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Ammatillisen koulutuksen järjestäjät  

 

Varainhoitovuoden 2023 varsinaisella suoritepäätöksellä myönnettävän 
rahoituksen hakeminen 

Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää joulukuussa tehtävällä varsinaisella suoritepäätöksellä am-
matillisen koulutuksen järjestäjien tavoitteellisten opiskelijavuosien määrät ja perusrahoituksen 
harkinnanvaraisen korotuksen euromäärät varainhoitovuodelle 2023. Osa tavoitteellisista opiskeli-
javuosista ja perusrahoituksesta jätetään jaettavaksi varainhoitovuoden aikana tehtävillä lisäsuo-
rite- ja oikaisupäätöksillä. Varsinaisessa suoritepäätöksessä vahvistetaan myös vuoden 2023 suori-
tus- ja vaikuttavuusrahoituksen laskennassa käytettävät suoritteet ja perusrahoituksen tavoitteel-
listen opiskelijavuosien painotus. Lisäksi vahvistetaan yksityisille koulutuksen järjestäjille maksetta-
vien arvonlisäverokorvausten euromäärät. 

Suoritepäätöksen valmistelu perustuu tässä vaiheessa hallituksen 19.9.2022 eduskunnalle antaman 
vuoden 2023 talousarvioesityksen mukaiseen määrärahatasoon ja tavoitteellisten opiskelijavuosien 
määrään. Arvonlisäverokorvausten euromäärää tarkennetaan marraskuussa annettavassa hallituk-
sen täydentävässä talousarvioesityksessä. Lisäksi täydentävään talousarvioesitykseen voi sisältyä 
muitakin ammatillisen koulutuksen määrärahaa koskevia muutosesityksiä. 

Koulutuksen järjestäjien tulevan varainhoitovuoden rahoitus määräytyy eduskuntaehdolla tehtävän 
varsinaisen suoritepäätöksen perusteella ja se myönnetään koulutuksen järjestäjille rahoituspää-
töksellä, joka tehdään vuoden lopussa sen jälkeen, kun eduskunta on hyväksynyt talousarvion. 

Tässä kirjeessä ohjeistetaan koulutuksen järjestäjiä tavoitteellisten opiskelijavuosien ja perusrahoi-
tuksen harkinnanvaraisen korotuksen hakemisesta sekä muista koulutuksen järjestäjiltä edellytet-
tävistä tehtävistä varainhoitovuoden 2023 rahoituksen määräämiseksi. 

Koulutuksen järjestäjiä informoidaan myös oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen uudista-
misen kokeiluun kohdennettavan lisärahoituksen haku- ja myöntöprosessista. Tämä lisärahoitus on 
tarkoitus myöntää koulutuksen järjestäjille vuoden 2023 ensimmäisellä lisäsuoritepäätöksellä. Li-
säksi järjestäjiä informoidaan ohjeistuksen muuttumisesta koskien oppivelvollisuuslain mukaisia 
erityisiä majoitus- ja matkakorvauksia, jotka koulutuksen järjestäjän tulee korvata oppivelvollisille. 
Kustannukset erityisiä majoitus- ja matkakorvauksia korvataan koulutuksen järjestäjille hakemuk-
sesta vuoden 2023 lopulla tehtävällä lisäsuoritepäätöksellä. 

Vuoden 2023 strategiarahoituksen hakemisesta ohjeistetaan myöhemmin erikseen. 
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1. Ammatillisen koulutuksen rahoituksen määräytymisperusteissa vuonna 2023 ta-
pahtuvat muutokset 

Vuonna 2023 ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmässä tapahtuu rahoitusjärjestelmän voi-
maantuloon liittyviin siirtymäsäännöksiin perustuvia määräytymisperusteiden muutoksia ainoas-
taan vaikuttavuusrahoituksen osiossa. Tutkinnon ja tutkinnon osia suorittaneiden työllistymisen ja 
jatko-opintoihin siirtymisen sekä opiskelijapalautteen lisäksi vuoden 2023 rahoituksen määräyty-
misperusteeksi mukaan tulee työelämäpalaute. Työelämäpalaute muodostuu kahdella eri kyselyllä 
saadusta palautteesta: työpaikkaohjaajakyselyn palautteesta (3/4 painolla) sekä työpaikkakyselyn 
palautteesta (1/4 painolla). Työelämäpalautteen tulo osaksi vaikuttavuusrahoitusta vaikuttaa rahoi-
tusosuuksiin siten, että vuodesta 2023 alkaen työllistymisen ja jatko-opintoihin siirtymisen osuus 
laskennallisesta rahoituksesta on 7 prosenttina, opiskelijapalautteen osuus 1,5 prosenttia ja työelä-
mäpalautteen osuus 1,5 prosenttia. 

Työelämäpalautteesta on säädetty ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteasetuk-
sissa (1244/2020 ja 905/2021). Tämän lisäksi parhaillaan lausuntokierroksella (19.10. - 16.11.2022) 
on ehdotus asetusmuutokseksi, jonka mukaan osa-aikaisen työpaikalla tapahtuvan osaamisen 
hankkimisen osalta työelämäpalautetta koskevaa säännöstä sovellettaisiin ensimmäisen kerran 
myönnettäessä varainhoitovuoden 2025 rahoitusta. Tämä tarkoittaisi, että vuosien 2023 ja 2024 
rahoituksen laskennassa kaikki työpaikkajaksot olisivat kokoaikaisia. 

Perusrahoituksesta pääosa kohdennetaan entiseen tapaan tavoitteellisten opiskelijavuosien mää-
rän perusteella ja pieni osa harkinnanvaraisena korotuksena. Suoritusrahoituksessa rahoituksen 
perusteena ovat niin ikään kuluvan vuoden tapaan tutkinnot sekä tutkinnon osien osaamispisteet. 

 

2. Ammatillisen koulutuksen määräraha ja tavoitteelliset opiskelijavuodet vuoden 
2023 talousarvioesityksessä 

Hallituksen vuoden 2023 varsinaisen talousarvioesityksen mukainen ammatillisen koulutuksen 
määräraha on 2 054 909 000 euroa, josta laskennallisen rahoituksen osuus on 2 039 909 000 euroa 
ja strategiarahoituksen osuus 15 000 000 euroa. Laskennallisesta rahoituksesta perusrahoituksen 
osuus on 1 427 936 000 euroa, suoritusrahoituksen osuus 407 982 000 euroa ja vaikuttavuusrahoi-
tuksen osuus 203 991 000 euroa. 

