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Ammatillisen koulutuksen järjestäjät

Varainhoitovuoden 2020 aikana jaettavaksi jätetyn perusrahoituksen sekä neljännen
lisätalousarvion perusteella lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen ja koronaviruksen
aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen myönnettävien
lisärahoitusten hakeminen
Tässä kirjeessä ohjeistetaan koulutuksen järjestäjiä varainhoitovuoden 2020 aikana jaettavaksi
jätetyn perusrahoituksen hakemisesta. Samalla ohjeistetaan neljännen lisätalousarvion perusteella
lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen ja koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten
tasoittamiseen myönnettävien lisärahoitusten hakemisesta. Kaikkia edellä mainittuja haetaan
yhdellä sähköisellä hakulomakkeella elokuun loppuun mennessä ja rahoituksista päätetään
syyskuun lopulla tehtävällä vuoden 2020 toisella lisäsuoritepäätöksellä.

1. Vuoden 2020 talousarvion määrärahasta varainhoitovuoden aikana jaettavaksi
jätetty perusrahoitus
Toisella lisäsuoritepäätöksellä jaettavat tavoitteelliset opiskelijavuodet ja perusrahoitus
Valtion vuoden 2020 varsinaisen talousarvion mukainen ammatillisen koulutuksen määräraha on
1 866 385 000 euroa, josta perusrahoituksen osuus on 1 295 970 000 euroa. Talousarviossa
ammatillisen koulutuksen tavoitteellisten opiskelijavuosien määrä on enintään 179 500
opiskelijavuotta, josta työvoimakoulutuksena järjestettävään koulutukseen kohdennettava määrä
on vähintään 8 350 opiskelijavuotta.
Opetus- ja kulttuuriministeriö päätti 13.12.2019 ammatillisen koulutuksen järjestäjien
tavoitteellisista opiskelijavuosimääristä ja perusrahoituksen harkinnanvaraisesta korotuksesta
vuodelle 2020 (varsinainen suoritepäätös). Tavoitteellisia opiskelijavuosia varsinaisella
suoritepäätöksellä jaettiin yhteensä 177 392, josta 8 350 kohdennettiin työvoimakoulutukseen.
Talousarvion määrärahasta jaettiin perusrahoitusta yhteensä 1 202 969 495 euroa, josta
harkinnanvaraisena korotuksena jaettiin 13 275 000 euroa. Suoritusrahoitusta jaettiin 370 276 995
euroa ja vaikuttavuusrahoitusta 185 138 495 euroa.
Postiosoite
Postadress
Postal Address
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Käyntiosoite
Besöksadress
Office

Puhelin
Telefon
Telephone

Faksi
Fax
Fax

s-posti, internet
e-post, internet
e-mail, internet

PL 29
00023 Valtioneuvosto

Meritullinkatu 10
Helsinki

0295 16001
+358 295 16001

09 135 9335
+358 9 135 9335

kirjaamo@minedu.fi

2 (8)

