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Jakelussa mainituille

Viite

Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjeet 17.3.2020 (VN/6066/2020) ja 24.4.2020
(VN/6066/2020)

Varainhoitovuoden aikana jaettavaksi jätetystä perusrahoituksesta päättäminen (vuoden 2020
lisäsuoritepäätös)

Hakumenettely ja hakemukset
Vuoden 2020 talousarviossa on päätetty momentilla 29.20.30 (Valtionosuus ja –avustus
ammatilliseen koulutukseen) 80 000 000 euron kertaluonteisesta lisämäärärahasta
opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin. Opetus- ja
kulttuuriministeriö päätti myöntää lisämäärärahan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta
annetun lain (1705/2020) 32 e §:n mukaisesti perusrahoituksen harkinnanvaraisena
korotuksena varainhoitovuoden aikana.
Opetus- ja kulttuuriministeriö lähetti koulutuksen järjestäjille kirjeen varainhoitovuoden 2020
lisäsuoritepäätöksellä opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen
tukitoimiin myönnettävän lisärahoituksen hakemisesta 17.3.2020 (VN/6066/2020).
Lisärahoituksen alkuperäinen hakuaika oli 18.3.2020–7.4.2020. Sähköinen hakulomake
suljettiin 19.3.2020 hakukirjeen tilastoaineistossa havaittujen virheiden vuoksi ja asiasta
tiedotettiin sähköpostilla koulutuksen järjestäjiä. Hakuajan jatkamisesta 12.5.2020 asti
ilmoitettiin koulutuksen järjestäjille sähköpostitse 31.3.2020. Hakuajan jatkamisesta
ilmoitettiin vielä kirjeitse 20.4.2020 (Korvaava liitetaulukko varainhoitovuoden 2020
lisäsuoritepäätöksellä opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen
tukitoimiin myönnettävän lisärahoituksen hakukirjeeseen) ja kirjeen yhteydessä toimitettiin
korjattu tilastoaineisto. Hakulomake avattiin uudelleen 21.4.2020.
Hakukirjeen (17.3.2020) mukaan haettavana olevaa lisärahoitusta voidaan käyttää uusien
opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä nykyisten tuntiopettajien opetustuntimäärän
lisäämiseen. Lisäksi lisärahoitusta voidaan käyttää opetuksen tukihenkilöstön
palkkaamiseen. Lisärahoituksella voidaan myös jatkaa vuonna 2019 vastaavaan
tarkoitukseen myönnetyllä lisärahoituksella jo lisätyn henkilöstön palkkaamista. Opetuksen
ja ohjauksen lisäämiseen tarkoitettuja resursseja on käytettävä siten, että niillä voidaan
tukea erityisesti niitä opiskelijoita, jotka tarvitsevat enemmän tukea opintoihinsa. Ministeriö
katsoo, että opetuksen ja ohjauksen lisäresursseja on tarpeen kohdentaa erityisesti
perusopetuksen päättäneiden nuorten, maahanmuuttajien ja heikkojen perustaitojen
varassa olevien aikuisten koulutuksen järjestämiseen.
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Hakukirjeessä koulutuksen järjestäjien tarvitseman lisärahoituksen määrää todettiin
arvioitavan sen perusteella, kuinka paljon järjestäjillä on edellä mainittuihin kohderyhmiin
kuuluvia opiskelijoita. Tarkastelussa käytettiin kalenterivuoden 2018 aikana aloittaneita
uusia opiskelijoita koskevaa tilastoaineistoa. Hakukirjeen mukaan lisärahoitusta ei
myönnettäisi lainkaan niille koulutuksen järjestäjille, joilla ei ole aloittanut mainittuihin
kohderyhmiin kuuluvia opiskelijoita. Lisärahoituksen tarpeellisuutta arvioitiin lisäksi
koulutuksen järjestäjän esittämien lisärahoituksen käyttösuunnitelman ja lisähenkilöstön
rekrytointisuunnitelman perusteella.
Ministeriö esitti kirjeessään 17.3.2020 alustavana tilastolliseen aineistoon pohjautuvan
