Yhteenvetosivu:
Hakemus vuoden 2021 toisella lisäsuoritepäätöksellä myönnettävien
lisärahoitusten saamiseksi
Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt ammatillisen koulutuksen järjestäjille 16.9.2021 päivätyn kirjeen varainhoitovuoden 2021 aikana
jaettavaksi jätetyn perusrahoituksen sekä kolmannen lisätalousarvion perusteella koronavirustilanteen johdosta tarvittaviin tukitoimiin
osaamisvajeiden paikkaamiseksi myönnettävän lisärahoituksen hakemisesta (VN/23589/2021-OKM-1). Molemmista päätetään vuoden 2021
toisella lisäsuoritepäätöksellä marraskuun alkupuolella.
Koulutuksen järjestäjät voivat tällä lomakkeella hakea vuoden 2021 toisella lisäsuoritepäätöksellä jaettavaa rahoitusta. Lisäksi koulutuksen
järjestäjien tulee toimittaa sähköisen lomakkeen sisältöä vastaavat tiedot allekirjoitettuna ja päivättynä asiakirjana opetus- ja kulttuuriministeriön
kirjaamoon sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@minedu.ﬁ.
Ministeriö käsittelee ainoastaan ne hakemukset, jotka on toimitettu viimeistään 15.10.2021.
Lomakkeen täyttöohjeet
Jos kopioitte ja liitätte muualta tekstiä lomakkeen tekstikenttiin, teksti katkeaa enimmäismerkkimäärän kohdalla. Varmistakaa silloin, että koko
vastaustekstinne ei ylitä merkkimäärää ja mahtuu kokonaisuudessaan tekstikenttään.
Välttäkää ylimääräisten rivinvaihtojen käyttöä tekstikentissä.
Lomakkeen lopussa on mahdollisuus tallentaa vastaukset ja jatkaa työskentelyä myöhemmin henkilökohtaisen linkin kautta. Sivun lopusta
löytyvät tarkemmat ohjeet vastausten tallentamisesta.
Vastausten lähettämisen jälkeen aukeaa yhteenvetosivu vastauksista. Yhteenvetosivun yläkulmasta voi tulostaa yhteenvedon, viedä sen
PDF-tiedostoon tai lähettää sen sähköpostitse haluamaansa osoitteeseen.
Yhteenvetosivulta voi vielä tarvittaessa palata muokkaamaan vastauksia. Lomake on kuitenkin lähtenyt ministeriöön, vaikka vastaaja siirtyisi
takaisin muokkaamaan vastauksia. Uusi muokattu vastauslomake on kuitenkin mahdollista lähettää uudelleen ministeriöön ja se korvaa aiemmin
lähetetyn version lomakkeesta. Suosittelemme siirtymään yhteenvetosivulle vasta, kun lomakkeen kaikki vastaukset ovat valmiina ja palaamaan
muokkaamaan vastuksia ainoastaan, jos niissä on virheitä.
Lomakkeen toiminnallisuuden varmistamiseksi on suositeltavaa käyttää jotakin toista selainta kuin Internet Explorer.

Koulutuksen järjestäjä: *
Helsingin kaupunki

Yhteyshenkilö: *
Yhteyshenkilönä voi toimia myös muu kuin hakemuksen allekirjoittaja. Allekirjoittajalla tulee olla organisaation
nimenkirjoitusoikeus.
Ministeriö toimii rekisterinpitäjänä, kun se kerää henkilötietoja Webropolin avulla. Webropol Oy toimii tässä henkilötietojen
käsittelijänä. Ministeriö käsittelee henkilötietoja tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti. Henkilötietoja kerätään vain
hakemukseen liittyvää yhteydenottoa varten. Henkilötietoja säilytetään käsittelyn ajan.
Nimi:

Maria Sarkkinen

Tehtävänimike:

Ammatillisen koulutuksen päällikkö

Puhelin:

050 337 1956

Sähköposti:

maria.sarkkinen@hel.fi

1. Vuoden 2021 talousarvion määrärahasta varainhoitovuoden aikana
jaettavaksi jätetty perusrahoitus
Varainhoitovuoden aikana ilmenneisiin tarpeisiin jätettyä rahoitusta voi hakea tavoitteellisina opiskelijavuosina ja/tai erittäin
perustellusta syystä perusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuksena.

