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Ammatillisen koulutuksen järjestäjät  

 

Varainhoitovuoden 2023 ensimmäisellä lisäsuoritepäätöksellä 
oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen uudistamisen 
kokeiluun myönnettävän lisärahoituksen hakeminen 

 

Tässä kirjeessä ohjeistetaan koulutuksen järjestäjiä vuoden 2023 talousarvion perusteella oppisopi-
muskoulutuksen koulutuskorvauksen uudistamisen kokeiluun vuonna 2023 kohdennettavan lisära-
hoituksen (5 milj. €) hakemisesta. Lisärahoitus myönnetään vuoden 2023 ensimmäisellä lisäsuorite-
päätöksellä perusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuksena. 

 

1. Lisärahoitus oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen uudistamisen 
kokeiluun 
Hallituksen puoliväliriihikirjauksen (29.4.2021) mukaan oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen 
määräytymisen perusteita tulee uudistaa tukemaan nuorten kouluttautumista ja työllistymistä. Toteu-
tettavana on kolmivuotinen kokeilu, jossa seurataan koulutuskorvauksen kohdentamisen vaikutuksia 
nuorten alle 20-vuotiaiden, vailla toisen asteen tutkintoa olevien oppisopimusopiskelijoiden määrään. 
Kokeiluun on varattu 5 miljoonan euron vuotuinen lisärahoitus vuosien 2022–2024 ajaksi. Vuoden 
2022 lisärahoitus myönnettiin koulutuksen järjestäjille 28.4.2022 päivätyllä vuoden 2022 ensimmäi-
sellä lisäsuoritepäätöksellä (VN/5431/2022). 

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 valti-
onosuusrahoitukseen. Kokeilun aikana tarkoituksena on, että työnantaja saisi lähtökohtaisesti alle 
20-vuotiaasta vailla toisen asteen tutkintoa olevasta ammatillista perustutkintoa suorittavasta oppiso-
pimusopiskelijasta suuremman koulutuskorvauksen kuin muista oppisopimusopiskelijoista. Koulutuk-
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sen järjestäjien tulee erikseen huomioida kohderyhmä sopiessaan koulutuskorvauksen määräytymi-
sestä koulutuksen järjestäjän ja työnantajan välisessä oppisopimuskoulutuksen järjestämistä koske-
vassa sopimuksessa. Tämän ei kuitenkaan ole tarkoitus alentaa muiden oppisopimusopiskelijoiden 
perusteella työnantajille maksettavien koulutuskorvausten tasoa. 

Lisärahoituksen käyttötarkoitus ja sen myöntämisen edellytykset  

Koulutuksen järjestäjille myönnettävä lisärahoitus oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen uu-
distamisen kokeiluun on tarkoitettu käytettäväksi alle 20-vuotiaasta vailla toisen asteen tutkintoa ole-
vasta ammatillista perustutkintoa suorittavasta oppisopimusopiskelijasta työnantajalle maksettavan 
suuremman koulutuskorvauksen aiheuttamiin lisäkustannuksiin. Lisärahoituksen käyttö ei ole sidottu 
rahoituksen myöntämisvuoteen. Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää kokeiluun varattua lisärahoi-
tusta perusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuksena kohdennetusti niille koulutuksen järjestäjille, 
joilla on kohderyhmään kuuluvia oppisopimusopiskelijoita. Järjestäjäkohtainen kohdennus tehdään 
laskennallisin perustein varainhoitovuotta edeltävää vuotta edeltävän vuoden toteumatietojen perus-
teella. 

Perusrahoituksen harkinnanvaraisen korotuksen myöntämisen edellytyksenä on opetus- ja kulttuuri-
toimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 32 e §:n mukaan koulutuksen järjestäjän toimintaan 
liittyvä erityinen syy. Ministeriö katsoo, että lisärahoituksen myöntämisen edellytys täyttyy silloin, jos 
koulutuksen järjestäjällä on valtioneuvoston asetuksella määriteltyyn kohderyhmään kuuluvia opiske-
lijoita, joista järjestäjän tulee maksaa työnantajalle korotettua koulutuskorvausta. 

Harkinnanvaraista korotusta voidaan rahoituslain 32 e §:n mukaan erityisestä syystä myöntää myös 
varainhoitovuoden aikana. Vuonna 2022 lisärahoitus myönnettiin koulutuksen järjestäjille vasta va-
rainhoitovuoden aikana lisäsuoritepäätöksellä, jotta päätöksenteossa käytettävä laskennallinen 
myöntökriteeri ja sen pohjalta tehty esimerkinomainen laskelma lisärahoituksen järjestäjäkohtaisesta 
jakautumisesta voitiin valmistella tukemaan koulutuksen järjestäjien hakua. Samasta syystä myös 
vuoden 2023 lisärahoitus myönnetään vasta varainhoitovuoden aikana lisäsuoritepäätöksellä. Kui-
tenkin kokeilun viimeisenä vuotena lisärahoitus on tarkoitus myöntää koulutuksen järjestäjille jo varsi-
naisella suoritepäätöksellä ennen varainhoitovuoden alkua. 

Oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen uudistamisen kokeiluun tarkoitetun lisärahoituksen 
myöntäminen koulutuksen järjestäjälle perusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuksena edellyttää, 
että koulutuksen järjestäjä on hakenut harkinnanvaraista korotusta kyseiseen tarkoitukseen. 

Lisärahoituksen laskennallinen myöntökriteeri 

Ministeriön tarkoituksena on myöntää vuoden 2023 talousarviossa päätetty lisärahoitus oppisopimus-
koulutuksen koulutuskorvauksen uudistamisen kokeiluun koulutuksen järjestäjille vastaavalla tavalla 
tilastoaineistoon perustuvan laskennallisen myöntökriteerin perusteella kuin vuonna 2022. Lasken-
nallinen myöntökriteeri on koulutuksen järjestäjän osuus kaikkien vailla perusasteen jälkeistä tutkin-
toa olevien alle 20-vuotiaiden perustutkintoa suorittavien oppisopimusopiskelijoiden määrästä. 

Opiskelijamääränä kriteerissä käytetään alle 20-vuotiaiden perustutkintoa suorittavien oppisopi-
musopiskelijoiden keskimääräistä päiväkohtaista opiskelijamäärää vuonna 2021. Alle 20-vuotiaisiin 
oppisopimusopiskelijoihin luetaan ne opiskelijat, jotka ovat olleet alle 20-vuotiaita oppisopimuskoulu-
tusjakson alkaessa. Laskennallista kriteeriä vastaava aineisto on julkaistu Vipusessa (Oppisopimuk-
sen koulutuskorvauksen lisärahoituksen perusteena olevat opiskelijat). 

Lisärahoitus on tarkoitettu käytettäväksi vain vailla toisen asteen tutkintoa olevien oppisopimusopis-
kelijoiden korotettuihin koulutuskorvauksiin. Koska kuitenkin alle 20-vuotiaista perustutkintoa suoritta-
vista oppisopimusopiskelijoista vain hyvin harvalla on suoritettuna toisen asteen tutkinto, myöntökri-
teerin laskennassa ei katsottu tarpeelliseksi huomioida opiskelijoiden pohjakoulutusta. 