suhteellisen jakotavan rahoitukselle. Hakukirjeen mukaan lisärahoitus myönnettäisiin
ensisijaisesti laskennallisin perustein, jotka koostuivat kolmesta kriteeristä sekä niiden
keskinäisestä painotuksesta. Kriteerit olivat koulutuksen järjestäjän osuus 1) kaikkien vailla
perusasteen jälkeistä tutkintoa olevien alle 18-vuotiaiden uusien opiskelijoiden määrästä, 2)
kaikkien vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa olevien vähintään 18-vuotiaiden uusien
opiskelijoiden määrästä sekä 3) kaikkien vieraskielisten uusien opiskelijoiden määrästä
viimeisimmältä tilastovuodelta (2018). Tietolähteenä kaikille kolmelle kriteerille käytettiin
opetushallinnon valtakunnallista tietovarantoa (ns. Koski-tietovaranto), josta haettuihin
tietoihin kahden ensimmäisen kriteerin osalta liitettiin Tilastokeskuksessa
pohjakoulutustieto.
Kirjeellä 20.4.2020 korjattiin virheellistä tilastoaineistoa ja tarkennettiin Koski-tietojen
poimintasääntöjä, mutta ei muutoin muutettu 17.3.2020 hakukirjeessä todettuja kriteereitä
ja painotuksia. Ministeriö ohjeisti järjestäjiä hakemuksessaan joko hyväksymään
ministeriön esittämän laskennallisen jakotavan tai esittämään joillakin muilla perusteilla
muodostuvaa euromääräistä summaa. Kummassakin tilanteessa järjestäjiä pyydettiin
esittämään haettavan lisärahoituksen käyttösuunnitelma ja lisähenkilöstön
rekrytointisuunnitelma.
Hakemuksen toimitti määräajassa 110 ammatillisen koulutuksen järjestäjää. Hakijoista 94
haki rahoitusta ministeriön esittämien kriteerien ja painoarvojen perusteella muodostuvana
ja 16 järjestäjää tarkkaa euromääräistä summaa omilla perusteillaan.
Sovellettavat säännökset
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 10 §:n 3 momentin mukaan
perusrahoituksen 32 a §:n mukaisesta euromäärästä voidaan jättää osa jaettavaksi
varainhoitovuoden aikana 32 c §:ssä tarkoitettuihin tavoitteellisiin opiskelijavuosiin, 32 e
§:ssä tarkoitettuihin perusrahoituksen harkinnanvaraisiin korotuksiin ja mahdollisiin
oikaisuihin ja korjauksiin.
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 32 e §:n mukaan
koulutuksen järjestäjälle myönnettävää perusrahoitusta voidaan korottaa
harkinnanvaraisesti koulutuksen järjestäjän toimintaan liittyvästä erityisestä syystä.
Harkinnanvaraista korotusta voidaan erityisestä syystä myöntää myös varainhoitovuoden
aikana. Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää hakemuksesta harkinnanvaraisesta
korotuksesta.
Varainhoitovuoden aikana jaettavaksi jätetystä perusrahoituksesta päättäminen
Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää vuoden 2020 valtion talousarviossa päätetyn
80 000 000 euron kertaluonteisen määrärahan myöntämisestä koulutuksen järjestäjille
siten kuin päätöksen liitteenä olevan raportin sarakkeesta 1 (liite 1) sekä päätöksen
liitteenä olevista järjestäjäkohtaisista perusteluista ilmenee (liite 2). Päätös perustuu
koulutuksen järjestäjien hakemuksissaan esittämiin tarpeisiin ja suunnitelmiin
lisämäärärahan käytöstä sekä ministeriön harkintaan lisärahoituksen tarpeesta.
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Niille koulutuksen järjestäjille, jotka hakivat harkinnanvaraista korotusta ministeriön
esittämillä kriteereillä ja painoarvoilla, lisärahoitusta myönnetään, mikäli järjestäjän
hakemuksessa esittämä käyttösuunnitelma ei ole ristiriidassa lisärahoituksen
