17. Kuopion Konservatorion kannatusyhdistys r.y. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta Ukrainasta tulleille pakolaisille järjestettävää ammatillista koulutusta ja 
tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta varten. Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 
30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 5 sarakkeesta 5. Harkinnanvarainen 
korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti. 

18. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta Ukrainasta tulleille pakolaisille järjestettävää ammatillista koulutusta ja 
tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta varten. Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 
30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 5 sarakkeesta 5. Harkinnanvarainen 
korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti. 

19. Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta Ukrainasta tulleille pakolaisille järjestettävää ammatillista koulutusta ja 
tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta varten. Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 
30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 5 sarakkeesta 5. Harkinnanvarainen 
korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti. 

20. Länsirannikon Koulutus Oy 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta Ukrainasta tulleille pakolaisille järjestettävää ammatillista koulutusta ja 
tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta varten. Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 
30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 5 sarakkeesta 5. Harkinnanvarainen 
korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti. 
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21. Marttayhdistysten liitto ry 

Opetus– ja kulttuuriministeriö ei korota koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen 
koulutuksen perusrahoitusta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 32 e §:n 
nojalla Ukrainasta tulleille pakolaisille järjestettävää ammatillista koulutusta ja tutkintokoulutukseen 
valmentavaa koulutusta varten. Harkinnanvaraista korotusta ei myönnetä, koska koulutuksen järjestäjä on 
esittänyt resurssitarpeita Ukrainasta tulleille pakolaisille järjestettävään ammatilliseen koulutukseen ja/tai 
tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen ainoastaan vuodelle 2023. Vuotta 2023 koskevia 
resurssitarpeita ei tässä päätöksessä huomioida harkinnanvaraisen korotuksen perusteena. 

22. Peräpohjolan Kansanopiston kannatusyhdistys ry 

Opetus– ja kulttuuriministeriö ei korota koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen 
koulutuksen perusrahoitusta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 32 e §:n 
nojalla Ukrainasta tulleille pakolaisille järjestettävää ammatillista koulutusta ja tutkintokoulutukseen 
valmentavaa koulutusta varten. Harkinnanvaraista korotusta ei myönnetä, koska koulutuksen järjestäjä on 
esittänyt resurssitarpeita Ukrainasta tulleille pakolaisille järjestettävään ammatilliseen koulutukseen ja/tai 
tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen ainoastaan vuodelle 2023. Vuotta 2023 koskevia 
resurssitarpeita ei tässä päätöksessä huomioida harkinnanvaraisen korotuksen perusteena. 

23. Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta Ukrainasta tulleille pakolaisille järjestettävää ammatillista koulutusta ja 
tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta varten. Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 
30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 5 sarakkeesta 5. Harkinnanvarainen 
korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti. 

24. Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta Ukrainasta tulleille pakolaisille järjestettävää ammatillista koulutusta ja 
tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta varten. Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 
30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 5 sarakkeesta 5. Harkinnanvarainen 
korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti. 

25. SASKY koulutuskuntayhtymä 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta Ukrainasta tulleille pakolaisille järjestettävää ammatillista koulutusta ja 
tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta varten. Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 
30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 5 sarakkeesta 5. Harkinnanvarainen 
korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti. 

26. Satakunnan koulutuskuntayhtymä 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta Ukrainasta tulleille pakolaisille järjestettävää ammatillista koulutusta ja 
tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta varten. Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 
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30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 5 sarakkeesta 5. Harkinnanvarainen 
korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti. 

27. Savon Koulutuskuntayhtymä 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta Ukrainasta tulleille pakolaisille järjestettävää ammatillista koulutusta ja 
tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta varten. Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 
30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 5 sarakkeesta 5. Harkinnanvarainen 
korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti. 

28. Seinäjoen koulutuskuntayhtymä 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta Ukrainasta tulleille pakolaisille järjestettävää ammatillista koulutusta ja 
tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta varten. Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 
30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 5 sarakkeesta 5. Harkinnanvarainen 
korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti. 

29. Suomen Yrittäjäopisto Oy 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta Ukrainasta tulleille pakolaisille järjestettävää ammatillista koulutusta ja 
tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta varten. Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 
30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 5 sarakkeesta 5. Harkinnanvarainen 
korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti. 

30. Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur 

Opetus– ja kulttuuriministeriö ei korota koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen 
koulutuksen perusrahoitusta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 32 e §:n 
nojalla Ukrainasta tulleille pakolaisille järjestettävää ammatillista koulutusta ja tutkintokoulutukseen 
valmentavaa koulutusta varten. Harkinnanvaraista korotusta ei myönnetä, koska koulutuksen järjestäjä on 
esittänyt resurssitarpeita Ukrainasta tulleille pakolaisille järjestettävään ammatilliseen koulutukseen ja/tai 
tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen ainoastaan vuodelle 2023. Vuotta 2023 koskevia 
resurssitarpeita ei tässä päätöksessä huomioida harkinnanvaraisen korotuksen perusteena. 

31. Tampereen kaupunki 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta Ukrainasta tulleille pakolaisille järjestettävää ammatillista koulutusta ja 
tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta varten. Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 
30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 5 sarakkeesta 5. Harkinnanvarainen 
korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti. 

32. Turun kaupunki 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
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perusrahoitusta Ukrainasta tulleille pakolaisille järjestettävää ammatillista koulutusta ja 
tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta varten. Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 
30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 5 sarakkeesta 5. Harkinnanvarainen 
korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti. 

33. Vaasan kaupunki 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta Ukrainasta tulleille pakolaisille järjestettävää ammatillista koulutusta ja 
tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta varten. Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 
30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 5 sarakkeesta 5. Harkinnanvarainen 
korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti. 

34. Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen koulutuksen 
perusrahoitusta Ukrainasta tulleille pakolaisille järjestettävää ammatillista koulutusta ja 
tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta varten. Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 
30.11.2022 päivätyn vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteen 5 sarakkeesta 5. Harkinnanvarainen 
korotus myönnetään edellä kuvattujen laskennallisten periaatteiden mukaisesti. 

35. Äänekosken Ammatillisen Koulutuksen kuntayhtymä 

Opetus– ja kulttuuriministeriö ei korota koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2022 myönnettävää ammatillisen 
koulutuksen perusrahoitusta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 32 e §:n 
nojalla Ukrainasta tulleille pakolaisille järjestettävää ammatillista koulutusta ja tutkintokoulutukseen 
valmentavaa koulutusta varten. Harkinnanvaraista korotusta ei myönnetä, koska koulutuksen järjestäjä on 
esittänyt resurssitarpeita Ukrainasta tulleille pakolaisille järjestettävään ammatilliseen koulutukseen ja/tai 
tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen ainoastaan vuodelle 2023. Vuotta 2023 koskevia 
resurssitarpeita ei tässä päätöksessä huomioida harkinnanvaraisen korotuksen perusteena. 
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Oikaisuvaatimusohje opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 

(1705/2009) ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) mukaiseen pää-

tökseen 

 

 
Viranomainen, jolta oikaisua vaaditaan 
 
Tähän päätökseen tyytymätön saa vaatia siihen oi-
kaisua opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Oikaisu-
vaatimus osoitetaan opetus- ja kulttuuriministeri-
ölle ja se on toimitettava oikaisuvaatimusajan ku-
luessa ministeriön kirjaamoon. 
 
Oikaisuvaatimusaika 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä kolmen kuukauden ku-
luessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaati-
musaikaa laskettaessa ei päätöksen tiedoksisaanti-
päivää oteta lukuun. Jos oikaisuvaatimus-ajan vii-
meinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyys-
päivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, oi-
kaisuvaatimusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäi-
vänä.  
 Jollei muuta näytetä, asianosaisen katsotaan saa-
neen päätöksestä tiedon kirjeitse seitsemäntenä päi-
vänä siitä, kun päätös on annettu postin välitettä-
väksi. Päivä, jolloin kirje on annettu postin välitet-
täväksi, ilmenee päätöskirjeen postileimasta. Pää-
töksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kui-
tenkin kirjeen saapumispäivänä. 
 Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan 
asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolman-
tena 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, mil-
laista 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, oikaisuvaa-
timuksessa on ilmoitettava myös tämän yhteystie-
dot.   
 
 

Oikaisuvaatimuksen liitteet 
 
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä: 

- oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös, al-
kuperäisenä tai jäljennöksenä 
     - selvitys siitä, milloin oikaisua vaativa on saa-
nut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys oikaisuvaa-
timusajan alkamisen ajankohdasta; 
 - asiamiehen valtakirja 
 - asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä 
vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo ai-
kaisemmin toimitettu opetus- ja kulttuuriministeri-
ölle. 
 
