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51 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Yhtymähallitus 17.5.2022
Päätösehdotus: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
52 § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA JA PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN
VALINTA
Yhtymähallitus 17.5.2022
Pöytäkirjan tarkastusaika ja nähtävillä pito:
Pöytäkirjan tulee olla tarkastettu 23.5.2022 ja se pidetään nähtävillä 24.5.2022 koulutuskuntayhtymän intemet-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 23.5.2022 mennessä.

Esitys:
Päätös:

53 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Yhtymähallitus 17.5.2022
Päätösehdotus:
Esitetään noudatettavaksi työjärjestystä § 54 - 58.
Päätös:

PEIMARIN KOULUTUSKUNTA YHTYMÄ
YHTYMÄHALLITUS

Kokouspäivä
17.5.2022
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54 § AMMATTIOPISTO LIVIAN OPISTORAKENTEEN KEHITTÄMINEN
Yhtymähallitus 17.5.2022

Ammatti opisto Livia muodostui 1.1.2011 perustettaessa kolmesta opistosta: Maaseutuopisto,
Kalatalous- ja ympäristöopisto, Sosiaali- ja terveysopisto. Tällöin ajatuksena oli säilyttää opistojen itsenäisyys ja monistaa hyviä käytäntöjä opistojen kesken.
Vuosina 2021-2022 johtamisjärjestelmän uudistamista on mietitty pedagogisen johtamisen
kehittämishankkeen (JoPeda) yhteydessä ja v. 2021 toteutettiin opetuksen osalta itsearviointi,
jossa saatiin alla olevia huomioita:
-

Luonnonvara-ala ja sosiaali- ja terveysala ovat hyvin erillään toisistaan, organisaatio ei nykyisellään tue yhteistyötä
Nykyisissä opistoissa liikaa nurkkakuntaisuutta ja organisaatio pitää yllä historiallista rakennetta
Ammattiopisto Li vian integraatio on jäänyt puolitiehen
Organisaatiomme on jäänyt vanhanaikaiseksi
Ammattiopisto Li viasta puuttuu pedagogista johtajuutta
Rehtoreilla päällekkäisiä tehtäviä

Sosiaali- ja terveysopiston organisaatio on päätetty muuttaa 1.8.2022 alkaen luonnonvaraalalla jo toteutetun tiimiorganisaation mukaiseksi (Yhtymähallitus 19.4.2022 § 45. Hallintosääntö 1.1.2022 alkaen, 19 § yhtymähallituksen toimivalta, kohta 2).
Organisaatiota tulee edelleen kehittää niin, että johtamisjärjestelmä on koko ammattiopisto
Li viassa yhtenäinen ja erillisistä opistoista luovutaan 1.1.2023 alkaen, jotta yllämainittuja nykyisen johtamisjärjestelmän heikkouksia voidaan parantaa. Opisto toimii kuitenkin edelleen
neljässä toimipaikassa: Tuorlassa (nyk. Maaseutuopisto, Tuorla), Kaarinassa (nyk. sosiaali- ja
terveysopisto), Pairniossa (nyk. Maaseutuopisto, Paimio) ja Paraisilla (nyk. kalatalous- ja ympäristöopisto).
Samalla kuntayhtymänjohtajanja uuden pedagogisen rehtorin tehtäväjakoa ja tehtäväkuvia
kehitetään. Tällä muutoksella voidaan vahvistaa pedagogista johtajuutta ja edelleen ammattiopisto Livian yhtenäisyyttä. Muutoksella ei ole laajempia henkilöstövaikutuksia.
1.1.2023 talousarvio laaditaan ammattiopisto Livian tasoiseksi, jonka muodostavat kaksi tulosvastuualuetta: oppimispalvelut ja yhteiset palvelut. Kolmesta opistotasoisesta tuloslaskelmasta, jotka ovat sisältäneet yhteisten palveluiden vyörytykset, luovutaan.
Oppimispalveluiden tiimit laativat jatkossakin omat käyttötalouden budjettinsa, mutta lisäksi
tulee tulosneuvotteluissa sovittavia toiminnallisia tavoitteita. Tällöin tiimien toiminnan vaikuttavuus tulee läpinäkyvämmäksi.
Organisaatiomuutosta on käsitelty yhteistyötoimikunnassa 7.4.2022, yhtymähallituksen seminaarissa 8.4.2022 ja koko henkilöstön kuulemisessa 9.5.2022.

PEIMARIN KOULUTUSKUNTA YHTYMÄ
YHTYMÄHALLITUS

Kokouspäivä
17.5.2022
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Valmistelijat: Kuntayhtymänjohtaja Ilkka Harkkila, rehtori Maria Luoma-aho, kehittämispäällikkö Erjo Nojonen, talousjohtaja Satu Villa

Liite 22

Ammattiopisto Livian organisaatiorakenne 1.1.2023 alkaen

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:
Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että ammattiopisto Livian organisaatio
muutetaan 1.1.2023 liitteen 22 mukaiseksi niin, että nykyisistä opistoista luovutaan.

Päätös:

d

PEIMARIN KOULUTUSKUNT A YHTYMÄ
Kokouspäivä
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55 § OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TARKISTETTU PÄÄTÖS V. 2022 VALTIONOSUUDESTA
Yhtymähallitus 17.5.2022
Opetus- ja kulttuuriministeriö on päätöksellään 28.4.2022 (VN/34157 /2021) myöntänyt Peimarin koulutuskuntayhtymälle valtionosuutta käyttökustannuksiin lisää
234.052 €.
Peimarin koulutuskuntayhtymän valtionosuusrahoitus on vuodelle 2022 10.568.402 €,
kun varsinainen suoritepäätös oli 10.334.350 € (VN/27041/2021 ).
Päätöksellä on korjattu valtionosuuden tai rahoituksen määrää eräiden koulutuksen
järjestäjien osalta oikaisuvaatimusten perusteella tai hallintolain 434/2003 perusteella.
Valmistelija: talousjohtaja Satu Villa
Liite 23

OKM:n päätös VN/3415712021

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:
Yhtymähallitus merkitsee OKM:n päätöksen tiedokseen ja päättää olla vaatimatta oikaisua opetus- ja kulttuuriministeriön päätökseen VN/34157/2021 (liite nro 23) koskien Peimarin koulutuskuntayhtymän vuoden 2022 valtionosuusrahoitusta.
Päätös:

PEIMARIN KOULUTUSKUNTA YHTYMÄ
YHTYMÄHALLITUS
56 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Yhtymähallitus 17.5.2022

