
Hakemus vuoden 2020 toisella lisäsuoritepäätöksellä 
myönnettävien rahoitusten saamiseksi 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 26.6.2020 lähettänyt ammatillisen koulutuksen järjestäjille kirjeen varainhoitovuoden 
2020 aikana jaettavaksi jätetyn perusrahoituksen sekä neljännen lisätalousarvion perusteella lähihoitajakoulutuksen 
lisäämiseen ja koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen myönnettävien lisärahoitusten 
hakemisesta (VN/15767/2020). Kaikista edellä mainituista päätetään syyskuun lopulla tehtävällä vuoden 2020 toisella 
lisäsuoritepäätöksellä. 
 
Koulutuksen järjestäjät voivat tällä lomakkeella hakea vuoden 2020 toisella lisäsuoritepäätöksellä jaettavaa 
rahoitusta. Lisäksi koulutuksen järjestäjien tulee toimittaa sähköisen lomakkeen sisältöä vastaavat tiedot allekirjoitettuna 

ja päivättynä asiakirjana opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@minedu.fi. 

Ministeriö käsittelee ainoastaan ne hakemukset, jotka on toimitettu viimeistään 31.8.2020. 

 
Lomakkeen täyttöohjeet 

 
Jos kopioitte ja liitätte muualta tekstiä lomakkeen tekstikenttiin, teksti katkeaa enimmäismerkkimäärän kohdalla. 
Varmistakaa silloin, että koko vastaustekstinne ei ylitä merkkimäärää ja mahtuu kokonaisuudessaan tekstikenttään. 
 
Välttäkää ylimääräisten rivinvaihtojen käyttöä tekstikentissä. 
 
Lomakkeen lopussa on mahdollisuus tallentaa vastaukset ja jatkaa työskentelyä myöhemmin henkilökohtaisen linkin 
kautta. Sivun lopusta löytyvät tarkemmat ohjeet vastausten tallentamisesta. 
 
Lomakkeen lähettämisen jälkeen aukeaa yhteenvetosivu vastauksista. Yhteenvetosivun yläkulmasta voi tulostaa 
yhteenvedon, viedä sen PDF-tiedostoon tai lähettää sen sähköpostitse haluamaansa osoitteeseen. 
 
Yhteenvetosivulta voi vielä tarvittaessa palata muokkaamaan vastauksia. Lomake on kuitenkin lähtenyt ministeriöön, 
vaikka vastaaja siirtyisi takaisin muokkaamaan vastauksia. Uusi muokattu vastauslomake on kuitenkin mahdollista 
lähettää uudelleen ministeriöön ja se korvaa aiemmin lähetetyn version lomakkeesta. Suosittelemme siirtymään 
yhteenvetosivulle vasta, kun lomakkeen kaikki vastaukset ovat valmiina ja palaamaan muokkaamaan vastuksia 
ainoastaan, jos niissä on virheitä. 

 

Koulutuksen järjestäjä:  

 

Yhteyshenkilö:  

Yhteyshenkilönä voi toimia myös muu kuin hakemuksen allekirjoittaja. Allekirjoittajalla tulee olla organisaation 
nimenkirjoitusoikeus. 
 
Ministeriö toimii rekisterinpitäjänä, kun se kerää henkilötietoja Webropolin avulla. Webropol Oy toimii tässä 
henkilötietojen käsittelijänä. Ministeriö käsittelee henkilötietoja tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti. 
Henkilötietoja kerätään vain hakemukseen liittyvää yhteydenottoa varten. Henkilötietoja säilytetään käsittelyn ajan.  
 

Nimi:  

Tehtävänimike:  

Puhelin:  

Sähköposti:  

 

Suostumus sähköiseen tiedoksiantoon:  

Valitkaa alta, voidaanko vuoden 2020 toinen lisäsuoritepäätös antaa teille tiedoksi sähköisesti (Laki sähköisestä 

asioinnista viranomaistoiminnassa 13/2003, 19 §). Mikäli annatte suostumuksen sähköiseen tiedoksiantoon, ilmoittakaa 

myös sähköpostiosoite, johon päätös voidaan toimittaa. Jos ette anna suostumusta päätöksen sähköiseen 

tiedoksiantoon, päätös tullaan postittamaan tavallisena kirjepostina. 

