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opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettuun lakiin (1705/2009) väliaikaisesti

uusi 45 a § seuraavasti:

45 a §

Valtionavustus nuorten aikuisten osaamisoh-
jelmaan

Sen lisäksi, mitä 5 §:n 1 ja 2 kohdassa
säädetään, voidaan oppilaitosmuotoista näyt-
tötutkintoon valmistavaa ammatillista perus-
koulutusta, ammattitutkintoon valmistavaa
koulutusta ja erikoisammattitutkintoon val-
mistavaa koulutusta sekä näyttötutkintojen
järjestämistä rahoittaa valtionavustuksin.
Valtionavustusta voidaan myöntää valtion ta-
lousarviossa nuorten aikuisten osaamisohjel-
maan osoitetun määrärahan rajoissa.

Valtionavustuksella voidaan rahoittaa nii-
den opiskelijoiden opintoja, jotka eivät ole
suorittaneet perusopetuksen oppimäärää tai
joilla ei ole perusopetuksen oppimäärän suo-
rittamisen jälkeistä tutkintoa, ja jotka koulu-
tuksen alkamisvuonna ovat 20—29-vuotiaita.
Valtionavustusta voidaan myöntää ammatilli-
sesta koulutuksesta annetun lain 8 §:ssä ja
ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun
lain 4 §:ssä tarkoitetulle koulutuksen järjestä-
jälle.

Valtionavustusta voidaan myöntää amma-
tilliseen perustutkintoon valmistavan koulu-
tuksen ja tutkintotilaisuuksien järjestämiseen,
jos hakijan hakemukseen sisältyy suunni-
telma, jossa osoitetaan hakijan järjestävän
valtionosuusrahoitteista ammatillista perus-
koulutusta siinä laajuudessa, että hakijalle
ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislu-
vassa määrätty opiskelijamäärä täyttyy. Am-
matti- ja erikoisammattitutkintojen ja tutkin-
totilaisuuksien järjestämiseen valtionavus-
tusta voidaan myöntää, jos hakijan hakemuk-
seen sisältyy suunnitelma, jossa osoitetaan
hakijan järjestävän ammatti- ja erikoisam-
mattitutkintoon valmistavaa koulutusta valti-
onosuusrahoituksella vähintään opiskelijatyö-
vuosimäärän, jonka opetus- ja kulttuuriminis-
teriö on vahvistanut 49 §:n 1 momentin mu-
kaisesti ammatillisen lisäkoulutuksen valtion-
osuusrahoituksen perusteeksi. Tässä pykä-
lässä tarkoitettua valtionavustusta ei saa
käyttää niihin opiskelijoista aiheutuviin kus-
tannuksiin, joita rahoitetaan 6 tai 10 §:n mu-
kaisina valtionosuuksina taikka julkisesta
työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain
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(916/2012) 5 luvun 1 §:n 2 momentissa tar-
koitettuna työvoimakoulutuksena.

Valtionavustuksen myöntämisestä, maksa-
misesta ja käytöstä voidaan antaa tarkempia
säännöksiä valtioneuvoston asetuksella.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2014 ja on voimassa 31 päivään joulu-
kuuta 2016.

Tätä lakia ei sovelleta koulutukseen, joka
on alkanut ennen tämän lain voimaantuloa.
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