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Asia Valtionavustushaku oppisopimuskoulutuksen korotettuun koulutus-

korvaukseen

Korotettua koulutuskorvausta voidaan maksaa työnantajille samana vuonna perusope-
tuksen tai perusopetuksen lisäopetuksen päättäneiden opiskelijoiden oppisopimuksena 
toteuttavaan ammatilliseen perus- ja lisäkoulutukseen. Korvaus on tarkoitettu työnanta-
jille nuoren oppisopimusopiskelijan tarpeet huomioivaan ohjaukseen ja tukeen. Kor-
vaus on ensimmäisenä oppisopimusvuonna 800 euroa/kk, toisena vuonna 500 eu-
roa/kk ja kolmantena vuonna 300 euroa/kk. Tässä haussa voi hakea kohderyhmälle 
tarkoitettua valtionavustusta jatkavien oppisopimusten korotettuun koulutuskorvauk-
seen sekä vuosina 2017 ja 2018 aloittavien kohderyhmään kuuluvien oppisopimusten 
korotettuun koulutuskorvauksiin. Avustuksen käyttöaika on 1.1.2017 – 31.12.2018.

Hallitusohjelman mukaisesti nuorten oppisopimuskoulutuksen laajentamiseen varattu 
valtionavustusrahoitus poistetaan vuodesta 2018 lukien. Korotettua koulutuskorvausta 
myönnetään valtion talousarvion puitteissa viimeisen kerran vuonna 2017, jolloin avus-
tuksen käyttöaika päättyy 31.12.2018. Koulutuksen järjestäjän tulee huomioida avus-
tuksen käyttöaika sopiessaan työnantajan kanssa koulutuskorvauksen määrästä teh-
dessään oppisopimuksia, jotka päättyvät 31.12.2018 jälkeen.

Koulutuksen järjestäjän tulee huolehtia, että valtionavustuksen kulut ovat vuoden 2018 
kirjanpidossa kuluna ja mahdollinen vuodelle 2019 jäävä maksuosuus siirtovelkana.

Hakemuksessa tulee esittää:

 Korotettuun koulutuskorvaukseen haettavan valtionavustuksen määrä sekä ar-
vio siitä, kuinka monta kohderyhmään kuuluvaa opiskelijaa koulutuksen aloittaa.

 Koulutuksen järjestäjän suunnitelma siitä, miten kohderyhmää rekrytoidaan ja 
millaisia rekrytointikanavia käytetään. 

 Yhteistyö alueen työpaikkojen ja sidosryhmien kanssa.

Valintaperusteet:

 Aloittaneiden oppisopimusopiskelijoiden korotetun koulutuskorvauksen jatkumi-
nen vuosina 2017 - 2018.
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 Vuonna 2017 ja 2018 aloittavien oppisopimusopiskelijoiden korotetun koulutus-
korvauksen tarve.

 Koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2016 myönnetyn korotetun koulutuskorvauk-
sen käyttöaste.

 Yhteistyöverkostojen laajuus ja monipuolisuus alueen työpaikkojen ja sidos-
ryhmien kanssa.

 Kohderyhmän koko alueella ja korotetun koulutuskorvauksen tarpeellisuus.
 Avustusta ei voida myöntää koulutuksen järjestäjien muodostamalle verkostolle, 

vaan jokaisen koulutuksen järjestäjän tulee hakea avustusta erikseen.

Valtionavustus saa kattaa 100 % avustettavan toiminnan hyväksyttävistä menoista, 
koska valtionavustukset suunnataan osana nuorisotakuun toimeenpanoa.

Hankkeita koskeva tarkempi tieto ja ohjeistus on ohessa. Lisätietoja antaa opetus- ja 
kulttuuriministeriössä opetusneuvos Mari Pastila-Eklund (etunimi.sukunimi@minedu.fi, 
puh. 02953 30249).

Hakemukset pyydetään toimittamaan allekirjoitettuina paperiversioina opetus- ja kult-
tuuriministeriön kirjaamoon, osoitteeseen PL 29, 00023 Valtioneuvosto, käyntiosoite Ri-
tarikatu 2 b, Helsinki, 30.1.2017 mennessä. Hakulomake on saatavissa myös ministeri-
ön internet-sivuilta, www.minedu.fi, kohdasta avustukset > koulutus > nuorten työssä-
oppiminen ja oppisopimuskoulutus.

Ylijohtaja Mika Tammilehto

Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund
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