Päätös voidaan toimittaa sähköisesti seuraavaan osoitteeseen:  

Päätöstä ei voida toimittaa sähköisesti 

mailto:kirjaamo@minedu.fi


1. Vuoden 2020 talousarvion määrärahasta varainhoitovuoden aikana jaettavaksi jätetty 
perusrahoitus 
 
Varainhoitovuoden aikana ilmenneisiin tarpeisiin jätettyä rahoitusta voi hakea tavoitteellisina 

opiskelijavuosina ja/tai erittäin perustellusta syystä perusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuksena. 

Hakemus tavoitteellisten opiskelijavuosien määrän lisäämiseksi vuoden 2020 talousarvion 

määrärahasta varainhoitovuoden aikana jaettavaksi jätetyllä perusrahoituksella 

Valitkaa alta, millä perusteella haette lisäystä varainhoitovuoden tavoitteellisten opiskelijavuosien määrään. Lisäystä 
haetaan vain siltä osin kuin kuluvan vuoden opiskelijavuositoteuman arvioidaan ylittävän varsinaisen suoritepäätöksen 
tavoitteellisten opiskelijavuosien määrän. Ministeriön pääosin laskennallinen ja opiskelijavuositoteumiin perustuva 
jakotapa on esitetty 26.6.2020 lähetetyssä kirjeessä (VN/15767/2020). Ministeriö ei ole laatinut jakotapaa 
havainnollistavaa esimerkinomaista jakaumataulukkoa sen vuoksi, että opiskelijavuosien päättämiseen sisältyy muun 
muassa toteumatietojen tarkastelun vuoksi laajasti myös tapauskohtaista harkintaa.  
       

Haemme ministeriön pääosin laskennallisella ja opiskelijavuositoteumiin perustuvalla jakotavalla meille 
kohdentuvaa osuutta tavoitteellisista opiskelijavuosista 
 
Haemme lisäystä varainhoitovuoden tavoitteellisten opiskelijavuosien määrään muilla perusteilla 
 
Muilla perusteilla haettavien tavoitteellisten opiskelijavuosien määrä: 
 
Jos haette opiskelijavuosilisäystä muilla perusteilla, esittäkää perustelut lyhyesti ja osoittakaa, että teille 
varsinaisella suoritepäätöksellä myönnetty opiskelijavuosimäärä ei tule ilman esittämäänne lisäystä 
riittämään toiminta-alueen koulutustarpeeseen vastaamiseen. 

 

 
 

Ministeriö tulee hyödyntämään päätöksen valmistelussa Koski-tietovarannon opiskelijavuositietoja. Edellä valitusta 
hakuperusteesta huolimatta voitte seuraavassa esittää tarvittaessa perusteluja vuoden 2019 ja alkuvuoden 2020 
opiskelijavuositoteumille ja arvioida kuluvan vuoden koko opiskelijavuositoteumaa. 

 

 
Muita lisätietoja tarvittaessa: 

 

 

Hakemus perusrahoituksen harkinnanvaraiseksi korotukseksi vuoden 2020 talousarvion 

määrärahasta varainhoitovuoden aikana jaettavaksi jätetystä perusrahoituksesta 

Merkitkää alle, kuinka paljon haette varainhoitovuoden aikana perustellusta syystä myönnettävää perusrahoituksen 

harkinnanvaraista korotusta siihen kohtaan, jolla perustelette hakemustanne. Lisäsuoritepäätöksellä varsinaisen 

talousarvion määrärahasta harkinnanvaraista korotusta myönnetään vain erityisen perustellusta syystä. Pääsääntöisesti 

lisäsuoritepäätöksen opiskelijavuosilisäykset tulisi voida toteuttaa ilman tarvetta perusrahoituksen harkinnanvaraiseen 

korotukseen. 

