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Korvaava liitetaulukko varainhoitovuoden 2020 lisäsuoritepäätöksellä opettajien ja ohjaajien 
palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin myönnettävän lisärahoituksen 
hakukirjeeseen 

Opetus- ja kulttuuriministeriön 17.3.2020 lähettämän varainhoitovuoden 2020 

lisäsuoritepäätöksellä opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen 

tukitoimiin myönnettävän lisärahoituksen hakemista koskevan kirjeen (VN/6066/2020) 

liitetaulukossa havaittiin aineistovirhe kirjeen lähettämisen jälkeen. Tämän kirjeen liitteenä 1 

toimitetaan korjattu taulukko, joka korvaa kokonaisuudessaan alkuperäisen liitetaulukon. 

Samalla myös kirjeessä esitettyjä lisärahoituksen laskennan perustana olevia aineiston 

rajauksia tarkennetaan tarpeellisin osin. Rajaukset käyvät ilmi liitteestä 2, jossa on kuvattu 

tässä tarkoituksessa käytettyjen uusien opiskelijoiden Koski-tietojen poimintasäännöt. 

Ministeriön 17.3.2020 lähettämän kirjeen liitteen uusien opiskelijoiden määrät olivat 4.3.2020 

Koski-tietojärjestelmästä poimittuja. Koska tavassa, jolla uudet opiskelijat oli kirjattu 

Koskeen, oli merkittäviä systemaattisia virheitä, olivat luvut usealla koulutuksen järjestäjällä 

huomattavasti todellisia määriä suurempia. Virheet liittyivät pääasiassa siihen, että 

opiskeluoikeuden alkamispäivä oli kirjattu vuodelle 2018 sellaisillekin opiskelijoille, jotka 

olivat tosiasiallisesti aloittaneet opiskelun aiemmin. Poimintasääntöjä muutettiin tämän 

vuoksi siten, että systemaattiset kirjausvirheet rajautuivat tarkastelun ulkopuolelle, ja Koski-

tiedoista tehtiin uusi poiminta 9.4.2020. 

Tietojen korjaamisella on suuri vaikutus yksittäisten järjestäjien tasolla liitteen 

esimerkinomaiseen rahoituslaskelmaan. Kuitenkaan hakukirjeen luvussa 3 esitettyjä 

myöntökriteereitä tai näille kriteereille esitettyjä painotuksia ei muuteta millään tavalla, eli 

asiallisesti laskennalliset kriteerit pysyvät täysin 17.3.2020 lähetetyn kirjeen mukaisina. 

Tietojen korjaamisella on pieni vaikutus valittuihin kohderyhmiin kuuluvien uusien 

opiskelijoiden lukumäärien suhteisiin, ja ne ovat uudessa aineistossa 38 % ensimmäiselle 

myöntökriteerille (vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa olevat alle 18-vuotiaat uudet 

opiskelijat), 40 % toiselle myöntökriteerille (vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa olevat 

vähintään 18-vuotiaat uudet opiskelijat) ja 22 % kolmannelle myöntökriteerille (vieraskieliset 

uudet opiskelijat). Aiemman kirjeen korjaamattomassa aineistossa vastaavat osuudet olivat 

37 %, 43 % ja 20 %. Tällä ei kuitenkaan ole vaikutusta lisärahoituksen 

määräytymisperusteisiin. 
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Kuten opetus- ja kulttuuriministeriö on koulutuksen järjestäjille sähköpostitse ilmoittanut, 

lisärahoituksen sähköinen hakulomake poistettiin ministeriön nettisivuilta aineistovirheen 

havaitsemisen jälkeen. Korvaava hakulomake lisätään sivuille 21.4.2020. Lisärahoituksen 

hakuaikaa on myös jatkettu 12.5.2020 asti. Muutoin hakemusten toimittaminen tapahtuu 

17.3.2020 lähetetyn kirjeen mukaisesti. 

Uuden aikataulun mukaan ministeriön tarkoituksena on päättää lisärahoituksesta 5.6.2020 

mennessä.  
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Liitteet Liite 1. Esimerkinomainen laskelma opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja 
ohjauksen tukitoimiin myönnettävän lisärahoituksen määräytymisestä ministeriön esittämien 
laskennallisten kriteerien perusteella (korjattu 20.4.2020) 
 
Liite 2. Opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin 
myönnettävän lisärahoituksen laskennallisten myöntökriteerien perusteena käytettävien 
uusien opiskelijoiden Koski-tietojen poimintasäännöt 
 

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 
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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 
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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