Laskennallista rahoitusta jäi varainhoitovuoden aikana jaettavaksi yhteensä 93 000 015 euroa, josta
80 000 000 euroa jaettiin perusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuksena 9.6.2020 vuoden
ensimmäisellä lisäsuoritepäätöksellä. Lisäksi varsinaisen suoritepäätöksen oikaisu- ja
korjauspäätöksillä jaettiin 16.6.2020 yhteensä 635 199 euroa. Toisella lisäsuoritepäätöksellä
jaettavaksi jäi näin ollen ammatillisen koulutuksen määrärahasta 12 364 816 euroa.
Varsinaisella suoritepäätöksellä tavoitteellisia opiskelijavuosia jätettiin jakamatta 2 108
talousarvion enimmäismäärästä. Oikaisu- ja korjauspäätöksillä tavoitteellisia opiskelijavuosia
jaettiin 194, joten toisella lisäsuoritepäätöksellä jaettavaksi jäi enintään 1 914 opiskelijavuotta.
Työvoimakoulutukseen kohdennettavat opiskelijavuodet jaettiin kokonaisuudessaan jo
varsinaisella suoritepäätöksellä. Vaikka tavoitteellisia opiskelijavuosia ei toisella
lisäsuoritepäätöksellä kohdenneta erikseen työvoimakoulutukseen, koulutuksen järjestäjä voi
tarvittaessa käyttää saamaansa lisäystä myös työvoimakoulutuksen järjestämiseen.
Tavoitteellisten opiskelijavuosien lisäämisen perusteet
Tuoreimpien alueellisten väestöennusteiden mukaan väestökehityksen alueellinen eriytyminen
voimistuu entisestään ja eriytymistä tapahtuu enenevässä määrin myös maakuntien sisällä. Tämä
heijastuu jo siinä määrin eri alueilla toimivien koulutuksen järjestäjien tarjoaman koulutuksen
kysyntään, että se on välttämätöntä ottaa huomioon vuosittaisissa suorite- ja
lisäsuoritepäätöksissä. Talousarvion mukainen opiskelijavuosimäärä tulee saada jatkossa
täysimääräisesti käyttöön, jotta olemassa olevilla resursseilla kyetään vastaamaan parhaalla
mahdollisella tavalla väestön ja työelämän osaamistarpeisiin joka puolella maata ja kaikilla
toimialoilla.
Opetus- ja kulttuuriministeriö teki vuoden 2020 varsinaisessa suoritepäätöksessä jo tavoitteellisten
opiskelijavuosien uudelleenkohdennuksia koulutuksen järjestäjien kesken. Toisella
lisäsuoritepäätöksellä pyritään varainhoitovuoden opiskelijavuosiresurssin tehokkaan ja
tarkoituksenmukaisen käytön varmistamiseen. Tämän vuoksi jäljellä olevat tavoitteelliset
opiskelijavuodet on tarkoitus jakaa koulutuksen järjestäjille pääosin samassa jakosuhteessa kuin
varsinaisessa suoritepäätöksessä järjestämisluvan vähimmäisopiskelijavuosimäärän ylittävä osuus.
Lisäys jätettäisiin kuitenkin joko kokonaan tai osittain tekemättä, mikäli vuoden 2019 ja alkuvuoden
2020 (1.1.2020-30.6.2020) opiskelijavuositoteumien perusteella lisäykselle ei näyttäisi olevan
tarvetta. Ministeriö voi yksittäisten koulutuksen järjestäjien kohdalla poiketa myös muista
perustelluista syistä edellä esitetyn jakosuhteen tuottamasta opiskelijavuosilisäyksestä. Lisäystä ei
myöskään tehtäisi niille koulutuksen järjestäjille, jotka eivät ole hakeneet lainkaan toisella
lisäsuoritepäätöksellä tehtäviä opiskelijavuosilisäyksiä. Mikäli toteumatietojen perusteella näyttäisi
siltä, että tavoitteellisia opiskelijavuosia olisi tarpeen lisätä varainhoitovuodelle vain vähäinen
määrä yksittäisille koulutuksen järjestäjille, ministeriö voi jakaa jäljellä olevan perusrahoituksen
koulutuksen järjestäjille varsinaisessa suoritepäätöksessä päätettyjen järjestäjäkohtaisella
painokertoimella painotettujen tavoitteellisten opiskelijavuosien mukaisessa suhteessa.
Ministeriö muistuttaa koulutuksen järjestäjiä siitä, että järjestämislupien opiskelijavuosien
vähimmäismääriä tullaan tarkistamaan syyskauden aikana ennen varainhoitovuoden 2021
rahoituksesta päättämistä.
Harkinnanvaraisen korotuksen myöntämisen perusteet
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 johtuen. Harkinnanvaraista korotusta voidaan
erityisestä syystä myöntää myös varainhoitovuoden aikana. Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää
hakemuksesta harkinnanvaraisesta korotuksesta.
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Ministeriön tarkoituksena on myöntää toisella lisäsuoritepäätöksellä perusrahoituksen
harkinnanvaraista korotusta pääsääntöisesti vain sellaisiin tarpeisiin, jotka eivät ole olleet
ennakoitavissa varsinaista suoritepäätöstä tehtäessä. Harkinnanvaraista korotusta voidaan
myöntää myös sillä perusteella, että lisäsuoritepäätöksellä myönnettävät tavoitteelliset
opiskelijavuodet olisi tarkoituksenmukaista kohdentaa erityisen kalliin koulutuksen järjestämiseen,
eikä koulutuksen järjestäjällä ole kokonaisrahoituksensa puitteissa muutoin mahdollisuutta
toteuttaa kalliin koulutuksen lisäystä. Lisäsuoritepäätöksellä varsinaisen talousarvion määrärahasta
harkinnanvaraista korotusta myönnetään kuitenkin vain erityisen perustellusta syystä.
Pääsääntöisesti lisäsuoritepäätöksen opiskelijavuosilisäykset tulisi voida toteuttaa ilman tarvetta
perusrahoituksen harkinnanvaraiseen korotukseen.
Varainhoitovuoden aikana jaettavaksi jätetyn perusrahoituksen hakeminen
Koulutuksen järjestäjät voivat hakea varainhoitovuoden aikana ilmenneisiin tarpeisiin jätettyä
perusrahoitusta tavoitteellisina opiskelijavuosina ja/tai erittäin perustellusta syystä
perusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuksena.
Mikäli koulutuksen järjestäjä pitää edellä esitettyä pääosin laskennallista ja
opiskelijavuositoteumiin perustuvaa tavoitteellisten opiskelijavuosien jakotapaa hyvänä, riittää
hakulomakkeella ministeriön jakoehdotuksen hyväksyminen ilman tarkkaa haettavaa
tavoitteellisten opiskelijavuosien määrää. Lisäksi tarvittaessa on mahdollista esittää perusteluja
esimerkiksi vuoden 2019 ja alkuvuoden 2020 opiskelijavuositoteumille.
Mikäli koulutuksen järjestäjä hakee muilla perusteilla lisäystä varainhoitovuoden tavoitteellisten
opiskelijavuosien määrään, koulutuksen järjestäjän on pystyttävä osoittamaan, että sille
varsinaisella suoritepäätöksellä myönnetty opiskelijavuosimäärä ei tule ilman esitettyä lisäystä
riittämään toiminta-alueen koulutustarpeeseen vastaamiseen. Lisäystä haetaan vain siltä osin kuin
kuluvan vuoden opiskelijavuositoteuman arvioidaan ylittävän varsinaisen suoritepäätöksen
tavoitteellisten opiskelijavuosien määrän.
Mikäli koulutuksen järjestäjä hakee varainhoitovuoden aikana myönnettävää perusrahoituksen
harkinnanvaraista korotusta usean eri syyn perusteella, hakemuksessa tulee eritellä haettava
harkinnanvaraisen korotuksen euromäärä näiden syiden mukaisesti ja perustella niistä jokainen
erikseen.

