
Hakemus varainhoitovuoden 2023 ensimmäisellä 
lisäsuoritepäätöksellä myönnettävän lisärahoituksen 

saamiseksi 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt ammatillisen koulutuksen järjestäjille kirjeen oppisopimuskoulutuksen 
koulutuskorvauksen uudistamisen kokeiluun myönnettävän lisärahoituksen hakemisesta (VN/2696/2023). Lisärahoitus 
myönnetään vuoden 2023 ensimmäisellä lisäsuoritepäätöksellä perusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuksena. 
 
Koulutuksen järjestäjät voivat tällä lomakkeella hakea vuoden 2023 lisäsuoritepäätöksellä jaettavaa 
lisärahoitusta. Lisäksi koulutuksen järjestäjien tulee toimittaa sähköisen lomakkeen sisältöä vastaavat tiedot 

allekirjoitettuna ja päivättynä asiakirjana opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon sähköpostitse osoitteeseen 
kirjaamo.okm@gov.fi. 

Ministeriö käsittelee ainoastaan ne hakemukset, jotka on toimitettu viimeistään 28.2.2023. 

 
Lomakkeen täyttöohjeet 

 
Jos kopioitte ja liitätte muualta tekstiä lomakkeen tekstikenttiin, teksti katkeaa enimmäismerkkimäärän kohdalla. 
Varmistakaa silloin, että koko vastaustekstinne ei ylitä merkkimäärää ja mahtuu kokonaisuudessaan tekstikenttään. 
 
Välttäkää ylimääräisten rivinvaihtojen käyttöä tekstikentissä. 
 
Lomakkeen lopussa on mahdollisuus tallentaa vastaukset ja jatkaa työskentelyä myöhemmin henkilökohtaisen linkin 
kautta. Sivun lopusta löytyvät tarkemmat ohjeet vastausten tallentamisesta. 
 
Vastausten lähettämisen jälkeen aukeaa yhteenvetosivu vastauksista. Yhteenvetosivun yläkulmasta voi tulostaa 
yhteenvedon, viedä sen PDF-tiedostoon tai lähettää sen sähköpostitse haluamaansa osoitteeseen. 
 
Yhteenvetosivulta voi vielä tarvittaessa palata muokkaamaan vastauksia. Aiemmat vastaukset ovat kuitenkin lähteneet 
ministeriöön, vaikka vastaaja siirtyisi takaisin muokkaamaan vastauksia. Uusi muokattu vastaus on kuitenkin mahdollista 
lähettää uudelleen ministeriöön ja se korvaa aiemmin lähetetyn version. Suosittelemme siirtymään yhteenvetosivulle 
vasta, kun vastaukset ovat valmiina ja palaamaan muokkaamaan vastuksia ainoastaan, jos vastauksissa on virheitä. 

Lomakkeen toiminnallisuuden varmistamiseksi on suositeltavaa käyttää jotakin toista selainta kuin Internet Explorer. 

 

Koulutuksen järjestäjä:  

 

Yhteyshenkilö:  

Yhteyshenkilönä voi toimia myös muu kuin hakemuksen allekirjoittaja. Allekirjoittajalla tulee olla organisaation 
nimenkirjoitusoikeus. 
 
Ministeriö toimii rekisterinpitäjänä, kun se kerää henkilötietoja Webropolin avulla. Webropol Oy toimii tässä 
henkilötietojen käsittelijänä. Ministeriö käsittelee henkilötietoja tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti. 
Henkilötietoja kerätään vain hakemukseen liittyvää yhteydenottoa varten. Henkilötietoja säilytetään käsittelyn ajan.  
 

Nimi:  

Tehtävänimike:  

Puhelin:  

Sähköposti:  

 
 
 
 

  

mailto:kirjaamo.okm@gov.fi


1. Oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen uudistamisen kokeiluun 
myönnettävä lisärahoitus 
 
Hakemus perusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuksena myönnettävän lisärahoituksen 
saamiseksi nuorten alle 20-vuotiaiden, vailla toisen asteen tutkintoa olevien 
oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen uudistamisen kokeiluun 
 
Valitkaa alta, millä perusteella haette perusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuksena myönnettävää lisärahoitusta. 
Tiedot lisärahoituksen laskennallisesta myöntökriteeristä on esitetty ministeriön lähettämässä kirjeessä (VN/2696/2023). 
Kirjeen liitteenä on esimerkinomainen laskelma oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen uudistamisen kokeiluun 
myönnettävän lisärahoituksen määräytymisestä ministeriön esittämän laskennallisen kriteerin perusteella. 
       

