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Tiivistelmä

Vuosina 2003–2007 toteutettavan aikuisten koulutustason kohottamisohjelman, Noste-
ohjelman, tarkoituksena on parantaa enintään perusasteen tutkinnon suorittaneiden
aikuisten työelämässä pysymistä ja urakehitystä, lieventää suurten ikäluokkien eläkkeelle
siirtymisen aiheuttamaa työvoimavajausta ja vaikuttaa työllisyysasteeseen.

Tavoitteeseen pyritään edistämällä ohjelman piiriin kuuluvien henkilöiden hakeutumista
koulutukseen tiedotuksella ja muulla hakevalla toiminnalla (rahoittamalla opintoihin
hakeutumista edistäviä toimia erityisrahoituksella), parantamalla heidän mahdollisuuksiaan
päästä tavanomaisesti rahoitettuun ammatilliseen koulutukseen sekä lisäämällä erityis-
rahoituksella heille tarjolla olevia ammatillisen koulutuksen ja tietokoneen ajokorttikoulu-
tuksen opiskelijapaikkoja sekä lisäämällä erityisrahoituksella heille tarjolla olevia opiskelun
tukitoimia yleissivistävässä ja ammatillisessa koulutuksessa.

Ammatillisen koulutuksen tavoitteena on tutkintojen tai osatutkintojen suorittaminen.
Ohjelmaa toteutetaan opetusministeriön ja työministeriön toimialalla. Opetus-

ministeriön toimialalla pyritään erityisesti työssä olevien ja työministeriön toimialalla
työttömien henkilöiden koulutustason kohottamiseen.

Vuoden 2004 talousarviossa oli opetusministeriön pääluokassa 19,5 milj. euron määrä-
raha edellä mainittua erityisrahoitusta varten. Määrärahan käyttöä sääteli valtioneuvoston
22.1.2004 antama asetus 35/2004 aikuisten koulutustason kohottamiseen myönnettävästä
valtionavustuksesta. Asetuksen mukaan erityisrahoituksella rahoitettava koulutus, tutkinto-
tilaisuudet ja opiskelun tukitoimet on tarkoitettu 30–59-vuotiaille, enintään perusasteen
tutkinnon suorittaneille henkilöille. Lisäksi opiskelun tukitoimiin voidaan myöntää
avustusta perusopetuksen oppimäärän suorittamiseen tähtäävässä koulutuksessa henkilöille,
jotka ovat koulutuksen alkamisvuonna 25–59 -vuotiaita.

Vuoden 2004 aikana eri puolilla maata toimi 65 Noste-hanketta, joista suurin osa oli
alueellisia ja maakunnallisia oppilaitosten yhteistyöhankkeita. Yksi hankkeista oli valtakun-
nallinen hakevan toiminnan hanke. Ruotsinkielisiä hankkeita oli 7. Noste-ohjelman erityis-



rahoitteisen koulutuksen aloitti 5 063 opiskelijaa, joista ruotsinkielisiä oli 144. Tämä
koulutuksen aloittaneiden määrä oli huomattavasti suurempi verrattuna vuonna 2003
koulutuksensa aloittaneiden Noste-opiskelijoiden määrään, joka oli 1 622 opiskelijaa.
Erityisrahoitteisessa koulutuksessa aloittaneista opiskelijoista 56 % aloitti ammatilliseen
tutkintoon tai sen osaan valmistavan koulutuksen. Tietokoneen ajokorttitutkinnon aloitta-
neiden osuus oli 44 %. Tutkintoja ja niiden osia suoritettiin yhteensä 2 238. Kolmasosa
erityisrahoituksella aloittaneista opiskelijoista oli yli 50-vuotiaita. Jo nyt ohjelman toisena
toimintavuonna on myös tiedossa, että Noste-ryhmän opiskelijoiden kokonaismäärä kasvoi
tutkintoon valmistavassa ammatillisessa aikuiskoulutuksessa vuonna 2003 edelliseen
vuoteen verrattuna. Myös alueellinen oppilaitosten välinen yhteistyö sekä työelämäyhteis-
työ on kuluneella ohjelmakaudella vahvistunut.



Sammandrag

Programmet för höjande av utbildningsnivån hos vuxna, Kunskapslyftet, genomförs åren
2003–2007. Syftet med programmet är att förbättra möjligheterna för vuxna som avlagt
examen på högst grundnivå att stanna kvar i arbetslivet och att förbättra deras karriär-
utveckling, lindra arbetskraftsunderskottet till följd av att de stora åldersklasserna går i
pension samt påverka sysselsättningsnivån.

Syftet skall uppnås så att man genom information och annan uppsökande verksamhet
främjar ansökning till utbildning bland dem som omfattas av programmet (special-
finansiering för ansökningsfrämjande åtgärder), förbättrar målgruppens möjligheter att delta
i ordinärt finansierad yrkesutbildning samt med specialfinansiering ökar antalet studieplatser
för målgruppen inom yrkesutbildningen och datakörkortsutbildningen samt med special-
finansiering ökar de studiestödjande åtgärderna för målgruppen inom allmänutbildningen
och yrkesutbildningen.

Målet för yrkesutbildningen är att deltagaren avlägger en examen eller en del av en
examen. Kunskapslyftet genomförs inom undervisningsministeriets och arbetsministeriets
verksamhetsområden. Inom undervisningsministeriets verksamhetsområde är ambitionen
främst att höja utbildningsnivån hos personer i arbete och inom arbetsministeriets
verksamhetsområde hos personer som är arbetslösa.

I budgeten för 2004 fanns under undervisningsministeriets huvudtitel ett anslag på 19,5
miljoner euro för ovannämnda specialfinansiering. Användningen av anslaget reglerades av
statsrådets förordning av 22.1.2004 om statsunderstöd för höjande av utbildningsnivån hos
vuxna (35/2004). Enligt förordningen är de utbildningar, examenstillfällen och studie-
stödjande åtgärder som finansieras med specialfinansiering avsedda för personer i åldern 30–
59 år som inte har avlagt någon examen efter grundnivå. Dessutom är det möjligt att bevilja
understöd för studiestödjande åtgärder i utbildning som syftar till att deltagarna fullgör lä-
rokursen för den grundläggande utbildningen. Det är avsett för personer som är i åldern 25–
59 år det år utbildningen inleds.



