Lukuohje liitteeseen 3
Opetus- ja kulttuuriministeriö on lisännyt nettisivuille koulutuksen järjestäjien esitysten ja hakemusten
valmistelun tueksi rahoituksen simulointilaskelman (Liite 3: Vuoden 2019 rahoituksen profiilikertoimella ja
tutkintomäärätiedoilla tehty simulointi). Koulutuksen järjestäjien käyttöön tarkoitettu liite on tehty rahoituksen
simulointimallipohjaan, joka on ministeriön valmistelun työkalu. Simulointimallin sarakeotsikoita ei ole
muutettu järjestäjille annettua liitettä varten.
Tässä lukuohjeessa on kerrottu tarkemmin, mitä tietoja simuloinnissa on käytetty ja miten simuloinnin
tuottamia lukuja voi tulkita.
Simulointilaskelmassa käytetyt tiedot
Liitteen 3 simulointilaskelmassa koulutuksen järjestäjäkohtainen rahoitus on laskettu vuoden 2019
rahoituksessa käytettävällä profiilikertoimella ja tutkintomäärätiedoilla. Simulointilaskelmassa on mukana
ainoastaan tavoitteellisten opiskelijavuosien perusteella jaettava (suoriteperusteinen) perusrahoitus ja
suoritettujen tutkintojen perusteella jaettava suoritusrahoitus.
Simuloinnin pohjana on vuoden 2018 ensikertaisen suoritepäätöksen (OKM/30/221/2017, 12.12.2017,
oikaistu päätös) rahoituksen taso ja tavoitteelliset opiskelijavuodet. Simuloinnissa käytetty vuoden 2018
ensikertaisen suoritepäätöksen mukainen laskennallinen rahoitus (pl. perusrahoituksen harkinnanvarainen
korotus) on yhteensä n. 1 640 milj. €, josta suoriteperusteisen perusrahoituksen osuus on n. 1 557 milj. € ja
suoritusrahoituksen osuus on n. 84 milj. €. Tavoitteellisten opiskelijavuosien määrä on yhteensä 175 168
opiskelijavuotta.
Koulutuksen järjestäjän profiilikerroin
Koulutuksen järjestäjän profiilikerroin on järjestäjän vuoden 2017 painotettujen opiskelijavuosien ja
painottamattomien opiskelijavuosien välinen suhde. Laskennassa käytetyillä opiskelijavuosilla tarkoitetaan
perustutkintokoulutuksen, valmentavan koulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen opiskelijoita, lisäkoulutuksen
opiskelijatyövuosia sekä erikoisoppilaitosten opiskelijatunteja muunnettuna opiskelijatyövuosiksi. Opiskelijaja opiskelijatyövuosimäärä on muunnettu opiskelijavuosimääräksi oletuksella, että yksi opiskelija tai
opiskelijatyövuosi vastaa yhtä opiskelijavuotta. Painotetut opiskelijavuodet on laskettu ammatillisen
koulutuksen rahoituksen laskentasäännöistä annetun asetuksen (682/2017) lukujen 2 ja 4 paino- ja
korotuskertoimia käyttäen perusrahoituksen laskentapykälässä (9 §) kerrotulla tavalla.
Profiilikertoimen laskenta käy ilmi liitteestä 3.1 (=liite 2.1) ja laskennassa käytetyt yksityiskohtaisemmat tiedot
liitteistä 2.2 – 2.8.
Koulutuksen järjestäjän profiilikerroin 2019 = Järjestäjän vuoden 2017 toteutunut painotettu
opiskelijavuosimäärä / Järjestäjän vuoden 2017 toteutunut painottamaton opiskelijavuosimäärä
Suoriteperusteisen perusrahoituksen laskenta
Koulutuksen järjestäjän suoriteperusteinen perusrahoitus lasketaan painottamalla koulutuksen järjestäjän
tavoitteellisia opiskelijavuosia järjestäjän profiilikertoimella ja laskemalla koulutuksen järjestäjän
painotettujen tavoitteellisten opiskelijavuosien osuus kaikkien järjestäjien painotetuista tavoitteellisista
opiskelijavuosista.