Talousarvioesityksen mukaan ammatillisen koulutuksen määräraha kasvaa noin 55,4 milj. euroa 
kuluvan vuoden varsinaiseen talousarvioon verrattuna. Määrärahaa kasvattaa eniten valtion ja kun-
tien rahoitusosuuksiin tehtävä ammatillisen koulutuksen indeksin (3,7 %) mukainen tarkistus (lisäys 
yhteensä noin 71,4 milj. euroa). Ammatillisen koulutuksen rahoituspohjan vahvistamiseksi lisätään 
määrärahaa pysyvästi 50 milj. eurolla. Oppivelvollisuuden laajentamisesta aiheutuva määrärahan 
asteittainen lisäys on noin 9,2 milj. euroa. Lisäksi hallitus päätti budjettiriihessä 7,8 milj. euron ker-
taluonteisesta lisäyksestä työvoimakoulutuksena järjestettävän hoiva-avustajakoulutuksen lisää-
miseksi. Ammatillisen koulutuksen määrärahaa pienentää opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen 
sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin varatun lisärahoituksen päättyminen (-70 milj. euroa) ja 
lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen hoitajamitoituksen muutokseen varautumiseksi varatun määrä-
aikaisen lisärahoituksen asteittainen väheneminen (-13 milj. euroa). 

Talousarvioesityksessä ammatillisen koulutuksen tavoitteellisten opiskelijavuosien määrä on enin-
tään 182 700, josta työvoimakoulutuksena järjestettävään koulutukseen tulee kohdentaa vähintään 
8 800 opiskelijavuotta. Opiskelijavuosien enimmäismäärä on 500 pienempi kuin kuluvan vuoden 
varsinaisessa talousarviossa, mutta työvoimakoulutukseen kohdennettavien opiskelijavuosien vä-
himmäismäärä 700 suurempi kuin kuluvan vuoden varsinaisessa talousarviossa. Muutos tavoitteel-
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listen opiskelijavuosien enimmäismäärässä aiheutuu lähihoitajakoulutukseen kohdennettavan lisä-
rahoituksen vähenemisestä (-1 200 opiskelijavuotta) ja työvoimakoulutuksena järjestettävän hoiva-
avustajakoulutuksen lisäämisestä (+700 opiskelijavuotta).  

Varsinaisen suoritepäätöksen valmistelu perustuu tässä vaiheessa hallituksen 19.9.2022 eduskun-
nalle antaman vuoden 2023 talousarvioesityksen mukaiseen määrärahatasoon ja tavoitteellisten 
opiskelijavuosien määrään. 
 

3. Vuoden 2023 varsinaisella suoritepäätöksellä päätettävät tavoitteelliset opiskelija-
vuodet 

Tavoitteellisten opiskelijavuosien myöntämisen perusteet 

Väestökehityksen alueellinen eriytyminen ja työelämän osaamistarpeiden muutokset edellyttävät 
jatkuvia muutoksia myös ammatillisen koulutuksen alueellisessa ja –alakohtaisessa tarjonnassa. 
Työvoiman saatavuus- ja kohtaanto-ongelmien ratkaisemiseen tarvitaan toimia sekä nuorten työl-
listymisen edistämiseksi, että työikäisen väestön osaamistason parantamiseksi. Keskeistä on var-
mistaa oppivelvollisten koulutuksen hyvä saavutettavuus ja laatu sekä vastata samanaikaisesti 
myös kasvaviin jatkuvan oppimisen tarpeisiin. Ammatillisen koulutuksen järjestäjien tulee kyetä 
vastaamaan palveluvalikoimallaan oman toiminta-alueensa moninaisiin tarpeisiin. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää varsinaisella suoritepäätöksellä vuoden 2023 tavoitteellisten 
opiskelijavuosien järjestäjäkohtaisesta kohdentamista. Tavoitteena on varmistaa talousarvion opis-
kelijavuosiresurssin tehokas ja tarkoituksenmukainen käyttö. Ministeriö voi lisätä kuluvan vuoden 
varsinaiseen suoritepäätökseen verrattuna tavoitteellisia opiskelijavuosia sellaisille koulutuksen 
järjestäjille, jotka hakemusten ja tilastotietojen perusteella pystyvät parhaiten koulutustarjonnal-
laan tukemaan työvoiman saatavuutta ja kohtaantoa ensisijaisilla toiminta-alueillaan huomioiden 
erityisesti huoltovarmuuden turvaamisen kannalta keskeisten alojen koulutus. Tavoitteellisia opis-
kelijavuosia voidaan osoittaa lisää myös järjestäjille, joille hakemusten ja tilastotietojen perusteella 
arvioituna oppivelvollisia näyttäisi hakeutuvan tai ohjattavan ennakoitua enemmän. Myös tutkinto-
koulutukseen valmentavan koulutuksen (TUVA) opiskelijamäärän kasvu voidaan ottaa huomioon 
koulutuksen järjestäjän tavoitteellisten opiskelijavuosien tasoa arvioitaessa. 

Vuoden 2023 varsinaisella suoritepäätöksellä koulutuksen järjestäjän tavoitteellisten opiskelijavuo-
sien määrää voidaan alentaa vuoden 2022 varsinaisen suoritepäätöksen tasoon nähden esimerkiksi 
silloin, jos kuluvan vuoden toteutuvat opiskelijavuodet näyttävät jäävän alle varsinaisessa suorite-
päätöksessä päätetyn tason. Opiskelijavuosien tasoa voidaan alentaa myös silloin, jos koulutuksen 
järjestäjän koulutustarjonta ei vastaa alueen työvoiman tarvetta tai väestön koulutuskysyntää. Li-
säksi ministeriö voi tehdä muutoinkin tarvittavia vähennyksiä koulutuksen järjestäjien tavoitteellis-
ten opiskelijavuosien määrään, jotta edellä kuvatut välttämättömät uudelleenkohdennukset pysty-
tään toteuttamaan. 

Vuodelle 2023 tavoitteellisia opiskelijavuosia on jaettavissa 500 vähemmän ja työvoimakoulutuk-
seen kohdennettavia opiskelijavuosia 700 enemmän varsinaisen talousarvion perusteella kuin 
vuonna 2022. Muutos tavoitteellisten opiskelijavuosien määrissä aiheutuu lähihoitajakoulutukseen 
kohdennettavien opiskelijavuosien vähenemisestä 1 200 opiskelijavuodella ja työvoimakoulutuk-
sena järjestettävän hoiva-avustajakoulutuksen lisäämisestä 700 opiskelijavuodella. 