Under 2004 fanns de 65 projekt inom ramen för Kunskapslyftet runt om i landet.
Största delen av dem var samarbetsprojekt mellan läroanstalterna på region- och landskaps-
nivå. Ett av projekten var ett riksomfattande projekt för uppsökande verksamhet. De
svenskspråkiga projekten uppgick till 7. Specialfinansierad utbildning inom Kunskapslyftet
påbörjades av 5 063 studerande, av dem 144 svenskspråkiga. Antalet personer som inledde
denna utbildning var betydligt större än antalet studerande som inledde utbildning inom
ramen för Kunskapslyftet år 2003 (1 622 studerande). Av de studerande som inledde
specialfinansierad utbildning inledde 56 % förberedande utbildning för en examen eller en
del av en examen. Andelen studerande som påbörjade utbildning för datakörkort var 44 %.
Sammanlagt 2 238 examina eller delar av examen avlades. En tredjedel av de studerande som
inlett utbildning med specialfinansiering hade fyllt 50 år. Redan nu, under det andra
programåret, vet man också att det totala antalet studerande i Kunskapslyftet steg år 2003
jämfört med året innan när det gäller den yrkesinriktade vuxenutbildning som förbereder
för en examen. Också det regionala samarbetet mellan läroanstalterna samt samarbetet med
arbetslivet har förstärkts under den gångna programperioden.
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1 Yleiskuvaus

Vuosina 2003–2007 toteutettavan aikuisten koulu-
tustason kohottamisohjelman, Noste-ohjelman,
tarkoituksena on parantaa enintään perusasteen tut-
kinnon suorittaneiden aikuisten työelämässä pysy-
mistä ja urakehitystä, lieventää suurten ikäluokkien
eläkkeelle siirtymisen aiheuttamaa työvoimavajausta
ja vaikuttaa työllisyysasteeseen.

Tavoitteeseen pyritään

- edistämällä ohjelman piiriin kuuluvien
henkilöiden hakeutumista koulutukseen
tiedotuksella ja muulla hakevalla toiminnalla
(rahoittamalla opintoihin hakeutumista
edistäviä toimia erityisrahoituksella)

- parantamalla heidän mahdollisuuksiaan
päästä tavanomaisesti rahoitettuun
ammatilliseen koulutukseen sekä

- lisäämällä erityisrahoituksella heille tarjolla
olevia ammatillisen koulutuksen ja tietokoneen
ajokorttikoulutuksen opiskelijapaikkoja sekä

- lisäämällä erityisrahoituksella heille tarjolla
olevia opiskelun tukitoimia yleissivistävässä
ja ammatillisessa koulutuksessa.

Ammatillisen koulutuksen tavoitteena on tutkinto-
jen tai osatutkintojen suorittaminen.

Noste-ohjelma vuonna 2004
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Ohjelmaa toteutetaan opetusministeriön ja työ-
ministeriön toimialalla. Opetusministeriön toimi-
alalla pyritään erityisesti työssä olevien ja työminis-
teriön toimialalla työttömien henkilöiden koulutus-
tason kohottamiseen. Työssä olevilla tarkoitetaan
sekä palkansaajia että yrittäjiä.

Ohjelman piiriin kuuluvien mahdollisuuksia
päästä tavanomaisesti rahoitettuun ammatilliseen
koulutukseen parannetaan informaatio-ohjauksen
keinoin. Opetusministeriö kehotti koulutuksen
järjestäjiä kiinnittämään erityistä huomiota tämän
ryhmän koulutukseen pääsymahdollisuuksiin
valtionosuusrahoitteisessa oppilaitosmuotoisessa ja
oppisopimuskoulutuksena toteutettavassa ammatil-
lisessa lisäkoulutuksessa.

Vuoden 2004 talousarviossa oli opetusministe-
riön pääluokassa 19,5 milj. euron määräraha edellä
mainittua erityisrahoitusta varten. Määrärahan
käyttöä sääteli valtioneuvoston 22.1.2004 antama
asetus 35/2004 aikuisten koulutustason kohottami-
seen myönnettävästä valtionavustuksesta. Asetuksen
mukaan erityisrahoitus on tarkoitettu 30–59 -vuo-
tiaille, enintään perusasteen tutkinnon suorittaneil-
le henkilöille. Lisäksi opiskelun tukitoimiin voidaan
myöntää avustusta perusopetuksen oppimäärän
suorittamiseen tähtäävässä koulutuksessa henki-
löille, jotka ovat koulutuksen alkamisvuonna 25–59
-vuotiaita. Avustuksen toimenpiteet kohdistetaan
pääasiassa työssä oleviin.



2 Aikuisten koulutus-
tason kohottamis-
ohjelman rahoitus

2.1 Valtionosuusrahoitus

Opetusministeriön toimialalla rahoitus ohjelman
toteuttamiseen muodostuu kahdesta pääosasta.

Toisen osan muodostaa valtionosuusrahoitteisen
ammatillisen lisäkoulutuksen suuntaaminen ohjel-
man piiriin kuuluville henkilöille. Opetusministeriö
on päätöksissään (291/430/2003 ja 227/430/
2003), joilla se mitoitti vuonna 2004 ammatillista
lisäkoulutusta ja oppisopimuskoulutuksena toteu-
tettavaa ammatillista lisäkoulutusta, kehottanut
koulutuksen järjestäjiä kiinnittämään erityistä huo-
miota vähiten koulutusta saaneen ryhmän koulutuk-
seen pääsymahdollisuuksiin.

2.2 Valtionavustus

Toisen osan muodostavat lääninhallitusten myöntä-
mät avustukset, jotka sisältyvät vuoden 2004 talous-
arvion momenttiin 29.69.34. Momentilla oli 19.5
milj. euroa. Sen käyttöä sääteli asetus aikuisten kou-
lutustason kohottamiseen myönnettävästä valtion-
avustuksesta (35/2004). Asetuksen mukaan avus-
tuksia voidaan myöntää

Noste-ohjelma vuonna 2004
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- koulutuksen ja tutkintotilaisuuksien
järjestämiseen: ammatilliset perustutkinnot,
ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot ja
niiden osat sekä kansalliset tai eurooppalaiset
tietokoneen ajokortit ja niiden osat

- opiskelun tukitoimiin, mm: opiskeluvalmiuksia
parantavat opinnot, välineaineopinnot, opinto-
ohjaus, opintojen ja opiskelun
henkilökohtaistaminen

- opintoihin hakeutumista edistäviin toimiin,
mm: hakeva toiminta, tiedotus ja ohjaus.

