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Talousarvioesitys 2020
• Hallituksen vuoden 2020 talousarvioesityksen mukainen ammatillisen koulutuksen 

määräraha on 1 866 385 000 euroa, josta laskennallisen rahoituksen osuus on 1 851 385 000 
euroa ja strategiarahoituksen osuus 15 000 000 euroa. 

• Strategiarahoituksen osuus pienenee kuluvasta vuodesta 18 884 000 euroa ja laskennallisen 
rahoituksen osuus kasvaa vastaavasti.

• Laskennallisesta rahoituksesta perusrahoituksen osuus on 1 295 970 000 euroa, 
suoritusrahoituksen osuus 370 277 000 euroa ja vaikuttavuusrahoituksen osuus 185 139 000 
euroa.

• Perusrahoitus pienenee kuluvan vuoden varsinaiseen talousarvioon verrattuna noin 318 milj. 
euroa ja suoritusrahoitus kasvaa noin 285 milj. euroa. Vaikuttavuusrahoitusta ei maksettu 
lainkaan vielä vuonna 2019.

• Vuoden 2020 laskennallinen rahoitus (100 %) muodostuu:
- perusrahoituksesta, jota 70 % (tavoitteelliset opiskelijavuodet ja  harkinnanvarainen 
korotus)
- suoritusrahoituksesta, jota 20% (tutkinnon osien osaamispisteet ja tutkinnot)
- vaikuttavuusrahoituksesta, jota 10 % (tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja jatko-
opiskelu (7,5 %), opiskelunsa aloittaneiden päättäneiden opiskelijapalaute 2,5%

• Vuoteen 2019 verrattuna perusrahoituksen osuus väheni 95 %:sta 70 %:iin, 
suoritusrahoituksen nousi 5 %:sta 20 %:iin ja uutena mukaan tuli vaikuttavuusrahoitus  



Talousarvioesitys 2020

• Talousarvioesityksen mukaan ammatillisen koulutuksen määräraha kasvaa kuluvan vuoden 
varsinaiseen talousarvioon verrattuna 133 624 000 euroa.

• Kasvusta 80 milj. euroa aiheutuu hallitusohjelman mukaisesta kertaluonteisesta lisäyksestä 
opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin. Tämä 80 milj. 
€ jaetaan perusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuksena.

• Hallitusohjelmaan perustuvia pysyväisluonteisia määrärahalisäyksiä ovat työpaikkaohjaajien 
koulutuksen lisäämiseen ja kehittämiseen 2,5 milj. euroa ja urheilijoiden ammatillisen 
koulutuksen tukemiseen 0,5 milj. euroa. 

• Kustannustason nousun huomioon ottaminen lisää ammatillisen koulutuksen määrärahaa 
kuntien rahoitusosuuden kasvu mukaan lukien 45 milj. euroa ja kilpailukykysopimuksen 
mukaisen määräaikaisen vähennyksen päättyminen 10,3 milj. euroa.

• Aiemman julkisen talouden suunnitelman mukainen määräaikainen lisäys 
nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi ja osaamistarpeisiin vastaamiseksi päättyy asteittain 
vuosien 2020 ja 2021 aikana ja tämä vähentää määrärahaa 4,7 milj. eurolla. 



Talousarvioesitys 2020 - opiskelijavuodet, toinen lisätalousarvio 2019

• Vuonna 2020 ammatillisen koulutuksen tavoitteellinen opiskelijavuosien määrä on enintään 
179 500 opiskelijavuotta, mistä työvoimakoulutuksena järjestettävään koulutukseen 
kohdennettava tavoitteellisten opiskelijavuosien määrä on vähintään
8 350 opiskelijavuotta.

• Kesäkuussa eduskunta hyväksyi vuoden toisen lisätalousarvion, jossa ammatillisen koulutuksen 
määrärahaa lisättiin 20 milj. eurolla opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen.