Opiskelijavuosiresurssin tehokkaan käytön varmistamiseksi ja akuutteihin tarpeisiin vastaamiseksi 
ministeriö jättää pienen osan tavoitteellisista opiskelijavuosista jaettavaksi varainhoitovuoden 2023 
aikana tehtävällä lisäsuoritepäätöksellä. 
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Lähihoitajakoulutuksen lisääminen 

Henkilöstömitoituksen muutoksesta tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen laitoshoidon toi-
mintayksikössä päätettäessä asetettiin tavoitteeksi 5 000 uuden lähihoitajan kouluttaminen vuo-
teen 2025 mennessä. Määräaikainen lisäys ammatillisen koulutuksen määrärahaan oli yhteensä 
133 milj. euroa ja se jaksotettiin viidelle vuodelle seuraavasti: 16,5 milj. euroa vuonna 2020, 27 milj. 
euroa vuonna 2021, 43 milj. euroa vuonna 2022, 30 milj. euroa vuonna 2023 ja 16,5 milj. euroa 
vuonna 2024. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö kohdensi jo vuoden 2019 lisäsuoritepäätöksellä (OKM/33/221/2019) 
varainhoitovuodelle 2019 jaettavaksi jätetyistä opiskelijavuosista 500 lähihoitajakoulutuksen lisää-
miseen, erityispainotuksena ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen. Vuoden 2020 neljänteen lisäta-
lousarvioon perustuen ministeriö lisäsi varainhoitovuoden aikana sosiaali- ja terveysalan koulutusta 
järjestäville koulutuksen järjestäjille 1 673 opiskelijavuotta toisella lisäsuoritepäätöksellä 
(VN/15767/2020) ja 386 tavoitteellista opiskelijavuotta kolmannella lisäsuoritepäätöksellä 
(VN/24305/2020). Vuodelle 2021 ministeriö lisäsi lähihoitajakoulutukseen varsinaisella suoritepää-
töksellä (VN/22726/2020) 2 772 opiskelijavuotta. Vuodelle 2022 ministeriö lisäsi lähihoitajakoulu-
tukseen varsinaisella suoritepäätöksellä (VN/27041/2021) oikaisupäätökset mukaan lukien 3 106 
opiskelijavuotta ja tarkoituksena on lisätä vielä noin 1 200 opiskelijavuotta marraskuussa tehtävällä 
toisella lisäsuoritepäätöksellä (VN/24867/2022). 

Vuonna 2023 lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen kohdennettavien määräaikaisten opiskelijavuo-
sien määrä on noin 3 100. Vuodelle 2023 haettavaa opiskelijavuosilisäystä voidaan käyttää edeltä-
vien vuosien lisärahoituksilla käynnistettyjen koulutusten loppuunsaattamiseen ja myös uusien 
koulutusten käynnistämiseen. Lähihoitajakoulutukseen määräaikaisesti lisättäviä opiskelijavuosia 
voidaan käyttää myös sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon aiemmin suorittaneiden osaamisen 
täydentämiseen ikääntyvien hoitoon ja kuntoutumiseen. Tavoitteena on, että valtaosa lisärahoituk-
silla toteutetuista lähihoitajakoulutuksista voitaisiin saattaa loppuun viimeistään vuoden 2025 ai-
kana. Opiskelijavuosilisäystä ei tarvitse käyttää kokonaisuudessaan varainhoitovuoden 2023 aikana.  

Opiskelijavuosilisäystä lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen hakevalla koulutuksen järjestäjällä tulee 
olla lupa sosiaali- ja terveysalan perustutkintokoulutuksen järjestämiseen 1.1.2023 lukien. Koulu-
tuksen järjestäjän tulee esittää hakemuksessaan suunnitelma vuosittain aloittavien lähihoitajaopis-
kelijoiden määristä ja tavoitteellisista valmistumisajankohdista. Lähihoitajakoulutuksen opiskelija-
vuosien lisäysesityksen tulee olla sellainen, jonka koulutuksen järjestäjä pystyy toteuttamaan nor-
maalin lähihoitajakoulutuksensa lisäksi. Suunnitelman tulee olla realistinen myös opiskelijarekry-
toinnin sekä tarkoitukseen palkattavan henkilöstön saatavuuden näkökulmasta. 

Lisärahoituksella käynnistettävillä koulutuksilla tähdätään koko tutkinnon suorittamiseen, jollei 
kyse ole aiemmin sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneen osaamisen täydentämisestä 
ikääntyvien hoitoon ja kuntoutumiseen. Tämä lisärahoitus ei ole tarkoitettu hoiva-avustajan tehtä-
viin kouluttamiseen. Koulutuksiin ei tämän vuoksi tule valita opiskelijoita, joilla ei arvioida olevan 
edellytyksiä koko tutkinnon suorittamiseen. Opiskelijoita valittaessa on aina noudatettava opiskeli-
jaksi ottamisen perusteita mukaan lukien SORA-lainsäädäntö. Vieraskielisten hakijoiden opiskelija-
valinnassa koulutuksen järjestäjän on varmistettava, että hakijan kielitaidon lähtötaso on riittävä 
opinnoista ja työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta selviytymiseen, ja että henkilö kykenee val-
mistuttuaan työskentelemään lähihoitajana huomioiden alan vaatimukset koskien potilas- ja asia-
kasturvallisuutta. 

Ministeriö seuraa tiiviisti lähihoitajakoulutukseen tehtyjen opiskelijavuosikohdennusten toteutu-
mista.  Sosiaali- ja terveysalan perustutkintokoulutuksen opiskelijavuosimääriä ja suorituksia tar-
kastellaan kokonaisuutena ja erikseen ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalan osalta. 
Seurannassa käytetään pääosin Koski-tietovarannon tietoja ja suoritepäätöshakujen yhteydessä 
koulutuksen järjestäjiltä kerättäviä tietoja. Seurantatietojen perusteella arvioidaan koulutuksen 
järjestäjien aikaansaamia tuloksia suhteessa niiden saamaan lisärahoitukseen. Mikäli koulutuksen 
järjestäjä ei ole riittävästi kyennyt lisäämään lähihoitajakoulutusta tai lisäresurssilla ei muutoin ole 



    5 (12) 
   

saavutettu asetettuja tavoitteita, tämä voi pienentää järjestäjän osuutta tarkoitukseen nyt kohden-
nettavien opiskelijavuosien kokonaismäärästä. Lähtökohtaisesti lisärahoitusta saaneiden koulutuk-
sen järjestäjien lähihoitajakoulutukseen kohdennettavat opiskelijavuodet vähenevät keskimäärin 
noin 30 % kuluvan vuoden kohdennuksista lisärahoituksen kokonaismäärän vähenemisen johdosta. 

Työvoimakoulutuksena järjestettävän hoiva-avustajakoulutuksen lisääminen 

Hallituksen 19.9.2022 eduskunnalle antamassa vuoden 2023 talousarvioesityksessä ammatillisen 
koulutuksen määrärahaan ehdotetaan 7,8 milj. euron kertaluonteista lisäystä työvoimakoulutuk-
sena järjestettävän hoiva-avustajakoulutuksen lisäämiseksi. Lisäksi hallitus päätti 27.10.2022 eh-
dottaa vuoden 2022 neljännessä lisätalousarvioesityksessään tarkoitukseen 3,1 milj. euroa. Tavoit-
teeksi asetettiin yhteensä 1 000 uuden hoiva-avustajan kouluttaminen työvoimakoulutuksena vuo-
sien 2022-2024 aikana. Talousarvioesityksessä ehdotetaan myös 10,8 milj. euron määrärahalisäystä 
Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen (Jotpa) kautta rahoitettaviin hoiva-avustaja-
koulutuksiin ja niin ikään vuoden 2022 neljännessä lisätalousarvioesityksessä lisäksi 5,4 milj. euroa. 
Palvelukeskuksen rahoituksella tavoitteeksi asetettiin kouluttaa yhteensä 1 500 uutta hoiva-avusta-
jaa vuosien 2022-2025 aikana. 

