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Varainhoitovuoden 2019 rahoituksen ja vuoden 2018 toisen
lisätalousarvion perusteella jaettavan rahoituksen hakeminen

1. Johdanto
Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää loppuvuodesta tehtävällä suoritepäätöksellä ammatillisen koulutuksen järjestäjien tavoitteellisten opiskelijavuosien määrät ja perusrahoituksen harkinnanvaraisen korotuksen euromäärät varainhoitovuodelle 2019. Osa
tavoitteellisista opiskelijavuosista ja perusrahoituksesta jätetään jaettavaksi varainhoitovuoden aikana tehtävillä lisäsuorite- ja oikaisupäätöksillä. Varsinaisessa suoritepäätöksessä vahvistetaan myös vuoden 2019 suoritusrahoituksen laskennassa käytettävät
suoritteet ja perusrahoituksen tavoitteellisten opiskelijavuosien painotus. Lisäksi vahvistetaan yksityisille koulutuksen järjestäjille maksettavien arvonlisäverokorvausten euromäärät.
Suoritepäätöksen valmistelu perustuu hallituksen 17.9.2018 eduskunnalle antaman
vuoden 2019 talousarvioesityksen mukaiseen määrärahatasoon ja tavoitteellisten opiskelijavuosien määrään. Opetus- ja kulttuuriministeriön tarkoituksena on tehdä suoritepäätös marraskuussa eduskuntaehdolla. Koulutuksen järjestäjän tulevan varainhoitovuoden rahoitus perustuu suoritepäätökseen ja se myönnetään rahoituspäätöksellä,
mikä tehdään vuoden lopussa sen jälkeen, kun eduskunta on hyväksynyt talousarvioesityksen.
Hallitus sopi elokuun lopulla budjettiriihen yhteydessä, että kuluvan vuoden toisessa lisätalousarviossa kohdennetaan ammatilliseen koulutukseen 10 miljoonan euron lisärahoitus käytettäväksi nopeavaikutteisiin toimiin osaajapulaan vastaamiseksi. Hallituksen
esitys toiseksi lisätalousarvioksi annetaan eduskunnalle 25.10.2018. Lisärahoitus jaetaan koulutuksen järjestäjille perusrahoituksena varainhoitovuoden 2018 toisella lisäsuoritepäätöksellä. Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää lisäsuoritepäätöksen valmistelun valtiovarainministeriölle 11.9.2018 tekemänsä lisätalousarvioehdotuksen pohjalta. Edellyttäen että hallituksen esitys tulee vastaamaan tarvittavin osin opetus- ja
kulttuuriministeriön ehdotusta, ministeriö valmistelee vuoden 2018 toisen lisäsuorite-
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päätöksen siten, että se on mahdollista tehdä marraskuussa tarvittaessa eduskuntaehdolla.
Tällä kirjeellä informoidaan koulutuksen järjestäjiä vuoden 2019 suoritepäätöksen ja
vuoden 2018 toisen lisäsuoritepäätöksen valmisteluprosesseista ja –aikatauluista. Lisäksi ohjeistetaan koulutuksen järjestäjiä suoritepäätöksillä jaettavien tavoitteellisten
opiskelijavuosien ja perusrahoituksen harkinnanvaraisen korotuksen hakemisesta sekä
eräistä muista varainhoitovuoden 2019 rahoituksen määräämiseksi koulutuksen järjestäjiltä edellytettävistä tehtävistä. Vuoden 2019 strategiarahoituksen hakemisesta ohjeistetaan myöhemmin erikseen.

2. Vuoden 2019 suoritepäätöksen valmistelu
Ammatillisen koulutuksen määräraha ja tavoitteelliset opiskelijavuodet vuoden
2019 talousarvioesityksessä
Hallituksen vuoden 2019 talousarvioesityksen mukainen ammatillisen koulutuksen
määräraha on 1 732 761 000 euroa, josta perusrahoituksen osuus on 1 613 933 000
euroa ja suoritusrahoituksen osuus 84 944 000 euroa. Strategiarahoitukseen on varattu
käytettäväksi 33 884 000 euroa, mikä vastaa vuoden 2018 tasoa. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle asteittain siirtyvä työvoimakoulutus kasvattaa vuonna 2019
ammatillisen koulutuksen määrärahaa 29 180 000 eurolla. Muilta osin määräraha vastaa kuluvan vuoden varsinaisen talousarvion tasoa.
Talousarvioesityksessä ammatillisen koulutuksen tavoitteellisten opiskelijavuosien
määrä on enintään 180 000 opiskelijavuotta, josta työvoimakoulutuksena järjestettävään koulutukseen tulee kohdentaa vähintään 8 600 opiskelijavuotta. Opiskelijavuosien
enimmäismäärä on 3 000 suurempi kuin kuluvan vuoden varsinaisessa talousarviossa.