Oikaisuvaatimuksen toimittaminen perille 
 
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa opetus- ja kult-
tuuriministeriön kirjaamoon henkilökohtaisesti, 
asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse 
tai sähköpostina. Oikaisuvaatimuksen lähettämi-
nen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Oikaisuvaati-
mus on toimitettava perille viimeistään oikaisuvaa-
timusajan viimeisenä päivänä ennen aukioloajan 
päättymistä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä 
niin ajoissa, että se ehtii perille edellä mainitussa 
ajassa. 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön yhteystiedot: 
 
postiosoite PL 29, 00023 Valtioneuvosto 
puhelinvaihde 0295 160 01 
sähköposti kirjaamo.okm@gov.fi 
 
Asiakirjat voidaan myös jättää valtioneuvoston ja-
kelukeskukseen Ritarikatu 2 B, 00170 Helsinki. 
Valtioneuvoston jakelukeskuksen aukioloaika on 
kello 7.30–16.15. 
 
Valitus oikaisuvaatimuksesta annettuun  
päätökseen 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön oikaisuvaatimuk-
seen antamaan päätökseen saa hakea muutosta va-
littamalla hallinto-oikeuteen siten kuin oikeuden-
käynnistä hallintoasioissa annetussa laissa 
(808/2019) säädetään. 
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117 § Viranhaltijapäätökset
 
  Kuntayhtymän johtajan päätökset

140/2022 Mino Malin nimittäminen englannin ja ruotsin kielen lehtoriksi 1.1.2023
alkaen toistaiseksi.
151/2022 työsuhteen purku 13.12.2022 alkaen

Talousjohtajan päätökset

66/2022 Ilona Lintulan palkkaaminen ravitsemistyöntekijäksi 19.11.2022 alkaen
toistaiseksi.

Rehtorien päätökset

Maaseutuopisto

Kalatalous- ja ympäristöopisto

Sosiaali- ja terveysopisto
 
Päätösehdotus Yhtymähallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuiksi ja päättää olla

käyttämättä otto-oikeuttaan ja antaa siten päätöksille täytäntöönpanoluvan.
 
Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.
 
 
 

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2022
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118 § Ilmoitusasiat
 
  Floristiikkatalon joulunäyttely ja -myymälä 26.11. klo 11.00 - 18.12. 2022, arkisin klo

10-18 ja la-su klo 11-15.
Livia-torin joulumarkkinat lauantaina 17.12. - sunnuntai 18.12. (avoinna klo 10.00 -
14.00)

 
Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.
 
Päätös Merkittiin tiedoksi.
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119 § Muut asiat
 
Päätösehdotus  
 
Päätös Ei muita asioita.
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VALITUSOSOITUS
 
  1. MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 111-114 ja 117-119

2.OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSOIKEUS
Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen
jäsen sekä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

3. OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
Pykälät: 115 ja 116

OIKAISUVAATIMUSVIRANOMAINEN
Peimarin koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus
Osoite: Tuorlantie 1, 21500 PIIKKIÖ

AIKA
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta.

OIKAISUVAATIMUKSEN SISÄLTÖ
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.

4. VALITUSOSOITUS
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Pykälät:

Tähän pykälään voi tehdä kunnallisvalituksen hallinto-oikeudelle vain
oikaisuvaatimuksen tekijä, koska päätöstä ei ole oikaisuvaatimuksen johdosta
muutettu (Kuntalaki 137 §):

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

1) Päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
2) Päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai
3) Päätös on muuten lainvastainen
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Valituskirjassa on ilmoitettava

- valitusviranomainen
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja osoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet, jolleivät ne ilmene siitä, mitä valittaja on aikaisemmin
esittänyt asiassa

Valituskirjaan on liitettävä päätöstä koskeva pöytäkirjanote ja tiedoksisaantia koskeva
selvitys.

Valitusasiakirjat

Valitusasiakirjat on toimitettava hallinto-oikeudelle ennen valitusajan päättymistä.
Omalla vastuulla voi valitusasiakirjat lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin
valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan
päättymistä

VALITUSVIRANOMAINEN JA OSOITE
Turun hallinto-oikeus
Osoite : Sairashuoneenkatu 2-4, PL 32, 20101 TURKU

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

VALITUSAIKA
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa alkaen päätöksen tiedoksisaamisesta.
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authority to sign asemavaltuutus ställningsfullmakt autoritet til å signere myndighed til at underskrive

representative nimenkirjoitusoikeus firmateckningsrätt representant repræsentant

custodial huoltaja/edunvalvoja förvaltare foresatte/verge frihedsberøvende
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