Kokouspäivä
17.5.2022

Kuntayhtymän johtajan päätökset

Talousjohtajan päätökset

Rehtorien päätökset
Maaseutuopisto

Kalatalous- ja ympäristöopisto
Sosiaali- ja terveysopisto

Esityslistaa julkaistaessa ei otto-oikeuden alaisia viranhaltijapäätöksiä.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuiksi ja päättää olla
käyttämättä otto-oikeuttaan ja antaa siten päätöksille täytäntöönpanoluvan.
Päätös:
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PEIMARIN KOULUTUSKUNTA YHTYMÄ
YHTYMÄHALLITUS
57 § ILMOITUSASIA T
Yhtymähallitus 17.5.2022

Kokouspäivä
17.5.2022

Tuorlan avoimet ovet ja Livia-tori järjestetään lauantaina 21.5.2022 klo 10-15.
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PEIMARIN KOULUTUSKUNTA YHTYMÄ
YHTYMÄHALLITUS
58 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Yhtymähallitus 17.5.2022

Kokouspäivä
17.5.2022
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Liite 22
Yhtymähallitus 17.5.2022 § 54
Peimarin koulutuskuntayhtymän organisaatio
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Liite 23
Yhtymähallitus 17.5.2022 § 55
2

OPETUSHALLITUS / Valtionosuudet
PL 380, 00531 HELSINKI
valtionosuudet@oph.fi

@

LÄHETTÄMISPÄIVÄ 06.05.2022

31766
Peimarin koulutuskuntayhtymä
Tuorlantie 1
21500
PIIKKIÖ
Kielisuhde:

SUOMENKIELINEN

LÄHETE
Luettelo tässä lähetyksessä mukana olevasta vuoden 2022 valtionosuus-/rahoituspäätöksiä
koskevasta materiaalista.
Asiapaperit eivät välttämättä ole sisällysluettelon mukaisessa järjestyksessä.

*Opetus-ja kulttuuriministeriön päätös opetus- ja kulttuuritointa varten
kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta sekä
kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävästä
rahoituksesta vuodelle 2022
* VOP60S22 = Päätöksen liiteraportti
Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuuspäätöksen mukainen maksu maksetaan
valtiovarainministeriön kautta.
* Edellä oleviin päätöksiin liittyvä oikaisuvaatimusosoitus 3/091/2019 ja
opetus- ja kulttuuriministeriön oikaisuvaatimukseen antamaan päätökseen liittyvä
valitusosoitus ja yhteystiedot hallinto-oikeuksiin.

~llKh~~~8~~NOg~NK~66~~6~~M~:L~~~J~&;~~7iiÄHg~T~rut~t~~~RAPORTIT (V*YK6*)
LIITERAPORTTI (VOP6OS22) JA VALTIONOSUUTTA YKSITYISKOHTAISESTI AVAAVAT
LASKELMAT (VOS6SL22 JA CL6SL22) OVAT KOKONAISUUDESSAAN LUETTAVISSA OPETUSHALLITUKSEN
SIVUILLA OSOITTEESSA: https://www.oph.fi/rahoitus/valtionosuudet/raportit
Lisätietoja rahoituksesta, raporteista ja yhteystiedoista saa Opetushallituksen
valtionosuuksista: https://www.oph.fi/fi/palvelut/tietoa-valtionosuuksista
Sähköpostiosoite:
valtionosuudet@oph.fi

1 (4)
OPETUS-JA

KULTTUURIM l N ISTERIÖ
Päätös

VN/34157/2021
VN/34157 /2021-OKM-5

28.4.2022

Kunnille, kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille sekä
kansalaisopistojen, kansanopistojen, liikunnan koulutuskeskusten,
kesäyliopistojen ja opintokeskusten ylläpitäjille

Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille
käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta
sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille
myönnettävästä rahoituksesta vuodelle 2022
Opetus- ja kulttuuriministeriö on opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain
(1705/2009), jäljempänä rahoituslaki, 57 §:n 3 momentin ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain
(632/1998) 16 §:n 1 momentin nojalla päättänyt tänään myöntää kunnille valtionosuutta sekä
kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille rahoitusta vuodeksi 2022 mainituissa
laeissa tarkoitettuja käyttökustannuksia varten liitteenä olevan raportin (VOP6OS22) sarakkeen
01 mukaisesti.
Päätöksessä on korjattu valtionosuuden tai rahoituksen määrää eräiden opetuksen/
koulutuksen järjestäjien tai ylläpitäjien osalta opetus- ja kulttuuriministeriölle toimitettujen
oikaisuvaatimusten perusteella ja eräiden opetuksen/koulutuksen järjestäjien tai ylläpitäjien
osalta hallintolain (434/2003) 50 ja 51 §:n nojalla.
Tällä päätöksellä myönnetään valtionosuutta/rahoitusta rahoituslain 5 §:ssä tarkoitettuja
koulutusmuotoja, kulttuuri laitoksia, liikuntatoimintaa ja nuorisotyötä varten.
Opetus- ja kulttuuriministeriö tarkistaa kunnille vuodeksi 2022 myönnetyn valtionosuuden sekä
kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille vuodeksi 2022 myönnetyn rahoituksen,
opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimaa esl- ja perusopetusta sekä ammatillista koulutusta
lukuun ottamatta, varainhoitovuoden 2022 keskimääräisten oppilas- ja opiskelijamäärien
mukaiseksi vuoden 2022 loppuun mennessä rahoituslain 50 §:n 2 momentin nojalla.
Tämä päätös korvaa opetus- ja kulttuuriministeriön 31.12.2021 tekemän päätöksen
(VN/34157/2021-OKM-1) opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin
myönnettävästä valtionosuudesta sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille
myönnettävästä rahoituksesta vuodelle 2022 oheisessa liitteessä mainittujen kuntien,
kuntayhtymien, rekisteröityjen yhteisöjen ja säätiöiden osalta.

Postiosoite
Postadress
Postal Address
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Käyntlosolte
Besöksadress
Offlce

Puhelin
Telefon
Telephone

Faksi
Fax
Fax

s-postl, Internet
e-post, Internet
e-mail, Internet

PL 29
00023 Valtioneuvosto

Meritullinkatu 10
Helsinki

0295 16001
+358 295 16001

09 135 9335
+358 9 135 9335

kirjaamo.okm@gov.fi
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Tällä päätöksellä myönnettyä valtionosuutta/rahoitusta yksityiskohtaisesti avaavat laskelmat
VOS ja CL (clearing) löytyvät rahoituksen saajittain Opetushallituksen sivuilta:
https ://vos. oph. fi/rap/.

