
Hyvät ammatillisen koulutuksen järjestäjät 

Ohesta löytyvät linkit dynaamisiin rahoitusperusteraportteihin, joista näkyvät tämän hetken mukaisin tiedoin 
varainhoitovuoden 2020 rahoituksen laskennassa käytettävät suoritteet. Rahoituksen laskennassa 
käytettävät tiedot voivat vielä muuttua, joten niiden perusteella ei pidä tehdä liian pitkälle meneviä arvioita 
suoritteiden jakaumista ja sen myötä rahoituksen kohdentumisesta. Muutokset muiden järjestäjien 
suoritteiden määrässä vaikuttavat kaikkien järjestäjien suoritteiden suhteelliseen osuuteen ja tätä kautta 
rahoituksen järjestäjäkohtaiseen kohdentumiseen. 

Raporttien tarkoituksena on paitsi antaa alustavaa tietoa järjestäjille suoritteiden jakaumista, niin myös 
palvella mahdollisia korjaustarpeita. Tämä koskee Koski-järjestelmästä saatavia perusrahoituksessa ns. 
profiilikertoimen laskennassa käytettäviä toteutuneita opiskelijavuositietoja kaikkien käytettyjen 
painotusten mukaisin jaotteluin sekä suoritusrahoituksen tutkinnon osien osaamispistetietoja ja 
tutkintotietoja (pl. pohjakoulutustieto) ja opiskelijapalautetietoja (esim. kyselyjen kohteiden lukumäärät).   

Linkit dynaamisiin rahoitusperusteraportteihin: 

- Toteutuneet opiskelijavuodet ja profiilikerroin 
https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/fi-fi/Raportit/Koski%20opiskelijavuodet.xlsb  
 

- Tutkinnon osien osaamispisteet ja tutkinnot 
Raportti julkaistaan mahdollisimman pian 
 

- Tutkinnon suorittaneista työllistyneet ja jatko-opiskelijat 
https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/fi-
fi/Raportit/Rahoitusperusteraportti%20(ty%C3%B6llistyneet%20ja%20jatko-opiskelijat).xlsb 
 

- Tutkintokoulutuksen aloittaneiden opiskelijapalaute 
https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/fi-fi/Raportit/Ammatillinen%20koulutus%20-
%20opiskelijapalaute%20-%20rahoitusmalli%20-%20aloituskysely.xlsb 
 

- Tutkinnon ja tutkinnon osan tai osia suorittaneiden opiskelijapalaute 
https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/fi-fi/Raportit/Ammatillinenkoulutus%20-
%20opiskelijapalaute%20-%20rahoitusmalli-%20p%C3%A4ttt%C3%B6kysely.xlsb 

Linkki Excel-raporttiin, jossa vuoden 2019 ensikertaisen suoritepäätöksen tavoitteelliset opiskelijavuodet ja 
harkinnanvaraiset korotukset löytyy nettisivuilta: https://minedu.fi/ammatillinen-koulutus/paatosten-
valmisteluraportit 

Lisää dynaamisia raportteja julkaistaan myöhemmin. 

Perusrahoituksen tavoitteelliset ja toteutuneet opiskelijavuodet ja profiilikerroin 

Varainhoitovuoden 2020 rahoituksesta 70 % kohdennetaan perusrahoituksena tavoitteellisten 
opiskelijavuosien (ja vähäisin osin harkinnanvaraiseen korotukseen) perusteella. Tavoitteellisia 
opiskelijavuosia painotetaan kunkin järjestäjän kustannustekijät (tutkinnon ja koulutuksen kustannusryhmä, 
tutkintotyyppi, erityisopetus, majoitus, työvoimakoulutus, henkilöstökoulutus, vankilaopetus) huomioon 
ottavalla profiilikertoimella. Näin saadaan järjestäjän painotettujen tavoitteellisten opiskelijavuosien määrä. 
Tavoitteellisten opiskelijavuosien mukainen rahoitus määräytyy järjestäjän painotettujen tavoitteellisten 
opiskelijavuosien suhteellisen osuuden perusteella. Profiilikerroin lasketaan toteutuneiden 
painottamattomien ja painotettujen opiskelijavuosien pohjalta, jotka perustuvat järjestäjien Koski –
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järjestelmään tallentamiin vuoden 2018 opiskelijaoikeustietoihin. Profiilikerroin = v.2018 toteutuneet 
kustannustekijöillä painotetut opiskelijavuodet / v.2018 toteutuneet painottamattomat opiskelijavuodet.  