Aineiston poiminta on tehty 30.9.2022 jäädytetystä Koski-tietovarannon tiedosta. Mikäli vuoden 2021 
Koski-tietoja on tämän jälkeen päivitetty, ei tätä huomioida lisärahoituksen jaossa. 

Liitteessä on esitetty järjestäjittäin lisärahoituksen tarpeen arvioinnissa käytettävät alle 20-vuotiaiden 
perustutkintoa suorittavien oppisopimusopiskelijoiden määrät sekä esimerkinomainen laskelma siitä, 

https://vipunen.fi/fi-fi/Raportit/Ammatillinen%20koulutus%20-%20rahoitusperusteet%20ja%20kustannukset%20-%20oppisopimuksen%20koulutuskorvaus.xlsb?Web=1
https://vipunen.fi/fi-fi/Raportit/Ammatillinen%20koulutus%20-%20rahoitusperusteet%20ja%20kustannukset%20-%20oppisopimuksen%20koulutuskorvaus.xlsb?Web=1
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miten 5 miljoonaa euroa jakautuisi esitetyllä kriteereillä ilman muuta harkintaa kaikille niille koulutuk-
sen järjestäjille, joilla oli vuonna 2021 kohderyhmän opiskelijoita. 

Lisärahoituksen myöntämiseen tai sen tasoon vaikuttava muu harkinta 

Lähtökohtaisesti opetus- ja kulttuuriministeriön tarkoituksena ei ole käyttää laskennallisen myöntökri-
teerin lisäksi muuta harkintaa päättäessään oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen uudistami-
sen kokeiluun myönnettävän lisärahoituksen järjestäjäkohtaisesta jakautumisesta. Esimerkiksi sillä 
perusteella, että koulutuksen järjestäjän kohderyhmän mukainen oppisopimusopiskelijoiden määrä 
on ollut vuonna 2022 edellisvuotta suurempi, ei voida poiketa laskennallisen kriteerin tuottamasta li-
särahoituksen määrästä. Näiden vuosien väliset opiskelijamäärämuutokset tulevat huomioiduiksi 
kaikkien koulutuksen järjestäjien osalta tasapuolisesti vuoden 2024 lisärahoituksen jaossa, kun 
myöntökriteerissä käytetään vuoden 2022 tietoja. 

Tarvittaessa ministeriö voi kuitenkin perustellusta syystä poiketa liitteessä esitetyn esimerkinomaisen 
laskelman mukaisesta lisärahoituksen järjestäjäkohtaisesta määräytymisestä. 

Lisärahoituksen hakeminen 

Perusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuksena myönnettävää lisärahoitusta oppisopimuskoulu-
tuksen koulutuskorvauksen uudistamisen kokeiluun haetaan sähköisellä hakulomakkeella, joka jul-
kaistaan tarkempine ohjeineen 1.2.2023 ministeriön sivuilla osoitteessa https://okm.fi/lisasuoritepaa-
tosten-valmistelu. 

Mikäli koulutuksen järjestäjä pitää tässä kirjeessä ja sen liitteessä esitettyä lisärahoituksen laskennal-
lista jakotapaa hyvänä, sen tulee ilmoittaa hakulomakkeella hakevansa ministeriön esittämällä kritee-
rillä sille kohdentuvaa osuutta lisärahoituksesta oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen uudis-
tamisen kokeiluun. Hakumenettely poikkeaa tavanomaisesta perusrahoituksen harkinnanvaraisen 
korotuksen hakemisesta siten, että koulutuksen järjestäjän ei tule hakea perusrahoituksen harkinnan-
varaista korotusta tiettynä euromääränä. Tämä on tärkeää sen vuoksi, että mikäli joillekin koulutuk-
sen järjestäjille ei voida myöntää esimerkiksi hakemuksen puuttumisen vuoksi laskennallisen kritee-
rin tuottamaa euromäärää, tämä kasvattaa vastaavasti muille koulutuksen järjestäjille kohdentuvaa 
rahoitusta. Mikäli koulutuksen järjestäjä hakisi harkinnanvaraista korotusta tarkkana euromääränä, 
tämä asettaisi katon tälle järjestäjälle myönnettävälle lisärahoitukselle, vaikka myöntäminen perustui-
sikin muutoin käytettyyn laskennalliseen kriteeriin. Mikäli koulutuksen järjestäjä hakee lisärahoitusta 
edellä esitetysti, sen ei tarvitse erikseen perustella laskennallisen kriteerin perusteella sille kohdentu-
van rahoitusosuuden muodostumista. 

Mikäli koulutuksen järjestäjä hakee lisärahoituksensa muodostumista ministeriön jakoesityksestä 
poikkeavalla tavalla, lisärahoitusta haetaan tarkkana euromääränä, ja sen muodostuminen pitää erik-
seen perustella. 

Lisärahoituksen käytön ja vaikuttavuuden seuranta 

Opetus- ja kulttuuriministeriö seuraa alle 20-vuotiaiden, vailla toisen asteen tutkintoa olevien oppiso-
pimusopiskelijoiden määrän kehitystä ensisijaisesti Koski-tietovarantoon tallennettujen tietojen perus-
teella sekä oppisopimusopiskelijoista maksettujen koulutuskorvausten määriä Opetushallituksen kus-
tannustiedonkeruiden avulla. Kohderyhmän oppisopimuskoulutuksen määrän kehitystä seurataan 
myös eHOKS-tietojen kautta. Lisäksi koulutuksen järjestäjien tulee hakulomakkeella ilmoittaa vuoden 
2022 aikana maksettujen koulutuskorvauksien määrä. 

Ministeriö voi myös tarvittaessa pyytää koulutuksen järjestäjiltä muuta seurantatietoa vuoden 2024 
lisärahoituksen haun yhteydessä sekä viimeisen kokeiluvuoden jälkeen erillisellä kyselyllä arvioides-
saan aiemmin myöntämiensä lisärahoitusten käyttöä ja korotettujen koulutuskorvausten vaikutuksia 
alle 20-vuotiaiden, vailla toisen asteen tutkintoa olevien oppisopimusopiskelijoiden määrän kehityk-
seen. 

 

2. Hakemusten toimittaminen ja prosessin aikataulu 

https://okm.fi/lisasuoritepaatosten-valmistelu
https://okm.fi/lisasuoritepaatosten-valmistelu
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Perusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuksena myönnettävää lisärahoitusta oppisopimuskoulu-
tuksen koulutuskorvauksen uudistamisen kokeiluun haetaan sähköisellä hakulomakkeella, joka jul-
kaistaan tarkempine ohjeineen 1.2.2023 ministeriön sivuilla osoitteessa https://okm.fi/lisasuoritepaa-
tosten-valmistelu. 

Lisäksi koulutuksen järjestäjän tulee toimittaa sähköisen hakulomakkeen sisältöä vastaavat tiedot 
allekirjoitettuna ja päivättynä asiakirjana opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon sähköpostitse 
osoitteeseen kirjaamo.okm@gov.fi. Hakemuksen allekirjoittajalla tulee olla organisaation nimenkirjoi-
tusoikeus. 