Kansliapäällikkö

Anita Lehikoinen

Erityisasiantuntija

Riitta Lehtomaa

Liitteet

Raportti VOP6OS22
Oikaisuvaatimusosoitus (Dnro OKM/3/091 /2019)
Esi- ja perusopetusta sekä aamu- ja iltapäivätoimintaa koskien Valitusosoitus, ks. erillinen liite

Tiedoksi

Suomen Kuntaliitto ry
VM KAO Kunta- ja aluehallinto-osasto
Opetushallitus/Vos-tiimi
OKM VAPOS Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto
OKM LAMOS Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osasto
OKM KUPO Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto
OKM NUOLI Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto
OKM TAL Talousyksikkö
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Till kommuner, samkommuner, registrerade samfund
och stiftelser samt till huvudmän för medborgarinstitut,
folkhögskolor, idrottsutbildningscenter, sommaruniversitet
och studiecentraler

Beslut om den statsandel som beviljas kommunerna för
utbildnings- och kulturväsendes driftskostnader samt den
finansiering som beviljas samkommuner, registrerade
samfund och stiftelser för 2022
Undervisnings- och kulturministeriet har med stöd av 57 § 3 mom. i lagen om finansiering av
undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och 16 § 1 mom. i lagen om fritt bildningsarbete
(632/1998) idag beslutat bevilja kommunerna statsandel samt samkommuner, registrerade
samfund och stiftelser finansiering för 2022 för sådana driftskostnader som avses i nämnda lagar
enligt kolumn 01 i den bifogade rapporten (VOP6OS22).
beslutet
har
statsandelsbeloppet
eller
finansieringsbeloppet
för
vissa
utbildningsanordnare/huvudmän
rättats på basis av rättelseyrkanden som tillställts
undervisningsministeriet och för vissa utbildningsanordnare/huvudmån med stöd av 50 och 51 § i
förvaltningslagen (434/2003).
Genom
detta
beslut
beviljas
statsandel/finansiering
för sådana
utbildningsformer,
kulturinstitutioner, idrottsverksamhet och ungdomsarbete som avses i 5 § i lagen om undervisningsoch kulturverksamhet.
Undervisnings- och kulturministeriet justerar med stöd av 50 § i lagen om finansiering av
undervisnings- och kulturverksamhet med undantag för den förskoleundervisning och
grundläggande utbildning samt yrkesutbildning som förvaltas av ministeriet före utgången av år
2022 den statsandel som beviljats kommuner för 2022 och den finansiering som beviljats
samkommuner, registrerade samfund och stiftelser för 2022 enligt det genomsnittliga antalet elever
respektive studerande under finansåret 2022.
Detta beslut ersätter undervisnings- och kulturministeriets beslut 31.12.2021 (VN/34157/2021OKM-1) om statsandel som beviljas kommuner samt finansiering som beviljas samkommuner,
registrerade sammanslutningar och stiftelser för driftkostnader i undervisnings- och
kulturverksamhet för år 2022 i fråga om de kommuner, samkommuner, registrerade
sammanslutningar och stiftelser som nämn i bilagan.
Detaljerade beräkningar (VOS, CL) för den statsandel/finansiering som beviljats genom detta
beslut finns specificerat enligt mottagare på Utbildningsstyrelsens webbsida: https://vos.oph.fi/rap/.

Bilagor

Kanslichef

Anita Lehikoinen

Specialsakkunnig

Riitta Lehtomaa

Rapport VOP6OS22
Anvisning om hurman begär omprövning (Dnr OKM/3/091/2019)
Gällande förskoleundervisning, grundläggande utbildning samt morgon- och
eftermiddagsverksamhet, besvärsanvisning se separat bilaga
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För kännedom
Finansministeriet/Kommun- och regionalförvaltningsavdelningen
Finlands Kommunförbund
Utbildningsstyrelsen/Fi nansieri ng
UKM/Avdelningen för småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och fritt bildningsarbete
UKM/Avdelningen för gymnasieutbildning och yrkesutbildning
UKM/Kultur- och konstpolitiska avdelningen
UKM/Ungdoms- och idrottspolitiska avdelningen
UKM/Ekonomienheten

VN/34157/2021-OKM-5

Seuraavat henkilöt ovat allekirjoittaneet tämän asiakirjan sähköisesti /
Följande personer har undertecknat denna handling elektroniskt /
This document has been signed electronically by the following persons:

Lehtomea Riitta 91221775W

Lehikoinen Anita 91012023P

2022-04-27

2022-04-29

Dnro 3/091/2019

Oikaisuvaatimusosoitus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain
(1705/2009) ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) mukaiseen
päätökseen
Viranomainen, jolta oikaisua vaaditaan
Tähän päätökseen tyytymätön saa vaatia siihen
oikaisua opetus- ja kulttuuriministeriöitä. Oikaisuvaatimus osoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriölle ja se on toimitettava oikaisuvaatimusajan
kuluessa Opetushallituksen kirjaamoon.

Oikaisuvaatimusaika
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 tai
juhannusaatto, oikaisuvaatimusaika jatkuu vielä
seuraavana arkipäivänä.
Jos päätös on postitettu tavallisena kirjeenä,
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon
kirjeitse
seitsemäntenä
parvana 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
parvana
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.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
- oikaisua vaativan nimi ja yhteystiedot
- päätös, johon vaaditaan oikaisua, sekä se,
millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä
vaaditaan
- postiosoite, johon asiaan liittyvät asiakirjat
voidaan lähettää. Lisäksi sähköpostiosoite, mikäli
vastaanottaja
suostuu
päätöksen
sähköiseen
tiedoksiantoon.
Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen
laillinen
edustajansa
tai
asiamiehensä,
oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän
yhteystiedot.

Oikaisuvaatimuksen liitteet
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä:
- oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös,
alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- päätöksen mukana toimitettu lähete tai selvitys
päätöksen tiedoksisaannista myöhemmin kuin
seitsemäntenä päivänä päätöksen lähettämisestä
taikka
päätöstä
koskeva
tiedoksiantotai
saantitodistus
- asiamiehen valtakirja
- asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä
vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin
toimitettu
opetusja
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.
Opetushallituksen
postiosoite
käynti osoite
puhelinvaihde
telefax
sähköposti

PL 380,
00531 HELSINKI
Hakaniemenranta 6,00530
Helsinki
029 533 1000
029 533 1035
kirjaamo@oph.fi

Valitus oikaisuvaatimuksesta annettuun
päätökseen
Opetus- ja kulttuuriministeriön oikaisuvaatimukseen
antamaan päätökseen
saa hakea muutosta
valittamalla
hallinto-oikeuteen
siten
kuin
oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa
(808/2019) säädetään.

