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Laki
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 32 a §:n

1 momentti, 32 g § ja 49 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 532/2017, seuraa-
vasti:

32 a §

Rahoitusosuudet

Perusrahoituksen osuus on 70 prosenttia, suoritusrahoituksen osuus 20 prosenttia ja vai-
kuttavuusrahoituksen osuus 10 prosenttia siitä euromäärästä, joka saadaan, kun ammatil-
lisen koulutuksen määrärahasta vähennetään se talousarviossa päätettyjen määräaikaisten
lisäysten euromäärä, joka myönnetään 32 e §:ssä tarkoitettuna perusrahoituksen harkin-
nanvaraisena korotuksena, sekä 32 h §:ssä tarkoitettu strategiarahoituksen euromäärä.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

32 g §

Vaikuttavuusrahoitus

Vaikuttavuusrahoitus määräytyy seuraavilla perusteilla:
1) tutkinnon tai tutkinnon osia suorittaneiden työllistyminen ja jatko-opintoihin siirty-

minen;
2) opiskelijapalaute;
3) koulutussopimus- ja oppisopimustyöpaikkojen antama työelämäpalaute.
Tutkinnon ja tutkinnon osan lukemisessa koulutuksen järjestäjän suoritteeksi sovelle-

taan 32 f §:n 4 momenttia.
Vaikuttavuusrahoituksen perusteiden määräytymisestä ja laskennasta sekä 1 momentin

2 ja 3 kohdassa tarkoitetun palautteen keräämisestä annetaan tarkempia säännöksiä ope-
tus- ja kulttuuriministeriön asetuksella.

Opetushallitus vastaa opiskelija- ja työelämäpalautteen automaattisesta keräämisestä.

49 §

Rahoituksen laskemisessa käytettävien suoritteiden määrän vahvistaminen

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa ammatillisen koulutuksen seuraavan varain-

hoitovuoden 32 d §:n 2 momentin perusteella määräytyvän perusrahoituksen painokertoi-
men, suoritus- ja vaikuttavuusrahoituksen perusteena käytettävien suoritteiden määrän
sekä 32 i §:n 1 momentissa tarkoitettujen arvonlisäverokorvausten euromäärän koulutuk-
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sen järjestäjien 58 §:n nojalla toimittamien tietojen perusteella. Ne opiskelijavuodet, tut-
kinnot, tutkinnon osat ja muut suoritteet, joita ei ole ilmoitettu säädetyssä määräajassa,
voidaan jättää rahoituksen perusteena huomioon ottamatta.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021. Lakia sovelletaan ensimmäisen

kerran myönnettäessä rahoitusta varainhoitovuodelle 2021.
Poiketen siitä, mitä 32 g §:n 1 momentissa säädetään, vaikuttavuusrahoituksen määräy-

tymisperusteena ei varainhoitovuosina 2021 ja 2022 käytetä työelämäpalautetta. Varain-
hoitovuonna 2021 vaikuttavuusrahoituksen määräytymisperusteena ei myöskään käytetä
tutkinnon osia suorittaneiden työllistymistä tai jatko-opintoihin siirtymistä.
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