Ohjelman piiriin kuuluvia henkilöitä voidaan ohjata
oppisopimuskoulutuksena toteutettavaan ammatil-
liseen peruskoulutukseen, jonka järjestämiselle
valtionosuusrahoituksella ei ole määrällisiä rajoituk-
sia. Asetuksen 35/2004 mukaan valtionavustuksella
voidaan järjestää myös ammatti- ja erikoisammatti-
tutkintoon tähtäävää koulutusta ja tutkintotilai-
suuksia oppisopimuskoulutuksena.

Oppisopimuskoulutuksena tapahtuvaa ammatil-
lista lisäkoulutusta voitiin järjestää 1.2.2004 alkaen.

Opiskelun tukitoimet voivat kohdistua myös

valtionosuusrahoitteiseen ammatilliseen tutkintoon
tähtäävään koulutukseen sekä perusopetuksen oppi-
määrän suorittamiseen tai kesken jääneiden lukio-
opintojen loppuun suorittamiseen.

Vuoden 2004 määrärahalla arvioitiin voitavan
järjestää koulutusta 7400 koulutuksen aloittajalle,
joista oppisopimuskoulutuksen osuus olisi ollut
1 500–1 800 aloituspaikkaa

2.3 Ohjelman toteutusta
tukevat muut rahoitukset

Rahoitusta varattiin lisäksi projektipäällikön
palkkaus- ja toimintakuluihin, tiedotukseen sekä
seurantaan ja tutkimukseen(momentti 29.69.25).
Tiedotukseen, seurantaan ja tutkimukseen käytet-
tiin  483 911 euroa.

Momentilta 29.69.22./ Ammatillisen aikuiskou-
lutuksen ja vapaan sivistystyön opetus- ja muun
henkilöstön lisäkoulutusohjelmat rahoitettiin 139
364 eurolla lisäkoulutus- ja seminaaritilaisuuksia,
joita järjestettiin valtakunnallisina tilaisuuksina,
alueellisina sekä hankekohtaisina tilaisuuksina.



3 Ohjausryhmä

3.1 Ohjausryhmän tehtävät
ja kokoonpano

Opetusministeriö asetti 24.1.2003 aikuisten koulu-
tustason kohottamisohjelmaa varten ohjausryhmän.
Ryhmän tehtäväksi tuli

1. ohjata aikuisten koulutustason
kohottamisohjelman toteuttamista, seurantaa
ja arviointia ja tehdä aloitteita ohjelman
kehittämiseksi;

2. koordinoida ohjelmaan liittyvää koulutus-,
kehittämis-, tutkimus- ja selvitystoimintaa ja muita
ohjelmaa tukevia toimintoja sekä tehdä aloitteita
ohjelmaa tukevien toimintojen käynnistämisestä;

3. edistää ohjelmaa koskevan informaation
välittymistä ryhmän jäsenten taustayhteisöille
sekä

4. laatia ohjelman loppuraportti sekä vuosittaiset
väliraportit ohjelman toteutumisesta

Opetusneuvos Jorma Aholan puheenjohdolla toimi-
vassa ohjausryhmässä on monipuolinen työelämän
järjestöjen edustus, kuntien, tutkimuksen ja
opetus- sekä työhallinnon edustus. Sihteerinä
toimii ohjelman projektipäällikkö Marja Pakaste.

Noste-ohjelma vuonna 2004
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Ryhmään kutsuttiin seuraavat henkilöt:

- opetusneuvos Jorma Ahola
Opetusministeriö (pj)

- ap.osastopäällikkö Pentti Aho
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

- professori Ari Antikainen
Joensuun yliopisto

- järjestöagronomi Marjatta Boman
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK

- koulutus- ja työvoimapoliittinen asiamies
Mervi Huuskonen
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK

- sivistystoimentarkastaja Kauko Kunnari
Lapin lääninhallitus

- työmarkkinaneuvos Tuija Leminen
Työministeriö

- koulutuspäällikkö Markku Liljeström
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK

- johtaja Martti Pallari
Suomen Yrittäjät

- sivistystoimentarkastaja Jukka Peltokoski
Länsi-Suomen lääninhallitus

- erityisasiantuntija Päivi Rajala
Suomen Kuntaliitto

- projektipäällikkö Aino Rikkinen
Opetushallitus

- koulutuspoliittinen asiamies Heikki Suomalainen
Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto TT

- ylitarkastaja Mika Tammilehto
Opetusministeriö

- koulutuspoliittinen asiamies Tarja Tuominen
Palvelutyönantajat

Johtaja Martti Pallarin sijaisena on toiminut koulu-
tusasiamies Veli-Matti Lamppu Suomen Yrittäjät
ry:stä. Työmarkkinaneuvos Tuija Lemisen sijaisena
on toiminut ylitarkastaja Heikki Ravantti.

3.2 Ohjausryhmän toiminta

Ohjausryhmä on kokoontunut vuonna 2004 kuusi
kertaa. Ohjausryhmä tutustui vuoden aikana
kolmeen Noste-hankkeeseen. Helmikuussa 2004
ohjausryhmä teki tutustumismatkan Turkuun ja
Naantaliin tutustuen InNoste -hankkeeseen.
Maaliskuussa Etelä-Karjalassa toimivan EKA-
Nosteen projektipäällikkö Juha Kiuru esitteli
Lappeenrannan työvoimatoimiston apulaisjohtaja
Reijo Hannikaisen kanssa yhteistä hankettaan.
Joulukuun ohjausryhmän kokouksessa projektipääl-
likkö Jouni Kyllönen oli esittelemässä Pedaklusteri-
hanketta.

Ohjausryhmä seurasi vuoden jokaisessa kokouk-
sessa ohjelman edistymistä koulutuksen HANKI-
raportoinnin perusteella: aloittaneiden opiskelijoi-
den ja tutkintojen määrien perusteella sekä määrä-
rahojen jakautumista eri koulutusalojen koulutuk-
seen ja ohjelman eri toimenpiteille. Myös
Noste-ohjelman seuranta- ja arviointitutkimuksesta
raportoitiin kokouksissa.

Ohjausryhmä asetti ryhmän selvittämään Noste-
hallinnoinnin ongelmia. Ryhmä teki 26.8. valmis-
tuneen raportin, joka toimitettiin ohjausryhmälle ja
lääninhallituksille.

