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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Yh 112 §

Yhtymäjohtaja:
Kokous on kutsuttu koolle hallintosäännön mukaisesti ja se on
päätösvaltainen kuusijäsenisenä.

Yh 112 §

Päätös:

Hyväksyttiin.

____________

Hallituksen jäsen
Sirkka-Liisa Anttila
Kati Fonsell´-Laurila
Markku Leppälahti
Katja Ojala
Jukka Perälä
Klaus Ruisvaara
Riitta Ryhtä
Johanna Rämö
Ossi Stenholm
Simo Vehmaa
Tapio Virtanen
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Valtuuston pj. ja varapj:t
Eino Järvinen, pj
Maria Orzech
Simo Pärssinen

paikalla
x
x
x

v

v
v

Varajäsen
Johanna Häggman
Olla-Riitta Aarikka
Kari Leppälahti
Tiia Räsänen
Allan Lunden
Vesa Niininen
Eevi Haho
Sirpa Suomi
Turkka Mali
Jaana Lehtonen
Risto Aaltonen

paikalla

-

v = osallistui verkossa

______________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

LOUNAIS-HÄMEEN
KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Yhtymähallitus

113 §

Kokouspäivä

28.10.2020

Sivu

Liite

3

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÄÄTÖSTEN TIEDOKSIANTO
Yh 113 §

Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän
verkkosivuilla pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen.
Yhtymäjohtaja:
Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat.

Yh 113 §

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markku Leppälahti ja
Jukka Perälä.
Pöytäkirjan tarkastusajankohdaksi sovittiin 2.11.2020, jonka
jälkeen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän
verkkosivuilla. Tarkastuspaikka on oppilaitoksen toimisto toimistoaikana klo 9 - 15.

____________
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TALOUSARVIO 2021 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2022 - 2023
Yh 114 §

Perussopimuksen mukaan yhtymähallituksen ehdotus talousarvioksi ja –
suunnitelmaksi on toimitettava jäsenkunnille viimeistään 30. lokakuuta mennessä ja hyväksytty talousarvio ja –suunnitelma 30. marraskuuta mennessä.
Taloussuunnitelma koskee vähintään kolmea vuotta, joista ensimmäinen vuosi
on talousarviovuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Kuntalaissa korostetaan sitovien tavoitteiden
asettamista ja niiden seurannan merkitystä talouden ohjauksessa ja kytkemistä
määrärahoihin ja tuloarvioihin. Talousarvio sisältää käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan sekä investointi- ja rahoitusosan.
Perussopimuksen 25 §:n mukaan käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan menot
tulee sopeuttaa valtion rahoituksen ja kuntayhtymän omien tulojen tasolle.
Koska kuntien osuus on otettu huomioon kuntayhtymän valtionosuudessa, jäsenkunnat eivät suoraan osallistu käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan menojen
rahoitukseen.
Yhteistoimintaryhmä käsitteli talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen kokouksessaan 20.10.2020.
Yhtymäjohtaja: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyisi
liitteenä olevan ehdotuksen vuoden 2021 talousarvioksi ja
vuosien 2022 - 2023 taloussuunnitelmaksi.

Yh 114 §

Päätös:

Hyväksyttiin.

____________
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TALOUSARVION MUUTOSEHDOTUS
Yh 115 §

Hallintosäännön 51 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä yhtymävaltuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen
muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen talousarvion muutosehdotusta ei voida valtuustolle tehdä.
Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita tai
tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin.
Yhtymävaltuustoon nähden sitovat tavoitteet:
•
•
•
•
•

Oppilaitoksen opetus ja opetusjärjestelyt ovat laadukkaita: opiskelijapalaute vähintään 3,8.
75 %:lla valmistuvista opiskelijoista on tiedossa heti työpaikka.
Painotettujen opiskelijavuosien määrä vähintään 1228 opiskelijavuotta
Sitoviksi taloudellisiksi tavoitteiksi hyväksyttiin vuoden 2020 talousarviossa
liitteenä esitetyt tulosaluekohtaiset toimintakatteet.
Käyttöomaisuuden vuotuispoistot on kyettävä rahoittamaan toimintakatteella ja investointivarauksilla.

Arvio tavoitteiden saavuttamisen osalta:
• Arvo-palautejärjestelmän Amispalautteen aloituspalaute oli 4,2 ja päätöspalaute 4,1 kesäkuun lopun tilanteen mukaan
• Saatujen vaikuttavuustietojen mukaan päätoimisesti työllisiä 1 vuosi tutkinnon suorittamisen jälkeen oli 68 %, työssä olevia opiskelijoita 6 % ja opiskelemassa oli 8 %
• Syyskuun lopun opiskelijavuosiennusteiden mukaan painotettuja opiskelijavuosia kertyy yhteensä 1 172
o työvoimakoulutuksen opiskelijavuosimäärä suoritepäätöksessä on
90, toteumaennuste syyskuun lopussa on 102,6 opiskelijavuotta
• Vuodelle 2021 saadussa suoritepäätöksessä tavoitteellisten opiskelijavuosien määrä on 1205, joten talousarvion sitovaa opiskelijavuositavoitetta tulee korjata vastaamaan suoritepäätöstä.
• Tavoitteellisesta opiskelijavuosimäärästä (1205) tullaan syyskuun ennusteen perusteella jäämään hieman. Opiskelijavuosimäärän alitus ei kuitenkaan vaikuta kuluvan vuoden rahoitukseen.
• Käyttöomaisuuden poistot katetaan toimintakatteella ja investointivarauksilla
Talousarvion erien tarkistaminen:
• Talousarviossa valtionosuusrahoituksen määräksi oli arvioitu 10.506.656 €.
Rahoituspäätöksen mukainen vos-rahoitus on 10.756.023 ja vuoden aikana
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saatiin lisämäärärahaa ammatillisten opettajien ja ohjaajien resurssin lisäämisen vielä 509.592,- €, joten valtionosuusrahoitus on korjatun rahoituspäätöksen mukaan kokonaisuudessaan 11.265.615,- € vuodelle 2020. Talousarvion valtionosuusrahoitusta korjattiin vastaamaan rahoituspäätöstä.
Rahoituspäätös sisälsi harkinnanvaraista korotusta torninosturikoulutuksen
järjestämiseen 170.000,- €. Harkinnanvarainen korotus on kohdistettu torninosturikoulutukseen.
Toisella lisäsuoritepäätöksellä jaettavasta perusrahoituksesta myönnettiin
kuntayhtymälle 20.000,- € lähihoitajakoulutuksen kehittämiseen ja 136.000,€ koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasaamiseen.
Kyseiset erät on lisätty talousarvioon.
Kuntayhtymälle myönnettiin kesällä 2020 strategiarahoitusta yhteensä
90.000,- €, josta 40.000,- € opetuksen ja ohjauksen laadun parantamiseen
ja 50.000,- € tieto-osaamisen parantamiseen. Strategiarahoituksesta on
kohdistettu 20.000,- euroa vuodelle 2020. Avustuksen käyttöaikaa on vuoden 2021 loppuun ja kehittämistoiminta painottuu vuodelle 2021.
Valtionosuusrahoituksen kohdentamista tulosalueille on korjattu vastaamaan syyskuun lopussa laadittua vuoden opiskelijavuosikertymän ennustetta.
Tulosalueiden henkilöstökuluja on tarkistettu tulosalueittain.
Palvelu- sekä materiaalikustannuksiin on tehty pieniä muutoksia vuoden toteuma-arvioiden mukaisesti
Investointisuunnitelmasta poistetaan vuodelta 2020 vesileikkurin hankintaan
varattu määräraha 100.000,- €. Hankinnan kilpailutus tullaan toteuttamaan
uudelleen, koska hankintakriteereitä on syytä tarkentaa. Vesileikkuria koskeva määräraha on sisällytetty vuoden 2021 talousarvion investointisuunnitelmaan.
Investointisuunnitelmasta poistetaan F ja G-rakennukseen varattu määräraha 55.000,- €. Investointi siirtyy toteutettavaksi vuodelle 2022 laajemman
ilmastointikorjauksen yhteyteen.

Talousarvion tuloslaskelmaosa ja tulosalueiden toimintakatteet muutosehdotusten jälkeen, sekä tuloslaskelman toteutuminen 30.9.2020 mennessä on
esitetty liitteenä.
Yhtymäjohtaja: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyisi
liitteenä olevat tulosaluekohtaiset muutosehdotukset vuoden
2020 talousarviomäärärahoihin ja sitoviin tavoitteisiin.
Yh 115 §

Päätös:

Hyväksyttiin.

____________
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AMMATILLISEN OHJAAJAN MÄÄRÄAIKAINEN TOIMI, LOGISTIIKKA
Yh 116 §

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymälle vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksellä rahoitusta mm. ammatillisten ohjaajien palkkaamiseen. Yhtymähallitus päätti kokouksessaan 26.8.2020 (85§), että
ammatillisia ohjaajia palkataan viidelle eri alalle. Ammatillisen ohjaajan toimi on
rahoituksesta johtuen määräaikainen ja siihen tulee kesäkeskeytys kesäheinäkuuksi 2021.
Ohjaajan pääasiallisiin tehtäviin kuuluu opiskelijoiden tukeminen opintoihin liittyvissä asioissa. Hän ohjaa opiskelijoita yksin tai opettajan työparina oppitunneilla, projektiopinnoissa, pajoissa ja myös tarvittaessa työpaikoilla sekä erilaisissa asiakastöissä. Hän työskentelee moniammatillisessa tiimissä, jonka tavoitteena on tukea opiskelijoita elämänhallinnassa ja opiskeluun liittyvissä
haasteissa. Ohjaajan toimenkuvaan kuuluu myös opetuksen kehittämiseen liittyviä tehtäviä sekä koulutusalan avustavia tehtäviä.
Tehtävään valittavalta edellytettiin soveltuvaa tutkintoa, soveltuvaa koulutusalan ammatillista osaamista, sekä kokemusta nuorten ja aikuisten kanssa työskentelemisestä. Tehtävässä toimimisen edellytyksinä ovat lisäksi voimassa
oleva BC -ajo-oikeus ja tietotekniset perusvalmiudet. BCE-ajo-oikeus katsottiin
eduksi.
Ammatillisen ohjaajan toimi oli avoimena Kuntarekry- ja Te-palvelussa (mol)
27.8. – 10.9.2020. Määräaikaan mennessä saatiin kolme hakemusta. Hakijat
eivät täyttäneet pätevyysvaatimuksia, minkä vuoksi hakuaikaa jatkettiin
30.9.2020 saakka. Ensimmäisen haun ja uuden haun tuloksena saatiin yhteensä 7 hakemusta. Kolme hakijaa kutsuttiin haastatteluun.
Haastattelijoina toimivat tekniikan alojen koulutuspäälliköt. Hakijoiden vertailu
on kokousmateriaalina.
Yhtymäjohtaja: Ottaen huomioon hakijoiden välillä suoritetun ansiovertailun
sekä haastatteluissa esiin tulleet että tehtävän menestykselliseksi hoitamiseksi vaadittavat seikat, haastattelijat esittävät
edellä mainituista seikoista syntyneen kokonaisarvion perusteella, että logistiikka-alan ammatillisen ohjaajan toimeen valitaan 18.11.2020 – 31.5.2022 XXXX XXXX ja varalle XXXX
XXXX.
Tehtävässä on kesäkeskeytys 1.6. -31.7.2021.

Yh 116 §

Päätös:

Hyväksyttiin.

____________
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LEIPOMOALAN PÄÄTOIMINEN TUNTIOPETTAJA
Yh 117 §

Leipomoalan päätoimisen tuntiopettajan virkasuhde oli avoimena Kuntarekryja Te-palvelussa (mol) 11.9.-6.10.2020. Määräaikaan mennessä saatiin kaksi
hakemusta. Toinen hakijoista täyttää kelpoisuusehdot.
Haettavalta henkilöltä edellytettiin soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai leipomoalan erikoisammattitutkintoa tai kondiittorimestarin erikoisammattitutkintoa,
kokemusta leipomo- ja konditoria-alalta ja alan opetustehtävistä sekä ammatillisen opettajan pätevyyttä.
Opettajan tehtäviin kuuluvat elintarvikealan vastuuopettajan tehtävät ja elintarvikealan aiheiden opettaminen sekä nuorille että aikuisille (eri tutkintotasoilla).
Muita tehtäviä ovat esim. näyttöjen arviointi, koulutusten suunnittelu ja kehittäminen.
Haettavalta henkilöltä toivottiin positiivista asennetta, joustavuutta, yhteistyökykyä, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja halua kehittyä työnsä mukana.
Verkkopedagogiikan osaaminen katsotaan hakijalle eduksi.
Kelpoinen hakija haastateltiin. Haastattelijoina toimivat koulutuspäällikkö sekä
yhtymäjohtaja.
Yhtymäjohtaja: Ottaen huomioon hakijoiden välillä suoritetun ansiovertailun
sekä haastatteluissa esiin tulleet että tehtävän menestykselliseksi hoitamiseksi vaadittavat seikat, haastattelijat esittävät
edellä mainituista seikoista syntyneen kokonaisarvion
perus-teella, että tehtävään valitaan 4.1.2021 alkaen
toistaiseksi XXXX XXXX.

Yh 117 §

Päätös:

Hyväksyttiin.

____________
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IRTISANOUTUMINEN
Yh 118 §

Sosiaali- ja terveysalan opettaja XXXX XXXXX on 1.10.2020 ilmoittanut irtisanoutuvansa tehtävästään.
Yhtymäjohtaja:
Hyväksytään irtisanoutuminen ja avataan tehtävä hakuun keväällä 2021.

Yh 118 §

Päätös:

Hyväksyttiin.

____________
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IRTISANOUTUMINEN
Yh 119 §

Teknisen suunnittelun opettaja XXXX XXXXX on 21.9.2020 ilmoittanut irtisanoutuvansa tehtävästään.
Yhtymäjohtaja:
Hyväksytään irtisanoutuminen ja avataan tehtävä hakuun keväällä 2021.

Yh 119 §

Päätös:

Hyväksyttiin.

____________
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IRTISANOUTUMINEN
Yh 120 §

Rakennusalan opettaja XXXX XXXX on 19.10.2020 ilmoittanut irtisanoutuvansa tehtävästään.
Yhtymäjohtaja:
Hyväksytään irtisanoutuminen ja avataan tehtävä hakuun.

Yh 120 §

Päätös:

Hyväksyttiin.

____________
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TIIMISOPIMUS
Yh 121 §

Yhtymähallitus on kokouksessaan 10.6.2020 (67§) määrittänyt tiimiorganisaatiolle tavoitteet. Samassa pykälässä on päätetty, että tiimiorganisaation käyttöön tulee laatia tiimisopimukset, ja niiden avulla varmistetaan
• tavoitteiden mukainen toiminta
• vastuiden ja velvoitteiden selkeät rajat
• resurssien käyttö ja työn organisointi tavoitteiden mukaisesti
• tiimien keskinäinen yhteistyö
Tiimisopimuksen sisältöä on valmisteltu pääluottamusmiehen vetämässä työryhmässä yhdessä johtoryhmän kanssa. Tiimisopimus on hyväksytty yhteistoimintaryhmässä 20.10.2020. Tiiminvetäjälle valmistellaan vielä tehtävänkuvaus erikseen. Tiimisopimus on liitteenä.

Yhtymäjohtaja:
Hyväksytään liitteenä oleva tiimisopimuksen malli. Jokainen kotitiimi laatii oman tiimisopimuksen vuoden 2021 alussa.
Todetaan, että mallia tulee voida muokata tarpeen mukaan yhdessä yhteistoimintaryhmässä sopimalla. Myös tiimit voivat painottaa sisältöjä toimintansa perusteella.

Yh 121 §

Päätös:

Hyväksyttiin.

____________
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PERÄVAUNU LOGISTIIKAN KÄYTTÖÖN
Yh 122 §

Talousarvion vuoden 2020 investointiohjelmassa on varattu 16 000 euron
määräraha kuorma-auton perävaunun hankintaan. Hankinta on kilpailutettu
pienhankintaportaali Cloudiassa. Tarjousten jättöaika päättyi 19.10.2020.
Määräaikaan mennessä saatiin yksi kappale tarjous kuljetusyrittäjä Jukka
Niemiseltä. Tarjous täytti hankinnalle asetetut kriteerit. Koulutuspäällikkö on
käynyt tutustumassa tarjottuun perävaunuun ja koeajon jälkeen todennut sen
hankintakriteerien mukaiseksi sekä sopivaksi logistiikan opiskelijoiden opetukseen. Tarjouksen arvo oli 16 000 euroa (alv 0%).

Yhtymäjohtaja: Hankitaan neliakselinen avonainen täysperävaunu kuljetusyrittäjä Jukka Niemiseltä Hollolasta hintaan 16 000 euroa (alv
0%).
Yh 122 §

Päätös:

Hyväksyttiin.

____________
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PÄÄTÖKSET, KIRJELMÄT JA TIEDOTUKSET
Yh 123 §

•
•
•

viranhaltijapäätökset ajalta 1.9. - 30.9.2020
OKM:n kirje VN/22726/2020 Varainhoitovuoden 2021 varsinaisella suoritepäätöksellä myönnettävän rahoituksen hakeminen
OKM:n päätös VN/15767/2020 Varainhoitovuoden aikana jaettavaksi jätetystä perusrahoituksesta sekä neljännen lisätalousarvion perusteella
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1 YLEISTÄ
1.1 Muutosten keskiössä
Ammatillinen koulutus on suurten muutosten keskiössä. Käynnissä on globaali muutos, joka
näkyy mm. teknologisena kehityksenä kaikilla yhteiskunnan aloilla ja ammateissa. Kaikki
ammatit muuttuvat, osa poistuu ja toisaalta tulee uusia ammatteja. Jokaisen työntekijän Suomessa tulee varautua osaamisen tarpeiden muutoksiin. Ammatillinen koulutus on merkittävässä roolissa väestön uudelleenkouluttamisessa.
Oppilaitoksissa kiinnitetään jatkossa huomio opiskelijoiden osaamiseen tutkintojen sijaan.
Organisaatioihin ja toimintaan vaikuttavat myös ilmastonmuutos ja ympäristövaatimukset
sekä väestönmuutos (ikäluokkien pieneneminen, poismuutto seudulta, maahanmuuttajat).
Pedagogiikassa muutospainetta tuovat erilaiset ja hyvin yksilölliset oppijat, opetusmuotojen
muutos (teknologian ja rahoituksen vaikutus), yrittäjyyden merkityksen ja arvostuksen nousu
sekä kädentaitojen ja lähituotannon uusi tuleminen. Oppivelvollisuuden pidentäminen toteutunee aikaisintaan vuonna 2021.

1.2 Strategia talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden perustana
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä on varautunut verrattain hyvin käynnissä oleviin yhteiskunnallisiin ja toiminnallisiin muutoksiin viemällä läpi laadukkaan ja kattavan strategiaprosessin vuonna 2019 ja jatkamalla strategian toimeenpanoa organisaatiorakenteen uudistuksella 2020. Molemmat isot ja organisaation menestymisen kannalta keskeiset kokonaisuudet on rakennettu modernilla tavalla vastaamaan 2020-luvun osaamistarpeisiin.
Strategiakokonaisuus laadittiin henkilöstön, luottamushenkilöiden, opiskelijoiden ja sidosryhmien kanssa yhteistyössä. Lainsäädännön muutosten lisäksi strategiatyössä huomioitiin työelämän ja ammattien muutokset, teknologinen kehitys ja vastuullisuus. Tavoitteena on vahva
työelämäyhteistyö, joka antaa mahdollisuuksia ja valmiuksia kehitystyölle kokonaisuutena.
Strategian kuusi painopistettä toimivat vuoden 2021 talousarvion perusrunkona ja tarkemman taloudellisen ja toiminnallisen suunnittelun pohjana.
1. Vahva ja dynaaminen yhteys seudun yrityksiin ja toimijoihin: Seutu tarvitsee osaavaa
työvoimaa
LHKK:n menestymisen kannalta vahva työelämäyhteistyö vastaa monen muutosvoiman aiheuttamaan tarpeeseen. Työelämäyhteistyötä vahvistetaan panostamalla merkittävällä kehitysresurssilla henkilöstön osaamiseen. Opetus- ja ohjaushenkilöstöön
kuuluville resursoidaan vuosittain viiden päivän jakso työelämässä. Tämän lisäksi henkilöstöä kannustetaan koulutuksiin ja vierailukäynneille ja edelleen myös kansainvälisille jaksoille. Opettajan ja ohjaajan ammattiosaaminen varmistetaan ja sen kehitty-
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mistä tuetaan. Kaikki opetus- ja ohjaushenkilöstöön kuuluvat käyvät usein ja säännöllisesti yrityksissä. Työelämäyhteistyöstä saatavaa tietoa hyötykäytetään koulutuksen
kehittämisessä aktiivisesti ja tavoitteellisesti.
Verkostoyhteistyötä lisätään entisestään kumppanien kanssa. Strategisesti tärkeimpiin
kumppaneihin kuuluvat Forssan Yrityskehitys Oy, Hämeen ammattikorkeakoulu, Eerikkilä, Hevosopisto, omistajakuntien eri toiminnot (työllisyydenhoito, sivistystoimi, elinvoimatyö), Hämeen ELY-keskus ja Hämeen TE-toimisto, yrittäjäyhdistykset sekä seudun
kolmas sektori. Verkostoyhteistyön tavoitteena on uudenlaisten ja innovatiivisten yhteistyömallien luominen koulutukseen, opiskelijahankintaan, työllistämiseen ja yrittäjyyden kehittämiseen.
2. Markkinoinnin vahvistaminen
Koulutustarjonta tulee jalkauttaa seudullisesti entistä paremmin työnantajien tietoisuuteen. Työnantajia tulee informoida tavoitteellisesti ja säännöllisesti koulutusmahdollisuuksista.
LHKK:n tulee näkyä vahvasti lähikuntien peruskouluissa ja tiedottaa aktiivisesti opintoohjaajille ja opettajille sekä huoltajille. Seudullista yhteistyötä kuntien ja muiden oppilaitosten välillä edistetään. Yhteistyötä työelämän ja kumppanien kanssa rakennetaan
edelleen nopeammaksi, joustavammaksi ja helpommaksi.
Tavoitteena on, että toimintaa saadaan opiskelijahankinnassa ja yrityksissä entistä tavoitteellisemmaksi. Tähän vastataan vuonna 2021 edelleen opetushenkilöstön osaamisen vahvistamisella.
Markkinointia vahvistetaan erilaisissa työelämä- ja oppilaitosverkostoissa. Vahvoja
odotuksia on myös konsernin henkilöstöpalvelun kehittämisen suhteen, sillä Faktia Oy
osti maaliskuussa 2020 Jobpari Oy:n koko osakekannan. Henkilöstöpalvelukokonaisuudesta tulee tuki henkilöstön kehittämiseen ja monenlaiseen rekrytointiin seudun yrityksille ja valtakunnallisesti; tavoitteena on koulutuksen ja henkilöstötarpeen yhdistäminen. Tämä yhteistyö tarjoaa monipuolisia ja nopeitakin työllistymismahdollisuuksia
konsernin opiskelijoille.
Uuteen organisaatiorakenteeseen perustettiin myös viestintäpäällikön toimi. Tämä tulee näkymään vuonna 2021 sekä viestinnässä että markkinointikokonaisuuden johtamisessa.
3. Toiminta syrjäytymisen ehkäisyssä
Syrjäytymisen ehkäisyssä LHKK vahvistaa rooliaan seudullisen työllisyydenhoidon aktiivisena toimijana ja vastuunkantajana. LHKK osallistuu syrjäytyneiden ja syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden ohjaamiseen ja kouluttamiseen tähtäimessä henkilöiden
saaminen yhteiskunnan aktiivisiksi jäseniksi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että
LHKK osallistuu seudullisesti koko työllisyydenhoidon ketjuun, rakentaa uudenlaisia
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palvelupolkuja heikommassa asemassa oleville, vauhdittaa opinnollistamista ja toimii
rekrytoinnissa yritysten kumppanina aktiivisesti.
LHKK on strategiansa mukaisesti kehittämässä työllisyydenhoidon kokonaisuutta seudulla. Keskeisenä tavoitteena on selvittää, onko mahdollista löytää malli, jolla työllisyydenhoitoa voitaisiin ohjata yhteisesti seudullisesti. Tätä varten suunnitteluun on Forssan kaupungin toimesta kutsuttu kaikki työllisyydenhoitoa seudulla tekevät julkiset organisaatiot.
Tapoja työllisyydenhoidon resurssitehokkaampaan järjestämiseen etsitään verkostossa vuoden 2021 aikana. Päätavoitteena on kaikkien toimijoiden palveluiden yhdistämisellä löytää seudun työttömille työnhakijoille nopeasti sopivat ratkaisut. Verkosto
tulee asettamaan tavoitteita toiminnalleen ja niitä seurataan systemaattisesti.
4. Ilmasto- ja kiertotalousteemat
LHKK on panostanut vahvasti vastuullisuusteemoihin ja vastuullisuustyö jatkuu vuonna
2021 entistä vahvempana. Vastuullisuusosaaminen ja kiertotalous sisältyvät kaikkiin
tutkintotavoitteisiin koulutuksiin ja uusia kokonaisuuksia kehitetään. Samoin vuoden
2021 aikana otetaan käyttöön uudet vastuullisuusmittaristot ja kehitetään hankintojen
vastuullisuutta.
Tavoitteemme näkyvät konkreettisesti mm. kaiken tarvittavan materiaalin huolellisessa
harkinnassa, elinkaariajattelussa, hävikin minimoimisessa, matkustamisen vähentämisessä ja energiatehokkuudessa. Tavoitteenamme on siirtyä käyttämään uusiutuvaa
energiaa. Hankimme vastuullisesti tuotettuja tuotteita ja palveluita mahdollisimman paljon lähialueelta. Pyrimme suunnittelemaan toimintamme niin, että toiminnastamme
syntyvät sivuvirrat pystymme itse jatkojalostamaan ja hyödyntämään esim. opetustilanteissa.
Koko oppilaitoksemme on sertifioitu vuonna 2020 Oppilaitosten kestävän kehityksen
sertifikaatilla ja tätä työtä edelleen kehitetään itsearvioinnin ja saatujen palautteiden
pohjalta.
5. Teknologia
Koulutusta viedään tavoitteellisesti ja selkeästi teknologian mahdollistamaan ja vaatimaan suuntaan. Välineistöä ja kalustoa uusitaan koulutusalakohtaisesti tunnistettujen
tarpeiden mukaan yhteistyössä työelämäkumppanien kanssa (esim. älyteknologian
mahdollisuudet ja median käyttö). Yhteistyökumppanien kanssa kehitetään malleja, joiden avulla opiskelijat voivat harjoitella myös yritysten laitteistolla. Digitalisaatio, älyteknologia, robotiikka ja data-analytiikka otetaan mahdollisuuksien mukaan hyötykäyttöön
kaikilla koulutusaloilla sekä hallinnossa.
Vuonna 2021 robotiikka ja data-analytiikka tulevat entistä enemmän näkyviin eri ammateissa sekä kuntayhtymän omassa toiminnassa. Tätä vahvistetaan perustamalla uuteen organisaatiorakenteeseen teknologiapäällikön toimi.
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6. LHKK:n kilpailukykyä tulee vahvistaa edelleen
Toiminnan turvaamisessa ja kehittämisen mahdollistamisessa riittävä opiskelijahankinta ja yhtiön liikevaihdon vahvistaminen ovat kriittisiä menestystekijöitä. Koulutusten
pitää olla sekä sisällöllisesti että toteutustavaltaan laadukkaita, jotta opiskelijahankinta
onnistuu parhaalla mahdollisella tavalla. Koulutustarjonta pyritään pitämään mahdollisimman monipuolisena. Yrittäjyyttä ja sen eri vaihtoehtojen osaamista edistetään.
Opettajien tulee kouluttautua jatkuvasti ja siihen ollaan valmiita käyttämään resursseja.
Myös uusien koulutusten ja palveluiden innovointiin järjestetään aikaa ja resursseja
mahdollisuuksien mukaan.
Yhteistyötä tehdään korkeakoulujen, erityisesti HAMK:n sekä tutkimuslaitosten, kuten
LUKE:n kanssa. Hankerahoitusta haetaan aktiivisesti strategian mukaisesti verkostokumppanien kanssa. Kansainvälisyyskasvatusta vahvistetaan edelleen. Kansainvälisiä
koulutuskokonaisuuksia kehitetään ja selvitetään myös opiskelijoiden/työntekijöiden
tuomista alueelle seudun työnantajien kanssa yhteistyössä.