Hakemus tavoitteellisten opiskelijavuosien määrän lisäämiseksi vuoden 2021 talousarvion
määrärahasta varainhoitovuoden aikana jaettavaksi jätetyllä perusrahoituksella
Merkitkää alle, kuinka paljon haette varainhoitovuoden aikana jaettavia tavoitteellisia opiskelijavuosia.
Haettavien tavoitteellisten opiskelijavuosien määrä työvoiman saatavuutta ja kohtaantoa parantavien
koulutuspalvelujen lisäämiseksi ensisijaisilla toiminta-alueillanne:

50

Haettavien tavoitteellisten opiskelijavuosien määrä tänä syksynä aloittaneiden oppivelvollisten ennakoitua suurempaan
määrään vastaamiseksi:

0

Kertokaa, miten pystytte parantamaan työvoiman saatavuutta ja kohtaantoa ensisijaisilla toiminta-alueillanne, jos
esitätte opiskelijavuosia lisättävän tällä perusteella.
Alueen sote -työvoimantarve on valtaisa. Työttömyyden kasvu koskee etenkin lähihoitajia ”harmaantuvassa Helsingissä”.
Koulutusta suunnataan hakijoille, joilla on vain vähän puuttuvaa osaamista, tarve päivittää sitä tai vaihtaa ammattia.
Lisärahoitushaun opiskelijatyövuodet kohdennetaan ensisijaisesti sosiaali- ja terveydenhuoltoalalle hoiva-avustajiin sekä
täydentävään, työllistävään koulutukseen, joissa opiskelija suorittaa opintoja joustavasti töiden ohella. Tällä hetkellä alalle
hakijoita on runsaasti, ja oppilaitoksen resurssit mahdollistavat koulutusten nopean aloittamisen vuodelle 2021.

Kuvatkaa koulutustarvetta, joka aiheutuu siitä, että oppivelvollisia opiskelijoita on aloittanut tänä syksynä ennakoitua
suurempi määrä esimerkiksi asuinkuntien osoittamien oppivelvollisten johdosta, jos esitätte opiskelijavuosia
lisättävän tällä perusteella.

Ei vastauksia

Tavoitteellisia opiskelijavuosia on tarkoitus kohdentaa vain sellaisille koulutuksen järjestäjille, joiden kuluvan vuoden
opiskelijavuositoteuman ministeriö arvioi ylittävän järjestäjälle varsinaisella suoritepäätöksellä myönnettyjen tavoitteellisten
opiskelijavuosien määrän. Ministeriö käyttää arvionsa pohjana Koski-järjestelmän mukaisia kuluvan vuoden tammi-elokuun ja
kahden aikaisemman vuoden toteumatietoja. Ammatillisen koulutuksen järjestäjille lähetetyn kirjeen (VN/23589/2021-OKM-1)
liitteessä 1 oli esitetty ministeriön tämänhetkinen arvio kunkin koulutuksen järjestäjän koko vuoden opiskelijavuositoteumasta.
Taulukossa havaittujen virheiden vuoksi se korvattiin korjatulla taulukolla, joka lähetettiin koulutuksen järjestäjille uuden kirjeen
(VN/23589/2021-OKM-2) liitteenä. Mikäli oma arvionne opiskelijavuositoteumastanne poikkeaa ministeriön esittämästä arviosta
(VN/23589/2021-OKM-2), esittäkää oma arvionne perusteluineen.
Arvio vuoden 2021 koko vuoden opiskelijavuositoteumasta, mikäli se poikkeaa ministeriön
esittämästä arviosta:

Ei vastauksia

Mikäli oma arvionne opiskelijavuositoteumastanne poikkeaa ministeriön esittämästä arviosta, perustelkaa arvionne.

Ei vastauksia

Tarvittaessa voitte esittää muita perusteluja tai lisätietoja.