käyttötarkoituksen kanssa ja hakijan eri suunnitelmista ilmenee riittävä määrä
käyttökohteita ministeriön esimerkinomaisessa laskelmassa esittämään lisärahoituksen
tasoon nähden. Käyttösuunnitelmaa arvioitiin ensisijaisesti siltä kannalta, täyttääkö
mahdollinen opetuksen tukihenkilöstö sille esitettyjä kriteerejä opettajien ja ohjaajien
työpanoksen vapauttamisesta opetus- ja ohjaamistyöhön. Opettajien ja ohjaajien
palkkaaminen katsottiin aina tarkoituksenmukaiseksi myönnettävänä olevan
lisärahoituksen käytöksi. Ministeriön esittämien kriteerien ja painoarvojen perusteella
myönnettävä euromääräinen summa määräytyy ministeriön 17.3.2020 kirjeessä kuvatulla
tavalla.
Niiden koulutuksen järjestäjien osalta, jotka hakivat lisärahoituksen muodostumista omilla
perusteillaan jonkin muun suuruisena, arvioitiin käyttösuunnitelman lisäksi järjestäjän
hakemuksessaan esittämät perusteet rahoituksen määrän muodostumiselle. Arvioinnissa
otettiin huomioon, onko hakemuksessa esitetty sellaista lisämäärärahan käyttötarkoituksen
mukaista opiskelijoiden lisätuen tarvetta, jota ministeriön esittämät laskennalliset kriteerit
eivät huomioi. Lisätuen tarpeen arvioinnin perusteena käytettiin opiskelijalähtöistä
näkökulmaa eli opiskelijoiden opetuksen ja ohjauksen tarvetta, ei ainoastaan suunniteltuja
rahoituksen käyttökohteita. Vuoden 2018 jälkeen aloittaneita opiskelijoita ei katsottu
perustelluksi syyksi lisämäärärahan poikkeavalle myöntämiselle, vaan kriteerien
arvioinnissa on käytetty vuoden 2018 tietoja, jotka ovat viimeisimmät kaikkien kriteereiden
osalta käytettävissä olevat yhdenmukaiset tiedot. Arvioinnissa otettiin huomioon myös se,
oliko hakemuksissa esitetty opiskelijoiden tuen tarve sellaista, jota varsinaisella
suoritepäätöksellä myönnettävä laskennallinen rahoitus tai muu myönnettävä rahoitus ei jo
huomioi esimerkiksi erilaisten kertoimien kautta.
Opetus- ja kulttuuriministeriö katsoo, että yksikään omilla muodostumisperusteilla
rahoitusta hakenut koulutuksen järjestäjä ei esittänyt hakemuksessaan perusteltua syytä
suuremmalle lisätuen tarpeelle eikä ministeriön laskennallisten kriteerien ja niiden välisten
painoarvojen tuottamasta summasta poikkeamiselle. Jos hakemus täytti muutoin
rahoituksen myöntämisen perusteet, määräytyi myönnettävä summa samalla tavalla kuin
ministeriön esittämillä kriteereillä ja painoarvoilla hakeneille.
Hakemuksissa esitetyissä käyttösuunnitelmissa havaittiin joitakin puutteita, etenkin
opetuksen tukihenkilöstön kuvauksessa, joka oli osalla koulutuksen järjestäjistä joko
epäselvästi tai riittämättömällä tavalla kuvattu, ristiriidassa lisärahoituksen
käyttötarkoituksen kanssa tai yleisemmällä tasolla opetushenkilöstöä koskevien vastuiden
vastainen. Koska yksittäisten tukihenkilöiden työtehtävien kuvauksia ja nimikkeitä koskevat
epäselvyydet olivat hakemusten kokonaisuuksiin nähden vähäisiä ja osittain myös
tulkinnallisia, niiden ei katsottu vaikuttavan myönnettävän lisärahoituksen määrään.
Yhdenkään hakemuksen ei todettu olevan niin merkittävällä tavalla puutteellinen tai
lisärahoituksen käyttökohteiden vastainen, jotta lisärahoitusta ei voitaisi myöntää
laskennallisella jakotavalla kohdentuvan suuruisena.
Seuraaviin asioihin lisärahoituksen käytöstä on kuitenkin tarpeen kiinnittää koulutuksen
järjestäjien huomiota:
-