Erityisen kalliin koulutuksen lisäämiseen haettava harkinnanvarainen korotus (€): 

Muusta syystä haettava harkinnanvarainen korotus (€): 

 

Perustelut erityisen kalliin koulutuksen lisäämiseen haettavalle perusrahoituksen harkinnanvaraiselle 

korotukselle 

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


Arvioikaa, kuinka monta opiskelijavuotta hakemastanne lisäyksestä kohdentaisitte kyseiseen koulutukseen ja kuinka 

paljon kustannuksia syntyy yhteensä per opiskelijavuosi. Voitte myös esittää lisäperusteluita. 

Koulutus, jonka lisäämiseen harkinnanvaraista korotusta haetaan:  

Lisättäväksi suunniteltujen opiskelijavuosien määrä:  

Kustannukset per opiskelijavuosi (€): 

Lisäperustelut:  

 

Perustelut muusta syystä haettavalle perusrahoituksen harkinnanvaraiselle korotukselle 

Kertokaa lyhyesti, millä perusteella haette varainhoitovuoden aikana myönnettävää perusrahoituksen harkinnanvaraista 
korotusta. Mikäli esitätte useampia syitä harkinnanvaraisen korotuksen tarpeelle, eritelkää hakemanne euromäärä kunkin 
syyn mukaisesti ja perustelkaa ne erikseen. Huomatkaa, että perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta myönnetään 
pääsääntöisesti vain sellaisiin tarpeisiin, jotka eivät ole olleet ennakoitavissa varsinaista suoritepäätöstä tehtäessä. 

 
  

 

 

2. Vuoden 2020 neljännen lisätalousarvion rahoitus lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen 

Hakemus lisärahoitukseksi lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen 

Merkitkää alle, kuinka paljon haette tavoitteellisia opiskelijavuosia ja/tai perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta 

lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen. Neljännen lisätalousarvion mukaista lisärahoitusta lähihoitajakoulutuksen 

lisäämiseen haetaan pääosin tavoitteellisina opiskelijavuosina, mutta tarvittaessa tarkoitukseen voidaan hakea myös 

perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta. 

Haettavien tavoitteellisten opiskelijavuosien määrä: 

Haettava perusrahoituksen harkinnanvarainen korotus (€): 

 

Suunniteltu lisärahoituksen käyttöaika 

Lisätalousarvion perusteella lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen myönnettävää lisärahoitusta ei tarvitse käyttää 

kokonaisuudessaan varainhoitovuoden 2020 aikana. Lisäresurssin käyttö on kuitenkin suunniteltava siten, että uudet 

koulutukset saadaan käynnistymään mahdollisimman pikaisesti. Nyt myönnettävällä lisärahoituksella käynnistettyjä 

koulutuksia voidaan jatkaa tarkoitukseen myöhemmin vuosille 2021-2024 kohdennettavilla lisärahoituksilla. 

Nyt haettavat tavoitteelliset opiskelijavuodet käytettäisiin aikavälillä:                       pp.kk.2020 – pp.kk.2021 

Nyt haettava perusrahoituksen harkinnanvarainen korotus käytettäisiin aikavälillä:                       pp.kk.2020 – pp.kk.2021 

 

Perustelut lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen haettaville tavoitteellisille opiskelijavuosille 

Perustelkaa oman ensisijaisen toiminta-alueenne tarvetta sekä koulutukseen rekrytoitavien opiskelijoiden saatavuutta, 
erityisesti ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalan näkökulmasta. 

 

 
Lisärahoituksella voidaan myös jatkaa vuoden 2019 lisäsuoritepäätöksellä (OKM/33/221/2019) lähihoitajakoulutuksen 
lisäämiseen, erityispainotuksena ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen, tehdyllä opiskelijavuosikohdennuksella 
käynnistettyjä koulutuksia. Merkitkää, paljonko suunnittelette käyttävänne nyt haettavista tavoitteellisista 
opiskelijavuosista vuoden 2019 lisäsuoritepäätöksen kohdennuksella aloittaneiden opiskelijoiden koulutuksen 
jatkamiseen. 



 
 
Perustelut lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen haettavalle perusrahoituksen harkinnanvaraiselle korotukselle 

Kertokaa lyhyesti, mihin käyttökohteisiin sekä millä perusteella haette perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta. 

