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Hakemus vuoden 2018 tavoitteellisten opiskelijavuosien lisäämiseksi 
 
Esittäkää hakemanne tavoitteellisten opiskelijavuosien määrät eriteltynä seuraavasti: 

� vuoden 2018 talousarvion määrärahasta varainhoitovuoden aikana jaettavaksi jätetystä rahoituksesta haettavat tavoitteelliset 
opiskelijavuodet kohdassa 3  

� vuoden 2018 lisätalousarvion perusteella varainhoitovuodelle lisättävästä rahoituksesta haettavat tavoitteelliset 
opiskelijavuodet kohdassa 4  

 
Esittäkää kohdissa 5-11 lisätietoja ja perusteluja tavoitteellisten opiskelijavuosien lisäystarpeelle erityisesti ensisijaisen toiminta-
alueenne tarpeen näkökulmasta.

 
3. Vuoden 2018 talousarvion määrärahasta varainhoitovuoden aikana jaettavat tavoitteelliset 
opiskelijavuodet 

Varainhoitovuoden aikana jaettavilla opiskelijavuosilla on tarkoitus helpottaa osaavan työvoiman alueellisia ja ammattialoittaisia 
saatavuusongelmia. Lisäykset tulee kohdentaa osaajapulasta kärsiville aloille ja kasvun kannalta keskeisille aloille.  
 



Esittäkää alla, kuinka paljon haette varainhoitovuodelle jaettavaksi jätettyjä tavoitteellisia opiskelijavuosia. Jos aiotte kohdentaa 
haetuista tavoitteellisista opiskelijavuosista osan työvoimakoulutukseen, erotelkaa työvoimakoulutukseen kohdennettavien 
tavoitteellisten opiskelijavuosien määrä.

Haettavien tavoitteellisten opiskelijavuosien määrä: 


� josta työvoimakoulutukseen kohdennettavien opiskelijavuosien määrä: 


 
4. Lisätalousarvion perusteella jaettavat tavoitteelliset opiskelijavuodet 

Lisäyksellä on tarkoitus rahoittaa ammatillisen osaamisen pilotin toteuttamista, jossa tavoitteena on kehittää malli, jolla 
mahdollistetaan alan vaihto osaamistarpeiden mukaisesti räätälöidyllä koulutuksella. Osa lisäyksestä on tarkoitus kohdentaa 
heikkojen perustaitojen ja puutteellisten digitaitojen varassa olevien osaamisen parantamiseen. 
 
Esittäkää alla, kuinka paljon haette lisätalousarvion perusteella jaettavia tavoitteellisia opiskelijavuosia edellä mainittuihin 
tarkoituksiin. Jos aiotte kohdentaa haetuista tavoitteellisista opiskelijavuosista osan työvoimakoulutukseen, erotelkaa 
työvoimakoulutukseen kohdennettavien tavoitteellisten opiskelijavuosien määrä.

Haettavien tavoitteellisten opiskelijavuosien määrä pilottien toteuttamiseksi: 


� josta työvoimakoulutukseen kohdennettavien opiskelijavuosien määrä: 


Haettavien tavoitteellisten opiskelijavuosien määrä heikkojen perustaitojen ja puutteellisten 
digitaitojen varassa olevien osaamisen parantamiseen:




� josta työvoimakoulutukseen kohdennettavien opiskelijavuosien määrä: 


5. Paikallisten työvoimaviranomaisten tarvearviot 

Täyttäkää tämä kohta vain, jos haette tavoitteellisia opiskelijavuosia kohdennettavaksi työvoimakoulutukseen. 
 
Valitkaa ne paikalliset työvoimaviranomaiset (ELY-keskukset), joiden kanssa olette sopineet koulutuksen lisäämisestä 
osaamistarpeeseen vastaamiseksi työvoimakoulutuksena. 
 
Jakakaa kohdassa 3 ja 4 hakemanne työvoimakoulutukseen kohdennettava opiskelijavuosimäärä ELY-keskusten kanssa 
sopimanne tarpeen mukaisesti. 
 
Merkitkää sarakkeeseen "TA 2018" hakemanne työvoimakoulutukseen kohdennettava opiskelijavuosimäärä vuoden 2018 
talousarvion määrärahasta varainhoitovuoden aikana jaettavista tavoitteellisista opiskelijavuosista ja sarakkeeseen "LTAE 2018" 
hakemanne työvoimakoulutukseen kohdennettava opiskelijavuosimäärä lisätalousarvion perusteella jaettavista tavoitteellisista 
opiskelijavuosista. 
 