Lisämäärärahaa työvoimakoulutuksena järjestettävän hoiva-avustajakoulutuksen lisäämiseen hae-
taan pääasiassa tavoitteellisten opiskelijavuosien lisäyksenä, mutta perustellusta syystä sitä voi-
daan hakea myös perusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuksena (ks. luku 4). Tavoitteena on 
hoiva-avustajakoulutusten mahdollisimman ripeä käynnistyminen. Esitysten tulee silti olla realisti-
sia myös opiskelijarekrytoinnin ja henkilöstön saatavuuden osalta. Ministeriö hyödyntää päätök-
senteossa toisen lisäsuoritepäätöksen haussa muodostunutta tilannekuvaa siitä, miten paljon, millä 
aikataululla ja millaisille kohderyhmille koulutuksen järjestäjät pystyisivät lisäämään erityisesti työ-
voimakoulutuksena järjestettävää hoiva-avustajakoulutusta. Koulutuksen järjestäjät voivat tässä 
haussa tarvittaessa tarkentaa aiemmin esittämiään suunnitelmia. 

Hoiva-avustajakoulutukseen kohdennettavaa lisärahoitusta hakevalla koulutuksen järjestäjällä tu-
lee olla lupa sosiaali- ja terveysalan perustutkintokoulutuksen järjestämiseen, koska sosiaali- ja ter-
veysministeriön suosituksen mukaan hoiva-avustajan välittömän asiakastyön tehtävien osaamis-
vaatimuksia vastaa kaksi kyseisen tutkinnon osaa, kasvun ja osallisuuden edistäminen (25 osp) sekä 
ikääntyvien osallisuuden edistäminen (35 osp). Lisäksi koulutuksen järjestäjällä tulee olla luvassaan 
työvoimakoulutuksen tehtävä. Esitykset tulee valmistella tarpeellisin osin yhteistyössä alueellisten 
työvoimaviranomaisten kanssa. 

Ukrainasta tulleille pakolaisille järjestettävä ammatillinen koulutus ja tutkintokoulu-
tukseen valmentava koulutus 

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on johtanut Ukrainasta sotaa paenneiden ja tilapäistä suojelua hake-
vien määrän nopeaan kasvuun myös Suomessa. Tilannetta ammatillisen koulutuksen ja tutkinto-
koulutukseen valmentavan koulutuksen (TUVA) näkökulmasta on kuvattu ministeriön 19.9.2022 
päivätyssä vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen rahoituksen hakua ohjeistavassa kirjeessä 
(VN/24867/2022-OKM-1). 

Hallitus päätti 27.10.2022 ehdottaa vuoden 2022 neljännessä lisätalousarvioesityksessään kolmen 
miljoonan euron lisämäärärahaa Ukrainasta tulleille pakolaisille järjestettävään ammatilliseen kou-
lutukseen ja tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen. Lisärahoitus jaetaan koulutuksen 
järjestäjille toisella lisäsuoritepäätöksellä. Hallituksen tarkoituksena on päättää vuoden 2023 ta-
lousarvioesitystä täydentävästä esityksestä 17.11.2022. Mikäli myös tähän esitykseen tulisi sisälty-
mään lisämäärärahaa ukrainalaisille pakolaisille järjestettävään ammatilliseen koulutukseen ja 
TUVA-koulutukseen, lisärahoitus kohdennettaisiin koulutuksen järjestäjille varsinaisella suoritepää-
töksellä joulukuussa. Tähän varautumiseksi koulutuksen järjestäjiltä pyydetään esityksiä määrära-
hatarpeista Ukrainasta tulleille pakolaisille tarvittavan koulutuksen järjestämiseksi vuonna 2023. 
Esitysten tulisi mahdollisuuksien mukaan perustua alueiden viranomaisyhteistyössä tehtyihin tar-
vearvioihin. 

https://okm.fi/documents/1410845/133901774/VN_24867_2022+Varainhoitovuoden+2022+aikana+jaettavaksi+j%C3%A4tetyn+perusrahoituksen+ja_.pdf/c784a0eb-8812-c92e-8f95-07bd259079b4/VN_24867_2022+Varainhoitovuoden+2022+aikana+jaettavaksi+j%C3%A4tetyn+perusrahoituksen+ja_.pdf?t=1667206374115
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Mahdollista lisämäärärahaa ukrainalaisille pakolaisille järjestettävään ammatilliseen koulutukseen 
ja/tai tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen (TUVA) haetaan pääasiassa tavoitteellisina 
opiskelijavuosina. Perustellusta syystä lisärahoitusta voidaan hakea myös perusrahoituksen harkin-
nanvaraisena korotuksena (ks. luku 4). 

Ministeriö hyödyntää päätöksenteossa toisen lisäsuoritepäätöksen haussa muodostunutta tilanne-
kuvaa Ukrainasta tulleille pakolaisille järjestettävän ammatillisen koulutuksen ja ammatillisen kou-
lutuksen järjestäjien järjestämän TUVA-koulutuksen resurssitarpeista. Koulutuksen järjestäjät voi-
vat tässä haussa tarvittaessa tarkentaa aiemmin esittämiään tietoja ja suunnitelmia. 

 

4. Vuoden 2023 varsinaisella suoritepäätöksellä myönnettävät perusrahoituksen har-
kinnanvaraiset korotukset 

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 32 e §:n mukaan koulutuksen 
järjestäjälle myönnettävää perusrahoitusta voidaan korottaa harkinnanvaraisesti koulutuksen jär-
jestäjän toimintaan liittyvästä erityisestä syystä johtuen. Harkinnanvaraista korotusta voidaan eri-
tyisestä syystä myöntää myös varainhoitovuoden aikana. Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää 
hakemuksesta harkinnanvaraisesta korotuksesta. 

Toiminnan taloudellisten edellytysten turvaaminen 

Perusrahoituksesta jaetaan tarvittava euromäärä harkinnanvaraisena korotuksena koulutuksen jär-
jestäjien toiminnan taloudellisten edellytysten turvaamiseksi. Perusrahoituksen harkinnanvaraista 
korotusta voidaan myöntää: 

• yksittäisten koulutuksen järjestäjien kohdalla kustannusrakenteeltaan erityisen kalliin koulutuk-
sen järjestämisen turvaamiseksi. Tällöin kyseessä on yleensä profiililtaan erikoistunut koulutuk-
sen järjestäjä, jonka toiminnasta merkittävä osa on erityisen kallista koulutusta. 