Koulutuksen järjestäjien tulee toimittaa hakemuksensa opetus- ja kulttuuriministeriöön viimeistään 
28.2.2023. Ministeriö käsittelee ainoastaan ne hakemukset, jotka on toimitettu määräajassa. 

Ministeriön tarkoituksena on päättää lisärahoituksesta maaliskuun loppuun mennessä. 

 

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 30187, etu-
nimi.sukunimi@gov.fi 

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

Asiantuntija Johannes Peltola, puh. 02953 30292, etunimi.sukunimi@gov.fi 

 

 

Johtaja, ylijohtajan sijaisena Tiina Silander 

Asiantuntija Johannes Peltola 

Liitteet Esimerkinomainen laskelma oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen uudistamisen ko-
keiluun myönnettävän lisärahoituksen määräytymisestä ministeriön esittämän laskennallisen 
kriteerin perusteella 
 

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 
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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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suorittavien 
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määrä 2021
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määräytyvä 

rahoitus

AEL-Amiedu Oy 10,34 0,29 % 14 687 €

Ahlmanin koulun Säätiö sr 0,50 0,01 % 710 €

Aitoon Emäntäkoulu Oy 0,00 0,00 % 0 €

Ammattiopisto Luovi Oy 7,19 0,20 % 10 213 €

Ammattiopisto Spesia Oy 1,86 0,05 % 2 642 €

Ava-instituutin kannatusyhdistys ry 0,00 0,00 % 0 €

Axxell Utbildning Ab 21,19 0,60 % 30 099 €

Careeria Oy 32,20 0,91 % 45 738 €

Cimson Koulutuspalvelut Oy 0,00 0,00 % 0 €

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 59,34 1,69 % 84 288 €

Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä 42,91 1,22 % 60 950 €

Etelä-Savon Koulutus Oy 87,55 2,49 % 124 358 €

Eurajoen kristillisen opiston kannatusyhdistys r.y. 0,00 0,00 % 0 €

Fintraffic Lennonvarmistus Oy 0,00 0,00 % 0 €

Folkhälsan Utbildning Ab 0,00 0,00 % 0 €

Fria Kristliga Folkhögskolföreningen FKF rf 0,00 0,00 % 0 €

Fysikaalinen hoitolaitos Arcus Lumio & Pirttimaa 0,00 0,00 % 0 €

Haapaveden Opiston kannatusyhdistys ry 1,50 0,04 % 2 131 €

Harjun Oppimiskeskus Oy 8,98 0,26 % 12 755 €

Haus Kehittämiskeskus Oy 0,00 0,00 % 0 €

Helsingin kaupunki 49,28 1,40 % 69 999 €

Helsingin Konservatorion Säätiö sr 0,00 0,00 % 0 €

Helsinki Business College Oy 34,31 0,97 % 48 735 €

Hevosopisto Oy 6,43 0,18 % 9 133 €

Hyria koulutus Oy 91,04 2,59 % 129 316 €

Hämeen ammatti-instituutti Oy 14,46 0,41 % 20 539 €

Itä-Karjalan Kansanopistoseura ry 0,00 0,00 % 0 €

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä 49,38 1,40 % 70 141 €

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy 0,00 0,00 % 0 €

Joensuun kaupunki 0,00 0,00 % 0 €

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä 152,20 4,32 % 216 189 €

Jollas-Opisto Oy 0,00 0,00 % 0 €

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia 61,61 1,75 % 87 512 €

Jyväskylän kristillisen opiston säätiö sr 0,00 0,00 % 0 €

Jyväskylän Talouskouluyhdistys r.y. 0,08 0,00 % 114 €

Järviseudun Koulutuskuntayhtymä 19,21 0,55 % 27 286 €

Kajaanin kaupunki 57,35 1,63 % 81 461 €

Kalajoen Kristillisen Opiston Kannatusyhdistys ry 0,00 0,00 % 0 €

Kanneljärven Kansanopiston kannatusyhdistys r.y. 0,00 0,00 % 0 €

Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 0,00 0,00 % 0 €

Karstulan Evankelisen Kansanopiston kannatusyhdistys ry 0,00 0,00 % 0 €

Kellosepäntaidon Edistämissäätiö sr 0,00 0,00 % 0 €

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia 49,35 1,40 % 70 098 €

Keski-Pohjanmaan Konservatorion Kannatusyhdistys ry 0,00 0,00 % 0 €

Liite. Esimerkinomainen laskelma oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen uudistamisen kokeiluun myönnettävän lisärahoituksen 

määräytymisestä ministeriön esittämän laskennallisen kriteerin perusteella
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Liite. Esimerkinomainen laskelma oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen uudistamisen kokeiluun myönnettävän lisärahoituksen 