Huomiota kiinnitettiin syyskaudella oppisopi-
muskoulutuksen hitaaseen käynnistymiseen Noste-
valtionavustuksella. Mika Tammilehto selvitteli
asiaa kyselyn avulla, jonka käsittelyä jatketaan.
Ohjausryhmä kävi syyskaudella Tampereen yliopis-
ton AkTkk:n erikoistutkija Seija Mahlamäki-
Kultasen vetämän keskustelun Noste-ohjelman
vaikuttavuudesta. Vilkas keskustelu nauhoitettiin
tutkimusta varten.

Loppuvuonna ohjausryhmä kävi keskustelua
hankkeen epätasaisesta käynnistymisestä ja rahoi-
tuksen epätasaisesta kulumisesta. Tämän johdosta
tehtiin suositus määrärahoituksen osittamisesta
vuonna 2005, siten että 5/6 vuoden rahoituksesta
jaetaan vuoden alussa ja 1/6 myöhemmin, kun on
näyttöä koulutuksen käynnistymisestä ja tarpeista.

Vuoden viimeisessä kokouksessa käsiteltiin
vuoden 2005 toimintasuunnitelma.
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4 Lääninhallitusten
toiminta Noste-
ohjelmassa

Lääninhallitukset käsittelivät valtionavustushake-
mukset ja myönsivät avustukset valtionavustuslain
(688/2001) ja valtioneuvoston antaman asetuksen
(35/2004) nojalla. Erityisesti Noste-ohjelman
rahoitukseen liittyvää tiedotusta ja neuvontaa on
tehty kaikissa lääninhallituksissa ja niiden eri toimi-
pisteissä. Lääninhallitusten edustajat ovat osallistu-
neet voimavarojensa mukaan hankkeiden ohjaus-
ryhmien kokouksiin. Myös yhteisiä tilaisuuksia
läänin alueen Noste-hankkeille on järjestetty. Lää-
ninhallitukset ohjasivat hankkeiden Työelämän
Nostepäivien järjestämistä, joiden järjestämiseen
myönnettiin momentilta 29.69.25 rahoitusta
yhteensä 77 500 euroa. Näiden päivien tarkoituk-
sena oli vahvistaa alueellista työelämäyhteistyötä
Noste-hankkeissa.

Lääninhallitusten Noste-vastuullisten ja opetus-
ministeriön yhteinen neuvottelupäivä järjestettiin
19.10. Tässä kokouksessa käytiin AkTkk:n Noste-
tutkijoiden läsnä ollessa arvioivaa keskustelua hank-
keiden tilanteesta. Toinen lääninhallitusten edusta-
jien palaveri järjestettiin 9.12. Tämä koski HANKI-
rekisteriä käsitteleviä lääninhallitusten henkilöitä.
Tavoitteena oli yhtenäistää rekisterin käytäntöjä ja
vähentää erilaisia tulkintoja, kun hankekohtaisia
tietoja viedään rekisteriin.

Noste-ohjelma vuonna 2004
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5 Noste-ohjelma
työministeriön
hallinnonalalla

Työministeriön hallinnonalalla aikuisten koulutus-
tason kohottamisohjelmaa toteutetaan olemassa
olevia palveluita ja resursseja suuntaamalla. Erillis-
rahoitusta ohjelmaan ei ole käytettävissä.

Noste-ohjelman kannalta keskeisimpiä palvelu-
muotoja ovat seuraavassa kuvatut työhallinnon
ammatillisen kehittymisen palvelut. Lisäksi työminis-
teriö on käynnistänyt muutamia Noste-ohjelmaa
tukevia kehittämishankkeita, esimerkiksi aikuisten
koulutukseen ohjaaminen ja motivointi (AIKOO)
-hankkeen, jonka hankeraportti löytyy osoitteesta
www.mol.fi /koulutus/aikoo.html.

5.1 Työvoimakoulutus

Työvoimakoulutuksen tarkoituksena on työmarkki-
noiden toimivuuden parantaminen; osaavan työ-
voiman saatavuuden turvaaminen ja työvoima-
kapeikkojen ehkäisy. Opiskelija-valinnoissa ei
Noste-ryhmää kuitenkaan aseteta erityisasemaan,
vaan valinnoissa sovelletaan normaaleja työvoima-
poliittisia perusteita.

Työttömistä työnhakijoista on vailla toisen asteen
tutkintoa 39 %. Työministeriön paino-pistelinjaus
korostaa tutkintotavoitteisen koulutuksen lisäämis-
tä, sillä ammatillisen koulutuksen puute on keskei-
nen työllistymisen este. Koulutusta suunnataan työ-

Noste-ohjelma vuonna 2004
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voima-pulasta kärsiville aloille ja se suunnitellaan
yritysten työvoima- ja osaamistarpeiden mukaisesti.
Tutkintotavoitteisen koulutuksen osuus työvoima-
koulutuksesta on noin 60 %.

5.2 Koulutuksesta
tiedottaminen ja neuvonta

Työvoimatoimiston koulutus- ja ammattitietopalve-
lusta saa tietoa koulutusmahdollisuuksista, opinto-
jen rahoituksesta sekä aloista ja ammateista. Koulu-
tusneuvojat vastaavat kysymyksiin henkilökohtaises-
ti ilman ajanvarausta. Heidät tavoittaa myös puhe-
limella ja sähköpostilla – yhteystiedot löytyvät
työvoimatoimistojen omilta internet-sivuilta. Itse-
näisesti tietoa voi etsiä koulutusta ja työelämää
käsittelevistä julkaisuista: koulutusoppaista, opinto-
oppaista, videoista ja oppilaitosten esitteistä, jotka
on koottu työvoimatoimiston lukutilaan. Osaa
aineistosta voi lainata. Koulutus- ja ammattitieto-
palvelu toimii myös internetissä – mm. sähköinen
Aikuiskoulutusinfo, josta löytyy tärkeimmät linkit
oman ammatillisen kehittymisen suunnitteluun.

5.3 Ammatinvalinta- ja
urasuunnittelupalvelut ja
kuntoutuksen palvelut

Työvoimatoimiston ammatinvalinta- ja urasuunnit-
telupalvelut tukevat Noste-ohjelmaa auttamalla
henkilöä löytämään ratkaisuja ammatinvalintaan,
työhön tai koulutukseen liittyvissä kysymyksissä.
Palvelun tavoitteena on selvittää henkilön edellytyk-
siä, tavoitteita ja vaihtoehtoja koulutuksessa ja työ-
elämässä. Henkilö määrittelee omat tavoitteensa ja
asiantuntija tukee ratkaisujen löytämistä yhteisessä
keskustelussa. Palvelujen tueksi käytetään tarvittaes-
sa soveltuvuustestejä, työ- ja koulutuskokeiluja tai
terveydentilan tutkimuksia. Omatoimista urasuun-
nittelua tukevat myös erilaisia internet -palvelut.
Niiden avulla asiakas voi hankkia tietoa koulutuksen
ja työelämän mahdollisuuksista sekä arvioida omia
kiinnostuksiaan ja tavoitteitaan.