 

ELY-keskus:

gfedc Etelä-Pohjanmaa

gfedc Etelä-Savo

gfedc Häme

gfedc Kaakkois-Suomi

gfedc Kainuu

gfedc Keski-Suomi

gfedc Lappi

gfedc Pirkanmaa

 

TA 2018:

























 

LTAE 2018:



























gfedc Pohjanmaa

gfedc Pohjois-Karjala

gfedc Pohjois-Pohjanmaa

gfedc Pohjois-Savo

gfedc Satakunta

gfedc Uusimaa

gfedc Varsinais-Suomi











































 
6. Arvio koulutuksen järjestäjän vuoden 2018 opiskelijavuositoteumasta 

Ilmoittakaa alla alkuvuoden toteutuneiden opiskelijavuosien määrä ajanjaksolta 1.1. – 30.6.2018 sekä arvio loppuvuoden 
toteutuvista opiskelijavuosista ajanjaksolta 1.7. – 31.12.2018. 
 
Ajanjaksolle 1.1. – 30.6.2018 ilmoitettujen opiskelijavuositietojen on vastattava kyseiselle ajanjaksolle tutkintokoulutuksen ja 
valmentavan koulutuksen osalta Koski-järjestelmään tallennettuja tietoja. Muun ammatillisen koulutuksen (ammatillista osaamista 
syventävä tai täydentävä koulutus sekä ansio- ja liikennelentäjän, lennonjohtajan tai kaupunkiraideliikenteen kuljettajien tehtäviin 
valmistava koulutus) osalta opiskelijavuositietojen on vastattava niitä tietoja, jotka järjestäjä ilmoittaa Opetushallitukselle vuotta 2018 
koskevassa tiedonkeruussa.

Toteutuneet opiskelijavuodet ajanjaksolla 1.1 - 30.6.2018, tutkintokoulutus ja valmentava koulutus 
(Koski-järjestelmään tallennettu tieto):




Toteutuneet opiskelijavuodet ajanjaksolla 1.1 - 30.6.2018, muu ammatillinen koulutus 
(Opetushallituksen vuotta 2018 koskeva tiedonkeruu):




Arvio toteutuvista opiskelijavuosista ajanjaksolla 1.7 - 31.12.2018, tutkintokoulutus ja valmentava 
koulutus (Koski-järjestelmään tallennettava tieto):




Arvio toteutuvista opiskelijavuosista ajanjaksolla 1.7 - 31.12.2018, muu ammatillinen koulutus 
(Opetushallituksen vuotta 2018 koskeva tiedonkeruu): 
 




7. Yritys ja toimiala, jonka osaamistarpeeseen vastaamiseksi tavoitteellisia opiskelijavuosia haetaan 

Listatkaa alle yhteistyöyritykset, joiden kanssa olette sopineet koulutuksen järjestämisestä osaamistarpeeseen vastaamiseksi. 
Kirjoittakaa yrityksen nimi ja toimiala sekä arvio tarvittavien uusien osaajien lukumäärästä. Täyttäkää yksi yritys per kenttä. 
Tarvittaessa loput yritykset voi kirjata "muut yhteensä" kenttään. Ilmoittakaa myös yritykset, joiden kanssa olette sopineet yhteistyöstä 
pilottikoulutuksen toteuttamisessa. 
 
Tomialaluokitukset löytyvät Tilastokeskuksen internetsivuilta osoitteesta: 
https://www.stat.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/index.html 
 
Käyttäkää joko toimialaluokitusten pääluokkia (A-X) tai tarkempaa toimialakohtaista luokitusta (00-99) kuvaillessanne toimialaa.

 

Yritykset:

Yritys 1:



Yritys 2:



Yritys 3:



Yritys 4:



Yritys 5:



Yritys 6:



 

Toimiala- 
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Osaajatarve: 
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koulutusta:

gfedc

gfedc

gfedc
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Yritys 7:



Yritys 8:



Yritys 9:



Yritys 10:



Muut yhteensä:
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8. Lisäperustelu opiskelijavuosien lisäykselle 

Tarvittaessa tarkempi kuvaus edellä kuvatusta osaajatarpeesta tai muusta tarpeesta opiskelijavuosien lisäykselle.





1000 merkkiä jäljellä

 
9. Tutkintokoulutus ja muut koulutukset, joilla ensisijaisesti on tarkoitus vastata edellä esitettyyn 
(kohdat 7 ja 8) osaamistarpeeseen 

Valitkaa alla olevalta listalta ne tutkinnot, joiden ammattitaitovaatimusten tai osaamistavoitteiden mukaisella koulutuksella vastaisitte 
aiemmin esittämäänne osaamistarpeeseen ensisijaisella toiminta-alueellanne. Listan lopussa on mahdollista valita myös 
valmentavaa koulutusta tai muuta ammatillista koulutusta, mikäli vastaatte osaamistarpeeseen myös kyseisillä koulutuksilla. 
 
