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Ammatillisen koulutuksen järjestäjät 

  

 

Vuoden 2020 kolmannella lisäsuoritepäätöksellä lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen ja 
koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen myönnettävien 
lisärahoitusten hakeminen 

 

Vuoden 2020 neljännessä lisätalousarviossa ammatillisen koulutuksen määrärahaa lisättiin 
kuluvalle vuodelle yhteensä 46,5 miljoonalla eurolla. Lisämäärärahasta 16,5 miljoonaa 
euroa kohdennettiin lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen ja 30 miljoonaa euroa 
koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen. Opetus- ja 
kulttuuriministeriö myönsi 30.9.2020 (VN/15767/2020) tekemällään vuoden 2020 toisella 
lisäsuoritepäätöksellä ammatillisen koulutuksen järjestäjien hakemusten perusteella 
pääasiallisen osan lisätalousarvion mukaisesta rahoituksesta. Lähihoitajakoulutuksen 
lisäämiseen kohdennetusta lisämäärärahasta jäi kuitenkin 3 160 464 euroa ja 
koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen kohdennetusta 
lisämäärärasta 1 145 782 euroa myönnettäväksi varainhoitovuoden kolmannella 
lisäsuoritepäätöksellä. Tällä kirjeellä nämä jäljellä olevat lisärahoitukset asetetaan 
uudelleen haettaviksi. 

Tarkoituksena on, että lisätalousarvion mukaiset lisämäärärahat kohdentuvat 
kokonaisuudessaan tarkoitettuihin käyttökohteisiin ja että ne jakautuvat mahdollisimman 
laajalle järjestäjäjoukolle. Tämän vuoksi ministeriön tarkoituksena on myöntää jäljellä olevia 
lisärahoituksia ensisijaisesti niille koulutuksen järjestäjille, jotka eivät toisella 
lisäsuoritepäätöksellä kyseisiä lisärahoituksia vielä saaneet. Ministeriö voi kuitenkin 
myöntää lisärahoitusta myös sellaiselle koulutuksen järjestäjälle, joka on jo saanut 
lisärahoitusta, mikäli toisella lisäsuoritepäätöksellä tarkoitukseen myönnetty lisärahoitus on 
osoittautunut riittämättömäksi. 

Molempia lisärahoituksia haetaan yhdellä sähköisellä hakulomakkeella siten kuin 
jäljempänä ohjeistetaan. Ministeriö päättää koulutuksen järjestäjille myönnettävistä 
lisärahoituksista vuoden 2020 kolmannella lisäsuoritepäätöksellä joulukuussa. 
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Vuoden 2020 tavoitteellisten opiskelijavuosien enimmäismäärän lisäys 

Vuoden 2020 varsinaisessa talousarviossa ammatillisen koulutuksen tavoitteellinen 
opiskelijavuosien määrä on enintään 179 500. Neljännessä lisätalousarviossa 
lähihoitajakoulutuksen lisäämiseksi tavoitteellisten opiskelijavuosien enimmäismäärää 
kasvatettiin 1 700 opiskelijavuodella, minkä jälkeen opiskelijavuosien enimmäismäärä on 
tällä hetkellä 181 200. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö jakoi koulutuksen järjestäjille tavoitteellisia opiskelijavuosia 
vuoden 2020 varsinaisella suoritepäätöksellä 177 392, oikaisu- ja korjauspäätöksillä 194 
sekä toisella lisäsuoritepäätöksellä 3 531, josta 1 673 opiskelijavuotta kohdennettiin 
lähihoitajakoulutukseen. Näin ollen tavoitteellisia opiskelijavuosia olisi mahdollista jakaa 
kuluvana vuonna enää 83. 

Jotta talousarvion tavoitteellisten opiskelijavuosien enimmäismäärä ei aseta estettä 
myöntää jäljellä olevasta lisärahoituksesta tarvittavaa määrää tavoitteellisten 
opiskelijavuosien perusteella, talousarvion tavoitteellisten opiskelijavuosien 
enimmäismäärää on tarpeen kasvattaa 500 opiskelijavuodella. Tämän johdosta hallituksen 
29.10.2020 eduskunnalle antamassa vuoden seitsemännessä lisätalousarvioesityksessä 
ammatillisen koulutuksen tavoitteellisten opiskelijavuosien enimmäismääräksi vuonna 2020 
ehdotetaan 181 700 opiskelijavuotta. 