2. Vuoden 2020 neljännen lisätalousarvion rahoitus lähihoitajakoulutuksen
lisäämiseen
Hoitajamitoituksen muutoksesta aiheutuvat lisäykset lähihoitajakoulutukseen
Hallitus antoi 6.2.2020 eduskunnalle esityksen laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn
tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta. Eduskunta
hyväksyi ehdotuksen 23.6.2020, jonka mukaan henkilöstömitoituksesta iäkkäiden henkilöiden
tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa säädettäisiin jatkossa laissa
laatusuosituksen sijaan. Henkilöstömitoitus olisi vähintään 0,7 työntekijää asiakasta kohti.
Eduskunta edellytti kuitenkin sitovan henkilöstömitoituksen voimaantuloa porrastettavaksi siten,
että mitoitus nostetaan asteittain 0,5:stä tavoitteena olevaan 0,7:ään kuluvan vuoden lokakuusta
alkaen vuoden 2023 huhtikuuhun mennessä. Porrastusta tarvitaan muun muassa koulutetun
henkilöstön saatavuuden varmistamiseksi.
Hallituksen esityksessä on arvioitu, että hoivahenkilöstön mitoituksen muutoksen johdosta tulisi
kouluttaa noin 5 000 uutta lähihoitajaa. Kouluttaminen tapahtuisi viiden vuoden aikajänteellä siten,
että sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa järjestäville koulutuksen järjestäjille tulisi lisätä
opiskelijavuosia tarkoitukseen laskennallisesti noin 1 700 kuluvalle vuodelle, 3 300 vuodelle 2021, 5
000 vuodelle 2022, 3 300 vuodelle 2023 ja 1 700 vuodelle 2024. Osa lisäyksistä tulee kuitenkin

