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Varainhoitovuoden aikana jaettavaksi jätetyn perusrahoituksen sekä
lisätalousarvion perusteella jaettavan rahoituksen hakeminen

1. Johdanto
Opetus- ja kulttuuriministeriö päätti 12.12.2017 ammatillisen koulutuksen järjestäjien
tavoitteellisista opiskelijavuosimääristä ja perusrahoituksen harkinnanvaraisesta
korotuksesta vuodelle 2018 (suoritepäätös). Varainhoitovuoden aikana jaettavaksi
jätettiin talousarvion määrärahasta vajaat 15 miljoonaa euroa ja tavoitteellisten
opiskelijavuosien enimmäismäärästä noin 1 800. Ministeriön tarkoituksena on jakaa
koulutuksen järjestäjille jäljellä oleva rahoitus kokonaisuudessaan elokuun lopulla
tehtävällä päätöksellä (lisäsuoritepäätös). Tällä kirjeellä ohjeistetaan koulutuksen
järjestäjiä lisäsuoritepäätöksellä jaettavien opiskelijavuosien ja mahdollisen muun
rahoituksen hakemisesta.
Hallitus on 31.5.2018 antanut eduskunnalle lisätalousarvioesityksen, jolla ammatillisen
koulutuksen vuoden 2018 määrärahaa lisättäisiin kertaluonteisesti 16 miljoonalla
eurolla. Edellyttäen, että eduskunta hyväksyy esityksen, ministeriön tarkoituksena on
jakaa lisärahoitus koulutuksen järjestäjille samassa yhteydessä, kun se päättää
varsinaisen talousarvion perusteella jaettavasta rahoituksesta. Koulutuksen järjestäjien
tulee hakea lisätalousarvion perusteella myönnettäviä opiskelijavuosia ja mahdollista
muuta rahoitusta samassa aikataulussa ja samalla hakulomakkeella kuin haetaan
vuoden 2018 talousarvion määrärahasta varainhoitovuoden aikana jaettavavaksi
jätettyä rahoitusta.
Vireillä olevat ammatillisen koulutuksen rahoitusta koskevat muutokset
Hallitus antoi eduskunnalle 19.4.2018 esityksen (HE 57/2018 vp), jolla ehdotetaan
muutettavan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia. Esityksen mukaan
lain 10 §:ää ja 32 e §:ää muutettaisiin siten, että perusrahoituksen harkinnanvaraista
korotusta voitaisiin myöntää koulutuksen järjestäjän toimintaan liittyvästä erityisestä
syystä
johtuen
myös varainhoitovuoden
aikana.
Mahdollisuus
myöntää
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harkinnanvaraista korotusta varainhoitovuoden aikana on tarpeellinen, koska
harkinnanvaraisen korotuksen tarvetta ei välttämättä aina ole mahdollista riittävästi
ennakoida ennen varainhoitovuoden alkua tehtävässä suoritepäätöksessä.
Harkinnanvaraisen korotuksen tarpeeseen voi vaikuttaa esimerkiksi koulutuksen
järjestäjän toiminnassa tapahtuva ennakoimaton muutos. Lisäksi varainhoitovuoden
aikana koulutuksen järjestäjälle lisättävät tavoitteelliset opiskelijavuodet voivat
poikkeustapauksessa aiheuttaa tarvetta myös harkinnanvaraisen korotuksen tason
uudelleen arviointiin.
Samalla lain 10 §:n yksityiskohtaisissa perusteluissa esitettyä menettelyä
varainhoitovuoden aikana päätettävien opiskelijavuosien euromääräisen arvon
määräytymisestä on tarpeen täsmentää. Varainhoitovuoden aikana päätettävien
opiskelijavuosien euromääräinen arvo määräytyy siten, että koulutuksen järjestäjän
suoritepäätöksen perusrahoitusosuuden euromäärä, lukuun ottamatta koulutuksen
järjestäjälle myönnettyä 32 e §:n mukaista perusrahoituksen harkinnanvaraista
korotusta ja 10 a §:n mukaista vähennystä (Kiky), jaetaan koulutuksen järjestäjän
tavoitteellisten opiskelijavuosien määrällä, jolloin saadaan järjestäjäkohtainen hinta
yksittäiselle opiskelijavuodelle. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että koulutuksen
järjestäjälle
varainhoitovuoden
aikana
tehtävässä
lisäsuoritepäätöksessä
tavoitteellisten opiskelijavuosien perusteella myönnettävä rahoitus lasketaan
koulutuksen
järjestäjälle
varsinaisessa
suoritepäätöksessä
vahvistetun
perusrahoituksen profiilikertoimen perusteella.