Dnr 3/091/2019

Anvisning om rättelseyrkande gällande beslut enligt lagen om finansiering av
undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) samt lagen om fritt
bildningsarbete (632/1998)
Myndighet hos vilken rättelse yrkas
Den som är missnöjd med detta beslut får yrka på
rättelse i ärendet hos undervisnings- och
kultunninisteriet. Rättelseyrkandet ska riktas tili
undervisnings- och kulturministeriet och tillställas
Utbildningsstyrelsens registratorskontor inom den
utsatta tidsfristen för rättelseyrkande.
Tidsfristen för rättelseyrkande
Rättelseyrkandet ska göras inom tre månader från
delfåendet av beslutet. Vid beräkning av tidsfristen
för rättelseyrkande tas inte delgivningsdagen med i
beräkningen.
Om
den
sista
dagen
för
rättelseyrkandet
är
en
helgdag,
lördag,
självständighetsdag, första maj, julafton eller
midsommarafton,
fortgår
tidsfristen
för
rättelseyrkandet tili följande vardag.
Om beslutet har postats som vanligt brev, anses
parten ha tagit del av beslutet den sjunde dagen
efter att det brev som innehåller beslutet avsändes,
om inte något annat visas. Avsändningsdagen
framgår av det följebrev som medföljer beslutet.
Beslutet anses dock ha kommit till en myndighets
kännedom den dag brevet anlände. Vid användning
av elektronisk delgivning anses delfåendet ha skett
den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om
inte något annat visas.
Om
beslutet
sänts
per
post
med
mottagningsbevis framgår delgivningsdagen av
mottagningsbeviset. Om det är fråga om
mellanhandsdelgivning anses beslutet ha delgivits
den tredje dagen efter den dag som framgår av
delgivnings- eller mottagningsbeviset, om inte
något annat visas.

Bilagor till rättelseyrkandet

Till rättelseyrkandet ska fogas:
- beslutet som rättelseyrkandet gäller, i original
eller avskrift,
- det följebrev som sänts med beslutet eller en
utredning om att delfåendet skett senare än den
sjunde dagen efter att beslutet avsänts eller ett
delgivnings- eller mottagningsbevis som gäller
beslutet
- fullmakt för ombudet
- de handlingar som åberopas till stöd för
rättelseyrkandet, om de inte redan tidigare har
tillställts undervisnings- och kulturministeriet.
Tillställande av rättelseyrkandet
Rättelseyrkandet
kan
lämnas
tili
Utbildningsstyrelsen personligen, av ett ombud,
genom bud, per post, telefax eller e-post,
Rättelseyrkandet sänds på avsändarens ansvar.
Rättelseyrkandet ska vara myndigheten tillhanda
senast den sista dagen av tidsfristen för
rättelseyrkandet före öppethållningstidens slut.
Utbildningsstyrelsens registratorskontor är öppet kJ.
8.00-16.15. Om rättelseyrkandet sänds per post ska
det lämnas till posten i så god tid att det når
myndigheten inom den angivna tidsfristen.
Utbildningsstyrelsens
postadress
Besöksadress

telefonväxel
Innehållet i rättelseyrkandet

telefax

e-post
I rättelseyrkandet ska uppges
- narnnet på den som yrkar på rättelse och
kontaktuppgifter
- det beslut som rättelse yrkas i samt hurudan
rättelse som yrkas och på vilka grunder
- postadress som handlingar i ärendet kan sändas
till. Om mottagaren godkänner att beslutet delges
elektroniskt ska e-postadressen uppges.
Om taian i stället för den som yrkar på rättelse
förs av dennas lagliga företrädare eller ett ombud,
ska även kontaktuppgiftema för denna person
uppges i rättelseyrkandet.

PB 380,
00531 HELSINGFORS
Hagnäskajen 6, 00530
Helsingfors
029 533 1000
029 533 1035
kirjaamo@oph.fi

Besvär över beslut
rä ttelseyrkande

med

anledning

av

I undervisnings- och kultunninisteriets beslut med
anledning av ett rättelseyrkande får ändring sökas
genom besvär hos förvaltningsdomstolen i enlighet
med bestämmelsema om detta i lagen om rättegång
i förvaltningsärenden (808/2019).

VALITUSOSOITUS

Liite

Valitusviranomalnen

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta hallinto-oikeudelta kirjallisella
valituksella. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen.
Valituskirjelmä osoitetaan valltusvlranomalselle ja se on toimitettava valltusajassa hallintooikeuden kirjaamoon.

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa
tledoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos valltusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai,
Itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä
seuraavana arkipäivänä.
Jos päätös on lähetetty postitse saantitodlstusta vastaan, tledokslsaantlpäivä Ilmenee
saantitodistuksesta. Jos päätös on luovutettu asianosaiselle tai tämän edustajalle,
tledokslsaantipäivä ilmenee tiedoksiannosta laaditusta kirjallisesta todistuksesta.
Jos päätös on postitettu tavallisena kirjeenä, sen katsotaan tulleen asianosaisen tiedoksi
seitsemäntenä päivänä postituspäivästä, jollei muuta näytetä. Päivä, jolloin kirje on annettu
postin välitettäväksi, ilmenee päätöskirjeen postilelmasta. Asian katsotaan tulleen
viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispälvänä.
Tavallisessa sähköisessä tiedoksiannossa vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Jos on kysymyksessä sljaistiedoksianto, päätös katsotaan saadun tiedoksi kolmantena päivänä
tiedoksianto- tai saantitodistuksen osoittamasta päivästä.