Talousarvioehdotuksen määrärahaan sisältyy edelleen myös 1 000 opiskelijavuoden lisäkohdennus nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi ja osaamistarpeisiin vastaamiseksi
sekä 2 200 opiskelijavuoden lisäkohdennus maahanmuuttajien koulutukseen.
Tavoitteellisten opiskelijavuosien määrät vuoden 2019 ensikertaisessa suoritepäätöksessä
Opetus- ja kulttuuriministeriö päätti 12.12.2017 tekemässään suoritepäätöksessä,
myöhemmin tehty oikaisu mukaan lukien, kohdentaa koulutuksen järjestäjille vuodelle
2018 yhteensä 175 168 tavoitteellista opiskelijavuotta, josta 5 300 työvoimakoulutukseen. Ministeriön tarkoituksena on lähtökohtaisesti säilyttää vuonna 2019 koulutuksen
järjestäjien tavoitteellisten opiskelijavuosien määrä vuoden 2018 ensikertaisen suoritepäätöksen mukaisella tasolla, mikäli ei ilmene perusteltua tarvetta opiskelijavuositason
tarkistamiseen.
Vuoden 2019 suoritepäätöksessä tavoitteellisten opiskelijavuosien määrää voidaan
alentaa vuoden 2018 tasosta muun muassa silloin, jos kuluvan vuoden toteutuneet
opiskelijavuodet näyttävät jäävän alle suoritepäätöksessä päätetyn tason eikä koulutuksen järjestäjällä ole esittää poikkeamalle hyväksyttävää syytä. Opiskelijavuosien tasoa voidaan alentaa myös silloin, jos alueella ei ole osoittautunut olevan työvoiman tai
väestön koulutustarvetta riittävässä määrin järjestäjän tavoitteellisten opiskelijavuosien
tasoon nähden taikka jos järjestäjän koulutustarjonta ei muutoin näytä vastaavan alueen työvoiman tarvetta tai väestön koulutuskysyntää. Myös muutokset koulutuksen järjestäjien tehtävissä voivat joissakin tilanteissa edellyttää tarkistuksia tavoitteellisten
opiskelijavuosien määrään tai niiden kohdentumiseen.
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Suoritepäätöksen tavoitteellisten opiskelijavuosien määrää tullaan nostamaan vuoden
2018 ensikertaisen suoritepäätöksen mukaisesta tasosta pääsääntöisesti ainoastaan
mahdollisen työvoimakoulutuksen lisäkohdennuksen perusteella ja poikkeustapauksessa erityisen perustellusta muusta syystä johtuen.
Työvoimakoulutuksen asteittainen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle lisää koko maan tasolla työvoimakoulutuksen tehtävän saaneiden koulutuksen järjestäjien tavoitteellisten opiskelijavuosien määrää noin 3 000:lla. Lisäyksestä osa voidaan
jättää jaettavaksi varainhoitovuoden aikana. Työvoimakoulutuksen tehtävän omaavien
koulutuksen järjestäjien tulee valmistella yhteistyössä alueellisten työvoimaviranomaisten kanssa ehdotuksensa mahdollisesta lisäyksestä työvoimakoulutukseen kohdennettavien opiskelijavuosien määrään.
Koulutuksen järjestäjiltä pyydetään edellä kuvatun pohjalta perusteltu ehdotus vuodelle
2019 kohdennettavasta tavoitteellisten opiskelijavuosien määrästä ja siitä työvoimakoulutukseen kohdennettavasta opiskelijavuosien määrästä sekä tarvittaessa ehdotus
opiskelijavuosien erittelystä suoritepäätökseen sisältyvien lisäkohdennuskriteerien mukaisesti.
Perusrahoituksen harkinnanvarainen korotus vuoden 2019 ensikertaisessa suoritepäätöksessä
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. Perusrahoituksen harkinnanvaraisen korotuksen erityiset syyt liittyvät pääsääntöisesti toiminnan taloudellisiin edellytyksiin. Harkinnanvaraista korotusta voidaan käyttää yksittäisten
koulutuksen järjestäjien kohdalla esimerkiksi kustannusrakenteeltaan erityisen kalliin
koulutuksen järjestämisen turvaamiseksi. Sitä voidaan tarvittaessa kohdentaa myös
koulutuksen järjestäjän kokonaistaloudellisen tilanteen perusteella, mikäli pelkästään
laskennallisella rahoituksella ei ole mahdollista saavuttaa toiminnan kannalta riittävää
rahoitustasoa. Perusrahoituksen harkinnanvaraisella korotuksella voidaan myös siirtymävaiheessa tarvittaessa kompensoida rahoituksen määräytymisperusteiden muutoksista aiheutuvia yksittäisten koulutuksen järjestäjien rahoitustasossa tapahtuvia kohtuuttoman suuria muutoksia ja poikkeustapauksessa myös yksittäisen koulutuksen
osalta kustannuksiin nähden muodostuvaa liian alhaista siirtymäajan rahoitusta.