-

Lisärahoitus tulee käyttää sellaisiin henkilöstölisäyksiin, joilla lisätään opiskelijoiden
saaman opetuksen ja ohjauksen määrää ja laatua. Opetuksen tukihenkilöstön tulisi olla
sellaista, joka mahdollistaa opettajien työpanoksen kohdentamisen enemmän
opetukseen.
Lisärahoitus on tarkoitettu ensisijaisesti opetus- ja ohjaushenkilöstön palkkaamiseen tai
opetustuntien lisäämiseen ja toissijaisesti muun opetuksen tukihenkilöstön
palkkaamiseen ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 118 §:n 2 momentin
mukaisesti. Ministeriö tulee pyytämään järjestäjiltä seurantatietoa koskien
lisämäärärahalla palkattua henkilöstöä sekä toteutettua opetusta, ohjausta ja muita
tukitoimia.
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-

-

-

-

Lisärahoituksella ei ole tarkoitus kehittää tai tuottaa digitaalisia oppimisympäristöjä tai
muuta opetusmateriaalia. Koulutuksen järjestäjille myönnettävä strategiarahoitus on
tarkoitettu tällaiseen kehittämiseen.
Lisärahoituksella palkattavien henkilöiden ei ole ensisijaisesti tarkoitus toimia
hallinnollisissa tehtävissä, kuten ulkoisessa viestinnässä, markkinoinnissa tai
sidosryhmätoiminnassa.
Lisärahoitusta ei ole tarkoituksenmukaista myöntää sellaisille järjestäjille, jotka
lomauttavat samaan aikaan henkilöstöään. Rahoitus myönnetään tällä päätöksellä
yhdenvertaisesti kaikille järjestäjille, koska hakemuslomakkeessa ei kysytty erikseen
lomautuksista. Seuraavien rahoituskierrosten yhteydessä voidaan kysyä toteutuneista
tai suunnitteilla olevista lomautuksista. Mikäli koulutuksen järjestäjä saa tällä
päätöksellä lisärahoitusta henkilöstön lisäämiseen, mutta toteuttaa kuitenkin vuoden
2020 aikana lomautuksia, voidaan tämä ottaa huomioon tulevilla rahoituskierroksilla.
Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laatiminen ja päivittäminen ja
osaamisen arviointi sekä oppi- ja koulutussopimusten laatiminen ovat pääsääntöisesti
opettajan vastuulle kuuluvia tehtäviä, jotka eivät ole ainoastaan hallinnollisia
toimenpiteitä. Näitä tehtäviä ei ole tarkoituksenmukaista siirtää opettajilta muulle
henkilöstölle, esimerkiksi tukihenkilöille.
Koulutuksen järjestäjällä voi olla omia työpaikoilla toimivia ohjaajia, mutta varsinaisessa
työpaikkaohjaajan roolissa toimivan henkilön tulee olla työpaikan henkilöstöä.
Lisärahoituksella ei voi palkata työpaikkaohjaajia tai käyttää rahoitusta myöskään
työpaikkaohjaajien kouluttamiseen. Koulutuksen järjestäjä ei myöskään itse voi toimia
omien koulutus- tai oppisopimusopiskelijoidensa työpaikkana.
Opiskeluhuollon suorat kustannukset kuuluvat ensisijaisesti kunnan vastuulle, eikä
esimerkiksi kuraattoreita tai psykologeja voi palkata tällä lisärahoituksella.
Koulutuksen järjestäjällä voi olla henkilöitä, joiden työtehtävistä osa kuuluu muun kuin
ammatillisen koulutuksen alueelle, esimerkiksi vapaan sivistystyön koulutukseen.
Tällöin on huolehdittava, että nyt myönnettävän lisärahoituksen käyttö kohdistuu
ainoastaan ammatilliseen koulutukseen, ja koulutuksen järjestäjä kattaa henkilöiden
muiden tehtävien osuuden henkilöstökuluista muulla rahoituksella.

Muutoksenhaku
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Valituskiellosta on säädetty opetusja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 60 §:ssä. Tähän päätökseen saa siihen
tyytymätön vaatia oikaisua kirjallisesti opetus- ja kulttuuriministeriöltä kolmen kuukauden
kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan. Liitteenä olevasta oikaisuvaatimusosoituksesta
ilmenee, miten oikaisua vaadittaessa on meneteltävä (liite 3).
Lisätietoja
Ylitarkastaja Tarja Koskimäki (Uusimaa), puh. 02953 30166, etunimi.sukunimi@minedu.fi
Opetusneuvos Jukka Lehtinen (Kanta-Häme, Päijät-Häme, Pirkanmaa, 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, Keski-Pohjanmaa ja
Keski-Suomi), puh. 02953 30249, etunimi.sukunimi@minedu.fi
Opetusneuvos Tiina Polo (Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi) puh. 02953 30022,
etunimi.sukunimi@minedu.fi
Opetusneuvos Kari Korhonen, puh. 02953 30162, etunimi.sukunimi@minedu.fi
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Opetusneuvos Tarja Olenius, puh. 02953 30237, etunimi.sukunimi@minedu.fi
Projektisuunnittelija Johannes Peltola, puh. 02953 30292, etunimi.sukunimi@minedu.fi
Hallitusneuvos Piritta Sirvio, puh. 02953 30238, etunimi.sukunimi@minedu.fi
Ylijohtaja Mika Tammilehto, puh. 02953 30308, etunimi.sukunimi@minedu.fi

