Lisäohjeistusta koulutuksen järjestäjien esitysten, hakemusten ja muiden tietojen
toimittamisesta sekä rahoituksen perusteena käytettävien tietojen tarkistamisesta
ja korjaamisesta
Koulutuksen järjestäjien esitysten, hakemusten ja opiskelijavuositietojen toimittaminen
Koulutuksen järjestäjien esitykset, hakemukset ja opiskelijavuositiedot tulee toimittaa opetus- ja
kulttuuriministeriöön 31.10.2018 mennessä. Edellä mainitut toimitetaan yhdellä sähköisellä lomakkeella. Linkki
sähköiseen lomakkeeseen julkaistaan nettisivulla: www.minedu.fi/suoritepaatosten-valmistelu
Lisäksi koulutuksen järjestäjien tulee toimittaa sähköisen lomakkeen sisältöä vastaavat tiedot kirjallisena
asiakirjana allekirjoitettuna ja päivättynä opetus- ja kulttuuriministeriöön. Kirjallisen asiakirjan voi toimittaa
opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon postitse osoitteeseen PL 29, 00023 VALTIONEUVOSTO, suoraan
valtioneuvoston yhteiseen toimipisteeseen osoitteessa Ritarikatu 2 B, 00170 HELSINKI tai sähköpostitse
osoitteeseen kirjaamo@minedu.fi. Ministeriö käsittelee ainoastaan ne esitykset ja hakemukset, jotka on toimitettu
määräajassa.
Kirjaamoon toimitettavaksi kirjalliseksi asiakirjaksi riittää sähköisestä lomakkeesta tulostettu yhteenveto, jonka
mukana on saatekirje päiväyksellä ja allekirjoituksella. Kirjaamoon lähetettävään kirjalliseen versioon voi käyttää
vaihtoehtoisesti ministeriön sivuilla julkaistavaa sisällöltään identtistä lomakepohjaa, jonka voi halutessaan
lähettää täytettynä, allekirjoitettuna ja päivättynä kirjaamoon. Huomioikaa kuitenkin, että myös siinä tapauksessa
myös linkin kautta täytettävä sähköinen lomake tulee täyttää ja lähettää ja sisällön tulee olla yhdenmukainen
ministeriöön lähetettävän kirjallisen version kanssa.
Lomake: Koulutuksen järjestäjien esitykset, hakemukset ja opiskelijavuositiedot varainhoitovuoden 2019
suoritepäätöksen valmistelua varten (word)
PÄIVITYS OPISKELIJAVUOSIEN TOTEUMATIETOJEN TOIMITTAMISESTA (29.10.2018):
Vuoden 2018 opiskelijavuositietojen päivittämisessä Koski –järjestelmään on ollut ennakoitua suurempia
ongelmia. Tämän vuoksi ministeriö myöntää koulutuksen järjestäjille lisäaikaa ajanjakson 1.1 – 31.10.2018
opiskelijavuositietojen ilmoittamiseen ja Koski –järjestelmään päivittämiseen. Ajanjakson 1.1 – 31.10.2018
toteutuneet opiskelijavuositiedot pyydetään päivittämään Koski –järjestelmään viimeistään 14.11.2018
mennessä.
Lomake ”Koulutuksen järjestäjien esitykset, hakemukset ja opiskelijavuositiedot varainhoitovuoden 2019
suoritepäätöksen valmistelua varten” on edelleen toimitettava ministeriöön 31.10.2018 mennessä. Kuitenkin
kohdissa 12 ja 13 kysyttyjä tietoja toteutuneista opiskelijavuosista, arvioita 1.11. – 31.12.2018 toteutuvista
opiskelijavuosista ja perusteluja on mahdollista täydentää 14.11.2018 asti. Kaikkien koulutuksen järjestäjien on
ilmoitettava opiskelijavuosien toteumatiedot joko 31.10. tai 14.11. mennessä. Jos koulutuksen järjestäjä toimittaa
täydennyksen 14.11. mennessä, uudet tiedot korvaavat 31.10. mennessä ilmoitetun.