Opetus- ja kulttuuriministeriön tarkoitus on myöntää varainhoitovuotta 2019 koskevan
perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta vain erityisen perustellusta syystä. Koulutuksen järjestäjä voi hakea perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta






kustannusrakenteeltaan erityisen kalliin koulutuksen järjestämisen turvaamiseksi
kokonaistaloudellisen tilanteensa perusteella, jos laskennallisella rahoituksella
ei ole mahdollista saavuttaa toiminnan kannalta riittävää rahoitustasoa
mikäli uudet rahoituksen määräytymisperusteet aiheuttavat järjestäjän rahoitustasossa kohtuuttoman alenemisen verrattuna vuoden 2018 ensikertaisen suoritepäätöksen mukaiseen rahoitustasoon mukaan lukien myös varainhoitovuoden
aikana myönnetty perusrahoituksen harkinnanvarainen korotus kuitenkin lukuun
ottamatta lisätalousarvion perusteella myönnettyä korotusta tai
poikkeustapauksessa mikäli yksittäisen koulutuksen kohdalla siirtymäajan rahoitus muodostuu koulutuksen kustannuksiin nähden liian alhaiseksi.
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Koulutuksen järjestäjän suoriteperusteinen perusrahoitus voi alentua järjestäjän profiilikertoimen muutoksen myötä, vaikka tavoitteellisten opiskelijavuosien määrässä ei tapahtuisikaan muutosta. Samoin suoritusrahoituksen määrä voi alentua tutkintojen suhteellisen osuuden tai niiden profiilissa tapahtuneen muutoksen myötä. Ministeriö kiinnittää koulutuksen järjestäjien huomiota siihen, että tällaiset muutokset eivät ole yksinomaisina syinä riittävä peruste saada perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta.
Vuoden 2019 suoritusrahoituksen laskennassa käytettävät suoritteet ja perusrahoituksen tavoitteellisten opiskelijavuosien painotus
Suoritepäätöksessä vahvistetaan suoritusrahoituksen myöntämisperusteena käytettävät suoritemäärät. Vuonna 2019 suoritusrahoituksen suoritteina käytetään Tilastokeskuksen koulutuksen järjestäjiltä keräämiä kalenterivuoden 2017 tutkintotietoja. Tilastokeskus toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriölle vuoden 2017 tutkintotiedot tutkintotarkkuudella pohjakoulutustiedon mukaan jaoteltuna. Tutkinnon suorittaneiden pohjakoulutustieto saadaan Tilastokeskuksen tutkintorekisteristä.
Koulutuksen järjestäjiä pyydetään tarkistamaan, vastaavatko varainhoitovuoden 2019
suoritusrahoituksen laskennassa käytettäväksi aiotut vuoden 2017 tutkintotiedot järjestäjän Tilastokeskukselle ilmoittamia tietoja. Mikäli tiedoissa on korjattavaa, toimitetaan
korjaukset suoraan Tilastokeskukseen jäljempänä ohjeistetun mukaisesti. Ministeriö
pyytää koulutuksen järjestäjiä ottamaan huomioon, että mikäli tarvittavia korjauksia ja
täydennyksiä ei ole toimitettu Tilastokeskukselle asetettuun määräpäivään mennessä,
niitä ei enää myöhemmin hyväksytä rahoituksen perusteena käytettäviksi eikä niiden
perusteella myöskään ole mahdollista saada oikaisua suoritepäätökseen.
Suoritepäätöksessä vahvistetaan myös perusrahoituksen tavoitteellisten opiskelijavuosien painotus. Koulutuksen järjestäjän profiilikerroin, jolla painotetaan järjestäjälle kohdennettavia tavoitteellisia opiskelijavuosia, lasketaan vuoden 2017 suoritetietojen pohjalta. Laskennassa käytetään vuoden 2017 toteutuneina opiskelijavuosina perustutkintokoulutuksen, valmentavan koulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen opiskelijamäärää,
lisäkoulutuksen opiskelijatyövuosimäärää sekä erikoisoppilaitosten opiskelijatuntimäärää muunnettuna opiskelijatyövuosiksi. Opiskelijamäärä ja opiskelijatyövuosimäärä on
muunnettu opiskelijavuosimääräksi oletuksella, että yksi opiskelija tai opiskelijatyövuosi
vastaa yhtä opiskelijavuotta.