4 (8)

toteuttaa olemassa olevaa ammatillisen koulutuksen volyymia uudelleenkohdentamalla. Tässä
tarkoituksessa ministeriö kohdensi jo vuoden 2019 lisäsuoritepäätöksellä (OKM/33/221/2019)
varainhoitovuodelle 2019 jaettavaksi jätetystä rahoituksesta 500 opiskelijavuotta
lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen, erityispainotuksena ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen.
Vuosia 2021-2024 koskevaan kehyspäätökseen sisältyvät määräaikaiset rahoituksen lisäykset on
tarkoitus kohdentaa sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa järjestäville koulutuksen järjestäjille
kyseisten vuosien varsinaisilla suoritepäätöksillä. Kuluvalle vuodelle tarkoitukseen varattu 16,5
miljoonan euron lisäys sisältyy hallituksen eduskunnalle 5.6.2020 antamaan neljänteen
lisätalousarvioesitykseen, jonka eduskunta hyväksyi 26.6.2020. Lisämääräraha jaetaan koulutuksen
järjestäjille tämän vuoden toisella lisäsuoritepäätöksellä.
Vuoden 2020 lisärahoituksen hakeminen ja käyttö
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneiden tarvetta työmarkkinoilla lisää merkittävästi
hoitajamitoituksen muutoksen ohella myös eläköityminen ja runsas poistuma alalta. Nykyinen
tarjonta ei riitä vastaamaan ennakoituun osaamistarpeeseen. Samanaikaisesti kuitenkin
lähihoitajakoulutuksen vetovoima nuorten keskuudessa on ollut laskussa. Paine aikuisväestön
koulutusmäärien lisäämiseen korostuukin entisestään erityisesti vanhustenhuollon tehtäviin
suuntauduttaessa.
Koulutettujen lähihoitajien kokonaisvarantoa lisäävien pidempikestoisten koulutusten ohella
lähihoitajakoulutukseen lisättäviä opiskelijavuosia voidaan käyttää myös sosiaali- ja terveysalan
perustutkinnon aiemmin suorittaneiden osaamisen täydentämiseen ikääntyvien hoitoon ja
kuntoutumiseen. Näillä lyhytkestoisemmilla koulutuksilla voidaan vastata vanhustenhuollon
akuuttiin hoitajapulaan ja tukea sosiaali- ja terveysalan tehtävistä muihin tehtäviin tai
työmarkkinoiden ulkopuolelle siirtyneiden palaamista lähihoitajan työhön vanhustenhuollon
tehtäviin.
Ministeriön arvion mukaan hoiva-avustajan tehtäviin sijoittuvia henkilöitä voitaisiin kouluttaa
jatkossakin tarvittava määrä ammatillisen koulutuksen nykyisen opiskelijavuosiresurssin puitteissa.
Hoiva-avustajan tehtäviin sijoittuvat suorittavat yleisimmin yhden tutkinnon osan sosiaali- ja
terveysalan perustutkinnosta ja sen lisäksi tutkinnon osan tai osia muista perustutkinnoista.
Lähihoitajakoulutukseen kohdennettavaa lisäresurssia ei voida käyttää hoiva-avustajan tehtäviin
kouluttamiseen.
Neljännen lisätalousarvion mukaista lisärahoitusta lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen haetaan
pääosin tavoitteellisina opiskelijavuosina, mutta tarvittaessa tarkoitukseen voidaan hakea
poikkeuksellisesti myös perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta. Harkinnanvarainen korotus
voisi olla tarpeen esimerkiksi opiskelijarekrytoinnin tai muiden järjestelyjen hoitamiseksi, jotta
uudet koulutukset saadaan käynnistettyä riittävän nopeasti. Koulutuksiin valittavien
opiskeluvalmiuksia ja kielenoppimista voi olla myös tarpeen vahvistaa.
Koulutuksen järjestäjien tulee esittää hakemuksessaan suunnitelma siitä, miten ja millä aikavälillä
lisärahoitus tultaisiin käyttämään. Lähihoitajakoulutukseen kohdennettavaa opiskelijavuosilisäystä
hakevien tulee esittää suunnitelma haettavalla lisärahoituksella aloittavien opiskelijoiden määrästä
ja koulutuksen aloittamisajankohdasta sekä tavoitteellisesta valmistumisajankohdasta.
Lisärahoituksella voidaan myös jatkaa vuoden 2019 lisäsuoritepäätöksellä (OKM/33/221/2019)
lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen, erityispainotuksena ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen,
tehdyllä opiskelijavuosikohdennuksella käynnistettyjä koulutuksia. Tällöin tulee ilmoittaa kyseisten
koulutusten alkamisajankohta, opiskelijamäärä ja opiskelijoiden tavoitteellinen
valmistumisajankohta.
Lähihoitajakoulutuksen opiskelijavuosien lisäysesityksen tulee olla sellainen, jonka koulutuksen
järjestäjä pystyy toteuttamaan normaalin lähihoitajakoulutuksensa lisäksi. Suunnitelman tulee olla
realistinen myös opiskelijarekrytoinnin sekä tarkoitukseen palkattavan henkilöstön saatavuuden
näkökulmasta.
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Mikäli koulutuksen järjestäjä siirtää lähihoitajakoulutukseen muutoin käyttämättä jääneitä
opiskelijavuosipaikkojaan, tarkoitukseen ei tule näiden osalta hakea opiskelijavuosilisäystä. Tällöin
on kuitenkin mahdollista hakea perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta
lähihoitajakoulutuksen nopeasta volyymilisäyksestä aiheutuviin ylimääräisiin kustannuksiin.
Opiskelijavuosilisäystä ja/tai perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta lähihoitajakoulutuksen
lisäämiseen hakevalla koulutuksen järjestäjällä tulee olla lupa sosiaali- ja terveysalan
perustutkintokoulutuksen järjestämiseen hakemuksen jättämisajankohtana. Poikkeuksellisesti
lisärahoitusta on mahdollista hakea myös silloin, jos koulutuksen järjestäjä on aiemmin toimittanut
ministeriöön hakemuksen asiaa koskevasta järjestämisluvan muuttamisesta, mutta ministeriö ei ole
vielä ratkaissut asiaa.
Lisätalousarvion perusteella lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen myönnettävää
opiskelijavuosilisäystä 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 vuosina 2021-2024 kohdennettavilla
lisärahoituksilla.
Lisärahoituksen käytön ja tuloksellisuuden seuranta
Ministeriö tulee hallituskauden aikana seuraamaan tiiviisti lähihoitajakoulutukseen tehtyjen
opiskelijavuosikohdennusten toteutumista. Sosiaali- ja terveysalan perustutkintokoulutuksen
opiskelijavuosimääriä ja suorituksia tarkastellaan erityisesti ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen
osaamisalan osalta. Seurannassa käytetään muun muassa yhteishakuaineistoja ja Koskesta
kerättävää tilastoaineistoa sekä suoritepäätöshakujen yhteydessä koulutuksen järjestäjiltä
kerättävää tietoa. Seurantatiedon perusteella arvioidaan koulutuksen järjestäjän aikaansaamia
tuloksia suhteessa järjestäjän saamaan lisärahoituksen määrään. Mikäli koulutuksen järjestäjä ei
ole riittävässä määrin kyennyt lisäämään lähihoitajakoulutuksensa tarjontaa tai lisäresurssilla ei
muutoin ole saavutettu asetettuja tavoitteita, tämä voi vaikuttaa seuraavina vuosina
myönnettävän lisärahoituksen tasoon.