Ei vastauksia

Hakemus perusrahoituksen harkinnanvaraiseksi korotukseksi vuoden 2021 talousarvion
määrärahasta varainhoitovuoden aikana jaettavaksi jätetystä perusrahoituksesta
Lisäsuoritepäätöksellä varsinaisen talousarvion määrärahasta harkinnanvaraista korotusta myönnetään vain erityisen
perustellusta syystä. Pääsääntöisesti lisäsuoritepäätöksen opiskelijavuosilisäykset tulisi voida toteuttaa ilman tarvetta
perusrahoituksen harkinnanvaraiseen korotukseen. Merkitkää alle, kuinka paljon haette varainhoitovuoden aikana perustellusta
syystä myönnettävää perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta siihen kohtaan, jolla perustelette hakemustanne.
Oppivelvollisuuslain mukaisten majoitus- ja matkakorvausten vuoksi aiheutuvien kustannusten
kattamiseksi haettava harkinnanvarainen korotus (€):

Ei vastauksia

Erityisen kalliin koulutuksen tarjonnan lisäämiseen haettava harkinnanvarainen korotus (€):

Ei vastauksia

Muusta sellaisesta syystä, joka ei ollut ennakoitavissa varsinaista suoritepäätöstä tehtäessä, haettava
harkinnanvarainen korotus (€):

Ei vastauksia

Perustelut oppivelvollisuuden laajentamisen edellyttämän maksuttoman koulutuksen vuoksi koulumatkoista ja
asumisesta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi haettavalle harkinnanvaraiselle korotukselle
Oppivelvollisuuslain 19-21 §:ssä säädetään erityisistä majoitus- ja matkakorvauksista, jotka koulutuksen järjestäjä korvaa
oppivelvolliselle, jonka matka kodista lähimpään soveltuvaan oppilaitokseen on yli 100 kilometriä. Oppivelvollisuuden
laajentamista koskevassa hallituksen esityksessä on todettu, että nämä kustannukset korvattaisiin koulutuksen järjestäjille
perusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuksena. Harkinnanvarainen korotus myönnetään koulutuksen järjestäjille
lähtökohtaisesti toteutuneiden kustannusten perusteella.
Oppivelvollisuuslaissa säädettyjen majoituskorvausten perusteella hakemuksen jättämisajankohtaan
mennessä suoritetut kustannukset (€):

Ei vastauksia

Arvio oppivelvollisuuslaissa säädettyjen majoituskorvausten perusteella loppuvuoden 2021 aikana
suoritettavista kustannuksista (€):

Ei vastauksia

Opiskelijoiden määrä, joille maksetaan kyseessä olevia majoituskorvauksia:

Ei vastauksia

Oppivelvollisuuslaissa säädettyjen matkakorvausten perusteella hakemuksen jättämisajankohtaan
mennessä suoritetut kustannukset (€):

Ei vastauksia

Arvio oppivelvollisuuslaissa säädettyjen matkakorvausten perusteella loppuvuoden 2021 aikana
suoritettavista kustannuksista (€):

Ei vastauksia

Opiskelijoiden määrä, joille maksetaan kyseessä olevia matkakorvauksia:

Ei vastauksia

Tarvittaessa voitte esittää muita perusteluja tai lisätietoja.

Ei vastauksia

Perustelut erityisen kalliin koulutuksen tarjonnan lisäämiseen haettavalle perusrahoituksen harkinnanvaraiselle
korotukselle
Harkinnanvaraista korotusta voidaan myöntää erityisen perustellusta syystä myös sillä perusteella, että työvoiman saatavuuden
ja kohtaannon parantamiseksi ja/tai oppivelvollisten koulutukseen pääsyn turvaamiseksi välttämätön koulutustarjonnan
lisäystarve kohdentuu erityisen kalliin koulutuksen järjestämiseen, eikä koulutuksen järjestäjällä ole kokonaisrahoituksensa
puitteissa muutoin mahdollisuutta toteuttaa tarvittavaa lisäystä. Arvioikaa erityisen kalliin koulutuksen tarjonnan lisäystarpeesta
aiheutuva opiskelijavuosimäärä kuluvalle vuodelle ja mikäli edellä haette opiskelijavuosilisäystä, arvioikaa, kuinka monta
opiskelijavuotta hakemastanne lisäyksestä kohdentaisitte erityisen kalliiseen koulutukseen. Arvioikaa myös, kuinka paljon
kustannuksia koulutuksesta syntyy yhteensä per opiskelijavuosi.
Erityisen kallis koulutus, jonka tarjonnan lisäämiseen harkinnanvaraista korotusta haetaan:

Ei vastauksia

Tarjonnan lisäyksestä aiheutuva opiskelijavuosien määrä, joille haettava harkinnanvarainen korotus
kohdentuisi:

Ei
vastauksia

Opiskelijavuosien määrä edellisestä, joka sisältyy nyt haettavaan opiskelijavuosilisäykseen:

Ei
vastauksia

Arvioidut kustannukset, jotka kyseessä olevasta koulutuksesta syntyy yhteensä per opiskelijavuosi (€):

Ei
vastauksia

Tarvittaessa voitte esittää muita perusteluja tai lisätietoja.

Ei vastauksia

Perustelut muusta aiemmin ennakoimattomasta syystä haettavalle perusrahoituksen harkinnanvaraiselle korotukselle
Kertokaa lyhyesti, millä muulla perusteella haette varainhoitovuoden aikana myönnettävää perusrahoituksen harkinnanvaraista
korotusta.

Ei vastauksia

2. Vuoden 2021 kolmannen lisätalousarvion rahoitus koronavirustilanteen
johdosta tarvittaviin tukitoimiin osaamisvajeiden paikkaamiseksi
Hakemus lisärahoitukseksi koronavirusepidemian johdosta tarvittaviin tukitoimiin
Nyt haettavana oleva lisämääräraha (5 milj. €) on tarkoitettu aiempien lisätalousarvioiden lisämäärärahoilla toteutettujen
tukitoimien jatkamiseen vielä kuluvan loppuvuoden ajaksi.
Lisämäärärahan pienuuden vuoksi ministeriö priorisoi lisärahoituksen jaossa niitä järjestäjiä, jotka ovat aiemmissa
koronavirustilanteen johdosta myönnetyissä lisämäärärahan jaoissa saaneet joko opiskelijavuosivolyymiinsa tai
aiemmissa hakemuksissa ilmoitettujen lisätukea tarvitsevien opiskelijoiden lukumäärään suhteutettuna muita
järjestäjiä vähemmän lisärahoitusta koronavirusepidemian johdosta tarvittaviin tukitoimiin. Lisärahoituksen saamisen
edellytyksenä on, että aiemmin tarkoitukseen myönnetty lisärahoitus on käytetty tai sidottu käytettäväksi
kokonaisuudessaan kuluvan vuoden loppuun mennessä.
Haettava perusrahoituksen harkinnanvarainen korotus (€):

Ei vastauksia

Mikäli teille on myönnetty lisärahoitusta koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen vuoden 2021
ensimmäisellä lisäsuoritepäätöksellä 12.5.2021 (VN/4469/2021-OKM-124), listatkaa ranskalaisin viivoin lyhyesti
käynnistämänne toimenpiteet, joita aiotte nyt hakemallanne lisärahoituksella jatkaa.

Ei vastauksia

Mikäli teille aiemmin myönnettyä lisärahoitusta koronavirusepidemian johdosta tarvittaviin tukitoimiin on yhä
osin käyttämättä, kertokaa paljonko sitä on hakuhetkellä käyttämättä (€):

Ei
vastauksia

Mikäli teille aiemmin myönnettyä lisärahoitusta koronavirusepidemian johdosta tarvittaviin tukitoimiin on yhä
osin käyttämättä, kertokaa paljonko siitä on sidottu hakuhetkellä käytettäväksi kuluvan vuoden aikana (€):

Ei
vastauksia

Mikäli teille aiemmin myönnettyä lisärahoitusta koronavirusepidemian johdosta tarvittaviin tukitoimiinon yhä osin käyttämättä tai
sitomatta käytettäväksi kuluvan vuoden aikana, perustelkaa, minkä takia tarvitsette nyt lisää lisärahoitusta. Tarvittaessa voitte
esittää muita lisätietoja.