Aiemmat ohjeistukset lisärahoitusten hakemiselle 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 26.6.2020 lähettämällään kirjeellä (VN/15767/2020) 
ohjeistanut koulutuksen järjestäjiä neljännen lisätalousarvion perusteella 
lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen ja koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen 
vaikutusten tasoittamiseen myönnettävien lisärahoitusten hakemisesta. Kirjeen luvussa 2 
ohjeistetaan tavoitteellisten opiskelijavuosien ja tarvittaessa perusrahoituksen 
harkinnanvaraisen korotuksen hakemisesta ja käytöstä lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen 
ja luvussa 3 perusrahoituksen harkinnanvaraisen korotuksen hakemisesta ja käytöstä 
koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen. Nyt avattavassa 
haussa noudatetaan näitä samoja ohjeistuksia. Lisäksi ministeriö on lähettänyt 16.10.2020 
koulutuksen järjestäjille kirjeen (VN/22726/2020) koskien varainhoitovuoden 2021 
varsinaisella suoritepäätöksellä myönnettävän rahoituksen hakemista. 
Lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen lisärahoitusta hakevien koulutuksen järjestäjien tulee 
huomioida myös kyseisen kirjeen tarkempi ohjeistus koskien muun muassa 
opiskelijavalintaa lähihoitajakoulutukseen. 

Lisärahoitus lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen 

Lisämääräraha lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen on tarkoitettu käytettäväksi uusien 
lähihoitajien kouluttamiseen sekä sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon aiemmin 
suorittaneiden osaamisen täydentämiseen ikääntyvien hoitoon ja kuntoutumiseen.  

Neljännen lisätalousarvion mukaista lisärahoitusta lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen 
haetaan pääosin tavoitteellisina opiskelijavuosina, mutta tarvittaessa tarkoitukseen voidaan 
hakea myös perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta. Harkinnanvaraista korotusta 
voidaan myöntää lähihoitajakoulutuksen nopeasta volyymilisäyksestä aiheutuviin 
ylimääräisiin kustannuksiin. Harkinnanvaraista korotusta voidaan käyttää esimerkiksi 
opiskelijarekrytoinnin tai muiden järjestelyjen tukemiseen koulutusten nopean 
käynnistymisen varmistamiseksi tai koulutuksiin valittujen opiskeluvalmiuksien ja 
kielenoppimisen vahvistamiseen opintojen alkuvaiheessa. 

Koulutuksen järjestäjien tulee esittää hakemuksessaan suunnitelma siitä, miten ja millä 
aikavälillä lisärahoitus tultaisiin käyttämään. Opiskelijavuosilisäystä hakevien järjestäjien 
tulee esittää suunnitelma haettavalla lisärahoituksella aloittavien opiskelijoiden määrästä ja 
koulutuksen aloittamisajankohdasta sekä tavoitteellisesta valmistumisajankohdasta.  

Koska kolmas lisäsuoritepäätös tehdään vasta joulukuussa, lähihoitajakoulutukseen 
kuluvalle vuodelle lisättävät opiskelijavuodet näkyvät pääosin vasta vuoden 2021 
opiskelijavuositoteumassa. Osittain samanaikaisesti lisäsuoritepäätöshaun kanssa on 
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käynnissä myös vuoden 2021 varsinaisella suoritepäätöksellä myönnettävien 
opiskelijavuosien haku, jossa niin ikään on lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen erillinen 
opiskelijavuosikohdennus. Vaikka koulutuksen järjestäjä hakisi tässä 
lisäsuoritepäätöshaussa opiskelijavuosia lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen, sen on 
tarpeen silti hakea vuodelle 2021 tarvitsemaansa lähihoitajakoulutuksen 
opiskelijavuosilisäystä täysimääräisenä varsinaisen suoritepäätöksen haussa. Tämä on 
tärkeää sen vuoksi, että vuoden 2020 kolmannella lisäsuoritepäätöksellä 
lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen on kohdennettavissa vain vähäinen 
opiskelijavuosilisäys. Vuoden 2021 varsinaisella suoritepäätöksellä lähihoitajakoulutuksen 
lisäämiseen kohdennettavista opiskelijavuosista päättäessään ministeriö ottaa huomioon 
kokonaistarkastelussa myös lisäsuoritepäätöksillä koulutuksen järjestäjille tarkoitukseen 
kohdentamansa tavoitteelliset opiskelijavuodet. 