1.3 Ammatillisen koulutuksen nykytila
1.3.1 Rahoitus
Vuodesta 2018 lukien ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmä muuttui merkittävästi ja
käynnissä on edelleen siirtymäkausi. Syksyllä 2020 valmisteilla on rahoitusasetuksen muutos, joka vaikuttaa koulutuksenjärjestäjän saamaan rahoitukseen 1.1.2021 alkaen.
Valtionosuusrahoituksen toimintatuotot määräytyvät opiskelijavuosien, suoritusten ja tulosten perusteella, eikä vain opiskeluajan perusteella. Suoritepäätöksillä osoitetaan koulutuksen järjestäjälle resurssit seuraavaa varainhoitovuotta varten. Päätökset tehdään marrasjoulukuussa.
Rahoitusasetuksen mukaan 70 % rahoituksesta (perusrahoitus) tulee järjestämisluvassa
määrättyjen opiskelijavuosien mukaan. Volyymissa huomioidaan perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot. 20 % rahoituksesta tulee suoritteiden perusteella; tutkintojen osat ja tutkinnot osaamispisteytettynä. 10 % rahoituksesta tulee vaikuttavuudesta, jota
kuvaavat työllistyminen ja jatko-opintoihin siirtyminen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa sekä opiskelija- ja työelämäpalautteet. Neljäntenä rahoituselementtinä on ns. strategiarahoitus, jolla tuetaan fuusioita, valtakunnallisia kokeiluja, laajoja kehittämishankkeita
sekä äkillisiin rakennemuutostilanteisiin varautumista (enintään 2 % kokonaisrahoituksesta).
Rahoitusasetukseen on tulossa muutoksia vuoden 2021 alusta lukien. Rahoitusasetuksessa
määriteltyjä kustannus- ja painokertoimia ollaan muuttamassa. Myös loma-aikojen käsittelyyn on odotettavissa muutoksia. Kertoimien ja loma-aikojen käsittelyn muutos tulee vaikut-
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tamaan rahoituksessa käytettävään profiilikertoimeen, mutta koska talousarvion laadintahetkellä ei uutta rahoitusasetusta ole vielä annettu, ei muutosten vaikutusta rahoitustasoon voi
täysin ennakoida.
Opiskelumuotoja ovat koulutuksenjärjestäjän eri oppimisympäristöissä järjestettävä ohjattu
lähi-, etä- tai monimuoto-opiskelu sekä työpaikalla järjestettävä koulutus, joka perustuu oppisopimukseen tai koulutussopimukseen. Tutkinnot jaetaan kustannusryhmiin tutkinnoittain
ja niiden kustannuskorikohtainen hinta vaihtelee. Eri tutkintotyyppien painokertoimet vaihtelevat. Erityisen tuen järjestämisessä on eri painokerroin, samoin kuin majoituksen järjestämisessä. Henkilöstökoulutuksen ja työvoimakoulutuksen järjestämisen kertoimet ovat niin
ikään omansa.
Vuonna 2020 Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt opetukseen ja ohjaukseen käytettävää lisärahoitusta. LHKK sai myös mittavan lisärahoituksen, jota käytetään vuoden 2021
aikana opetuksen, erityisesti erityisopetuksen lisäämiseen sekä ammatillisten ohjaajien palkkaamiseen.
Mikäli oppivelvollisuuslainsäädäntö astuu voimaan elokuussa 2021, siitä seuraa taloudellisia
ja toiminnallisia muutoksia.
1.3.2 Koulutuksen järjestäminen käytännössä
LHKK varmistaa parhaiten omaa tulevaisuuttaan panostamalla opiskelijoiden osaamiseen,
ajattelun taitoihin ja yhteisötaitoihin. Koulutus suunnitellaan yksilöllisesti ja tarvittaessa yli
tutkintojen tai koulutusalojen rajojen. LHKK pitää kiinni siitä, että opiskelija saa riittävän määrän lähiopetusta ja ohjausta. Jokainen opiskelija saa ammattitaitoisesti tehdyn uraohjauksen.
Polut kaiken tasoisille opiskelijoille tehdään entistä paremmin näkyviksi, sekä ennen tutkintoa että tutkinnon suorittajana ja edelleen tutkinnon suorituksen jälkeen. Tutkinnon suorittamisen lisäksi uraohjauksella tähdätään siihen, että opiskelija työllistyy, pääsee jatko-opintoihin tai siirtyy yrittäjäksi.
Koulutus tulee lain mukaan järjestää yksilöllisesti. Opiskelijoiden erot osaamisessa ja opiskeluvalmiuksissa ovat valtavat sekä nuorilla että aikuisilla. Vastuuopettaja suunnittelee yhdessä opiskelijan kanssa tavoitteet ja vaiheet henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmassa (HOKS). Suunnitelmassa sovitaan koulutuksen sisältö, ajankohta, opiskelutapa,
suoritustapa sekä työpaikalla tapahtuva oppiminen. Koulutuksen suorittaminen ei enää perustu sen ajalliseen kestoon, mikä tarkoittaa, että osaavammat henkilöt suorittavat koulutuksen nopeammin ja enemmän tukea tarvitseville järjestetään erilaisia tukitoimia, jotta minimoitaisiin keskeytysriski.
Koulutus käytännössä:
• Koulutus on rakennettu osaamisperusteisina kokonaisuuksina
• Vastuuopettaja ohjaa sisältöjen valintaa ja rakentaa yksilöllisen polun opiskelijan
kanssa
• Eri tasoiset ja eripituiset sisällöt tuovat tehoa ja laatua sekä opiskelijalle että koulutuksenjärjestäjälle, tällä tavoin pystytään ottamaan huomioon sekä osaavammat että
enemmän tukea tarvitsevat opiskelijat
• Lähiopetusta voidaan järjestää tarvittava määrä HOKS:n mukaan
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•
•

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen jaksojen aikataulutus, sisältö ja suoritustapa suunnitellaan myös yksilöllisesti
Myös työelämän näkökulmasta toivottu suunta: mahdollistaa monipuolisen osaamisen rakentamisen

Pedagogiset mallit tukevat strategiaa, esim.
• Työpaikkojen ja opiskelijoiden yhteen liittäminen entistä vahvemmin jo opiskeluvaiheessa
• Oppisopimuskoulutuksen lisääminen
• Väyläopinnot HAMKn kanssa
• Kansainväliset verkostot
• Kesäajan tarjonta ja mahdollisuudet opintojen edistämiseksi
• Opiskelu projekti-/tiimivalmennuksen keinoin
• Nuori yrittäjä –ohjelma
• Opiskelijoiden osuuskunta Loimi-Akseli
• oppilaitoksen oppimisympäristöt, kuten kauneushoitola, autokorjaamo, ravintolapalvelut, asiakastyöt, hoivaklinikka sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla
Yhteistyötä kehitetään edelleen myös Forssan Yhteislyseon kanssa (mm. kaksoistutkinnon
järjestäminen, Urheiluakatemia, muotoilualan koulutuksen yhteinen suunnittelu). Hämeen
ammattikorkeakoulu on vahva yhteistyökumppani erityisesti väyläopintojen toteutuksessa.
Koulutusyhteistyötä kehitetään seudullisesti myös Eerikkilän, Ypäjän Hevosopiston ja Hämeen ammatti-instituutin kanssa.
Tavoitteena on, että opiskelijoiden antama palaute säilyy edelleen erinomaisella tasolla.
1.4 Keskeisimmät tavoitteet vuonna 2021
•

•
•

Koulutuskokonaisuuden pitäminen tasapainossa rahoituksen mukaisesti
• Riittävästi opiskelijoita, jotka pääsevät tavoitteisiinsa
• Tutkintotavoitteiset koulutukset strategisesti valittuja ja vetovoimaisia
• Opiskelijoiden koulutuksen ja tuen järjestäminen laadukkaasti, jotta tutkintotavoitteet täyttyvät ja osaamisella pääsee eteenpäin
• Koulutuksen järjestäminen ympärivuotisesti hallitusti
• suorite- ja vaikuttavuusrahoituksen asettamiin tavoitteisiin pääseminen
Työelämäyhteistyön tavoitteiden mukainen toteutuminen
Koko henkilöstön osaamisen vahvistaminen ja yhteistyö ja resurssin oikeanlainen
käyttö

Oppivelvollisuuslainsäädännön ennakoidaan tulevan voimaan elokuussa 2021. Tästä
seuraa taloudellisia ja toiminnallisia muutoksia.
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1.5 Talousarvioperusteet
Kuntayhtymän talousarvion laatimisessa on noudatettu soveltuvin osin Kuntaliiton Kunnan
ja kuntayhtymän talousarvio ja –suunnitelma –suositusta. Vuoden 2021 talousarvion perustana on opiskelijavuosisuunnitelma, jonka suunnittelun pohjana on ollut vuoden 2020 suorite- ja rahoituspäätös. Talousarvion laadintahetkellä ei ole tiedossa vuodelle 2021 myönnettävää opiskelijavuosimäärää ja vuoden 2021 rahoituspäätökset saadaan vasta loppuvuonna.
Rahoituksen laskennassa on käytetty vuoden 2020 rahoituksen painokertoimia. Rahoitusasetus on kuitenkin muuttumassa vuoden 2021 alusta ja sen vaikutuksia kuntayhtymän valtionosuusrahoitukseen on haastava arvioida. Alustavien tietojen mukaan asetusluonnoksessa olleet muutokset eivät vaikuttaisi merkittävästi kuntayhtymän valtionosuusrahoituksen
tasoon. Talousarvio laaditaan raamibudjetiksi, jonka puitteissa käyttösuunnitelmia tarkistetaan tarvittaessa yhtymähallituksen toimesta.
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2 KUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN LÄHTÖKOHDAT
2.1

Kuntayhtymä ylläpitäjänä

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä on konserni, joka järjestää ja myy osaamisen kehittämistä. Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän jäsenkunnat ovat Forssa, Humppila, Jokioinen, Somero, Tammela, Urjala ja Ypäjä. Kuntayhtymä ylläpitää Forssan ammatti-instituuttia ja omistaa markkinaehtoisesti koulutusta järjestävän Faktia Oy:n. Faktia Oy omistaa henkilöstövuokrauspalveluita tuottavan JobPari Oy:n, joka on tarkoitus fuusioida Faktiaan vuoden 2020 lopussa.
Kuntayhtymä on tukemassa omalla toiminnallaan seudun elinvoimaa. Koulutusratkaisut ovat
yhtä aikaa sekä kuntayhtymän rahoituksen että elinvoiman lisäämisen kannalta saman suuntaiset. Koulutuksen pitää johtaa tutkinnon suorittamiseen sekä työllistymiseen, yrittäjäksi ryhtymiseen tai jatko-opintoihin korkea-asteella. Koska peruskoulun päättävä ikäluokka seudulla pienenee pienenemistään, aikuisten määrää opiskelijoina on vastaavasti nostettava.
Tämä tukee myös seudullisia tavoitteita, koska seudun väestöllä on verrattain matala koulutustaso. Myös yrityskohtaisia toteutuksia tulee lisätä kohtaanto-ongelman vallitessa ja toisaalta uusien yhteiskunnallisten osaamisvaatimusten lisääntyessä nopealla tahdilla.

2.2

Toiminta-ajatus, visiot ja arvot

Toiminta-ajatuksemme on:
Edelläkävijänä osaamista yksilön, työelämän ja yhteiskunnan tarpeisiin.
Visiomme on:
Ylpeitä ammattilaisia, vahvaa elinvoimaa
Arvot ohjaavat opiskelijoiden ja henkilökunnan muodostaman yhteisön päivittäistä toimintaa. Keskeisimmiksi arvoiksi kuntayhtymän toiminnassa on valittu seuraavat:
Edelläkävijyys
Tarjoamme huippuosaamista asiakkaillemme. Olemme innovatiivisia ja kehityskykyisiä. Toimimme ennakoivasti ja reaktiivisesti. Kehitämme itseämme,
olemme ylpeitä yhteisöstämme, osaamisestamme ja ammattitaidostamme. Ennakoimme toiminnassamme toimintaympäristön muutokset.
Vastuullisuus
Kannamme yhteiskunnallisen vastuumme. Kaikki asiakkaat ovat meille tärkeitä.
Valmennamme osaajia työelämän tarpeisiin, ehkäisemme syrjäytymistä, tunnemme sosiaalisen ja kulttuurisen vastuun toiminnassamme ja toimimme kestävän kehityksen ja kiertotalouden periaatteiden mukaisesti.
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Opiskelija on meille kaikki kaikessa. Opinnot suunnitellaan yksilöllisesti opiskelijan tarpeet huomioiden. Toimintamme kivijalka on yhteistyö työelämän kanssa.
Toimimme tuloksellisesti ja tarkoituksenmukaisesti.
Yhteisöllisyys
Kannustamme toisiamme ja onnistumme yhdessä. Työyhteisö toimii joukkueena opiskelijoiden ja työelämän hyväksi. Yhteisömme hyvinvointi on meille
tärkeää. Puhallamme yhteisönä yhteen hiileen.
Opiskelijamme valmistuvat ammattiin ja työllistyvät hyvin. Opintojen keskeyttäminen on vähäistä ja saamme hyvää palautetta opiskelijoilta sekä työelämältä.

2.3 Organisaatiorakenne vastaamaan strategian asettamiin tavoitteisiin
Vuonna 2019 rakennettiin uuden aikakauden strategia yhdessä henkilöstön, opiskelijoiden,
työelämäkumppanien ja sidosryhmien kanssa. Ote strategiasta: Organisaatiorakenteen tulee tukea strategiaa ja tämän vuoksi organisaatiorakenne uudistetaan. Uusi organisaatio ja
uudet tehtävät tulevat voimaan vuoden 2021 alusta. Organisaation prosesseja ja vastuita
vahvistetaan samalla ja tehtävien rajapinnat selkiytetään. Uusi rakenne suunnitellaan henkilöstön kanssa yhdessä.
Samoin kuin strategiatyö, myös organisaatiorakenteen suunnittelu tehtiin laajassa yhteistyössä henkilöstön kanssa. Henkilöstö pääsi osallistumaan sekä eri teemaisten pajojen että
verkkokyselyn avulla. Henkilöstön vahvana toiveena työskentelystä nousi esiin itseohjautuvan tiimiorganisaation toimintaperiaatteisiin siirtyminen. Yhtymähallitus käsitteli sekä tiimiorganisaation perusperiaatteita että rakennetta vuoden mittaan ja hyväksyi rakenteen syyskuussa 2020.
Vuonna 2021 keskitytään käynnistämään työskentely tiimiorganisaationa. Organisaatio
muokattiin perinpohjin ja uusien prosessien ja vastuualueiden työskentelyn vakiinnuttamiseen varataan aikaa. Henkilöstöä tullaan myös kouluttamaan eri tavoin vuoden mittaan.
Tulosalueet ovat toimintokohtaisia, eivätkä koulutusalakohtaisia kuten aiemmin. Tämä muutostarve nousi selvästi esiin suunnittelutyön aikana. Toimintokohtaisuudella pyritään varmistamaan kaikkien keskeisten ydinprosessien saumaton toiminta ja että samat toimintaohjeet
ja niiden tulkinnat koskevat koko koulutusta.
Organisaation toiminnot on jaettu neljään tulosalueeseen. Ne ovat Konsernijohto, Elinvoima
ja työllisyys, Koulutus ja Opiskelijapalvelut.
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Konsernijohdon tulosalueesta vastaa yhtymäjohtaja. Tulosalueen kokonaisuuteen kuuluvat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Perussopimuksen ja järjestämisluvan tehtävien johtaminen
Strategiset tavoitteet ja valinnat
Kokonaisuuksien johtaminen, konsernitason tavoitteet ja linjaukset
Teknologinen johtaminen
Innovaatioiden johtaminen
Sisäisen ja ulkoisen viestinnän johtaminen
Yhtymähallinnon johtaminen
Turvallisuus, riskienhallinta, kiinteistökehitys
Kansainvälisyyden kehittäminen, kansainväliset verkostot
Tulosalueen talouden johtaminen

Elinvoima ja työllisyys -tulosalueesta vastaa elinvoimajohtaja. Hän vastaa seuraavista kokonaisuuksista:
•
•
•
•
•
•
•

Taloussuunnittelun, seurannan ja raportoinnin johtaminen
Henkilöstökokonaisuuden johtaminen
Kuntayhtymän palveluiden johtaminen
Yrityspalvelukokonaisuuden johtaminen
Faktia Oy:n toiminnan johtaminen
Seutukunnallisen työllisyydenhoidon kehittäminen
Tulosalueen talouden johtaminen
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Koulutus-tulosaluetta johtaa koulutusjohtaja. Hänen vastuullaan on koko koulutustoiminnan
johtaminen. Tämä perustuu perustana olevaan tiimiorganisaatiomalliin, jossa koulutusaloista
muodostetaan osaamisen tiimejä ja tiimeissä on enemmän valtaa ja vastuuta työn suunnittelusta.
Koulutusjohtajan vastuulla on:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Osaamisen tiimien työskentelyn johtaminen, tavoitteiden asettaminen ja toiminnan
seuranta
Resursointitiimin johtaminen
Oppilaitoksen vuosi- ja aikataulusuunnittelu
Tutkinto- ja yrityskoulutuksen resurssitarpeiden yhteensovittaminen
Hakuun avattavat koulutukset ja opiskelijamäärät tiimien esitysten perusteella
Eri tutkintojen ja koulutusmuotojen kokonaisuuksien kehittäminen
Osa opiskelijoita koskevista päätöksistä
Työelämäyhteistyön kehittäminen
Tulosalueen talouden johtaminen

Neljäs tulosalue on Opiskelijapalvelut, joka on opiskelijapalveluiden johtajan vastuulla. Tähän kokonaisuuteen kuuluvat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hakeutumisen palveluiden johtaminen huomioiden eri kohderyhmät
Uraohjauksen palveluiden johtaminen yhdessä elinvoimajohtajan kanssa
Yhteishaku ja oppivelvollisuuslainsäädännön velvoitteiden koordinointi
Opiskelijoiden tarvitseman tuen organisointi
Erityisen tuen organisointi ja kehittäminen eri kohderyhmille ja osaamisvaatimuksille
Ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen (VALMA) järjestäminen
Ammatillisten ohjaajien yhteistyötiimin kehittäminen
Asuntolatoiminnan johtaminen ja kehittäminen
FSHKY:n palveluiden koordinointi
Tulosalueen talouden johtaminen

Organisaatiouudistuksessa päätettiin myös, että perustetaan erillinen rehtorin virka.
Aiemmin rehtorin tehtävää on hoitanut yhtymäjohtaja. Rehtorin toimii yhtymäjohtajan
alaisuudessa ja hänen tehtäväänsä sisältyvät:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rehtorin toimivaltaan laissa ja asetuksessa määrätyt tehtävät
Pedagoginen kehittäminen yhdessä johtotiimin ja osaamisen tiimien kanssa
Koulutuksen yhteistyötiimien johtaminen
Prosessien johto ja toimintajärjestelmä
Tutkintojen kokonaisvastuu
Koulutuksen ja näyttöjen laatu
Palautteiden kerääminen ja analysointi
Uudet koulutukset
Opintotoimiston palvelut
Opiskelijoita ja koulutusta koskeva raportointi
Osa opiskelijoita koskevista päätöksistä
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3 TALOUSARVION TAVOITTEET
3.1

Toiminnalliset tavoitteet

Talousarvion tavoitteet vuodelle 2021 pohjautuvat oppilaitoksen strategiaan. Lähtökohtana
on ollut jaottelu Euroopan laatujärjestelmärakenteen (EFQM) mukaan. Talousarvion strategiset tavoitteet ja mittarit on linjattu kuntayhtymätasolle ja pitävät sisällään sekä laadulliset,
määrälliset että taloudelliset tavoitteet.
Sitovat toiminnalliset tavoitteet
•

Oppilaitoksen opetus ja opetusjärjestelyt ovat laadukkaita: opiskelijapalaute vähintään 3,8.

•

75 %:lla valmistuvista opiskelijoista on tiedossa heti työ- tai jatko-opiskelupaikka.

•

Opiskelijavuosimäärä vähintään 1130

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän tehtävä on varmistaa osaavan työvoiman saaminen seudulla. Sen tulee olla aktiivinen, osallistava ja laadukas.
Strategisia painopistealueita ovat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vahva ja dynaaminen yhteys seudun yrityksiin ja toimijoihin
Markkinoinnin ja viestinnän tehostaminen
Toiminta syrjäytymisen ehkäisyssä
Ilmasto ja kiertotalousteemojen huomiointi toiminnassa
Teknologia
Kilpailukyvyn vahvistaminen

Toiminnan rahoituspohjan turvaamiseksi sekä opiskelijoiden hankinta, että yhtiön liikevaihdon kehitys on turvattava. LHKK:n opiskelijamäärästä nuorten osuus laskee ikäluokan pienemisen vuoksi ja aikuisten matala koulutustaso vaatii toimia. Seudun yritykset tarvitsevat
osaavaa työvoimaa yhä kipeämmin. Faktian hankkiman henkilöstövuokrausliiketoiminnan
avulla voidaan myös entistä paremmin löytää ratkaisuja yritysten henkilöstötarpeisiin. Myös
konsernin opiskelijoille uusi toimintamalli tulee luomaan uusia työllistymismahdollisuuksia.
Kuntayhtymäkonsernin yhtenä roolina nähdään tulevaisuudessa myös aktiivinen toiminta
seudun työllisyyden hoidon kumppanina.

MITTARIT:
STRATEGISET TAVOITTEET:

Oppimis- ja kasvunäkökulma

Sisäisten prosessien näkökulma

Asiakasnäkökulma

Taloudellinen näkökulma
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• Tiimiorganisaation toiminnan ja prosessien tukeminen:
keskimäärin 2 valmennuspäivää/hlö
•Suunnitelma digitaalisen osaamisen, innovaatioiden ja
pedagogiikan yhdistämisestä laadittu
•Henkilöstön koulutus- tai bencmarkkauspäivät opetus- ja
ohjaushenkilöstön osalta keskimäärin 3 pv/v ja muun henkilöstön
osalta 2 pv/v
• Työelämässä työskentelypäivät opetus- ja ohjaushenkilöstöllä 5
pv/vuosi
• KV – työelämäympäristössä päiviä konsernitasolla 50 pv
• 90 %:lla opetushenkilöstöstä on pedagoginen pätevyys
• Henkilöstön työtyytyväisyysmittaus 1 krt/v, vastausten keskiarvo
(yleisarvosana) asteikolla 1-5 vähint. 3,8

• Tiimiorganisaation ydinprosessit kuvattu
• Jatkuvan haun mahdollistaminen ja koulutustarjonnan
monipuolistaminen työelämän tarpeen mukaan: prosessikuvaus
laadittu ja uusia monialaisia koulutuksia 3 kpl
• Laatu -, turvallisuus ja ympäristöjohtamisen ydinprosessit
kuvattuna uuden organisaation mukaisesti
• Kestävän kehityksen sertifiointiin kuuluva itsearviointi toteutettu
• Robotiikan hyödyntäminen: kahden prosessin automatisointi
toteutettu
• Tiedollajohtamisen välineet ovat tiimien käytössä
• Henkilöstöpalvelun ja työllisyydenhoidon uudet prosessit kuvattu
•Vastuullisuusmittarit on kuvattu
• Opiskelijapalautteen vastausten keskiarvo vähintään 3,8
(vastausprosentti vähintään 80 %)
• Työelämäpalaute, vastausten keskiarvo vähintään 3,8
(vastausprosentti vähintään 80 %)
• Väyläopintoihin osallistuu vähintään 15 opiskelijaa
• Taitajakisoihin osallistuu vähintään 8 opiskelijaa
• Kansainvälisille jaksoille osallistuu vähintään 20 opiskelijaa
• Kaikki valmistuvat opiskelijat ohjautuvat oppilaitoksen
urasuunnittelu- ja rekrytointipalveluihin
• Eri alojen osaamista yhdistäviä koulutuksia on vähintään 10

• Tavoitteellisten opiskelijavuosien määrä 100%
• Työllistyminen: 75%: lla valmistuvista opiskelijoista työllistyy heti
• Siirtyminen korkea asteelle: 5% valmistuvista pt opiskelijoista
pääsee jatko-opintoihin korkea asteelle
• Läpäisyaste on vähintään 70%
• Negatiivinen keskeyttäminen enintään 3% vuodessa
• NY yrittäjien määrä, osuuskuntaan osallistuneiden opiskelijoiden
määrä 20
• Tulosaluekohtaisten toimintakatteiden noudattaminen
• Poistot tulee kattaa toimintakatteella ja investointivarausten
purkamisella
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3.2 Taloudelliset tavoitteet
Sitovat taloudelliset tavoitteet
•

Tulosaluekohtaiset toimintakatteet

•

Käyttöomaisuuden poistot tulee kattaa toimintakatteella yhdessä investointi- ja rahastovarausten tuloutusten kanssa.