3. Vuoden 2020 neljännen lisätalousarvion rahoitus koronaviruksen aiheuttamien
poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen
Hallitus antoi 5.6.2020 eduskunnalle vuoden 2020 neljännen lisätalousarvioesityksen, jonka
eduskunta hyväksyi 26.6.2020. Lisätalousarviossa ammatillisen koulutuksen rahoitusta lisättiin
kuluvalle vuodelle 30 miljoonalla eurolla koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten
tasoittamiseksi. Lisärahoitusta tulee kohdentaa 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. Tarkoituksena on, että lisärahoituksella tehdään mahdollisimman
paljon toimia jo kuluvan vuoden aikana, mutta toimet voivat jatkua vielä vuoden 2021 puolelle.
Lisärahoitusta täytyy hakea ja se myönnetään koulutuksen järjestäjille perusrahoituksen
harkinnanvaraisena korotuksena. Poikkeusolojen vaikutukset voivat vaatia hyvinkin erilaisia toimia
esimerkiksi eri alojen tai kohderyhmien koulutukseen profiloituneilta koulutuksen järjestäjiltä.
Koska kulloinkin tarvittavat toimenpiteet on voitava suunnitella opiskelijoiden yksilöllisten ja
moninaisten tarpeiden mukaisesti, käyttökohteita ei ole syytä rajata tarkasti. Ministeriö toteaa
esimerkiksi seuraavien olevan perusteltuja lisärahoituksen käyttökohteita:


poikkeusolojen aikana heikosti tavoitettujen opiskelijoiden etsiminen ja heidän
tilanteensa kartoittaminen
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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.

Koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen tarkoitettua
lisärahoituksia hakevien koulutuksen järjestäjien tulee esittää hakemuksessaan suunnitelma siitä,
miten ja millä aikavälillä lisärahoitus tultaisiin käyttämään. Lisärahoituksen tarvetta ja suunniteltuja
käyttökohteita voidaan jäsentää esimerkiksi edellä esitetyn mukaisesti.
Koulutuksen järjestäjän tarvitseman lisärahoituksen suuruutta arvioidaan hakemuksessa esitettyjen
tietojen perusteella. Arvio tehdään lisätukea tarvitsevien opiskelijoiden lukumäärän ja heidän
tarvitsemansa tuen laajuuden perusteella sekä suunniteltujen tai jo käynnistettyjen toimenpiteiden
määrän ja laajuuden perusteella. Ensisijaisesti lisärahoituksen järjestäjäkohtaiseen jakautumiseen
vaikuttavat seuraavat hakemuksessa ilmoitettavat tiedot:







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.

Lisäksi lisärahoituksen tasoon vaikuttavat koulutuksen järjestäjien suunnittelemien tai jo
käynnistämien toimenpiteiden laatu ja laajuus.
Myönnetyn lisärahoituksen vaikutuksia opintojen etenemiseen ja opiskelijoiden valmistumiseen
tullaan arvioimaan pääosin Koskesta kerättävän tilastoaineiston avulla. Tarkempi lisärahoituksella
toteutettujen toimien vaikuttavuusarviointi voidaan tarvittaessa tehdä laajempien koronaviruksen
aiheuttamien poikkeusolojen vaikutuksia kartoittavien hankkeiden yhteydessä.

4. Hakemusten toimittaminen ja prosessin aikataulu
Koulutuksen järjestäjät voivat hakea varainhoitovuoden aikana ilmenneisiin tarpeisiin jätettyä
rahoitusta tavoitteellisina opiskelijavuosina ja/tai perusrahoituksen harkinnanvaraisena
korotuksena (luku 1). Neljännen lisätalousarvion mukaista lisärahoitusta lähihoitajakoulutuksen
lisäämiseen haetaan pääosin tavoitteellisina opiskelijavuosina, mutta tarvittaessa tarkoitukseen
voidaan hakea myös perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta (luku 2). Neljännen
lisätalousarvion mukaista lisärahoitusta koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten
tasoittamiseen haetaan pelkästään perusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuksena (luku 3).

7 (8)

Tavoitteellisia opiskelijavuosia ja perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta haetaan yhdellä
sähköisellä lomakkeella, joka julkaistaan tarkempine ohjeineen 3.7.2020 mennessä ministeriön
sivuilla osoitteessa http://minedu.fi/lisasuoritepaatosten-valmistelu.
Lisäksi 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 vuoden 2020 toisella lisäsuoritepäätöksellä myönnettäviä
tavoitteellisia opiskelijavuosia ja/tai perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta koskevat
hakemuksensa opetus- ja kulttuuriministeriöön viimeistään 31.8.2020.
Ministeriö käsittelee ainoastaan ne hakemukset, jotka on toimitettu määräajassa.
Ministeriön tarkoituksena on tehdä vuoden 2020 toinen lisäsuoritepäätös syyskuun loppuun
mennessä.
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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
Suomen Oppisopimusosaajat ry
Suomen Yrittäjät ry
Tilastokeskus
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry
Työ- ja elinkeinoministeriö
Urheiluopistojen Yhdistys ry
Valtiovarainministeriö
Aluehallintovirastot
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset
Maakuntaliitot