Lisäksi lain 32 a §:ää muutettaisiin siten, että lisätalousarvion perusteella myönnettävä
rahoitus voitaisiin kohdentaa tarvittaessa pelkästään perusrahoituksena. Opetus- ja
kulttuuriministeriö voisi tällöin kohdentaa lisärahoituksen täysimääräisenä suoraan
tiettyyn tarkoitukseen ja tietyille koulutuksen järjestäjille perusrahoituksen tavoitteellisia
opiskelijavuosia ja tarvittaessa perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta
käyttämällä. Lisätalousarvion perusteella myönnettävässä rahoituksessa ei tarvitsisi
tällöin ottaa huomioon laissa säädettyjä perus-, suoritus- ja vaikuttavuusrahoituksen
rahoitusosuuksia. Lain 32 h §:ää esitetään lisäksi muutettavaksi siten, että
lisätalousarvion perusteella voitaisiin myöntää strategiarahoitusta siinäkin tapauksessa,
vaikka se ylittäisi laissa säädetyn enintään neljän prosentin osuuden ammatillisen
koulutuksen määrärahasta.
Edellä kuvattujen muutosten on tarkoitus tulla voimaan viimeistään 1.8.2018 alkaen.
Tämän kirjeen ohjeistus varainhoitovuoden aikana päätettävää rahoitusta koskevasta
hausta perustuu siihen, että laki hyväksytään edellä kuvattujen asioiden osalta
hallituksen esityksen mukaisena.

2. Vuoden 2018 talousarvion määrärahasta varainhoitovuoden aikana
jaettavaksi jätetty rahoitus
Valtion vuoden 2018 talousarvion mukainen ammatillisen koulutuksen määräraha on
1 703 581 000 euroa, josta perus- ja suoritusrahoituksen osuus on yhteensä
1 669 697 000 euroa. Talousarviossa ammatillisen koulutuksen tavoitteellisten
opiskelijavuosien määrä on enintään 177 000 opiskelijavuotta, mistä
työvoimakoulutuksena järjestettävään koulutukseen kohdennettava määrä on
vähintään 5 500 opiskelijavuotta.
Opetus- ja kulttuuriministeriö päätti 12.12.2017 tekemässään suoritepäätöksessä
ammatillisen koulutuksen järjestäjien tavoitteellisista opiskelijavuosimääristä ja
perusrahoituksen harkinnanvaraisesta korotuksesta sekä vahvisti suoritusrahoituksen
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perusteena käytettävien suoritteiden määrät koskien vuotta 2018. Tavoitteellisia
opiskelijavuosia suoritepäätöksessä jaettiin yhteensä 175 150, josta 5 300
kohdennettiin työvoimakoulutukseen.
Suoritepäätöksen perusteella jaettiin
talousarvion määrärahasta perusrahoituksena tavoitteellisten opiskelijavuosien
perusteella 1 556 478 146 euroa ja harkinnanvaraisena korotuksena 14 734 000 euroa
sekä suoritusrahoituksena 83 484 859 euroa.
Ministeriö teki 20.4.2018 suoritepäätöstä koskien kolme myönteistä oikaisupäätöstä ja
yhden
korjauspäätöksen,
jonka
jälkeen
varainhoitovuoden
aikana
lisäsuoritepäätöksellä jaettavaksi jää talousarviossa päätetystä ammatillisen
koulutuksen määrärahasta 14 834 504 euroa ja enintään 1 832 opiskelijavuotta, josta
työvoimakoulutukseen tulee kohdentua vähintään 200 opiskelijavuotta.