määräytymisestä ministeriön esittämän laskennallisen kriteerin perusteella

Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä 59,87 1,70 % 85 041 €

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 127,64 3,63 % 181 303 €

Kiinteistöalan Koulutussäätiö sr 0,00 0,00 % 0 €

Kiipulasäätiö sr 4,40 0,12 % 6 250 €

Kirkkopalvelut ry 23,24 0,66 % 33 011 €

Kisakeskussäätiö sr 0,00 0,00 % 0 €

Kiteen Evankelisen Kansanopiston kannatusyhdistys ry 0,00 0,00 % 0 €

Kolmen kampuksen urheiluopisto Oy 8,49 0,24 % 12 059 €

KONE Hissit Oy 0,00 0,00 % 0 €

Korpisaaren Säätiö sr 0,44 0,01 % 625 €

Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä 34,92 0,99 % 49 601 €

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä 144,17 4,10 % 204 783 €

Koulutuskuntayhtymä Brahe 48,53 1,38 % 68 933 €

Koulutuskuntayhtymä OSAO 213,06 6,05 % 302 636 €

Koulutuskuntayhtymä Tavastia 64,15 1,82 % 91 120 €

Kouvolan Ammattiopisto Oy 48,50 1,38 % 68 891 €

KSAK Oy 0,00 0,00 % 0 €

Kuopion Konservatorion kannatusyhdistys r.y. 0,00 0,00 % 0 €

Kuopion Talouskoulun kannatusyhdistys r.y. 1,38 0,04 % 1 960 €

Kuortaneen Urheiluopistosäätiö sr 0,00 0,00 % 0 €

Kvarnen samkommun 0,00 0,00 % 0 €

Laajasalon opiston säätiö sr 0,00 0,00 % 0 €

Lahden kansanopiston säätiö sr 0,00 0,00 % 0 €

Lahden Konservatorio Oy 0,00 0,00 % 0 €

Live-säätiö sr 1,98 0,06 % 2 812 €

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä 51,27 1,46 % 72 825 €

Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä 46,30 1,32 % 65 766 €

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 59,90 1,70 % 85 084 €

Länsirannikon Koulutus Oy 123,73 3,51 % 175 749 €

Maalariammattikoulun kannatusyhdistys r.y. 0,56 0,02 % 795 €

Management Institute of Finland MIF Oy 0,00 0,00 % 0 €

Marttayhdistysten liitto ry 0,59 0,02 % 838 €

Mercuria kauppaoppilaitos Oy 22,98 0,65 % 32 641 €

Meyer Turku Oy 0,00 0,00 % 0 €

Optima samkommun 61,09 1,74 % 86 774 €

Oulun kaupunki 0,00 0,00 % 0 €

Paasikiviopistoyhdistys r.y. 0,00 0,00 % 0 €

Palkansaajien koulutussäätiö sr 0,00 0,00 % 0 €

Palloilu Säätiö sr 0,00 0,00 % 0 €

Peimarin koulutuskuntayhtymä 4,85 0,14 % 6 889 €

Perho Liiketalousopisto Oy 8,80 0,25 % 12 500 €

Peräpohjolan Kansanopiston kannatusyhdistys ry 0,00 0,00 % 0 €

Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä 167,99 4,77 % 238 617 €

Pohjois-Satakunnan Kansanopiston kannatusyhdistys r.y. 0,00 0,00 % 0 €

Sivu 2/4



Kirje VN/2696/2023

Koulutuksen järjestäjä

Alle 20-vuotiaiden perustutkintoa 

suorittavien 

oppisopimusopiskelijoiden 

keskimääräinen päiväkohtainen 

määrä 2021

Laskentakriteeri: 

Osuus kaikista 

koulutuksen 

järjestäjistä

Laskentakriteerin 

perusteella 

määräytyvä 

rahoitus

Liite. Esimerkinomainen laskelma oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen uudistamisen kokeiluun myönnettävän lisärahoituksen 

määräytymisestä ministeriön esittämän laskennallisen kriteerin perusteella

Pohjois-Savon Kansanopistoseura r.y. 0,00 0,00 % 0 €

Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö sr 0,00 0,00 % 0 €

Pop & Jazz Konservatorion Säätiö sr 0,00 0,00 % 0 €

Portaanpää ry 0,00 0,00 % 0 €

Raahen Porvari- ja Kauppakoulurahasto sr 3,59 0,10 % 5 099 €

Raision Seudun Koulutuskuntayhtymä 35,84 1,02 % 50 908 €

Rakennusteollisuus RT ry 0,00 0,00 % 0 €

Rastor-instituutti ry 2,28 0,06 % 3 239 €

Raudaskylän Kristillinen Opisto r.y. 0,00 0,00 % 0 €

Rovalan Setlementti ry 0,01 0,00 % 14 €

Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä 155,33 4,41 % 220 635 €

Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä 51,23 1,46 % 72 768 €

SASKY koulutuskuntayhtymä 46,51 1,32 % 66 064 €

Satakunnan koulutuskuntayhtymä 60,42 1,72 % 85 822 €

Savon Koulutuskuntayhtymä 151,89 4,31 % 215 749 €

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä 123,79 3,52 % 175 835 €

Suomen Diakoniaopisto - SDO Oy 18,80 0,53 % 26 704 €

Suomen Ilmailuopisto Oy 0,00 0,00 % 0 €

Suomen kansallisooppera ja -baletti sr 0,00 0,00 % 0 €

Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry 0,00 0,00 % 0 €

Suomen Nuoriso-Opiston kannatusyhdistys ry 0,25 0,01 % 355 €

Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö 0,67 0,02 % 952 €

Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy 0,00 0,00 % 0 €

Suomen Yrittäjäopisto Oy 0,00 0,00 % 0 €

Suupohjan Koulutuskuntayhtymä 19,59 0,56 % 27 826 €

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab 12,97 0,37 % 18 423 €

Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur 47,66 1,35 % 67 698 €

Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr 14,27 0,41 % 20 269 €

Tampereen kaupunki 215,74 6,13 % 306 443 €

Tampereen Musiikkiopiston Säätiö sr 0,00 0,00 % 0 €

Tanhuvaaran Säätiö sr 0,00 0,00 % 0 €

Tohtori Matthias Ingmanin säätiö sr 0,40 0,01 % 568 €

Traffica Oy 0,00 0,00 % 0 €

Turun Aikuiskoulutussäätiö sr 2,54 0,07 % 3 608 €

Turun Ammattiopistosäätiö sr 2,46 0,07 % 3 494 €

Turun kaupunki 121,42 3,45 % 172 468 €

Turun kristillisen opiston säätiö sr 0,28 0,01 % 398 €

Turun musiikinopetus Oy 0,00 0,00 % 0 €

TYA-oppilaitos Oy 0,00 0,00 % 0 €

Työtehoseura ry 32,24 0,92 % 45 795 €

Vaasan kaupunki 16,79 0,48 % 23 849 €

Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä 42,61 1,21 % 60 524 €

Valkealan Kristillisen Kansanopiston kannatusyhdistys r.y. 0,00 0,00 % 0 €

Vantaan kaupunki 46,52 1,32 % 66 078 €
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Varalan Säätiö sr 4,41 0,13 % 6 264 €

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä 59,35 1,69 % 84 302 €

Äänekosken Ammatillisen Koulutuksen kuntayhtymä 43,12 1,22 % 61 249 €

Yhteensä 3 520,07 100,00 % 5 000 000 €

Opiskelijamäärät ovat 30.9.2022 jäädytettyä vuoden 2021 tietoa Koski-tietovarannosta, jotka on julkaistu seuraavalla 

raportilla: https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/fi-fi/Raportit/Ammatillinen%20koulutus%20-

%20rahoitusperusteet%20ja%20kustannukset%20-%20oppisopimuksen%20koulutuskorvaus.xlsb

Keskimääräisellä päiväkohtaisella opiskelijamäärällä, em. raportilla "netto-opiskelijamäärällä", tarkoitetaan koko vuoden 

päiväkohtaisten opiskelijamäärien keskiarvoa. Alle 20-vuotiaisiin oppisopimusopiskelijoihin luetaan ne opiskelijat, jotka olivat 

alle 20-vuotiaita oppisopimuskoulutusjakson alkaessa.

Lisärahoitus on tarkoitettu vailla toisen asteen tutkintoa oleville opiskelijoille. Opiskeljoiden pohjakoulutusta ei kuitenkaan 

huomioida laskentakriteerissä, koska alle 20-vuotiaista perustutkintoa suorittavista oppisopimusopiskelijoista niin vähäisellä 

osuudella on suoritettuna toisen asteen tutkinto.
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Anordnare av yrkesutbildning  

 

Ansökan om tilläggsfinansiering som beviljas genom det första 
tilläggsprestationsbeslutet 2023 för försöket med att revidera 
grunderna för bestämmande av utbildningsersättningen för 
läroavtalsutbildning 

 

Detta brev ger anvisningar till anordnare av utbildning om ansökan om tilläggsfinansiering (5 miljoner 
euro) 2023 för försöket med att revidera grunderna för bestämmande av utbildningsersättningen för 
läroavtalsutbildningen. Tilläggsfinansieringen beviljas genom det första tilläggsprestationsbeslutet 
2023 som en prövningsbaserad höjning av basfinansieringen. 