Valituksen sisältö
Valituskirjelmässä on Ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan
- valittajan nimi, kotikunta ja puhelinnumero
- postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan
lähettää.
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa, asiamiehensä tai luvan saanut
oikeudenkäyntiavustajansa taikka jos valituksen laatijana on joku muu henkilö,
valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä
hallintotuomioistuimelle.
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Valituksen liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
valitusosoitukslneen
- tiedoksisaantitodistus tai muu selvitys valltusajan alkamisajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle
- asiamiehen valtakirja, jos asiamies ei ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut
oikeudenkäyntiavustaja.
Valituksen toimittaminen perille
Valituksen voi toimittaa henkilökohtaisesti, postitse maksettuna postllähetyksenä, sähköisellä
tiedonsiirtomenetelmällä taikka asiamiestä tai lähettlä käyttäen. Valituksen lähettäminen
postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Valituksen voi tehdä myös
hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa:
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valituksen on saavuttava valltusviranomaiselle virka-aikana ennen 30 päivän valitusajan
päättymistä. Sähköisen asiakirjan tulee olla perillä siten, että se on hallinto-oikeuden
käytettävissä vastaanottolaltteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä
valltusajan viimeisenä päivänä ennen kello 16.15.
Hallinto-oikeuden kirjaamon virka-aika on maanantaista perjantaihin kello 8.00-16.15.
Oikeudenkäyntimaksu
Asian käsittelystä hallinto-oikeudessa peritään tuomloistulnmaksulain (1455/2015) nojalla
oikeudenkäyntimaksu. Maksun suuruus on 270 euroa. Tuomloistuinmaksulaissa on erikseen
säädetty tapauksista, joissa maksua ei peritä.
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BESVÄRSANVISNING

Bilaga

Besvärsmyndighet
Den som är missnöjd med detta beslut får söka ändring i det hos förvaltningsdomstol genom
skriftliga besvär. Besvär får anföras på den grunden att beslutet strlder mot lag.
Besvärsskriften ska riktas till besvärsmyndigheten och den ska lämnas till förvaltningsdomstols
registratorskontor inom besvärstiden.
Besvärstid
Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Själva dagen för delfåendet
räknas lnte in i dessa 30 dagar. Om besvärstidens sista dag infaller på en helgdag, en lördag,
självständighetsdagen, första maj, julaftonen eller mldsommaraftonen, ingår följande vardag i
besvärstiden.
Om beslutet sänts per post med mottagningsbevis framgår delgivningsdagen av
mottagningsbevlset. Om beslutet tillställts parten eller dennes företrädare framgår
delgivningsdagen av det skriftliga intyget över delgivningen.
Om beslutet har postats som vanligt brev, anses parten ha tagit del av beslutet den sjunde
dagen efter att det brev som innehåller beslutet avsändes, om lnte något annat visas.
Postningsdagen framgår av poststämpeln på beslutsbrevet. Ett ärende anses dock ha kommit
till en myndighets kännedom den dag brevet anlände.
Vid vanllg elektronisk delgivning anses mottagaren ha fått del av ärendet den tredje dagen
efter det att meddelandet avsändes, om inte något annat visas.
Om det är fråga om mellanhandsdelgivnlng anses beslutet ha blivit delgivet den tredje dagen
efter den dag som framgår av delgivnings- eller mottagningsbeviset.
Besvärsskriftens innehåll
I besvärsskriften ska uppges
- det besfut i vilket ändring söks
- till vilka delar ändring söks I beslutet, vllka ändringar som yrkas och de grunder på vilka
ändring yrkas
- vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet lnte avser ändrlngssökanden
själv
- ändringssökandens namn, hemkommun och telefonnummer
- postadress och eventuell annan adress tlll vilken handlingar som hänför sig till rättegången
kan sändas.
Om ändringssökandens taian förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud, eller
ett rättegångsbiträde som fått tillstånd tlll det, eller om någon annan person har uppgjort
besvären, ska i besvärsskriften även uppges namn, hemkommun, postadress och
telefonnummer för denna person.
Medan besvären är anhängiga ska förvaltningsdomstolen utan dröjsmål underrättas om
ändringar i kontaktuppglfterna.
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Bllagor

till besvärsskriften
Till besvärsskriften ska fogas
- det beslut I vllket ändring söks, i original eller kopla med tlllhörande besvärsanvisnlng
- delfåendebevis eller annan utredning som visar när besvärstiden har börjat
- de handlingar som ändringssökanden åberopar tili stöd för sina yrkanden, om dessa inte
redan tidigare har tlllställts myndigheten
- en fullmakt för ombudet, om ombudet inte är en advokat, ett offentligt rättsbiträde eller ett
rättegångsbiträde med tillstånd.

Inlämning av besvärsskriften
Besvärsskriften kan lämnas ln personllgen, per post som betald postförsändelse, med hjälp av
en elektronisk dataöverföringsmetod eller av ett ombud eller med bud. Besvärsskriften sänds
per post eller elektroniskt på avsändarens eget ansvar. Besvär kan även anföras via
förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen:
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Besvärsskriften ska komma in tili besvärsmyndigheten under tjänstetid innan besvärstiden på
30 dagar löper ut. Om besvärsskriften sänds elektroniskt ska meddelandet finnas tillgängligt
för förvaltningsdomstolen i en mottagaranordning eller ett datasystem på ett sådant sätt att
det kan behandlas den sista dagen av besvärstiden före kl. 16.15.
Tjänstetiden för förvaltningsdomstolens registratorskontor är måndag tili fredag kl. 8.0016.15.

Rättegångsavgift
För behandlingen av ärenden i förvaitningsdomstol ska det enligt lagen om domstolsavgifter
(1455/2015) tas ut en avgift. Avgiften är 270 euro. I lagen om domstolsavgifter finns
särskilda bestämmelser om sådana fall då ingen avgift tas ut.
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Helsingin hallinto-oikeus:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus:

postiosoite: Sörnäistenkatu 1, 00580

postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 1310 0

HELSINKI
käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1, 00580
HELSINKI
asiakaspalvelu: 029 56 42069
telefax: 029 56 42079
sähköpostiosoite: helsinki. hao@oikeus.fi
Itä-Suomen hallinto-oikeus:
postiosoite: PL 1744, 70101 KUOPIO
käyntiosoite: Minna Canthin katu 64,
(käynti Puistokadun puolelta), KUOPIO
asiakaspalvelu: 029 56 42502
telefax: 029 56 42501
sähköpostiosoite: lta-suoml. hao@oikeus.fi
Turun hallinto-oikeus:
postiosoite: PL 32, 20101 TURKU
käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4,
20100 TURKU
asiakaspalvelu: 029 56 42410
telefax: 029 56 42414
sähköpostiosoite: turku.hao@oikeus.fi

Helsingfors förvaltningsdomstol:
Postadress: Sörnäsgatan 1, 00580
HELSINGFOS
Besökadress: Sörnäsgatan 1, 00580
HELSINGFOS
Kundtjänst: 029 56 42069
Fax: 029 56 42079
E-post: helsinki.hao@oikeus.fi
Östra Finlands förvaltningsdomstol:
Postadress: PB 1744, 70101 KUOPIO
Besökadress: Minna Canthin katu 64,
70100 KUOPIO
Kundtjänst: 029 56 42502
Fax: 029 56 42501
E-post: tta-suorni. hao@oikeus.fi
Åbo förvaltningsdomstol:
Postadress: PB 32, 20101 ÅBO
Besökadress: Lasarettsgatan 2-4, 20100
ÅBO
kundservice: 029 56 42410
Fax: 029 56 42414
E-post: turku.haocaoikeus.f