Koulutuksen toiminnoille on kohdistettu opiskelijavuosisuunnitelmaan perustuva rahoitus.
Hankerahoitus sisältyy Konsernijohdon tulosalueelle. Muilta osin tulosalueille ei kohdenneta
valtionosuusrahoitusta, joten toimintakatteet ovat tästä syystä negatiiviset.
Käyttötalousosassa esitetyt valtuustoon nähden sitovat tulosaluekohtaiset
toimintakatteet v. 2021
Konsernijohto

-1 673 696

Elinvoima ja työllisyys

-2 415 583

Koulutus

-559 316

Opiskelijapalvelut

-583 984
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4 KÄYTTÖTALOUSOSA
4.1 Itseohjautuva tiimi organisaation toimintatapana
Kuntayhtymän toiminta ja talouden seuranta muuttuu merkittävästi uuden tiimiorganisaation
myötä. Henkilöstön kannalta vuosi 2021 tulee olemaan uudenlainen, sillä toiminnan suunnittelu ja kehittäminen siirretään itseohjautuvien tiimien vastuulle. Muutos on valmisteltu yhdessä henkilöstön kanssa. Kyseessä on hyvin merkittävä muutos, joka vie aluksi enemmän
työaikaa, mutta onnistuessaan muutos tehostaa toimintaa, hioo prosesseja, tuo osaamisen
tiimejä yhteen uusien koulutusten kehittämiseksi, luo valinnanmahdollisuuksia ja varmistaa,
että tuotamme yritysten ja työelämän tarvitsemaa koulutusta.
Suunnittelun kantava teema on se, että opiskelija saadaan paremmin keskiöön, koska tiimi
saa rakentaa tarvittavan sisällön ja palvelut enemmän itse. Päätöksenteko viedään sinne,
missä työkin tehdään, eli tiimeille, joilla on arjen työstä paras asiantuntemus. Samalla tuotetaan osaamista, joka osuu oikeaan tarpeeseen ja poistetaan päällekkäisyyksiä. Muutoksessa keskitytään oikeanlaisen osaamisen tuottamiseen, sen sijaan, että keskityttäisiin tutkintojen tuottamiseen. Tiimi ohjaa itse itseään, moderneissa organisaatioissa tarvitaan hyvin
vähän ”määräämistä”. Kaikki tieto pyritään avaamaan tiimien käyttöön: talous-, vaikuttavuus, suoritetiedot ja muut koulutuksen suunnittelua ja toteuttamista koskeva aineisto, jotta tiimi
saisi kaiken tarvitsemansa tiedon.
Tiimin pääasiallisina tehtävinä ovat opetuksen tai työn sisällön ja aikataulun suunnittelu, annetun budjetin toteutuminen, myynnin seuranta, työelämä- ja muu sidosryhmäyhteistyö
(myös opiskelijahankinta), opiskelijoiden tuen järjestäminen.
Jokainen henkilöstön jäsen kuuluu johonkin kotitiimiin. Kotitiimejä on kahdenlaisia: osaamisen tiimit ja palvelutiimit. Sen lisäksi, että jokainen henkilöstön jäsen kuuluu vähintään yhteen
kotitiimiin, hän voi kuulua yhteen tai useampaan yhteistyötiimiin. Tiimi valitsee joukostaan
tiiminvetäjän, jolle osoitetaan työaikaa tiimin asioiden hoitamiseen.
Osaamisen tiimit (=kotitiimi)
• Auto, logistiikka, nosturi
• Rakentaminen, pinta, sähkö
• Talotekniikka, kiinteistöpalvelu, puhtausala
• Kone- ja tuotantotekniikka ja tekninen suunnittelu
• Ravintola, elintarvike
• Liiketoiminta
• Media, tieto- ja viestintätekniikka
• Sosiaali- ja terveysala
• Kasvatus ja ohjaava, ml. maahanmuuttajien koulutus
• Yhteiset tutkinnon osat
• Yrittäjyys ja esimiestyö, sis. Keramiikka, kauneudenhoito, matkailu, luonto, esimieskoulutukset, laajennetut opsot (sis. myös osuuskunta ja oppilaitoksen palvelutoiminnan kehittäminen)
• Resursointitiimi
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Palvelutiimit (=kotitiimi)
• Ohjauksen tiimi (sis. Opinto-ohjaus, hakeutuminen, erityinen tuki, asuntolanohjaus)
• Kuntayhtymän palvelutiimi (Talous- ja henkilöstöpalvelut)
• Työelämän palvelutiimi
• Ruokapalvelut
• Kiinteistöpalvelut (kiinteistö ja puhtaus)
• Innovaatiot ja tieto -tiimi
• Opiskelijahallinnon tiimi
• Konsernijohdon tiimi
Yhteistyötiimejä voi syntyä tarpeen mukaan, ja ne voivat myös lakata, kun tarve päättyy.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eri hakijaryhmien palvelutiimit
Työelämän palvelutiimi (laajennettuna, tämä myös ydintiimi)
Kansainvälisyys
Innovointitiimi: Innovaatiot ja hankkeet, teknologia
Koulutuksen kehittäjätiimi: Pedagoginen suunnittelu, Yhteiset koulutukset ja niiden
kehittäminen
Vastuullisuus ja ilmastotiimi (ent kestävä kehitys)
Markkinointiviestintä- ja tapahtumatiimi
Laatu- ja prosessitiimi
Opiskelijan hyvinvointitiimi

Vuosi 2021 on itseohjatuvan tiimiorganisaation ensimmäinen vuosi ja suunnittelussa on varauduttu siihen, että muutoksia tai täsmennyksiä päädytään tekemään esim. tehtävänkuviin
tai prosesseihin. Itseohjautuvaan työskentelyyn oppiminen vie aikaa ja tätä on varauduttu
tukemaan hyvin monenlaisilla valmennus- ja tukitoimilla.
Organisaatioon perustetaan tulosalueiden johtajien virkojen lisäksi rehtorin, henkilöstöpäällikön, viestintäpäällikön ja teknologiapäällikön virat/toimet 1.1.2021 alkaen. Talous- ja henkilöstöjohtajan tehtävänimike muutetaan elinvoimajohtajaksi.
4.2 Koulutus
Talousarviovuodelle 2021 on laadittu seuraava opiskelijavuosisuunnitelma. Suunnitelma on
koottu uuden organisaation osaamisen tiimien mukaisesti. Suunnitelmassa opiskelijavuodet on painotettu voimassa olevan rahoitusasetuksen mukaisilla kustannus- ja tutkintokertoimilla.
OPISKELIJAVUOSISUUNNITELMA 2021
Auto, logistiikka, nosturi

Painotetut opiskelijavuodet
omaehtoinen

oppisopimus

TE

yhteensä

0

49

Autoalan pt

49

Logistiikan pt, kr2

68

7

0

75

Logistiikan pt, kr4

35

6

3

44

Talonrakennusalan at

27

10

37

Maanrakennusalan at

3

yhteensä

182

3
13

13

208

18

Rakennus, pinta, sähkö

omaehtoinen

oppisopimus

Rakennusalan pt

51

8

Talonrakennusalan at

5

Pintakäsittelyn pt

25

Sähkö- ja automaatiotekniikan pt

60

Sähkö- ja automaatiolalan at

6

yhteensä
Kone- ja tuotantotekniikka, tekninen suunnittelu

TE

yhteensä
59
5

1

26
62

2

6

147

10

1

158

omaehtoinen

oppisopimus

TE

yhteensä

Kone- ja tuotantotekniikan pt

40

21

8

69

Teknisen suunnittelun pt

3

yhteensä

43

21

8

72

TE

yhteensä

Talotekniikka, kiinteistö, puhdistus

3

omaehtoinen

oppisopimus

Talotekniikan pt

41

5

46

Kiinteistöpalvelujen pt

22

1

23

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan pt

1

17

7

25

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan at

8

10

8

26

18

11

29

72

51

26

149

omaehtoinen

oppisopimus

TE

yhteensä

Ravintola- ja catering-alan pt

25

2

16

43

Ruokapalvelujan at

10

2

1

13

Laitoshuoltajan at
yhteensä
Ravintola ja elintarvike

0

Erityisruokavaliopalvelujan eat

0

Majoitus- ja ravitsemisalan eat

2

0

2

2

41

Elintarvikealan pt

34

5

Elintarviketeollisuuden at

8

27

35

Leipomoalan at

0

2

2

yhteensä

77

40

19

136

omaehtoinen

oppisopimus

TE

yhteensä

Liiketalouden pt

63

6

5

74

Isännöinnin at

0

0

0

Lähiesimiestyön at

5

12

17

Johtamisen eat

5

1

6

Liiketoiminnan at

7

2

9

Yrittäjän at

10

3

13

yhteensä

90

24

Liiketoiminta

5

119

19
Media ja tieto- ja viestintätekniikka

omaehtoinen

oppisopimus

TE

yhteensä

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun pt

38

1

7

46

Media-alan at

6

9

Tieto- ja viestintätekniikan pt

57

7

2

66

yhteensä

101

17

9

127

omaehtoinen

oppisopimus

TE

yhteensä

Sosiaali- ja terveysalan pt / lähihoitaja

125

9

22

156

Sosiaali- ja terveysalan pt / ensihoitaja

8

0

0

8

133

9

22

164

omaehtoinen

oppisopimus

TE

yhteensä

Kehitysvamma-alan at
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen
at

1

2

Lasten- ja nuorten erityisohjaajan at

0

0

0

Kasvatus- ja ohjausalan at

24

2

26

Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto

2

1

3

Vanhustyön erikoisammattitutkinto

0

5

5

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalveluiden eat

11

3

14

yhteensä

38

13

0

51

TE

yhteensä

Sosiaali- ja terveysala

yhteensä
Kasvatus ja ohjaus

Keramikka, kosmetologit, matkailu, luonto ja ympäristö,
laajennettu opso

15

3
0

0

omaehtoinen

oppisopimus

Taideteollisuuden perustutkinto

43

1

Kauneudenhoitoalan pt

8

Matkailualan pt

13

2

15

Luonto- ja ympäristöalan pt

2

2

4

Laajennettu opso perustutkinto

7

7

Laajennettu ops. at/eat

12

12

yhteensä

44
8

66

24

0

90

omaehtoinen

oppisopimus

TE

yhteensä

Valma

30

YHTEENSÄ

979

30
222

103

1 304
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4.3 Käyttötalousosa
Koulutustoiminnan osalta kustannuspaikoille on kohdennettu valtionosuusrahoitus opiskelijavuosisuunnitelman mukaisesti. Aloille on budjetoitu myös opetuksen palvelutoiminnan toimintatuotot ja –kulut. Palvelutoiminta käsittää maksullisen palvelutoiminnan, kuten opetussuunnitelmapohjaisen opiskelijatyötoiminnan ja tuotemyynnin.
Koulutukseen kohdentamattomalla rahoituksella katetaan muut oppilaitoksen toimintakulut.
Koulutustoiminnan tuottoihin sisältyvät myös konserniveloitukset Faktia Oy:ltä, jotka ovat yhtiöltä laskutettavia koulutustoiminnan palveluita. Hallinnolliset konserniveloitukset sisältyvät
Elinvoima- ja työllisyys -tulosalueen toimintatuottoihin. Hankerahoitus sisältyy Konsernijohdon tulosalueelle.
Tulosaluekohtaiset toimintatuotot ja –kulut sekä sitovat toimintakatteet on esitetty alla olevassa taulukossa. Talousarvion 2020 luvut on muunnettu vastaamaan uuden organisaation
rakennetta, mutta luvut eivät siitä huolimatta ole täysin vertailukelpoisia, koska toiminnoissa tapahtuu merkittäviä muutoksia.
TALOUSARVIO 2020
Tulosalue
Konsernijohto
Elinvoima ja työllisyys
Koulutus
Opiskelijapalvelut
Yhteensä
Kohdentamaton rahoitus
Toimintakate
Rahoitustulot ja -menot
Käyttöomaisuuden poistot

Toimintatuotot

Toimintakulut

TALOUSARVIO 2021

Tulosalueen
toimintakate

73 298

-1 318 271

-1 244 973

Toimintatuotot

343 973

Toimintakulut

Tulosalueen
toimintakate

-2 017 669

-1 673 696

187 300

-2 323 947

-2 136 647

164 800

-2 580 383

-2 415 583

6 772 385

-6 809 626

-37 241

6 465 913

-7 025 229

-559 316

131 619

-401 579

-269 960

221 579

-805 563

-583 984

7 164 602

-10 853 423

-3 688 821

7 196 265

-12 428 844

-5 232 579

4 562 152

5 414 858

873 331

182 279

904

-1 096

-926 279

-951 828

Poistoeron muutos

444 565

397 154

Tilikauden ylijäämä

392 521

-373 491
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5 TULOSLASKELMAOSA
5.1 Yleiset laskentaperusteet
Vuoden 2021 talousarvion laadinnan perustana on oppilaitoksen järjestämisluvan mukainen
vähimmäisopiskelijamäärä 1130 opiskelijavuotta. Oppilaitokselle määritellään vuosittain lisäksi tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä, joka vuonna 2020 on ollut 1205 opiskelijavuotta.
Tavoitteellista opiskelijavuosimäärää haetaan vuosittain ja suoritepäätös saadaan marrasjoulukuun vaihteessa. Opiskelijavuosisuunnitelma on koulutustoimintaa ohjaava, mutta päivittyy jatkuvasti vuoden aikana. Suunnitelmassa vuodelle 2021 opiskelijavuosia on painotettuna yhteensä 1304 ja rahoitus on jaettu aloille kyseisen suunnitelman perusteella.
Valtionosuusrahoituksen vuoden 2021 tason laskennassa on käytetty perustana alustavia
tietoja vuoden 2021 ammatillisen koulutuksen rahoituksen tasosta. Tarkkaa rahoitustasoa
on kuitenkin mahdotonta talousarvion laadintahetkellä arvioida ja myös vireillä oleva rahoitusasetuksen muutos saattaa vaikuttaa kuntayhtymän rahoitustasoon. Rahoituksen kohdentumiseen vaikuttaa merkittävästi myös oppilaitoksen suoritteiden määrät suhteessa muihin
koulutuksen järjestäjiin. Suoritetiedot lukitaan vasta lokakuun lopussa, joten talousarvion laatimisen yhteydessä ei ole ollut käytettävissä lopullisia tietoja.
Opiskelijavuosisuunnitelman mukaan perustutkintokoulutuksena toteutetaan 986 opiskelijavuotta, lisäkoulutuksena 299 ja laajennettuna oppisopimuksena 19 opiskelijavuotta. Opiskelijavuodet ovat tutkinto- ja kustannuskertoimilla painotettuja opiskelijavuosia. Taloussuunnitelmassa on vuoden 2021 ja 2022 osalta rahoituksen tasona käytetty myös vuodelle 2020
arvioitua rahoituksen tasoa.
Vuoden 2021 talousarvio on laadittu toukokuun 2020 palkkatason mukaisena, mutta palkkoihin on huomioitu n. 3 %:n yleiskorotusvaraus. Henkilökunnan koulutukseen varataan tulosaluekohtaisesti n. 1,3 % palkkamenoista. Tämän lisäksi organisaatiomuutokseen liittyvään valmennukseen on varattu määrärahaa ja käynnissä on myös rahoitushakuja valmennusten ja koulutusten toteuttamisen tukemiseen.
5.2 Yhteisten kustannusten jakoperusteet
Koulutustoiminnan menot pyritään kohdistamaan mahdollisimman ajantasaisesti kustannuspaikoille. Tulosalueiden yhteiset menot pyritään jakamaan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti kustannuspaikoille.
5.3 Poistot ja varaukset
Poistosuunnitelma on kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antaman suosituksen mukainen.
Hyödykekohtaisia poistoaikoja on lyhennetty aiemmasta vuonna 2013 ja sen jälkeen hankitun omaisuuden osalta. Ennen vuotta 2013 hankitun käyttöomaisuuden osalta noudatetaan
aiemman suosituksen mukaisia poistoaikoja. Opetustoiminnan irtaimiston käyttöomaisuuspoistot kohdennetaan koulutuksen tulosalueen menoksi. Kiinteistöpalveluiden ja rakentamisen käyttöomaisuuspoistot kirjataan Elinvoima ja työllisyys -tulosalueelle.
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Edellisten vuosien tuloksista on tehty investointivarauksia koulutusalojen peruskorjaus- ja
kunnostushankkeisiin. Investointivarausten käyttö käsitellään kertyneenä poistoerona, jolloin
varausta tuloutetaan samassa tahdissa kuin poistoja kirjataan. Vuonna 2021 varausten tuloutus on n. 397 000 euroa.
5.4 Tuloslaskelma
Vuoden 2021 tuloslaskelman tilikauden tulos on -770.645 €, ja varausten purkamisen jälkeen
-373.491,- € alijäämäinen. Vuonna 2020 koulutuskuntayhtymälle myönnettiin 509.000,- € lisämääräraha ammatillisten opettajien ja ohjaajien resurssin lisäämiseen. Lisämäärärahaa
voi käyttää vuoden 2022 loppuun asti. Koska rahoitus on kuitenkin valtionosuusrahoitusta,
se joudutaan kirjaamaan kokonaisuudessa tuloksi vuodelle 2020, vaikka kulut syntyvät pääosin vuonna 2021 ja osin vuonna 2022. Talousarvion alijäämä vastaa ammatillisten opettajien ja ohjaajien resurssin lisäyksestä vuodelle 2021 aiheutuvia kustannuksia.
Taloussuunnitelmavuosien osalta toiminnan ja tuloksen ennakointi on haastavaa rahoituksen ennakoimattomuuden vuoksi. Toimintaa on sopeutettava, mikäli talousarviovuoden tai
taloussuunnitelmavuosien rahoitusarvioita ei saavuteta. Mikäli Opetus- ja kulttuuriministeriö
tarkistaa tavoitteellista opiskelijavuosimäärää nykyistä pienemmäksi, se saattaa vaikuttaa
heikentävästi valtionosuusrahoituksen määrään.
Tuloslaskelman tasapainottamiseksi on edellisiltä tilikausilta n. 5,4 milj. euron suuruinen ylijäämä, joka on käytettävissä tasapainottamaan mahdollisia alijäämäisiä tilinpäätöksiä.
Jäsenkuntaosuudet vuosina 2021 - 2023 ovat seuraavat:
•
•
•
•
•
•
•

Forssa
Humppila
Jokioinen
Somero
Tammela
Urjala
Ypäjä

Osuuksia
90
12
31
32
18
12
9
204

Peruspääomaosuus 31.12.2019
2 065 351,50 e
275 380,20 e
711 398,85 e
734 347,20 e
413 070,30 e
275 380,20 e
206 535,15 e
4 681 463,40 e

23
Tuloslaskelma 1.1.-31.12.
Tilinpäätös

Talousarvio

Talousarvio

2019

2020

2121

Talous-

Talous-

suunnitelma suunnitelma
Toimintatuotot

2021

2022

12 067 899
11 530 252

12 106 528
11 604 456

12 611 123
12 150 450

12 836 407
12 332 707

12 796 407
12 332 707

Maksutuotot
Tuet ja avustukset

33 309
476 499

9 500
461 572

9 700
417 973

9 700
460 000

9 700
420 000

Muut toimintatuotot

27 839

31 000

33 000

34 000

34 000

Myyntituotot

Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet tarvikkeet ja tavarat

-10 851 802 -11 233 197 -12 428 844 -12 417 951 -12 242 734
-7 871 284
-8 191 530
-9 307 693
-9 354 231
-9 167 147
-1 396 082
-1 080 231

-1 476 932
-1 009 333

-1 426 587
-1 149 542

-1 433 720
-1 125 000

-1 436 587
-1 124 000

-30 510
-473 695

-48 000
-507 402

-22 898
-522 124

-25 000
-480 000

-25 000
-490 000

1 216 097

873 331

182 279

418 455

553 673

Rahoitustulot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustulot

4 132
1 626
5 229

904
2 000
2 404

-1 096
0
2 404

-1 100
0
2 400

-1 100

Korkokulut
Muut rahoituskulut

0
-2 723

0
-3 500

0
-3 500

0
-3 500

0
-3 500

1 220 229

874 235

181 183

417 355

552 573

-900 115

-926 279

-951 828

-935 000

-915 000

320 115

-52 044

-770 645

-517 645

-362 427

328 530
-66 624

444 565
0

397 154
0

394 000
0

390 000
0

582 020

392 521

-373 491

-123 645

27 573

Avustukset
Muut kulut
Toimintakate

Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Tilikauden tulos
Poistoerän lisäys (-) tai vähennys (+)
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)
Tilikauden ylijäämä (+)/alijäämä (-)

0
2 400
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6 INVESTOINTIOSA
Yli 10 000 euroa maksavat irtaimistohankinnat ovat käyttöomaisuusinvestointeja ja sisällytetään talousarvion investointiosaan.
Investointiohjelma
Talousarvio 2021
Siirrettävä 3D ohjauksen suuntauslaite
Kuorma-auto, 3-akselinen
Ajoneuvo logistiikan ajo-opetukseen
Jalkalavakontti, 2 kpl
Vesileikkuri
Keramiikan polttouuni
Monitoimiuuni
Yleiskone
Yhdistelmäuuni
Suunnitelma opetustilojen käytöstä - Tekniikan alat
Suunnitelma opetustilojen käytöstä - opetuskeittiö
C- ja D/E -rakennusten ilmastointi
G-rakennuksen auditorion peruskorjaus
Kokoustilaratkaisut

Kustannuspaikka
2001 Auto
2002 Logistiikka
2002 Logistiikka
2002 Logistiikka
2003 Metalli
2106 Artesaanit
2301 Elintarvike
2301 Elintarvike
2901 Ruokapalvelut
2904 Kiinteistöt
2904 Kiinteistöt
2904 Kiinteistöt
2904 Kiinteistöt
2904 Kiinteistöt

Yhteensä
Taloussuunnitelma 2022
Vastapainotrukki
Layer teline - järjestelmä
Opetuskeittiön muutostyöt
F- ja G-rakennusten ilmastointi
Leasing-autojen lunastus

764 000
Kustannuspaikka
2002 Logistiikka
2005 Rakennus
2904 Kiinteistöt
2904 Kiinteistöt
2904 Kiinteistöt

Yhteensä
Taloussuunnitelma 2023
Pakettiauto
Maalauskaappi märkämaalaukseen
Hiomahuone
Yhdistelmäuuni
Ulkovaipan lukitus
Yhteensä

Määräraha
23 000
160 000
30 000
17 000
100 000
11 000
25 000
10 000
20 000
10 000
10 000
90 000
190 000
68 000

Määräraha
45 000
20 000
100 000
235 000
25 000
425 000

Kustannuspaikka
2005 Rakennus
2012 Pintakäsittely
2012 Pintakäsittely
2901 Ruokapalvelut
2904 Kiinteistöt

Määräraha
20 000
20 000
20 000
20 000
30 000
110 000
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7 RAHOITUSOSA
Rahoituslaskelman tarkoituksena on koota tulorahoitus, investoinnit ja muut pääomamenot
sekä pääomarahoitus yhteen laskelmaan. Talousarvioon on kuntalain mukaan otettava toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitettava, miten määrärahojen rahoitustarve katetaan.
Vuoden 2021 rahoituslaskelman varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta on
negatiivinen. Ulkopuolista rahoitustarvetta ei ole, mutta tarvittaessa käytettävissä on 300 000
euron konsernitililimiitti.
Rahoituslaskelma 2021

Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Satunnaiset erät
Tulorahoituksen korjauserät

Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot

Toiminnan ja investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Lainakannan muutokset

Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset

Rahoituksen rahavirta
Rahavarojen muutos

Tilinpäätös

Talousarvio

Talousarvio

2019

2020

2021

Taloussuunnitelma
2022

Taloussuunnitelma
2023

1 220
0
0

874
0
0

181
0
0

417
0
0

552
0
0

-579
97

-373
0

-764
0

-425
0

-110
0

0

0

0

0

0

739

501

-583

-8

442

0
0
-739
-739

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

501

-583

-8

442
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8 FAKTIA OY
8.1 Konserniin kuuluvalle yhtiölle asetettavat tavoitteet
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän konserniin kuuluu tytäryhteisönä koulutuskuntayhtymän 100 %:sti omistama Faktia Oy, johon kuntayhtymällä on kirjanpitolain tarkoittama
määräysvalta. Talousarviossa määritellyt tavoitteet koskevat myös yhtiötä soveltuvin osin ja
yhtiön toiminnan tulee olla taloudellisesti kannattavaa. Tytäryhteisön toiminnassa keskeistä
on, että sitä toteutetaan yhtiöjärjestyksen ja normaalien osakeyhtiölain tarkoittamien liiketoimintaperiaatteiden mukaisesti
Kuntayhtymän konserniohje on hyväksytty toukokuussa 2018 ja sitä noudatetaan Faktia
Oy:ssa ja mahdollisissa muissa konserniin kuuluvissa tytäryhteisöissä, jollei niitä koskevasta
lainsäädännöstä muuta johdu. Faktia Oy:n toiminta-ajatuksena on toimia yritysten kumppanina varmistamassa, että yrityksillä on käytössään osaavia työntekijöitä ja monipuoliset mahdollisuudet liiketoimintansa ja henkilöstönsä osaamisen kehittämiseen. Faktian liiketoimintaa
on vahvistettu vuoden 2020 aikana hankkimalla henkilöstövuokrausyhtiö, joka fuusioidaan
Faktiaan vuoden 2020 lopussa.
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on osaltaan varmistaa, että yhteisön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio on luotettavaa ja että säännöksiä ja toimintaperiaatteita noudatetaan. Sisäisen valvonnan toimivuudesta koko kuntayhtymässä vastaa
yhtymähallitus, sen valvontavastuu on kuntayhtymän johtajalla ja toteuttamisvastuu tulosvastuullisilla johtajilla. Tytäryhteisön raportointi toteutetaan konserniohjeen mukaisesti.
8.2 Faktia Oy:n talousarvio 2021

Tilinpäätös

Talousarvio

Talousarvio

2019

2020

2021

Myyntituotot

828 714

1 036 640

1 715 500

Liiketoiminnan muut tuotot

108 104

0

0

936 818

1 036 640

1 715 500

0

0

-812 571

-414 478

-691 514

-599 400

-71 773

-100 912

-64 674

-422 405

-208 906

-229 484

28 163

35 308

9 370

-5 509

-9 510

-5 381

22 654

25 798

3 989

2 553

0

0

25 207

25 798

3 989

LIIKEVAIHTO
Henkilöstökulut
Materiaalit ja palvelut
Poistot ja arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut kulut
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)
Rahoitustuotot ja -kulut
TULOS ENNEN T.P.SIIRTOJA JA VEROJA
Tuloverot
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

Kyha 28.10.2020 § 115, liite 2

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Tuloslaskelman toteuma 1.1.-30.9.2020

Talousarvio

Toteuma

2020

syyskuu
2020

Toimintatuotot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut kulut
Toimintakate
Rahoitustulot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustulot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Tilikauden tulos
Poistoerän lisäys (-) tai vähennys (+)
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)
Tilikauden ylijäämä (+)/alijäämä (-)

%

12 106 528
11 604 456
9 500

9 161 979
8 794 797
8 367

76 %
76 %
88 %

461 572
31 000

342 326
16 488

74 %
53 %

-11 233 197
-8 191 530
-1 476 932
-1 009 333
-48 000
-507 402

-8 058 306
-6 207 981
-847 148
-641 834
-13 614
-347 730

72 %
76 %
57 %
64 %
28 %
69 %

873 331

1 103 673

126 %

904
2 000
2 404
0
-3 500

-290
36
2 531
0
-2 857

2%
105 %
0%
82 %

874 235

1 103 382

126 %

-926 279

-662 233

71 %

-52 044

441 149

444 565
0
0

321 438
0
0

72 %

392 521

762 588

194 %

TALOUSARVION MUUTOSEHDOTUS

Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2020
Tilinpäätös

Talousarvio

2019

2020

Talousarvio

Erotus

2020
muutos

Toimintatuotot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot

Toimintakulut

12 067 900

12 106 528

12 860 060

753 532

11 530 252
33 309
476 500

11 604 456
9 500
461 572

12 340 665
9 500
478 895

736 209
0
17 323

27 839

31 000

31 000

0

-10 851 803 -11 233 197 -11 272 061

-38 864

Henkilöstökulut
Palvelujen ostot

-7 871 284
-1 396 083

-8 191 530
-1 476 932

-8 303 869
-1 368 159

-112 339
108 773

Aineet tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut kulut

-1 080 231
-30 509
-473 695

-1 009 333
-48 000
-507 402

-1 031 893
-29 000
-539 140

-22 560
19 000
-31 738

1 216 097

873 331

1 587 999

714 668

Rahoitustulot ja -kulut

4 132

904

904

0

Korkotuotot
Muut rahoitustulot

1 626
5 229

2 000
2 404

2 000
2 404

0
0

Korkokulut
Muut rahoituskulut

0
-2 723

0
-3 500

0
-3 500

0
0

1 220 228

874 235

1 588 903

714 668

-900 115

-926 279

-926 279

0

320 114

-52 044

662 624

714 668

Poistoerän lisäys (-) tai vähennys (+)

328 530

444 565

444 565

0

Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)

-66 624
0

0
0

0
0

0
0

582 020

392 521

1 107 189

714 668

Toimintakate

Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Tilikauden tulos

Tilikauden ylijäämä (+)/alijäämä (-)

Käyttötalousosa
Käyttötalousosassa esitetyt valtuustoon nähden sitovat
tulosaluekohtaiset toimintakatteet v. 2020

Talousarvio
2020

Yleishallinto

Talousarvio
2020
muutos

Erotus

-292 717

-323 039

-30 322

Tekniikan alat I

-21 743

18 684

40 427

Tekniikan alat II

460 057

260 636

-199 421

18 521

31 513

12 992

Sosiaali-, terveys- ja kasvatusala

-72 728

-100 214

-27 486

Palvelualat

-45 865

-154 648

-108 783

Työelämäpalvelut

-220 618

-357 032

-136 414

Opiskelijahallintopalvelut

-764 579

-764 579

0

Opiskelijapalvelut

-297 607

-232 710

64 897

-2 451 542

-2 471 381

-19 839

Liiketoiminta- ja elintarvikeala

Tukipalvelut

Tulosalue
Tekniikan alat I
Tekniikan alat II
Palvelualat
Liiketoiminta-, media- ja elintarvikeala
Sosiaali- terveys- ja kasvatusala
Työelämäpalvelut
Yleishallinto
Koulutuksen hallinto
Opiskelijahallintopalvelut
Opiskelijapalvelut
Tukipalvelut
Yhteensä
Kohdentamaton rahoitus
Toimintakate
Rahoitustulot ja -menot
Käyttöomaisuuden poistot
Poistoeron muutos
Tilikauden ylijäämä

TALOUSARVIO 2020

Toimintatuotot

Toimintakulut

Tulosalueen
toimintakate

TALOUSARVIOMUUTOS 2020

Toimintatuotot

Toimintakulut

Tulosalueen
toimintakate

977 495
1 814 311
874 077
1 549 821
1 035 056
927 032

-999 238
-1 354 254
-919 942
-1 531 300
-1 107 784
-1 147 650

-21 743
460 057
-45 865
18 521
-72 728
-220 618

1 028 770
1 585 011
784 109
1 595 010
1 044 676
754 770

-1 010 086
-1 324 375
-938 757
-1 563 497
-1 144 890
-1 111 802

18 684
260 636
-154 648
31 513
-100 214
-357 032

0

-292 717

-292 717

0

-323 039

-323 039

41 000
168 784
156 800
7 544 376

-805 579
-466 391
-2 608 342
-11 233 197

-764 579
-297 607
-2 451 542
-3 688 821
4 562 152
873 331
904
-926 279
444 565
392 521

41 000
198 145
147 800
7 179 291

-805 579
-430 855
-2 619 181
-11 272 061

-764 579
-232 710
-2 471 381
-4 092 770
5 680 769
1 587 999
904
-926 279
444 565
1 107 189
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TIIMISOPIMUS
Tämä on esimerkki, jota voi käyttää apuna tiimisopimuksen sisällön suunnittelussa. Koska tiimien
koot ja tehtävät vaihtelevat, kaikkia kohtia ei välttämättä jokaiseen tiimisopimukseen tule.
Toisaalta, jos jokin merkittävä asia puuttuu, se voidaan lisätä. Tiimisopimus tehdään aina
määräajaksi, esimerkiksi vuodeksi kerrallaan ja sitä päivitetään tarpeen mukaan.
1.

Tiimin nimi.

2.

Sopijaosapuolet (esim. tiimin jäsenet, tulosalueen esimies).

3.

Sopimuksen voimassaolo.

4.

Tiimin tarkoitus (tämä kohta mietitään tarkkaan ja kirjataan ymmärrettävään muotoon –
lisätään tähän lyhyt malliteksti).

5.

Tiimin keskeinen tarvittava ja olemassaoleva osaaminen (ammattitaito, osaamiset,
kokemukset, erikoistaidot...).

6.

Tiimi sisäiset vastuualueet/osavastuualueet, jos ne voidaan määritellä. Tiimin
työnjako. (mitä töitä tehdään yhdessä, mitä töitä tehdään erikseen,
varahenkilöt…)

Kotitiimit (osaamisen ja palvelutiimit)
•
•
•
•
•
•
•

työn organisointi ja vastuu tiimin työajan riittämisestä
lomien/vapaajaksojen suunnittelu
sijaisjärjestelyt
talousvastuu (talouden seuranta ja raportointi)
hankinnat ja isompien (ks. hankintaohje) hankintojen valmistelu
vastuullisuus ja ilmasto (kestävä kehitys)
etätyö ja sitomaton työ tiimissä

Osaamisen tiimeissä:
• opetuksen ja koulutuskokonaisuuksien suunnittelu
• erityisen tuen ja ohjauksen vastaava
• kurinpitomenettely
• opiskelijahallinnon vastaava
• oppisopimusvastaava
• pedagogiikan kehittäminen
• taitajavastaava
• kansainvälisyys
• yrittäjyysluotsit
• asiakastyöt sekä laskutustietojen toimittaminen
• ostolaskujen asiatarkastus
• tutkintovastaavat
• työelämäyhteydet
• viranhaltijapäätösten valmistelu ja jatkuvan sisäänoton hoitaminen
(opiskelijavalinta, opintososiaalisten etuuksien päätös)
• markkinointi ja opiskelijahankinta

7.

Asiakkaat (ulkoiset ja sisäiset) ja yhteydenpito heihin.

8.

Yhteistyökumppanit ja yhteydenpito heihin.

9.

Tiimin tuotteet ja palvelut (koulutustuotteet, asiakastyöt).

10.

Tiimityöskentelyn tavoitteet ja mittarit (tuloskortin tavoitteet ja tiimin sopimat asiat).

11.

Tiimin kehityskeskustelusta sopiminen. (Tiimin sisäinen kehittyminen, vertaismentorointi)

12.

Tiedonkulku tiimin sisällä ja muiden kanssa sekä tietojen dokumentointi (tiimin julkiset
asiakirjat, kuten tiimisopimus tallennetaan teamsiin, minne tallennetaan tiimin työskentelyyn
liittyvä materiaali.)

13.

Tärkeimmät aineelliset resurssit (laboraatio- ja työsalitilat, kalusteet, työvälineet, laitteistot…)
sekä niiden ylläpitovastuu.

14.

Tiimiä koskeva kannustinjärjestelmä. (tiimin sisäinen, voi olla esim. kakkukahvit, kun jokin
tiimin sopima asia saadaan toteutettua)

15.

Tiimin vetäjän tehtävät ja siihen resurssoitu aika (myös rajapinnat esimies – tiiminvetäjä –
tiimi)

16.

Miten tiiminvetäjä valitaan ja miten pitkäksi ajaksi?

17.

Tiimin palaverikäytännöt (toimintaan liittyvät palaverit, tuloskortin seuranta,
suunnittelu ja kehittäminen).

18.

Muut tiimiä koskevat pelisäännöt ja käytännön asiat, jotka järkevöittävät tiimin
työskentelyä ja tehostavat prosessien toimintaa. (muutostilanteiden hoitaminen,
toimintamalli konfliktien varalle sekä rajat sille, mistä yksittäinen tiiminjäsen saa päättää)

19.

Päivämäärä ja allekirjoitukset.

Kaikille yhteinen osa
Kuntayhtymän strategia ja arvot
Henkilöstöstrategia
Viestintästrategia
LHKK talousarvio
Keskeinen sovellettava lainsäädäntö – linkki minedun sivulle
Hallintosääntö
Hankintaohjeistus
Nimenkirjoitusoikeudet
Tasa-arvosuunnitelma
Turvallisuusohjeet
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet
Työsuojelun vuosikello
Etätyön pelisäännöt
Vuosityöajan soveltamisohje
Opetuksen jaksottaminen (milloin syksyn 21 jaksot vahvistetaan?)
Vuosikellot (koulutuksen vuosikello, markkinoinnin vuosikello, henkilöstön vuosikello,
kestävän kehityksen vuosikello, asuntolatoiminnan vuosikello, työsuojelun vuosikello (ks
sijainti) – tapahtumakalenteri teamsissa)
Tutkintojen vastuut?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Itseohjautuva tiimiorganisaatio on tapa suunnitella, järjestää ja kehittää työtä
Ei vaikuta sinällään työskentelyyn: opetus, ohjaus ja tukipalvelutyöt jatkuvat ja
kehittyvät normaalisti.
Henkilöstön jäsen ei voi valita, ettei toimi itseohjautuvan tiimin jäsenenä tai ettei
noudata tiimissä sovittuja pelisääntöjä
Jokaisella tiimin jäsenellä on vastuu omasta työstään ja samalla tiimin työstä ja
onnistumisesta
Jotta voimme onnistua, tiedon pitää liikkua tehtävästä ja tiimistä toiseen, tietoa pitää
olla saatavissa ja löydettävissä ja sitä tulee käyttää hyödyksi, jokainen on tiedottaja.
Kukaan ei onnistu yksin, jokaisella henkilöstömme jäsenellä on sellaista osaamista,
mitä tarvitaan.
Tiimi jakaa tehtävät tiimin tarpeen mukaan huomioiden tiimiläisten osaamisen ja
kiinnostuksen kohteet
Jokaisella on vastuu tiimin tavoitteiden toteutumisesta
Tiimi vastaa päätöksistä yhdessä
Kaikki tehtävät ja työ on merkityksellistä ja tärkeää. Tiimillä on tämän
merkityksellisen tunteen luominen sekä yhteishengen luominen
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Kirje

16.10.2020

VN/22726/2020
VN/22726/2020-OKM-1

Ammatillisen koulutuksen järjestäjät

Varainhoitovuoden 2021 varsinaisella suoritepäätöksellä myönnettävän rahoituksen hakeminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää joulukuussa tehtävällä varsinaisella suoritepäätöksellä
ammatillisen koulutuksen järjestäjien tavoitteellisten opiskelijavuosien määrät ja perusrahoituksen
harkinnanvaraisen korotuksen euromäärät varainhoitovuodelle 2021. Osa tavoitteellisista
opiskelijavuosista ja perusrahoituksesta jätetään jaettavaksi varainhoitovuoden aikana tehtävillä
lisäsuorite- ja oikaisupäätöksillä. Varsinaisessa suoritepäätöksessä vahvistetaan myös vuoden 2021
suoritus- ja vaikuttavuusrahoituksen laskennassa käytettävät suoritteet ja perusrahoituksen
tavoitteellisten opiskelijavuosien painotus. Lisäksi vahvistetaan yksityisille koulutuksen järjestäjille
maksettavien arvonlisäverokorvausten euromäärät.
Koulutuksen järjestäjien tulevan varainhoitovuoden rahoitus perustuu varsinaiseen
suoritepäätökseen ja se myönnetään rahoituspäätöksellä, mikä tehdään vuoden lopussa sen
jälkeen, kun eduskunta on hyväksynyt talousarvion ja tarvittavat muutokset opetus- ja
kulttuuritoimen rahoituksesta annettuun lakiin (1705/2009) sekä uuden oppivelvollisuuslain.
Eduskunnan käsiteltäväksi on 15.10.2020 annettu hallituksen esitys laiksi ammatillisesta
koulutuksesta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi HE (174/2020 vp) sekä
hallituksen esitys oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HE (173/2020 vp).
Tässä kirjeessä ohjeistetaan koulutuksen järjestäjiä vuoden 2021 varsinaisella suoritepäätöksellä
jaettavien tavoitteellisten opiskelijavuosien ja myönnettävän perusrahoituksen harkinnanvaraisen
korotuksen hakemisesta sekä muista varainhoitovuoden 2021 rahoituksen määräämiseksi
koulutuksen järjestäjiltä edellytettävistä tehtävistä.
Lisäksi koulutuksen järjestäjiä informoidaan alustavasti opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä
opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin vuonna 2021 kohdennettavan lisärahoituksen haku-ja
myöntöprosessista. Tämä lisärahoitus on tarkoitus jakaa koulutuksen järjestäjille vuoden 2021
ensimmäisellä lisäsuoritepäätöksellä.
Vuoden 2021 strategiarahoituksen hakemisesta ohjeistetaan myöhemmin erikseen.

Postiosoite
Postadress
Postal Address
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Käyntiosoite
Besöksadress
Office

Puhelin
Telefon
Telephone

Faksi
Fax
Fax

s-posti, internet
e-post, internet
e-mail, internet

PL 29
00023 Valtioneuvosto

Meritullinkatu 10
Helsinki

0295 16001
+358 295 16001

09 135 9335
+358 9 135 9335

kirjaamo@minedu.fi

2 (14)

1. Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmässä vuonna 2021 tapahtuvat
muutokset
Aiempien siirtymäsäännösten mukaisesti varainhoitovuonna 2021 perusrahoituksen osuus
laskennallisesta rahoituksesta olisi ollut 60 prosenttia, suoritusrahoituksen osuus 30 prosenttia ja
vaikuttavuusrahoituksen osuus 10 prosenttia. Kuitenkin hallituksen 15.10.2020 antamassa
esityksessä eduskunnalle ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi rahoitusosuuksien ehdotetaan säilyvän varainhoitovuoden 2020 tasossa. Siis
perusrahoituksen osuus olisi 70 prosenttia, suoritusrahoituksen osuus 20 prosenttia ja
vaikuttavuusrahoituksen osuus 10 prosenttia.
Perusrahoituksesta pääosa kohdennetaan entiseen tapaan tavoitteellisten opiskelijavuosien
määrän perusteella ja pieni osa harkinnanvaraisena korotuksena. Tavoitteellisten opiskelijavuosien
painottaminen muuttuisi kuluvaan vuoteen verrattuna siten, että järjestäjäkohtaisen
profiilikertoimen laskennassa huomioitaisiin oppivelvollisuuden painokerroin hallituksen
15.10.2020 antaman esityksen oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi mukaisesti.
Tällä korotuskertoimella otettaisiin huomioon hallituksen esityksessä ehdotettavat ammatillisen
koulutuksen lisämäärärahat, jotka kohdistuvat oppivelvollisuuslaissa tarkoitetun maksuttoman
koulutuksen järjestämiseen ja oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyviin ohjaus- ja
valvontavastuisiin.
Lisäksi säännöksiä ehdotetaan ensin mainitussa hallituksen esityksessä tarkennettavaksi siten, että
talousarviossa päätettävät määräaikaiset määrärahan lisäykset, jotka jaetaan perusrahoituksen
harkinnanvaraisina korotuksina, eivät varainhoitovuodesta 2021 alkaen lukeutuisi 70 prosentin
rahoitusosuuteen. Tällöin perusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuksena myönnettäväksi
tarkoitetut määräaikaiset lisäykset kasvattaisivat koko lisäyksen verran perusrahoituksen
euromäärää, eivätkä näin ollen alentaisi perusrahoituksen suoritekohtaisen rahoituksen
euromäärää, kuten nykyisin tapahtuu. Menettely vastaisi jo nykyisin lisätalousarvion perusteella
varainhoitovuoden aikana myönnettävän kertaluonteisen määrärahalisäyksen menettelyä.
Suoritusrahoituksessa rahoituksen perusteena ovat kuluvan vuoden tapaan tutkinnot sekä
tutkinnon osien osaamispisteet.
Vaikuttavuusrahoituksessa kuluvan vuoden tapaan tutkinnon suorittaneiden työllistymisen ja jatkoopiskelun osuus on 7,5 prosenttia sekä tutkintokoulutuksen aloittaneiden ja koulutuksen
päättäneiden antaman opiskelijapalautteen osuus 2,5 prosenttia. Opiskelijapalautteen vastausten
pistemäärän painotuksessa käytettävää katokorjauskerrointa koskevaa sääntelyä uudistetaan
hieman kuluvaan vuoteen nähden.
Edellä mainittuihin lakimuutoksiin liittyen on tarkoitus uudistaa kokonaan ammatillisen
koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista annettu opetus- ja kulttuuriministeriön asetus
(682/2017). Uuden asetuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2021 lukien ja sillä kumottaisiin
voimassa oleva asetus. Asetuksella säädettävissä painokertoimissa tulisi ottaa huomioon ensin
mainitussa hallituksen esityksessä ehdotetut rahoitusosuuksien muutokset, koska voimassa olevan
asetuksen painokertoimet vastaavat tilannetta, jossa perusrahoituksen osuus olisi 50 prosenttia,
suoritusrahoituksen osuus 35 prosenttia ja vaikuttavuusrahoituksen osuus 15 prosenttia.
Oppivelvollisuuden laajentamisen vuoksi rahoitusasetukseen lisättäisiin myös oppivelvollisuuden
painokerroin. Uusia ehdotettavia kertoimia sovellettaisiin ensimmäisen kerran myönnettäessä
varainhoitovuoden 2021 rahoitusta.
Mainitun hallituksen esityksen liitteenä on asetusluonnos niitä painokertoimia koskevilta osin, joita
on tarkoitus käyttää myönnettäessä varainhoitovuoden 2021 rahoitusta. Asetusluonnos on ollut
lausuntokierroksella 28.8.—21.9.2020. Asetusluonnos ja annetut lausunnot ovat luettavissa
hankeikkunasta osoitteesta valtioneuvosto.fi tunnuksella OKM042:00/2020. Asetusluonnos on
sisällytetty hallituksen esityksen liitteeksi vain siltä osin kuin asetukseen ehdotettavia säännöksiä
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on tarkoitus käyttää varainhoitovuoden 2021 rahoituksen myöntöperusteena. Muilta osin
asetusluonnosta ei hallituksen esitykseen sisällytetty, koska asetusluonnoksen valmistelua on
tarkoitus jatkaa niiden muutosten osalta, jotka tulevat voimaan myöhemmin kuin vuoden 2021
alussa. Lausuntokierroksella olleessa asetusluonnoksessa ehdotettiin, että asetuksen 2 §:ssä
säädettyjä kustannuskertoimia, majoituksen korotuskertoimia sekä yksittäisten tutkintojen
sijoittelua eri kustannusryhmiin olisi tarkistettu vuosien 2018—2019 toteutuneiden kustannusten
perusteella. Myös tämän muutoksen osalta on päätetty jatkaa valmistelua, ja vuoden 2021 rahoitus
esitetään myönnettäväksi käyttäen voimassa olevan asetuksen mukaisia kustannuskertoimia.
Kustannustietojen perusteella tarkistetut kustannuskertoimet voisivat tulla voimaan siten, että
niitä sovellettaisiin aikaisintaan vuoden 2022 rahoitusta myönnettäessä.

2. Ammatillisen koulutuksen määräraha ja tavoitteelliset opiskelijavuodet vuoden
2021 talousarvioesityksessä
Hallituksen vuoden 2021 talousarvioesityksen mukainen ammatillisen koulutuksen määräraha on
1 849 614 000 euroa, josta laskennallisen rahoituksen osuus on 1 834 614 000 euroa ja
strategiarahoituksen osuus 15 000 000 euroa. Laskennallisesta rahoituksesta perusrahoituksen
osuus on 1 284 230 000 euroa, suoritusrahoituksen osuus 366 923 000 euroa ja
vaikuttavuusrahoituksen osuus 183 461 000 euroa.
Talousarvioesityksen mukaan ammatillisen koulutuksen määräraha pienenee noin 16,8 miljoonalla
eurolla kuluvan vuoden varsinaiseen talousarvioon verrattuna. Määrärahaa pienentävät opettajien
ja ohjaajien palkkaamiseen tarkoitetun lisärahoituksen puuttuminen talousarvioesityksestä (80 milj. €) sekä nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi ja osaamistarpeisiin vastaamiseksi tehdyn
määräaikaisen opiskelijavuosilisäyksen päättyminen (-4,7 milj. €). Toisaalta määrärahaa kasvattavat
opiskelijavuosien lisääminen lähihoitajien koulutukseen hoitajamitoituksen muutokseen
varautumiseksi (27 milj. €), valtion ja kuntien rahoitusosuuksiin tehtävä ammatillisen koulutuksen
indeksin (2,0 %) mukainen tarkistus (yhteensä 37,3 milj. €) sekä oppivelvollisuuden laajentamisesta
aiheutuva määrärahan asteittainen lisäys (3,6 milj. €).
Talousarvioesityksessä ammatillisen koulutuksen tavoitteellisten opiskelijavuosien määrä on
enintään 181 700 opiskelijavuotta, josta työvoimakoulutuksena järjestettävään koulutukseen tulee
kohdentaa vähintään 8 100 opiskelijavuotta. Opiskelijavuosien enimmäismäärä on 2 200 suurempi
kuin kuluvan vuoden varsinaisessa talousarviossa. Opiskelijavuosia lisätään 2 700
lähihoitajakoulutuksen järjestämiseen ja vähennetään 500 edellä mainitun määräaikaisen
opiskelijavuosilisäyksen päättyessä.
Työvoimakoulutukseen kohdennettavien opiskelijavuosien vähimmäismäärä on 250 pienempi kuin
kuluvan vuoden varsinaisessa talousarviossa. Vähennys johtuu niin ikään määräaikaisen
opiskelijavuosilisäyksen päättymisestä.
Varsinaisen suoritepäätöksen valmistelu perustuu tässä vaiheessa hallituksen 5.10.2020
eduskunnalle antaman vuoden 2021 talousarvioesityksen mukaiseen määrärahatasoon ja
tavoitteellisten opiskelijavuosien määrään. Hallituksen on kuitenkin tarkoitus antaa eduskunnalle
19.11.2020 talousarvioesitystä täydentävä esitys, jossa esitetään muutoksia ammatillisen
koulutuksen määrärahaan. Talousarvioesityksessä ammatillisen koulutuksen määrärahoihin
oppivelvollisuuden laajentumisesta aiheutuvat muutokset on otettu huomioon oppivelvollisuuden
laajentamista koskevan hallituksen esitysluonnoksen 30.4.2020 päivätyn lausuntoversion
mukaisina. Esityksen jatkovalmistelussa uudistuksen määrärahojen sisäistä allokaatiota on
kuitenkin päätetty muuttaa siten, että koulumatkatuen kilometrirajan nostamisesta viidestä
kilometristä seitsemään kilometriin vapautuvat määrärahat osoitettaisiin opetuksen ja ohjauksen
vahvistamiseen. Talousarvioesitystä täydentävässä esityksessä on tarkoitus tarkentaa ammatillisen
koulutuksen määrärahalisäys vastaamaan oppivelvollisuuden laajentamisen vaikutusarviota
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hallituksen esityksen mukaisesti. Lisäksi tarkoituksena on esittää lisärahoitusta opettajien ja
ohjaajien palkkaamiseen hallituksen budjettiriihessä tekemän linjauksen mukaisesti.