Koulutuksen järjestäjän suoriteperusteinen perusrahoitus € = (Järjestäjän tavoitteellinen
opiskelijavuosimäärä x Järjestäjän profiilikerroin) / Painotettu kokonaisopiskelijavuosimäärä x
Suoriteperusteinen perusrahoitus yhteensä €

Suoritusrahoituksen laskenta
Koulutuksen järjestäjän suoritusrahoitus lasketaan koulutuksen järjestäjän kustannusryhmän, tutkintotyypin ja
pohjakoulutuksen kertoimilla painotettujen vuoden 2017 tutkintojen osuudella kaikkien järjestäjien
painotetuista tutkinnoista.
Koulutuksen järjestäjän suoritusrahoitus € = Järjestäjän vuoden 2017 tutkintojen painotettu pistemäärä /
Vuoden 2017 tutkintojen painotettu kokonaispistemäärä x Suoritusrahoitus yhteensä €
Simulointilaskelmassa on käytetty Tilastokeskukselle ilmoitettuja tutkintotietoja ilman pohjakoulutustietoa
(Liite 2: Rahoituksen laskennassa käytetyt aineistot, liitteet 2.10-2.11). Lopulliset tutkintotiedot
pohjakoulutustiedoilla saadaan Tilastokeskukselta marraskuussa ja niitä tullaan käyttämään vuoden 2019
rahoituksen laskennassa. Tutkinnot on painotettu ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentasäännöistä
annetun asetuksen (682/2017) lukujen 2 ja 4 paino- ja korotuskertoimia käyttäen suoritusrahoituksen
laskentapykälässä (10 §) kerrotulla tavalla ottaen huomioon rahoituslain (532/2017) siirtymäsäännöksen kohta
5, jonka perusteella 2019 rahoituksessa ei käytetä erityisopetuksen korotuskertoimia.
Simulointia varten liitteen 3 välilehdellä 3.2 on jaettu vuoden 2017 tutkintotiedot pohjakoulutuksen mukaisesti
käyttäen esimaattina vuoden 2016 pohjakoulutuksen mukaista jakaumaa. Järjestäjien tutkintojen painotettu
pistemäärä ja osuus kokonaispistemäärästä voi siten simulointilaskelmassa olla eri kuin se tulee olemaan
varsinaisessa suoritepäätöksessä vuodelle 2019.
Vertailu vuoden 2018 rahoitukseen
Simulointilaskelmassa on mukana vertailu simuloinnin tuottaman rahoituksen ja vuoden 2018 rahoituksen
välillä. Simulointia varten liitteeseen on laskettu vuoden 2018 ensikertaisen päätöksen suoriteperusteisen
perusrahoituksen ja suoritusrahoituksen osuudet koulutuksen järjestäjille myönnetystä rahoituksesta. Vertailu
on tehty perus- ja suoritusrahoituksesta erikseen ja yhteenlaskettuna.
Järjestäjäkohtaiset muutokset voivat johtua profiilikertoimen muutoksesta tai muutoksista tutkintojen
suhteellisessa osuudessa tai profiilissa. Rahoituksen muutoksiin vaikuttaa näiden lisäksi järjestäjärakenteessa
vuoden 2019 alussa tapahtuvat muutokset.
Muuta huomioitavaa simulointilaskelman tulkinnassa
Simulointilaskelmassa esitetty euromääräinen rahoitus on vuoden 2018 ensikertaisen suoritepäätöksen
mukainen eikä siinä ole mukana varainhoitovuoden aikana lisäsuoritepäätöksillä myönnettyä rahoitusta.
Vuoden 2019 suoritepäätöksellä myönnettävä euromääräinen rahoitus päätetään marraskuussa.
Simulointilaskelmassa ei ole mukana suoritepäätöksellä päätettävää perusrahoituksen harkinnanvaraista
korotusta. Perusrahoituksen harkinnanvarainen korotus myönnetään hakemusten perusteella ja siihen
myönnettävä euromäärä tarkentuu hakemusten perusteella.
Simulointilaskelmassa ei ole mukana suoritepäätöksellä vahvistettavaa arvonlisäverokorvausta.

