
8.  AMMATILLISET ERIKOISOPPILAITOKSET    
    

 

8.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 

 

Ammatillisten erikoisoppilaitosten rahoitusta myönnetään opetusministeriön ammatillisen 

erikoisoppilaitoksen järjestämisluvan saaneille koulutuksen järjestäjille.  

 

Ammatillisten erikoisoppilaitosten valtionosuus määräytyy suoritteina käytettävien opetustuntien ja 

opetustuntia kohden määrätyn yksikköhinnan perusteella. Opetusministeriö vahvistaa seuraavan 

varainhoitovuoden rahoituksen perusteena käytettävien opetustuntien määrän vuosittain valtion 

talousarvion rajoissa.  

 

Ammatillisten erikoisoppilaitosten rahoitus ei ole kustannuksiin perustuvaa.  Ammatillisten 

erikoisoppilaitosten saamaa rahoitusta ei myöskään tarkisteta varainhoitovuoden päättyessä. 

 

Vuonna 2010 ammatillisten erikoisoppilaitosten rahoituksen saajia on 29.   

 

8.2. Suoritteiden määräytyminen 

 

Opetusministeriön valtionosuuden perusteeksi koulutuksen järjestäjille myöntämä opetustuntien 

lukumäärä pohjautuu koulutuksen järjestäjien syksyn tilastointipäivänä (20.9.) ilmoittamiin 

arvioihin seuraavan vuoden opetustuntien lukumäärästä sekä kuluvan vuoden toteutuneeseen 

opetustuntimäärään. Lisäksi valtionosuuden perusteeksi myönnettävien opetustuntien määrää rajaa 

valtion talousarvio, jossa määritellään määräraha, joka on käytettävissä kyseisenä 

varainhoitovuonna ammatillisten erikoisoppilaitosten valtionosuuteen, sekä valtionosuuteen 

oikeuttavien laskennallisten tuntien maksimimäärä ammatillisille erikoisoppilaitoksille. 

Talousarvion määräraha ja tuntimäärä kattavat vain osan ammatillisten erikoisoppilaitosten 

järjestämästä koulutuksesta, joten koulutuksen järjestäjille hyväksytään vuosittain vain osa heidän 

ilmoittamistaan tunneista valtionosuuden perusteeksi oikeuttaviksi tunneiksi.   

 

Ammatillisille erikoisoppilaitoksille myönnetään tunteja erikseen pitkäkestoiseen koulutukseen, 

jossa koulutuksen kesto on yli neljä kuukautta, ja lyhytkestoiseen koulutukseen, jossa koulutuksen 

kesto on enintään neljä kuukautta.  

 

8.3. Yksikköhintojen määräytyminen ja laskenta 

 

Ammatillisten erikoisoppilaitosten yksikköhinnat jakaantuvat neljään ryhmään koulutuksen 

järjestäjittäin.  

 

Ammatillisten erikoisoppilaitosten yksikköhinnat opetustuntia kohden lasketaan siten, että 

teollisuuden ja viestinnän oppilaitoksille enintään neljä kuukautta kestävään koulutukseen 

määrättyä kuluvan vuoden yksikköhintaa tarkistetaan indeksikorotuksella laskettaessa 

yksikköhintaa seuraavalle vuodelle.  

 



Tämän jälkeen saatu teollisuuden ja viestinnän oppilaitosten enintään neljä kuukautta kestävän 

koulutuksen seuraavan vuoden yksikköhinta kerrotaan oppilaitosryhmittäin määräytyvälle luvulla 

seuraavasti: 

 

Oppilaitosryhmä    Kertojana käytettävä  

      luku 

 

1) teollisuuden ja viestinnän oppilaitokset, yli neljä  

     kuukautta kestävä koulutus    1,1 

2) kaupallisen alan oppilaitokset, Lihateollisuusopisto ja Rakennus-  

     teollisuuden Koulutuskeskus RATEKO   2 

3) ammattilentäjän peruskoulutusta antavat oppilaitokset  7 

4) muuta kuin kohdassa 3 tarkoitettua ilmailualan  

    ammatillista koulutusta antavat oppilaitokset   3 

 

 

Vuoden 2010 yksikköhinnat opetustuntia kohden ovat seuraavat:  

 

ryhmä 1: lyhytkestoinen koulutus 36,21 euroa, pitkäkestoinen koulutus 39,83 euroa,  

ryhmä 2:  72,42 euroa, 

ryhmä 3:  253,47 euroa ja   

ryhmä 4:  108,63 euroa.  

 

  

Raportti ammatillisten erikoisoppilaitosten valtionosuuden laskennallisista perusteista 

 

 

Lisätietoja antaa tarvittaessa Tarja Mäkinen 040 348 7656. 

 

 

http://vos.uta.fi/rap/vos/v10/v03yk6l10.html
http://vos.uta.fi/rap/vos/v10/v03yk6l10.html