Koulutuksen järjestäjiä pyydetään tarkistamaan, vastaavatko varainhoitovuoden 2019
perusrahoituksen laskennassa käytettävät vuoden 2017 opiskelijavuositiedot järjestäjän Opetushallitukselle ilmoittamia tietoja. Mikäli tiedoissa on korjattavaa, ilmoitetaan
korjaustarpeista Opetushallitukseen jäljempänä ohjeistetun mukaisesti. Ministeriö pyytää koulutuksen järjestäjiä ottamaan huomioon, että mikäli tarvittavista korjauksista ja
täydennyksistä ei ole ilmoitettu Opetushallitukseen asetettuun määräpäivään mennessä, niitä ei enää myöhemmin hyväksytä rahoituksen perusteena käytettäviksi eikä niiden perusteella myöskään ole mahdollista saada oikaisua suoritepäätökseen.
Vuonna 2019 yksityisille ammatillisen koulutuksen järjestäjille maksettavat arvonlisäverokorvausten määrät
Ammatillisen koulutuksen uudistuksen yhteydessä muutetun opetus- ja kulttuuritoimen
rahoituksesta annetun lain (1705/2009) uuden 32 i §:n mukaan yksityiselle ammatillisen koulutuksen järjestäjälle korvataan arvonlisäverolain (1501/1993) 39 ja 40 §:ssä
tarkoitettuihin koulutuspalveluihin sekä muuhun kuin liiketaloudelliseen toimintaan liittyviin hankintoihin ja toimitilavuokriin sisältyvien arvonlisäverojen osuus koulutuksen järjestäjälle aiheutuneista kustannuksista. Korvaus perustuu viimeksi toteutuneen vahvis-
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tetun tilinpäätöksen tietoihin. Siirtymäsäännöksen mukaan kuitenkin varainhoitovuosina
2018 ja 2019 myönnettävä arvonlisäverokorvaus perustuu lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti määriteltyyn keskimääräiseen arvonlisäveron
määrään, joka on suhteutettu koulutuksen järjestäjän kyseisen varainhoitovuoden perusrahoituksena myönnettävään määrään.
Vuonna 2019 yksityisille koulutuksen järjestäjille maksettavat arvonlisäverokorvaukset
perustuvat näiden koulutuksen järjestäjien vuonna 2017 maksamaan keskimääräiseen
arvonlisäverojen määrään. Opetushallituksen vuotta 2017 koskevan kustannuskyselyn
perusteella laskettu vuonna 2019 yksityisille koulutuksen järjestäjille korvattava arvonlisäverojen määrä on yhteensä 27 143 000 euroa. Se jaetaan yksityisille koulutuksen
järjestäjille laskennallisesti vuoden 2019 ensikertaisen suoritepäätöksen perusrahoituksen järjestäjäkohtaisen suhteellisen osuuden perusteella. Tämä ei edellytä koulutuksen
järjestäjiltä toimenpiteitä.

3. Vuoden 2018 toisen lisäsuoritepäätöksen valmistelu
Vuoden 2018 ensimmäisen lisätalousarvion perusteella koulutuksen järjestäjille
kohdennettu lisärahoitus
Hallitus sopi keväällä päättäessään vuosia 2019-2022 koskevasta julkisen talouden
suunnitelmasta kertaluonteisten nopeiden toimenpiteiden käynnistämisestä osaavan
työvoiman saatavuuden turvaamiseksi. Hallitus esitti eduskunnalle 31.5.2018 antamassaan vuoden 2018 ensimmäisessä lisätalousarvioesityksessä 16 miljoonan euron määrärahalisäystä ammatilliseen koulutukseen. Eduskunta hyväksyi lisätalousarvion
27.6.2018 tältä osin hallituksen esityksen mukaisena.
Lisätalousarvion perusteella ministeriö myönsi 6.9.2018 tekemässään vuoden 2018
ensimmäisessä lisäsuoritepäätöksessä yhteensä 16 miljoonaa euroa 33 koulutuksen
järjestäjälle ammatillisen osaamisen pilottien järjestämiseen ja heikkojen perus- ja digitaitojen varassa olevien osaamisen parantamiseen. Tavoitteellisia opiskelijavuosia
myönnettiin yhteensä 1 810, josta 1 412 pilottien järjestämiseen ja 398 heikkojen perus- ja digitaitojen varassa olevien osaamisen parantamiseen. Myönnetyistä opiskelijavuosista 900 kohdennettiin työvoimakoulutukseen. Lisäksi ministeriö myönsi neljälle
koulutuksen järjestäjälle perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta pilottikoulutuksen järjestämisestä aiheutuviin ylimääräisiin kustannuksiin.
Ammatillisen osaamisen pilottien tavoitteena on helpottaa osaavan työvoiman alueellisia ja ammattialoittaisia saatavuusongelmia, sujuvoittaa työvoiman rekrytointia sekä
kehittää ammatillista koulutusta tukemaan erityisesti alanvaihtotilanteita. Tarkoituksena
on kehittää malli, jolla mahdollistetaan alan vaihto lyhytkestoisella erityisesti tutkinnon
osia tai niitä pienempiä kokonaisuuksia hyödyntävällä koulutuksella.