 

1. Tilläggsfinansiering för försöket med att revidera utbildningsersättningen 
för läroavtalsutbildning 
Enligt regeringens halvtidsöversyn (29 april 2021) ska  grunderna för bestämmande av utbildningser-
sättningen för läroavtalsutbildning revideras för att stödja de ungas utbildning och sysselsättning. Ett 
treårigt försök genomförs för att följa upp hur riktandet av utbildningsersättningen påverkar antalet 
unga läroavtalsstuderande under 20 år utan examen på andra stadiet. För försöket har det reserve-
rats en årlig tilläggsfinansiering på 5 miljoner euro för 2022–2024. Tilläggsfinansieringen för 2022 be-
viljades utbildningsanordnarna genom det första prestationsbeslutet 2022 av den 28 april 2022 
(VN/5431/2022). 

I 19 § i statsrådets förordning (673/2017) föreskrivs om grunderna för bestämmande av utbildnings-
ersättningen för läroavtalsutbildning. Genom förordning av statsrådet (OKM/2021/92) ändrades be-
stämmelsen temporärt för tiden den 1 januari 2022–31 december 2024 så att om en studerande som 
avlägger yrkesinriktad grundexamen den dag läroavtalet börjar inte har fyllt 20 år och inte har avlagt 
examen på andra stadiet, ska detta beaktas som förhöjande faktor vid bedömningen av utbildnings-
ersättningen som betalas till arbetsgivaren. 

Utbildningsersättningarna ingår i den statsandelsfinansiering för yrkesutbildning som beviljas utbild-
ningsanordnarna. Avsikten är att arbetsgivaren under försökstiden i regel ska få större utbildningser-
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sättning för en läroavtalsstuderande under 20 år som saknar examen på andra stadiet och som av-
lägger en yrkesinriktad grundexamen än för andra läroavtalsstuderande. Utbildningsanordnarna ska 
särskilt beakta målgruppen när de avtalar om hur utbildningsersättningen bestäms mellan utbild-
ningsanordnaren och arbetsgivaren i avtalet om ordnande av läroavtalsutbildning. Avsikten är dock 
inte att sänka nivån på de utbildningsersättningar som betalas till arbetsgivare för andra läroavtals-
studerande. 

Tilläggsfinansieringens användningsändamål och förutsättningarna för beviljande av den  

Den tilläggsfinansiering som beviljas utbildningsanordnare för försöket med att revidera utbildnings-
ersättningen för läroavtalsutbildning är avsedd att användas för de merkostnader som orsakas ar-
betsgivaren av den större utbildningsersättning som betalas till en arbetsgivare för en läroavtalsstu-
derande under 20 år som saknar examen på andra stadiet och som avlägger yrkesinriktad grundexa-
men. Användningen av tilläggsfinansieringen är inte begränsad till det år då finansieringen beviljas. 
Undervisnings- och kulturministeriet beviljar tilläggsfinansiering som reserverats för försöket som 
prövningsbaserad höjning av basfinansieringen till de utbildningsanordnare som har läroavtalsstu-
derande som hör till målgruppen. Finansieringen riktas till anordnarna på kalkylmässiga grunder uti-
från utfallsuppgifterna för året före det år som föregår finansåret. 

Enligt 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) kan den 
basfinansiering som beviljas utbildningsanordnare efter prövning höjas av särskilda skäl som hänför 
sig till utbildningsanordnarens verksamhet.  Ministeriet anser att villkoret för beviljande av tilläggsfi-
nansiering uppfylls om utbildningsanordnaren har studerande som hör till den målgrupp som fast-
ställts genom förordning av statsrådet och för vilka utbildningsanordnaren ska betala förhöjd utbild-
ningsersättning till arbetsgivaren. 

Enligt 32 e § kan höjning efter prövning av särskilda skäl beviljas även under finansåret.  Under det 
första försöksåret beviljas utbildningsanordnare tilläggsfinansiering först under finansåret genom ett 
tilläggsprestationsbeslut, för att det kalkylerade beviljningskriterium som används vid beslutsfattandet 
och den på det baserade exempelkalkylen över fördelningen av tilläggsfinansieringen per utbild-
ningsanordnare skulle kunna beredas så att de stöder ansökan till utbildningsanordnare. Av samma 
orsak beviljas tilläggsfinansieringen för 2023 under finansåret genom ett tilläggsprestationsbeslut. 
Avsikten är dock att tilläggsfinansieringen under försökets sista år beviljas utbildningsanordnarna re-
dan genom ett egentligt prestationsbeslut före finansårets början. 

Beviljande av tilläggsfinansiering åt utbildningsanordnaren i form av en behovsprövad höjning av 
basfinansieringen för försöket med att revidera grunderna för utbildningsersättningen för läroavtalsut-
bildning förutsätter att utbildningsanordnaren har ansökt om behovsprövad höjning för ändamålet i 
fråga. 

Kalkylerat kriterium för beviljande av tilläggsfinansiering 

Ministeriet har för avsikt att bevilja utbildningsanordnarna den tilläggsfinansiering som det beslutades 
om i budgeten för 2023 för försök med att förnya utbildningsersättningen för läroavtalsutbildning på 
motsvarande sätt som 2022 utifrån det kalkylmässiga kriteriet för beviljande som baserar sig på stat-
istiskt material. Det kalkylerade kriteriet för beviljande är utbildningsanordnarens andel av antalet nya 
studerande under 20 år som saknar examen efter grundskolan 

Som antal studerande används det genomsnittliga dagliga antalet under 20-åriga läroavtalsstu-
derande som avlägger grundexamen år 2021. Till läroavtalsstuderande under 20 år räknas de stu-
derande som har varit under 20 år när läroavtalsutbildningsperioden inleddes. Material som motsva-
rar det kalkylmässiga kriteriet har publicerats i Vipunen (Studerande som ligger till grund för tilläggsfi-
nansieringen för utbildningsersättningen enligt läroavtalet). 

Tilläggsfinansieringen är avsedd att användas endast till förhöjd utbildningsersättning för läroavtals-
studerande som saknar examen på andra stadiet. Eftersom endast ytterst få läroavtalsstuderande 
under 20 år som avlägger grundexamen har avlagt examen på andra stadiet, ansågs det inte nöd-
vändigt att beakta grundutbildningen för studerande vid beräkningen av kriterierna för beviljande. 

https://vipunen.fi/fi-fi/Raportit/Ammatillinen%20koulutus%20-%20rahoitusperusteet%20ja%20kustannukset%20-%20oppisopimuksen%20koulutuskorvaus.xlsb?Web=1
https://vipunen.fi/fi-fi/Raportit/Ammatillinen%20koulutus%20-%20rahoitusperusteet%20ja%20kustannukset%20-%20oppisopimuksen%20koulutuskorvaus.xlsb?Web=1
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Urvalet av material har gjorts utifrån uppgifterna i datalagret Koski som 30 september 2022. Om Ko-
ski-informationen för 2021 har uppdaterats efter detta beaktas inte detta i fördelningen av tilläggsfi-
nansiering. 

