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Lausuntopyyntö luonnoksesta opetus- ja kulttuuriministeriön
asetukseksi ammatillisen koulutuksen rahoituksen
laskentaperusteista annetun opetus- ja kulttuuriministeriön
asetuksen muuttamiseksi
Johdanto
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta opetus- ja
kulttuuriministeriön asetukseksi ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista
annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamiseksi.

Tavoitteet
Asetuksessa ehdotetaan muutettavaksi opiskelijavuoteen kuuluvien päivien määritelmää,
tutkintojen, valmentavan koulutuksen ja muun ammatillisen koulutuksen kustannusryhmien
kertoimia, tutkintojen sijoittelua kustannusryhmiin ja majoituksen korotuskertoimia. Lisäksi
ehdotetaan korotettavaksi ammatti- ja erikoisammattitutkintojen tutkintotyyppikerrointa,
yrittäjän oppisopimuskoulutuksen työelämäpalautteen keräämistä koskevaa sääntelyä sekä
tehtäväksi eräitä muita teknisluonteisia muutoksia.

Vastausohjeet vastaanottajille
Opetus- ja kulttuuriministeriö varaa teille mahdollisuuden antaa lausuntonne
asetusluonnoksesta. Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa
ministeriölle lausuntonsa. Lausunnon voi antaa suomen tai ruotsin kielellä.
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun
lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse
ministeriön kirjaamoon.
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin.
Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet >
Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Mikäli et halua rekisteröityä palveluun, lausunnon voi lähettää myös sähköpostitse opetus- ja
kulttuuriministeriön kirjaamoon (kirjaamo@minedu.fi). Lausunnoissa pyydetään käyttämään
viitteenä diaarinumeroa VN/18706/2020.
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Ministeriöiden, joilla on käytössä VAHVA, tulee viedä lausuntonsa VAHVAan asialle
VN/18706/2020.
Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan Hankeikkunassa ja
lausuntopalvelu.fi:ssä.

Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan 27.8.2021 mennessä.

Valmistelijat
Lisätietoja antaa:
opetusneuvos Kari Korhonen, kari.korhonen(at)minedu.fi, puh. 0295 330 162 (29.6.–7.7. ja
16.8.–27.8.)
asiantuntija Johannes Peltola, johannes.peltola(at)minedu.fi, puh. 0295 330 292 (29.6.–23.7.
ja 9.–27.8.)

Linkit
https://minedu.fi/hanke?tunnus=OKM042:00/2020 - Asetusluonnos on luettavissa myös
säädöshankkeen sivuilla

Liitteet:
AM rahoitusasetus lausuntoversio 29.6.2021.pdf
AM rahoitusasetus perustelumuistio lausuntoversio 29.6.2021.pdf
AM rahoitusasetus svenska 29.6.2021.pdf
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Lausunnonantajan lausunto
Yleiset huomiot asetusluonnoksesta

Huomiot ehdotetusta opiskelijavuoden määritelmästä

Huomiot tutkintojen, valmentavan koulutuksen ja muun ammatillisen
koulutuksen kustannuskertoimista

Huomiot majoituksen korotuskertoimista

Huomiot tutkintotyyppikertoimista

Huomiot yrittäjän oppisopimuskoulutuksen työelämäpalautteen keräämisestä ja laskennasta

Muut huomiot

Lempinen Petri
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Sirvio Piritta
Opetus- ja kulttuuriministeriö
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