OPPILAITOSMUOTOISEN AMMATILLISEN LISÄKOULUTUKSEN
TULOSRAHOITUS
Vuonna 2011 lisäkoulutuksen rahoitusta myönnetään myös koulutuksen järjestäjän tuloksellisuuden
perusteella, jolloin se vaikuttaa koulutuksen järjestäjän yksikköhintaan.
Rahoitusta myönnetään tuloksellisuuden perusteella niille ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjille,
joiden järjestämän valmistavan koulutuksen kautta tutkinnot on suoritettu, tai joiden opiskelijat ovat
suorittaneet tutkinnon, suoraan näyttöinä, ilman valmistavaa koulutusta.

Tulosrahoituksen määrän laskenta
Tulosrahoituksen laskennassa käytetään kahden, rahoituksen määräämistä edeltävän vuoden aikana
suoritettujen ammatti- ja erikoisammattitutkintojen määrien keskiarvoa ja saman ajankohdan
toteutuneiden opiskelijatyövuosien keskiarvoja. Vuoden 2011 laskennassa käytetään koulutuksen
järjestäjien ilmoittamia valmiiden tutkintojen ja opiskelijatyövuosien määriä vuosilta 2008 ja 2009.
Tutkinnon arvoa laskettaessa otetaan huomioon hintaryhmän yksikköhinnan porrastuskerroin sekä
koko hintaryhmässä toteutuneiden opiskelijatyövuosien suhde tuotettujen tutkintojen
kokonaismäärän nähden. Mitä vähemmän hintaryhmässä on tuotettuja tutkintoja opiskelijatyövuotta
kohden, sitä korkeampi tuloskerroin saadaan hintaryhmälle tutkinnon arvoa laskettaessa ja samoin
vaikuttaa hintaryhmän yksikköhinta. Mitä korkeampi yksikköhinta hintaryhmässä on, sitä
korkeampi on hintaryhmän tuloskerroin ja siten myös tutkinnon arvo.
Tuloskerroin i = porrastuskerroin i * toteutuneet opiskelijatyövuodet i
tutkintojen määrät i
missä i on hintaryhmä
Porrastuskerroin määräytyy rahoitusvuoden mukaan.
Omaehtoisen ja henkilöstökoulutuksen tulosrahoituksen tutkinnot käsitellään kertoimia
määriteltäessä yhdessä. Yksittäisen koulutuksen järjestäjän tulosrahoituksen peruste lasketaan
kuitenkin aina erikseen omaehtoiseen ja henkilöstökoulutukseen.
Koulutuksen järjestäjän tulosrahoituksen osuus prosentteina, kaikille järjestäjille yhteensä
maksettavan tulosrahoituksen kokonaismäärästä, saadaan jakamalla hintaryhmittäisillä
tuloskertoimilla kerrottujen koulutuksen järjestäjän tutkintojen määrän summa koko maan
vastaavalla luvulla. Koulutuksen järjestäjän osuus lasketaan erikseen omaehtoiseen ja
henkilöstökoulutukseen.
Järjestäjän (k) tulosrahoituksen osuus prosentteina koko jaettavasta tulosrahoituksesta
= 100 * ∑ (tuloskerroin i * tutkintojen lukumäärä ijk )
∑ (tuloskerroin i * (tutkintojen lukumäärä i ) s )
i = hintaryhmät 1….11, j = omaehtoinen tai henkilöstökoulutus s = kaikki järjestäjät
Koulutuksen järjestäjän tulosrahoituksen valtionosuuden peruste saadaan ottamalla em.
prosenttiluvun mukainen osuus koko tulosrahoituksen perusteena olevasta rahasummasta, joka on
kolme prosenttia lisäkoulutukseen yhteensä myönnettävän rahoituksen perusteesta.

Jos näin laskettu tuloksellisuuden perusteella porrastettu valtionosuuden laskennallinen peruste
ylittää viidellä prosentilla porrastamattomana lasketun perusteen määrän, otetaan ylittävältä osalta
huomioon 1/3. Tasoitus tehdään suhteessa omaehtoiseen ja henkilöstökoulutukseen. Tasattu määrä
siirretään kertoimien suhteessa kaikille koulutuksen järjestäjille. Mikäli siirron jälkeen jonkin toisen
järjestäjän porrastettu valtionosuuden laskennallinen peruste ylittää tuon rajan, niin silloin tehdään
lisätasoitus, joka tässä tapauksessa jätetään jakamatta.