HÄMEENLINNA
käyntiosoite: Hämeenlinnan oikeustalo, Arvi
Kariston katu 5, HÄMEENLINNA
puhelinvaihde/asiakaspalvelu: 029 56 42210
telefax: 029 56 42269
sähköpostiosoite: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus:
postiosoite: PL 189, 90101 OULU
käyntiosoite: Isokatu 4, 3. krs, 90100 OULU
puhelinvaihde: 029 56 42800
telefax: 029 56 42841
sähköpostiosoite: gohjois-suomi.hao@oikeus.fi

Vaasan hallinto-oikeus:
postiosoite: PL 204, 65101 VAASA
käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs,
65100 VAASA
puhelinvaihde: 029 56 42611
telefax: 029 56 42760
sähköpostiosoite: vaasa. hao@oi keus. fi

Tavastehus förvaltningsdomstol:
Postadress: Raatihuoneenkatu 1, 13100
TAVASTEHUS
Besökadress: Arvi Kariston katu 5,
TAVASTEHUS
kundservice: 029 56 42210
Fax: 029 56 42269
E-post: hameenlinna. hao@oikeus.fi
Norra Finlands förvaltningsdomstol:
Postadress: PB 189, 90101 ULEÅBORG
Besökadress: Isokatu 4, 3. vån, 90100 OULU
Växel: 029 56 42800
Fax: 029 56 42841
E-posti: gohjois-suomi. hao@oikeus.fi

Vasa förvaltningsdomstol:
Postadress: PB 204, 65101 VASA
Besökadress: Korsholmsesplanaden 43, 4.
vän, 65100 VASA
Växel: 029 56 42611
Fax: 029 56 42760
E-oost: vaasa.haojnolkeus.f
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VALTIONOSUUS/RAHOITUSSOVELLUS 2022

***
***

OPETUS- JA KULTTUURITOIMI
RAPORTTI: VOP6OS22
***

***

***

PVM: 25.04.2022

VALTIONOSUUS/RAHOITUS KÄYTTÖKUSTANNUKS IIN (J,j:URO~). yuODELLE 2022.
(LIITE OPETUS -JA KULTTUURIMINISTERION PAATOKSEEN)
02
Valtionosuus
/rahoitus
aiemmin

03
Rahoituksen
muutos
aiempaan

40.068.405
4.730.502
4.111.377
46.950.895
756.539

38.475.243
4. 691. 618
4.065.594
46.364.181
735.806

1. 593 .162
38.884
45.783
586. 714
20.733

19.285.296
32.738.385
30.065.114
2.869.582
674.088

18.596.048
31.048.038
29.007.808
2.827.671
662.118

689.248
1. 690. 347
1.057.306
41.911
11.970

1. 430. 495

1.404.990

25.505

3.247.905
19.413.961
62.056.516
4.908.494
39.296.190
6.026.938
2.033.993

3.156.333
18.381.719
61.324.004
4.775.597
37.737.233
5.917.467
2.002.365

91.572
1. 032. 242
732.512
132.897
1. 558. 957
109.471
31. 628

681. 449
3 .581.459

665.723
3.429.067

15.726
152.392

1.473 .292

1.371.700

101. 592

1.496.336

1.479.493

16.843

3.067.409

3.039.139

28.270

894.668

893.259

1.409

2.084.083

2.073.419

10.664

01
Valtionosuus
/rahoitus

Koulutuksen järjestäjä

1 Yksityinen
053361
014501
013591
053261
014341
053041
053321
010681
053131
016281
016291
014551
010861
016321
023291
053071
053211
016351
013491
016391
013911
016421
016431
011651
019571
023801
011701
053011
017261
016511
016231
053401
015851
017191

AEL-Amiedu Oy
Ahlmanin koulun Säätiö
Aitoon Emäntäkoulu Oy
Amma~tio~isto_Spesia Oy
AVA-instituutin Kannatusyhdistys ry
Axxell Utbildning Ab
Careeria Oy
Etelä-Savon Koulutus Oy
Folkhälsan Utbildning Ab
Fria kristliga folkhögskolan
i Vasa
Haa~aveden Opiston kannatusyhdistys ry.
Harjun oppimiskeskus ay
Helsinki Business College Oy
Hengitysliitto ry
Hevosopisto Oy
Hyria koulutus Oy
Hämeen ammatti-instituutti Oy
Itä-Karjalan kansanopistoseura
r.y.
Itä-Suomen liikuntaopisto Oy
Jyväskylän kristillisen
opiston säätiö
Jyväskylän talouskouluyhdistys ry.
Kalajoen kristillisen
opiston kannatusyhdistys ry
Kanneljärven kansanopiston
kannatusyhdistys r.y.
Kellosepäntaidon edistämissäätiö
Keski-Pohjanmaan konservatorion kannatusyhdistys ry.
Kiinteistöalan koulutussäätiön
ammatillinen oppilaitos
Kiipulasäätiö
Kirkkopalvelut ry
Kisakalliosäätiö
Kiteen evankelisen kansanopiston kannatusyhdistys ry
Korpisaaren säätiö
Kouvolan ammattiopisto Oy
KSAK Oy
Kuopion konservatorion
kannatusyhdistys ry

