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Liite 2. Opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen
tukitoimiin myönnettävän lisärahoituksen laskennallisten myöntökriteerien
perusteena käytettävien uusien opiskelijoiden Koski-tietojen poimintasäännöt
Perusjoukon määrittely
Lähtökohtana on, että uudeksi opiskelijaksi tulkittavalla opiskelijalla on opiskeluoikeus, jonka
alkamispäivämäärä on tarkasteltavan vuoden aikana.
Huomio: mikäli KOSKI-tietojärjestelmässä on kirjattu päätason suorituksen alkamispäiväksi
aiempi päivämäärä kuin opiskeluoikeuden alkamispäivä, tarkastellaan päätason suorituksen
alkamispäivää. Jatkossa näissä poimintasäännöissä opiskeluoikeiden alkamispäivämäärällä
viitataan joko opiskeluoikeuden alkamispäivään tai päätason suorituksen alkamispäivään
riippuen siitä, kumpi päättely on voimassa kulloisessakin tapauksessa.
Mikäli opiskelijalla on useampi tarkasteluvuonna aloitettu opiskeluoikeus, otetaan niistä huomioon
ensimmäinen. Mikäli tarkasteluvuonna aiemmin aloitettu opiskeluoikeus ei sisälly tässä määriteltyyn
perusjoukkoon, tarkastellaan seuraavaksi aloitettua opiskeluoikeutta tarkasteluvuoden ensimmäisenä
opiskeluoikeutena. Toisin sanoen poiminnassa otetaan huomioon vuoden ensimmäinen perusjoukkoon
kuuluva opiskeluoikeus.
Mikäli opiskelija on aloittanut sekä muun kuin valtionosuusrahoitteisen opiskelun että myöhemmin
valtionosuusrahoitteisen opiskelun saman vuoden aikana samalla järjestäjällä, hänet lasketaan kerran
uudeksi opiskelijaksi.
Opiskelijalla tulee olla tarkasteluvuoden aikana voimassa opiskelujakso, jolloin tila on läsnä tai loma. Eli
opiskelija, joka on aloittanut opiskelunsa opiskelujaksolla, jonka tila on väliaikaisesti keskeytynyt,
huomioidaan uutena opiskelijana, mikäli hänellä on tarkasteluvuonna opiskeluoikeuteen liittyvä
opiskelujakso, jonka tila on läsnä tai loma.
Opiskelijan opiskeluoikeuden alkamispäivän kalenterikuukaudella täytyy olla voimassa opiskelujakso, jonka
rahoituskoodi on jokin seuraavista:





1 - Valtionosuusrahoitteinen koulutus
10 - Työvoimakoulutus (OKM rahoitus)
11- Ammatillisen osaamisen pilotit 2019
12 - Ammatillisen osaamisen pilotit 2019 (työvoimakoulutus)

Perusjoukosta rajataan pois seuraavat tapaukset:





Koulutus on muuta ammatillista koulutusta
Opiskelijan tavoitteena on tutkinnonosaa pienempi kokonaisuus
Opiskelu on tapahtunut suoraan näyttöön osallistumalla (ks. suoraan näyttöön osallistuvat)
Opiskelijalla on aiempana vuonna aloitettu opiskeluoikeus samalla koulutuksen järjestäjällä (ks.
aiemmat opiskeluoikeudet)

Suoraan näyttöön osallistuvat
Opiskeluoikeus tulkitaan suoraan näyttöön osallistuvaksi mikäli
1. Opiskeluoikeuden kaikkien opiskelujaksojen osa-aikaisuusprosentti on 0
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2. Opiskeluoikeuden opiskeluoikeus sisältää vain valmistunut-tilan

Aiempien opiskeluoikeuksien huomioiminen
Opiskelijaa ei lueta uudeksi opiskelijaksi, mikäli opiskelijalla on tarkasteluvuotta aiempana vuonna alkanut
samalla koulutuksen järjestäjällä opiskeluoikeus, joka on päättynyt tarkasteluvuonna tai myöhemmin tai ei
ole päättynyt. Jotta aiempi opiskeluoikeus rajaa pois tarkasteluvuonna alkaneen opiskeluoikeuden
luokittelun uudeksi opiskelijaksi, pitää kaikkien seuraavien ehtojen täyttyä (ehdosta 2 joko a- tai b-ehto)
1. Opiskeluoikeus on alkanut ennen tarkasteluvuotta
2. Opiskeluoikeus
a. on päättynyt tarkasteluvuonna tai myöhemmin
b. ei ole päättynyt
3. Opiskeluoikeutta ei tulkita suoraan näyttöön tulevaksi
4. Opiskeluoikeus sisältää vähintään yhden läsnä- tai loma-jakson
5. Opiskeluoikeus on samalla koulutuksen järjestäjällä
6. Opiskeluoikeuden alkamispäivän kalenterikuukauden aikana on ollut opiskelujakso, jonka
rahoituskoodi on 1, 10, 11 tai 12.

Fuusiot aiempien opiskeluoikeuksien tarkastelussa
Fuusiot huomioidaan tarkasteluvuoteen asti ja siitä taaksepäin takautuvasti.
Esimerkki 1:
Tarkasteluvuosi on 2019. A ja B fuusioituvat vuonna 2020 koulutuksen järjestäjäksi C. Opiskelijalla on
seuraavat opiskeluoikeudet
2018 - 2019 järjestäjällä A
2019 - 2020 järjestäjällä B
Koska fuusio astui voimaan vasta vuonna 2020 ja koulutuksen järjestäjä A on ollut olemassa
tarkasteluvuonna 2019, vuonna 2018 aloitettu opiskeluoikeus ei poista tulkintaa opiskelijasta uutena
opiskelijana vuonna 2019. Opiskelija on uusi opiskelija koulutuksen järjestäjällä B vuonna 2019.

Esimerkki 2:
Tarkasteluvuosi on 2019. A ja B fuusioituvat vuonna 2019 koulutuksen järjestäjäksi C. Opiskelijalla on
seuraavat opiskeluoikeudet
2018 - 2019 järjestäjällä A
2019 - 2020 järjestäjällä C
Koska fuusio astui voimaan vuonna 2019 eikä koulutuksen järjestäjä A ole ollut olemassa tarkasteluvuonna
2019, vuonna 2018 aloitettu opiskeluoikeus tulkitaan aloitetuksi järjestäjällä C, koska fuusio on ollut
voimassa samana vuonna kuin myöhempi opiskeluoikeus on aloitettu. Opiskelija ei ole uusi opiskelija
koulutuksen järjestäjällä C vuonna 2019.
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