
Liite 6, sivu 1 / 3  VN/29068/2022 

HHaarrkkiinnnnaannvvaarraaiisstteenn  kkoorroottuusstteenn  ppeerruusstteelluutt,,  mmuuuutt  ppeerruusstteeeett  
 

Harkinnanvaraisten korotusten perustelut, työvoimakoulutuksena järjestettävän hoiva-
avustajakoulutuksen lisääminen 
 

Lisämäärärahaa hoiva-avustajakoulutuksen lisäämiseen oli mahdollista hakea perustellusta syystä 
tavoitteellisten opiskelijavuosien lisäksi myös perusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuksena. Tämä olisi 
voinut tulla kyseeseen esimerkiksi tilanteessa, jossa opiskelijavuosien lisäämisellä koulutuksen järjestäjälle 
muodostuva lisärahoituksen määrä ei olisi riittävä koulutettavien tarpeisiin nähden. Lisäkustannuksia voisi 
aiheutua esimerkiksi opiskelukielen oppimista tukevien opintojen järjestämisestä tai muiden tukipalvelujen 
suuremmasta tarpeesta. 

Opetus– ja kulttuuriministeriö ei korota koulutuksen järjestäjille vuodelle 2023 myönnettävää ammatillisen 
koulutuksen perusrahoitusta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 32 e §:n 
nojalla työvoimakoulutuksena järjestettävän hoiva-avustajakoulutuksen lisäämistä varten. 
Harkinnanvaraista korotusta ei myönnetä, koska ministeriö katsoo, että on tarkoituksenmukaisempaa 
myöntää tarkoitukseen kohdennettava määräraha kokonaisuudessaan tavoitteellisina opiskelijavuosina 
huomioiden myönnettävän määrärahan suurus, sen tarkoitus ja koulutuksen järjestäjien hakemukset. 

 

Harkinnanvaraisten korotusten perustelut, Ukrainasta tulleille pakolaisille järjestettävä ammatillinen 
koulutus ja tutkintokoulutukseen valmentava koulutus 
 

Lisämäärärahaa Ukrainasta tulleille pakolaisille tarvittavan koulutuksen järjestämiseksi oli mahdollista 
perustellusta syystä tavoitteellisten opiskelijavuosien lisäksi myös perusrahoituksen harkinnanvaraisena 
korotuksena. Tämä olisi voinut tulla kyseeseen esimerkiksi tilanteessa, jossa opiskelijavuosien lisäämisellä 
koulutuksen järjestäjälle muodostuva lisärahoituksen määrä ei olisi riittävä kohderyhmän tarpeisiin nähden. 
Harkinnanvarainen korotus voisi olla tarpeen esimerkiksi opiskelukielen oppimista tukevien opintojen tai 
muiden poikkeuksellisten tukipalvelujen järjestämiseksi. 

Opetus– ja kulttuuriministeriö ei korota koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2023 myönnettävää ammatillisen 
koulutuksen perusrahoitusta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 32 e §:n 
nojalla Ukrainasta tulleille pakolaisille järjestettävää ammatillista koulutusta ja tutkintokoulutukseen 
valmentavaa koulutusta varten. Harkinnanvaraista korotusta ei myönnetä, koska ministeriö katsoo, että on 
tarkoituksenmukaisempaa myöntää tarkoitukseen kohdennettava määräraha kokonaisuudessaan 
tavoitteellisina opiskelijavuosina huomioiden myönnettävän määrärahan suurus, sen tarkoitus ja 
koulutuksen järjestäjien hakemukset. 

 

Harkinnanvaraisten korotusten perustelut, työpaikkaohjaajien koulutuksen lisääminen ja kehittäminen 
 

Perusrahoituksesta jaetaan 2,5 milj. euroa harkinnanvaraisena korotuksena työpaikkaohjaajien koulutuksen 
lisäämiseen ja kehittämiseen. Harkinnanvaraisella korotuksella koulutuksen järjestäjät voivat toteuttaa 
erilaisia työpaikkaohjaajien osaamisen kehittämistoimia, kuten perehdytystä, valmennusta tai osaamisen 
kehittämistä tukevia digitaalisia palveluja, joissa voi hyödyntää jo olemassa olevia palveluita (mm. 



Liite 6, sivu 2 / 3  VN/29068/2022 

Ohjaan.fi). Koulutuksen järjestäjät voivat toteuttaa työpaikkaohjaajien osaamisen kehittämistoimia myös 
yhteistyössä toistensa kanssa esimerkiksi kaikkia järjestäjiä palvelevien sisältöjen suunnittelussa ja 
toteutuksessa. Harkinnanvaraista korotusta voidaan käyttää myös työpaikkaohjaajille suunnattavien uusien 
osaamisen kehittämismuotojen, kuten osaamismerkkien, kehittämiseen ja käyttöönottoon sekä 
ammatillisten opettajakorkeakoulujen kanssa yhteistyössä tehtävään kehittämistyöhön. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla hakemuksen perusteella koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2023 myönnettävää ammatillisen 
koulutuksen perusrahoitusta työpaikkaohjaajien koulutuksen lisäämistä ja kehittämistä varten siten kuin 
16.12.2022 päivätyn vuoden 2022 varsinaisen suoritepäätöksen liitteestä 3 (taulukon sarake 7) ilmenee. 

