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Liiteraportilla näkyvät opetuksen järjestäjät  

 

Päätös vuoden 2022 opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 44 §:n 
2 momentin mukaisista avustuksista 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tänään opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 
(1705/2009) 44 §:n 2 momentin nojalla myöntänyt tämän päätöksen liitteessä mainituille 
opetuksenjärjestäjille avustusta liiteraportista ilmenevällä tavalla keskimääräistä korkeampien 
kustannusten ja valtionosuusjärjestelmän muutosten vaikutuksen tasoittamiseen. Vuonna 2022 
harkinnanvaraisen avustuksen määräytyminen perustuu laskennallisiin kriteereihin. 

Avustusta saa käyttää perusopetuslain (628/1998) 7 §:n mukaisen opetuksen järjestämisluvassa 
määrätyn toiminnan käyttökustannuksiin. Valtionavustuksen käytön valvonta perustuu 
valtionosuusprosessin mukaiseen tietojen keruuseen eikä avustuksen saajalta edellytetä erillistä 
selvitystä valtionavustuksen käyttämisestä. Valtionapuviranomainen voi kuitenkin tarvittaessa 
valtionavustuslain (688/2001) mukaisesti pyytää avustuksen saajalta selvitystä valtionavustusten 
valvontaan liittyen. 

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain 56 §:n mukaisesti rahoituslakiin perustuvaa suoritusta ei 
makseta mikäli suoritus on alle 2 000 euron. Vuodelle 2022 myönnetty ylimääräinen avustus 
maksetaan kuukausittain tasaerin vuoden 2022 loppuun mennessä valtionosuuden maksatuksen 
yhteydessä päätöksen allekirjoituksen jälkeen heti ensimmäisenä mahdollisena maksuajankohtana. 

Sen estämättä, mitä rahoituslain 60 §:n 1 momentissa säädetään, muutoksenhausta rahoituslain 
nojalla tehtyyn valtionavustusta koskevaan päätökseen on voimassa, mitä valtionavustuslaissa 
säädetään. Valtionavustuslain 34 §:n mukaan valtionapuviranomaisen päätökseen ei saa hakea 
muutosta valittamalla. Valtionapuviranomaisen päätökseen saa siihen tyytymätön asianosainen 
hakea oikaisua 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimusohje on tämän päätöksen liitteenä. 

Opetusministeri Li Andersson 

Erityisasiantuntija Jari Rutanen 
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Liitteet Raportti avustuksen saajista 

Oikaisuvaatimusohje dnro 4/091/2019 
 

Jakelu Liiteraportilla näkyvät opetuksen järjestäjät 
         
 

Tiedoksi Opetus- ja kulttuuriministeriö / talousyksikkö  
Opetushallitus / valtionosuudet-yksikkö  
Suomen Kuntaliitto 
         

 



 

 VN/15056/2022-OKM-1

 

Seuraavat henkilöt ovat allekirjoittaneet tämän asiakirjan sähköisesti /

Följande personer har undertecknat denna handling elektroniskt /

This document has been signed electronically by the following persons:

 

 


	Päätös vuoden 2022 opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 44 §:n 2 momentin mukaisista avustuksista

		jari.rutanen@gov.fi
	2022-05-20T10:52:24+0300
	Finland
	I approve this document


		li.andersson@gov.fi
	2022-05-20T12:46:42+0300
	Finland
	I approve this document