 

 

Suunnitelma lisärahoituksella aloittavien opiskelijoiden ja tutkinnon tai tutkinnon osan/osia 

suorittavien määristä 

Esittäkää alla suunnitelmanne nyt hakemallanne lisärahoituksella aloittavien uusien opiskelijoiden määrästä vuosina 

2020 ja 2021 sekä heidän tavoitteellisesta valmistumisajankohdasta vuoteen 2024 mennessä. Kirjatkaa luvut ainoastaan 

nyt haettavalla lisärahoituksella käynnistettäviin koulutuksiin tai lisärahoituksella muutoin lisättäville koulutuspaikoille 

osallistuvien opiskelijoiden osalta. 

 Vuonna 
2020 

Vuonna 
2021 

Vuonna 
2022 

Vuonna 
2023 

Vuonna 
2024 
 

1. Vuoden 2020 lisärahoituksella 
aloittavien määrä (koko tutkinto) 
 

  - - - 

2. Vuoden 2020 lisärahoituksella 
aloittavien määrä (aiemman 
lähihoitajatutkinnon täydentäminen 
ikääntyvien hoitoon ja 
kuntoutumiseen) 

  - - - 

3. Vuoden 2020 lisärahoituksella 
aloittavista valmistuvien määrä (koko 
tutkinto) 

     

4. Vuoden 2020 lisärahoituksella 
aloittavista valmistuvien määrä 
(aiemman lähihoitajatutkinnon 
täydentäminen ikääntyvien hoitoon ja 
kuntoutumiseen) 

     

 

Seurantatietoa vuoden 2019 lisäsuoritepäätöksellä tehdyllä lähihoitajakohdennuksella 

aloittaneiden opiskelijoiden ja tutkinnon tai tutkinnon osan/osia suorittaneiden määristä 

Esittäkää alla toteumatietoa vuoden 2019 lisäsuoritepäätöksellä tehdyllä lähihoitajakohdennuksella aloittaneista 

opiskelijoista sekä ajantasainen arvio näiden opiskelijoiden valmistumisajankohdasta. 

 Vuonna 
2019 

Vuonna 
2020 

Vuonna 
2021 

Vuonna 
2022 

Vuonna 
2023 

Vuonna 
2024 
 

1. Vuoden 2019 
lisäsuoritepäätöksen 
kohdennuksella 
aloittaneiden määrä 
(koko tutkinto) 
- toteuma 

  - - - - 

2. Vuoden 2019 
lisäsuoritepäätöksen 
kohdennuksella 
aloittaneiden määrä 
(aiemman 
lähihoitajatutkinnon 
täydentäminen 
ikääntyvien hoitoon ja 
kuntoutumiseen) 
- toteuma 

  - - - - 



3. Vuoden 2019 
lisäsuoritepäätöksen 
kohdennuksella 
aloittaneista 
valmistuvien määrä 
(koko tutkinto) 
- arvio 

      

4. Vuoden 2019 
lisäsuoritepäätöksen 
kohdennuksella 
aloittaneista 
valmistuvien määrä 
(aiemman 
lähihoitajatutkinnon 
täydentäminen 
ikääntyvien hoitoon ja 
kuntoutumiseen) 
- arvio 

      

 

3. Vuoden 2020 neljännen lisätalousarvion rahoitus koronaviruksen aiheuttamien 

poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen 

Hakemus lisärahoitukseksi koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten 

tasoittamiseen 

Merkitkää alle, kuinka paljon haette perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta koronaviruksen aiheuttamien 

poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen. 

Haettava perusrahoituksen harkinnanvarainen korotus (€): 

 

Suunniteltu lisärahoituksen käyttöaika 

Lisätalousarvion perusteella koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen myönnettävällä 

lisärahoituksella on tarkoitus toteuttaa toimia pääasiassa jo kuluvan vuoden aikana, mutta toimet voivat tarvittaessa 

jatkua vielä vuoden 2021 puolelle. 