3. Kehysriihessä sovittu lisärahoitus opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä
opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin
Pääministeri Marinin hallitusohjelman linjauksen mukaisesti toisen asteen koulutuksessa
havaittuihin laatuongelmiin tulee puuttua välittömästi. Ammatillisessa koulutuksessa tulee ottaa
huomioon erityisesti opetus- ja ohjausresurssien riittävyys muuttuneisiin vaatimuksiin nähden.
Rahoitusta opetus- ja ohjausresurssien lisäämiseen on kohdennettu kertaluonteisina
tulevaisuusinvestointeina tähän mennessä yhteensä 100 milj. euroa, josta 20 milj. euroa vuoden
2019 toisessa lisätalousarviossa ja 80 milj. euroa vuoden 2020 talousarviossa.
Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi koulutuksen järjestäjille lisärahoitusta opettajien ja ohjaajien
palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin marraskuussa 2019 ja kesäkuussa 2020
tekemillään lisäsuoritepäätöksillä perusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuksena. Lisärahoitus
on tarkoitettu käytettäväksi uusien opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä tuntiopettajien
opetustuntimäärän lisäämiseen. Lisäksi sitä voidaan käyttää opetuksen tukihenkilöstön
palkkaamiseen, jolloin opettajien työpanosta on mahdollista kohdentaa enemmän opetukseen.
Lisärahoituksen tavoitteena on turvata jokaiselle opiskelijalle hänen tarvitsemansa opetus, ohjaus
ja tuki. Erityishuomion tulee olla opiskelijoissa, jotka tarvitsevat lisätukea opintoihinsa.
Kesäkuussa 2020 lisärahoitusta opetuksen ja ohjauksen resurssien lisäämiseen myönnettiin
yhteensä 109 koulutuksen järjestäjälle. Lisärahoituksen järjestäjäkohtaisessa kohdennuksessa
käytettiin tilastoaineistoista muodostettuja kriteereitä, joiden avulla pyrittiin kohdentamaan
lisärahoitus ensisijaisesti niille koulutuksen järjestäjille, joilla arvioitiin olevan eniten lisätukea
tarvitsevia opiskelijoita. Ministeriö arvioi, että eniten tukea tarvitsevia kohderyhmiä ammatillisessa
koulutuksessa ovat perusopetuksen päättäneet nuoret, maahanmuuttajat ja heikkojen
perustaitojen varassa olevat aikuiset. Koulutuksen järjestäjien tarvitseman lisärahoituksen määrää
arvioitiin sen perusteella, kuinka paljon niillä oli edellä mainittuihin kohderyhmiin kuuluvia uusia
opiskelijoita. Lisärahoitus myönnettiin koulutuksen järjestäjille lähtökohtaisesti laskennallisesti
edellä kuvattujen kriteerien perusteella. Lisäksi lisärahoituksen tarpeellisuutta arvioitiin
koulutuksen järjestäjien hakemuksissa esittämien lisärahoituksen käyttösuunnitelmien ja
lisähenkilöstön rekrytointisuunnitelmien perusteella.
Budjettiriihessä hallitus linjasi, että ammatillisen koulutuksen opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen
kohdennetaan vielä yhteensä 150 milj. euroa vuoteen 2022 mennessä, josta vuodelle 2021
kohdennettava osuus sisällytetään täydentävään talousarvioesitykseen. Hallituksen esitys vuoden
2021 talousarvioesityksen täydentämisestä on tarkoitus antaa eduskunnalle 19.11.2020. Vasta
tällöin varmistuu vuodelle 2021 esitettävän lisärahoituksen määrä.
Ministeriön tarkoituksena on myöntää täydentävän talousarvioesityksen mukainen lisärahoitus
opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin koulutuksen
järjestäjille samojen periaatteiden ja laskennallisten kriteerien perusteella kuin kesäkuussa
myönnetty lisärahoitus. Lisärahoituksen järjestäjäkohtaisen kohdentamisen laskennassa
käytettäisiin kuitenkin tuoreempaa vuoden 2019 tilastoaineistoa, kun kesäkuussa myönnetty
lisärahoitus perustui vuoden 2018 tilastoaineistoon. Laskennallisessa kriteerissä tarvittava tieto
vuonna 2019 suoritetuista perusasteen jälkeisistä tutkinnoista on ministeriön käytettävissä
marraskuun alkupuolella.
Täydentävän talousarvioesityksen aikataulun sekä haun ja päätöksen valmistelussa tarvittavan
tilastoaineiston myöhäisen valmistumisajankohdan vuoksi ministeriö on päättänyt siirtää
opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen vuodelle 2021 kohdennettavan lisärahoituksen myöntämisen
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varainhoitovuoden ensimmäisellä lisäsuoritepäätöksellä tehtäväksi. Tällöin ministeriö voi laatia
koulutuksen järjestäjien hakemisen tueksi uuteen tilastoaineistoon perustuvan esimerkinomaisen
laskelman lisärahoituksen järjestäjäkohtaisesta jakautumisesta. Näin hakeminen voidaan toteuttaa
samanlaisella koulutuksen järjestäjiä mahdollisimman vähän työllistävällä tavalla kuin edellinen
vastaava haku. Haku on tarkoitus käynnistää tammi-helmikuussa ja lisäsuoritepäätös tehdä helmimaaliskuussa. Haku- ja päätösvalmistelu tässä aikataulussa edellyttää, että koulutuksen
järjestäjät huolehtivat siitä, että uusien opiskeluoikeuksien määrät ja alkamispäivät ovat vuoden
2019 osalta kattavasti ja virheettömästi saatavissa Koski-järjestelmästä 1.12.2020 lukien.
Ministeriö tulee seuraamaan vuosille 2019-2022 ajoittuvan lisärahoituksen vaikutusta opettajien ja
ohjaajien määrään sekä opiskelijoiden saaman opetuksen ja ohjauksen määrään ja laatuun.
Tulevien hakujen yhteydessä kerättävän seurantatiedon perusteella arvioidaan koulutuksen
järjestäjien aikaansaamia tuloksia suhteessa niiden saamaan lisärahoitukseen ja aiemmissa
hakemuksissa esittämiin suunnitelmiin palkattavien opettajien ja ohjaajien määrästä. Mikäli
koulutuksen järjestäjä ei ole riittävässä määrin kyennyt lisäämään opiskelijoiden saaman opetuksen
ja ohjauksen määrää, tämä voidaan ottaa huomioon tulevaa lisärahoitusta kohdennettaessa.
Vuoden 2021 lisärahoituksen hakulomakkeella tullaan kysymään vuosina 2019 ja 2020
myönnettyjen lisärahoitusten käytöstä ja niillä toteutetuista rekrytoinneista koko kalenterivuoden
2020 ajalta.
Ministeriö tulee keräämään vuoden 2021 lisärahoituksen hakulomakkeella myös tiedot vuonna
2020 toteutetuista ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstön lomautuksista ja
koulutuksen järjestäjien suunnitelmat mahdollisista uusista vuonna 2021 toteutettavista
lomautuksista. Ministeriö kiinnittää jo tässä vaiheessa koulutuksen järjestäjien huomiota siihen,
että lisärahoitusta opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin
ei ole tarkoituksenmukaista myöntää sellaisille koulutuksen järjestäjille, jotka lomauttavat samaan
aikaan opetushenkilöstöään. Mikäli koulutuksen järjestäjä on jo saanut aiemmilla päätöksillä
lisärahoitusta opetus- ja ohjaushenkilöstön lisäämiseen, mutta on kuitenkin vuoden 2020 aikana
lomauttanut henkilöstöään, tämä on tarkoitus ottaa huomioon vuoden 2021 lisärahoitusta
kohdennettaessa.

4. Vuoden 2021 varsinaisella suoritepäätöksellä päätettävät tavoitteelliset
opiskelijavuodet
Järjestämislupien opiskelijavuosien vähimmäismäärien tarkistaminen
Opetus- ja kulttuuriministeriö on tarkastellut opiskelijavuosien vähimmäismääriä ammatillisten
tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvissa ja lähettänyt kaikille koulutuksen järjestäjille
23.9.2020 kirjeen, jossa kuvataan tarkistusperiaatteita (VN/21050/2020). Lisäksi erikseen 32
koulutuksen järjestäjälle on lähetetty kuultavaksi näiden tarkistusperiaatteiden mukainen ehdotus
nykyistä alemmasta järjestämisluvan opiskelijavuosien vähimmäismäärästä.
Ministeriö tulee muuttamaan järjestämislupien opiskelijavuosien vähimmäismääriä siten, että
muutokset tulevat voimaan 1.1.2021 alkaen, jolloin niitä sovelletaan ensimmäistä kertaa vuoden
2021 varsinaisessa suoritepäätöksessä. Jotta koulutuksen järjestäjät, joita muutos koskee, ehtivät
huomioimaan tarkistetun opiskelijavuosien vähimmäismäärän hakiessaan varsinaisella
suoritepäätöksellä myönnettävää rahoitusta, ministeriö pyrkii tekemään järjestämislupamuutokset
mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään ennen hakuajan päättymistä.
Tavoitteellisten opiskelijavuosien myöntämisen perusteet
Väestökehitys ja työelämän rakenteelliset muutokset aiheuttavat tulevina vuosina merkittäviä
muutostarpeita ammatillisen koulutuksen tarjontaan. Ennusteiden mukaan väestökehityksen
alueellinen eriytyminen voimistuu entisestään ja eriytymistä tapahtuu enenevässä määrin myös
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maakuntien sisällä. Pääosin joillekin aloille ja alueille painottuvien uuden työvoiman
saatavuusongelmien lisäksi kasvava ongelma koko maassa on työikäisen väestön riittämätön
koulutus- ja osaamistaso työtehtävien muuttuviin vaatimuksiin nähden. Koulutuksen järjestäjien on
kyettävä kokonaiskapasiteettiaan täysimääräisesti hyödyntäen vastaamaan oman toimintaalueensa moninaisiin tarpeisiin. Yhtäältä on pystyttävä hoitamaan laadukkaasti pitkäjänteisempää
suunnittelua edellyttävä pidempikestoinen koulutus, jolla tuotetaan työmarkkinoille uusia osaajia,
mutta samanaikaisesti on enenevässä määrin kyettävä tarjoamaan myös nopeavaikutteisia
työllisyyttä tukevia koulutuspalveluja, joilla vastataan työikäisen väestön osaamisen
kehittämistarpeisiin. Koulutuksen järjestäjien on myös kyettävä tukemaan toiminnallaan toipumista
koronavirusepidemian negatiivisista vaikutuksista talouteen ja työllisyyteen.
Valtion talousarvion mukainen ammatillisen koulutuksen tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä tulee
saada täysimääräisesti käyttöön, jotta sillä kyetään vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla
väestön ja työelämän osaamistarpeisiin joka puolella maata ja kaikilla toimialoilla. Tämän vuoksi
opetus- ja kulttuuriministeriön tarkoituksena on tehdä vuoden 2021 varsinaisella
suoritepäätöksellä tavoitteellisten opiskelijavuosien uudelleenkohdennuksia koulutuksen
järjestäjien kesken. Uudelleenkohdennuksissa otetaan huomioon edellä kuvatut ministeriön
tekemät tarkistukset järjestämislupien opiskelijavuosien vähimmäismääriin 1.1.2021 lukien.
Vuoden 2021 varsinaisessa suoritepäätöksessä koulutuksen järjestäjän tavoitteellisten
opiskelijavuosien määrää on tarpeen alentaa vuoden 2020 varsinaisen suoritepäätöksen tasoon
nähden, mikäli kuluvan vuoden toteutuvat opiskelijavuodet näyttävät jäävän alle varsinaisessa
suoritepäätöksessä päätetyn tason, eikä koulutuksen järjestäjällä ole esittää tälle hyväksyttävää
syytä. Opiskelijavuosien tasoa voidaan alentaa myös silloin, jos koulutuksen järjestäjän toimintaalueella ei ole työvoiman tai väestön koulutustarvetta tai jos järjestäjän koulutustarjonta ei vastaa
alueen työvoiman tarvetta tai väestön koulutuskysyntää. Nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi ja
osaamistarpeisiin vastaamiseksi kohdennetut määräaikaiset opiskelijavuosilisäykset poistetaan
niiltä koulutuksen järjestäjiltä, joille niitä on vuoden 2020 suoritepäätöksellä kohdennettu.
Vuoden 2021 varsinaisella suoritepäätöksellä koulutuksen järjestäjien tavoitteellisten
opiskelijavuosien määrää on tarkoitus lisätä vuoden 2020 varsinaisen suoritepäätöksen tasoon
nähden noin 2 700 opiskelijavuodella lähihoitajakoulutuksen lisäämiseksi. Tämän lisäksi
tavoitteellisia opiskelijavuosia voidaan lisätä ainoastaan edellä kuvattujen alueellisten ja
järjestäjäkohtaisten uudelleenkohdennusten vuoksi. Opiskelijavuosia voidaan lisätä niille
koulutuksen järjestäjille, joiden ensisijaisella toiminta-alueella on tarvetta ammatillisen
koulutuksen tarjonnan lisäämiseen ja joiden koulutustarjonta, opiskelijavuositoteumat ja
hakemuksissa esitetyt perustelut puoltavat alueen opiskelijavuosilisäyksen kohdentamista kyseisille
järjestäjille.
Opiskelijavuosiresurssin tehokkaan käytön varmistamiseksi ja varainhoitovuoden aikana ilmeneviin
akuutteihin tarpeisiin vastaamiseksi ministeriö jättää pienen osan tavoitteellisista opiskelijavuosista
ja perusrahoituksesta jaettavaksi varainhoitovuoden 2021 aikana. Mikäli varainhoitovuoden aikana
ei ilmene tarvetta lisätä koulutuksen järjestäjille tavoitteellisia opiskelijavuosia, jäljellä oleva
perusrahoitus jaetaan koulutuksen järjestäjille varainhoitovuodelle päätettyjen järjestäjäkohtaisilla
painokertoimilla painotettujen tavoitteellisten opiskelijavuosien mukaisessa suhteessa.
Lähihoitajakoulutuksen lisääminen
Lailla ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista
annetun lain muuttamisesta (565/2020) säädetään, että henkilöstömitoituksen tehostetun
palveluasumisen ja pitkäaikaisen laitoshoidon toimintayksikössä on oltava vähintään 0,7
työntekijää asiakasta kohti. Hyväksyessään lain muutoksen eduskunta edellytti, että sitovan
henkilöstömitoituksen voimaantuloa on porrastettava siten, että mitoitus nostetaan tavoitteena
olevaan 0,7:ään asteittain vuoden 2023 huhtikuuhun mennessä. Porrastusta tarvitaan muun
muassa koulutetun henkilöstön saatavuuden varmistamiseksi.
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Hoitajamitoituksen muutoksen johdosta on asetettu tavoitteeksi 5 000 uuden lähihoitajan
kouluttaminen vuoteen 2025 mennessä. Tarvittavat määrärahalisäykset on sisällytetty vuosia
2021–2024 koskevaan kehyspäätökseen ja vuotta 2021 koskeva 27 milj. euron lisäys hallituksen
talousarvioesitykseen. Lisäksi kuluvalle vuodelle tarkoitukseen kohdennettiin lisärahoitusta
neljännessä lisätalousarviossa.
Opetus- ja kulttuuriministeriö lisäsi vuoden 2020 toisella lisäsuoritepäätöksellä (VN/15767/2020)
sosiaali- ja terveysalan koulutusta järjestäville koulutuksen järjestäjille 1 673 tavoitteellista
opiskelijavuotta lähihoitajakoulutuksen lisäämiseksi. Lisäksi ministeriö kohdensi vuoden 2019
lisäsuoritepäätöksellä (OKM/33/221/2019) varainhoitovuodelle 2019 jaettavaksi jätetyistä
opiskelijavuosista 500 lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen, erityispainotuksena ikääntyvien hoito ja
kuntoutuminen. Vuoden 2021 varsinaisella suoritepäätöksellä lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen
on mahdollista jakaa noin 2 700 opiskelijavuotta, mutta tarvittaessa osa opiskelijavuosista voidaan
jättää jaettavaksi vasta varainhoitovuoden aikana.
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneiden tarvetta työmarkkinoilla lisää merkittävästi
hoitajamitoituksen muutoksen ohella myös eläköityminen ja runsas poistuma alalta. Nykyinen
tarjonta ei riitä vastaamaan ennakoituun osaamistarpeeseen. Samanaikaisesti kuitenkin
lähihoitajakoulutuksen vetovoima nuorten keskuudessa on ollut laskussa. Paine aikuisväestön
koulutusmäärien lisäämiseen korostuukin entisestään erityisesti vanhustenhuollon tehtäviin
suuntauduttaessa. Koulutettujen lähihoitajien kokonaisvarantoa lisäävien pidempikestoisten
koulutusten ohella lähihoitajakoulutukseen lisättäviä opiskelijavuosia voidaan käyttää myös
sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon aiemmin suorittaneiden osaamisen täydentämiseen
ikääntyvien hoitoon ja kuntoutumiseen. Näillä lyhytkestoisemmilla koulutuksilla voidaan vastata
vanhustenhuollon akuuttiin hoitajapulaan ja tukea sosiaali- ja terveysalan tehtävistä muihin
tehtäviin tai työmarkkinoiden ulkopuolelle siirtyneiden palaamista lähihoitajan työhön
vanhustenhuollon tehtäviin. Lähihoitajakoulutukseen kohdennettavaa lisäresurssia ei kuitenkaan
voida käyttää hoiva-avustajan tehtäviin kouluttamiseen.
Lisärahoitusta lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen haetaan tavoitteellisina opiskelijavuosina.
Erityisen perustellusta syystä opiskelijavuosien lisäämisen ohella tarkoitukseen voidaan hakea myös
perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta. Tällöin harkinnanvaraisen korotuksen tarvetta ja
myöntämisen edellytyksiä arvioidaan kuten jäljempänä luvussa 5 esitetään.
Lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen myönnettävää opiskelijavuosilisäystä ei tarvitse käyttää
kokonaisuudessaan varainhoitovuoden 2021 aikana. Lisäresurssilla kannattaa kuitenkin pyrkiä
käynnistämään mahdollisimman paljon uusia koulutuksia jo vuoden 2021 aikana, koska nyt
myönnettävällä lisärahoituksella käynnistettyjä koulutuksia on mahdollista jatkaa tarkoitukseen
vuosina 2022, 2023 ja 2024 kohdennettavilla lisärahoituksilla. Vastaavasti nyt myönnettävillä
opiskelijavuosilisäyksillä voidaan jatkaa vuoden 2019 lisäsuoritepäätöksen (OKM/33/221/2019)
ja/tai vuoden 2020 toisen lisäsuoritepäätöksen (VN/15767/2020) opiskelijavuosikohdennuksilla tai
-lisäyksillä käynnistettyjä koulutuksia.
Opiskelijavuosilisäystä lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen hakevalla koulutuksen järjestäjällä tulee
olla lupa sosiaali- ja terveysalan perustutkintokoulutuksen järjestämiseen 1.1.2021 lukien.
Koulutuksen järjestäjän tulee esittää hakemuksessaan suunnitelma siitä, millä aikavälillä
lähihoitajakoulutukseen kohdennettavat opiskelijavuosilisäykset on tarkoitus käyttää. Lisäksi
hakemuksessa tulee esittää suunnitelma vuosittain aloittavien lähihoitajaopiskelijoiden määristä ja
tavoitteellisista valmistumisajankohdista eriteltynä haettavalla opiskelijavuosilisäyksellä
toteutettavaksi suunniteltu koulutus lähihoitajakoulutuksen kokonaisvolyymista.
Lähihoitajakoulutuksen opiskelijavuosien lisäysesityksen tulee olla sellainen, jonka koulutuksen
järjestäjä pystyy toteuttamaan normaalin lähihoitajakoulutuksensa lisäksi. Suunnitelman tulee olla
realistinen myös opiskelijarekrytoinnin sekä tarkoitukseen palkattavan henkilöstön saatavuuden
näkökulmasta. Koska lisärahoituksella käynnistettävillä koulutuksilla tähdätään koko tutkinnon
suorittamiseen, jollei kyse ole aiemmin tutkinnon suorittaneen osaamisen täydentämisestä
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ikääntyvien hoitoon ja kuntoutumiseen, koulutuksiin ei tule valita opiskelijoita, joilla ei arvioida
olevan edellytyksiä koko tutkinnon suorittamiseen. Opiskelijoita koulutuksiin valittaessa on aina
noudatettava opiskelijaksi ottamisen perusteita mukaan lukien SORA-lainsäädäntö. Vieraskielisten
hakijoiden opiskelijavalinnassa koulutuksen järjestäjän on varmistettava, että hakijan kielitaidon
lähtötaso on riittävä opinnoista ja työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta selviytymiseen, ja että
henkilö kykenee valmistuttuaan työskentelemään lähihoitajana huomioiden alan vaatimukset
koskien potilas- ja asiakasturvallisuutta. Myöskään opiskelijarekrytointia ulkomailta
lähihoitajakoulutuksen lisäämiseksi ministeriö ei pidä tarkoituksenmukaisena.
Vaikka koulutuksen järjestäjä ei esittäisikään opiskelijavuosilisäystä lähihoitajakoulutuksen
lisäämiseksi, mutta aikoo kuitenkin tehdä tarjontansa uudelleenkohdennuksia
lähihoitajakoulutukseen, järjestäjän tulee täyttää hakulomakkeen kohta, jossa kuvataan vuosittain
aloittavien lähihoitajaopiskelijoiden määriä ja tavoitteellisia valmistumisajankohtia. Tarkoitus siis
on, että kaikki ne koulutuksen järjestäjät, joilla on lupa lähihoitajakoulutuksen järjestämiseen,
täyttäisivät soveltuvin osin hakulomakkeen lähihoitajakoulutusta koskevan osion, riippumatta siitä,
hakevatko tällä kertaa opiskelijavuosilisäystä lähihoitajakoulutuksen järjestämiseen. Tämä on
tarpeen, jotta ministeriö saa kattavan tiedon kaikkien järjestäjien suunnitelmista voidakseen
arvioida lähihoitajakoulutukseen suunniteltua vuosittaista volyymikehitystä koko maan osalta.
Ministeriö tulee hallituskauden aikana seuraamaan tiiviisti lähihoitajakoulutukseen tehtyjen
opiskelijavuosikohdennusten toteutumista. Sosiaali- ja terveysalan perustutkintokoulutuksen
opiskelijavuosimääriä ja suorituksia tarkastellaan erityisesti ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen
osaamisalan osalta. Seurannassa käytetään muun muassa yhteishakuaineistoja ja Koskijärjestelmästä kerättävää tilastoaineistoa sekä suoritepäätöshakujen yhteydessä koulutuksen
järjestäjiltä kerättävää tietoa. Seurantatiedon perusteella arvioidaan koulutuksen järjestäjän
aikaansaamia tuloksia suhteessa järjestäjän saamaan lisärahoituksen määrään. Mikäli koulutuksen
järjestäjä ei ole riittävässä määrin kyennyt lisäämään lähihoitajakoulutuksensa tarjontaa tai
lisäresurssilla ei muutoin ole saavutettu asetettuja tavoitteita, tämä voi vaikuttaa seuraavina
vuosina järjestäjälle myönnettävän lisärahoituksen tasoon.