2.687.604

2.660.005

27.599

29.432.064
21.560.415
4.542.271
765.123

29.034.487
21.023.890
4 .490 .326
759.261

397.577
536.525
51. 945
5.862

2.976.094
27.893.050
776.828
3.536.861

2.950.980
26.877.790
754.011
3.532.098

25.114
1. 015. 260
22.817
4.763

***
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VALTIONOSUUS/RAHOITUSSOVELLUS 2022

***
***

OPETUS- JA KULTTUURITOIMI
RAPORTTI: VOP6OS22
***

***

***

PVM: 25.04.2022

VALTIONOSUUS/RAHOITUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN (~URO~l Y1JODELLE 2022.
(LIITE OPETUS -JA KULTTUURIMINISTERION PAATOKSEEN)
01
Koulutuksen järjestäjä
013941 Kuopion Talouskoulun kannatusyhdistys ry
01.7701 Kuortaneen urheiluopistosäätiö
01.6561. Lahden kansanopiston säätiö
01.961.l. Lahden Konservatorio Oy
01.1.691. Live-säätiö sr
053091. Länsirannikon Koulutus Oy
01.1641. Maalariammattikoulun
Kannatusyhdistys ry
01.3991. Marttayhdistysten liitto ry
012191. Mercuria kauppaoppilaitos Oy
01.7741. Paasikivio~istoyhdistys ry
01.621.l. Palkansaajien koulutussäätiö
Kiljavan opisto
053231. Perho Liiketalousopisto Oy
016691. Peräpohjolan kansanopiston
kannatusyhdistys ry
01.6721. Pohjois-Satakunn an kansanopiston kann atusyhdistys ry
01.6731. Pohjois-Savon kansanopistoseura ry
025651 Pohjois-Suomen koulutuskeskussäätiö
019951 Pop & Jazz Konservatorion
Säätiö
016751 Portaanpää ry.
012551 Raahen Porvari- ja Kauppakoulu rahasto
014261 Rastor-instituutti ry
01.6771 Raudaskylän Kristillinen
Opisto ry
016571 Rovalan Setlernentti ry
053221 Suomen Diakoniaopisto-SDO Oy
025581 Suomen Kansallisooppera ja
-baletti sr
016861 Suomen Nuoriso-opiston
kannatusyhdistys r.y.
017291 Suomen Urheiluopiston kannatus
osakeyhtiö
051131 Suomen Ympäristöopisto
SYKLI Oy
012921 Suomen Yrittäjäopisto Oy
025271 Svenska framtidsskolan i
helsingforsregionen Ab
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö
01931.1 Tampereen musiikkiopiston
säätiö
017671 Tanhuvaaran säätiö
·
053281 Traffica Oy
018291 Tri Matthias Ingma nin säätiö

Valtionosuus
/rahoitus

02
Valtionosuus
/rahoitus
aiemmin

03
Rahoituksen
muutos
aiempaan

1. 008. 781

952.546

56.235

4.724.386
2.604.209
2.190.947
35.606.750
50.211.425
2.377.295

4.688.1.11
2.595.529
2.182.680
34.991.055
48.534.602
2.205.600

36.275
8.680
8.267
615.695
1. 676. 823
171. 695

1.966.450
7.360.207
1. 578. 540
1.769.077

1. 867. 749
7.024.376
1. 550. 786
1.752.571

98.701
335.831
27.754
16.506

13.752.397
1.166. 655

13.062.950
1.139.701

689.447
26.954

2.052.367

2.030.573

21.794

920. 797

911.834

8.963

3.026.659

2.863.857

162.802

2.749.894

2. 741. 843

8.051

1.556.121.
1. 540 .116

1. 527. 457
1. 486. 585

28.664
53.531

13.217.506
1.676.441

1.2.966.457
1..674.327

251. 049
2.114

2.466.493
23.900.956
877.431

2.439.502
22.917.011.
863.592

26.991
983.945
13.839

1. 539. 481

1.497 .589

41. 892

6.180.367

6. 101. 933

78.434

1.869.587

1. 852. 228

17. 359

6.756.860
1.1.. 527. 081

6.520.482
11.090.889

236.378
436.192

24.366.610
2. 913. 915

23.519.372
2.900.894

847.238
13. 021

2.195.906
419.969
2. 521. 085

2.174.692
400.975
2.435.893

21. 21.4
18.994
85.192

***
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VALTIONOSUUS/RAH OITUSSOVELLUS 2022

***
***

OPETUS- JA KUL TTUUR ITOIMI
RAP ORTTI: VOP6OS22
***

***

***

PVM: 25.04.2022

VALTIONOSUUS/RAH OITUS KÄYTTÖKUSTANNUKS IIN (~URO~t yuoDELLE 2022.
(LIITE OPETUS -JA KUL TTUUR IMINISTERION PAATOKSEEN)
01
Koulutuksen järjestäjä
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö
011681 Turun ammattiopistosäätiö
016901 Turun kristillisen opiston
säätiö
053371 Turun musiikinopetus Oy
013611 Työtehoseura ry
016931 Valkealan kristillisen kansanopiston kannatusyhdistys ry
017271 Valtakunn allinen valmennus- ja
liikuntakeskus Oy
017301 Varalan Säätiö

Valtionosuus
/rahoitus

02
Valtionosuus
/rahoitus
aiemmin

03
Rahoituksen
muutos
aiempaan

13.973.171
3.100.457
5.526.904

13.294.188
2.993.618
5.462.609

678.983
106.839
64.295

4.209.519
15.587.627
602.428

4.197.277
14.686.812
489.414

12.242
900.815
113.014

4.865.219

4. 832 .499

32.720

3.267.870

~--------719.839.637

3.217.766

---------698.848.905

50.104

-------

20. 990. 732

***
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VALTIONOSUUS/RAHOITUSSOVELLUS 2022

***
***

OPETUS- JA KULTTUURITOIMI
RAPORTTI: VOP60S22
***

***

***

PVM: 25.04.2022

VALTIONOSUUS/RAHOITUS KÄYTTÖKUSTANNU KSIIN (~URO~). yuoDELLE 2022.
(LIITE OPETUS -JA KULTTUURIMINISTERION PAATOKSEEN)
01
Valtionosuus
/rahoitus

Koulutuksen järjestäjä

02
Valtionosuus
/rahoitus
aiemmin

03
Rahoituksen
muutos
aiempaan

1.473.494
-700.212
148. 576
-1.024.987
27.629.939
-2.114.194
-85.859
-103.558
27.918.667
-350.406
-1.126.957
221.131
-1.143.709
-1.632.645
88.669
996.778
-553.468
-282.816
-377.906
38.261
-568.847
-1.126.144
-6.603.584
342.164
-1.927.931
-1.815.503
-116.112
-1.972.004
-6.024
378.114
-912.196
-2.100.775
335.936
72.471.777
42.244.049
113.631
26.585.586
21.742.057
25.026
-83.525
524.883
-3.582.915

34.278
21.388
144.534
-149.716
4.819.785
116.604
-991.879
21.388
933.491
42.776
42.776
18.687
89.368
34.279
-3.912.341
-2.701
52.930
85.552
-42. 776
21. 388
-72.662
85.551
21. 388
34.278
16.206
537.400
119.830
-21.388
21.388
85.552
119.831
10.804
14.079
3.925.316
2.612.695
80.150
1.102. 955
2.150.361
42.776
42.776
85.552
64.164

3 Kunta
000053
000103
000523
000863
000913
001063
001673
001763
002053
002163
002603
002613
002723
002763
003983
004003
004413
004833
004893
004983
005003
005083
005433
005453
005603
005643
005783
005933
005953
006083
007023
007343
007513
008373
008533
007853
009053
000923
009313
009353
009363
009803