Ammatillisen kuntoutussuunnittelun palvelut

auttavat asiakasta tekemään työhön ja koulutukseen
liittyviä ratkaisuja, joissa vamman tai sairauden
aiheuttama haitta otetaan yksilöllisesti huomioon.

5.4 Muu Noste-ohjelmaa
tukeva toiminta

Työhallinto tarjoaa henkilökohtaisten palvelujen li-
säksi verkkopalveluita kaikkien kansalaisten käyttöön
osoitteessa www.mol.fi. Työhallinnon virkailijoiden
käytössä on edelleen työhallinnon sisäisellä sähköi-
sellä foorumilla oma Noste-foorumi, jolla tiedote-
taan ajankohtaisista Noste-ohjelmaan liittyvistä asi-
oista ja josta tiedonhakija pääsee myös Noste-ohjel-
man omille sivuille www.noste-ohjelma.fi.



6 Tiedotustoiminta
ja hankeyhteistyö

6.1 Valtakunnallista tiedotusta

6.1.1 Esitteet ja julisteet

Elokuussa 2004 valmistui uusi yleisesite Nostetta
työhön ja elämään (30 000 kpl), Nostetta -lehti
(30 000 kpl) ja kaksi julistetta, Kaivuri ja Soppa-
kattila (5 000 kpl). Lisäksi Noste on mukana työ-
ministeriön/ Hallituksen työllisyysohjelman tuotta-
massa Hyvää työaikaa! -esitteessä, joka on työelämän
kehittämishankkeita kuvaava vuoden loppupuolella
ilmestynyt esite.

6.1.2 Ohjelman www-sivusto

Noste-ohjelman sivustoa www.noste-ohjelma.fi on
laajennettu ohjeistoilla ja kokousmuistioilla, opiske-
lijahaastatteluilla ja -kuvauksilla ja tapahtumauuti-
silla. Valtionavustuksen hausta vuonna 2005 ilmoi-
tettiin myös www-sivustolla. Teknisestä ylläpidosta
vastaa Jalasjärven ammatillisen aikuiskoulutuskes-
kuksen tietohallinto.

6.1.3 Tiedotustilaisuudet

Keskitetysti järjestettiin kaksi tiedotustilaisuutta
toinen 26.8. Helsingissä Ravintola Uni Cafessa ja
toinen 5.10. Potkua Nosteelle -seminaarin yhtey-
dessä Tampereella. Helsingin tiedotustilaisuuteen
osallistui parikymmentä henkilöä, joiden joukossa

Noste-ohjelma vuonna 2004
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oli muutama toimittaja. Tampereen tilaisuuteen ei
osallistunut yhtään toimittajaa.

6.1.4. Seminaarit, luennot
ja neuvonta

. Valtakunnallinen Potkua Nosteelle -seminaari
järjestettiin 5.–6.10. Tampereella. Seminaariin
osallistui oli noin 100 alueellisten Noste-
hankkeiden edustajaa.

- Kauniaisissa pidettiin noin 30 Nosteen
projektipäällikölle kehittämisseminaari
25.–26.11.

- Noste-ohjelman puitteissa projektipäällikkö
osallistui luennon kera useisiin
seminaaritilaisuuksiin, joista
suurimmat olivat:
- Olenko erilainen oppija?
  9.–11.9. Erilaisten oppijoiden liiton seminaari
  Helsingissä
- Kuntakoulutuksen Ammatillinen koulutus 2005
  -seminaari 7.–9.10. Helsinki-Tukholma
- SAK:n pätevyysluotsitoimintaa koskeva Osaava
  pärjää -seminaari 30.10.–1.11.
  Helsinki-Tukholma
- OAJ:n seminaari 28.8. Lahdessa
- Aihetta Nosteeseen 17.–18.5. Helsingissä
- Henkilöstön kehittämisen uudet eväät 4.11.
  Hakeva-projektin seminaari Lahdessa
- Kansallinen ohjausalan konferenssi
  11.–12.11. Jyväskylässä
- AiHe-seminaari 1.–2.12. Hämeenlinnassa
- Ikääntymishaasteet työelämässä -foorumit 15.6.
  ja 30.11. Helsingissä (TELA Työeläke-
  vakuuttajat ja työelämän kehittämisohjelmat
  Veto, Tykes, KESTO ja Noste)

6.1.5 Muu tiedotus

Sävelradio tuotti vuoden aikana sarjan Noste-ohjel-
man tietoiskuja ja toimitti myös Noste-opiskelijoi-
den ja kouluttajien haastattelusarjan.

Noste on mukana TELA Työeläkevakuuttajien
ylläpitämässä portaalissa www.tyoura.fi sekä useissa
lehtijutuissa.

6.2 Hankeyhteistyö

Noste-ohjelma ja opetushallituksen aikuisopiskelun
henkilökohtaistamista kehittävä AiHe-projekti ovat
pyrkineet tietoisesti lisäämään yhteistyötä vuoden
2004 aikana osallistumalla yhteisiin seminaareihin
tiedon välityksen parantamiseksi ja hyvien käytäntö-
jen ja kehittämistoiminnan tulosten levittämiseksi.

Eri ministeriöiden hallinnoimat työelämän ja
osaamisen kehittämiseen tähtäävät projektit sekä
työeläkeuudistuksen tiedottamisesta vastaavat tahot
TELA Työeläkevakuuttajat ja ETTK Eläketurvakes-
kus ovat tehneet säännöllistä tiedonvaihtoa. Yhteis-
työn muotoja ovat olleet yhteiset palaverit, tiedot-
tavat seminaarit (Ikäfoorumit), yhteinen esite ja por-
taali  Em. projekteja ovat Veto (Sosiaali- ja terveys-
ministeriö), Tykes (Työministeriö), Noste
(Opetusministeriö) sekä Kesto (Työterveyslaitos).
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7 Noste-hankkeita
tukevat kouluttaja-
koulutukset ja
tilaisuudet

Hämeen ammatillisen korkeakoulun koordinoimana
yhteistyössä Oulun seudun ammatillisen korkea-
koulun kanssa toteutettiin Noste-ohjelman koulut-
tajien/opettajien koulutusta. Alueellisten koulutus-
päivien (8 kpl) tavoitteena oli kouluttajien pedago-
gisten valmiuksien kohottaminen. Näiden alueelli-
sesti yhteisten päivien lisäksi hankkeille jaettiin
talousarvion tilijaottelun momentilta 29.69.22.07
124 500 euroa käytettäväksi hankkeiden itse toteut-
tamiin koulutusohjelmiin.