Harkinnanvaraisen korotuksen järjestäjäkohtainen määrä perustuu eHOKSista saatavaan tietoon 
vastuullisista työpaikkaohjaajista. Perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta työpaikkaohjaajien 
koulutuksen lisäämiseen ja kehittämiseen myönnetään sitä hakeneelle koulutuksen järjestäjälle siinä 
suhteessa kuin sillä on opiskelijoita, joille on nimetty vastuullinen työpaikkaohjaaja suhteutettuna kaikkien 
tätä korotusta hakeneiden järjestäjien kyseisten opiskelijoiden yhteenlaskettuun määrään. Tietopohjana 
käytetään eHOKSeja, joissa opintojen alkamisaika on vuonna 2021. Mikäli koulutuksen järjestäjä ei ollut 
päätöksen valmisteluhetkeen mennessä tallentanut valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä 
annetun lain (884/2017) 9 a §:n 4 momentin mukaisesti tietovarantoon oppisopimuskoulutuksena tai 
koulutussopimukseen perustuvana koulutuksena opiskelevalle opiskelijalle vastuullista työpaikkaohjaajaa, 
harkinnanvaraista korotusta ei tämän opiskelijan perusteella myönnetä. Harkinnanvarainen korotus 
myönnetään kuitenkin enintään haetun suuruisena. 

Opetus– ja kulttuuriministeriö ei  korota koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2023 myönnettävää ammatillisen 
koulutuksen perusrahoitusta työpaikkaohjaajien koulutuksen lisäämistä ja kehittämistä varten, mikäli 
harkinnanvaraisen korotuksen määrä olisi muodostunut edellä kuvatulla laskennallisella periaatteella niin 
vähäiseksi eHOKSista saatavan vastuullisten työpaikkaohjaajien pienen määrän vuoksi, että se pyöristyy 
viiden tuhannen euron tarkkuudella nollaksi. 

 

Harkinnanvaraisten korotusten perustelut, urheilijoiden ammatillisen koulutuksen tukeminen 
 
Perusrahoituksesta jaetaan 0,5 milj. euroa urheilijoiden ammatillisen koulutuksen tukemiseen kyseisen 
tehtävän saaneille koulutuksen järjestäjille. Urheilijoiden ammatillisen koulutuksen tehtävänä on 
mahdollistaa urheilijoiden tavoitteellisen harjoittelun, valmennuksen ja ammatillisen koulutuksen 
yhdistäminen niin, että koulutuksen järjestäjän toimenpiteillä tuetaan urheilijoiden kaksoisuraa eli 
täysipainoisen valmentautumisen ja opiskelun yhdistämistä. Koulutus on tarkoitettu erityisesti huippu-
urheilijoille. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 
32 e §:n nojalla hakemuksen perusteella koulutuksen järjestäjille vuodelle 2023 myönnettävää ammatillisen 
koulutuksen perusrahoitusta urheilijoiden ammatillisen koulutuksen tukemista varten siten kuin 16.12.2022 
päivätyn vuoden 2022 varsinaisen suoritepäätöksen liitteestä 3 (taulukon sarake 8) ilmenee. 

Harkinnanvaraisen korotuksen järjestäjäkohtainen määrä perustuu yli 2,5 lajiliittopistettä saaneiden 
opiskelijoiden määriin. Harkinnanvaraista korotusta myönnetään sitä hakeneelle koulutuksen järjestäjälle 
siinä suhteessa kuin sillä on hakemuksessa ilmoitetun mukaisesti urheilijoiden ammatillisessa koulutuksessa 
opiskelijoita, joiden lajiliittopisteiden määrä on yli 2,5, suhteutettuna kaikkien korotusta hakeneiden 
tehtävän omaavien järjestäjien ilmoittamien kyseisten opiskelijoiden yhteenlaskettuun määrään. 
Harkinnanvarainen korotus myönnetään kuitenkin enintään haetun suuruisena. Lisäksi Koulutuskeskus 



Liite 6, sivu 3 / 3  VN/29068/2022 

Salpaus –kuntayhtymälle myönnettävän harkinnanvaraisen korotuksen määrässä otetaan huomioon, että 
koulutuksen järjestäjällä on urheilijoiden ammatillista koulutusta järjestävien koulutuksen järjestäjien 
keskinäisen verkoston koordinaatiovastuu. 

Perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta urheilijoiden ammatillisen koulutuksen tukemiseen ei 
myönnetä koulutuksen järjestäjille, joilla ei ole järjestämisluvassa myönnetty tehtävää järjestää urheilijoiden 
ammatillista koulutusta. Tämän vuoksi opetus– ja kulttuuriministeriö ei korota Pohjois-Karjalan 
Koulutuskuntayhtymälle vuodelle 2023 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta 
urheilijoiden ammatillisen koulutuksen tukemiseen. 
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