Huomatkaa, että kaikki tässä tehtävät valinnat tulee perustella kysymysten 10 ja 11 yhteydessä.

01 Kasvatusalat

Erikoisammattitutkinnot

gfedc Liikenneopettajan erikoisammattitutkinto

02 Humanistiset ja taidealat

Perustutkinnot

gfedc Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto

gfedc Musiikkialan perustutkinto

gfedc Sirkusalan perustutkinto

gfedc Taideteollisuusalan perustutkinto

gfedc Tanssialan perustutkinto

Ammattitutkinnot

gfedc Aseseppäkisällin ammattitutkinto

gfedc Asioimistulkkauksen ammattitutkinto

gfedc Esitys- ja teatteritekniikan ammattitutkinto

gfedc Jalometallialan ammattitutkinto

gfedc Kirjansitojan ammattitutkinto

gfedc Kultaajakisällin ammattitutkinto

gfedc Käsityöntekijän ammattitutkinto



gfedc Lasinpuhaltajakisällin ammattitutkinto

gfedc Luonnontieteellisen alan konservoinnin ammattitutkinto

gfedc Media-alan ammattitutkinto

gfedc Musiikkituotannon ammattitutkinto

gfedc Restaurointikisällin ammattitutkinto

gfedc Saamenkäsityökisällin ammattitutkinto

gfedc Seppäkisällin ammattitutkinto

gfedc Sisustusalan ammattitutkinto

gfedc Soitinrakentajakisällin ammattitutkinto

gfedc Taideteollisuusalan ammattitutkinto

Erikoisammattitutkinnot

gfedc Aseseppämestarin erikoisammattitutkinto

gfedc Esitys- ja teatteritekniikan erikoisammattitutkinto

gfedc Jalometallialan erikoisammattitutkinto

gfedc Kirjansitojamestarin erikoisammattitutkinto

gfedc Konesitojamestarin erikoisammattitutkinto

gfedc Kultaajamestarin erikoisammattitutkinto

gfedc Käsityömestarin erikoisammattitutkinto

gfedc Lasinpuhaltajamestarin erikoisammattitutkinto

gfedc Media-alan erikoisammattitutkinto

gfedc Oikeustulkkauksen erikoisammattitutkinto

gfedc Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto

gfedc Puhevammaisten tulkkauksen erikoisammattitutkinto

gfedc Restaurointimestarin erikoisammattitutkinto

gfedc Saamenkäsityömestarin erikoisammattitutkinto

gfedc Seppämestarin erikoisammattitutkinto

gfedc Soitinrakentajamestarin erikoisammattitutkinto

gfedc Taideteollisuusalan erikoisammattitutkinto

03 Yhteiskunnalliset alat

Ammattitutkinnot

gfedc Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinto

gfedc Tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinto

04 Kauppa, hallinto ja oikeustieteet

Perustutkinnot

gfedc Liiketoiminnan perustutkinto

Ammattitutkinnot

gfedc Finanssialan ammattitutkinto

gfedc Isännöinnin ammattitutkinto

gfedc Kiinteistönvälitysalan ammattitutkinto

gfedc Liiketoiminnan ammattitutkinto

gfedc Lähiesimiestyön ammattitutkinto

gfedc Markkinointiviestinnän ammattitutkinto

gfedc Myynnin ammattitutkinto

gfedc Sihteerin ammattitutkinto



gfedc Taloushallinnon ammattitutkinto

gfedc Ulkomaankaupan ammattitutkinto

gfedc Varastoalan ammattitutkinto

gfedc Virastomestarin ammattitutkinto

gfedc Yrittäjän ammattitutkinto

Erikoisammattitutkinnot

gfedc Autoalan myyjän erikoisammattitutkinto

gfedc Isännöinnin erikoisammattitutkinto

gfedc Johtamisen erikoisammattitutkinto

gfedc Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

gfedc Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto

gfedc Liikenne-esimiehen erikoisammattitutkinto

gfedc Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto

gfedc Markkinointiviestinnän erikoisammattitutkinto

gfedc Ruokamestarin erikoisammattitutkinto

gfedc Talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinto

gfedc Tekniikan erikoisammattitutkinto

gfedc Teollisuusalojen työnjohdon erikoisammattitutkinto

gfedc Ulkomaankaupan erikoisammattitutkinto

gfedc Varastoalan erikoisammattitutkinto

gfedc Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

gfedc Yritysneuvojan erikoisammattitutkinto

05 Luonnontieteet

Perustutkinnot

gfedc Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

Ammattitutkinnot

gfedc Luontoalan ammattitutkinto

Erikoismmattitutkinnot

gfedc Luontoalan erikoisammattitutkinto

06 Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT)