Haettavalla lisärahoituksella toteutettaisiin toimia aikavälillä:                          pp.kk.2020 – pp.kk.vvvv 

 

Perustelut koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen haettavalle 

perusrahoituksen harkinnanvaraiselle korotukselle 

Merkitkää, mihin käyttökohteisiin haette perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta. 
 

Poikkeusolojen aikana heikosti tavoitettujen opiskelijoiden etsiminen ja heidän tilanteensa kartoittaminen 
 
Opiskelijoiden yksilöllisten tilanteiden mukaisesti järjestetty lähiopetus ja ohjaus, esim. pienimuotoisissa 
pajoissa, viivästyneiden opintojen kiinni kuromiseksi 
 
Muu opiskelijoiden tarvitsema ohjaus ja tuki tarvittaessa moniammatillisena yhteistyönä ja erityisen tuen 
keinovalikoimalla 
 
Opinto- ja uraohjaus erityisesti valmistumassa oleville opiskelijoille 
 
Opiskelijoiden henkilökohtaisten osaamisen kehittämissuunnitelmien päivittäminen 
 
Korvaavien koulutus- ja oppisopimuspaikkojen etsiminen ja tarvittaessa opiskelijoiden tavanomaista 
tiiviimpi ohjaus työpaikoilla 
 
Rästiin jääneiden osaamisen näyttöjen mahdollistaminen joko työpaikoilla tai tarvittaessa 
oppilaitoksen oppimisympäristöissä 
 
Muut toimenpiteet 



 
Kuvatkaa tarkemmin merkitsemiänne käyttökohteita. Kertokaa lyhyesti myös muista suunnittelemistanne lisärahoituksen 
käyttökohteista, mikäli merkitsitte myös kohdan ”muut toimenpiteet”. Kertokaa lisäksi jo käynnistämienne toimenpiteiden 
laadusta ja laajuudesta. 

 

 
 

Kuvatkaa lisätukea tarvitsevien opiskelijoidenne määrää ja heidän tarvitsemansa tuen laajuutta. Ensisijaisesti 
lisärahoituksen järjestäjäkohtaiseen jakautumiseen vaikuttavat edellä esitettyjen toimenpidesuunnitelmien lisäksi 
seuraavat lukumäärätiedot. Merkitkää kukin lisätukea tarvitseva opiskelija vain yhteen alla olevasta neljästä kohdasta 
sen perusteella, mistä aiheutuu eniten kustannuksia lisääviä tukitoimia. 
 

- Niiden opiskelijoiden lukumäärä, joita ei ole poikkeusolojen aikana tai sen jälkeen tavoitettu  
tai joiden opinnot ovat muutoin selvästi keskeytyneet: 

 
- Niiden opiskelijoiden lukumäärä, joiden opinnot eivät ole edenneet henkilökohtaisen osaamisen 

kehittämissuunnitelman (HOKS:n) mukaisesti poikkeusolojen aikana siten, että opinnot ovat  
viivästyneet vähintään kuukauden: 

 
- Niiden opiskelijoiden lukumäärä, joiden opiskelu koulutus- tai oppisopimuksella keskeytyi  

poikkeusolojen aikana siten, että viimeistään syksyllä tulee löytää korvaava koulutus- tai  
oppisopimuspaikka: 

 
- Niiden opiskelijoiden lukumäärä, joiden valmistuminen on viivästynyt poikkeusolojen johdosta  

siten, että viivästymisen kesto on vähintään kaksi kuukautta: 
 

Halutessanne voitte tarkentaa sanallisesti edellisiä lukuja tai niiden lisäksi kuvata lisätuen tarvetta muin tavoin. 

 

 

 

 

 

Voitte jatkaa työskentelyä myöhemmin painamalla Tallenna ja jatka myöhemmin -painiketta. Järjestelmä antaa 

teille henkilökohtaisen linkin, josta voitte palata täyttämään lomaketta. Voitte myös lähettää linkin sähköpostiinne. 

Vastaukset eivät tässä tilanteessa lähde ministeriöön. 

 

Vastaukset lähtevät ministeriöön painettaessa Lähetä-painiketta. 

 

Yhteenvetosivu ilmestyy näkyviin lähettämisen jälkeen. 