I bilagan anges per utbildningsanordnare det antal läroavtalsstuderande under 20 år som avlägger 
grundexamen som används när behovet av tilläggsfinansiering bedöms samt en riktgivande kalkyl 
med ovan nämnda viktningar gällande hur 5 miljoner euro skulle fördelas, enligt de angivna kriteri-
erna utan någon annan behovsprövning, på alla de utbildningsanordnare som hade studerande en-
ligt kriterierna för 2021 som påbörjade studier. 

Övrig prövning som inverkar på beviljande av tilläggsfinansiering eller dess nivå 

Undervisnings- och kulturministeriet har i princip inte för avsikt att utöver det kalkylmässiga bevilj-
ningskriteriet använda sig av någon annan prövning vid beslut om fördelningen per anordnare av den 
tilläggsfinansiering som beviljas för försök med att revidera utbildningsersättningen för läroavtalsut-
bildning. Till exempel på den grunden att utbildningsanordnarens antal läroavtalsstuderande som 
omfattas av målgrupp har varit större år 2022 än året innan, kan man inte avvika från det tilläggsfi-
nansieringsbelopp som det kalkylerade kriteriet medför. Ändringarna i antalet studerande mellan 
dessa år beaktas för alla utbildningsanordnare på ett jämlikt sätt i fördelningen av tilläggsfinansie-
ringen för 2024, när uppgifterna för 2022 används i kriterierna för beviljande. 

Vid behov kan ministeriet dock av grundad anledning avvika från den exemplariska kalkyl som pre-
senteras i bilagan vid fastställandet av tilläggsfinansiering per anordnare. 

Att ansöka om tilläggsfinansiering 

Tilläggsfinansiering för anställning av lärare och handledare samt för stödåtgärder för undervisning 
och handledning som beviljas som en behovsprövad höjning av basfinansieringen ansöks med en 
elektronisk ansökningsblankett som publiceras jämte mer detaljerade anvisningar på ministeriets 
webbplats den 1 februari 2023 http://okm.fi/lisasuoritepaatosten-valmistelu. 

Om utbildningsanordnaren anser att det kalkylmässiga sätt att fördela tilläggsfinansieringen som pre-
senteras i detta brev och dess bilaga är bra, ska den meddela på ansökningsblanketten att den an-
söker om den tilläggsfinansieringsandel som allokeras till den enligt de kriterier och viktningar som 
ministeriet framställt för att säkerställa tilläggsfinansiering för försöket med att revidera utbildningser-
sättningen för läroavtalsutbildning. Ansökningsförfarandet avviker från den vanliga ansökan om be-
hovsprövad höjning av basfinansieringen på så sätt att utbildningsanordnaren inte ansöker om be-
hovsprövad höjning av basfinansieringen till ett visst eurobelopp. Detta är viktigt ifall några av utbild-
ningsanordnarna inte kan beviljas det eurobelopp som de kalkylmässiga kriterierna ger på grund av 
saknande ansökan, vilket då i motsvarande grad ökar finansieringen som allokeras till de andra ut-
bildningsanordnarna. Om utbildningsanordnaren ansöker om behovsprövad höjning i form av ett ex-
akt eurobelopp, utgör detta ett tak för den tilläggsfinansiering som kan beviljas denna anordnare, 
även om beviljandet i övrigt baserar sig på de kalkylmässiga kriterierna. Om utbildningsanordnaren 
ansöker om tilläggsfinansiering enligt ovan nämnda behöver den inte separat motivera den finansie-
ringsandel som allokeras till den på basis av det kalkylmässiga kriteriet. 

Om utbildningsanordnaren ansöker om att få tilläggsfinansiering till ett belopp som avviker från mini-
steriets fördelningsförslag, söks tilläggsfinansiering till ett exakt eurobelopp, och detta måste motive-
ras särskilt. 

Uppföljning av användningen av tilläggsfinansieringen och dess genomslag 

Undervisnings- och kulturministeriet följer upp hur antalet läroavtalsstuderande under 20 år som sak-
nar examen på andra stadiet utvecklas i första hand utifrån de uppgifter som förts in i Koski-systemet 
samt utbildningsersättningarna för läroavtalsstuderande med hjälp av Utbildningsstyrelsens in-
samling av kostnadsuppgifter. Utvecklingen av mängden läroavtalsutbildning för målgruppen följs 
också upp med hjälp av eHOKS-uppgifter. Dessutom ska utbildningsanordnarna på ansökningsblan-
ketten uppge beloppet av de utbildningsersättningar som betalats under 2022. 

https://okm.fi/lisasuoritepaatosten-valmistelu
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Ministeriet kan också vid behov begära andra uppföljningsuppgifter av utbildningsanordnarna i sam-
band med ansökan om tilläggsfinansiering för 2024 samt efter det sista försöksåret genom en sepa-
rat enkät när ministeriet bedömer användningen av tilläggsfinansiering som ministeriet beviljat tidi-
gare och hur de förhöjda utbildningsersättningarna påverkar utvecklingen av antalet läroavtalsstu-
derande under 20 år som inte har examen på andra stadiet. 

2. Inlämnande av ansökningar och tidsplan för processen 
Tilläggsfinansiering för anställning av lärare och handledare samt för stödåtgärder för undervisning 
och handledning som beviljas som en behovsprövad höjning av basfinansieringen ansöks med en 
elektronisk ansökningsblankett som publiceras jämte mer detaljerade anvisningar på ministeriets 
webbplats den 1 februari 2023 http://okm.fi/lisasuoritepaatosten-valmistelu. 

Dessutom ska uppgifter som motsvarar innehållet på den elektroniska ansökningsblanketten sändas 
per e-post som en undertecknad och daterad handling till undervisnings- och kulturministeriets regi-
stratorskontor till adressen kirjaamo.okm@gov.fi. Den som undertecknar ansökan ska ha namnteck-
ningsrätt för sammanslutningen. 

Utbildningsanordnarna ska lämna in sin ansökan till undervisnings- och kulturministeriet senast den 
28 februari 2023. Ministeriet handlägger endast de ansökningar som lämnats in inom utsatt tid. 

Ministeriet har för avsikt att besluta om tilläggsfinansieringen före utgången av april. 

 

Ytterligare information: 

Undervisningsrådet Anne Ekroth (Kymmenedalen, Södra Karelen, Södra Savolax, Norra Savolax och 
Norra Karelen), tfn 02953 30104, fornamn.efternamn@gov.fi 

Överinspektör Tarja Koskimäki, (Nyland), tfn 02953 30166, fornamn.efternamn@gov.fi 

Undervisningsrådet Jukka Lehtinen (Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Birkaland, Egentliga 
Finland och Satakunta), tfn 02953 30183, fornamn.efternamn@gov.fi 

Undervisningsrådet Mari Pastila-Eklund (Södra Österbotten, Österbotten, Mellersta Österbotten och 
Mellersta Finland), tfn 02953 30249, fornamn.efternamn@gov.fi 

Specialsakkunnig Janne Savolainen (Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland), tfn 
02953 30187, fornamn.efternamn@gov.fi 

Undervisningsrådet Kari Korhonen, tfn 02953 30162, fornamn.efternamn@gov.fi 

Sakkunnig Johannes Peltola, tfn 02953 30292, fornamn.efternamn@gov.fi 

 