Perustutkinnot

gfedc Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto

gfedc Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Ammattitutkinnot

gfedc Tieto- ja tietoliikennetekniikan ammattitutkinto

gfedc Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto

Erikoisammattitutkinnot

gfedc Tieto- ja tietoliikennetekniikan erikoisammattitutkinto

gfedc Tieto- ja viestintätekniikan erikoisammattitutkinto

07 Tekniikan alat

Perustutkinnot

gfedc Autoalan perustutkinto

gfedc Elintarvikealan perustutkinto



gfedc Kaivosalan perustutkinto

gfedc Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto

gfedc Laboratorioalan perustutkinto

gfedc Lentokoneasennuksen perustutkinto

gfedc Maanmittausalan perustutkinto

gfedc Pintakäsittelyalan perustutkinto

gfedc Prosessiteollisuuden perustutkinto

gfedc Puuteollisuuden perustutkinto

gfedc Rakennusalan perustutkinto

gfedc Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto

gfedc Talotekniikan perustutkinto

gfedc Teknisen suunnittelun perustutkinto

gfedc Tekstiili- ja muotialan perustutkinto

gfedc Veneenrakennusalan perustutkinto

Ammattitutkinnot

gfedc Ajoneuvoalan ammattitutkinto

gfedc Ammattisukeltajan ammattitutkinto

gfedc Automaatioasentajan ammattitutkinto

gfedc Elintarvikejalostuksen ammattitutkinto

gfedc Elintarviketeollisuuden ammattitutkinto

gfedc Energia-alan ammattitutkinto

gfedc Hissiasentajan ammattitutkinto

gfedc Ilmastointiasentajan ammattitutkinto

gfedc Ilmastointijärjestelmien puhdistajan ammattitutkinto

gfedc Jalkinealan ammattitutkinto

gfedc Kaivosalan ammattitutkinto

gfedc Kiskoliikenteen turvalaiteasentajan ammattitutkinto

gfedc Kivialan ammattitutkinto

gfedc Kivimiehen ammattitutkinto

gfedc Koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinto

gfedc Koneenasentajan ammattitutkinto

gfedc Koneistajan ammattitutkinto

gfedc Korroosionestomaalarin ammattitutkinto

gfedc Kotitalouskoneasentajan ammattitutkinto

gfedc Kumialan ammattitutkinto

gfedc Kunnossapidon ammattitutkinto

gfedc Kylmäasentajan ammattitutkinto

gfedc Laboratorio- ja mittausalan ammattitutkinto

gfedc Laivanrakennusalan ammattitutkinto

gfedc Lasikeraamisen alan ammattitutkinto

gfedc Lattianpäällystäjän ammattitutkinto

gfedc Laukku- ja nahka-alan ammattitutkinto

gfedc Leipomoalan ammattitutkinto

gfedc Lentokonetekniikan ammattitutkinto

gfedc Levy- ja hitsausalan ammattitutkinto



gfedc Levyalan ammattitutkinto

gfedc Lukkosepän ammattitutkinto

gfedc Lämmityslaiteasentajan ammattitutkinto

gfedc Maalarin ammattitutkinto

gfedc Maanmittausalan ammattitutkinto

gfedc Maarakennusalan ammattitutkinto

gfedc Maatalouskoneasentajan ammattitutkinto

gfedc Metsäkoneasentajan ammattitutkinto

gfedc Mittaajan ja kalibroijan ammattitutkinto

gfedc Muovimekaanikon ammattitutkinto

gfedc Nahanvalmistajan ammattitutkinto

gfedc Nuohoojan ammattitutkinto

gfedc Pintakäsittelyalan ammattitutkinto

gfedc Prosessiteollisuuden ammattitutkinto

gfedc Putkiasentajan ammattitutkinto

gfedc Puualan ammattitutkinto

gfedc Puuteollisuuden ammattitutkinto

gfedc Rakennuspeltisepän ammattitutkinto

gfedc Rakennustuotannon ammattitutkinto

gfedc Rakennustuotealan ammattitutkinto

gfedc Rautatiekaluston kunnossapidon ammattitutkinto

gfedc Saha-alan ammattitutkinto