Haemme ministeriön esittämällä kriteerillä meille kohdentuvaa osuutta lisärahoituksesta 
oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen uudistamisen kokeiluun 
 
Haemme ministeriön esittämällä kriteerillä meille kohdentuvasta osuudesta poikkeavan määrän 
lisärahoitusta oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen uudistamisen kokeiluun (€):  
 
 
Jos haette lisärahoitusta ministeriön esittämällä kriteerillä teille kohdentuvasta osuudesta poikkeavan 
määrän, mihin hakemanne summa perustuu? Huomatkaa, että vuoden 2021 jälkeen 
oppisopimusopiskelijoiden määrissä tapahtuneiden muutosten perusteella ei ole mahdollista saada 
poikkeavaa määrää lisärahoitusta, sillä ministeriön tarkoituksena on käyttää tulevina vuosina vastaavaa 
kriteeriä rahoituksen perusteena vuoden 2021 jälkeisiin tietoihin perustuen. 

 

 

Seurantatietoa maksetuista koulutuskorvauksista 
 
Merkitkää taulukkoon kaikkien vuonna 2022 oppisopimusopiskelijoista työnantajille maksettujen koulutuskorvausten 

määrät (sisältäen oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen uudistamisen kokeiluun aiemmin myönnetty 

lisärahoitus). Merkitkää erikseen maksetut koulutuskorvaukset alle 20-vuotiaiden ja vähintään 20-vuotiaiden 

opiskelijoiden perusteella. Lukekaa mukaan kaikki opiskelijat, mm. sekä koko tutkintoa että tutkinnon osaa/osia 

suorittavat opiskelijat. Määritelkää opiskelijan ikä oppisopimusjakson alkamishetken mukaan. 

 Maksettujen 
koulutuskorvauksien 
määrä vuonna 2022 
perustutkinto-
opiskelijoiden 
työnantajille (€) 

Maksettujen 
koulutuskorvauksien 
määrä vuonna 2022 
ammatti- ja 
erikoisammattitutkinto-
opiskelijoiden 
työnantajille (€) 

Maksettujen 
koulutuskorvauksien 
määrä vuonna 2022 
yhteensä (€) 

1. Kaikki alle 20-vuotiaat 
oppisopimusopiskelijat 

  
 

2. Kaikki vähintään 20-vuotiaat 
oppisopimusopiskelijat 

  
 

3. Yhteensä 
  

 

 

Paljonko maksoitte teille aiemmin myönnetystä lisärahoituksesta (vuoden 2022 ensimmäinen  

lisäsuoritepäätös VN/5431/2022) oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen uudistamisen 

kokeiluun kuuluvan kohderyhmän opiskelijoiden työnantajille vuonna 2022?  

Huomatkaa, että lisärahoituksen käyttö ei ole sidottu rahoituksen myöntämisvuoteen.  

Näin ollen vuonna 2022 maksetun euromäärän ei tarvitse vastata aiemmin tarkoitukseen  

myönnetyn lisärahoituksen määrää. 

 

 

 



Tarvittaessa voitte esittää muita lisätietoja. 

 

 

 

Voitte jatkaa työskentelyä myöhemmin painamalla Tallenna ja jatka myöhemmin -painiketta. Järjestelmä antaa 

teille henkilökohtaisen linkin, josta voitte palata täyttämään lomaketta. Voitte myös lähettää linkin sähköpostiinne. 

Vastaukset eivät tässä tilanteessa lähde ministeriöön. 

 

Vastaukset lähtevät ministeriöön painettaessa Lähetä-painiketta. 

 

Yhteenvetosivu ilmestyy näkyviin lähettämisen jälkeen. 