Pilottikoulutuksen opiskelijavuosia kohdennettiin erityisesti osaajapulasta kärsivien palvelu- ja teollisuusalojen tarpeisiin vastaamiseksi. Kohdennukset painottuivat hakemuksissa esitetyn tarpeen mukaisesti Uudellemaalle, Pirkanmaalle, Keski-Suomeen ja
Pohjois-Pohjanmaalle.
Vuoden 2018 toisen lisätalousarvioesityksen valmistelutilanne
Hallitus sopi elokuun lopulla budjettiriihen yhteydessä, että kuluvan vuoden toisessa lisätalousarviossa kohdennetaan ammatilliseen koulutukseen vielä 10 miljoonan euron
lisärahoitus käytettäväksi nopeavaikutteisiin toimiin osaajapulaan vastaamiseksi. Lisärahoituksella on tarkoitus, samoin kuin ensimmäisen lisätalousarvion rahoituksella, to-
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teuttaa ammatillisen osaamisen pilottikoulutuksia. Toisen lisätalousarvion rahoituksella
käynnistettävillä piloteilla pyritään kehittämään ammatilliseen koulutukseen välineitä
työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmien ratkaisemiseen ja erityisesti parhaassa työiässä
olevien työttömien työllistymisen tukemiseen.
Hallituksen esitys toiseksi lisätalousarvioksi annetaan eduskunnalle 25.10.2018. Opetus- ja kulttuuriministeriö on esittänyt omassa 11.9.2018 valtiovarainministeriölle toimittamassaan ehdotuksessa 10 miljoonan euron määrärahalisäyksen johdosta talousarviossa päätettävän ammatillisen koulutuksen tavoitteellisten opiskelijavuosien enimmäismäärän nostamista 1 200 opiskelijavuodella. Koulutuksen järjestäjille kohdennettava tavoitteellisten opiskelijavuosien lisäys ei kuitenkaan tule välttämättä olemaan tämän suuruinen. Varainhoitovuoden aikana tehtävässä lisäsuoritepäätöksessä tavoitteellisten opiskelijavuosien perusteella myönnettävä rahoitus lasketaan koulutuksen
järjestäjälle ensikertaisessa suoritepäätöksessä vahvistetun perusrahoituksen profiilikertoimen perusteella. Lisäsuoritepäätöksellä lisättävien tavoitteellisten opiskelijavuosien kokonaismäärä riippuu näin ollen siitä, millaisen profiilikertoimen omaaville koulutuksen järjestäjille lisäykset tulevat kohdentumaan. Lisäksi myönnettävien tavoitteellisten opiskelijavuosien kokonaismäärään vaikuttaa myös se, missä määrin lisärahoitusta
on tarpeen kohdentaa perusrahoituksen harkinnanvaraiseen korotukseen.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on lisäksi esittänyt, että toisessa lisätalousarvossa ei
määriteltäisi erikseen osuutta, mikä opiskelijavuosilisäyksestä tulisi kohdentaa työvoimakoulutukseen. Näin menetellen lisäkohdennukset olisi mahdollista tehdä koulutuksen järjestäjien hakemusten perusteella joustavasti ja tarkoituksenmukaisimmalla tavalla työttömien työnhakijoiden osaamisen kehittämiseen.
Vuoden 2018 toisen lisätalousarvion perusteella koulutuksen järjestäjille jaettavan lisärahoituksen myöntäminen
Vuoden 2018 toisen lisätalousarvion perusteella myönnettävä rahoitus jaetaan koulutuksen järjestäjille kokonaan perusrahoituksena varainhoitovuoden 2018 toisella lisäsuoritepäätöksellä. Koulutuksen järjestäjät voivat hakea rahoitusta ammatillisen osaamisen pilottien järjestämiseen. Pilotit tulee kohdentaa osaajapulasta kärsiville aloille ja
kasvun kannalta keskeisille aloille tukemaan erityisesti parhaassa työiässä olevien työttömien työmarkkinoille siirtymistä ja niitä voidaan toteuttaa tarpeen mukaan sekä omaehtoisena koulutuksena että työvoimakoulutuksena.
Ministeriön tarkoituksena on jakaa rahoitus koulutuksen järjestäjille pääosin tavoitteellisten opiskelijavuosien perusteella ja vain erittäin perustellusta syystä perusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuksena. Harkinnanvaraista korotusta voidaan myöntää
siinä tapauksessa, että pilottikoulutusta ei perustellusta syystä ole mahdollistan järjestää koulutuksen järjestäjän profiilikertoimen mukaisella rahoituksella. Perusrahoituksen
harkinnanvaraista korotusta voidaan myöntää tarvittaessa myös pilottikoulutuksen järjestämisestä aiheutuviin ylimääräisiin kustannuksiin, jotka voivat aiheutua esimerkiksi
uusien toimintamallien kehittämisestä tai piloteista saatavien tulosten levittämisestä.