• poikkeustapauksessa yksittäisen koulutuksen järjestämisen turvaamiseksi, mikäli laskennallinen 
rahoitus muodostuu koulutuksen käynnistymisen tai muun tilapäisen syyn taikka erityisen pe-
rustellun muun yksilöidyn syyn vuoksi kyseisen koulutuksen kustannuksiin nähden merkittä-
västi liian alhaiseksi, eikä koulutuksen järjestäjä pysty osoittamaan koulutukseen riittävää ra-
hoitusta sille myönnettävän kokonaisrahoituksen puitteissa tai 

• koulutuksen järjestäjän kokonaistaloudellisen tilanteen perusteella, mikäli pelkästään lasken-
nallisella rahoituksella ei ole mahdollista saavuttaa toiminnan kannalta riittävää rahoitustasoa. 

 

Koulutuksen järjestäjän suoriteperusteinen perusrahoitus, suoritusrahoitus tai vaikuttavuusrahoi-
tus voivat alentua myös järjestäjän suoritteiden suhteellisen osuuden tai laadun muuttumisen 
myötä, vaikka tavoitteellisten opiskelijavuosien määrässä ei tapahtuisikaan muutosta. Ministeriö 
kiinnittää koulutuksen järjestäjien huomiota siihen, että tällaisista pääosin koulutuksen järjestäjän 
toiminnan painopisteen muutoksista aiheutuva rahoitustason lasku ei ole yksinomaisena syynä riit-
tävä peruste saada perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta. 

Oppivelvollisuuden laajentaminen ja koulutuksen maksuttomuus 

Perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta voidaan myöntää oppivelvollisuuden laajentamisen 
edellyttämän maksuttoman koulutuksen kustannusten kattamiseksi, mikäli koulutuksen järjestä-
jälle oppimateriaaleista ja tarvikkeista aiheutuvat kustannukset ovat keskimääräisiä kustannuksia 
merkittävästi korkeammat. Harkinnanvaraista korotusta ei ole tarkoitettu monialaisille koulutuksen 
järjestäjille, koska niillä eri koulutusalojen oppimateriaali- ja tarvikekustannukset tasoittuvat keski-
määräisiksi kustannuksiksi, jolloin ne tulevat korvatuiksi keskimääräisten kustannusten perusteella 
säädetyn korotuskertoimen kautta. Profiililtaan selkeästi erikoistuneelle koulutuksen järjestäjälle 
korotusta voidaan myöntää, mikäli järjestäjä pystyy hakemuksessaan osoittamaan, että sille mak-
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suttomasta koulutuksesta aiheutuvat oppimateriaali- ja tarvikekustannukset ovat merkittävästi kes-
kimääräistä korkeammat, jolloin laskennallinen painokerroin ei huomioi järjestäjälle syntyviä kus-
tannuksia riittävästi. Oppimateriaaleista ja tarvikkeista aiheutuvien kustannusten kasvuksi huomioi-
daan vain sellaiset kustannukset, jotka ovat ennen oppivelvollisuuden laajentamista kuuluneet lain 
mukaan opiskelijan itsensä kustannettaviksi ja ovat siirtyneet oppivelvollisuuslain mukaisesti koulu-
tuksen järjestäjän kustannettaviksi. 

Oppivelvollisuuslain (1214/2020) 19-21 §:ssä säädetään erityisistä majoitus- ja matkakorvauksista, 
jotka koulutuksen järjestäjä korvaa oppivelvolliselle, jonka matka kodista lähimpään soveltuvaan 
lukioon tai monialaiseen ammatilliseen oppilaitokseen on yli 100 kilometriä tai myös lyhyemmille 
matkoille, jos päivittäinen koulumatka nopeinta matkustustapaa käyttäen kestää yli kolme tuntia. 
Nämä kustannukset korvataan koulutuksen järjestäjille hakemuksesta perusrahoituksen harkinnan-
varaisena korotuksena lähtökohtaisesti toteutuneiden kustannusten perusteella. Oppivelvollisuu-
den laajenemisen siirtymävuosina tämä harkinnanvarainen korotus myönnetään koulutuksen jär-
jestäjille vasta kunkin varainhoitovuoden loppupuolella tehtävällä lisäsuoritepäätöksellä, jotta kou-
lutuksen järjestäjillä on harkinnanvaraista korotusta hakiessaan riittävät tiedot kalenterivuoden 
aikana oppivelvollisille korvattavista majoitus- ja matkakustannuksista. Kuluvana vuonna harkin-
nanvaraista korotusta haettiin toisen lisäsuoritepäätöksen haussa, joka päättyi 28.10.2022. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö kiinnittää koulutuksen järjestäjien huomiota ohjeistuksen muuttumi-
seen oppivelvollisuuslaissa tarkoitetun monialaisen ammatillisen oppilaitoksen määritelmän osalta. 
Toisin kuin opetus- ja kulttuuriministeriö on aiemmin ohjeistanut, lain tarkoittamana monialaisena 
oppilaitoksena ei voida pitää säännönmukaisesti oppilaitosta, jossa on vähintään kaksi koulutus-
alaa. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 2.9.2022 antanut matkakorvausta koskevassa asiassa rat-
kaisun 1181/2022, jonka mukaan matkakorvausta määrättäessä on kiinnitettävä huomiota jokaisen 
oikeuteen lain mukaan hankkia toimeentulonsa valitsemallaan ammatilla. Tämän vuoksi monialai-
suuden käsitettä on tulkittava niin, että nämä perusoikeudet tulevat riittävästi turvatuiksi. Tällöin 
matkakorvauksen maksamista on edellytettävä silloinkin, kun opiskelijan olisi sinänsä mahdollista 
hakeutua sellaiseen ammatilliseen oppilaitokseen, johon hänen kotoaan on matkaa vähemmän 
kuin 100 kilometriä, jos oppilaitosta ei ole pidettävä monialaisena siksi, että sen koulutustarjonta 
jää suppeaksi, kun tarkastellaan kattavasti yhteiskunnan eri tarpeita ja yksilöiden erilaisia taipu-
muksia palvelevien koulutusalojen kokonaisuutta. Matka- ja majoituskorvauksen myöntäminen 
edellyttää siten kulloinkin tapauskohtaista harkintaa ottaen huomioon edellä mainitut hallinto-oi-
keuden päätöksessään toteamat seikat. 

Oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen uudistamisen kokeilu 

Hallitus päätti puoliväliriihessään kolmivuotisesta kokeilusta, jonka tavoitteena on oppisopimus-
koulutuksen koulutuskorvauksen määräytymisperusteiden uudistaminen tukemaan paremmin 
nuorten kouluttautumista ja työllistymistä. Kokeilussa seurataan koulutuskorvauksen kohdentami-
sen vaikutuksia nuorten alle 20-vuotiaiden, vailla toisen asteen tutkintoa olevien oppisopimusten 
määrään. Kokeiluun varattiin 5 milj. euron vuotuinen lisärahoitus vuosien 2022–2024 ajaksi. 

Koulutuskorvauksen määräytymisestä oppisopimuskoulutuksessa säädetään ammatillisesta koulu-
tuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (673/2017) 19 §:ssä. Valtioneuvoston asetuksella 
(OKM/2021/92) kyseistä pykälää muutettiin määräaikaisesti ajalle 1.1.2022–31.12.2024 siten, että 
työnantajalle maksettavassa koulutuskorvauksessa on otettava korottavana tekijänä huomioon, jos 
oppisopimuksen aloituspäivänä ammatillista perustutkintoa suorittava opiskelija on alle 20-vuotias 
ja vailla toisen asteen tutkintoa. 

Koulutuskorvaukset sisältyvät koulutuksen järjestäjille myönnettävään ammatillisen koulutuksen 
valtionosuusrahoitukseen. Kokeilun aikana tarkoituksena on, että työnantaja saisi lähtökohtaisesti 
alle 20-vuotiaasta vailla toisen asteen tutkintoa olevasta ammatillista perustutkintoa suorittavasta 
oppisopimusopiskelijasta suuremman koulutuskorvauksen kuin muista oppisopimusopiskelijoista. 
Koulutuksen järjestäjien tulee erikseen huomioida kohderyhmä sopiessaan koulutuskorvauksen 

https://www.finlex.fi/fi/oikeus/hao/2022/pohjois-suomen_hao20221181
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määräytymisestä koulutuksen järjestäjän ja työnantajan välisessä oppisopimuskoulutuksen järjestä-
mistä koskevassa sopimuksessa. Tämän ei kuitenkaan ole tarkoitus alentaa muiden oppisopi-
musopiskelijoiden perusteella työnantajille maksettavien koulutuskorvausten tasoa. Tämän vuoksi 
ministeriö myöntää perusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuksena kokeiluun varattua lisära-
hoitusta kohdennetusti niille koulutuksen järjestäjille, joilla on kyseiseen kohderyhmään kuuluvia 
oppisopimusopiskelijoita.  

Vuoden 2022 lisärahoitus myönnettiin koulutuksen järjestäjille varainhoitovuoden ensimmäisellä 
lisäsuoritepäätöksellä. Ministeriö laati koulutuksen järjestäjien haun tueksi vuoden 2020 tilastoai-
neistoon perustuvan esimerkinomaisen laskelman lisärahoituksen järjestäjäkohtaisesta jakautumi-
sesta. Ministeriön tarkoituksena on myöntää aiemmin suunnitellusta poiketen myös vuoden 2023 
lisärahoitus vasta varainhoitovuoden ensimmäisellä lisäsuoritepäätöksellä. Haun tueksi laadittava 
esimerkinomainen laskelma perustuu vuoden 2021 tilastoaineistoon ja se tehdään 30.9.2022 jäädy-
tetyn Koski-tietovarannon tiedoista. 

Vuoden 2023 lisärahoitus oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen uudistamisen kokeiluun 
myönnettäisiin koulutuksen järjestäjille ensisijaisesti lisäsuoritepäätöshaun yhteydessä kuvattavan 
laskennallisen myöntökriteerin perusteella. Ministeriö seuraa kuitenkin kuluvan vuoden lisärahoi-
tuksen käyttöä ja vaikutuksia alle 20-vuotiaiden, vailla toisen asteen tutkintoa olevien oppisopi-
musopiskelijoiden määrään. Seurantatietojen perusteella ministeriö arvioi, missä määrin koulutus-
korvauksen uudistamisen kokeilun lisärahoituksen järjestäjäkohtaisessa kohdentamisessa olisi 
mahdollista huomioida laskennallisen kriteerin lisäksi ajantasaisemmin sitä, miten paljon koulutuk-
sen järjestäjä on onnistunut kokeilun aikana lisäämään nuorten alle 20-vuotiaiden, vailla toisen as-
teen tutkintoa olevien oppisopimusopiskelijoittensa määrää. 

Työvoimakoulutuksena järjestettävän hoiva-avustajakoulutuksen lisääminen 

Lisämäärärahaa hoiva-avustajakoulutuksen lisäämiseen voidaan hakea perustellusta syystä tavoit-
teellisten opiskelijavuosien lisäksi myös perusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuksena. Tämä 
voisi tulla kyseeseen esimerkiksi tilanteessa, jossa opiskelijavuosien lisäämisellä koulutuksen järjes-
täjälle muodostuva lisärahoituksen määrä ei olisi riittävä koulutettavien tarpeisiin nähden. Lisäkus-
tannuksia voisi aiheutua esimerkiksi opiskelukielen oppimista tukevien opintojen järjestämisestä tai 
muiden tukipalvelujen suuremmasta tarpeesta. 

Ukrainasta tulleille pakolaisille järjestettävä ammatillinen koulutus ja tutkintokoulu-
tukseen valmentava koulutus 

Mahdollista talousarvioesityksen täydennysesitykseen sisältyvää lisämäärärahaa Ukrainasta tulleille 
pakolaisille tarvittavan koulutuksen järjestämiseksi voidaan hakea perustellusta syystä tavoitteellis-
ten opiskelijavuosien lisäksi myös perusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuksena. Tämä voisi 
tulla kyseeseen esimerkiksi tilanteessa, jossa opiskelijavuosien lisäämisellä koulutuksen järjestäjälle 
muodostuva lisärahoituksen määrä ei olisi riittävä kohderyhmän tarpeisiin nähden. Harkinnanvarai-
nen korotus voisi olla tarpeen esimerkiksi opiskelukielen oppimista tukevien opintojen tai muiden 
poikkeuksellisten tukipalvelujen järjestämiseksi. 

Työpaikkaohjaajien koulutuksen lisääminen ja kehittäminen 

Työpaikalla järjestettävän koulutuksen laadun varmistaminen edellyttää vastavuoroista yhteistyötä 
työpaikkojen ja koulutuksen järjestäjien välillä toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioin-
nissa. Tärkeää on turvata työpaikkaohjaajien saatavuus ja riittävä työpaikkaohjaajien osaamisen 
kehittäminen. Perusrahoituksesta jaetaan 2,5 milj. euroa harkinnanvaraisena korotuksena työpaik-
kaohjaajien koulutuksen lisäämiseen ja kehittämiseen. Harkinnanvaraisella korotuksella koulutuk-
sen järjestäjät voivat toteuttaa erilaisia työpaikkaohjaajien osaamisen kehittämistoimia, kuten pe-
rehdytystä, valmennusta tai osaamisen kehittämistä tukevia digitaalisia palveluja, joissa voi hyö-
dyntää jo olemassa olevia palveluita (mm. Ohjaan.fi). Koulutuksen järjestäjät voivat toteuttaa työ-
paikkaohjaajien osaamisen kehittämistoimia myös yhteistyössä toistensa kanssa esimerkiksi kaikkia 
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järjestäjiä palvelevien sisältöjen suunnittelussa ja toteutuksessa. Harkinnanvaraista korotusta voi-
daan käyttää myös työpaikkaohjaajille suunnattavien erilaisten osaamisen kehittämismuotojen, 
kuten osaamismerkkien, kehittämiseen ja käyttöönottoon sekä ammatillisten opettajakorkeakoulu-
jen kanssa yhteistyössä tehtävään kehittämistyöhön. 