Ei vastauksia

Täyttäkää seuraavat lisärahoituksen käyttökohteita ja lisätukea tarvitsevien opiskelijoiden määriä koskevat
kysymykset ainoastaan siinä tapauksessa, että teille ei ole myönnetty lisärahoitusta koronaviruksen aiheuttamien
poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen vuoden 2021 ensimmäisellä lisäsuoritepäätöksellä tai mikäli aiemmin
ilmoittamissanne tiedoissa on tapahtunut sellaisia huomionarvoisia muutoksia, joilla haluatte perustella nyt
hakemustanne.

Mikäli teille ei ole myönnetty lisärahoitusta koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen vuoden
2021 ensimmäisellä lisäsuoritepäätöksellä 12.5.2021 (VN/4469/2021-OKM-124), tai mikäli kyseisen haun hakulomakkeella
ilmoittamienne lisätukea tarvitsevien opiskelijoiden määrissä tai tarvittavissa lisärahoituksen käyttökohteissa on tapahtunut
kuluneen puolen vuoden aikana huomionarvoista muutosta, kertokaa mihin käyttökohteisiin ja kuinka suurelle kohderyhmälle
haette perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta.
Merkitkää, mihin käyttökohteisiin haette perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta.

Ei vastauksia

Kuvatkaa tarvittaessa tarkemmin merkitsemiänne käyttökohteita. Kertokaa lyhyesti myös muista lisärahoituksen
käyttökohteista, mikäli merkitsitte myös kohdan ”Muut toimenpiteet”.

Ei vastauksia

Kuvatkaa lisätukea tarvitsevien opiskelijoidenne määriä. Merkitkää tähän taulukkoon kukin opiskelija korkeintaan yhdelle riville.

Kaikki opiskelijat
Niiden valmistumassa olevien opiskelijoiden lukumäärä, joiden valmistuminen on viivästynyt poikkeavien
opetusjärjestelyiden vuoksi siten, että viivästymisen kesto on vähintään kaksi kuukautta mutta alle puoli
vuotta:

Ei
vastauksia

Niiden valmistumassa olevien opiskelijoiden lukumäärä, joiden valmistuminen on viivästynyt poikkeavien
opetusjärjestelyiden vuoksi siten, että viivästymisen kesto on vähintään puoli vuotta:

Ei
vastauksia

Niiden opiskelijoiden lukumäärä, jotka ovat poikkeavien opetusjärjestelyiden vuoksi tällä hetkellä
tavoittamattomissa tai joiden opinnot ovat keskeytyneet (pl. hyväksyttävästä syystä väliaikaisesti
keskeyttäneet):

Ei
vastauksia

Muiden kuin edellä mainittuihin kohtiin merkittyjen opiskelijoiden lukumäärä, joiden opinnot eivät ole edenneet
henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS:n) mukaisesti poikkeavien opetusjärjestelyiden
vuoksi siten, että opinnot ovat viivästyneet vähintään kuukauden mutta alle kolme kuukautta:

Ei
vastauksia

Muiden kuin edellä mainittuihin kohtiin merkittyjen opiskelijoiden lukumäärä, joiden opinnot eivät ole edenneet
henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS:n) mukaisesti poikkeavien opetusjärjestelyiden
vuoksi siten, että opinnot ovat viivästyneet vähintään kolme kuukautta:

Ei
vastauksia

Opiskelijat, joille on annettu
erityisen tuen päätös
Niiden valmistumassa olevien opiskelijoiden lukumäärä, joiden valmistuminen on viivästynyt poikkeavien
opetusjärjestelyiden vuoksi siten, että viivästymisen kesto on vähintään kaksi kuukautta mutta alle puoli
vuotta:

Ei
vastauksia

Niiden valmistumassa olevien opiskelijoiden lukumäärä, joiden valmistuminen on viivästynyt poikkeavien
opetusjärjestelyiden vuoksi siten, että viivästymisen kesto on vähintään puoli vuotta:

Ei
vastauksia

Niiden opiskelijoiden lukumäärä, jotka ovat poikkeavien opetusjärjestelyiden vuoksi tällä hetkellä
tavoittamattomissa tai joiden opinnot ovat keskeytyneet (pl. hyväksyttävästä syystä väliaikaisesti
keskeyttäneet):