Opetusministeri

Li Andersson

Ylijohtaja

Mika Tammilehto

Liitteet

Ammatillisen koulutuksen lisäsuoritepäätöksen liiteraportti vuodelle 2020 (liite 1)
Vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen perusrahoituksen harkinnanvaraisen korotuksen
järjestäjäkohtaiset perustelut (liite 2)
Oikaisuvaatimusosoitus dnro 8/091/2019 (liite 3)

Jakelu

AEL-Amiedu Oy
Ahlmanin koulun Säätiö sr
Aitoon Emäntäkoulu Oy
Ammattiopisto Spesia Oy
Ava-instituutin kannatusyhdistys ry
Axxell Utbildning Ab
Careeria Oy
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä
Etelä-Savon Koulutus Oy
Folkhälsan Utbildning Ab
Fria Kristliga Folkhögskolföreningen FKF rf
Haapaveden Opiston kannatusyhdistys ry
Harjun Oppimiskeskus Oy
Helsingin kaupunki
Helsinki Business College Oy
Hengitysliitto ry
Hevosopisto Oy
Hyria koulutus Oy
Hämeen ammatti-instituutti Oy
Invalidisäätiö sr
Itä-Karjalan Kansanopistoseura ry
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä
Joensuun kaupunki
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä
Jollas-Opisto Oy
Jyväskylän Koulutuskuntayhtymä
Jyväskylän kristillisen opiston säätiö sr
Jyväskylän Talouskouluyhdistys r.y.
Järviseudun Koulutuskuntayhtymä
Kajaanin kaupunki
Kalajoen Kristillisen Opiston Kannatusyhdistys ry
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Kanneljärven Kansanopiston kannatusyhdistys r.y.
Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy
Kaustisen Evankelisen Opiston Kannatusyhdistys ry
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
Keski-Pohjanmaan Konservatorion Kannatusyhdistys ry
Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
Kiipulasäätiö sr
Kirkkopalvelut ry
Kisakalliosäätiö sr
Korpisaaren Säätiö sr
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä
Koulutuskuntayhtymä OSAO
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä
Koulutuskuntayhtymä Tavastia
Kouvolan Aikuiskoulutussäätiö sr
Kouvolan kaupunki
Kuopion Talouskoulun kannatusyhdistys r.y.
Kuortaneen Urheiluopistosäätiö sr
Lahden kansanopiston säätiö sr
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
Länsirannikon Koulutus Oy
Maalariammattikoulun kannatusyhdistys r.y.
Marttayhdistysten liitto ry
Nokia Oyj
Optima samkommun
Paasikiviopistoyhdistys r.y.
Palkansaajien koulutussäätiö sr
Peimarin koulutuskuntayhtymä
Perho Liiketalousopisto Oy
Peräpohjolan Kansanopiston kannatusyhdistys ry
Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä
Pohjois-Satakunnan Kansanopiston kannatusyhdistys r.y.
Pohjois-Savon Kansanopistoseura r.y.
Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö sr
Portaanpää ry
Raahen Koulutuskuntayhtymä
Raahen Porvari- ja Kauppakoulurahasto sr
Raision Seudun Koulutuskuntayhtymä
Rakennusteollisuus RT ry
Rastor-instituutti ry
Raudaskylän Kristillinen Opisto r.y.
Rovalan Setlementti ry
Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä
Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä
SASKY koulutuskuntayhtymä
Satakunnan koulutuskuntayhtymä
Savon Koulutuskuntayhtymä
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä
Suomen Diakoniaopisto - SDO Oy
Suomen Nuoriso-Opiston kannatusyhdistys ry
Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö
Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy
Suomen Yrittäjäopisto Oy
Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab
Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur
Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr
Tampereen kaupunki
Tampereen Musiikkiopiston Säätiö sr
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Tanhuvaaran Säätiö sr
Tohtori Matthias Ingmanin säätiö sr
Traffica Oy
Turun Aikuiskoulutussäätiö sr
Turun Ammattiopistosäätiö sr
Turun kaupunki
Turun kristillisen opiston säätiö sr
Turun musiikinopetus Oy
Työtehoseura ry
Vaasan kaupunki
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä
Valkealan Kristillisen Kansanopiston kannatusyhdistys r.y.
Valtakunnallinen valmennus- ja liikuntakeskus Oy
Vantaan kaupunki
Varalan Säätiö sr
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
Äänekosken Ammatillisen Koulutuksen kuntayhtymä
Tiedoksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö/Talousyksikkö
Opetushallitus/Valtionosuudet
Suomen Kuntaliitto ry