Ministeriön tarkoituksena on jakaa vuoden 2023 harkinnanvarainen korotus koulutuksen järjestä-
jille hyödyntäen eHOKSista ja Koski–tietovarannosta saatavaa koulutuksen järjestäjittäistä tietoa 
vastuullisten työpaikkaohjaajien määristä sekä oppi- ja koulutussopimusopiskelijoiden määristä. 
Harkinnanvarainen korotus jaettaisiin koulutuksen järjestäjille ensisijaisesti laskennallisesti tilasto-
aineiston perusteella kuitenkin siten, että kohdentamisessa huomioitaisiin tarvittaessa myös tarkoi-
tukseen aiemmin myönnetyn harkinnanvaraisen korotuksen taso sekä hakemuksissa esitetyt tar-
peet ja käyttösuunnitelmat. 

Urheilijoiden ammatillisen koulutuksen tukeminen 

Urheilijoiden ammatillisen koulutuksen tehtävänä on mahdollistaa urheilijoiden tavoitteellisen har-
joittelun, valmennuksen ja ammatillisen koulutuksen yhdistäminen niin, että koulutuksen järjestä-
jän toimenpiteillä tuetaan urheilijoiden kaksoisuraa eli täysipainoisen valmentautumisen ja opiske-
lun yhdistämistä. Koulutus on tarkoitettu erityisesti huippu-urheilijoille. 

Koulutuksen järjestäjät, joille ministeriö on myöntänyt ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen 
järjestämisluvassa tehtäväksi urheilijoiden ammatillisen koulutuksen järjestämisen, voivat hakea 
harkinnanvaraista korotusta urheilijoiden ammatillisen koulutuksen tukemiseen. Tarkoitukseen 
kohdennetaan perusrahoituksesta 0,5 milj. euroa. Harkinnanvarainen korotus jaetaan koulutuksen 
järjestäjille ensisijaisesti urheilijoiden ammatillisessa koulutuksessa olevien opiskelijoiden määrän 
ja heidän lajiliitoilta saamien lajiliittopisteiden perusteella. Tarvittavat tiedot kerätään koulutuksen 
järjestäjiltä hakulomakkeella. Harkinnanvaraista korotusta voidaan lisäksi myöntää myös muusta 
perustellusta syystä johtuen. 

 

5. Vuoden 2023 perusrahoituksen tavoitteellisten opiskelijavuosien painotus sekä 
suoritus- ja vaikuttavuusrahoituksen laskennassa käytettävät suoritteet ja niiden 
painotus 

Perusrahoituksen tavoitteellisten opiskelijavuosien painotuksessa käytetyn profiilikertoimen tiedot 
perustuvat koulutuksen järjestäjien Koski-tietovarantoon tallentamiin vuoden 2021 opiskelijavuo-
sitietoihin.  

Suoritusrahoituksen tutkinnon osien painotetut osaamispistetiedot sekä tutkintotiedot perustuvat 
koulutuksen järjestäjien Koski-tietovarantoon tallentamiin vuoden 2021 tietoihin. Tutkintoihin yh-
distetään Tilastokeskuksessa tutkintorekisteristä pohjakoulutustieto. 

Vaikuttavuusrahoituksen tutkinnon ja tutkinnon osan tai osia suorittaneiden työllistymistä ja jatko-
opiskelua kuvaavat tiedot ovat koulutuksen järjestäjien Koski-tietovarantoon ilmoittamia vuoden 
2019 tutkinto- ja tutkinnon osatietoja, joihin on Tilastokeskuksessa yhdistetty vuoden 2020 lopun 
pääasiallista toimintaa kuvaavat työssäkäynti- ja opiskelijarekistereiden tiedot. Vaikuttavuusrahoi-
tuksen perustana oleva opiskelijapalautetieto on ajanjaksolla 1.7.2021–30.6.2022 tutkintokoulutuk-
sen aloittaneiden ja päättäneiden ARVO-järjestelmään antamaa palautetietoa. Vastaavasti työelä-
mäpalautetieto on ajanjaksolla 1.7.2021–30.6.2022 oppi- tai koulutussopimustyöpaikan edustajien 
(työpaikkakysely) ja vastuullisten työpaikkaohjaajien (työpaikkaohjaajakysely) ARVO-järjestelmään 
antamaa palautetietoa. 
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6. Vuonna 2023 yksityisille ammatillisen koulutuksen järjestäjille maksettavat arvonli-
säverokorvausten määrät 

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 32 i §:n mukaan yksityiselle am-
matillisen koulutuksen järjestäjälle korvataan arvonlisäverolain (1501/1993) 39 ja 40 §:ssä tarkoi-
tettuihin koulutuspalveluihin sekä muuhun kuin liiketaloudelliseen toimintaan liittyviin hankintoi-
hin ja toimitilavuokriin sisältyvien arvonlisäverojen osuus koulutuksen järjestäjälle aiheutuneista 
kustannuksista. Korvaus perustuu viimeksi toteutuneen vahvistetun tilinpäätöksen tietoihin. 

Vuonna 2023 yksityisille ammatillisen koulutuksen järjestäjille maksettavat arvonlisäverokorvauk-
set perustuvat koulutuksen järjestäjien Opetushallitukselle 31.8.2022 mennessä vahvistamiin vii-
meisen tilinpäätöksen tietoihin maksetuista arvonlisäveroista. Vahvistettujen arvonlisäverojen 
määrä on yhteensä 41 909 000 euroa. 