Alajärven kaupunki
Alavuden kaupunki
Evijärven kunta
Hausjärven kunta
Helsingin kaupunki
Hyvinkään kaupunki
Joensuun kaupunki
Juuan kunta
Kajaanin kaupunki
Kannonkosken kunta
Kiteen kaupunki
Kittilän kunta
Kokkolan kaupunki
Kontiolahden kunta
Lahden kaupunki
Laitilan kaupunki
Luumäen kunta
Merijärven kunta
Miehikkälän kunta
Muonion kunta
Muuramen kunta
Mänttä-Vilppulan kaupunki
Nurmijärven kunta
Närpes stad
Orimattilan kaupunki
Oulun kaupunki
Paltarnon kunta
Pieksämäen kaupunki
Pielaveden kunta
Pomarkun kunta
Ruoveden kunta
Salon kaupunki
Simon kunta
Tampereen kaupunki
Turun kaupunki
Vaalan kunta
Vaasan kaupunki
Vantaan kaupunki
Viitasaaren kaupunki
Virolahden kunta
Virtain kaupunki
Yläjärven kaupunki

--------------------------------------

1. 507. 772
-678.824
293. 110
-1.174.703
32.449.724
-1.997.590
-1.077.738
-82.170
28.852.158
-307.630
-1.084.181
239.818
-1.054.341
-1.598.366
-3.823.672
994.077
-500.538
-197.264
-420.682
59.649
-641.509
-l.040.593
-6.582.196
376.442
-1. 911. 725
-1.278.103
3. 718
-1.993.392
15.364
463.666
-792.365
-2.089.971
350.015
76.397.093
44.856.744
193.781
27.688.541
23.892.418
67.802
-40.749
610.435
-3.518.751

------------------------205.425.274
192.966.461

------------12.458.813

***
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VALTIONOSUUS/RAH OITUSSOVELLUS 2022

***
***

OPETUS- JA KUL TTUUR ITOIMI
RAPORTTI: VOP6OS22
***

***

***

PVM: 25.04.2022

VALTIONOSUUS/RAH OITUS KÄYTTÖKUSTANNUKS IIN (~URO~l yuoDELLE 2022.
(LIITE OPETUS -JA KUL TTUUR IMINISTERION PAATOKSEEN)
01

02
Valtionosuus
/rahoitus
aiemmin

03
Rahoituksen
muutos
aiempaan

76.505.933

72.792.262

3. 713. 671

30.514.766

29 .346. 960

1.167.806

16.356.704
29.269.869

15.878.081
27.993.745

478.623
1.276.124

86.665.608

84.416.177

2.249.431

6.233.251

5.991.913

241.338

25.025.690

24.233.855

791.835

30.829.765

29.885.545

944.220

66.826.354

64.040.852

2.785.502

24.908.804

23.828.331

1.080.473

58.327.181

55. 966 .891

2.360.290

73.045.621
34.921.795
1.602.379
12. 291. 533

70.147.406
33.889.656
1.594.479
11.736.354

2.898.215
1. 032 .139
7.900
555.179

Valtionosuus
/rahoitus

Koulutuksen järjestäjä

4 Kuntayhtymä
031636 Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
031746 Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä
031106 Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
Gradia
031806 Järviseudun koulutuskuntayhtymä
031856 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
031136 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
031156 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
031836 Kotkan-Haminan seudun
koulutuskuntayhtymä
031696 Koulutuskeskus Salpaus-kuntayhtymä
031686 Koulutuskuntayhtymä OSAO
031566 Koulutuskuntayhtymä Tavastia
052156 Kvarnen samkommun
031226 Lounais-Hämeen koulutuskunta
yhtymä
031216 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä
031206 Luksia, Länsi-Uudenmaan
koulutuskuntayhtymä
031486 Optima samkommun
031766 Peimarin koulutuskuntayhtymä
031286 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
031336 Raahen koulutuskuntayhtymä
031346 Raision seudun koulutuskuntayhtymä
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
031376 Salon seudun koulutuskuntayhtymä
031016 SASKY koulutuskuntayhtymä
031176 Satakunnan koulutuskuntayhtymä
031816 Savon koulutuskuntayhtymä
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtymä
052276 Svenska Österbottens förbund
för utbildning och kultur

19. 975 .426

19.296.723

678.703

28.415.907

27. 281. 576

1.134.331

15.789.889
10.568.402
56.295.485

15.179.320
10.334.350
54.086.725

610.569
234.052
2.208.760

11.543.237
18.491.426

11.116.227
17.650.067

427.010
841.359

37.191.531
20.396.972

35.756.539
19.612.164

1.434.992
784.808

38.980.323
24. 227. 011
62.831.058
50.583.949
5.674.893
17.059.036

37.877.976
23.080.403
60.591.601
48.760.321
5.473.721
16.402.903

1.102.347
1.146. 608
2.239.457
1. 823. 628
201.172
656.133

***
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VALTIONOSUUS/RAH OITUSSOVELLUS 2022

***
***

OPETUS- JA KUL TTUUR ITOIMI
RAPORTTI: VOP60S22
***

***

***

PVM: 25.04.2022

VALTIONOSUUS/RAH OITUS KÄYTTÖKUSTANNU KSIIN (~0.1})_ VUODELLE 2022.
(LIITE OPETUS -JA KUL TTUUR IMINISTERION PAATOKSEEN)
01
Koulutuksen järjestäjä
031446 Valkeakosken seudun
koulutuskuntayhtymä
031476 ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
031506 Aänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä

Valtionosuus
/rahoitus

02
Valtionosuus
/rahoitus
aiemmin

03
Rahoituksen
muutos
aiempaan

10.426.011

10.002.099

423.912

17.828.753
17.506.718

17.217.806
16.980.090

610.947
526.628

1.037.111.280

998.443.118

38.668.162

***
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VALTIONOSUUS/RAHOITUSSOVELLUS 2022

***
***

OPETUS- JA KULTTUUR ITOIMI
RAPORTTI: VOP6OS22
***

***

***

PVM: 25.04.2022

VALTIONOSUUS/RAHOITUS KÄYTTÖKUSTANNUKS IIN (~URO~l yuoDELLE 2022.
(LIITE OPETUS -JA KULTTUURIMINISTERION PAATOKSEEN)
Ol
Koulutuksen järjestäjä

02
Valtionosuus
/rahoitus
aiemmin

03
Rahoituksen
muutos
aiempaan

1.962.376.191 1.890.258.484

72.117.707

Valtionosuus
/rahoitus

***
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