gfedc Sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinto

gfedc Sähköasentajan ammattitutkinto

gfedc Sähköteollisuuden ammattitutkinto

gfedc Talonrakennusalan ammattitutkinto

gfedc Talotekniikan ammattitutkinto

gfedc Teknisen eristäjän ammattitutkinto

gfedc Tekstiili- ja muotialan ammattitutkinto

gfedc Tekstiilialan ammattitutkinto

gfedc Teollisen pintakäsittelijän ammattitutkinto

gfedc Teollisuusputkiasentajan ammattitutkinto

gfedc Tuotantotekniikan ammattitutkinto

gfedc Turkkurin ammattitutkinto

gfedc Tuulivoima-asentajan ammattitutkinto

gfedc Työvälinevalmistajan ammattitutkinto

gfedc Vaatetusalan ammattitutkinto

gfedc Valumallin valmistajan ammattitutkinto

gfedc Veneenrakennusalan ammattitutkinto

gfedc Verhoilijan ammattitutkinto

gfedc Vesihuoltoalan ammattitutkinto

gfedc Ympäristöalan ammattitutkinto

gfedc Ympäristöhuollon ammattitutkinto

Erikoisammattitutkinnot

gfedc Ajoneuvoalan erikoisammattitutkinto



gfedc Autokorimestarin erikoisammattitutkinto

gfedc Automaalarimestarin erikoisammattitutkinto

gfedc Automaatioyliasentajan erikoisammattitutkinto

gfedc Automekaanikon erikoisammattitutkinto

gfedc Elintarvikealan erikoisammattitutkinto

gfedc Energia-alan erikoisammattitutkinto

gfedc Hitsaajamestarin erikoisammattitutkinto

gfedc Ilmastointiasentajan erikoisammattitutkinto

gfedc Jalkinealan erikoisammattitutkinto

gfedc Koneasennuksen ja kunnossapidon erikoisammattitutkinto

gfedc Koneenasentajamestarin erikoisammattitutkinto

gfedc Koneistajamestarin erikoisammattitutkinto

gfedc Kunnossapidon erikoisammattitutkinto

gfedc Kylmämestarin erikoisammattitutkinto

gfedc Laivanrakennusalan erikoisammattitutkinto

gfedc Laivasähkömestarin erikoisammattitutkinto

gfedc Lattiamestarin erikoisammattitutkinto

gfedc Laukku- ja nahkamestarin erikoisammattitutkinto

gfedc Leipomoalan erikoisammattitutkinto

gfedc Lentokonetekniikan erikoisammattitutkinto

gfedc Levymestarin erikoisammattitutkinto

gfedc Levytyömestarin erikoisammattitutkinto

gfedc Lukkoseppämestarin erikoisammattitutkinto

gfedc Maalarimestarin erikoisammattitutkinto

gfedc Maarakennusalan erikoisammattitutkinto

gfedc Muovitekniikan erikoisammattitutkinto

gfedc Nahanvalmistajamestarin erikoisammattitutkinto

gfedc Nuohoojamestarin erikoisammattitutkinto

gfedc Pintakäsittelyalan erikoisammattitutkinto

gfedc Pintakäsittelymestarin erikoisammattitutkinto

gfedc Prosessiteollisuuden erikoisammattitutkinto

gfedc Putkiasentajan erikoisammattitutkinto

gfedc Puualan erikoisammattitutkinto

gfedc Puuteollisuuden erikoisammattitutkinto

gfedc Rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinto

gfedc Rakennusalan työmaapäällikön erikoisammattitutkinto

gfedc Rakennuspeltiseppämestarin erikoisammattitutkinto

gfedc Rakennustuotannon erikoisammattitutkinto

gfedc Sahamestarin erikoisammattitutkinto

gfedc Sähkö- ja automaatioalan erikoisammattitutkinto

gfedc Sähköyliasentajan erikoisammattitutkinto

gfedc Talonrakennusalan erikoisammattitutkinto

gfedc Talotekniikan erikoisammattitutkinto

gfedc Tekstiili- ja muotialan erikoisammattitutkinto

gfedc Tekstiilialan erikoisammattitutkinto



gfedc Tuotantotekniikan erikoisammattitutkinto

gfedc Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

gfedc Turkkurimestarin erikoisammattitutkinto