5. Vuoden 2021 varsinaisella suoritepäätöksellä myönnettävät perusrahoituksen
harkinnanvaraiset korotukset
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 32 e §:n mukaan koulutuksen
järjestäjälle myönnettävää perusrahoitusta voidaan korottaa harkinnanvaraisesti koulutuksen
järjestäjän toimintaan liittyvästä erityisestä syystä johtuen. Harkinnanvaraista korotusta voidaan
erityisestä syystä myöntää myös varainhoitovuoden aikana. Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää
hakemuksesta harkinnanvaraisesta korotuksesta.
Toiminnan taloudellisten edellytysten turvaaminen
Perusrahoituksesta jaetaan tarvittava euromäärä harkinnanvaraisena korotuksena koulutuksen
järjestäjien toiminnan taloudellisten edellytysten turvaamiseksi. Perusrahoituksen
harkinnanvaraista korotusta voidaan myöntää:






yksittäisten koulutuksen järjestäjien kohdalla kustannusrakenteeltaan erityisen kalliin
koulutuksen järjestämisen turvaamiseksi. Tällöin kyseessä on yleensä profiililtaan erikoistunut
koulutuksen järjestäjä, jonka toiminnasta merkittävä osa on erityisen kallista koulutusta.
rahoitusjärjestelmän siirtymävaiheessa esimerkiksi rahoituksen määräytymisperusteiden
muutoksista aiheutuvien koulutuksen järjestäjän laskennallisen rahoituksen tasossa
tapahtuvien kohtuuttoman suurien muutosten kompensointiin
tavoitteellisten opiskelijavuosien vähentämisestä johtuvan rahoituksen kohtuuttoman suurten
kertamuutosten kompensointiin pääsääntöisesti vain niille koulutuksen järjestäjille, joille
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ministeriö vähentää 1.1.2021 alkaen opiskelijavuosien vähimmäismäärää järjestämisluvassa.
Mikäli tavoitteellisten opiskelijavuosien vähentämisestä johtuva rahoituksen alenema vuoden
2021 varsinaisessa suoritepäätöksessä olisi yli 10 %, muutosta voidaan lieventää
perusrahoituksen harkinnanvaraisella korotuksella, ellei suoritepäätöksellä myönnettävä muu
rahoitus kasvaisi edellisestä vuodesta tasoittamaan riittävästi rahoitustason laskua.
Valmistelussa on päätetty muuttaa prosenttilukua ministeriön 23.9.2020 koulutuksen
järjestäjille lähettämässä kirjeessä (VN/20150/2020) mainitusta.
oppivelvollisuuden laajentamisen edellyttämän maksuttoman koulutuksen kustannusten
kattamiseksi, mikäli koulutuksen järjestäjälle oppimateriaaleista ja tarvikkeista aiheutuvat
kustannukset ovat keskimääräistä merkittävästi korkeammat.
poikkeustapauksessa yksittäisen koulutuksen järjestämisen turvaamiseksi, mikäli laskennallinen
rahoitus muodostuu koulutuksen käynnistymisen tai muun tilapäisen syyn taikka erityisen
perustellun muun yksilöidyn syyn vuoksi kyseisen koulutuksen kustannuksiin nähden
merkittävästi liian alhaiseksi, eikä koulutuksen järjestäjä pysty osoittamaan koulutukseen
riittävää rahoitusta sille myönnettävän kokonaisrahoituksen puitteissa.
koulutuksen järjestäjän kokonaistaloudellisen tilanteen perusteella, mikäli pelkästään
laskennallisella rahoituksella ei ole mahdollista saavuttaa toiminnan kannalta riittävää
rahoitustasoa.

Koulutuksen järjestäjän suoriteperusteinen perusrahoitus, suoritusrahoitus tai
vaikuttavuusrahoitus voivat alentua myös järjestäjän suoritteiden suhteellisen osuuden tai laadun
muuttumisen myötä, vaikka tavoitteellisten opiskelijavuosien määrässä ei tapahtuisikaan
muutosta. Ministeriö kiinnittää koulutuksen järjestäjien huomiota siihen, että tällaisista pääosin
koulutuksen järjestäjän toiminnan painopisteen muutoksista aiheutuva rahoitustason lasku ei ole
yksinomaisena syynä riittävä peruste saada perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta.
Työpaikkaohjaajien koulutuksen lisääminen ja kehittäminen
Perusrahoituksesta jaetaan 2,5 miljoonaa euroa harkinnanvaraisena korotuksena
työpaikkaohjaajien koulutuksen lisäämiseen ja kehittämiseen.
Työpaikalla järjestettävän koulutuksen lisääminen ja sen laadun varmistaminen edellyttävät
vastavuoroista yhteistyötä työpaikkojen ja koulutuksen järjestäjien välillä toiminnan suunnittelussa,
toteutuksessa ja arvioinnissa. Tärkeää on turvata työpaikkaohjaajien saatavuus ja riittävä
työpaikkaohjaajien osaamisen kehittäminen. Tarkoitukseen kohdennetaan erikseen
perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta, jolla 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. 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.
Ensimmäisen kerran perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta työpaikkaohjaajien koulutuksen
lisäämiseen ja kehittämiseen myönnettiin vuoden 2020 varsinaisessa suoritepäätöksessä. Tuolloin
ministeriö linjasi, että tarkoituksena on kohdentaa harkinnanvaraista korotusta vuosittain pääosin
vaihtuvalle järjestäjäjoukolle, jotta pidemmällä aikajänteellä mahdollisimman moni koulutuksen
järjestäjä pääsisi hyödyntämään sitä työpaikkaohjaajien koulutuksen toteuttamisessa ja
kehittämisessä. Vuoden 2020 suoritepäätöksessä harkinnanvaraista korotusta myönnettiin
pääasiassa Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Keski-Suomen, Kymenlaakson, Lapin, Pohjois-Savon ja
Varsinais-Suomen maakunnissa sekä osalle Uudenmaan maakunnassa toimiville koulutuksen
järjestäjille. Vuoden 2021 harkinnanvarainen korotus suunnataan tämän vuoksi ensisijaisesti Etelä-
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Pohjanmaan, Kainuun, Kanta-Hämeen, Keski-Pohjanmaan, Pirkanmaan, Pohjanmaan, PohjoisKarjalan, Pohjois-Pohjanmaan, Päijät-Hämeen ja Satakunnan maakunnissa sekä osalle Uudenmaan
maakunnassa toimiville koulutuksen järjestäjille. Sen lisäksi erityisen syyn perusteella
harkinnanvaraista korotusta voidaan myöntää myös järjestäjälle, jonka ensisijainen toiminta-alue ei
ole näiden maakuntien alueella, mutta sille ei ole myönnetty tähän tarkoitukseen rahoitusta
vuoden 2020 suoritepäätöksellä.
Harkinnanvaraisella korotuksella on tarkoitus tukea edellä kuvatuissa laajemmissa
kehittämishankkeissa mukana olevia koulutuksen järjestäjiä, mutta niin ikään myös niitä
koulutuksen järjestäjiä, joiden edellytyksiä huolehtia tarvittavasta työpaikkaohjaajien osaamisen
kehittämisestä on tarpeen vahvistaa. Edellä kuvattujen kehittämistoimien osalta painotetaan
alueellisia tai koko ammatillisen koulutuksen järjestäjäkenttää palvelevia kehittämishankkeita,
joihin harkinnanvaraista korotusta haetaan verkostona tai jossa alueella toimivien koulutuksen
järjestäjien hakemukset muodostavat toisiaan tukevan kokonaisuuden. Harkinnanvaraisen
korotuksen tarvetta arvioidaan hakemuksissa esitettyjen tarpeiden ja haettavien rahoitusten
käyttösuunnitelmien perusteella.
Urheilijoiden ammatillisen koulutuksen tukeminen
Perusrahoituksesta jaetaan 0,5 miljoonaa euroa harkinnanvaraisena korotuksena urheilijoiden
ammatillisen koulutuksen tukemiseen. Tätäkin harkinnanvaraista korotusta myönnettiin
ensimmäisen kerran vuoden 2020 varsinaisessa suoritepäätöksessä.
Hallitusohjelman mukaan osana liikuntapoliittisen selonteon toimeenpanoa urheilua
tavoitteellisesti harrastaville nuorille tulee taata yhtäläiset edellytykset opiskella ammatillisen
koulutuksen piirissä kuin urheilulukioissakin. 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.
Urheilijoiden ammatillisen koulutuksen tukemiseen kohdennettavaa perusrahoituksen
harkinnanvaraista korotusta on tarkoitus myöntää tehtävän saaneille koulutuksen järjestäjille
ensisijaisesti urheiluakatemiatasoisten opiskelijoiden määrän perusteella ja toissijaisesti muusta
perustellusta syystä johtuen.
Harkinnanvaraista korotusta urheilijoiden ammatillisen koulutuksen tukemiseen voivat hakea vain
ne koulutuksen järjestäjät, joille ministeriö on myöntänyt ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen
järjestämisluvassa tehtäväksi urheilijoiden ammatillisen koulutuksen järjestämisen.

6. Vuoden 2021 perusrahoituksen tavoitteellisten opiskelijavuosien painotus sekä
suoritus- ja vaikuttavuusrahoituksen laskennassa käytettävät suoritteet ja niiden
painotus
Perusrahoituksen tavoitteellisten opiskelijavuosien painotuksessa käytetyn profiilikertoimen tiedot
perustuvat koulutuksen järjestäjien Koski-järjestelmään tallentamiin vuoden 2019
opiskelijavuositietoihin. Oppivelvollisuuden laajentamisen edellytys toisen asteen koulutuksen
maksuttomuudesta huomioitaisiin profiilikertoimen laskennassa oppivelvollisuuden
painokertoimella. Vuonna 2021 tällä kertoimella painotettaisiin vuonna 2003 ja sen jälkeen
syntyneiden opiskelijoiden elokuun 1 päivän ja joulukuun 31 päivän välisenä aikana vuonna 2019
suorittamia opiskelijavuosia.
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Suoritusrahoituksen tutkinnon osien painotetut osaamispistetiedot sekä tutkintotiedot perustuvat
koulutuksen järjestäjien Koski-järjestelmään tallentamiin vuoden 2019 tietoihin. Tutkintoihin
yhdistetään Tilastokeskuksessa tutkintorekisteristä pohjakoulutustieto.
Vaikuttavuusrahoituksen tutkinnon suorittaneiden työllistymistä ja jatko-opiskelua kuvaavat tiedot
ovat koulutuksen järjestäjien Tilastokeskukseen ilmoittamia vuoden 2017 tutkintotietoja, joihin on
yhdistetty vuoden 2018 lopun pääasiallista toimintaa kuvaavat työssäkäynti- ja
opiskelijarekistereiden tiedot. Vaikuttavuusrahoituksen perustana oleva opiskelijapalautetieto on
ajanjaksolla 1.7.2019–30.6.2020 tutkintokoulutuksen aloittaneiden ja päättäneiden ARVOjärjestelmään antamaa palautetietoa. Opiskelijapalautteen perusteella muodostuvan rahoituksen
laskennassa käytetään koulutuksen järjestäjien Opetushallitukselle vahvistamia tietoja
palautekyselyiden kohteiden ja vastanneiden määristä.

7. Vuonna 2021 yksityisille ammatillisen koulutuksen järjestäjille maksettavat
arvonlisäverokorvausten määrät
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 32 i §:n mukaan yksityiselle
ammatillisen koulutuksen järjestäjälle korvataan arvonlisäverolain (1501/1993) 39 ja 40 §:ssä
tarkoitettuihin koulutuspalveluihin sekä muuhun kuin liiketaloudelliseen toimintaan liittyviin
hankintoihin ja toimitilavuokriin sisältyvien arvonlisäverojen osuus koulutuksen järjestäjälle
aiheutuneista kustannuksista. Korvaus perustuu viimeksi toteutuneen vahvistetun tilinpäätöksen
tietoihin.
Vuonna 2021 yksityisille ammatillisen koulutuksen järjestäjille maksettavat
arvonlisäverokorvaukset perustuvat koulutuksen järjestäjien Opetushallitukselle 9.10.2020
mennessä vahvistamiin viimeisen tilinpäätöksen tietoihin maksetuista arvonlisäveroista.
Vahvistettujen arvonlisäverojen määrä on yhteensä 31 598 322 euroa.

8. Rahoituksen perusteena käytettävien tietojen korjaaminen ja täydentäminen Koskijärjestelmään sekä vuoden 2020 opiskelijavuositietojen tarkistaminen
Koulutuksen järjestäjillä on mahdollisuus korjata ja täydentää Koski-järjestelmän vuoden 2019
opiskelijavuosi-, tutkinnon osien osaamispiste- sekä tutkintotietojaan 30.10.2020 saakka. Tämän
jälkeen Koski-järjestelmään tehtäviä vuoden 2019 tietoja koskevia muutoksia ja täydennyksiä ei
oteta huomioon varainhoitovuoden 2021 rahoitusta laskettaessa, eikä niiden perusteella myöskään
ole mahdollista saada oikaisua varsinaiseen suoritepäätökseen.
Lisäksi kaikkien koulutuksen järjestäjien tulee tarkistaa Koski-järjestelmään tallentamansa
opiskelijavuosia koskevat toteumatietonsa myös vuoden 2020 osalta. Opetus- ja kulttuuriministeriö
hyödyntää Koski-järjestelmästä saatavia ajanjaksolta 1.1.–31.10.2020 kertyneitä opiskelijavuosien
toteumatietoja valmistellessaan vuoden 2021 varsinaisen suoritepäätöksen tavoitteellisia
opiskelijavuosia. Koulutuksen järjestäjien tulee huolehtia siitä, että kyseisen ajanjakson
opiskelijavuositiedot ovat kattavasti ja virheettömästi saatavissa Koski-järjestelmästä 1.11.2020
alkaen.
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9. Koulutuksen järjestäjiltä pyydettävät opiskelijavuosia koskevat ehdotukset,
harkinnanvaraisen korotuksen hakemukset ja muut suoritepäätöksen valmistelussa
tarvittavat tiedot
Koulutuksen järjestäjiä pyydetään toimittamaan edellä esitettyyn perustuen vuoden 2021
varsinaisen suoritepäätöksen valmistelua varten






ehdotus koulutuksen järjestäjälle kohdennettavasta tavoitteellisten opiskelijavuosien määrästä
tarvittaessa ehdotus tavoitteellisten opiskelijavuosien määrään sisältyvästä
työvoimakoulutukseen kohdennettavien opiskelijavuosien määrästä
tarvittaessa ehdotus tavoitteellisten opiskelijavuosien määrään sisältyvästä maahanmuuttajien
koulutuksen järjestämiseen kohdennettavien opiskelijavuosien määrästä
tarvittaessa ehdotus tavoitteellisten opiskelijavuosien määrään sisältyvästä
lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen kohdennettavien opiskelijavuosien määrästä sekä
tarvittaessa hakemus perusrahoituksen harkinnanvaraisesta korotuksesta.

Lisäksi koulutuksen järjestäjien tulee ilmoittaa ministeriölle arvionsa loppuvuoden 2020 (1.11.–
31.12.2020) opiskelijavuosien toteumasta.
Koulutuksen järjestäjän tulee perustella opiskelijavuosiehdotuksensa ensisijaisen toiminta-alueensa
koulutustarpeen näkökulmasta. Työvoimakoulutuksen tehtävän omaavien koulutuksen järjestäjien
tulee valmistella ehdotuksensa työvoimakoulutukseen kohdennettavien opiskelijavuosien määrästä
yhteistyössä alueellisten työvoimaviranomaisten kanssa. Valmistelussa tulee ottaa tarvittaessa
huomioon myös hallituksen esitykset (HE 87/2020 vp ja HE 114/2020 vp) vuonna 2021
käynnistyvistä työllisyyden edistämisen kuntakokeiluista ja hallituksen esityksessä esitettyjen
asiakasryhmien siirtyminen kunnan vastuulle muun muassa työvoimakoulutukseen ohjaamisen
osalta.

10. Ehdotusten, hakemusten ja muiden tietojen toimittaminen ja prosessin aikataulu
Tavoitteellisia opiskelijavuosia ja perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta haetaan yhdellä
sähköisellä lomakkeella, joka julkaistaan tarkempine ohjeineen 19.10.2020 ministeriön sivuilla
osoitteessa http://minedu.fi/suoritepaatosten-valmistelu. Samalla lomakkeella ilmoitetaan myös
arviot loppuvuoden opiskelijavuositoteumista. Tämän vuoksi kaikkien koulutuksen järjestäjien tulee
palauttaa hakulomake ministeriöön, vaikka järjestäjä ei hakisikaan tavoitteellisia opiskelijavuosia
eikä harkinnanvaraista korotusta.
Sivulle täydennetään myöhemmin myös muuta ehdotusten ja hakemusten valmistelussa
hyödynnettävissä olevaa aineistoa. Näistä tiedotetaan koulutuksen järjestäjiä sähköpostilla.
Lisäksi koulutuksen järjestäjän tulee toimittaa sähköisen lomakkeen sisältöä vastaavat tiedot
allekirjoitettuna ja päivättynä asiakirjana opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon sähköpostitse
osoitteeseen kirjaamo@minedu.fi. Hakemuksen allekirjoittajalla tulee olla organisaation
nimenkirjoitusoikeus.
Koulutuksen järjestäjien tulee toimittaa opiskelijavuosiehdotuksensa, perusrahoituksen
harkinnanvaraista korotusta koskeva hakemuksensa sekä muut pyydetyt tiedot opetus- ja
kulttuuriministeriöön viimeistään 13.11.2020.
Ministeriö käsittelee ainoastaan ne ehdotukset ja hakemukset, jotka on toimitettu määräajassa.
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Ministeriön tarkoituksena on tehdä varainhoitovuoden 2021 varsinainen suoritepäätös joulukuun
puoleen väliin mennessä. Työvoimakoulutuksen opiskelijavuosien kohdentamisesta ministeriö
kuulee ennen päätöksentekoa työ- ja elinkeinoministeriötä.
Lisätietoja
Ylitarkastaja Tarja Koskimäki (Uusimaa), puh. 02953 30166, etunimi.sukunimi@minedu.fi
Opetusneuvos Jukka Lehtinen (Kanta-Häme, Päijät-Häme, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi ja
Satakunta), puh. 02953 30183, etunimi.sukunimi@minedu.fi
Opetusneuvos Anne Mårtensson (Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja PohjoisKarjala), puh. 02953 30104, etunimi.sukunimi@minedu.fi
Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund (Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja KeskiSuomi), puh. 02953 30249, etunimi.sukunimi@minedu.fi
Opetusneuvos Tiina Polo (Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi), puh. 02953 30022,
etunimi.sukunimi@minedu.fi
Opetusneuvos Tarja Olenius, puh. 02953 30237, etunimi.sukunimi@minedu.fi
Projektisuunnittelija Johannes Peltola, puh. 02953 30292, etunimi.sukunimi@minedu.fi
Ylijohtaja Mika Tammilehto, puh. 02953 30308, etunimi.sukunimi@minedu.fi

Ylijohtaja

Mika Tammilehto

Opetusneuvos

Tarja Olenius

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
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
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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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Päätös

30.9.2020

VN/15767/2020
VN/15767/2020-OKM-93

Ammatillisen koulutuksen järjestäjät

Varainhoitovuoden aikana jaettavaksi jätetystä perusrahoituksesta sekä neljännen
lisätalousarvion perusteella jaettavasta perusrahoituksesta päättäminen (vuoden 2020
toinen lisäsuoritepäätös)

Sovellettavat säännökset
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (rahoituslaki,1705/2009) 10 §:n 3
momentin mukaan perusrahoituksen 32 a §:n mukaisesta euromäärästä voidaan jättää osa
jaettavaksi varainhoitovuoden aikana 32 c §:ssä tarkoitettuihin tavoitteellisiin
opiskelijavuosiin, 32 e §:ssä tarkoitettuihin perusrahoituksen harkinnanvaraisiin korotuksiin
ja mahdollisiin oikaisuihin ja korjauksiin.
Rahoituslain 32 a §:n 2 momentin mukaan varainhoitovuoden aikana lisätalousarvion
perusteella myönnettävässä rahoituksessa ei tarvitse ottaa huomioon 32 a §:n 1 momentin
mukaisia rahoitusosuuksia.
Rahoituslain 32 c §:n mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö päättää koulutuksen järjestäjän
varainhoitovuoden tavoitteellisen opiskelijavuosien määrän sekä siihen sisältyvän
työvoimakoulutuksen tavoitteellisen opiskelijavuosien määrän vuosittain valtion
talousarvion rajoissa. Ministeriö voi lisätä koulutuksen järjestäjän tavoitteellista
opiskelijavuosien määrää tai työvoimakoulutuksena järjestettävän koulutuksen
tavoitteellista opiskelijavuosien määrää varainhoitovuoden aikana.
Rahoituslain 32 e §:n mukaan koulutuksen järjestäjälle myönnettävää perusrahoitusta
voidaan korottaa harkinnanvaraisesti koulutuksen järjestäjän toimintaan liittyvästä
erityisestä syystä. Harkinnanvaraista korotusta voidaan erityisestä syystä myöntää myös
varainhoitovuoden aikana. Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää hakemuksesta
harkinnanvaraisesta korotuksesta.

Postiosoite
Postadress
Postal Address
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Käyntiosoite
Besöksadress
Office