Koulutuksen järjestäjät voivat hakea lisäsuoritepäätöksellä jaettavia tavoitteellisia
opiskelijavuosia ja tarvittaessa perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta.
Varainhoitovuoden aikana lisättävillä opiskelijavuosilla on tarkoitus helpottaa osaavan
työvoiman alueellisia ja ammattialoittaisia saatavuusongelmia. Lisäykset tulee
kohdentaa osaajapulasta kärsiville aloille ja kasvun kannalta keskeisille aloille.
Koulutuksen järjestäjän tulee perustella opiskelijavuosien lisäystarvetta erityisesti
ensisijaisen toiminta-alueensa tarpeen näkökulmasta. Lisäystarve tulee perustella
alueella toimivien tai muiden yhteistyöyritysten esittämillä tarpeilla sekä
työvoimakoulutuksen osalta lisäksi paikallisten työvoimaviranomaisten tarvearvioilla.
Lisäksi koulutuksen järjestäjän tulee pystyä osoittamaan, että sen varainhoitovuoden
opiskelijavuositoteuma
tulee
olemaan
vähintään
12.12.2017
tehdyssä
suoritepäätöksessä määritellyllä tasolla ja että lisäkohdennus on näin ollen välttämätön
osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi.
Lisäsuoritepäätöksellä
kohdennettavaa
rahoitusta
voidaan
jakaa
myös
perusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuksena edellyttäen, että eduskunta on
hyväksynyt rahoituslakiin esitetyn muutoksen. Ministeriön tarkoituksena on myöntää
harkinnanvaraista korotusta pääsääntöisesti vain sellaisiin tarpeisiin, jotka eivät ole
olleet ennakoitavissa joulukuun suoritepäätöstä tehtäessä. Harkinnanvaraista korotusta
voidaan myöntää myös sillä perusteella, että lisäpäätöksellä myönnettävät
tavoitteelliset opiskelijavuodet olisi tarkoituksenmukaista kohdentaa erityisen kalliin
koulutuksen järjestämiseen, eikä koulutuksen järjestäjällä ole kokonaisrahoituksensa
puitteissa
muutoin mahdollisuutta toteuttaa kalliin
koulutuksen lisäystä.
Lisäsuoritepäätöksessä harkinnanvaraista korotusta myönnetään kuitenkin vain
erityisen
perustellusta
syystä.
Pääsääntöisesti
lisäsuoritepäätöksen
opiskelijavuosilisäykset tulee voida toteuttaa ilman tarvetta perusrahoituksen
harkinnanvaraiseen korotukseen.

3. Lisätalousarvion perusteella varainhoitovuodelle 2018 lisättävä rahoitus
Päättäessään 13.4.2018 vuosia 2019 – 2022 koskevasta julkisen talouden
suunnitelmasta hallitus päätti useista toimista työllisyyden parantamiseksi. Muun
muassa työttömien mahdollisuutta opiskella omaehtoisesti parannetaan siten, että 25vuotta täyttäneille työttömille esitetään mahdollisuutta opiskella työttömyysetuutta
menettämättä lyhytkestoisia enintään kuusi kuukautta kestäviä opintoja, jotka antavat
ammatillisia valmiuksia tai tukevat yritystoimintaa. Nämä opinnot kerryttäisivät myös
aktiivimallissa tarkoitettua aktiivisuusedellytystä. Hallitus antoi asiaa koskevan
esityksen (HE 59/2018 vp) eduskunnalle 19.4.2018 ja muutosten on tarkoitus tulla
voimaan 1.8.2018 alkaen. Tämän johdosta koulutuksen järjestäjien tulee varautua
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työttömien omaehtoisen koulutuksen kysynnän kasvuun jo tulevan syksyn tarjontaa
suunniteltaessa.
Samalla hallitus sopi kertaluonteisista nopeasti vaikuttavista toimista, joilla pyritään
helpottamaan osaavan työvoiman saatavuutta. Toimenpiteet liittyvät työvoiman
osaamisen kehittämiseen sekä yritysten koulutustarpeisiin aloilla, joilla on pulaa
osaajista ja jotka ovat kasvun kannalta keskeisiä. Toimenpiteisiin päätettiin varata
lisätalousarviossa yhteensä 54 miljoonaa euroa, joista opetus- ja kulttuuriministeriön
hallinnonalan koulutuksiin 30 miljoonaa euroa.