Noste-ohjelma vuonna 2004
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8 Seurannan ja
arvioinnin
organisointi

Noste-ohjelman seuranta ja arviointi tapahtuu usei-
den tietolähteiden avulla.

Tiedon tuottajat ja tietolähteet on koottu
kuvioon 1.

Valtionosuusrahoitteisessa koulutuksessa opiske-
levien vailla perusasteen jälkeistä koulutusta olevien
30–59 -vuotiaiden määrien kehitystä seurataan
Tilastokeskuksen tuottamien koulutustilastojen
valossa.

Valtionavusteisella ns. erityisrahoituksella opis-
kelevien määrien kehitystä seurataan OPTI/HANKI
-tietojärjestelmään tallennettujen tietojen perusteel-
la. Tähän rekisteriin lääninhallitukset tallentavat
kaikki Noste-ohjelman valtionavustuspäätökset,
maksetut avustukset sekä koulutuksen aloitusilmoi-
tusten ja maksatushakemusten sisältämät opiskelija-
ja koulutustiedot.

Noste-ohjelman laadullista arviointia ja seurantaa
tehdään Tampereen ja Joensuun yliopistossa
toimeksiantotutkimusten avulla. Em. tutkimustoi-
minta kohdistuu hakevaan toimintaan, koulutuksen
neuvontaan ja opiskeluun ohjaukseen, työn yhtey-
dessä tapahtuvaan opiskeluun (työssä oppiminen)
sekä koulutuksen järjestäjien alueelliseen verkosto-
toimintaan.

Ohjelman toteutumisen ja vaikutusten seuranta

Noste-ohjelma vuonna 2004
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ja arviointi jatkui vuonna 2004 kolmessa tutkimus-
yksikössä. Joensuun yliopiston sosiologian laitos jat-
koi hakevan toiminnan tukimustaan, josta se julkaisi
väliraportin, Hanne Kokkila, Noste-hankkeiden ha-
keva toimina vuonna 2003. Tampereen yliopiston
kasvatustieteiden tiedekunnan Eduta-instituutti
teki työssä oppimista koskevaa tutkimusta, josta
loppuraportti ilmestyi vuoden lopulla: Marjut
Silvennoinen, Tutkimus tavoista tukea ja ohjata
ammatillista kehittymistä Noste-koulutuksissa,
2004. Tampereen yliopiston Ammattikasvatuksen
tutkimus- ja koulutuskeskus (AkTkk) jatkoi koulu-
tuksen järjestäjien verkostoitumista koskevaa
arviointitutkimusta, johon tutkimukseen sisältyy
myös opiskeluun ohjauksen ja neuvonnan yhteis-
työmuodot sekä jatkossa vuonna 2005 työssä oppi-
misen arviointia ja ohjelman vaikuttavuusarviointia.

Väliraportti Seija Mahlamäki-Kultanen ja Kirsti
Hulkari, Noste-ohjelman arviointitutkimuksesta
valmistui 14.6.2004.  Joensuun yliopiston edusta-
jat Hanne Laukkanen ja Ari Antikainen ja Tampe-
reen yliopiston AkTkk:n edustajat Seija Mahla-
mäki-Kultanen ja Kirsti Hulkari ovat raportoineet
tutkimuksiensa tuloksista ohjausryhmälle ja useissa
seminaareissa ja koulutustilaisuuksissa. Raportit
ovat käytettävissä myös Noste-ohjelman www-
sivuston välityksellä.

Opetusministeriön asettama tutkimusohjelma-
ryhmä kokoontui kolme kertaa vuonna 2004.
Ryhmän tavoitteena on toimia Noste-ohjelmaan
liittyvän tutkimuksen tiedotus- ja keskustelufooru-
mina ja edistää yhteistyötä tutkimushankkeiden
kesken.

Kuvio 1. Noste-ohjelman seuranta ja arviointi vuonna 2004



9 Noste-ohjelman
toteutuminen
vuonna 2004

9.1. Hankkeet ja hanke-
verkostot vuonna 2004

Noste-hankkeita oli vuoden 2004 aikana käynnissä
65, joista suurin osa oli alueellisia ja maakunnallisia
yhteistyöhankkeita. Ruotsinkielisiä hankkeita oli 7.
Maassa on yksi valtakunnallinen hakevan toiminnan
hanke, jota koordinoi SAK.

Hankkeiden kokonaislukumäärä on säilynyt lähes
samansuuruisena, vaikka jonkun verran elämistä
hankkeiden sisällä on tapahtunut: joitakin yhdisty-
misiä, jokunen uusi on lähtenyt käyntiin ja pari
yksittäistä koulutushanketta on lakannut toimi-
masta Oulun läänissä.

1.12.2003 mennessä toimeenpannussa vuoden
2004 valtionavustusten haussa haettiin avustuksia
lähestulkoon samoissa koalitioissa, jotka olivat muo-
dostuneet jo kevätkaudella ohjelman alkaessa. Lisäk-
si haettiin valtionavustusta 13 valtakunnalliseen
hankkeeseen. Lääninhallitukset ottivat kantaa yhtei-
sessä kokouksessaan valtakunnallisiin hanke-esityk-
siin. Noste-hankkeiden kriteerit täyttävät hanke-esi-
tykset haluttiin alueellistaa. Samoin lääneissä ohjat-
tiin uusia kiinnostuneita koulutuksen järjestäjiä
liittymään jo muodostettuihin alueellisiin yhteis-
työryhmiin. Kaikki Noste-hankkeet yhteistyöoppi-
laitoksineen löytyvät sivustolta www.noste-ohjelma.fi
hankeluettelosta ja hankerekisteristä.