Ei
vastauksia

Muiden kuin edellä mainittuihin kohtiin merkittyjen opiskelijoiden lukumäärä, joiden opinnot eivät ole edenneet
henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS:n) mukaisesti poikkeavien opetusjärjestelyiden
vuoksi siten, että opinnot ovat viivästyneet vähintään kuukauden mutta alle kolme kuukautta:

Ei
vastauksia

Muiden kuin edellä mainittuihin kohtiin merkittyjen opiskelijoiden lukumäärä, joiden opinnot eivät ole edenneet
henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS:n) mukaisesti poikkeavien opetusjärjestelyiden
vuoksi siten, että opinnot ovat viivästyneet vähintään kolme kuukautta:

Ei
vastauksia

Kuvatkaa lisätukea tarvitsevien opiskelijoidenne määriä. Tähän taulukkoon voitte merkitä opiskelijoita, jotka merkitsitte jo
kertaalleen edelliseen taulukkoon.

Kaikki opiskelijat
Ei
vastauksia

Niiden opiskelijoiden lukumäärä, joiden opiskelu koulutus- tai oppisopimuksella on keskeytynyt poikkeavien
opetusjärjestelyiden vuoksi siten, että korvaavaa koulutus-tai oppisopimuspaikkaa ei ole löytynyt:

Opiskelijat, joille on annettu
erityisen tuen päätös
Ei
vastauksia

Niiden opiskelijoiden lukumäärä, joiden opiskelu koulutus- tai oppisopimuksella on keskeytynyt poikkeavien
opetusjärjestelyiden vuoksi siten, että korvaavaa koulutus-tai oppisopimuspaikkaa ei ole löytynyt:

Opetus- ja ohjaushenkilöstön lomautukset ja irtisanomiset
Ministeriö kiinnittää koulutuksen järjestäjien huomiota siihen, että lisärahoitusta koronavirustilanteen johdosta tarvittaviin tukitoimiin ei
ole tarkoituksenmukaista myöntää sellaisille koulutuksen järjestäjille, jotka ovat lomauttaneet tai aikovat lomauttaa opetus- ja
ohjaushenkilöstöään kuluvan vuoden aikana. Täyttäkää seuraavat kohdat, mikäli haette lisärahoitusta koronavirusepidemian
johdosta tarvittaviin tukitoimiin.

Oletteko lomauttaneet tai lomauttamassa opetus- ja ohjaushenkilöstöä vuoden 2021 aikana?

Ei vastauksia

Mikäli kyllä, vastatkaa seuraaviin kysymyksiin:
Kuinka monta opetus- ja ohjaustehtävissä työskentelevää henkilöä lomautitte/aiotte lomauttaa?

Ei vastauksia

Kuinka monta päivää lomautus kesti/kestää lomautettavaa henkilöä kohden keskimäärin?

Ei vastauksia

Perustelkaa, minkä takia toteutitte/toteutatte lomautukset. Kertokaa myös tarkemmin lomautusten ajankohdasta.

Ei vastauksia

Oletteko irtisanoneet opetus- ja ohjaushenkilöstöä vuoden 2021 aikana?

Ei vastauksia

Mikäli kyllä, vastatkaa seuraaviin kysymyksiin:
Kuinka monta opetus- ja ohjaustehtävissä työskentelevää henkilöä irtisanoitte?

Ei vastauksia

Toteutitteko irtisanomiset taloudellisista vai muista syistä?

Ei vastauksia

Voitte jatkaa työskentelyä myöhemmin painamalla Tallenna ja jatka myöhemmin -painiketta. Järjestelmä antaa teille
henkilökohtaisen linkin, josta voitte palata täyttämään lomaketta. Voitte myös lähettää linkin sähköpostiinne. Vastaukset eivät tässä
tilanteessa lähde ministeriöön.
Vastaukset lähtevät ministeriöön painettaessa Lähetä-painiketta.
Yhteenvetosivu ilmestyy näkyviin lähettämisen jälkeen.

