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Päätös ammatillisen koulutuksen strategiarahoituksen myöntämisestä vuonna 2018
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Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain

(I705/2OO9)
a

32 h S:n nojalla vuonna 2018

myönnettävästä strategiarahoituksesta

Myönnetyllä strategiarahoituksella tuetaan ja ohjataan ammatillisen koulutuksen järjestäjiä
heidän toimintansa kehittämisessä ja uudistamisessa koulutuspoliittisten tavoitteiden
mukaisesti. Vuonna 2018 myönnettävällä strategiarahoituksella tuetaan erityisesti
ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoa, koulutuksen järjestäjärakenteen
uudistamiseen liittyviä fuusioita ja ammatillisen huippuosaamisen kehittämistä tukevien sekä
ammatillisen koulutuksen vetovoimaa ja arvostusta vahvistavien ammattitaitokilpailujen ja
muiden kilpailujen järjestämistä.
Strategiarahoituspäätökset perustuvat kokonaisarviointiin, jossa

on kiinnitetty huomioita
hakukirjeessä esitettyihin asioihin ja lisäksi, kuinka merkittävää ja tarpeellista
kehittämistoiminta on koulutuksen järjestäjän nykyisen tilanteen näkökulmasta.
Arviointikriteerit on kuvattu opetus- ja kulttuuriministeriön 2.3.20181ähettämässä kirjeessä
(oKM/23/5e2/20181.
Koulutuksen järjestäjien hakemuksissa esitetyt kehittämiskohteet huomioiden vuoden 2018
strategiarahoituksella ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoon priorisoidaan
erityisesti:
o koulutuksen järjestäjän organisaation ja toimintakulttuurin laaja-alaista uudistamista
vastaamaan reformin tavoitteita. Erityisesti tuetaan kehittämistoimintaa, jonka
lähtökohtana on uudistaa toiminnanohjausta ja jossa yhdistyy koulutuksen
jä rjestäjä n keskeiste n toi m i nta prosessien, kute n johta misjä rjeste I m ien,

oppi misym pä ristöjen ja pedagogisten toi m i nta ma I ien kokona isva lta i nen
I
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uudistaminen.

tiedolla johtamisen

ja

ohjauksen kehittämistä koulutuksen tuloksellisuuden,

vaikuttavuuden ja laadun parantamiseksi

yksilöllisten opintopolkujen toteuttamista tukevien, erityisesti

digitaalisten

oppimisympäristöjen ja-ratkaisujen kehittämistä
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järjestäjien profiloitumista ja työnjakoa edistävää kehittämistoimintaa, jota
toteutetaan yhteistyössä muiden koulutuksen järjestäjien kanssa. Tänä vuonna
tuetaan erityisesti urheilijoiden ja maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen
kehittämistä sekä maatalous- ja teknologia-alan valtakunnallista kehittämistä
yhteistyössä työelämän

ka nssa.

Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö päätti, että vuoden 20L8 strategiarahoituksella tuetaan
merkittäviä koulutuksen järjestäjärakenteen uudistamiseen liittyviä fuusioita, vuosien 2018 ja
2019 Taitaja-kisojen, vuoden 2019 SAKUstars-kulttuurikilpailun sekä vuoden 2018 ArcticSkills
ammattitaitokilpailujen järjestä mistä,

Myönteisen strategiarahoituspäätöksen saaneille koulutuksen järjestäjille asetetaan
kehittämiskohde tai -kohteet sekä tavoitteet, jotka perustuvat koulutuksen järjestäjän
hakemuksessa esittämiin asioihin. Lisäksi ministeriö on tarvittaessa voinut asettaa muita
jä rjestäjä kohta isia tavoitteita.
Koulutuksen järjestäjälle myönnettävä strategiarahoitus
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Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää koulutuksen järjestäjälle strategiarahoituksena
yhteensä 200 000 euroa käytettäväksi reformin toimeenpanoon seuraaviin asioihin:
organisaation toimintakulttuurin laaja-alainen uudistaminen, 200 000 €
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Strategiarahoitusta ei myönnetä toimenpiteisiin, joiden teemat ovat samoja kuin
valtakunnallisissa kehittämisohjelmissa tai muissa laajoissa kehittämishankkeissa.:
. opetus- ja ohjaushenkilöstönyhteistentoimintatapojen kehittäminen ja käyttöönotto,
osaa misen vahvistaminen sekä työpaikkaohjaajien osaamisen kehittä minen, ( Parasta