Lisärahoitus koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten 
tasoittamiseen 

Lisämääräraha koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen on 
tarkoitettu käytettäväksi erityisesti koulutuksensa keskeyttäneiden tai keskeyttämisuhan 
alla olevien opiskelijoiden opiskelun ohjaukseen ja tukeen sekä valmistumassa olevien 
opiskelijoiden opinto-ohjaukseen ja näyttöjen mahdollistamiseen. Tavoitteena on lieventää 
koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen negatiivisia vaikutuksia opintojen 
etenemiseen ja opiskelijoiden hyvinvointiin. Ministeriö kiinnittää koulutuksen järjestäjien 
huomiota siihen, että opiskeluhuollon suorat kustannukset kuuluvat ensisijaisesti kunnan 
vastuulle, eikä tämä lisärahoitus on tarkoitettu käytettäväksi esimerkiksi kuraattoreiden tai 
psykologien palkkaamiseen. 

Neljännen lisätalousarvion mukaista lisärahoitusta koronaviruksen aiheuttamien 
poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen haetaan perusrahoituksen harkinnanvaraisena 
korotuksena. Tavoitteena on, että lisärahoituksella käynnistetään toimet mahdollisimman 
nopeasti siten, että ne toteutettaisiin kevätkauden 2021 loppuun mennessä. 

Koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen tarkoitettua 
lisärahoitusta hakevien koulutuksen järjestäjien tulee esittää hakemuksessaan suunnitelma 
haettavan lisärahoituksen käytöstä. Myönnettävän lisärahoituksen suuruutta arvioidaan 
muun muassa lisätukea tarvitsevien opiskelijoiden määrän ja heidän tarvitsemansa tuen 
laajuuden perusteella sekä suunniteltujen tai jo käynnistettyjen toimenpiteiden määrän ja 
laajuuden perusteella. 

Hakemusten toimittaminen ja prosessin aikataulu 

Tavoitteellisia opiskelijavuosia ja perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta 
lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen sekä perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta 
koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen haetaan yhdellä 
sähköisellä lomakkeella, joka julkaistaan tarkempine ohjeineen 9.11.2020 mennessä 
ministeriön sivuilla osoitteessa http://minedu.fi/lisasuoritepaatosten-valmistelu.  

Lisäksi koulutuksen järjestäjän tulee toimittaa sähköisen lomakkeen sisältöä vastaavat 
tiedot allekirjoitettuna ja päivättynä asiakirjana opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon 
sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@minedu.fi. Hakemuksen allekirjoittajalla tulee olla 
organisaation nimenkirjoitusoikeus. 

Koulutuksen järjestäjien tulee toimittaa hakemuksensa opetus- ja kulttuuriministeriöön 
viimeistään 30.11.2020. Ministeriö käsittelee ainoastaan ne hakemukset, jotka on 
toimitettu määräajassa.  

Ministeriön tarkoituksena on tehdä vuoden 2020 kolmas lisäsuoritepäätös 15.12.2020 
mennessä. 

 

 

http://minedu.fi/lisasuoritepaatosten-valmistelu
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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 ja Lappi), puh. 02953 30022, 
etunimi.sukunimi@minedu.fi 

Opetusneuvos Kari Korhonen, puh. 02953 30162, etunimi.sukunimi@minedu.fi 

Opetusneuvos Tarja Olenius, puh. 02953 30237, etunimi.sukunimi@minedu.fi 

Projektisuunnittelija Johannes Peltola, puh. 02953 30292, etunimi.sukunimi@minedu.fi 

Ylijohtaja Mika Tammilehto, puh. 02953 30308, etunimi.sukunimi@minedu.fi 

 

Ylijohtaja Mika Tammilehto 

Opetusneuvos Tarja Olenius 

  
 

Jakelu Ammatillisen koulutuksen järjestäjät 
 
 

Tiedoksi Akava ry 
Ammatillisen Aikuiskoulutuksen johtajat ry 
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry 
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK 
Elinkeinoelämän Oppilaitokset EOL ry 
Kirkkohallitus/Kirkon työmarkkinalaitos 
Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 
Oikeusministeriö 
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry 
Opetushallitus 
Saamelaisalueen koulutuskeskus 
Sivistystyönantajat ry 
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry 
Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry 
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry 
Suomen Kansanopistoyhdistys ry 
Suomen konservatorioliitto ry 
Suomen Kuntaliitto ry 
Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry 
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Suomen Oppisopimusosaajat ry 
Suomen Yrittäjät ry 
Tilastokeskus 
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry 
Työ- ja elinkeinoministeriö 
Urheiluopistojen Yhdistys ry 
Valtiovarainministeriö 
Aluehallintovirastot 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset 
Maakuntaliitot 
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