Noste-ohjelma vuonna 2004
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Hankeverkostot voidaan tyypitellä seuraavasti:

- alueellisia, monialaisen koulutustarjonnan
kattavia

- alueellisia melko monialaisia
- maakunnallisia, monialaisen koulutustarjonnan

kattavia
- maakunnallisia ja melko monialaisia
- ammattialakohtaisia tai erikoistuneita
- ruotsinkielen perusteella muodostettuja

Kaikille hankkeille 1.2.2005 lähetetyn kyselyn
perusteella 19 ilmoitti, että verkostolla on toimin-
nassa keskitetty opiskeluun ohjauksen ja tiedotuk-
sen malli ns. yhden luukun malli. Useissa tapauksis-
sa tämä ns. ohjauskeskus merkitsee projektipäälli-
kön toimintaa, joka sisältää projektin hallinnointi-
tehtäviä ja asiakasneuvontaa ja -ohjausta. Kokemukset
hankkeiden yhteisistä opiskelijoiden "ohjauskeskuk-
sista" ovat enimmäkseen hyvät hankkeiden itse-
arvioinnin perusteella (Seija Mahlamäki-Kultanen,
Kirsti Hulkari, AkTkk 2004).

Tutkijat Seija Mahlamäki-Kultanen ja Kirsti
Hulkari ovat Noste-ohjelman verkostoitumista kos-
kevassa raportissaan (2004) esittäneet arvionaan,
että kumppanuus hankkeissa ei ole keskimäärin
edennyt kuitenkaan tavoitteiden mukaisesti. Noste-
hankkeet eivät vielä arvioinnin mukaan toimi riittä-
vän tehokkaasti. Muun muassa kolmikantaperi-
aatteen ja kumppanuuden kaikkia mahdollisuuksia
ei ole vielä tiedostettu tai hyödynnetty asiakas-
lähtöisyyden aikaansaamiseksi. Osasta ( n. 30) ver-
kostoja puuttuu vielä myös työelämäjärjestöjen eri
osapuolet. Varsinkin isojen maakunnallisten verkos-
tojen rakentaminen on vaatinut ja vaatii edelleenkin
aikaa. Verkostojen rakentumista ja kehittymistä
pyritään tukemaan antamalla hankeverkostoille tut-
kimuksen avulla itsearvioinnin aineksia ja välineitä.
Arviointikyselyssä(Mahlamäki-Kultanen, S. ja
Hulkari K. 2004) projektikoordinaattorit ja oppilai-
tosten yhdyshenkilöt ovat omana näkemyksenään
tuoneet esiin myönteisenä ohjelman tuloksena
oppilaitosverkostojen ja -yhteistyön sekä työelämä-
yhteistyön vahvistumisen Noste-ohjelman aikana.

9.2 Noste-kohderyhmä valtion-
osuusrahoitteisessa tutkintoon
valmistavassa ammatillisessa
koulutuksessa ja tutkinto-
tavoitteisessa työvoima-
koulutuksessa vuonna 2002
ja 2003

Noste-ohjelman tulosten arvioinnin kannalta on
tärkeä tietää, kuinka paljon vailla perusasteen
jälkeistä tutkintoa olevia Noste- ikäryhmän so. 30–
59 -vuotiaita aikuisia on ollut tutkintoon johtavas-
sa koulutuksessa ennen Noste-ohjelman alkamista.
Siksi tietoja on kerätty vuoden 2002 opiskelijatilan-
teesta.

Oheisissa taulukoissa 1–4 on koottu vertailta-
vuuden helpottamiseksi rinnakkain enintään perus-
asteen tutkinnon omaavien 30–59 -vuotiaiden osal-
listuminen ammatilliseen tutkintoon valmistavaan
koulutukseen vuonna 2002 ja 2003, joka oli ensim-
mäinen Noste-ohjelman toteuttamisvuosi. Opiske-
lijatiedot perustuvat Tilastokeskuksen kokoamiin
tilastoihin 20.9.2002 ja 20.9.2003 tilanteesta.

Vailla perusasteen jälkeistä koulutusta olevien
30–59 -vuotiaiden aikuisten määrä toisen asteen
ammatillisessa koulutuksessa on pysynyt käytännös-
sä samansuuruisena vuosina 2002 ja 2003. Määrä
on vajaa 11 000 henkilöä (taulukko 4).

Noste-ryhmän lukumäärä on kuitenkin kehitty-
nyt myönteiseen suuntaan oppilaitosmuotoisessa
koulutuksessa. Tämä koskee sekä perustutkintoon
että ammattitutkintoon ja erikoisammattitutkin-
toon valmistavaa koulutusta. Taulukosta 1 käy ilmi,
että vuonna 2002 ryhmän määrä oli yhteensä
4 654 opiskelijaa kun sen sijaan vuonna 2003 vas-
taavan ryhmän koko oli noussut 5 112 henkilöön.

Erityisen myönteinen on oppilaitosmuotoisen
ammatilliseen perustutkintoon valmistavan koulu-
tuksen sisällä tapahtunut muutos: Näyttötutkin-
toon valmistavassa koulutuksessa opiskelevien osuus
on noussut vuoden 2002 1 679 opiskelijasta
vuonna 2003 2 069 opiskelijaan.
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Vastaavaa suuntaa ei ole valitettavasti havaittavis-
sa oppisopimuskoulutuksen kohdalla. Sekä perus-
tutkintoon valmistavassa koulutuksessa että lisäkou-
lutuksessa Noste-ryhmän opiskelijamäärä on vähen-
tynyt.

Vuoden 2002 määrä, 5467 opiskelijaa, putosi
vuonna 2003 4898 opiskelijaan (taulukko 2).

Vuonna 2003 Noste-ohjelman valtionavustuksel-
la ei ollut vielä mahdollista rahoittaa oppisopimus-
muotoista lisäkoulutusta, mutta opetusministeriö
ohjasi lisäkoulutuspaikkojen suuntaamista esittä-
mällä tämän ryhmän yhdeksi koulutuksen painopis-
tealueista.