• Lisätalousarvion 20 milj. € kohdennetaan koulutuksen lisäsuoritepäätöksellä perusrahoituksen 
harkinnanvaraisena korotuksena

• Varainhoitovuoden 2020 rahoituksen ja vuoden 2019 toisen lisätalousarvion perusteella 
jaettavan rahoituksen hakemista koskeva kirje lähetetty koulutuksen järjestäjille 15.10.2019

• 2019 toisen lisätalousarvion mukaisen harkinnanvaraisen korotuksen haku 5.11.2019 saakka, 
päätös marraskuun lopussa

• Vuoden 2020 talousarvion mukainen tavoitteellisten opiskelijavuosien ja harkinnan varaisen 
korotuksen haku 12.11.2019 saakka, päätös joulukuun alkupuoliskolla

• Vuoden 2020 talousarvion mukaisen 80 milj. € (opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä 
opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin) harkinnanvaraisen korotuksen haku ja päätös 
alkuvuodesta 2020 (ensimmäisellä lisäsuoritepäätöksellä)



Esimerkkilaskelman taustaoletukset

• Rahoitusesimerkin jaettava euromäärä ja tavoitteellisten opiskelijavuosien määrä on 
varainhoitovuoden 2019 varsinaisen suoritepäätöksen (14.12.2018) mukainen. Pohjana on v.2019 
varsinaisen talousarvion mukainen laskennallisen rahoituksen määrä, josta on vähennetty 
lisäsuoritepäätöksellä ja mahdollisina oikaisuina jaettavaksi jätetty 12 milj. €, tavoitteellisten 
opiskelijavuosien määrä vastaa jaettavaa euromäärää

• Profiilikertoimen perustana olevat toteutuneet opiskelijavuodet ovat syyskuun Koski-järjestelmän 
v.2018 tietoja

• Tutkinnon osien osaamispisteet ja tutkinnot ovat syyskuun Koski-järjestelmän v.2018 tietoja, koko 
tutkintojen pohjakoulutustiedoissa on käytetty estimaattina v.2017 pohjakoulutusjakaumaa, 
rahoituksessa käytettävä pohjakoulutusjakauma saadaan Tilastokeskuksesta marraskuun alussa

• Opiskelijapalautetiedot ovat 1.7.2018 – 30.6.2019 opiskelunsa aloittaneiden ja päättäneiden 
antamia palautetietoja, rahoituksen perusteena olevat pistemäärätiedot tarkentuvat vielä sen 
myötä, kun OPH:lle vahvistetut kyselyjen kohteiden ja vastausten määrät saadaan laskentaan 
mukaan

• Työllistyminen ja jatko-opiskelutieto kuvaa v.2016 tutkinnon suorittaneiden v.2017 lopun tilannetta

• Tiedot ovat vielä alustavia. Koulutuksen järjestäjillä on mahdollisuus päivittää Koski-tietoja 31.10 
saakka. 



Esimerkkilaskelma

•

Koulututksen 

järjestäjä Tavoitteelliset 

opiskelijavuodet 

vuodelle 2019 

(varsinainen 

suoritepäätös)

Profiili-kerroin 

(2020 

alustava)

Painotetut 

opiskelija-

vuodet (2020 

alustava)

%-osuus 

(alustava 2020)

Suoriteperustei

nen 

perusrahoitus 

jaettava € 

(edellisten 

pohjalta)

Suoritepäätöks

en 

harkinnanvarai

nen korotus 

2019, €

Perusrahoitus 

yhteensä, € 

(edellisten 

pohjalta) 

Painotetut 

pisteet 

(alustava 

2020)

%-osuus 

(alustava 

2020)

Jaettava € 

(edellisten 

pohjalta)

Järjestäjä1 5 780 1,02665 5934,0 2,93 % 33 825 929 0 33825929 444 165 2,91 % 9 805 041

Järjestäjä2 2 441 1,00748 2459,3 1,21 % 14 018 617 90 000 14108617 221 929 1,45 % 4 899 143

Yhteensä 178 470 1,13464 202499,4 100,00 % 1 154 312 649 14 451 250 1168763899 15 282 973 100,00 % 337 375 400

esimerkkitaulukko1 jatkuu

Koulututksen 

järjestäjä

Työllistyneet ja 

jatko-opiskelijat, 

painotetut pisteet 

(alustava 2020)

%-osuus 

(alustava 

2020)