Direktör, ställföreträdare för överdirektören Tiina Silander 

Sakkunnig Johannes Peltola 

Bilagor Exempelkalkyl över hur tilläggsfinansieringen för försöket med att revidera utbildningsersätt-
ningen för läroavtalsutbildning bestäms på basis av ministeriets kalkylmässiga kriterium 

 
 

https://okm.fi/lisasuoritepaatosten-valmistelu
mailto:kirjaamo.okm@gov.fi
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Distribution Anordnare av yrkesutbildning 

 
För kännedom Akava 

Ammatillisen aikuiskoulutuksen johtajat ry 
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry 
Finlands näringsliv rf 
Elinkeinoelämän oppilaitokset EOL ry 
Kyrkostyrelsen/Kyrkans arbetsmarknadsverk 
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 
Justitieministeriet 
Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ rf 
Utbildningsstyrelsen 
Bildningsarbetsgivarna rf 
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry 
Ledare för Yrkesutbildningen i Finland rf 
Fackföreningarnas centralförbund i Finland FFC rf 
Finlands Folkhögskolförening rf 
Finlands konservatorieförbund rf 
Finlands Kommunförbund rf 
Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry 
Suomen Oppisopimusosaajat ry 
Företagarna i Finland rf 
Statistikcentralen 
Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf 
Arbets- och näringsministeriet 
Urheiluopistojen Yhdistys ry 
Finansministeriet 
Regionförvaltningsverken 
Närings-, trafik- och miljöcentralerna NTM 
Landskapsförbunden 
         

 



Bilaga. Exempelkalkyl över hur tilläggsfinansieringen för försöket med att revidera utbildningsersättningen för

läroavtalsutbildning bestäms på basis av ministeriets kalkylmässiga kriterium
Brev VN/2696/2023

Utbildningsanordnar

Det genomsnittliga antalet 

läroavtalsstuderande under 

20 år som avlägger 

grundexamen per dag 2021

Beräknings-

kriterium:

Andel, samtliga

utbildnings-

anordnare1

Finansiering enligt

beräkningskriteriet

1

AEL-Amiedu Oy 10,34 0,29 % 14 687 €

Ahlmanin koulun Säätiö sr 0,50 0,01 % 710 €

Aitoon Emäntäkoulu Oy 0,00 0,00 % 0 €

Ammattiopisto Luovi Oy 7,19 0,20 % 10 213 €

Ammattiopisto Spesia Oy 1,86 0,05 % 2 642 €

Ava-instituutin kannatusyhdistys ry 0,00 0,00 % 0 €

Axxell Utbildning Ab 21,19 0,60 % 30 099 €

Careeria Oy 32,20 0,91 % 45 738 €

Cimson Koulutuspalvelut Oy 0,00 0,00 % 0 €

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 59,34 1,69 % 84 288 €

Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä 42,91 1,22 % 60 950 €

Etelä-Savon Koulutus Oy 87,55 2,49 % 124 358 €

Eurajoen kristillisen opiston kannatusyhdistys r.y. 0,00 0,00 % 0 €

Fintraffic Lennonvarmistus Oy 0,00 0,00 % 0 €

Folkhälsan Utbildning Ab 0,00 0,00 % 0 €

Fria Kristliga Folkhögskolföreningen FKF rf 0,00 0,00 % 0 €

Fysikaalinen hoitolaitos Arcus Lumio & Pirttimaa 0,00 0,00 % 0 €

Haapaveden Opiston kannatusyhdistys ry 1,50 0,04 % 2 131 €

Harjun Oppimiskeskus Oy 8,98 0,26 % 12 755 €

Haus Kehittämiskeskus Oy 0,00 0,00 % 0 €

Helsingin kaupunki 49,28 1,40 % 69 999 €

Helsingin Konservatorion Säätiö sr 0,00 0,00 % 0 €

Helsinki Business College Oy 34,31 0,97 % 48 735 €

Hevosopisto Oy 6,43 0,18 % 9 133 €

Hyria koulutus Oy 91,04 2,59 % 129 316 €

Hämeen ammatti-instituutti Oy 14,46 0,41 % 20 539 €

Itä-Karjalan Kansanopistoseura ry 0,00 0,00 % 0 €

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä 49,38 1,40 % 70 141 €

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy 0,00 0,00 % 0 €

Joensuun kaupunki 0,00 0,00 % 0 €

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä 152,20 4,32 % 216 189 €

Jollas-Opisto Oy 0,00 0,00 % 0 €

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia 61,61 1,75 % 87 512 €

Jyväskylän kristillisen opiston säätiö sr 0,00 0,00 % 0 €

Jyväskylän Talouskouluyhdistys r.y. 0,08 0,00 % 114 €

Järviseudun Koulutuskuntayhtymä 19,21 0,55 % 27 286 €

Kajaanin kaupunki 57,35 1,63 % 81 461 €

Kalajoen Kristillisen Opiston Kannatusyhdistys ry 0,00 0,00 % 0 €

Kanneljärven Kansanopiston kannatusyhdistys r.y. 0,00 0,00 % 0 €

Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 0,00 0,00 % 0 €

Karstulan Evankelisen Kansanopiston kannatusyhdistys ry 0,00 0,00 % 0 €

Kellosepäntaidon Edistämissäätiö sr 0,00 0,00 % 0 €

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia 49,35 1,40 % 70 098 €

Keski-Pohjanmaan Konservatorion Kannatusyhdistys ry 0,00 0,00 % 0 €

Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä 59,87 1,70 % 85 041 €

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 127,64 3,63 % 181 303 €

Kiinteistöalan Koulutussäätiö sr 0,00 0,00 % 0 €

Kiipulasäätiö sr 4,40 0,12 % 6 250 €

Kirkkopalvelut ry 23,24 0,66 % 33 011 €

Kisakeskussäätiö sr 0,00 0,00 % 0 €
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Bilaga. Exempelkalkyl över hur tilläggsfinansieringen för försöket med att revidera utbildningsersättningen för

läroavtalsutbildning bestäms på basis av ministeriets kalkylmässiga kriterium
Brev VN/2696/2023

Utbildningsanordnar

Det genomsnittliga antalet 

läroavtalsstuderande under 

20 år som avlägger 

grundexamen per dag 2021

Beräknings-

kriterium:

Andel, samtliga

utbildnings-

anordnare1

Finansiering enligt

beräkningskriteriet

1

Kiteen Evankelisen Kansanopiston kannatusyhdistys ry 0,00 0,00 % 0 €

Kolmen kampuksen urheiluopisto Oy 8,49 0,24 % 12 059 €

KONE Hissit Oy 0,00 0,00 % 0 €

Korpisaaren Säätiö sr 0,44 0,01 % 625 €

Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä 34,92 0,99 % 49 601 €

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä 144,17 4,10 % 204 783 €

Koulutuskuntayhtymä Brahe 48,53 1,38 % 68 933 €

Koulutuskuntayhtymä OSAO 213,06 6,05 % 302 636 €

Koulutuskuntayhtymä Tavastia 64,15 1,82 % 91 120 €

Kouvolan Ammattiopisto Oy 48,50 1,38 % 68 891 €

KSAK Oy 0,00 0,00 % 0 €

Kuopion Konservatorion kannatusyhdistys r.y. 0,00 0,00 % 0 €

Kuopion Talouskoulun kannatusyhdistys r.y. 1,38 0,04 % 1 960 €

Kuortaneen Urheiluopistosäätiö sr 0,00 0,00 % 0 €

Kvarnen samkommun 0,00 0,00 % 0 €

Laajasalon opiston säätiö sr 0,00 0,00 % 0 €

Lahden kansanopiston säätiö sr 0,00 0,00 % 0 €

Lahden Konservatorio Oy 0,00 0,00 % 0 €

Live-säätiö sr 1,98 0,06 % 2 812 €

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä 51,27 1,46 % 72 825 €

Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä 46,30 1,32 % 65 766 €

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 59,90 1,70 % 85 084 €

Länsirannikon Koulutus Oy 123,73 3,51 % 175 749 €

Maalariammattikoulun kannatusyhdistys r.y. 0,56 0,02 % 795 €

Management Institute of Finland MIF Oy 0,00 0,00 % 0 €

Marttayhdistysten liitto ry 0,59 0,02 % 838 €

Mercuria kauppaoppilaitos Oy 22,98 0,65 % 32 641 €

Meyer Turku Oy 0,00 0,00 % 0 €

Optima samkommun 61,09 1,74 % 86 774 €

Oulun kaupunki 0,00 0,00 % 0 €

Paasikiviopistoyhdistys r.y. 0,00 0,00 % 0 €

Palkansaajien koulutussäätiö sr 0,00 0,00 % 0 €

Palloilu Säätiö sr 0,00 0,00 % 0 €

Peimarin koulutuskuntayhtymä 4,85 0,14 % 6 889 €

Perho Liiketalousopisto Oy 8,80 0,25 % 12 500 €

Peräpohjolan Kansanopiston kannatusyhdistys ry 0,00 0,00 % 0 €

Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä 167,99 4,77 % 238 617 €

Pohjois-Satakunnan Kansanopiston kannatusyhdistys r.y. 0,00 0,00 % 0 €

Pohjois-Savon Kansanopistoseura r.y. 0,00 0,00 % 0 €

Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö sr 0,00 0,00 % 0 €

Pop & Jazz Konservatorion Säätiö sr 0,00 0,00 % 0 €

Portaanpää ry 0,00 0,00 % 0 €

Raahen Porvari- ja Kauppakoulurahasto sr 3,59 0,10 % 5 099 €

Raision Seudun Koulutuskuntayhtymä 35,84 1,02 % 50 908 €

Rakennusteollisuus RT ry 0,00 0,00 % 0 €

Rastor-instituutti ry 2,28 0,06 % 3 239 €

Raudaskylän Kristillinen Opisto r.y. 0,00 0,00 % 0 €

Rovalan Setlementti ry 0,01 0,00 % 14 €

Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä 155,33 4,41 % 220 635 €

Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä 51,23 1,46 % 72 768 €
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Bilaga. Exempelkalkyl över hur tilläggsfinansieringen för försöket med att revidera utbildningsersättningen för

läroavtalsutbildning bestäms på basis av ministeriets kalkylmässiga kriterium
Brev VN/2696/2023

Utbildningsanordnar

Det genomsnittliga antalet 

läroavtalsstuderande under 

20 år som avlägger 

grundexamen per dag 2021

Beräknings-

kriterium:

Andel, samtliga

utbildnings-

anordnare1

Finansiering enligt

beräkningskriteriet

1

SASKY koulutuskuntayhtymä 46,51 1,32 % 66 064 €

Satakunnan koulutuskuntayhtymä 60,42 1,72 % 85 822 €

Savon Koulutuskuntayhtymä 151,89 4,31 % 215 749 €

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä 123,79 3,52 % 175 835 €

Suomen Diakoniaopisto - SDO Oy 18,80 0,53 % 26 704 €

Suomen Ilmailuopisto Oy 0,00 0,00 % 0 €

Suomen kansallisooppera ja -baletti sr 0,00 0,00 % 0 €

Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry 0,00 0,00 % 0 €

Suomen Nuoriso-Opiston kannatusyhdistys ry 0,25 0,01 % 355 €

Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö 0,67 0,02 % 952 €

Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy 0,00 0,00 % 0 €

Suomen Yrittäjäopisto Oy 0,00 0,00 % 0 €

Suupohjan Koulutuskuntayhtymä 19,59 0,56 % 27 826 €

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab 12,97 0,37 % 18 423 €

Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur 47,66 1,35 % 67 698 €

Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr 14,27 0,41 % 20 269 €

Tampereen kaupunki 215,74 6,13 % 306 443 €

Tampereen Musiikkiopiston Säätiö sr 0,00 0,00 % 0 €

Tanhuvaaran Säätiö sr 0,00 0,00 % 0 €

Tohtori Matthias Ingmanin säätiö sr 0,40 0,01 % 568 €

Traffica Oy 0,00 0,00 % 0 €

Turun Aikuiskoulutussäätiö sr 2,54 0,07 % 3 608 €

Turun Ammattiopistosäätiö sr 2,46 0,07 % 3 494 €

Turun kaupunki 121,42 3,45 % 172 468 €

Turun kristillisen opiston säätiö sr 0,28 0,01 % 398 €

Turun musiikinopetus Oy 0,00 0,00 % 0 €

TYA-oppilaitos Oy 0,00 0,00 % 0 €

Työtehoseura ry 32,24 0,92 % 45 795 €

Vaasan kaupunki 16,79 0,48 % 23 849 €

Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä 42,61 1,21 % 60 524 €

Valkealan Kristillisen Kansanopiston kannatusyhdistys r.y. 0,00 0,00 % 0 €

Vantaan kaupunki 46,52 1,32 % 66 078 €

Varalan Säätiö sr 4,41 0,13 % 6 264 €

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä 59,35 1,69 % 84 302 €

Äänekosken Ammatillisen Koulutuksen kuntayhtymä 43,12 1,22 % 61 249 €

Sammanlagt 3 520,07 100,00 % 5 000 000 €

Antalet studerande är från den 30 september 2022 enligt uppgifterna i informationsresursen Koski för 2021. Uppgifterna har 

publicerats i följande rapport: https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/fi-

fi/Raportit/Ammatillinen%20koulutus%20-%20rahoitusperusteet%20ja%20kustannukset%20-

%20oppisopimuksen%20koulutuskorvaus.xlsb

Med genomsnittligt antal studerande per dag i ovan nämnda rapport avses medeltalet av antalet studerande per dag under 

hela året. Till läroavtalsstuderande under 20 år räknas de studerande som var under 20 år när läroavtalsutbildningsperioden 

inleddes.

Tilläggsfinansieringen är avsedd för studerande som saknar examen på andra stadiet. Grundutbildningen för studerande 

beaktas dock inte i beräkningskriterierna, eftersom så få läroavtalsstuderande under 20 år som avlägger grundexamen har 

avlagt examen på andra stadiet.
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