gfedc Työvälinemestarin erikoisammattitutkinto

gfedc Vaatetusalan erikoisammattitutkinto

gfedc Valumallimestarin erikoisammattitutkinto

gfedc Veneenrakennusalan erikoisammattitutkinto

gfedc Verhoilijamestarin erikoisammattitutkinto

gfedc Ympäristöalan erikoisammattitutkinto

08 Maa- ja metsätalousalat

Perustutkinnot

gfedc Hevostalouden perustutkinto

gfedc Kalatalouden perustutkinto

gfedc Maatalousalan perustutkinto

gfedc Metsäalan perustutkinto

gfedc Puutarha-alan perustutkinto

Ammattitutkinnot

gfedc Arboristin ammattitutkinto

gfedc Bioenergia-alan ammattitutkinto

gfedc Eläintenhoidon ammattitutkinto

gfedc Eläintenhoitajan ammattitutkinto

gfedc Floristin ammattitutkinto

gfedc Golfkentänhoitajan ammattitutkinto

gfedc Hevostalouden ammattitutkinto

gfedc Kalatalouden ammattitutkinto

gfedc Maatalousalan ammattitutkinto

gfedc Mehiläistarhaajan ammattitutkinto

gfedc Metsäalan ammattitutkinto

gfedc Metsäkoneenkuljettajan ammattitutkinto

gfedc Metsätalousyrittäjän ammattitutkinto

gfedc Porotalouden ammattitutkinto

gfedc Puutarha-alan ammattitutkinto

gfedc Seminologin ammattitutkinto

gfedc Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinto

gfedc Viheralan ammattitutkinto

gfedc Vihersisustajan ammattitutkinto

gfedc Viljelijän ammattitutkinto

gfedc Viljelypuutarhurin ammattitutkinto

Erikoisammattitutkinnot

gfedc Eläintenhoidon erikoisammattitutkinto

gfedc Floristimestarin erikoisammattitutkinto

gfedc Golfkenttämestarin erikoisammattitutkinto

gfedc Hevostalouden erikoisammattitutkinto

gfedc Kalatalouden erikoisammattitutkinto



gfedc Koe-eläintenhoitajan erikoisammattitutkinto

gfedc Maaseudun kehittämisen erikoisammattitutkinto

gfedc Maaseudun vesitalouden erikoisammattitutkinto

gfedc Maatalousalan erikoisammattitutkinto

gfedc Metsäalan erikoisammattitutkinto

gfedc Metsämestarin erikoisammattitutkinto

gfedc Puunkorjuun erikoisammattitutkinto

gfedc Puutarha-alan erikoisammattitutkinto

gfedc Tarhaajamestarin erikoisammattitutkinto

gfedc Viheralan erikoisammattitutkinto

09 Terveys- ja hyvinvointialat

Perustutkinnot

gfedc Hammastekniikan perustutkinto

gfedc Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

gfedc Lääkealan perustutkinto

gfedc Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

gfedc Välinehuoltoalan perustutkinto

gfedc Ammattitutkinnot

gfedc Hierojan ammattitutkinto

gfedc Hieronnan ammattitutkinto

gfedc Jalkojenhoidon ammattitutkinto

gfedc Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

gfedc Kehitysvamma-alan ammattitutkinto

gfedc Kipsausalan ammattitutkinto

gfedc Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto

gfedc Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto

gfedc Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto

gfedc Obduktiopreparaattorin ammattitutkinto

gfedc Optiikkahiojan ammattitutkinto

gfedc Perhepäivähoitajan ammattitutkinto

gfedc Romanikulttuurin ohjaajan ammattitutkinto

gfedc Terveysalan ammattitutkinto

gfedc Välinehuoltajan ammattitutkinto

Erikoisammattitutkinnot

gfedc Hierojan erikoisammattitutkinto

gfedc Hieronnan erikoisammattitutkinto

gfedc Immobilisaatiohoidon erikoisammattitutkinto

gfedc Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto

gfedc Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen erikoisammattitutkinto

