
8.  AMMATILLISET ERIKOISOPPILAITOKSET   
 

8.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 
 
Ammatillisten erikoisoppilaitosten rahoitusta myönnetään opetus- ja kulttuuriministeriön ammatilli-
sen erikoisoppilaitoksen järjestämisluvan saaneille koulutuksen järjestäjille.  
 
Ammatillisten erikoisoppilaitosten valtionosuus määräytyy vuodelle 2016 suoritteina käytettävien 
opiskelijatyöpäivien ja päivää kohden määrätyn yksikköhinnan ja oppilaitoksen hintaryhmän ker-
toimen perusteella. Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa seuraavan varainhoitovuoden rahoituk-
sen perusteena käytettävien opiskelijatyöpäivien määrän vuosittain valtion talousarvion rajoissa.  
 
Ammatillisten erikoisoppilaitosten rahoitus ei ole kustannuksiin perustuvaa.  Ammatillisten erikois-
oppilaitosten saamaa rahoitusta ei myöskään tarkisteta varainhoitovuoden päättyessä. 
 
Vuonna 2016 ammatillisten erikoisoppilaitosten rahoituksen saajia on 23.   
 

8.2. Suoritteiden määräytyminen 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä opiskelijatyöpäivien lukumäärä vuodelle 2016 perustuu 
vuoden 2014 toteutuneisiin lähi-, etä- ja työssäoppimisen opiskelijatunteihin ja vuoden 2015 osin 
toteutuneisiin ja osin arvioon perustuvaan tietoon toiminnan toteutuvasta laajuudesta tilastointipäi-
vänä ilmoitettujen opiskelijatuntien perusteella. Koulutuksen järjestäjien ilmoittamat opiskelijatunti-
tiedot muunnetaan opiskelijatyöpäiviksi jakamalla tunnit 7:llä ja kahdesta vuodesta lasketaan kes-
kiarvo.  
 
Valtionosuuden perusteeksi myönnettävien opiskelijatyöpäivien määrää rajaa valtion talousarvio, 
jossa määritellään euromäärä, joka on käytettävissä kyseisenä varainhoitovuonna ammatillisten eri-
koisoppilaitosten valtionosuuteen, sekä valtionosuuteen oikeuttavien laskennallisten opiskelijatyö-
päivien enimmäismäärä. Tämän vuoksi suoritteiden myöntämisessä myönnettävien opiskelijatyö-
päivien lukumäärä suhteutetaan talousarvion määrärahaan. Lisäksi talousarviossa on erikseen mää-
ritelty Suomen Ilmailuopistolle vuosittain myönnettävien opiskelijatyöpäivien enimmäislukumäärä. 
Talousarvion määräraha ja tuntimäärä kattavat vain osan ammatillisten erikoisoppilaitosten järjes-
tämästä koulutuksesta.  
 

8.2.1. Etäopiskelun tunnit 
 
Vuoden 2013 alusta lähtien erikoisoppilaitosten rahoituksen laskentaperusteissa on huomioitu etä-
opiskelun tunnit. Etäopiskelun tunnit ovat koulutussuunnitelman mukaisia ohjattuja ja tavoitteellisia 
opiskelutunteja ja niistä aiheutuu oppilaitokselle kustannuksia.  
 
Ohjatun ja tavoitteellisen etäopiskelun tuntien keskiarvosta on laskettu rahoituksen perusteeksi 40 
% lähiopiskelun määrästä ja etäopiskelun yksikköhinnaksi on laskettu 50 % keskimääräisestä opis-
kelijatyöpäivän yksikköhinnasta (Vna 471/2012). 
 



 
8.2.2. Suoritteiden laskenta vuonna 2016 
 
Vuoden 2016 suoritteiden määräytyminen perustuu koulutuksen järjestäjien ilmoittamiin tietoihin 
vuoden 2014 toteutuneista opiskelijatunneista ja vuoden 2015 alkuvuoden toteutuneista ja loppu-
vuoden arviosta ja näistä laskettuun keskiarvoon. Etäopiskelun opiskelijatuntien kahden vuoden 
keskiarvosta lasketaan 40 % oppilaitoksen lähiopiskelutuntien määrästä vuoden 2016 suoritteisiin. 
 
8.3. Yksikköhintojen määräytyminen ja laskenta 
 
Ammatillisten erikoisoppilaitosten keskimääräinen yksikköhinta määräytyy vuosittain valtion talo-
usarvioissa, jossa huomioidaan kustannustason muutos. Keskimääräistä yksikköhintaa porrastetaan 
oppilaitosmuotoisen ammatillisen lisäkoulutuksen hintaryhmien kertoimien perusteella Rah.A 
(1766/2009) § 11 ja § 14.    
 
Ammatilliset erikoisoppilaitokset on sijoitettu hintaryhmään pääasiallisen koulutusalansa perusteel-
la, jolloin kunkin järjestäjän rahoitus määräytyy yhden hintaryhmän kertoimen perusteella.  
 
Etäopiskelun yksikköhinta on 50 % opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 27 §:n 4 
momentissa tarkoitetusta yksikköhinnasta, joka v. 2016 on 72,47 € ja etäopiskelu on 36,24 €. 
 
Taulukko 8. Vuonna 2016 käytettävien hintaryhmien kertoimet ovat seuraavat: 
 

Hinta-
ryhmä Koulutus 

Kertojana 
käytettävä 

luku 

3 Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 0,8 

4 Luonnontieteiden alalla 0,9 

5a Tekniikan ja liikenteen alalla 1,0 

5b Tekniikan ja liikenteen alan (porrastus koulutus) 1,8 

5c Tekniikan ja liikenteen ala, ansio- ja liikennelentäjät 8,5 

 
Raportti ammatillisten erikoisoppilaitosten valtionosuuden laskennallisista perusteista  
 
 
Lisätietoja antaa tarvittaessa Antti Markkanen 029 533 1423 
 
 

http://vos.uta.fi/rap/vos/v16/v03yk6l16.html
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