  

7. Rahoituksen perusteena käytettävät Koski-tietovarannon vuotta 2021 koskevat tie-
dot ja päätöksenteossa hyödynnettävien vuoden 2022 opiskelijavuositietojen tar-
kistamisen aikataulu 

Varainhoitovuoden 2023 varsinaisesta suoritepäätöksestä alkaen rahoituksen määräämiseksi tarvit-
tavat tiedot otetaan huomioon sen mukaisina kuin ne on tallennettu Koski-tietovarantoon varain-
hoitovuotta edeltävän vuoden syyskuun lopussa, ellei opetus- ja kulttuuriministeriö toisin päätä 
(Valtioneuvoston asetus 1228/2021, 25 §). Aiemmin tiedot otettiin huomioon sen mukaisina kuin 
ne oli tallennettu Koski-tietovarantoon lokakuun lopussa. Koulutuksen järjestäjien 30.9.2022 jäl-
keen Koski-tietovarantoon tekemiä vuoden 2021 tietoja koskevia muutoksia ja täydennyksiä ei 
oteta huomioon varainhoitovuoden 2023 rahoitusta laskettaessa, eikä niiden perusteella myöskään 
ole mahdollista saada oikaisua varsinaiseen suoritepäätökseen. 

Valmistellessaan vuoden 2023 varsinaisella suoritepäätöksellä myönnettävien tavoitteellisten opis-
kelijavuosien kohdentamista koulutuksen järjestäjille, opetus- ja kulttuuriministeriö hyödyntää 
Koski-tietovarannosta saatavia ajanjaksolta 1.1.–31.10.2022 kertyneitä opiskelijavuosien toteuma-
tietoja. Koulutuksen järjestäjien tulee huolehtia siitä, että kyseisen ajanjakson opiskelijavuositiedot 
ovat kattavasti ja virheettömästi saatavissa Koski-tietovarannosta viimeistään 25.11.2022 alkaen. 

 

8. Koulutuksen järjestäjiltä pyydettävät tavoitteellisia opiskelijavuosia koskevat eh-
dotukset, harkinnanvaraisen korotuksen hakemukset ja muut suoritepäätöksen 
valmistelussa tarvittavat tiedot 

Koulutuksen järjestäjiä pyydetään toimittamaan edellä esitettyyn perustuen vuoden 2023 varsinai-
sen suoritepäätöksen valmistelua varten 

• ehdotus koulutuksen järjestäjälle päätettävästä tavoitteellisten opiskelijavuosien määrästä  
• tarvittaessa ehdotus tavoitteellisten opiskelijavuosien määrään sisältyvästä työvoimakoulutuk-

seen kohdennettavien opiskelijavuosien määrästä 
• tarvittaessa ehdotus tavoitteellisten opiskelijavuosien määrään sisältyvästä lähihoitajakoulu-

tuksen lisäämiseen kohdennettavien opiskelijavuosien määrästä 
• tarvittaessa ehdotus tavoitteellisten opiskelijavuosien määrään ja työvoimakoulutukseen koh-

dennettavien opiskelijavuosien määrään sisältyvästä hoiva-avustajakoulutuksen lisäämiseen 
kohdennettavien opiskelijavuosien määrästä 

• tarvittaessa ehdotus tavoitteellisten opiskelijavuosien määrään sisältyvästä Ukrainasta tulleille 
pakolaisille järjestettävään koulutukseen kohdennettavien opiskelijavuosien määrästä sekä 

• tarvittaessa hakemus perusrahoituksen harkinnanvaraisesta korotuksesta. 
 

https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20211228#Pidm45949344411424
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Lisäksi kaikkien koulutuksen järjestäjien tulee ilmoittaa ministeriölle arvionsa loppuvuoden 2022 
(1.11.–31.12.2022) opiskelijavuosien toteumasta. Tämä tulee tehdä siitä huolimatta, vaikka opiske-
lijavuosiarvio olisi toimitettu ministeriölle lokakuussa toisen lisäsuoritepäätöshaun yhteydessä, eikä 
siinä olisi tapahtunut muutosta. 

Koulutuksen järjestäjän tulee perustella opiskelijavuosiehdotuksensa ensisijaisen toiminta-alueensa 
koulutustarpeen näkökulmasta luvussa 3 esitetyn mukaisesti. Työvoimakoulutuksen tehtävän 
omaavien koulutuksen järjestäjien tulee valmistella ehdotuksensa työvoimakoulutukseen kohden-
nettavien opiskelijavuosien määrästä, mukaan lukien hoiva-avustajakoulutuksen kohdennus, yh-
teistyössä alueellisten työvoimaviranomaisten kanssa. 

 

9. Ehdotusten, hakemusten ja muiden tietojen toimittaminen ja prosessin aikataulu 

Tavoitteellisia opiskelijavuosia ja perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta haetaan yhdellä 
sähköisellä lomakkeella, joka julkaistaan tarkempine ohjeineen 3.11.2022 ministeriön sivuilla osoit-
teessa https://okm.fi/suoritepaatosten-valmistelu. Samalla lomakkeella ilmoitetaan myös arviot 
loppuvuoden opiskelijavuositoteumista. 

Koulutuksen järjestäjän tulee toimittaa sähköisen lomakkeen sisältöä vastaavat tiedot allekirjoitet-
tuna ja päivättynä asiakirjana opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon sähköpostitse osoittee-
seen kirjaamo.okm@gov.fi. Hakemuksen allekirjoittajalla tulee olla organisaation nimenkirjoitusoi-
keus. 

Koulutuksen järjestäjien tulee toimittaa opiskelijavuosiehdotuksensa, perusrahoituksen harkinnan-
varaista korotusta koskeva hakemuksensa sekä loppuvuoden opiskelijavuosiarvionsa opetus- ja 
kulttuuriministeriöön viimeistään 25.11.2022. Ministeriö käsittelee ainoastaan ne ehdotukset ja 
hakemukset, jotka on toimitettu määräajassa. 

Ministeriön tarkoituksena on tehdä varainhoitovuoden 2023 varsinainen suoritepäätös joulukuun 
puoleen väliin mennessä. Työvoimakoulutuksen opiskelijavuosien kohdentamisesta ministeriö kuu-
lee ennen päätöksentekoa työ- ja elinkeinoministeriötä. 

 

Lisätietoja 

Opetusneuvos Anne Ekroth (Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Pohjois-Kar-
jala), puh. 02953 30104, etunimi.sukunimi@gov.fi 

Ylitarkastaja Tarja Koskimäki (Uusimaa), puh. 02953 30166, etunimi.sukunimi@gov.fi 

Opetusneuvos Jukka Lehtinen (Kanta-Häme, Päijät-Häme, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi ja Sata-
kunta), puh. 02953 30183, etunimi.sukunimi@gov.fi 

Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund (Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Keski-
Suomi), puh. 02953 30249, etunimi.sukunimi@gov.fi 

Erityisasiantuntija Janne Savolainen (Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi), puh. 02953 30022,  
etunimi.sukunimi@gov.fi 

Opetusneuvos Kari Korhonen, puh. 02953 30162, etunimi.sukunimi@gov.fi 

Opetusneuvos Tarja Olenius, puh. 02953 30237, etunimi.sukunimi@gov.fi 

 

 

 

https://okm.fi/suoritepaatosten-valmistelu
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Ylijohtaja   Petri Lempinen 

Opetusneuvos   Tarja Olenius  

  
 

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 
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