gfedc Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto

gfedc Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto

gfedc Romanikulttuurin ohjaajan erikoisammattitutkinto

gfedc Vanhustyön erikoisammattitutkinto

gfedc Välinehuoltajan erikoisammattitutkinto

10 Palvelualat



Perustutkinnot

gfedc Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto

gfedc Liikunnanohjauksen perustutkinto

gfedc Logistiikan perustutkinto

gfedc Matkailualan perustutkinto

gfedc Merenkulkualan perustutkinto

gfedc Puhtaus‐ ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto

gfedc Ravintola- ja catering-alan perustutkinto

gfedc Turvallisuusalan perustutkinto

Ammattitutkinnot

gfedc Ajoneuvonosturinkuljettajan ammattitutkinto

gfedc Hiusalan ammattitutkinto

gfedc Hotellivirkailijan ammattitutkinto

gfedc Kuljetusalan ammattitutkinto

gfedc Lastinkäsittelyalan ammattitutkinto

gfedc Lentoasemapalvelujen ammattitutkinto

gfedc Liikunnan ammattitutkinto

gfedc Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto

gfedc Liikuntapaikka-alan ammattitutkinto

gfedc Matkailun ohjelmapalvelujen ammattitutkinto

gfedc Matkailupalvelujen ammattitutkinto

gfedc Matkaoppaan ammattitutkinto

gfedc Merenkulkualan ammattitutkinto

gfedc Opastuspalvelujen ammattitutkinto

gfedc Palvelulogistiikan ammattitutkinto

gfedc Puhtaus‐ ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto

gfedc Ravintolakokin ammattitutkinto

gfedc Ravintolan asiakaspalvelun ammattitutkinto

gfedc Ruokapalvelujen ammattitutkinto

gfedc Seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinto

gfedc Suurtalouskokin ammattitutkinto

gfedc Tarjoilijan ammattitutkinto

gfedc Tekstiilihuollon ammattitutkinto

gfedc Tullialan ammattitutkinto

gfedc Turvallisuusalan ammattitutkinto

gfedc Valmentajan ammattitutkinto

Erikoisammattitutkinnot

gfedc Baarimestarin erikoisammattitutkinto

gfedc Dieettikokin erikoisammattitutkinto

gfedc Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinto

gfedc Hius- ja kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinto

gfedc Hiusalan erikoisammattitutkinto

gfedc Kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinto

gfedc Lastinkäsittelyalan erikoisammattitutkinto



gfedc Liikuntapaikka‐alan erikoisammattitutkinto

gfedc Liikuntapaikkamestarin erikoisammattitutkinto

gfedc Majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkinto

gfedc Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto

gfedc Palvelulogistiikan erikoisammattitutkinto

gfedc Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto

gfedc Tekstiilihuollon erikoisammattitutkinto

gfedc Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto

gfedc Valmennuksen erikoisammattitutkinto

gfedc Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen erikoisammattitutkinto

Valmentavat koulutukset

gfedc Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA)

gfedc Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA)

Muu ammatillinen koulutus

gfedc

Ammatillista osaamista syventävää tai täydentävää koulutusta, jonka tavoitteena ei ole tutkinnon tai sen osan suorittaminen 
(Kuvatkaa alla olevaan kenttään, mitä koulutusta aiotte 

toteuttaa)

gfedc
Ammatilliseen tehtävään valmistavaa koulutusta, joka valmistaa ansio- ja liikennelentäjän tehtäviin, lennonjohtajan tehtäviin tai 
kaupunkiraideliikenteen kuljettajien tehtäviin 
 

10. Arvio koulutusalalle kohdennettavasta opiskelijavuosilisäyksestä 

Arvioikaa koulutusaloittain, kuinka paljon kohdentaisitte kohdissa 3 ja 4 hakemistanne tavoitteellisista opiskelijavuosista edellä 
esittämillenne koulutusaloille (kohta 9). 
 

 

Valitse:

gfedc 01 Kasvatusalat:

gfedc 02 Humanistiset ja taidealat:

gfedc 03 Yhteiskunnalliset alat:

gfedc 04 Kauppa, hallinto ja oikeustieteet:

gfedc 05 Luonnontieteet:

gfedc 06 Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT):

gfedc 07 Tekniikan alat:

gfedc 08 Maa- ja metsätalousalat:

gfedc 09 Terveys- ja hyvinvointialat:

gfedc 10 Palvelualat:

gfedc Valmentavat koulutukset:

gfedc Muu ammatillinen koulutus:
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11. Perustelut lisättävälle tutkintokoulutukselle ja muulle koulutukselle 

Perustelkaa koulutusaloittain esittämänne lisäystarve edellä esittämillenne (kohta 9) tutkintokoulutuksille tai muille koulutuksille.



01 Kasvatusalat: 




600 merkkiä jäljellä

02 Humanistiset ja taidealat: 




600 merkkiä jäljellä

03 Yhteiskunnalliset alat: 




600 merkkiä jäljellä

04 Kauppa, hallinto ja oikeustieteet: 




600 merkkiä jäljellä

05 Luonnontieteet: 




600 merkkiä jäljellä

06 Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT): 




600 merkkiä jäljellä

07 Tekniikan alat: 






600 merkkiä jäljellä

08 Maa- ja metsätalousalat: 




600 merkkiä jäljellä

09 Terveys- ja hyvinvointialat: 




600 merkkiä jäljellä

10 Palvelualat: 




600 merkkiä jäljellä

Valmentavat koulutukset: 




600 merkkiä jäljellä

Muu ammatillinen koulutus: 
  




600 merkkiä jäljellä

 

 
Hakemus perusrahoituksen harkinnanvaraiseksi korotukseksi 
 
Lisäsuoritepäätöksellä kohdennettavaa rahoitusta voidaan jakaa myös perusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuksena 
edellyttäen, että eduskunta on hyväksynyt rahoituslakiin esitetyn muutoksen. 
 
Lisäsuoritepäätöksessä harkinnanvaraista korotusta myönnetään vain erityisen perustellusta syystä esimerkiksi silloin, jos 
lisäsuoritepäätöksellä myönnettävät tavoitteelliset opiskelijavuodet olisi tarkoituksenmukaista kohdentaa erityisen kalliin 



koulutuksen järjestämiseen, eikä koulutuksen järjestäjällä ole kokonaisrahoituksensa puitteissa muutoin mahdollisuutta toteuttaa 
kalliin koulutuksen lisäystä. 
 
