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Uusi asetus, mikä muuttuu?
• Ehdotetaan annettavaksi uusi asetus, jolla kumottaisiin nykyinen asetus
628/2017
• Lomapäivien huomioiminen opiskelijavuoteen kuuluvien päivien
laskennassa
• Tarkistettu tutkintojen kustannusryhmät sekä majoituskertoimet vuosien
2018 ja 2019 toteutuneiden kustannusten perusteella
• Tarkistettu painokertoimet rahoitusosuuksien 70/20/10 muutoksen
johdosta, teknisluonteinen tarkistus
• Maksuttomuuskerroin (oppivelvollisuus ja maksuton koulutus)
• Opiskelijapalautteen automaattinen kerääminen, katokorjauskertoimen
laskennan muutokset
• Lisätään työelämäpalautetta koskevat säännökset

Opiskelijavuodet, tutkintojen
kustannusryhmät
• 1 § Opiskelijavuoteen kuuluvat päivät
• jatkossa kaikki lomapäivät luetaan pois opiskelijavuoteen kuuluvista päivistä
(aiemmin vain yli 4 vkon ylittäviltä osin)
• yhdenvertaisuus koulutuksen järjestäjien kesken
• lomien epätarkoituksenmukaisen pilkkomisen ja sijoittelun välttäminen

• 2 § Tutkintojen ja muun koulutuksen painokertoimet
• tarkistettu v. 2018-2019 toteutuneiden kustannustietojen perusteella

• 3-4 § Opiskelijavuosien ja tutkintojen kustannusryhmien
määräytyminen
• ei muutoksia

Tutkintotyypit, maksuttomuuskerroin
• 5 § Tutkintotyyppien ja oppisopimuskoulutuksena järjestettävän
koulutuksen painokertoimet
• teknisluonteinen tarkistus rahoitusosuuksien muutosten perusteella

• 6 § Maksuttoman koulutuksen korotuskerroin
• korotuskerroin maksuttomaan koulutukseen oikeutettujen opiskelijoiden
toteutuneille opiskelijavuosille
• siirtymäaikana maksuttomaan koulutukseen oikeutettuja ”simuloitaisiin” vuosina
2003 ja 2004 syntyneiden opiskelijoiden toteutuneiden opiskelijavuosien määrällä
• yksi kerroin, merkittävät koulutusalakohtaiset erot otettaisiin huomioon
perusrahoituksen harkinnanvaraisen korotuksen kautta
• toteutuneiden kustannustietojen perusteella jatkossa tarkoitus tarkastella, esim.
tutkintokohtaisten kertoimien käyttöönottoa

Kertoimet, perus- ja suoritusrahoituksen
laskenta
• 7 § Erityisen tuen järjestämisen korotuskertoimet
• 8 § Majoituksen järjestämisen korotuskertoimet
• 9 § Henkilöstökoulutuksen, työvoimakoulutuksen ja vankilaopetuksen
järjestämisen kertoimet
• 10 § Perusrahoituksen laskenta
• lisätty maksuttomuuskerroin

• 11 § Suoriterahoituksen laskenta

Vaikuttavuusrahoitus
• 12 § Vaikuttavuusrahoituksen jakautuminen
• 7/10 (2/3)opiskelijoiden työllistyminen ja jatko-opintoihin siirtyminen
• 3/20 (1/6) opiskelijapalaute
• 3/20 (1/6) työelämäpalaute

• Varainhoitovuosina 2021-2022
• 3/4 opiskelijoiden työllistyminen ja jatko-opintoihin siirtyminen
• 1/4 opiskelijapalaute

• 13-14 § Työllistymistä ja jatko-opintoihin siirtymistä koskevat
säännökset
• ei muutoksia

Opiskelijapalaute
• 15 § Opiskelijapalautteen kohderyhmät
• Aloituskysely ja päättökysely

• 16 § Opiskelijapalautteen kerääminen
• automaattinen keruumenettely
• vastausaikaa koskevia säännöksiä tarkennettu

• 17 § Opiskelijapalautteen kysymykset ja pisteytys
• ei muutoksia

• 18 § Opiskelijapalautteen painotus ja laskenta
• katokorjauskerrointa muutettu, ei muita muutoksia

Työelämäpalaute
• 19 § Työelämäpalautteen kohderyhmät
• 1) oppi- tai koulutussopimustyöpaikan edustajalta (työpaikkakysely)
• 2) oppi- tai koulutussopimukseen perustuvan osaamisen hankkimisen
vastuulliselta työpaikkaohjaajalta (työpaikkaohjaajakysely).
• 1.7.-30.6. suoritetut oppi- tai koulutussopimukseen perustuvat osaamisen
hankkimisjaksot (työpaikkajakso)

• 20 § Työpaikkakyselyn palautteen kerääminen
• 21 § Työpaikkaohjaajakyselyn palautteen kerääminen
• 22 § Työelämäpalautteen kysymykset ja pisteytys
• 23 § Työelämäpalautteen painotus ja laskenta

Voimaantulo
• Uusi asetus voimaan 1.1.2021 eli sovelletaan lähtökohtaisesti
ensimmäisen kerran myönnettäessä vuoden 2021 rahoitusta
• Opiskelijapalautteen keräämistä ja työelämäpalautetta koskevat
säännökset käytäntöön 1.7.2021, sovelletaan ensimmäisen kerran
myönnettäessä varainhoitovuoden 2023 rahoitusta
• varainhoitovuosien 2021-2022 rahoituksessa sovelletaan voimassa olevan
asetuksen opiskelijapalautetta koskevia säännöksiä
• katokorjauskerrointa koskevat muutokset kuitenkin jo varainhoitovuoden
2021 rahoitukseen

• Vuoden 2021 rahoitukseen vaikuttavat asetusmuutokset HE:n
liitteeksi, suoritepäätös eduskuntaehdolla.