.
o
o
r

Osaamista)

työpaikalla järjestettävän koulutuksen yhteiset toimintatavat, palveluprosessit ja
palvelumuotoilu, (Parasta Palvelua)
työpaikalla järjestettävän koulutukseen liittyvien digitaalisten palveluiden ja
yhteentoimivuuden kehittäminen, (Parasta DigiTukea)
digitaalisten palveluiden kehittäminen opetushenkilöstön ja työpaikkaohjaajien
yhteistyöhön (Parasta DigiOhjausta)
digitaalisen henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman valmistelu,
käyttöönotto ja hen ki lö kohtaista mise n toi m i ntama in kuva us, (e HO KS)
siirtymävaiheiden palveluiden kehittäminen, opintonsa keskeyttäneiden välittömän
eteenpäin poluttamisen yhtenäiset toimintatavat, (Zoomi - Sujuvien siirtymien
kansallinen koordinointi)
koulutuksen henkilökohtaistamisen mallit, (Zoomi - Sujuvien siirtymien kansallinen
koordinointi)
aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen toimintamallit sekä
jatko-opintoihin sijoittumista ja työllistymistä tukevien toimintatapojen ja palvelujen
juurruttaminen osaksi oppilaitosten toimintaa, (Zoomi Sujuvien siirtymien
kansallinen koordinointi)
osaamistarpeiden ennakointi, (Osaamisen ennakointifoorumi)
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Opetus-

ja

kulttuuriministeriö suosittaa, että koulutuksen järjestäjät osallistuvat po.

hankkeiden toteutukseen ja hyödyntävät kehittämistoiminnan tuloksia ja aineistoja omassa
toiminnassaan.
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Ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanon tuki

vyonn"tty

200 0OO,OO euroa

Myönnetyn avustuksen
enimmäisosuus avustettavan
ha n kkeen hyväksyttävistä

100,00

%

kustannu ksista

j
i Selvitys on annettava viimeistään i
Myönnetyn avustuksen käyttöaika
n pankkitilille

1 .6.2018-31.12.2020

3t.3.zOZt
Ft768000120096221,6

Maksutapa

DABAFIHH

o

tilassa

Maksusuu nnitelma

Avustus maksetaan määrärahasta

I

TaKP 29.20.30,3.. 1.3, Tu losyksikkö 6000002511, 5EU KO2
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Myönnetyl le strategiarahoitukselle asetetut tavoitteet ovat seuraavat:
o

Tavoitteet organisaation toimintakulttuurin laaja-alaiselle uudistamiselle:
1. Koko organisaatioon kehitetään ja otetaan käyttöön yhtenäiset toimintatavat ja
mallit. Uuden asiakaslähtöisen toimintakulttuurin periaatteet ovat selvät koko
henkilöstölle, opiskelijoille ja sidosryhmille.
Uudella toimintakulttuurilla ja pedagogisilla järjestelyillä koulutuksen järjestäjä
kykenee vastaamaan tehokkaasti ja joustavasti asiakkaiden tarpeisiin.
Luodaan koko henkilöstölle edellytykset toimia uuden toimintakulttuurin mukaisesti
lisäämäl lä henki löstön osaamista, yhteistyötä ja vuorovaikutusta.
Ra kennetaan uuden toi mintakulttuurin tueksi tarkoitu ksenmukaiset
oppimisympäristöt ja tukipalvelut, ja otetaan käyttöön digitaaliset välineet ja
järjestelmät, jotka tukevat uutta toimintakulttuuria.
5. Osana toimintakulttuurin muutosta uudistetaan asiakaslähtöistä viestintää ja
vuorovaikutusta.
Uudella toimintakulttuurilla lisätään koulutuksen tuloksellisuutta, vaikuttavuutta ja
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laatua.

