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§ 219
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
luonnoksesta hallituksen esitykseksi tutkintokoulutukseen valmen-
tavan koulutuksen rahoituksesta

HEL 2021-005810 T 03 00 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon liitteenä 2 olevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi tut-
kintokoulutukseen valmentavan koulutuksen rahoituksesta: 

Tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen (TUVA-koulutus) 
yhdistetään 1.8.2022 alkaen nykyiset nivelvaiheen koulutukset: perus-
opetuksen lisäopetus (ns. kymppiluokka), lukiokoulutukseen valmistava 
koulutus (LUVA-koulutus) ja ammatilliseen koulutukseen valmentava 
koulutus (VALMA-koulutus). TUVA-koulutus on osa oppivelvollisuuden 
laajentamiseen liittyvää lainsäädännön kokonaisuutta.   

Esityksen tavoitteena on määrittää, minkä koulutusmuodon rahoitusjär-
jestelmän puitteissa TUVA-koulutusta järjestetään tarkentamalla TUVA-
koulutuksesta annetussa laissa olevia koulutuksen järjestämisoikeutta 
koskevia säädöksiä. Jos koulutuksen järjestäjällä on ammatilliseen 
koulutukseen valmentavan koulutuksen järjestämislupa, TUVA-
koulutusta järjestettäisiin ammatillisen koulutuksen järjestämisluvan pe-
rusteella ja ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän puitteissa.   

Helsingin kaupungilla on ammatillisen koulutuksen järjestäjänä VAL-
MA-koulutuksen järjestämislupa, joten tulevan TUVA-koulutuksen ra-
hoitus määräytyisi ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän mu-
kaan. Esitysluonnoksen mukaan mahdollinen TUVA-koulutuksen opis-
kelijavolyymin kasvu voitaisiin huomioida varsinaisen suoritepäätöksen 
tai varainhoitovuoden aikana mahdollisesti tehtävän lisäsuoritepäätök-
sen tavoitteellisten opiskelijavuosien määrittelyssä. Esitysluonnoksessa 
ei kuitenkaan ehdoteta lisättäväksi ammatillisen koulutuksen määrära-
haa, joten TUVA-koulutuksen opiskelijavolyymin lisääminen voi vähen-
tää ammatillisen koulutuksen toteuttamista. Kasvatus- ja koulutuslauta-
kunta toteaa, että koko koulutustarjonnan laadukas toteuttaminen edel-
lyttäisi myös ammatillisen koulutuksen määrärahan lisäämistä. TUVA-
koulutuksen opiskelijavolyymien kasvu vaikeuttaisi koulutuksen järjes-
täjän rahoituksen ennakoitavuutta entisestään, koska vaikutuksia voi 
olla myös muun koulutuksen rahoitukseen alentavasti.

Esityksen tavoitteena on yhtenäistää valmentavan koulutuksen rahoi-
tuksen taso eri rahoitusjärjestelmissä ja samalla varmistaa koulutuksen 
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järjestäjille riittävä rahoitustaso TUVA-koulutuksen järjestämiseen. Käy-
tännössä yhtenäistäminen tehtäisiin määrittelemällä nykyisten nivelvai-
heen koulutusten rahoituksen perusteella laskennallinen verrokkiyksik-
köhinta ja asettamalla kussakin rahoitusjärjestelmässä käytettävät pai-
nokertoimet siten, että rahoituksen taso asettuisi uudistuksen alkuvai-
heessa mahdollisimman tarkasti verrokkiyksikköhinnan euromäärään. 

Nykyisiin yksikköhintoihin verrattuna TUVA-koulutuksen yhteinen yk-
sikköhinta eroaisi perusopetuksen lisäopetuksen yksikköhinnasta 1,3 
prosenttia ja VALMA-koulutuksen yksikköhinnasta -1,5 prosenttia. LU-
VA-koulutuksen yksikköhintoihin eroa on nuorille tarkoitetussa koulu-
tuksessa 9,4 prosenttia ja aikuisille tarkoitetussa koulutuksessa 68,4 
prosenttia. Erityisen tuen ja vaativan erityisen tuen järjestäminen huo-
mioidaan ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmässä korotusker-
toimen kautta. Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen rahoitusjärjestel-
mässä TUVA-koulutuksen yksikköhinta sisältäisi keskimääräisenä 
myös erityisen tuen tarpeesta aiheutuvan rahoituksen. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan mielestä rahoitustason yhtenäistämi-
sessä tulisi huomioida, että päävastuu TUVA-koulutuksen järjestämi-
sestä on ammatillisen koulutuksen järjestäjillä, joten TUVA-koulutuksen 
rahoitustason tulisi olla nykyisen ammatillisen koulutuksen valmenta-
van koulutuksen mukainen. TUVA-koulutuksen yksikköhinnan ja rahoi-
tustason lasku verrattuna nykyiseen VALMA-koulutukseen ei tue esi-
tysluonnoksen tavoitetta koulutuksen järjestäjien riittävän rahoitustason 
varmistamisesta. TUVA-koulutuksessa kustannuksia nostavat pie-
nemmät opiskeluryhmät sekä muita opiskelijaryhmiä suurempi ohjauk-
sen ja tuen tarve.      

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa hallituksen esitysluonnok-
sen tavoitteita rahoitustason yhtenäistämisestä eri rahoitusjärjestelmis-
sä, riittävän rahoitustason varmistamisesta TUVA-koulutuksen järjes-
tämiseksi sekä TUVA-koulutuksen järjestämisperiaatteiden tarkentami-
sesta. Sekä TUVA-koulutuksen järjestäjän että opiskelijan kannalta on 
tärkeää, että koulutuksen järjestämisessä ja rahoittamisessa sovellet-
tavat säännökset ovat selkeitä. Kasvatus- ja koulutuslautakunta kuiten-
kin toteaa, ettei rahoituksen muodostumisessa huomioida riittävästi si-
tä, että päävastuu TUVA-koulutuksen järjestämisestä on ammatillisen 
koulutuksen järjestäjillä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Mari Mulari, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 83274

mari.mulari(a)hel.fi
Suvi Havula, controller, puhelin: 310 20425
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suvi.havula(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 11.5.2021
2 Hallituksen esitys tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen rahoi-

tuksesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lau-
suntoa 25.5.2021 mennessä luonnoksesta hallituksen esitykseksi ope-
tus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta 
(VN/725/2021) sekä siihen liittyvistä laeista. Hallituksen esityksessä 
esitetään säädettäväksi tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuk-
sesta annetussa laissa tarkoitetun koulutuksen rahoituksesta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
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Lisätiedot
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