Täydennyksen toimittamista varten ministeriö lisää nettisivuille (https://minedu.fi/suoritepaatosten-valmistelu)
linkin uuteen erilliseen Webropol -lomakkeeseen. Webropol-lomakkeen lähettämisen lisäksi vastaavat tiedot tulee
toimittaa ministeriön kirjaamoon aiemmin toimitetun asiakirjan täydennyksenä, jolloin allekirjoitusta tai päiväystä
ei vaadita.
On hyvä ottaa huomioon, että vuoden 2018 opiskelijavuositietoja ei käytetä vielä varainhoitovuoden 2019
rahoituksen laskennassa. Näitä Koski –järjestelmästä saatavia vuoden 2018 toteutuneita opiskelijavuositietoja
käytetään vasta varainhoitovuoden 2020 rahoituksessa profiilikertoimen laskemiseen. Samoin vuoden 2020
suoritusrahoituksessa käytetään Koski –järjestelmästä saatavia vuoden 2018 suoritettujen tutkinnon osien
osaamispistetietoja. Näin ollen vuoden 2020 rahoitukseen vaikuttavia vuoden 2018 opiskelijavuositietoja ja
tutkinnon osien osaamispistetietoja voidaan korjata vielä vuoden 2019 puolellakin. Varainhoitovuoden 2020
suoritepäätöstä ei pääsääntöisesti tulla oikaisemaan Koski-tietojen puutteellisuuden vuoksi, joten tiedot tulee olla
oikein ennen suoritepäätöksen valmistelua.

14.11.2018 mennessä toimitettavia vuoden 2018 opiskelijavuositietoja käytetään ministeriössä tausta-aineistona
valmisteltaessa vuoden 2019 suoritepäätöksen tavoitteellisten opiskelijavuosien määrää. Tieto on tärkeä, koska
sen avulla arvioidaan koulutuksen järjestäjien opiskelijavuosikapasiteetin käyttöä. Tästä syystä on tärkeää, että
opiskelijavuositietoja (kuin myös suoritettujen tutkinnon osien osaamispistetietoja) olisi mahdollisimman
kattavasti ja virheettömästi tallennettu Koski –järjestelmään jo 14.11.2018 mennessä.
Opiskelijavuosien toteumatiedot
Opetus- ja kulttuuriministeriö tulee hyödyntämään Koski –järjestelmän ajanjakson 1.1 – 31.10.2018
opiskelijavuositietoja valmistellessaan vuoden 2019 suoritepäätöstä tavoitteellisten opiskelijavuosien
kohdentamisesta. Koulutuksen järjestäjien tulee huolehtia siitä, että kyseisen ajanjakson opiskelijavuositiedot ovat
kattavasti ja virheettömästi saatavissa Koski –järjestelmästä marraskuun alusta lukien.
Opetus- ja kulttuuriministeriön nettisivuilla julkaistavaan liitteeseen 1 on koottu koulutuksen järjestäjittäin Koskijärjestelmän opiskelijavuosien toteumatiedot ajanjaksolta 1.1.-30.9.2018. Koulutuksen järjestäjiä pyydetään
tarkistamaan omat opiskelijavuositietonsa ja tarvittaessa korjaamaan ja täydentämään niitä Koski -järjestelmään.
Ministeriö pyrkii saamaan liitteen lisäksi järjestäjien käyttöön lokakuun aikana dynaamisen raportin
opiskelijavuosien poimintaa varten. Sitä käyttäen järjestäjät voivat ajaa Koski –järjestelmästä omia
opiskelijavuosiraportteja.