Järjestäjän tavoitteellisten opiskelijavuosien määrä päätetään vuosittain suoritepäätöksessä (ja mahdollisissa 
lisäsuoritepäätöksissä). Järjestäjän saamaan perusrahoitukseen vaikuttaa oleellisimmin se, kuinka paljon sille 
kunakin vuonna kohdennetaan tavoitteellisia opiskelijavuosia. Järjestämisluvassa määrättyä tavoitteellisten 
opiskelijavuosien vähimmäismäärää suoritepäätöksellä ei voida alittaa, mutta tarvittaessa ministeriö voi 
muuttaa järjestämisluvan vähimmäismäärää. Näin voidaan toimia esimerkiksi silloin, jos toteutuneet 
opiskelijavuodet alittavat selvästi järjestämisluvan opiskelijavuosien vähimmäismäärän. 

Suoritusrahoituksen tutkinnon osien osaamispisteet ja tutkinnot 

Varainhoitovuoden 2020 rahoituksesta 20 % kohdennetaan suoritusrahoituksena suoritettujen tutkinnon 
osien osaamispisteiden ja tutkintojen perusteella. Tutkinnon osien osaamispisteisiin sisältyvät myös koko 
tutkintoihin sisältyvät osaamispisteet. Tutkinnon osien osaamispisteitä painotetaan kustannuksia huomioon 
ottavilla kertoimilla (kustannusryhmä, tutkintotyyppi, erityisopetus) ja koko tutkintoja näiden lisäksi 
pohjakoulutuksen mukaan. Tutkinnon osien ja koko tutkintojen painotetut pisteet lasketaan yhteen.  
Suoritusrahoitus määräytyy järjestäjän yhteenlaskettujen tutkinnon osien ja koko tutkintojen painotettujen 
pisteiden suhteellisen osuuden perusteella.  

Tutkinnon osien osaamispisteet ja tutkintojen määrät saadaan järjestäjien Koski –järjestelmään tallentamien 
vuoden 2018 tietojen pohjalta. Tutkintoihin liitettävä pohjakoulutustieto saadaan Tilastokeskuksen 
tutkintorekisteristä. Vuoden 2018 tutkintojen pohjakoulutustieto saadaan vasta syys-lokakuussa. Tässä 
käytetään vuoden 2018 tutkinnoille pohjakoulutuksen osalta estimaattina järjestäjien vuoden 2017 
tutkintojen pohjakoulutuksen mukaista jakaumaa.  

Tutkinnon suorittaneista työllistyneet ja jatko-opiskelijat vaikuttavuusrahoituksessa 

 
Varainhoitovuoden 2020 rahoituksesta 7,5 % kohdennetaan vaikuttavuusrahoituksena tutkinnon 
suorittaneiden työllistymisen ja jatko-opiskelun perusteella. Työllistyneitä ja jatko-opiskelijoita painotetaan 
kertoimilla sen mukaan, oliko henkilö työllinen vai ei ennen koulutuksen aloittamista, sen mukaan kuinka 
suuri osa järjestäjän tutkinnon suorittaneista oli muussa toiminnassa kuin työllisenä, jatko-opiskelijana tai 
työttömänä sekä työllistymisen osalta sen mukaan, mikä on ammatillisen tutkinnon suorittaneiden työllisten 
osuus työvoimasta järjestäjän päätoimialueen maakunnassa. Niillä järjestäjillä, joille järjestämisluvassa on 
määrätty ensisijaiseksi toiminta-alueeksi useampi maakunta tai yksittäisiä kuntia useamman maakunnan 
alueelta, tulkitaan pääasialliseksi maakunnaksi luvan mukaisista maakunnista se, joka on tutkinnon 
suorittaneista useimmalla asuinmaakuntana. Jos toiminta-alueena on koko maa, on painokerroin koko maan 
kerroin eli yksi. Rahoitus määräytyy järjestäjän työllistymisestä ja jatko-opiskelusta saamien painotettujen 
pisteiden suhteellisen osuuden perusteella. 

Tutkinnon suorittaneiden työllistymisen ja jatko-opiskelun tiedot saadaan Tilastokeskuksesta, jossa 
koulutuksen järjestäjiltä kerättyihin vuoden 2016 tutkintotietoihin on yhdistetty työssäkäyntirekisterin ja 
opiskelijarekisterin vuoden 2017 lopun tilanteen mukaiset sijoittumistiedot. 