ja

ei

ole voinut myöntää haettua strategiarahoitusta
kulttuuriministeriö
täysimääräisenä ottaen huomioon vuoden 2018 strategiarahoituksen käyttötarkoituksen,
hakemuksessa esitetyt toimenpiteet, joihin strategiarahoitusta ei
myöntökriteerit
myönnetä.
Opetus-

ja

Strategia

ra

hoituksen käytön ehdot

Myönnettyyn strategiarahoitukseen sovelletaan ensisijaisesti opetus- ja kulttuuritoimen
rahoituksesta annettua lakia (1705/2009) ja valtionavustuslakia (688/2001) kun asiasta ei
säädetä laissa (1705 /20091.

Strategiarahoituksen hyväksyttäviksi kustannuksiksi katsotaan kehittämiskohteen kannalta

ja määrältään kohtuulliset kustannukset. Strategiarahoituksella katetaan
kehittämistoiminnasta syntyvää alijäämää, joka muodostuu vähentämällä hyväksyttävistä
kustannuksista muut avustukset ja tai muut kehittämistoimintaan osoitetut tulot.

tarpeelliset
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Kohtuullisina kustannuksina ministeriö hyväksyy palkkoja tai palkkioita kutakin palkansaajaa
kohden enintään määrän, joka vastaa 80 000 euron vuosipalkkaa lakisääteisine sivukuluineen.
Palkka voidaan maksaa rahapalkkana tai luontoisetuina. Kohtuullisina matkakustannuksina
hyväksytään valtion matkustusäännön mukaisesti toteutuneet kustannukset. Kohtuullisina
edustuskustannuksina hyväksytään sellaiset kustannukset, jotka ovat perusteltuja
tavanomaisen vieraanvaraisuuden tai huomaavaisuuden osoittamiseksi. Rahalahjoista tai
rahanarvoisista lahjakorteista aiheutuneet kustannukset eivät ole hyväksyttäviä, Arvonlisävero
hyväksytään kustannukseksi vain, jos se jää koulutuksen järjestäjän lopullisesti maksettavaksi.

Henkilöstökustannuksista hankkeen välittömiksi kustannuksiksi katsotaan avustettavaa
toimintaa varten palkattujen työntekijöiden kustannukset. Välittömiksi kustannuksiksi
katsotaan myös muiden työntekijöiden kustannuksia, jos koulutuksen järjestäjä osoittaa
luotettavasti esimerkiksi työajanseurannan avulla työpanoksen kohdistumisen välittömästi
toimintaan.
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Hyväksyttäviä kustannuksia eivät ole:
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poistot
varainhankinnan kustannukset
liike- ja sijoitustoiminnan kustannukset
varaukset
laskennalliset erät, jotka eivät perustu jo toteutuneisiin kustannuksiin

lainojen lyhennykset
lainojen korot
ei-lakisääteisten lisäeläkkeiden maksut
irtisanomiskorvaukset tai irtisanomisajalta ilman työvelvoitetta
maksettavat palkkauskustannukset

tulospalkkiot
oikeudenkäyntikustannukset
oikeuden langettamat korvaukset
rangaistusluonteiset maksut, kuten sakot tai viivästyskorot

Koulutuksen järjestäjän tulee ottaa huomioon mahdollinen velvollisuutensa noudattaa
hankintalainsäädäntöä (lakijulkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016l.

ja järjestelmien
tulee toteuttaa viimeistään käyttöajan puolivälissä,

Strategiarahoituksella toteutettavat kalusteiden, laitteiden, koneiden

hankinnat

ja

investoinnit

Strategiarahoituksella hankitun irtaimiston ja omaisuuden tulee jäädä koulutuksen järjestäjälle
palvelemaa n järjestäjän ammatil lisen koulutuksen toimintaa.
Opetus- ja kulttuuriministeriö voi koulutuksen järjestäjän hakemuksesta perustellusta syystä
muuttaa strategiarahoituksen käyttötarkoitusta ja -aikaa sekä ehtoja. Tätä koskeva hakemus

on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen strategiarahoituksen käyttöajan päättymistä.
Hakemuksessa on mainittava avustuspäätöksen diaarinumero.