Hallituksen 31.5.2018 eduskunnalle antamassa lisätalousarvioesityksessä ammatillisen
koulutuksen määrärahaa esitetään lisättävän 16 miljoonalla eurolla ja opiskelijavuosien
enimmäismäärää kasvatettavan 2 000 opiskelijavuodella. Määrärahan lisäystarve
aiheutuu kertaluonteisen ammatillisen osaamisen pilotin toteuttamisesta, jossa
tavoitteena on kehittää malli, jolla mahdollistetaan alan vaihto täsmäkoulutuksella.
Tarkoituksena on kehittää voimassa olevaa ammatillisen koulutuksen järjestelmää
siten, että se aiempaa täsmällisemmin voisi vastata alan vaihtajien osaamistarpeisiin.
Lisäksi tarkoituksena on sujuvoittaa työvoiman rekrytointia. Osa lisäyksestä on
tarkoitus kohdentaa heikkojen perustaitojen ja digitaitojen varassa olevien osaamisen
parantamiseen.
Ammatillisen osaamisen pilotilla pyritään kehittämään erityisesti alanvaihtotilanteiden
tukemiseksi toteutettavaa osaamistarpeiden mukaisesti räätälöityä koulutusta.
Piloteissa hyödynnetään nykyisten ammatillisten tutkintojen osia ja niitä pienempiä
kokonaisuuksia sekä tarpeen mukaan myös muuta ammatillista osaamista syventävää
ja täydentävää koulutusta. Pilotit kohdennetaan osaajapulasta kärsiville aloille ja
kasvun kannalta keskeisille aloille ja niitä toteutetaan tarpeen mukaan sekä
omaehtoisena koulutuksena että työvoimakoulutuksena.
Pilottikoulutukset käynnistetään vuoden 2018 aikana. Ne voivat jatkua tarpeen mukaan
vuonna 2019. Resurssit pilottien toteuttamiseen kohdennetaan kuitenkin koulutuksen
järjestäjille kertaluonteisesti vuoden 2018 lisäsuoritepäätöksellä. Kohdennus tehdään
pääosin opiskelijavuosina, mutta tarvittaessa lisämäärärahaa voidaan kohdentaa myös
perusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuksena tai strategiarahoituksena.
Harkinnanvaraista korotusta voidaan myöntää siinä tapauksessa, että pilottikoulutusta
ei perustellusta syystä ole mahdollista järjestää koulutuksen järjestäjän profiilikertoimen
mukaisella rahoituksella. Strategiarahoitusta on tarkoitus myöntää vain erityisen
perustellusta syystä. Esimerkiksi useamman koulutuksen järjestäjän yhteisessä
verkostomaisessa pilotissa koordinoivalle koulutuksen järjestäjälle voidaan myöntää
strategiarahoitusta pilotin koordinointi- ja raportointitehtävää varten.
Mikäli rahoitusta ei kohdennettaisi lainkaan perusrahoituksen harkinnanvaraiseen
korotukseen eikä strategiarahoitukseen, 16 miljoonalla eurolla voitaisiin lisätä noin
1
800
opiskelijavuotta
laskennallisen
perusrahoituksen
keskimääräisellä
opiskelijavuoden hinnalla laskettuna. Lisättävien opiskelijavuosien kokonaismäärä
riippuu kuitenkin myös siitä, millaisen profiilikertoimen omaaville koulutuksen
järjestäjille lisäykset tulevat kohdentumaan. Jotta kertaluonteisella määrärahan
lisäyksellä saataisiin koulutettua mahdollisimman paljon työvoimaa osaajapulasta
kärsiville aloille, ministeriö tulee priorisoimaan lisämäärärahan kohdentamista
opiskelijavuosien määrän lisäämiseen perusrahoituksen harkinnanvaraisen korotuksen
ja strategiarahoituksen sijasta.