Puhelin
Telefon
Telephone

Faksi
Fax
Fax

s-posti, internet
e-post, internet
e-mail, internet

PL 29
00023 Valtioneuvosto

Meritullinkatu 10
Helsinki

0295 16001
+358 295 16001

09 135 9335
+358 9 135 9335

kirjaamo@minedu.fi
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Hakumenettely ja myönnettävät rahoitukset
Opetus- ja kulttuuriministeriö lähetti koulutuksen järjestäjille kirjeen varainhoitovuoden 2020
aikana jaettavaksi jätetyn perusrahoituksen sekä neljännen lisätalousarvion perusteella
lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen ja koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen
vaikutusten tasoittamiseen myönnettävien lisärahoitusten hakemisesta 26.6.2020
(VN/15767/2020). Varainhoitovuoden aikana ilmenneisiin tarpeisiin jätettyä rahoitusta oli
mahdollista hakea tavoitteellisina opiskelijavuosina ja tarvittaessa perusrahoituksen
harkinnanvaraisena korotuksena. Neljännen lisätalousarvion mukaista lisärahoitusta
lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen voitiin hakea tavoitteellisina opiskelijavuosina ja
tarvittaessa perusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuksena ja lisärahoitusta
koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen voitiin hakea
pelkästään perusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuksena. Hakuaika kaikkien edellä
mainittujen osalta oli 3.7.2020–31.8.2020.
Hakukirjeen mukaan ministeriön tarkoituksena oli jakaa varainhoitovuoden aikana
jaettavaksi jätetyt tavoitteelliset opiskelijavuodet koulutuksen järjestäjille pääosin samassa
jakosuhteessa kuin varsinaisessa suoritepäätöksessä järjestämisluvan
vähimmäisopiskelijavuosimäärän ylittävä osuus. Lisäys jätettäisiin kuitenkin joko kokonaan
tai osittain tekemättä, mikäli vuoden 2019 ja alkuvuoden 2020 (1.1.2020-30.6.2020)
opiskelijavuositoteumien perusteella lisäykselle ei näyttäisi olevan tarvetta. Lisäystä ei
myöskään tehtäisi niille koulutuksen järjestäjille, jotka eivät ole hakeneet toisella
lisäsuoritepäätöksellä tehtäviä opiskelijavuosilisäyksiä. Koulutuksen järjestäjät saivat
hakemuksissaan hakea opiskelijavuosia joko ilmoittamalla hakevansa ministeriön pääosin
laskennallisella ja opiskelijavuositoteumiin perustuvalla jakotavalla niille kohdentuvaa
osuutta tai vaihtoehtoisesti esittämällä erikseen haettavan opiskelijavuosien määrän
perusteluineen.
Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää tällä päätöksellä koulutuksen järjestäjille
ensimmäisen lisäsuoritepäätöksen ja oikaisupäätösten jälkeen jäljellä olevan osuuden
varainhoitovuoden 2020 aikana jaettavaksi jätetystä perusrahoituksesta ja pääasiallisen
osan neljännen lisätalousarvion perusteella varainhoitovuodelle lisätystä rahoituksesta.
Neljännessä lisätalousarviossa lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen kohdennetusta
lisämäärärahasta 3 160 464 euroa ja koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen
vaikutusten tasoittamiseen kohdennetusta lisämäärärasta 1 145 782 euroa jätetään
myönnettäväksi varainhoitovuoden kolmannella lisäsuoritepäätöksellä. Jäljellä olevat
lisärahoitukset asetetaan uudelleen haettaviksi. Menettelyllä varmistetaan lisätalousarvion
mukaisten lisärahoitusten kohdentuminen kokonaisuudessaan tarkoitettuihin
käyttökohteisiin ja jakautuminen mahdollisimman laajalle järjestäjäjoukolle.
Varainhoitovuoden aikana jaettavaksi jätetystä perusrahoituksesta päättäminen
Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää varsinaisen talousarvion määrärahasta
varainhoitovuoden aikana koulutuksen järjestäjille myönnettävien tavoitteellisten
opiskelijavuosien määrän lisäyksestä siten kuin päätöksen liitteenä olevan raportin
sarakkeesta 1a (liite 1) ilmenee.
Varainhoitovuonna jaettavaksi jätettyjen tavoitteellisten opiskelijavuosien
järjestäjäkohtaisen kohdentamisen valmistelussa käytettiin tietolähteenä ensisijaisesti
opetushallinnon valtakunnallista tietovarantoa (ns. Koski-tietovaranto). Koski-järjestelmän
ajanjakson 1.1.-30.6.2020 opiskelijavuosikertymän perusteella laskettiin ennuste vuoden
2020 opiskelijavuositoteumasta, jota verrattiin koulutuksen järjestäjien hakemuksissa
esittämiin omiin toteuma-arvioihin.
Varainhoitovuoden aikana myönnetään varsinaisen suoritepäätöksen tavoitteellisiin
opiskelijavuosimääriin lisäystä ensisijaisesti niille koulutuksen järjestäjille, joiden
opiskelijavuositoteuma näyttää ennusteen mukaan todennäköisimmin ylittävän varsinaisen
suoritepäätöksen tavoitteellisten opiskelijavuosien määrän. Tavoitteellisten
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opiskelijavuosien lisäykset myönnetään valtaosalle koulutuksen järjestäjistä laskennallisesti
hakukirjeessä kuvatulla menettelyllä samassa jakosuhteessa kuin varsinaisessa
suoritepäätöksessä järjestämisluvan vähimmäisopiskelijavuosimäärän ylittävä osuus.
Laskennallisen mallin tuottamaa opiskelijavuosimäärää ei myönnetä täysimääräisenä niille
järjestäjille, joille kuluvan vuoden toteumaennusteen perusteella laskennallinen lisäys
arvioitiin liian suureksi. Ministeriön harkintaan perustuva lisäys laskennallisen mallin
tuottamaan opiskelijavuosimäärään tehtiin niille suurempaa määrää hakeneille koulutuksen
järjestäjille, joiden arvioitiin opiskelijavuositoteuman ennusteen perusteella eniten ylittävän
varainhoitovuoden tavoitteelliset opiskelijavuotensa. Lisäystarvetta arvioitiin siitä
näkökulmasta, onko se tarpeen alueen väestön koulutuspalvelujen riittävyyden
varmistamiseksi ja aiottiinko opiskelijavuosia kohdentaa koulutukseen, jota on tarpeellista
lisätä järjestäjän toiminta-alueen osaamistarpeeseen vastaamiseksi ja työllisyyden
parantamiseksi.
Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää varsinaisen talousarvion määrärahasta
varainhoitovuoden aikana koulutuksen järjestäjille myönnettävästä
perusrahoituksen harkinnanvaraisesta korotuksesta siten kuin päätöksen liitteenä
olevan raportin sarakkeesta 4a (liite 1) sekä päätöksen liitteenä olevista
järjestäjäkohtaisista perusteluista (liite 2) ilmenee.
Harkinnanvaraista korotusta myönnetään vain sellaiseen tarpeeseen, joka ei ole ollut
ennakoitavissa varsinaista suoritepäätöstä tehtäessä. Harkinnanvaraista korotusta
myönnetään, mikäli tällä lisäsuoritepäätöksellä myönnettäviä tavoitteellisia opiskelijavuosia
on tarkoituksenmukaista kohdentaa sellaisen erityisen kalliin koulutuksen järjestämiseen,
jonka suoriteperusteinen rahoitus poikkeaa merkittävästi koulutuksen kustannuksista, eikä
koulutuksen järjestäjällä ministeriön arvion mukaan kokonaisrahoituksensa puitteissa
muutoin olisi mahdollisuutta toteuttaa erityisen kalliin koulutuksen lisäystä hakemuksessa
esitetyssä laajuudessa. Pääsääntöisesti lisäsuoritepäätöksen opiskelijavuosilisäykset tulee
toteuttaa ilman tarvetta perusrahoituksen harkinnanvaraiseen korotukseen.
Lisätalousarvion perusteella lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen jaettavasta perusrahoituksesta
päättäminen
Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää vuoden 2020 neljännessä lisätalousarviossa
lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen kohdennetun lisämäärärahan myöntämisestä
koulutuksen järjestäjille tavoitteellisina opiskelijavuosina ja perusrahoituksen
harkinnanvaraisena korotuksena siten kuin päätöksen liitteenä olevan raportin
sarakkeista 1b ja 4c (liite 1) ilmenee.
Päätös perustuu koulutuksen järjestäjien hakemuksissaan esittämiin tarpeisiin ja
suunnitelmiin lisämäärärahan käytöstä sekä ministeriön harkintaan lisärahoituksen
tarpeesta.
Lisämääräraha on tarkoitettu käytettäväksi uusien lähihoitajien kouluttamiseen sekä
sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon aiemmin suorittaneiden osaamisen täydentämiseen
ikääntyvien hoitoon ja kuntoutumiseen. Tavoitteena on, että nyt myönnettävällä
lisärahoituksella käynnistetään mahdollisimman paljon koulutuksia jo kuluvan vuoden
aikana. Lisärahoituksen ei tarvitse riittää aloitettavien koulutusten loppuunsaattamiseen,
vaan ministeriö tulee myöntämään tarkoitukseen vuosittain lisärahoitusta päättäessään
varainhoitovuosien 2021–2024 rahoituksista.
Lisärahoitus lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen myönnetään koulutuksen järjestäjille
pääosin tavoitteellisina opiskelijavuosina ja tarvittaessa myös perusrahoituksen
harkinnanvaraisena korotuksena. Harkinnanvaraista korotusta myönnetään
lähihoitajakoulutuksen nopeasta volyymilisäyksestä aiheutuviin ylimääräisiin kustannuksiin.
Harkinnanvaraista korotusta myönnetään myös sellaisille järjestäjille, jotka
uudelleenkohdentavat olemassa olevaa opiskelijavuosiresurssiaan lähihoitajakoulutukseen.
Harkinnanvaraista korotusta voidaan käyttää esimerkiksi opiskelijarekrytoinnin tai muiden
järjestelyjen tukemiseen koulutusten nopean käynnistymisen varmistamiseksi tai
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koulutuksiin valittujen opiskeluvalmiuksien ja kielenoppimisen vahvistamiseen opintojen
alkuvaiheessa. Harkinnanvaraisen korotuksen käyttötarkoituksen tulee edistää asetettua
tavoitetta 5 000 uuden lähihoitajan kouluttamisesta vuosien 2020–2024 aikana.
Lisärahoitus myönnetään kaikille hakijoille täysimääräisenä hakemusten mukaisesti.
Lisärahoituksen käytössä on kiinnitettävä huomiota seuraaviin asioihin:
- Opiskelijarekrytointi ulkomailta lähihoitajakoulutuksen lisäämiseksi ei ole
tarkoituksenmukaista.
- Opiskelijaksi ottamisen perusteita on aina noudatettava mukaan lukien SORAlainsäädäntö. Vieraskielisten hakijoiden opiskelijavalinnassa koulutuksen järjestäjän on
varmistettava, että hakijan kielitaidon lähtötaso on riittävä opinnoista ja työpaikalla
järjestettävästä koulutuksesta selviytymiseen, ja että henkilö kykenee valmistuttuaan
työskentelemään lähihoitajana huomioiden alan vaatimukset koskien potilas-- ja
asiakasturvallisuutta
- Lisärahoituksella tähdätään koko tutkinnon suorittamiseen, jollei kyse ole aiemmin
tutkinnon suorittaneen osaamisen täydentämisestä ikääntyvien hoitoon ja
kuntoutumiseen. Tämän vuoksi lisärahoituksella käynnistettäviin koulutuksiin ei tule
valita opiskelijoita, joilla ei arvioida olevan edellytyksiä koko tutkinnon suorittamiseen.
Lisätalousarvion perusteella koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten
tasoittamiseen jaettavasta perusrahoituksesta päättäminen
Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää vuoden 2020 neljännessä lisätalousarviossa
koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen
kohdennetun lisämäärärahan myöntämisestä koulutuksen järjestäjille
perusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuksena siten kuin päätöksen liitteenä
olevan raportin sarakkeesta 4d (liite 1) ilmenee.
Päätös perustuu koulutuksen järjestäjien hakemuksissaan esittämiin tarpeisiin ja
suunnitelmiin lisämäärärahan käytöstä sekä ministeriön harkintaan lisärahoituksen
tarpeesta.
Lisämääräraha on tarkoitettu käytettäväksi erityisesti koulutuksensa keskeyttäneiden tai
keskeyttämisuhan alla olevien opiskelijoiden opiskelun ohjaukseen ja tukeen sekä
valmistumassa olevien opiskelijoiden opinto-ohjaukseen ja näyttöjen mahdollistamiseen.
Tavoitteena on lieventää koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen negatiivisia
vaikutuksia opintojen etenemiseen ja opiskelijoiden hyvinvointiin. Tarkoituksena on, että
lisärahoituksella tehdään mahdollisimman paljon toimia jo kuluvan vuoden aikana, mutta
toimet voivat jatkua vielä vuoden 2021 puolelle.
Lisärahoitus myönnetään kaikille hakijoille täysimääräisenä hakemusten mukaisesti.
Koulutuksen järjestäjien on huomioitava, että opiskeluhuollon suorat kustannukset kuuluvat
ensisijaisesti kunnan vastuulle, eikä esimerkiksi kuraattoreita tai psykologeja ole
tarkoituksenmukaista palkata tällä lisärahoituksella.
Muutoksenhaku
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Valituskiellosta on säädetty opetusja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 60 §:ssä. Tähän päätökseen saa siihen
tyytymätön vaatia oikaisua kirjallisesti opetus- ja kulttuuriministeriöltä kolmen kuukauden
kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan. Liitteenä olevasta oikaisuvaatimusosoituksesta
ilmenee, miten oikaisua vaadittaessa on meneteltävä (liite 3).
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Ammatillisen koulutuksen toisen lisäsuoritepäätöksen liiteraportti vuodelle 2020
(liite 1)
Vuoden 2020 toisen lisäsuoritepäätöksen perusrahoituksen harkinnanvaraisten
korotusten järjestäjäkohtaiset perustelut, varainhoitovuoden aikana jaettavaksi
jätetty perusrahoitus (liite 2)
Oikaisuvaatimusosoitus dnro 8/091/2019 (liite 3)
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AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TOISEN LISÄSUORITEPÄÄTÖKSEN LIITERAPORTTI VUODELLE 2020
1a
Tavoitteellinen
opiskelijavuosimäärä
TA-lisäpäätös

Koulutuksen järjestäjä
Y-tunnus
ABB Oy
0763403-0
AEL-Amiedu Oy
3008326-5
Ahlmanin koulun Säätiö sr
0155402-1
Air Navigation Services Finland Oy
2767840-1
Aitoon Emäntäkoulu Oy
0150951-1
Ammattiopisto Spesia Oy
2811092-2
Ava-instituutin kannatusyhdistys ry
0211060-9
Axxell Utbildning Ab
2064886-7
Careeria Oy
2918298-7
Cimson Koulutuspalvelut Oy
2189108-4
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
0502454-6
Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä
1027740-9
Etelä-Savon Koulutus Oy
2249317-6
Eurajoen kristillisen opiston kannatusyhdistys r.y.
0203717-3
Finnair Oyj
0108023-3
Folkhälsan Utbildning Ab
2334857-9
Fria Kristliga Folkhögskolföreningen FKF rf
0209492-8
Fysikaalinen hoitolaitos Arcus Lumio & Pirttimaa
0734567-7
Haapaveden Opiston kannatusyhdistys ry
0209770-7
Harjun Oppimiskeskus Oy
1055483-2
HAUS Kehittämiskeskus Oy
1778388-1
Helsingin kaupunki
0201256-6
Helsingin Konservatorion Säätiö sr
0201252-3
Helsinki Business College Oy
2162576-3
Hengitysliitto ry
0201472-1
Hevosopisto Oy
0934732-6
Hyria koulutus Oy
2250205-2
Hämeen ammatti-instituutti Oy
2627679-3
Invalidisäätiö sr
0201375-3
Itä-Karjalan Kansanopistoseura ry
0207329-7
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä
0207390-8
Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy
0167924-6
Joensuun kaupunki
0242746-2
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä
0210010-1
Jollas-Opisto Oy
1637771-8
Jyväskylän Koulutuskuntayhtymä
0208201-1
Jyväskylän kristillisen opiston säätiö sr
1605076-6
Jyväskylän Talouskouluyhdistys r.y.
0942165-3
Järviseudun Koulutuskuntayhtymä
1807931-9
Kainuun opisto Oy
0188756-3
Kajaanin kaupunki
0214958-9
Kalajoen Kristillisen Opiston Kannatusyhdistys ry
0209892-9
Kanneljärven Kansanopiston kannatusyhdistys r.y.
0213977-8
Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry
0213502-1
Karstulan Evankelisen Kansanopiston kannatusyhdistys ry
0208362-0
Kaustisen Evankelisen Opiston Kannatusyhdistys ry
0178980-8
Kellosepäntaidon Edistämissäätiö sr
0101304-9
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
2109309-0
Keski-Pohjanmaan Konservatorion Kannatusyhdistys Ry 1943518-6
Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä
0208916-8
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
0213834-5

278

1b
Tavoitteellinen
opiskelijavuosimäärä
LTA 4 -päätös
(lähihoitajakoulutukseen)
90

8

2
Profiilikerroin

3a
Painotetut
tavoitteelliset
opiskelijavuodet
TA-lisäpäätös

0,80831

224,7

5,45515

43,6

3b
Painotetut
tavoitteelliset
opiskelijavuodet
LTA 4 -päätös

4a
Harkinnanvarainen
korotus,
TA-lisäpäätös

72,7

VN/15767/2020
4b
Harkinnanvarainen
korotus,
LTA 4 -päätös

550 000 €
87 000 €

70

0,92109

73,7

64,5

300 000 €
813 000 €

112

50

0,98744

110,6

49,4

940 000 €

20

1,16541

23,3

550 000 €

37
2
50

1,03887

172

4,72511
1,52530
1,05713

174,8
3,1
52,9

4,51622
1,25731

27,1
1,3

6
1

70 000 €

24 100 €

80

45

4c
- josta
lähihoitajakoulutuksen
lisäämiseen

24 100 €

105 000 €

940 000 €
100 000 €

1,00269

96 000 €

181,8

240 000 €
414 500 €
61 700 €
1 007 000 €
180 000 €
15 000 €
600 000 €

1 415 000 €
80 000 €
27 500 €
90 000 €

2,0

0€
1
25
116

180

1,59381
1,16698
1,03104

1,6
29,2
119,6

0€
185,6

450 000 €

96 000 €
60 000 €

1 525 000 €

235 000 €

240 000 €
414 500 €
61 700 €
772 000 €

300 000 €

180 000 €
15 000 €
300 000 €

625 000 €

2

300 000 €
708 000 €

50 000 €

1 585 000 €

0€
0€

480 000 €
87 000 €

50 000 €

46,7

0€

4d
- josta koronaviruksen
aiheuttamien
poikkeusolojen
vaikutusten
tasoittamiseen

625 000 €
215 000 €

1 200 000 €
80 000 €
27 500 €
90 000 €

50 000 €

50 000 €

14 700 €
550 000 €
19 248 €
435 000 €
900 000 €

14 700 €
550 000 €
19 248 €
375 000 €
900 000 €

60 000 €
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5a
5b
5c
Perusrahoitus yhteensä, Perusrahoitus yhteensä,
- josta lähihoitajaTA-lisäpäätös
LTA 4 -päätös
koulutuksen lisäämiseen

Koulutuksen järjestäjä
Y-tunnus
ABB Oy
0763403-0
AEL-Amiedu Oy
3008326-5
Ahlmanin koulun Säätiö sr
0155402-1
Air Navigation Services Finland Oy
2767840-1
Aitoon Emäntäkoulu Oy
0150951-1
Ammattiopisto Spesia Oy
2811092-2
Ava-instituutin kannatusyhdistys ry
0211060-9
Axxell Utbildning Ab
2064886-7
Careeria Oy
2918298-7
Cimson Koulutuspalvelut Oy
2189108-4
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
0502454-6
Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä
1027740-9
Etelä-Savon Koulutus Oy
2249317-6
Eurajoen kristillisen opiston kannatusyhdistys r.y.
0203717-3
Finnair Oyj
0108023-3
Folkhälsan Utbildning Ab
2334857-9
Fria Kristliga Folkhögskolföreningen FKF rf
0209492-8
Fysikaalinen hoitolaitos Arcus Lumio & Pirttimaa
0734567-7
Haapaveden Opiston kannatusyhdistys ry
0209770-7
Harjun Oppimiskeskus Oy
1055483-2
HAUS Kehittämiskeskus Oy
1778388-1
Helsingin kaupunki
0201256-6
Helsingin Konservatorion Säätiö sr
0201252-3
Helsinki Business College Oy
2162576-3
Hengitysliitto ry
0201472-1
Hevosopisto Oy
0934732-6
Hyria koulutus Oy
2250205-2
Hämeen ammatti-instituutti Oy
2627679-3
Invalidisäätiö sr
0201375-3
Itä-Karjalan Kansanopistoseura ry
0207329-7
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä
0207390-8
Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy
0167924-6
Joensuun kaupunki
0242746-2
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä
0210010-1
Jollas-Opisto Oy
1637771-8
Jyväskylän Koulutuskuntayhtymä
0208201-1
Jyväskylän kristillisen opiston säätiö sr
1605076-6
Jyväskylän Talouskouluyhdistys r.y.
0942165-3
Järviseudun Koulutuskuntayhtymä
1807931-9
Kainuun opisto Oy
0188756-3
Kajaanin kaupunki
0214958-9
Kalajoen Kristillisen Opiston Kannatusyhdistys ry
0209892-9
Kanneljärven Kansanopiston kannatusyhdistys r.y.
0213977-8
Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry
0213502-1
Karstulan Evankelisen Kansanopiston kannatusyhdistys ry
0208362-0
Kaustisen Evankelisen Opiston Kannatusyhdistys ry
0178980-8
Kellosepäntaidon Edistämissäätiö sr
0101304-9
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
2109309-0
Keski-Pohjanmaan Konservatorion Kannatusyhdistys Ry 1943518-6
Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä
0208916-8
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
0213834-5

1 326 145 €

979 064 €
87 000 €

257 320 €

24 100 €

434 966 €

300 000 €
1 193 669 €

652 744 €

1 031 642 €
18 296 €
312 208 €
159 940 €
7 672 €

2 305 209 €
87 000 €

24 100 €

281 420 €

485 669 €

300 000 €
708 000 €

300 000 €
1 628 635 €

1 231 551 €

291 551 €

940 000 €

1 884 295 €

687 513 €

237 513 €

450 000 €

687 513 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

96 000 €

96 000 €

96 000 €

335 616 €

1 525 000 €

1 860 616 €

1 307 955 €

240 000 €
414 500 €
61 700 €
772 000 €

240 000 €
1 446 142 €
79 996 €
2 392 163 €

300 000 €

180 000 €
15 000 €
300 000 €

339 940 €
22 672 €
600 000 €

625 000 €

625 000 €

1 200 000 €
80 000 €
27 500 €
90 000 €

1 415 000 €
91 804 €
27 500 €
90 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

14 700 €
550 000 €
19 248 €
435 000 €
1 995 382 €

14 700 €
550 000 €
19 248 €
375 000 €
900 000 €

14 700 €
550 000 €
28 691 €
607 334 €
2 701 243 €

240 000 €
414 500 €
61 700 €
2 079 955 €
180 000 €
15 000 €
600 000 €

625 000 €

11 804 €

0€
9 443 €
172 334 €
705 861 €

6
Rahoituksen lisäys
yhteensä

480 000 €
87 000 €

1 860 616 €

499 064 €

5d
- josta koronaviruksen
aiheuttamien
poikkeusolojen
vaikutusten
tasoittamiseen

VN/15767/2020

1 415 000 €
80 000 €
27 500 €
90 000 €

215 000 €

60 000 €
1 095 382 €
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AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TOISEN LISÄSUORITEPÄÄTÖKSEN LIITERAPORTTI VUODELLE 2020
1a
Tavoitteellinen
opiskelijavuosimäärä
TA-lisäpäätös

Koulutuksen järjestäjä

Y-tunnus

Kiinteistöalan Koulutussäätiö sr
0774302-6
Kiipulasäätiö sr
0147520-0
Kirkkopalvelut ry
0215281-7
Kisakalliosäätiö sr
0128756-8
Kiteen Evankelisen Kansanopiston kannatusyhdistys ry 0207572-7
KONE Hissit Oy
1904292-1
Konecranes Finland Oy
0950895-1
Korpisaaren Säätiö sr
0536496-2
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä
1958694-5
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä
0993644-6
Koulutuskuntayhtymä OSAO
0992445-3
Koulutuskuntayhtymä Tavastia
0205303-4
Kouvolan Aikuiskoulutussäätiö sr
0161067-9
Kouvolan kaupunki
0161075-9
KSAK Oy
0832600-5
Kuopion Konservatorion kannatusyhdistys r.y.
0207862-9
Kuopion Talouskoulun kannatusyhdistys r.y.
0207872-5
Kuortaneen Urheiluopistosäätiö sr
0180124-8
Kvarnen samkommun
0209021-4
Laajasalon opiston säätiö sr
0200004-7
Lahden kansanopiston säätiö sr
0149666-9
Lahden Konservatorio Oy
0149057-4
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä
0626288-8
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä
0204023-3
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
0203167-9
Länsirannikon Koulutus Oy
2245018-4
Maalariammattikoulun kannatusyhdistys r.y.
0222804-1
Management Institute of Finland MIF Oy
2460281-5
Marttayhdistysten liitto ry
0187711-1
Mercuria kauppaoppilaitos Oy
0503417-0
Meyer Turku Oy
0772017-4
Nanso Group Oy
0151534-8
Nokia Oyj
0112038-9
Opintotoiminnan Keskusliitto ry, Centralförbundet för Studieverksamhet
0201789-3
rf
Optima samkommun
0796234-1
Oulun kaupunki
0187690-1
Paasikiviopistoyhdistys r.y.
0365121-2
Palkansaajien koulutussäätiö sr
0882817-9
Palloilu Säätiö sr
0153158-3
Peimarin koulutuskuntayhtymä
0823246-3
Perho Liiketalousopisto Oy
2734201-9
Peräpohjolan Kansanopiston kannatusyhdistys ry
0193507-8
Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä
0212371-7
Pohjois-Satakunnan Kansanopiston kannatusyhdistys r.y.0280690-5
Pohjois-Savon Kansanopistoseura r.y.
0214822-8
Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö sr
0828475-7
Pop & Jazz Konservatorion Säätiö sr
0908429-8
Portaanpää ry
0207972-8
Raahen Koulutuskuntayhtymä
0210287-9
Raahen Porvari- ja Kauppakoulurahasto sr
0189373-6
Raision Seudun Koulutuskuntayhtymä
0204427-7

11
29

30
41

1b
Tavoitteellinen
opiskelijavuosimäärä
LTA 4 -päätös
(lähihoitajakoulutukseen)

2
Profiilikerroin

3a
Painotetut
tavoitteelliset
opiskelijavuodet
TA-lisäpäätös

40

4,80185
1,02325

93

1,02957

85

0,91396
1,00983

27,4
41,4

1,31399

2,6

2

52,8
29,7

3b
Painotetut
tavoitteelliset
opiskelijavuodet
LTA 4 -päätös

4a
Harkinnanvarainen
korotus,
TA-lisäpäätös

28
100

2

0

1,09574
1,06322
1,04034
1,01409

40,9

750 000 €
1 805 000 €
1 860 000 €
120 000 €
180 000 €
1 035 000 €

95,7

0,72913

98,6
68,0

77,7

29,8
104,0

4b
Harkinnanvarainen
korotus,
LTA 4 -päätös
50 000 €
122 850 €
271 149 €
45 000 €

0€

90
64

VN/15767/2020

0€

2,0

4c
- josta
lähihoitajakoulutuksen
lisäämiseen

80 000 €

250 000 €
305 000 €

365 000 €

4d
- josta koronaviruksen
aiheuttamien
poikkeusolojen
vaikutusten
tasoittamiseen
50 000 €
122 850 €
191 149 €
45 000 €

500 000 €
1 500 000 €
1 860 000 €
120 000 €
180 000 €
670 000 €

32 000 €

32 000 €

8 240 €
20 258 €
156 000 €
300 000 €
540 000 €
830 000 €
132 350 €

8 240 €
20 258 €
136 000 €
300 000 €
495 000 €
750 000 €
132 350 €

20 000 €
45 000 €
80 000 €

120 000 €

120 000 €

130 000 €

130 000 €

0,0
0€

0

1,42245

0,0

5 000 €

5 000 €

8

1,24946

10,0

150 000 €

150 000 €

1,03165
1,12424
0,93590
1,06391
0,75261

5,2
65,2
4,7
4,3

1,16610

29,2

0,91358

26,5

5
58
5
4

85

50

25
29

28

95,6

0€

24 500 €
1 063 000 €

37,6

8 000 €
238 000 €

8 000 €
238 000 €

60 000 €
320 000 €

60 000 €
320 000 €

0€
25,6

560 000 €

63 000 €

260 000 €

24 500 €
1 000 000 €

300 000 €
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AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TOISEN LISÄSUORITEPÄÄTÖKSEN LIITERAPORTTI VUODELLE 2020
5a
5b
5c
Perusrahoitus yhteensä, Perusrahoitus yhteensä,
- josta lähihoitajaTA-lisäpäätös
LTA 4 -päätös
koulutuksen lisäämiseen

Koulutuksen järjestäjä
Y-tunnus
ABB
Oy
0763403-0
Kiinteistöalan
Koulutussäätiö sr
0774302-6
Kiipulasäätiö sr
0147520-0
Kirkkopalvelut ry
0215281-7
Kisakalliosäätiö sr
0128756-8
Kiteen Evankelisen Kansanopiston kannatusyhdistys ry 0207572-7
KONE Hissit Oy
1904292-1
Konecranes Finland Oy
0950895-1
Korpisaaren Säätiö sr
0536496-2
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä
1958694-5
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä
0993644-6
Koulutuskuntayhtymä OSAO
0992445-3
Koulutuskuntayhtymä Tavastia
0205303-4
Kouvolan Aikuiskoulutussäätiö sr
0161067-9
Kouvolan kaupunki
0161075-9
KSAK Oy
0832600-5
Kuopion Konservatorion kannatusyhdistys r.y.
0207862-9
Kuopion Talouskoulun kannatusyhdistys r.y.
0207872-5
Kuortaneen Urheiluopistosäätiö sr
0180124-8
Kvarnen samkommun
0209021-4
Laajasalon opiston säätiö sr
0200004-7
Lahden kansanopiston säätiö sr
0149666-9
Lahden Konservatorio Oy
0149057-4
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä
0626288-8
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä
0204023-3
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
0203167-9
Länsirannikon Koulutus Oy
2245018-4
Maalariammattikoulun kannatusyhdistys r.y.
0222804-1
Management Institute of Finland MIF Oy
2460281-5
Marttayhdistysten liitto ry
0187711-1
Mercuria kauppaoppilaitos Oy
0503417-0
Meyer Turku Oy
0772017-4
Nanso Group Oy
0151534-8
Nokia Oyj
0112038-9
Opintotoiminnan Keskusliitto ry, Centralförbundet för Studieverksamhet
0201789-3
rf
Optima samkommun
0796234-1
Oulun kaupunki
0187690-1
Paasikiviopistoyhdistys r.y.
0365121-2
Palkansaajien koulutussäätiö sr
0882817-9
Palloilu Säätiö sr
0153158-3
Peimarin koulutuskuntayhtymä
0823246-3
Perho Liiketalousopisto Oy
2734201-9
Peräpohjolan Kansanopiston kannatusyhdistys ry
0193507-8
Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä
0212371-7
Pohjois-Satakunnan Kansanopiston kannatusyhdistys r.y.0280690-5
Pohjois-Savon Kansanopistoseura r.y.
0214822-8
Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö sr
0828475-7
Pop & Jazz Konservatorion Säätiö sr
0908429-8
Portaanpää ry
0207972-8
Raahen Koulutuskuntayhtymä
0210287-9
Raahen Porvari- ja Kauppakoulurahasto sr
0189373-6
Raision Seudun Koulutuskuntayhtymä
0204427-7