Pääsääntöisesti kuitenkin lisäsuoritepäätöksen opiskelijavuosilisäykset tulee voida toteuttaa ilman tarvetta perusrahoituksen 
harkinnanvaraiseen korotukseen.

 
12. Vuoden 2018 talousarvion määrärahasta haettava perusrahoituksen harkinnanvarainen korotus 
erityisen kalliin koulutuksen lisäämiseksi 

Mikäli haette harkinnanvaraista korotusta erityisen kalliin koulutuksen lisäämiseksi, merkitkää alle erityisen kalliin koulutuksen 
osuus kohdassa 3 hakemastanne opiskelijavuosimäärästä sekä arvio koulutuksen kustannuksista per opiskelijavuosi. 
 

Koulutus, johon harkinnanvaraista korotusta haetaan: 



Kyseiseen koulutukseen lisättävät opiskelijavuodet: 



Kustannukset per opiskelijavuosi (€): 



Haettava harkinnanvarainen korotus kalliin koulutuksen lisäämiseksi (€): 



Perustelu, miksi opiskelijavuosilisäystä ei ole mahdollista toteuttaa ilman harkinnanvaraista korotusta koulutuksen järjestäjän 
kokonaisrahoituksen puitteissa: 




500 merkkiä jäljellä

 
13. Muusta syystä vuoden 2018 talousarvion määrärahasta haettava perusrahoituksen 
harkinnanvarainen korotus 

Muusta syystä kuin opiskelijavuosilisäyksestä aiheutuvaa harkinnanvaraista korotusta myönnetään pääsääntöisesti vain sellaisiin 
tarpeisiin, jotka eivät ole olleet ennakoitavissa joulukuun suoritepäätöstä tehtäessä.

Muusta syystä haettava harkinnanvarainen korotus (€): 



Perustelu: 




1000 merkkiä jäljellä

 
14. Lisätalousarvion perusteella haettava perusrahoituksen harkinnanvarainen korotus erityisen kalliin 
koulutuksen lisäämiseksi 

Mikäli haette harkinnanvaraista korotusta erityisen kalliin koulutuksen lisäämiseksi, merkitkää alle erityisen kalliin koulutuksen 
osuus kohdassa 4 hakemastanne opiskelijavuosimäärästä sekä arvio koulutuksen kustannuksista per opiskelijavuosi. 
 



Koulutus, johon harkinnanvaraista korotusta haetaan: 



Kyseiseen koulutukseen lisättävät opiskelijavuodet: 



Kustannukset per opiskelijavuosi (€): 



Haettava harkinnanvarainen korotus kalliin koulutuksen lisäämiseksi (€): 



Perustelu, miksi opiskelijavuosilisäystä ei ole mahdollista toteuttaa ilman harkinnanvaraista korotusta koulutuksen järjestäjän 
kokonaisrahoituksen puitteissa: 




500 merkkiä jäljellä

 
15. Muusta syystä lisätalousarvion perusteella haettava perusrahoituksen harkinnanvarainen korotus 

Harkinnanvaraista korotusta voidaan myöntää perustellusta syystä pilottikoulutuksen järjestämisestä aiheutuviin ylimääräisiin 
kustannuksiin.

Muusta syystä haettava harkinnanvarainen korotus (€): 



Perustelu: 




1000 merkkiä jäljellä

 

 
Lisätalousarvion perusteella haettava strategiarahoitus 
 
Lisätalousarvion määräraha jaetaan pääosin opiskelijavuosina, mutta tarvittaessa lisämäärärahaa on mahdollista jakaa 
myös strategiarahoituksena. 
 
Strategiarahoitusta on tarkoitus myöntää vain erityisen perustellusta syystä, esimerkiksi koulutuksen järjestäjien verkostomaisessa 
hankkeessa pilotin koordinointi- ja raportointitehtävää varten. 
 
Mikäli haette lisätalousarvion määrärahasta strategiarahoitusta, toimittakaa erillinen hakemus opetus- ja kulttuuriministeriöön 
6.8.2018 mennessä. Ministeriö käsittelee ainoastaan ne hakemukset, jotka on toimitettu allekirjoitettuna ministeriön kirjaamoon.

 
16. Erillisellä hakemuksella haettavan strategiarahoituksen määrä 

Mikäli haette lisätalousarvion määrärahasta strategiarahoitusta, merkitkää alle hakemanne strategiarahoituksen euromäärä.



Haettava strategiarahoitus (€):



 

 
 
 
____________________________________________________________________ 

KeskeytäKeskeytä