Vaikuttavuusrahoituksen opiskelijapalaute 

Varainhoitovuoden 2020 rahoituksesta 2,5 % kohdennetaan vaikuttavuusrahoituksena tutkintokoulutuksen 
aloittaneiden ja tutkinnon ja tutkinnon osan tai osia suorittaneiden opiskelijapalaute antaman palautteen 
perusteella. Aloittaneiden opiskelijapalautteen osuus on opiskelijapalautteesta yksi neljäsosa eli 0,625 % 
koko laskennallisesta rahoituksesta ja opiskelunsa päättäneiden osuus kolme neljäsosaa palautteesta eli 
1,875 % koko rahoituksesta. Rahoituksen perustana käytettävät pisteet perustuvat kyselyjen kohteina 



olleiden rahoituksen kysymyksiin vastanneiden vastauksissaan antamiin pisteisiin, joita painotetaan 
vastausosuuden huomioon ottavalla kertoimella. Lisäksi opiskelunsa päättäneissä koko tutkinnon 
suorittaneiden vastauksia painotetaan kolminkertaisesti pelkän tutkinnon osan suorittaneisiin nähden. 

Aloittamiskyselyyn perustuva rahoitus määräytyy järjestäjän opiskelunsa aloittaneilta palautteena saamien 
vastausten painotettujen pisteiden suhteellisen osuuden perusteella. Päättökyselyyn perustuva rahoitus 
määräytyy järjestäjän opiskelunsa päättäneiltä palautteena saamien vastausten painotettujen pisteiden 
suhteellisen osuuden perusteella.  

Opiskelijapalaute kerätään CSC:n ylläpitämään ARVO-järjestelmään, jossa laskenta ja raportointi myös 
tehdään. Kukin koulutuksen järjestäjä vastaa omien opiskelijoidensa kohdalla kyselyiden lähettämisestä 
opiskelijoille. Opiskelijapalauteraportin tiedot ovat vielä tässä vaiheessa kaikkien järjestäjien osalta 
puutteelliset, koska vuoden 2020 rahoitukseen vaikuttaa kaikkien ennen 30.6.2019 aloittaneiden ja 
koulutuksensa päättäneiden antama palaute. Varsinkin päättökyselyistä puuttuu siis merkittävä osa 
potentiaalisista vastaajista, koska keväällä valmistuvat eivät ole vielä mukana. Lisäksi 
opiskelijapalauteraporteilla osalla järjestäjiä kohteiden lukumäärä on liian suuri ja näin ollen vastausosuus ja 
sen myötä esillä olevat rahoituksen pistemäärät liian alhaiset. 

Tietojen tarkistaminen ja korjaaminen 

Koulutuksen järjestäjiä pyydetään tarkistamaan, vastaavatko opiskelijavuosiraportin sekä ”tutkinnot ja 
tutkinnon osat” -raportin tiedot heidän Koski –järjestelmään tallentamiaan vuoden 2018 tietoja. Samoin 
pyydetään tarkistamaan, ovatko opiskelijapalauteraporttien kyselyn kohteena olevien opiskelijoiden 
lukumäärät oikein. Raportit päivittyvät kuukausitarkkuudella kahden kuukauden ja kolmen päivän viiveellä 
opiskelun aloittamis- ja päättämisajankohtaan nähden (3.6.2019 alkaen näkyvillä ajanjaksolla 1.7.2018 - 
31.3.2019 opiskelunsa aloittaneiden ja päättäneiden antama palaute). Mikäli tiedoissa on korjattavaa, ne 
pyydetään korjaamaan mahdollisimman pian. Asetuksen (415/2018) mukaan koulutuksen järjestäjä 
vahvistaa opiskelijapalautekyselyjen kohteena olleiden ja opiskelijapalautekyselyihin vastanneiden 
opiskelijoiden määrän elokuun loppuun mennessä. Tällöin myös ARVO-järjestelmän tiedon on oltava 
kunnossa rahoituksen laskentaa varten. Alustavan arvion mukaan Koski-järjestelmän vuoden 2018 
toteutuneita opiskelijavuositietoja sekä tutkinnon osien osaamispistetietoja ja tutkintotietoja aletaan käyttää 
suoritepäätöksen valmistelussa lokakuussa. Tällöin rahoituksen perusteena olevat Koski –tiedot jäädytetään. 
Tämän jälkeen Koski –järjestelmään tehtäviä korjauksia ja täydennyksiä ei enää hyväksytä rahoituksen 
perusteeksi.  

Lisätietoja  

Rahoitusjärjestelmää, tietojen käyttöä ja laskentaa koskevat kysymykset: 

• Opetusneuvos Kari Korhonen (OKM), puh. 02953 30162, etunimi.sukunimi@minedu.fi 
• Erityisasiantuntija Saara Ikkelä (OKM) puh. 02953 30109, etunimi.sukunimi@minedu.fi 
• Erityisasiantuntija Seppo Hänninen (OPH), puh. 029 533 1598, etunimi.sukunimi@oph.fi 

Koski-tietoja koskevat kysymykset: 

• koski@opintopolku.fi 
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