Liite 1: Koski –järjestelmään tallennettujen tietojen mukaisesti lasketut opiskelijavuositoteumat ajanjaksolta 1.1.30.9.2018 (xlxs)
Suoritusrahoituksen laskennassa käytettävien suoritteiden tarkistaminen
Koulutuksen järjestäjiä pyydetään tarkistamaan vastaavatko varainhoitovuoden 2019 suoritusrahoituksen
laskennassa käytettäväksi aiotut vuoden 2017 tutkintotiedot (liite 2.10 ja liite 2.11) järjestäjän Tilastokeskukselle
ilmoittamia tietoja. Mikäli tiedoissa on korjattavaa, toimitetaan korjaukset suoraan Tilastokeskukseen osoitettuna
Reija Vennolle (reija.vento@stat.fi) ja Anna Loukkolalle (anna.loukkola@stat.fi) viimeistään 23.10.2018
mennessä. Tämän jälkeen korjauksia ja täydennyksiä ei oteta vastaan eikä hyväksytä rahoituksen perusteena
käytettäviksi. Korjatussa aineistoissa tulee olla vain ne henkilöt, joiden tietoja halutaan korjata sekä henkilöt,
joiden tiedot halutaan lisätä. Rahoitukseen oikeuttaviksi tutkinnoiksi ei hyväksytä tutkintoja, joissa
Tilastokeskuksen tiedonkeruussa tutkintojen rahoitustiedoksi on ilmoitettu 4 = työnantajan kokonaan rahoittama
tai 6 = muuta kautta rahoitettu (esim. opiskelijan kokonaan maksama) tutkinto. Nämä edellä mainituista
rahoituslähteistä rahoitetut tutkinnot on vähennetty liitteissä 2.10 ja 2.11 olevista tutkintomääristä.
Tilastokeskuksen toimittamat vuoden 2017 tutkintotiedot perustuvat seuraaviin tiedonkeruisiin:
1. Oppilaitosmuotoisen ammatillisen koulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet 2017
(henkilöpohjainen tiedosto)
2. Oppisopimuskoulutukseen osallistuneet ja/tai tutkinnon suorittaneet 2017 (henkilöpohjainen tiedosto)
Perusrahoituksen tavoitteellisten opiskelijavuosien painotuksen laskennassa käytettävien pohjatietojen
tarkistaminen
Koulutuksen järjestäjiä pyydetään tarkistamaan vastaavatko varainhoitovuoden 2019 perusrahoituksen
laskennassa tarvittavat vuoden 2017 opiskelijavuositiedot (liitteet 2.1-2.9) järjestäjän Opetushallitukselle
ilmoittamia tietoja. Vuoden 2017 tietojen pohjalta lasketaan järjestäjän profiilikerroin, jolla painotetaan
järjestäjälle kohdennettavia tavoitteellisia opiskelijavuosia. Mikäli tiedoissa on korjattavaa, ilmoitetaan
korjaustarpeista Opetushallitukseen kyseisten tiedonkeruiden yhteyshenkilöille viimeistään 23.10.2018 mennessä.
Tämän jälkeen korjauksia ja täydennyksiä ei oteta vastaan eikä hyväksytä rahoituksen perusteena käytettäviksi.
Vuoden 2017 toteutuneiden opiskelijavuosien laskennassa käytetyt tiedot on saatu Opetushallituksen
tiedonkeruista seuraavasti:

1) Kevään perustietokysely 2017, syksyn perustietokysely 2017
a. Perustutkintokoulutuksen, oppisopimuskoulutuksen sekä VALMA- ja TELMA –koulutuksen
opiskelijat
b. Erityisopetuksessa ja vaativan erityisen tuen opetuksessa olevat opiskelijat
c. Majoituksessa olevat opiskelijat
2) Kustannuskyselyn 2017 suoritetiedot (pl. oppisopimuskoulutus)
a. Ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutuksen opiskelijatyövuodet
b. Ei tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijatyövuodet
c. Henkilöstökoulutuksen opiskelijatyövuodet
d. Erikoisoppilaitosten opiskelijatunnit
Rahoituksen laskennassa käytettävät aineistot
Opetus- ja kulttuuriministeriön nettisivuilla julkaistavaan liitteeseen 2 on koottu välilehdille kaikki tarkistettavat
aineistot, joita käytetään rahoituksen laskennassa. Koulutuksen järjestäjän profiilikertoimen muodostuminen on
kuvattu liitteen välilehdellä 2.1. Kyseiseen taulukkoon poimitut tiedot perustuvat liitteiden 2.2–2.9 tietoihin.