311 617 €
175 285 €

50 000 €
122 850 €
512 534 €
45 000 €

321 385 €

6
Rahoituksen lisäys
yhteensä

50 000 €
122 850 €
191 149 €
45 000 €

50 000 €
434 467 €
687 819 €
45 000 €

500 000 €
1 500 000 €
1 860 000 €
120 000 €
180 000 €
670 000 €

750 000 €
2 369 807 €
1 860 000 €
120 000 €
800 284 €
1 279 336 €

161 711 €
244 336 €

750 000 €
2 369 807 €
1 860 000 €
120 000 €
638 573 €
1 035 000 €

15 345 €
0€

32 000 €

32 000 €

15 345 €
32 000 €

8 240 €
20 258 €
156 000 €
300 000 €
715 875 €
1 443 792 €
132 350 €

8 240 €
20 258 €
136 000 €
300 000 €
495 000 €
750 000 €
132 350 €

8 240 €
20 258 €
156 000 €
881 922 €
1 117 200 €
1 443 792 €
144 154 €

120 000 €

120 000 €

120 000 €

0€
0€

130 000 €

130 000 €

0€
130 000 €

0€

5 000 €

5 000 €

5 000 €

59 018 €

150 000 €

150 000 €

209 018 €

30 690 €
384 800 €
27 739 €
25 378 €

24 500 €
1 627 216 €

627 216 €

24 500 €
1 000 000 €

8 000 €
459 909 €

221 909 €

8 000 €
238 000 €

55 190 €
2 012 016 €
27 739 €
33 378 €
459 909 €

60 000 €
320 000 €

60 000 €
492 334 €

300 000 €

867 486 €

581 922 €
401 325 €
11 804 €

172 334 €

60 000 €
320 000 €

156 399 €

711 087 €

250 000 €
869 807 €

5d
- josta koronaviruksen
aiheuttamien
poikkeusolojen
vaikutusten
tasoittamiseen

VN/15767/2020

458 573 €
365 000 €

20 000 €
220 875 €
693 792 €

411 087 €

Liite 1, sivu 5 / 6

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TOISEN LISÄSUORITEPÄÄTÖKSEN LIITERAPORTTI VUODELLE 2020
1a
Tavoitteellinen
opiskelijavuosimäärä
TA-lisäpäätös

Koulutuksen järjestäjä

Y-tunnus

Rakennusteollisuus RT ry
0215303-5
Rastor-instituutti ry
0201689-0
Raudaskylän Kristillinen Opisto r.y.
0195258-0
Rovalan Setlementti ry
0210668-5
Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä
0973110-9
Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä
0139545-4
Sanoma Oyj
1524361-1
SASKY koulutuskuntayhtymä
0204964-1
Satakunnan koulutuskuntayhtymä
0203929-1
Savon Koulutuskuntayhtymä
1852679-9
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä
1007629-5
Suomen Diakoniaopisto - SDO Oy
2756786-7
Suomen Ilmailuopisto Oy
1728925-0
Suomen kansallisooppera ja -baletti sr
0116936-9
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry
0242525-6
Suomen Nuoriso-Opiston kannatusyhdistys ry
0207230-7
Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö
0202512-1
Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy
0681365-1
Suomen Yrittäjäopisto Oy
0208850-1
Suupohjan Koulutuskuntayhtymä
0973712-1
Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab
1648362-5
Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur0988182-8
Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr
0155651-0
Tampereen kaupunki
0211675-2
Tampereen Musiikkiopiston Säätiö sr
0206148-0
Tanhuvaaran Säätiö sr
0166930-4
Tohtori Matthias Ingmanin säätiö sr
0172730-8
Toyota Auto Finland Oy
1019670-5
Traffica Oy
1577184-4
TUL:n Kisakeskussäätiö sr
0858476-8
Turun Aikuiskoulutussäätiö sr
0142247-5
Turun Ammattiopistosäätiö sr
0276652-8
Turun kaupunki
0204819-8
Turun kristillisen opiston säätiö sr
0915313-4
Turun musiikinopetus Oy
2962876-6
TYA-oppilaitos Oy
0871305-6
Työtehoseura ry
0202496-2
Työväen Sivistysliitto TSL ry
0215382-8
UPM-Kymmene Oyj
1041090-0
Vaasan kaupunki
0209602-6
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä
0206289-7
Valkealan Kristillisen Kansanopiston kannatusyhdistys r.y.
0163408-0
Valmet Automotive Oy
0143991-2
Valtakunnallinen valmennus- ja liikuntakeskus Oy
1053500-9
Vantaan kaupunki
0124610-9
Varalan Säätiö sr
0155689-5
Wärtsilä Finland Oy
0773744-3
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
0214765-5
Äänekosken Ammatillisen Koulutuksen kuntayhtymä 0208589-6
Raportti yhteensä
151

1b
Tavoitteellinen
opiskelijavuosimäärä
LTA 4 -päätös
(lähihoitajakoulutukseen)

2
Profiilikerroin

3a
Painotetut
tavoitteelliset
opiskelijavuodet
TA-lisäpäätös

20

0,79032

15,8

1
5

0,81638
0,92757

0,8
4,6

60
59

45
50

1,06365
1,07707

63,8
63,5

3b
Painotetut
tavoitteelliset
opiskelijavuodet
LTA 4 -päätös

4a
Harkinnanvarainen
korotus,
TA-lisäpäätös

9
9
33

1,09212

47,9
53,9

100 000 €

54,6

1,23254
0,77143
0,69862

11,1
6,9
23,1

0,83639

123,8

0€

0€
148

100

83,6
0€

1

1,49428

1,5

2

1,41302

2,8

4b
Harkinnanvarainen
korotus,
LTA 4 -päätös

21 828 €
100 000 €
414 715 €

0€
50

VN/15767/2020

485 000 €
470 000 €
899 765 €
800 000 €
346 352 €

87 000 €
50 000 €
100 000 €
50 000 €
160 000 €
68 750 €
288 250 €
171 000 €
1 775 000 €

4c
- josta
lähihoitajakoulutuksen
lisäämiseen

189 715 €

65 000 €

4d
- josta koronaviruksen
aiheuttamien
poikkeusolojen
vaikutusten
tasoittamiseen

21 828 €
100 000 €
225 000 €

120 000 €
200 000 €
66 352 €

420 000 €
470 000 €
779 765 €
600 000 €
280 000 €

50 000 €
275 000 €

87 000 €
50 000 €
100 000 €
50 000 €
160 000 €
68 750 €
288 250 €
121 000 €
1 500 000 €

50 000 €

50 000 €

85 000 €

85 000 €

88

120

0,86118

75,8

103,3

200 000 €

200 000 €

97
8

60

0,98273
1,01262

95,3
8,1

59,0

1 300 000 €
49 300 €
50 880 €

1 300 000 €
49 300 €
50 880 €

1,19528

110,0

258 000 €

258 000 €

235 000 €
225 000 €

235 000 €
225 000 €

51 350 €
495 000 €
20 000 €

51 350 €
495 000 €
20 000 €

350 000 €
120 000 €
32 433 285 €

350 000 €
120 000 €
28 854 218 €

92

2
75
5

50

23
1 858

62
1 673

150 000 €

1,47811
1,05060
1,38837

3,0
78,8
6,9

52,5

1,09781

25,2
2 052,6

68,1
1 653,8

250 000 €

3 579 067 €
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AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TOISEN LISÄSUORITEPÄÄTÖKSEN LIITERAPORTTI VUODELLE 2020
5a
5b
5c
Perusrahoitus yhteensä, Perusrahoitus yhteensä,
- josta lähihoitajaTA-lisäpäätös
LTA 4 -päätös
koulutuksen lisäämiseen

Koulutuksen järjestäjä
Y-tunnus
ABB
Oy
0763403-0
Rakennusteollisuus
RT ry
0215303-5
Rastor-instituutti ry
0201689-0
Raudaskylän Kristillinen Opisto r.y.
0195258-0
Rovalan Setlementti ry
0210668-5
Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä
0973110-9
Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä
0139545-4
Sanoma Oyj
1524361-1
SASKY koulutuskuntayhtymä
0204964-1
Satakunnan koulutuskuntayhtymä
0203929-1
Savon Koulutuskuntayhtymä
1852679-9
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä
1007629-5
Suomen Diakoniaopisto - SDO Oy
2756786-7
Suomen Ilmailuopisto Oy
1728925-0
Suomen kansallisooppera ja -baletti sr
0116936-9
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry
0242525-6
Suomen Nuoriso-Opiston kannatusyhdistys ry
0207230-7
Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö
0202512-1
Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy
0681365-1
Suomen Yrittäjäopisto Oy
0208850-1
Suupohjan Koulutuskuntayhtymä
0973712-1
Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab
1648362-5
Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur0988182-8
Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr
0155651-0
Tampereen kaupunki
0211675-2
Tampereen Musiikkiopiston Säätiö sr
0206148-0
Tanhuvaaran Säätiö sr
0166930-4
Tohtori Matthias Ingmanin säätiö sr
0172730-8
Toyota Auto Finland Oy
1019670-5
Traffica Oy
1577184-4
TUL:n Kisakeskussäätiö sr
0858476-8
Turun Aikuiskoulutussäätiö sr
0142247-5
Turun Ammattiopistosäätiö sr
0276652-8
Turun kaupunki
0204819-8
Turun kristillisen opiston säätiö sr
0915313-4
Turun musiikinopetus Oy
2962876-6
TYA-oppilaitos Oy
0871305-6
Työtehoseura ry
0202496-2
Työväen Sivistysliitto TSL ry
0215382-8
UPM-Kymmene Oyj
1041090-0
Vaasan kaupunki
0209602-6
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä
0206289-7
Valkealan Kristillisen Kansanopiston kannatusyhdistys r.y.
0163408-0
Valmet Automotive Oy
0143991-2
Valtakunnallinen valmennus- ja liikuntakeskus Oy
1053500-9
Vantaan kaupunki
0124610-9
Varalan Säätiö sr
0155689-5
Wärtsilä Finland Oy
0773744-3
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
0214765-5
Äänekosken Ammatillisen Koulutuksen kuntayhtymä 0208589-6
Raportti yhteensä
151

5d
- josta koronaviruksen
aiheuttamien
poikkeusolojen
vaikutusten
tasoittamiseen

93 249 €
4 721 €
27 148 €

476 538 €
374 767 €
0€

65 510 €
40 723 €
136 333 €

0€
730 648 €
0€
8 853 €
16 525 €
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Rahoituksen lisäys
yhteensä

93 249 €
21 828 €
100 000 €
414 715 €

189 715 €

21 828 €
100 000 €
225 000 €

26 549 €
127 148 €
414 715 €

767 698 €
788 109 €
899 765 €
800 000 €
668 593 €

347 698 €
318 109 €
120 000 €
200 000 €
388 593 €

420 000 €
470 000 €
779 765 €
600 000 €
280 000 €

1 244 236 €
1 162 876 €
899 765 €
800 000 €
668 593 €

543 394 €
275 000 €

87 000 €
50 000 €
100 000 €
50 000 €
160 000 €
68 750 €
288 250 €
121 000 €
1 500 000 €

87 000 €
115 510 €
140 723 €
186 333 €
160 000 €
68 750 €
288 250 €
1 395 042 €
1 775 000 €
8 853 €

50 000 €

50 000 €

66 525 €

85 000 €

85 000 €

85 000 €

87 000 €
50 000 €
100 000 €
50 000 €
160 000 €
68 750 €
288 250 €
664 394 €
1 775 000 €

447 360 €

809 661 €

609 661 €

200 000 €

1 257 021 €

562 446 €
47 805 €

1 648 209 €
49 300 €
50 880 €

348 209 €

1 300 000 €
49 300 €
50 880 €

2 210 655 €
97 105 €
50 880 €

799 203 €

258 000 €

258 000 €

1 057 203 €

235 000 €
225 000 €

235 000 €
225 000 €

235 000 €
225 000 €

51 350 €
495 000 €
20 000 €

69 056 €
1 269 912 €
60 723 €

350 000 €
120 000 €
28 854 218 €

350 000 €
670 642 €
54 557 881 €

17 706 €
465 065 €
40 723 €

51 350 €
804 847 €
20 000 €

148 726 €
12 364 127 €

350 000 €
521 916 €
42 193 754 €

309 847 €

401 916 €
13 339 536 €
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Vuoden 2020 toisen lisäsuoritepäätöksen perusrahoituksen harkinnanvaraisten
järjestäjäkohtaiset perustelut, varainhoitovuoden aikana jaettavaksi jätetty perusrahoitus

korotusten

1. Hevosopisto Oy
Opetus- ja kulttuuriministeriö ei korota teille vuodelle 2020 myönnettävää perusrahoitusta opetus- ja
kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 32 e §:n nojalla. Opetusmateriaali-investoinnit tulee
kattaa suoriteperusteisella rahoituksella. Harkinnanvaraista korotusta ei ole myöskään haettu sellaiseen
tarpeeseen, joka ei olisi ollut ennakoitavissa varsinaista suoritepäätöstä tehtäessä.
2. Invalidisäätiö sr
Opetus- ja kulttuuriministeriö ei korota teille vuodelle 2020 myönnettävää perusrahoitusta opetus- ja
kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 32 e §:n nojalla. Harkinnanvaraista korotusta ei
tässä haussa myönnetä enemmän tukea opintoihinsa tarvitsevien opiskelijoiden tukemiseen.
3. Itä-Karjalan Kansanopistoseura ry
Opetus- ja kulttuuriministeriö ei korota teille vuodelle 2020 myönnettävää perusrahoitusta opetus- ja
kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 32 e §:n nojalla. Harkinnanvaraista korotusta ei
tässä haussa myönnetä enemmän tukea opintoihinsa tarvitsevien opiskelijoiden tukemiseen. Puhtaus- ja
kiinteistönhoitoalan sekä ravintola- ja cateringalan koulutusten kustannukset on huomioitu
suoriteperusteisessa rahoituksessa. Harkinnanvaraista korotusta ei ole myöskään haettu sellaiseen
tarpeeseen, joka ei olisi ollut ennakoitavissa varsinaista suoritepäätöstä tehtäessä.
4. Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
Opetus- ja kulttuuriministeriö ei korota teille vuodelle 2020 myönnettävää perusrahoitusta opetus- ja
kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 32 e §:n nojalla. Lukiokoulutuksen hankkimisen
kustannukset on huomioitu suoriteperusteisessa rahoituksessa. Pienten toimipaikkojen
kannattamattomuus pitkien etäisyyksien alueilla ei ole sellainen erityisen perusteltu syy, jonka perusteella
harkinnanvaraista korotusta myönnettäisiin. Harkinnanvaraista korotusta ei ole myöskään haettu sellaiseen
tarpeeseen, joka ei olisi ollut ennakoitavissa varsinaista suoritepäätöstä tehtäessä.
5. Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä
Opetus- ja kulttuuriministeriö ei korota teille vuodelle 2020 myönnettävää perusrahoitusta erityisen kalliin
koulutuksen järjestämiseen opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 32 e §:n
nojalla. Kysymyksessä ei ole sellainen erityisen kallis koulutus (metsäalan perustutkinto,
metsäkoneenkuljettajan osaamisala), johon on tarpeen myöntää harkinnanvaraista korotusta.
Opetus- ja kulttuuriministeriö ei korota teille vuodelle 2020 myönnettävää perusrahoitusta opetus- ja
kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 32 e §:n nojalla myöskään muiden hakemuksessa
esitettyjen syiden perusteella. Kone- ja tuotantotekniikan koulutuksen kustannukset on huomioitu
suoriteperusteisessa rahoituksessa. Harkinnanvaraista korotusta ei ole myöskään haettu sellaiseen
tarpeeseen, joka ei olisi ollut ennakoitavissa varsinaista suoritepäätöstä tehtäessä.
6. Kvarnen samkommun
Opetus- ja kulttuuriministeriö ei myönnä teille toisen lisätalousarvion perusteella myönnettäviä
tavoitteellisia opiskelijavuosia, joten ministeriö ei korota teille vuodelle 2020 myönnettävää perusrahoitusta
erityisen kalliin koulutuksen lisäämiseen opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009)
32 e §:n nojalla.
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Opetus- ja kulttuuriministeriö ei korota teille vuodelle 2020 myönnettävää perusrahoitusta opetus- ja
kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 32 e §:n nojalla myöskään muiden hakemuksessa
esitettyjen syiden perusteella. Aikaisempina vuosina tapahtuneet muutokset valtionosuusrahoituksen
tasossa eivät ole sellainen erityisen perusteltu syy, jonka perusteella harkinnanvaraista korotusta
myönnettäisiin. Luontoalan ammattitutkinto, erä- ja luonto-opastuksen osaamisala ei ole sellainen erityisen
kallis koulutus, johon on tarpeen myöntää harkinnanvaraista korotusta. Harkinnanvaraista korotusta ei ole
myöskään haettu sellaiseen tarpeeseen, joka ei olisi ollut ennakoitavissa varsinaista suoritepäätöstä
tehtäessä.
7. Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
Opetus- ja kulttuuriministeriö ei korota teille vuodelle 2020 myönnettävää perusrahoitusta erityisen kalliin
koulutuksen järjestämiseen opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 32 e §:n
nojalla. Kysymyksessä ei ole sellainen erityisen kallis koulutus (sukellusalan ammattitutkinto), johon on
tarpeen myöntää harkinnanvaraista korotusta.
8. Optima samkommun
Opetus- ja kulttuuriministeriö ei myönnä teille toisen lisätalousarvion perusteella myönnettäviä
tavoitteellisia opiskelijavuosia, joten ministeriö ei korota teille vuodelle 2020 myönnettävää perusrahoitusta
erityisen kalliin koulutuksen lisäämiseen opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009)
32 e §:n nojalla.
9. Peräpohjolan Kansanopiston kannatusyhdistys ry
Opetus- ja kulttuuriministeriö ei korota teille vuodelle 2020 myönnettävää perusrahoitusta opetus- ja
kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 32 e §:n nojalla. Kasvatus- ja ohjausalan
koulutuksen kustannukset on huomioitu suoriteperusteisessa rahoituksessa. Muun ammatillisen
koulutuksen järjestäminen ei ole sellainen erityisen perusteltu syy, jonka perusteella harkinnanvaraista
korotusta myönnettäisiin.
10. Raahen Koulutuskuntayhtymä
Opetus- ja kulttuuriministeriö ei korota teille vuodelle 2020 myönnettävää perusrahoitusta opetus- ja
kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 32 e §:n nojalla. Koulutuksen järjestäjälle
myönnetään tällä lisäsuoritepäätöksellä lisää opiskelijavuosia. Vaikka tavoitteellisia opiskelijavuosia ei tällä
päätöksellä kohdenneta erikseen työvoimakoulutukseen, voitte tarvittaessa käyttää saamaansa lisäystä
myös työvoimakoulutuksen järjestämiseen. Työvoimakoulutuksen kustannukset on huomioitu
suoriteperusteisessa rahoituksessa.
11. SASKY koulutuskuntayhtymä
Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta
kustannusrakenteeltaan erityisen kalliin koulutuksen järjestämiseen. Harkinnanvaraisen korotuksen määrä
ilmenee 30.9.2020 päivätyn vuoden 2020 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteenä olevan raportin sarakkeesta
4a (liite 1). Ministeriö myöntää harkinnanvaraista korotusta lentokoneasennuksen
perustutkintokoulutuksen koulutuksen järjestämiseen. Kyseisen koulutuksen suoriteperusteinen rahoitus
poikkeaa merkittävästi koulutuksen kustannuksista.
12. Savon Koulutuskuntayhtymä
Opetus- ja kulttuuriministeriö ei myönnä teille toisen lisätalousarvion perusteella myönnettäviä
tavoitteellisia opiskelijavuosia, joten ministeriö ei korota teille vuodelle 2020 myönnettävää perusrahoitusta
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erityisen kalliin koulutuksen lisäämiseen opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009)
32 e §:n nojalla.
Opetus- ja kulttuuriministeriö ei korota teille vuodelle 2020 myönnettävää perusrahoitusta opetus- ja
kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 32 e §:n nojalla myöskään muiden hakemuksessa
esitettyjen syiden perusteella. Harkinnanvaraista korotusta ei ole haettu sellaiseen tarpeeseen, joka ei olisi
ollut ennakoitavissa varsinaista suoritepäätöstä tehtäessä.
13. Suomen Yrittäjäopisto Oy
Opetus- ja kulttuuriministeriö ei korota teille vuodelle 2020 myönnettävää perusrahoitusta opetus- ja
kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 32 e §:n nojalla. Harkinnanvaraista korotusta ei ole
haettu sellaiseen tarpeeseen, johon sitä voidaan myöntää. Harkinnanvaraista korotusta on haettu
vähentyneen oppisopimuskoulutuksen myötä pienentyneiden toiminnan tuottojen korvaamiseen.
14. Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur
Opetus- ja kulttuuriministeriö ei korota teille vuodelle 2020 myönnettävää perusrahoitusta opetus- ja
kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 32 e §:n nojalla. Harkinnanvaraista korotusta ei tässä
haussa myönnetä sellaisiin käyttötarkoituksiin, joihin koulutuksen järjestäjille on aiemmin myönnetty
strategiarahoitusta, kuten kiinteistöjen purkaminen.
15. Tampereen kaupunki
Opetus- ja kulttuuriministeriö ei myönnä teille toisen lisätalousarvion perusteella myönnettäviä
tavoitteellisia opiskelijavuosia, joten ministeriö ei korota teille vuodelle 2020 myönnettävää perusrahoitusta
erityisen kalliin koulutuksen lisäämiseen opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009)
32 e §:n nojalla.
16. Työtehoseura ry
Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n
nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta
kustannusrakenteeltaan erityisen kalliin koulutuksen järjestämiseen. Harkinnanvaraisen korotuksen määrä
ilmenee 30.9.2020 päivätyn vuoden 2020 toisen lisäsuoritepäätöksen liitteenä olevan raportin sarakkeesta
4a (liite 1). Ministeriö myöntää harkinnanvaraista korotusta nosturikoulutuksen (talonrakennuksen
ammattitutkinto, tutkinnon osa torninosturin kuljetus) järjestämiseen. Kyseisen koulutuksen
suoriteperusteinen rahoitus poikkeaa merkittävästi koulutuksen kustannuksista.
Rahoitusjärjestelmässä ei voida määrittää painokerrointa osaamisalaa pienemmille kokonaisuuksille.
Kyseessä olevalle erityisen kalliille nosturikoulutukselle (talonrakennuksen ammattitutkinto, tutkinnon osa
torninosturin kuljetus) ei näin ollen ole soveltuvaa painokerrointa.

Dnro 8/091/2019

Oikaisuvaatimusosoitus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun
lain (1705/2009) ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) mukaiseen
päätökseen

Viranomainen, jolta oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksen liitteet

Tähän päätökseen tyytymätön saa vaatia siihen
oikaisua opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Oikaisuvaatimus
osoitetaan
opetusja
kulttuuriministeriölle ja se on toimitettava
oikaisuvaatimusajan
kuluessa
ministeriön
kirjaamoon.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä:
- oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös,
alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- selvitys siitä, milloin oikaisua vaativa on
saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys
oikaisuvaatimusajan alkamisen ajankohdasta;
- asiamiehen valtakirja
- asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä
vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin
toimitettu
opetusja
kulttuuriministeriölle.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä kolmen kuukauden
kuluessa
päätöksen
tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa ei päätöksen
tiedoksisaantipäivää
oteta
lukuun.
Jos
oikaisuvaatimus-ajan viimeinen
päivä
on
pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä,
jouluaatto tai juhannusaatto, oikaisuvaatimusaika
jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.
Jollei muuta näytetä, asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon kirjeitse seitsemäntenä
päivänä siitä, kun päätös on annettu postin
välitettäväksi. Päivä, jolloin kirje on annettu
postin välitettäväksi, ilmenee päätöskirjeen
postileimasta. Päätöksen katsotaan tulleen
viranomaisen
tietoon
kuitenkin
kirjeen
saapumispäivänä.
Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan
asianosaisen
saaneen
tiedon
päätöksestä
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei
muuta näytetä.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Siinä on
ilmoitettava:
- oikaisua vaativan nimi ja yhteystiedot
- päätös, johon vaaditaan oikaisua, sekä se,
millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla
sitä vaaditaan
- postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon
asiaan liittyvät asiakirjat voidaan lähettää.
Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen
laillinen
edustajansa
tai
asiamiehensä,
oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän
yhteystiedot.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen perille
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa opetus- ja
kulttuuriministeriön
kirjaamoon
henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin
välityksellä,
postitse
tai
sähköpostina.
Oikaisuvaatimuksen
lähettäminen
tapahtuu
lähettäjän
vastuulla.
Oikaisuvaatimus
on
toimitettava
perille
viimeistään
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen
aukioloajan päättymistä. Postiin oikaisuvaatimus
on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille edellä
mainitussa ajassa.
Opetus- ja kulttuuriministeriön yhteystiedot:
postiosoite
puhelinvaihde
sähköposti

PL 29, 00023 Valtioneuvosto
0295 16001
kirjaamo@minedu.fi

Asiakirjat voidaan myös jättää valtioneuvoston
jakelukeskukseen Ritarikatu 2 B, 00170 Helsinki.
Valtioneuvoston jakelukeskuksen aukioloaika on
kello 7.30–16.15.
Valitus oikaisuvaatimuksesta annettuun
päätökseen
Opetusja
kulttuuriministeriön
oikaisuvaatimukseen antamaan päätökseen saa
hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen
siten kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa
annetussa laissa (808/2019) säädetään.