Opetus- ja kulttuuriministeriö seuraa strategiarahoituksen käytön tuloksellisuutta,
tarkoituksenmukaisuutta ja vaikuttavuutta, Seurannassa hyödynnetään valtakunnallisesti
käytettävissä olevaa tilastotietoa. Lisäksi koulutuksen järjestäjä on velvollinen toimittamaan
opetus- ja kulttuuriministeriölle tietoja strategiarahoituksella toteutetusta
kehittämistoiminnastaa n sekä toiminnalla saad uista tuloksista.

rrl

o

o
@

t
ft
ts

ffi
s (8)

Koulutuksen järjestäjän tulee päivittää haetun kehittämistoiminnan toteutus- ja
taloussuunnitelman tämän päätöksen mukaiseksi ja toimittaa olennaiset tiedot päivitetyistä
toteutus- ja taloussuunnitelmista sähköisellä lomakkeella opetus- ja kulttuuriministeriöön
30.9,2018 mennessä. Linkki lomakkeeseen lisätään 6.8,2017 mennessä sivulle
https://minedu.fi/strategiarahoitus. Toteutussuunnitelma tulee päivittää ottaen huomioon
edellä mainitut strategiarahoituksen käytön rajaukset ja sen tulee sisältää keskeiset
toimenpiteet asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.
Lisäksi koulutuksen järjestäjän tulee toimittaa selvitys strategiarahoituksen käytöstä
viimeistään 31.3.2021, mennessä. Opetus- ja kulttuuriministeriö tulee myöhemmin
ohjeistamaan tarkemmin selvityksen sisällöstä ja toimitustavasta, Hakemuksessa esitettyjen
mittareiden ja seurantakohteiden lisäksi koulutuksen järjestäjän on oltava valmis antamaan
selvityksessään tietoja asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi tehdyistä toimenpiteistä,

kehittämistoiminnan laajuudesta, koulutuksen järjestäjän
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osallistumisesta

{

verkostohankkeisiin tai yhteistyöhön muiden ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa
sekä kehittämistoiminnan tuloksellisuudesta. Jos asetettuja tavoitteita ei ole vielä saavutettu,
tulee perustella miksi ja esittää jatkossa tehtävät toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi.
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Koulutuksen järjestäjän tulee palauttaa strategiarahoitus tai sen osa myös, jos sitä ei voida
käyttää päätöksessä edellytetyllä tavalla. Jos palautettava määrä on enintään L0 euroa, se
saadaan jättää palautta matta.
@

Koulutuksen järjestäjän on maksettava palautettavalle tai takaisin perittävälle määrälle
strategiarahoituksen maksupäivästä korkolain (633/1982) 3 5:n 2 momentin mukaista
vuotuista ko rkoa lisättynä kol mel la prosenttiyksi köl lä.
Jos

takaisin perittävää määrää ei makseta viimeistään ministeriön asettamana eräpäivänä, sille

on

maksettava vuotuista viivästyskorkoa korkolain
korkokannan mukaan.
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momentissa tarkoitetun

Ministeriöllä on oikeus suorittaa strategiarahoituksen maksamisessa ja käytön valvonnassa
tarpeellisia koulutuksen järjestäjän talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia.
Koulutuksen järjestäjän on korvauksetta annettava mahdollista tarkastusta suorittavalle
virkamiehelle ja tilintarkastajalle kaikki tarkastuksen kannalta tarpeelliset tiedot ja selvitykset,
asiakirjat, tallenteet ja muu aineisto sekä muutoinkin avustettava tarkastuksessa.
Muut ehdot

Koulutuksen järjestäjän on varmistuttava siitä, että ammatillisen koulutuksen
valtionrahoituksella ei tueta yritystoimintaa tai vääristetä kilpailua suosimalla ammatillisen
kou I utu ksen jä rjestä misessä

tiettyä yritystä.

