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Luonnos opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseksi ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista

Opetus- ja kulttuuriministeriössä on valmisteltu luonnos opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseksi ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista. Asetusehdotuksessa ehdotetaan tarkistettavaksi tutkintojen kustannuskertoimia vuosien 2018 – 2019 toteutuneiden
kustannusten perusteella. Lisäksi siinä ehdotetaan tarkennettavaksi opiskelijavuosien laskentaa ja opiskelijapalautteen keräämistä koskevia säännöksiä sekä lisättäväksi asetukseen työelämäpalautettava koskevat säännökset.
Asetusehdotus liittyy opetus- ja kulttuuriministeriössä valmisteltuun ja 22.6. – 17.8.2020 lausunnolla olleeseen hallituksen esitysluonnokseen ammatillisesta koulutuksesta annetun lain
ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Esitysluonnoksessa ehdotetaan muun muassa, että ammatillisen koulutuksen eri rahoitusosuuksien prosenttiosuuksia koskevia säännöksiä muutettaisiin siten, että rahoitusosuuksien prosenttiosuudet säilyisivät varainhoitovuoden 2020 tasolla. Siten perusrahoituksen osuus olisi 70 prosenttia (voimassa olevan säännöksen mukaan 50 %), suoritusrahoituksen 20 prosenttia (voimassa olevan säännöksen mukaan 35 %) ja vaikuttavuusrahoituksen osuus olisi 10 prosenttia (voimassa olevan säännöksen mukaan 15 %).
Asetusehdotuksella kumottaisiin voimassa oleva ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista annettu opetus- ja kulttuuriministeriön asetus (682/2017). Asetusehdotus ehdotetaan tulemaan voimaan 1.1.2021 ja sitä sovellettaisiin ensimmäisen kerran myönnettäessä varainhoitovuoden 2021 rahoitusta.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt valtiovarainministeriöltä lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta. Pyydettynä lausuntonaan valtiovarainministeriö toteaa seuraavaa.
Valtiovarainministeriö on 17.8.2020 antanut lausunnon (VN/14518/2020) hallituksen esitysluonnoksesta ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien
muuttamisesta. Nyt lausunnolla olevan asetusehdotuksen lähtökodan osalta valtiovarainministeriö viittaa 17.8.2020 antamassa lausunnossaan todettuun.
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Asetusehdotuksen perustelumuistiossa selostettujen keskeisten vaikutusten osalta valtiovarainministeriö kiinnittää opetus- ja kulttuuriministeriön huomiota siihen, että arvioinnissa ei ole
käsitelty asetusehdotuksen valtiontaloudellisia ja / tai kuntataloudellisia vaikutuksia. Siinä tapauksessa, että asetusehdotuksesta aiheutuvat vaikutukset valtiontalouteen ja kuntatalouteen ovat samat kuin aiemmin todetussa hallituksen esitysluonnoksessa selostetut vaikutukset, ministeriö pitää tarkoituksenmukaisena, että jatkovalmistelussa perustelumuistiota täydennetään siten, että siinä tarvittaessa viitataan esitysluonnoksen vaikutusarviointiin.
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