Rahoitusta ammatillisen osaamisen pilottien järjestämiseen voidaan tarpeen mukaan
myöntää yhtä lailla niille koulutuksen järjestäjille, joille on jo myönnetty rahoitusta pilottikoulutuksen järjestämiseen ensimmäisessä lisäsuoritepäätöksessä kuin myös sellaisille koulutuksen järjestäjille, joille kyseistä rahoitusta ei ole aiemmalla päätöksellä
myönnetty. Lisärahoitusta pilottien järjestämiseen on kuitenkin tarkoitus myöntää vain
rajatulle määrälle koulutuksen järjestäjiä toiminnan erityisluonteen vuoksi. Hakiessaan
rahoitusta pilottikoulutuksen järjestämiseen, koulutuksen järjestäjän tulee lisäksi ottaa
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huomioon, että pilottikoulutuksen osalta koulutuksen järjestäjältä edellytetään tavanomaista enemmän seurantaa ja raportointia.
Ammatillisen osaamisen pilottien toteutus ja seuranta
Ammatillisen osaamisen pilotteja tulee valmistella siten, että pilottikoulutuksia voitaisiin
mahdollisimman paljon käynnistää jo kuluvan vuoden aikana. Uusia opiskelijoita pilottikoulutuksiin voidaan ottaa vielä koko kalenterivuoden 2019 ajan, kuitenkin siten että
koulutukset tulee voida saattaa päätökseen vuoden 2019 loppuun mennessä. Resurssit pilottien toteuttamiseen kohdennetaan koulutuksen järjestäjille kuitenkin kertaluonteisesti vuoden 2018 lisäsuoritepäätöksillä.
Ammatillisen osaamisen piloteilla ei ole vaikutusta koulutuksen järjestäjille vuodelle
2019 päätettävään tavoitteellisten opiskelijavuosien määrään eikä vuodelle 2019
myönnettävään rahoitukseen. Lisätalousarvioiden perusteella lisättävällä pilottikoulutuksella voi sitä vastoin olla välillisiä vaikutuksia koulutuksen järjestäjien myöhempien
vuosien rahoitukseen. Esimerkiksi vuosien 2020 ja 2021 perusrahoituksen tasoon se
voi vaikuttaa vuosien 2018 ja 2019 toteumatietojen perusteella muodostuvan koulutuksen järjestäjän profiilikertoimen kautta.
Ministeriö kiinnittää koulutuksen järjestäjien huomiota siihen, että mikäli koulutuksen järjestäjän piloteissa toteuttamat tutkinnon osaa pienemmät kokonaisuudet on muodostettu tutkinnon perusteissa määrätyn tutkinnon osan tai tutkinnon
osien ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista, pilottikoulutus katsotaan rahoituksessa tutkintokoulutukseksi, vaikka henkilön tavoitteeksi ei olisikaan henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa asetettu kokonaisen tutkinnon tai tutkinnon osan suorittaminen. Tällä tavoin tutkinnon osien
ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista muodostetut tutkinnon osaa pienemmät osaamiskokonaisuudet pystytään erottamaan seurannassa muusta ammatillista
osaamista syventävästä ja täydentävästä koulutuksesta, jolla ei ole valtakunnallisesti
yhteneviä ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita. Tutkintokoulutus ei voi sisältyä rahoituksessa muun ammatillisen koulutuksen kustannusryhmään tutkinnon osaa
pienempänäkään kokonaisuutena.
Ministeriö tulee seuraamaan lisätalousarvioiden perusteella käynnistettyjen pilottien toteutusta ja tuloksia. Tulosten perustella arvioidaan muun muassa tutkinnon osaa pienempien, tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksiin ja osaamistavoitteisiin perustuvien
osaamiskokonaisuuksien tosiasiallista tarvetta sekä tarvetta kehittää tutkinnon perusteita ja rahoitusjärjestelmää edelleen tältä osin. Koulutuksen järjestäjien tulee varautua
raportoimaan pilotteihin kohdennettavien opiskelijavuosien käytöstä Opetushallituksen
vuotta 2018 koskevan kustannustiedonkeruun yhteydessä alkuvuodesta 2019 ja vuotta
2019 koskevan kustannustiedonkeruun yhteydessä alkuvuodesta 2020. Lisäksi pilottien päätyttyä kerätään alkuvuodesta 2020 laajemmin tietoa vuonna 2018 ja 2019 toteutetuista pilottikoulutuksista. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus informoivat tarkemmin seurantatietojen keräämisestä kuluvan vuoden aikana.