Suoritusrahoituksen pohjana käytetyt tutkintotiedot löytyvät liitteistä 2.10 ja 2.11.
Liite 2: Rahoituksen laskennassa käytettävät aineistot (xlxs)
Liitteen sisältö:
Liite 2.1. Painottamattomat ja painotetut opiskelijavuodet 2017 ja niistä laskettu profiilikerroin
Liite 2.2. Oppilaitosmuotoisen peruskoulutuksen vuoden 2017 tilastointipäivien mukaiset opiskelijamäärät
Liite 2.3. Oppisopimusmuotoisen peruskoulutuksen vuoden 2017 tilastointipäivien mukaiset opiskelijamäärät
Liite 2.4. Oppisopimusmuotoisen lisäkoulutuksen vuoden 2017 tilastointipäivien mukaiset opiskelijamäärät
Liite 2.5. Oppilaitosmuotoisen lisäkoulutuksen vuoden 2017 mukaiset opiskelijatyövuodet
Liite 2.6. Oppilaitosmuotoisen lisäkoulutuksen vuoden 2017 mukaiset henkilöstökoulutuksen opiskelijatyövuodet
Liite 2.7. Erikoisoppilaitosten antaman lisäkoulutuksen vuoden 2017 mukaiset opiskelijatyövuodet
Liite 2.8. Erikoisoppilaitosten henkilöstökoulutuksena antaman lisäkoulutuksen vuoden 2017 mukaiset
opiskelijatyövuodet
Liite 2.9. Vuoden 2017 opiskelijavuodet vuoden 2017 porrastustekijän tarkkuudella
Liite 2.10. Vuoden 2017 tutkintotiedot kustannusryhmittäin ja tutkintotyypeittäin
Liite 2.11 Vuoden 2017 tutkintotiedot kustannusryhmittäin ja koulutuksittain
Liitteen 2.1 tiedot on esitetty vuoden 2019 alusta voimassa olevan järjestäjärakenteen mukaisesti. Liitteiden 2.22.8 tiedot ovat taulukoissa sekä vuoden 2018 järjestäjärakenteen mukaisesti että niistä yhteenlaskettuina tietoina
vuoden 2019 järjestäjärakenteen mukaisesti. Vuoden 2019 alusta yhdistyvien järjestäjien alkuperäiset
opiskelijamäärätiedot löytyvät kursivoituina vuoden 2018 järjestäjätasolla liitteiden 2.2 – 2.8 alimmilta riveiltä.
Liitteissä 2.2-2.9 on huomioitu vuoden 2018 aikana tehdyt nimenmuutokset. Liitteiden 2.10 ja 2.11
Tilastokeskuksesta saadut tiedot ovat vuoden 2017 mukaisilla järjestäjien nimillä ja järjestäjärakenteella.
Vuoden 2019 rahoituksen profiilikertoimella ja tutkintomäärätiedoilla tehty simulointi

Opetus- ja kulttuuriministeriön nettisivuilla julkaistavassa liitteessä 3 on vuoden 2019 rahoituksessa käytettävällä
profiilikertoimella ja tutkintomäärätiedoilla tehty laskelma käyttäen varainhoitovuoden 2018 perus- ja
suoritusrahoituksen (12.12.2017 päätös, ilman harkinnanvaraista korotusta) kokonaiseuromäärää ja tavoitteellisia
opiskelijavuosia. Tarkemmat lukuohjeet julkaistaan liitteen yhteydessä.
Liite 3: Vuoden 2019 rahoituksen profiilikertoimella ja tutkintomäärätiedoilla tehty simulointi (xlxs)
Liitteen 3 lukuohje (pdf)