Jaettava € (7,5 

%) (edellisten 

pohjalta)

Aloittaneet 

opisk.palaute, 

painot. pisteet 

(alustava 2020)

%-osuus 

(alustava 

2020)

Jaettava € 

(0,625 %) 

(edellisten 

pohjalta)

Päättäneet 

opisk.palaute, 

painot. pisteet 

(alustava 2020)

%-osuus 

(alustava 

2020)

Jaettava € 

(1,875 %) 

(edellisten 

pohjalta)

Vaikuttavuusr

ahoitus 

yhteensä, € 

(edellisten 

pohjalta) 

Järjestäjä1 5451 2,87 % 3 626 714 10 060 0,74 % 78 273 156664 2,37 % 750 579 4 455 566 48086537 2,87 %

Järjestäjä2 2252 1,18 % 1 498 207 21 634 1,60 % 168 333 92 302 1,40 % 442 223 2 108 762 21116523 1,26 %

Yhteensä 190147 100,00 % 126 515 775 1 354 961 100,00 % 10 542 981 6 601 715 100,00 % 31 628 944 168 687 700 1674826999 100,00 %

%-osuus 

(edellisten 

pohjalta) 

Varsinaisen 

suoritepäätök

sen mukainen 

laskennallinen 

rahoitus, pl. 

alv, yhteensä 

€ (edellisten 

pohjalta) 

Perusrahoitus, 70 % (tavoitteellisiin opiskelijavuosiin perustuva suoriteperusteinen + 

harkinnavarainen korotus)

Suoritusrahoitus 20 % (tutkinnon osien 

osaamispisteet + tutkinnot)

Vaikuttavuusrahoitus, 10 % (työllistyminen ja jatko-opiskelu (7,5 %) + aloittaneiden opiskelijapalaute (0,625 % = 0,25 x 2,5 %) + päättäneiden opiskelijapalaute 

1,875 % = (0,75 x 2,5 %)

Esimerkkitaulukko1



Esimerkkilaskelma

•

€ %-osuus € %-osuus € %-osuus € %-osuus € %-osuus € %-osuus € %-osuus

Järjestäjä1 48086537 100,00 % 33825929 70,34 % 0 0,00 % 9 805 041 20,39 % 3 626 714 7,54 % 78 273 0,16 % 750 579 1,56 %

Järjestäjä2 21116523 100,00 % 14018617 66,39 % 90000 0,43 % 4 899 143 23,20 % 1 498 207 7,09 % 168 333 0,80 % 442 223 2,09 %

Yhteensä 1674826999 100,00 % 1 154 312 649 68,92 % 14451250 0,86 % 337 375 400 20,14 % 126 515 775 7,55 % 10 542 981 0,63 % 31 628 944 1,89 %

Jakamaton osa perusrahoitukesta

Yhteensä 1686826999 100,00 % 1 154 312 649 68,43 % 14451250 0,86 % 337375400 20,00 % 126515775 7,50 % 10542981 0,63 % 31628944 1,88 % 12000000 0,71 %

Perusrahoitus: 70 %= 68,43 % + 0,86 % +0,71 %

Aloitt. opisk.palautteeseen 

perustuva 

vaikuttavuusrahoitus 

yhteensä (esimerkin 1 

pohjalta) 

Päätt. opisk.palautteeseen 

perustuva 

vaikuttavuusrahoitus 

yhteensä (esimerkin 1 

pohjalta) 

Suoritusrahoitus yhteensä 

(esimerkin 1 pohjalta) 

Työll. ja jatko-opisk. 

perustuva vaikuttavuus-

rahoitus yhteensä 

(esimerkin 1 pohjalta) 

Esimerkkitaulukko2
Varsinaisen suoritepäätöksen 

mukainen laskennallinen 

rahoitus, pl. alv, yhteensä 

(esimerkin 1 pohjalta) 

Koulututksen 

järjestäjä

Suoriteperusteinen 

perusrahoitus yhteensä 

(esimerkin 1 pohjalta) 

Hark.varaisen korotuksen 

mukainen perusrahoitus 

yhteensä  (esimerkin 1 

pohjalta) 