Ammatillisen osaamisen pilotilla ei ole vaikutusta koulutuksen järjestäjälle vuodelle
2019 päätettävään tavoitteellisten opiskelijavuosien määrään eikä vuodelle 2019
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myönnettävään
rahoitukseen.
Lisätalousarvion
perusteella
lisättävällä
pilottikoulutuksella voi sitä vastoin olla välillisiä vaikutuksia koulutuksen järjestäjän
myöhempien vuosien rahoitukseen. Esimerkiksi vuoden 2020 perusrahoituksen tasoon
se voi vaikuttaa koulutuksen järjestäjälle vuoden 2018 toteumatietojen perusteella
muodostuvan profiilikertoimen kautta.
Ministeriö kiinnittää koulutuksen järjestäjien huomiota siihen, että mikäli koulutuksen
järjestäjän toteuttamat tutkinnon osaa pienemmät kokonaisuudet on muodostettu
tutkinnon
perusteissa
määrätyn
tutkinnon
osan
tai
tutkinnon
osien
ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista, koulutus katsotaan rahoituksessa
tutkintokoulutukseksi, vaikka henkilön tavoitteeksi ei olisikaan henkilökohtaisessa
osaamisen kehittämissuunnitelmassa asetettu kokonaisen tutkinnon tai tutkinnon osan
suorittaminen. Tällä tavoin tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksista tai
osaamistavoitteista muodostetut tutkinnon osaa pienemmät osaamiskokonaisuudet
pystytään erottamaan seurannassa muusta ammatillista osaamista syventävästä ja
täydentävästä
koulutuksesta,
jolla
ei
ole
valtakunnallisesti
yhteneviä
ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita. Tutkintokoulutus ei voi sisältyä
rahoituksessa muun ammatillisen koulutuksen kustannusryhmään tutkinnon osaa
pienempänäkään kokonaisuutena.
Ministeriö tulee seuraamaan lisätalousarvion perusteella käynnistettyjen pilottien
toteutusta ja tuloksia. Tulosten perustella arvioidaan muun muassa tutkinnon osaa
pienempien, tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksiin ja osaamistavoitteisiin
perustuvien osaamiskokonaisuuksien tosiasiallista tarvetta sekä tarvetta kehittää
tutkinnon perusteita ja rahoitusjärjestelmää edelleen tältä osin. Koulutuksen järjestäjien
tulee varautua raportoimaan pilotteihin kohdennettujen opiskelijavuosien käytöstä
Opetushallituksen vuotta 2018 koskevan tiedonkeruun yhteydessä alkuvuodesta 2019.

4. Koulutuksen järjestäjien hakemusten toimittaminen ja aikataulu
Edellä esitetyn perusteella koulutuksen järjestäjiä pyydetään toimittamaan
lisäsuoritepäätöksellä vuodelle 2018 jaettavia tavoitteellisia opiskelijavuosia sekä
tarvittaessa perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta tai strategiarahoitusta
koskevat hakemuksensa opetus- ja kulttuuriministeriöön.
Hakemuksessa tulee esittää ja perustella haettava tavoitteellisten opiskelijavuosien
määrä ja mahdollisesti muu haettava lisärahoitus seuraavalla tavalla eriteltynä:


vuoden 2018 talousarvion määrärahasta varainhoitovuoden aikana jaettavaksi
jätetystä rahoituksesta haettava tavoitteellisten opiskelijavuosien määrä, josta
erikseen työvoimakoulutukseen kohdennettava opiskelijavuosimäärä



vuoden 2018 talousarvion määrärahasta varainhoitovuoden aikana jaettavaksi
jätetystä rahoituksesta haettava perusrahoituksen harkinnanvaraisen korotuksen
euromäärä



vuoden 2018 lisätalousarvion perusteella varainhoitovuodelle lisättävästä
rahoituksesta haettava tavoitteellisten opiskelijavuosien määrä, josta erikseen
työvoimakoulutukseen kohdennettava opiskelijavuosimäärä



vuoden 2018 lisätalousarvion perusteella varainhoitovuodelle lisättävästä
rahoituksesta haettava perusrahoituksen harkinnanvaraisen korotuksen
euromäärä
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vuoden 2018 lisätalousarvion perusteella varainhoitovuodelle lisättävästä
rahoituksesta haettava strategiarahoituksen euromäärä.