Koulutuksen järjestäjän tulee jakaa tietoa tämän päätöksen mukaisesta toiminnasta muille
koulutuksen järjestäjille.
Muutoksenhaku

ei saa hakea muutosta valittamalla. Valituskiellosta on säädetty
valtionavustuslain 34 $:ssä ja hallintolain (434/2003) 49 b 5:ssä. Tähän päätökseen saa siihen
tyytymätön asianosainen hakea oikaisua opetus- ja kulttuuriministeriöltä 30 päivän kuluessa
Tähän päätökseen
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päätöksen tiedoksisaannista. Liitteenä olevasta oikaisuvaatimusosoituksesta ilmenee, miten
oikaisua haettaessa on meneteltävä (liite 1).

Liitteet
Tiedoksi

Ylijohtaja

Mika Tammilehto

Opetusneuvos

Jukka Lehtinen

Oikaisuvaatimusosoitusdnro10/09L/2OL6
OKM/ Talousyksikkö
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Dnro OKM/IOlAgU2Ot6
Oikaisuvaatimusosoitus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 1170512009) ja vapaasta
sivistystyöstä a n netu n lain l6t2 | t998) mu kaiseen päätö kseen

Viranomainen, jolta oikaisua vaaditaan
Tähän päätökseen tyytymätön saa vaatia siihen oikaisua opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Oikaisuvaatimus
osoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriölle ja se on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa

Opetushallituksen kirjaamoon,

o

E
o

Oikaisuvaatimusaika
6
o

Oikaisuvaatimus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa ei päätöksen tiedoksisaantipäivää oteta lukuun. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto taijuhannusaatto,
oikaisuvaatimusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.
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Jos päätös on postitettu tavallisena kirjeenä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kirjeitse

seitsemäntenä päivänä päätöksen sisältävän kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kirjeen
lähettämispäivä ilmenee päätöksen mukana toimitettavasta lähetteestä. Päätöksen katsotaan tulleen
viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan
asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä
jos päätös on toimitettu postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaannin ajankohta ilmenee saantitodistuksesta. Jos on kysymyksessä sijaistiedoksianto, päätös katsotaan saadun tiedoksi, ellei muuta
näytetä, kolmantena päivänä tiedoksianto- tai saantitodistuksesta ilmenevästä päivästä,

o

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava :
oikaisua vaativan nimija kotikunta
päätös, johon haetaan oikaisua, miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua, mitä muutoksia siihen
vaaditaan tehtäväksi ja millä perusteilla oikaisua vaaditaan
postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisua vaativalle voidaan toimittaa. Lisäksi sähköpostiosoite, mikäli vastaanottaja suostuu päätöksen sähköiseen tiedoksiantoon.
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Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa

tai asiamiehensä taijos

oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi
ja kotikunta.
Oikaisua vaativan, tämän laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksen liitteet
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä :
päätös, johon oikaisua haetaan, alkuperäisenä taijäljennöksenä
päätöksen mukana toimitettu lähete tai selvitys päätöksen tiedoksisaannista myöhemmin kuin
seitsemäntenä päivänä päätöksen lähettämisestä taikka päätöstä koskeva tiedoksianto- tai
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asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu opetus- ja kulttuuriministeriölle.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen perille
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa Opetushallitukseen henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin
välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostina. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen tapahtuu lähettäjän
vastuulla. Oikaisuvaatimus on toimitettava perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä
ennen aukioloajan päättymistä. Opetushallituksen kirjaamon aukioloaika on kello 8.00-16.15. Postiin
oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille edellä mainitussa ajassa.
Opetushal lituksen yhteystiedot

postiosoite
käyntiosoite

!

!
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Hakaniemenranta 6, 00530 Helsinki
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puhelinvaihde 029 533 1000
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telefax

029 533 1035
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sähköposti

kirjaamo@oph.fi
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Valitus oikaisuvaatimuksesta
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Opetus- ja kulttuuriministeriön oikaisuvaatimukseen antamaan päätökseen saa hakea muutosta
valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1995) säädetään.
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