4.Koulutuksen järjestäjien esitysten, hakemusten ja muiden tietojen toimittaminen sekä rahoituksen perusteena käytettävien tietojen tarkistaminen ja korjaaminen
Vuoden 2019 suoritepäätöksen valmistelu
Koulutuksen järjestäjiä pyydetään toimittamaan edellä luvussa 2 esitetyn mukaisesti
vuoden 2019 suoritepäätöksen valmistelua varten
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tarvittaessa esitys koulutuksen järjestäjälle kohdennettavasta tavoitteellisten
opiskelijavuosien määrästä tarvittavine lisäkohdennuserittelyineen
tarvittaessa hakemus perusrahoituksen harkinnanvaraisesta korotuksesta
tarvittaessa korjauspyyntö koskien suoritusrahoituksen laskennan perusteena
olevia suoritteita ja
tarvittaessa korjauspyyntö koskien perusrahoituksen tavoitteellisten opiskelijavuosien painotusta.

Lisäksi kaikkien koulutuksen järjestäjien tulee tarkistaa Koski –järjestelmään tallentamansa opiskelijavuosia koskevat toteumatietonsa. Opetus- ja kulttuuriministeriö tulee
hyödyntämään Koski –järjestelmästä saatavia ajanjaksolta 1.1. – 31.10.2018 kertyneitä
opiskelijavuosien toteumatietoja valmistellessaan vuoden 2019 suoritepäätöksen tavoitteellisia opiskelijavuosia. Koulutuksen järjestäjien tulee huolehtia siitä, että kyseisen
ajanjakson opiskelijavuositiedot ovat kattavasti ja virheettömästi saatavissa Koski –
järjestelmästä marraskuun alusta lukien. Koski –järjestelmän tietojen tarkistamisen tueksi Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisee nettisivullaan suoritepäätöksen valmistelua
koskevan aineiston yhteydessä raportin, jossa on koulutuksen järjestäjittäin Koski –
järjestelmään tallennettujen tietojen mukaisesti lasketut opiskelijavuositoteumat ajanjaksolta 1.1.-30.9.2018.
Kaikkien koulutuksen järjestäjien tulee ilmoittaa ministeriölle ajanjaksolla 1.1. –
31.10.2018 toteutuneiden opiskelijavuosien määrä muussa ammatillisessa koulutuksessa (ammatillista osaamista syventävä tai täydentävä koulutus sekä ansio- ja liikennelentäjän, lennonjohtajan tai kaupunkiraideliikenteen kuljettajien tehtäviin valmistava
koulutus), koska niitä ei tallenneta Koski –järjestelmään. Niin ikään kaikkien koulutuksen järjestäjien tulee ilmoittaa arvionsa loppuvuoden 2018 opiskelijavuosien toteumasta sekä Koski –järjestelmään tallennettavan koulutuksen, että muun ammatillisen koulutuksen osalta.
Vuoden 2019 suoritepäätöksen valmistelu edellyttää, että pyydetyt opiskelijavuosien toteutumisen seurantaan tarvittavat tiedot saadaan kaikilta koulutuksen järjestäjiltä, riippumatta siitä toimittaako koulutuksen järjestäjä muita esityksiä, hakemuksia tai korjauspyyntöjä suoritepäätöksen valmisteluun liittyen. Myös niiden koulutuksen järjestäjien tulee toimittaa pyydetyt tiedot, joiden kumotun lain (631/1998) perusteella myönnetyn ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämisluvan voimassaolo jatkuu ammatillisesta
koulutuksesta annetun lain (531/2017) 134 §:n mukaisesti siirtymäkauden ajan.
Suoritusrahoituksen laskennassa käytettävien suoritteiden tarkistaminen. Koulutuksen
järjestäjien tulee tarkistaa, vastaavatko varainhoitovuoden 2019 suoritusrahoituksen
laskennassa käytettäväksi aiotut vuoden 2017 tutkintotiedot järjestäjän Tilastokeskukselle ilmoittamia tietoja. Mikäli tiedoissa on korjattavaa, toimitetaan korjaukset suoraan
Tilastokeskukseen osoitettuna Reija Vennolle (reija.vento@stat.fi) ja Anna Loukkolalle
(anna.loukkola@stat.fi) viimeistään 23.10.2018. Tämän jälkeen korjauksia ja täydennyksiä ei oteta enää vastaan.
Perusrahoituksen tavoitteellisten opiskelijavuosien painotuksen laskennassa käytettävien pohjatietojen tarkistaminen. Koulutuksen järjestäjien tulee tarkistaa, vastaavatko
varainhoitovuoden 2019 perusrahoituksen laskennassa tarvittavat vuoden 2017 opiskelijavuositiedot järjestäjän Opetushallitukselle ilmoittamia tietoja. Mikäli tiedoissa on korjattavaa, ilmoitetaan korjaustarpeista Opetushallitukseen kyseisten tiedonkeruiden yhteyshenkilöille viimeistään 23.10.2018. Tämän jälkeen korjauksia ja täydennyksiä ei
oteta enää vastaan.