Opiskelijavuosiesitystensä yhteydessä koulutuksen järjestäjien tulee lisäksi ilmoittaa
alkuvuoden toteutuneiden opiskelijavuosien määrä ajanjaksolta 1.1. – 30.6.2018 sekä
arvio loppuvuoden toteutuvista opiskelijavuosista ajanjaksolta 1.7. – 31.12.2018.
Ajanjaksolle 1.1. – 30.6.2018 ilmoitettujen opiskelijavuositietojen on vastattava
kyseiselle ajanjaksolle tutkintokoulutuksen ja valmentavan koulutuksen osalta Koskijärjestelmään tallennettuja tietoja. Muun ammatillisen koulutuksen (ammatillista
osaamista syventävä tai täydentävä koulutus sekä ansio- ja liikennelentäjän,
lennonjohtajan tai kaupunkiraideliikenteen kuljettajien tehtäviin valmistava koulutus)
osalta opiskelijavuositietojen on vastattava niitä tietoja, jotka järjestäjä ilmoittaa
Opetushallitukselle vuotta 2018 koskevassa tiedonkeruussa.
Sähköinen hakulomake tarkempine ohjeineen julkaistaan ministeriön nettisivuilla
osoitteessa http://minedu.fi/lisasuoritepaatosten-valmistelu perjantaihin 8.6.2018
mennessä.
Hakemukset tulee toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriöön viimeistään maanantaina
6.8.2018 sähköisellä lomakkeella. Lisäksi hakemus tulee toimittaa allekirjoitettuna
versiona opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon postitse osoitteeseen PL 29, 00023
VALTIONEUVOSTO tai suoraan valtioneuvoston yhteiseen toimipisteeseen
osoitteessa Ritarikatu 2 B, 00170 HELSINKI. Ministeriö käsittelee ainoastaan ne
hakemukset, jotka on toimitettu määräajassa sekä sähköisellä hakulomakkeella että
allekirjoitettuna ministeriön kirjaamoon.
Ministeriön tarkoituksena on tehdä vuoden 2018 rahoitusta koskeva lisäsuoritepäätös
perjantaihin 31.8.2018 mennessä sillä edellytyksellä, että eduskunta on päättänyt
lisätalousarviosta ja että laki rahoituslain muuttamisesta on tullut voimaan
lisäsuoritepäätökseen
vaikuttavilta
osin
hallituksen
esityksen
mukaisena.
Työvoimakoulutuksen opiskelijavuosien kohdentamisesta ministeriö kuulee ennen
päätöksentekoa työ- ja elinkeinoministeriötä.
Lisätietoja
Ylitarkastaja Tarja Koskimäki
(Uusimaa, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi),
puh. 02953 30166, etunimi.sukunimi@minedu.fi
Opetusneuvos Jukka Lehtinen
(Kanta-Häme, Päijät-Häme, Pirkanmaa, Keski-Suomi, Varsinais-Suomi ja Satakunta),
puh. 02953 30183, etunimi.sukunimi@minedu.fi
Opetusneuvos Anne Mårtensson
(Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala),
puh. 02953 30104, etunimi.sukunimi@minedu.fi
Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund
(Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa),
puh. 02953 30249, etunimi.sukunimi@minedu.fi
Ylitarkastaja Saara Ikkelä, puh. 02953 30109, etunimi.sukunimi@minedu.fi
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Hallitusneuvos Anna Kankaanpää, puh. 02953 30403, etunimi.sukunimi@minedu.fi
Kehittämispäällikkö Kari Korhonen, puh. 02953 30162, etunimi.sukunimi@minedu.fi
Opetusneuvos Tarja Olenius, puh. 02953 30237, etunimi.sukunimi@minedu.fi
Opetusneuvos Seija Rasku, puh. 02953 30270, etunimi.sukunimi@minedu.fi
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