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Lisätietoja suoritepäätöksen valmistelusta, ministeriölle toimitettava vastauslomake,
tarkistettavat aineistot sekä tarkempaa ohjeistusta esitysten, hakemusten, korjauspyyntöjen ja muiden tietojen toimittamisesta julkaistaan ministeriön nettisivuilla 5.10.2018
mennessä osoitteessa minedu.fi/suoritepaatosten-valmistelu. Hakemusten valmistelussa tarvittavaa aineistoa täydennetään nettisivuilla tarpeellisin osin mahdollisimman pian
lokakuun aikana. Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää lisäksi lokakuun aikana koulutuksen järjestäjille kaksi webinaaria, joissa käydään läpi suoritepäätösten ja hakemusten valmisteluun liittyviä kysymyksiä. Webinaarien ajankohdasta ja sisällöstä tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.
Koulutuksen järjestäjien tulee toimittaa opiskelijavuosiesityksensä, perusrahoituksen
harkinnanvaraista korotusta koskevat hakemuksensa sekä pyydetyt opiskelijavuosia
koskevat tiedot opetus- ja kulttuuriministeriöön 31.10.2018 mennessä. Edellä mainitut
toimitetaan ministeriön nettisivuilla julkaistavalla yhdellä sähköisellä lomakkeella. Koulutuksen järjestäjien tulee lisäksi toimittaa sähköisen lomakkeen sisältöä vastaavat tiedot allekirjoitettuna ja päivättynä asiakirjana opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon
postitse osoitteeseen PL 29, 00023 VALTIONEUVOSTO tai suoraan valtioneuvoston
yhteiseen toimipisteeseen osoitteessa Ritarikatu 2 B, 00170 HELSINKI. Ministeriö käsittelee ainoastaan ne esitykset ja hakemukset, jotka on toimitettu määräajassa.
Ministeriön tarkoituksena on tehdä vuoden 2019 rahoitusta koskeva suoritepäätös
30.11.2018 mennessä. Työvoimakoulutuksen opiskelijavuosien kohdentamisesta ministeriö kuulee ennen päätöksentekoa työ- ja elinkeinoministeriötä.
Vuoden 2018 toisen lisäsuoritepäätöksen valmistelu
Koulutuksen järjestäjiä pyydetään toimittamaan edellä luvussa 3 esitetyn perusteella
mahdollinen hakemuksensa ammatillisen osaamisen pilottien järjestämiseen



tarvittavaksi tavoitteellisten opiskelijavuosien määräksi, josta erikseen työvoimakoulutukseen kohdennettavaksi opiskelijavuosien määräksi sekä
poikkeustapauksessa lisäksi tarvittavaksi perusrahoituksen harkinnanvaraisen
korotuksen määräksi.

Sähköinen hakulomake tarkempine ohjeineen sekä lisätietoa lisäsuoritepäätöksen valmistelusta ja hakemusten toimittamisesta julkaistaan ministeriön nettisivuilla 5.10.2018
mennessä osoitteessa minedu.fi/lisasuoritepaatosten-valmistelu.
Hakemukset tulee toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriöön 31.10.2018 mennessä
sähköisellä lomakkeella. Koulutuksen järjestäjien tulee lisäksi toimittaa sähköisen lomakkeen sisältöä vastaavat tiedot allekirjoitettuna ja päivättynä asiakirjana opetus- ja
kulttuuriministeriön kirjaamoon postitse osoitteeseen PL 29, 00023 VALTIONEUVOSTO tai suoraan valtioneuvoston yhteiseen toimipisteeseen osoitteessa Ritarikatu 2 B,
00170 HELSINKI. Ministeriö käsittelee ainoastaan ne hakemukset, jotka on toimitettu
määräajassa.
Ministeriön tarkoituksena on tehdä vuoden 2018 rahoitusta koskeva lisäsuoritepäätös
22.11.2018 mennessä. Työvoimakoulutuksen opiskelijavuosien kohdentamisesta ministeriö kuulee ennen päätöksentekoa työ- ja elinkeinoministeriötä.
Vuoden 2019 strategiarahoituspäätösten valmistelu
Opetus- ja kulttuuriministeriö ohjeistaa koulutuksen järjestäjiä varainhoitovuoden 2019
strategiarahoituksen hakemisesta lokakuun aikana. Alustavan aikataulun mukaan kou-
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lutuksen järjestäjiä pyydetään toimittamaan strategiarahoitusta koskevat hakemuksensa opetus- ja kulttuuriministeriöön vuoden 2018 loppuun mennessä. Ministeriön tarkoituksena on tehdä strategiarahoitusta koskevat päätökset vuoden 2019 alkupuolella.
Lisätietoja vuoden 2019 strategiarahoituksen valmistelusta sekä tarkemmat ohjeistukset hakemusten toimittamisesta vastauslomakkeineen julkaistaan ministeriön nettisivuilla osoitteessa minedu.fi/strategiarahoitus.
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