Taulukko 1. Noste-ryhmä valtionosuusrahoitteisessa oppilaitosmuotoisessa koulutuksessa

vuonna 2002 ja 2003

Oppilaitosmuotoinen ammatillinen koulutus 2002    2003

Ammatilliseen perustutkintoon valmistava koulutus / yhteensä 3 294   3 536

- naisten määrä    2193 2363

- ruotsinkieliset    148   148

Opetussuunnitelmaperusteinen   1 615  1 467

- naisten määrä    1 016 884

- ruotsinkieliset  70 56

Näyttötutkintoon valmistava    1 679 2 069

- naisten määrä    1 177 1 479

- ruotsinkieliset   78  92

Ammattitutkintoihin ja erikoisammattitutkintoihin valmistava yhteensä    1 360 1 576

- naisten määrä 698  873

- ruotsinkieliset       64 64

Ammattitutkintoon valmistava koulutus  1 157 1 333

- naisten määrä  634 790

- ruotsinkieliset      55  56

Erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus  203  243

- naisten määrä 64  83

- ruotsinkieliset 9 8

Kaikki yhteensä   4 654 5 112

- naisten määrä   2 891 3 236

- ruotsinkieliset    212     212
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Taulukko 2. Noste-ryhmä valtionosuusrahoitteisessa oppisopimusmuotoisessa koulutuksessa

vuonna 2002 ja 2003

Oppisopimuskoulutus    2002    2003

Ammatilliseen perustutkintoon valmistava koulutus 2 561 2 356

- naisten määrä    1 799    1 625

- ruotsinkieliset      84     98

Ammattitutkintoihin ja erikoisammattitutkintoihin valmistava yhteensä 2 906 2 542

- naisten määrä    1 536    1 282

- ruotsinkieliset  87  128

Ammattitutkintoon valmistava koulutus  2 303 1 882

- naisten määrä 1 300 1 013

- ruotsinkieliset 71 105

Erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus    603  660

- naisten määrä 236 269

- ruotsinkieliset 16 23

Kaikki yhteensä 5 467 4 898

- naisten määrä   3 335 2 907

- ruotsinkieliset   171    226
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 Taulukko 3. Noste-ryhmä tutkintotavoitteisessa työvoimakoulutuksessa vuonna 2002 ja 2003

Työvoimakoulutus    2002     2003

Ammatilliseen perustutkintoon valmistava koulutus / yhteensä 323 227

- naisten määrä    119   113

- ruotsinkieliset 4    4

Opetussuunnitelmaperusteinen     10   3

- naisten määrä 4 -

- ruotsinkieliset - -

Näyttötutkintoon valmistava     313   224

- naisten määrä 115   113

- ruotsinkieliset 4 4

Ammattitutkintoon ja erikoisammattitutkintoon valmistava yhteensä 427 281

- naisten määrä 302 178

- ruotsinkieliset 5 3

Ammattitutkintoon valmistava koulutus     414    277

- naisten määrä 295    177

- ruotsinkieliset 4 2

Erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus  13 4

- naisten määrä 7 1

- ruotsinkieliset 1 -

Kaikki yhteensä 750  508

- naisten määrä 421 291

- ruotsinkieliset 9 7

Tilastokeskuksen tilastoinnin mukaan työvoima-
koulutuksessa olevien Noste-ryhmään kuuluvien
henkilöiden lukumäärä on vähentynyt vuosina
2002–2003 750 henkilöstä 508 henkilöön (tauluk-
ko 3). Lukumääriin on kuitenkin syytä suhtautua
varauksellisesti sen vuoksi, että Tilastokeskuksen

kokoamat työvoimakoulutusta koskevat tiedot
eroavat työministeriön tilastoinnista. Työministeriön
oman seurannan mukaan esim. työvoimakoulutuk-
sena tutkinnon suorittaneiden lukumäärätiedot
vuodelta 2003 ovat noin 10 % korkeammat kuin
tilastokeskukselta saadut tiedot.
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Taulukko 4. Noste-ryhmä toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa (sis. myös työvoimakoulutuksen)

sekä lukiossa

   2002     2003

Ammatillinen koulutus 10 871 10 518

- naisten määrä   6 647 6 434

- ruotsinkieliset 392 445

Lukio 1 182 915

Yhteensä 12 053 11 433

9.3 Ohjelman toteutumisen
tarkastelua valtionavusteisen
ammatillisen koulutuksen
osalta

9.3.1 Koulutuksen aloittaneet
opiskelijat

Vuonna 2004 koko maassa aloitti Noste-ohjelman
mukaisen erityisrahoitteisen koulutuksen 5063
opiskelijaa, joista ruotsinkielisten opiskelijoiden
osuus oli 144 opiskelijaa. Oppilaitosmuotoisen
koulutuksen aloitti yhteensä 4815 ja oppisopimus-
muotoisen koulutuksen 248 henkilöä. Liitteenä 2
on taulukko lääneittäin vuonna 2004 erityisrahoit-
teisen Noste-koulutuksen aloittaneista ja suorite-
tuista tutkinnoista.

Kun vertaa opiskelijoiden määrää aloitusvuoteen
2003, jolloin opiskelun aloitti 1622 opiskelijaa, on
kehitys ollut huomattava. Koko vuoden 2004
tavoitteeksi oli asetettu kuitenkin 7400 koulutuk-
sen aloittavaa opiskelijaa, joista oppisopimuskoulu-
tuksen osuuden arvioitiin olevan 1 500–1 800 aloi-
tuspaikkaa. Tähän tavoitteeseen ei siis päästy.

Käytännöllisesti katsoen kaikki rahoitus oli kui-
tenkin sidottu päätöksiin: 27.1.2005 valtion-
avustuspäätöksin oli sidottu 31,275 milj. euroa
käytettävissä olleesta 31,5 milj. eurosta, joka oli
vuosien 2003 ja 2004 yhteenlaskettu määräraha
tulo- ja menoarviossa .

Liitteenä 2  on taulukko lääneittäin vuonna 2004

Noste-koulutuksen (valtionavusteinen) aloittaneista
ja suoritetuista tutkinnoista.

Käytettävissä olleella rahoituksella ei itse asiassa
olisi ollut mahdollista saavuttaa tavoitteeksi asetet-
tua aloittavien opiskelijoiden määrää kuin järjestä-
mällä lyhytkestoisempaa koulutusta sekä suhteelli-
sesti huomattavasti enemmän oppisopimusmuotois-
ta koulutusta. Tietotekniikan ajokorttikoulutus,
joka on ammatillisiin tutkintoihin valmistavaa
koulutusta lyhytkestoisempaa painottui kuitenkin
kokonaisopiskelijamäärässä melko suureksi, sillä
43,8 % koko opiskelijamäärästä aloitti tietoteknii-
kan ajokorttikoulutuksen.

Oppisopimuskoulutuksen kustannukset ovat
alhaisemmat. Siten suurempi osuus oppisopimus-
koulutusta olisi mahdollistanut opiskelun suurem-
malle opiskelijamäärälle.

Oppisopimuskoulutus oli vuonna 2004 Noste-
vaihtoehtona ensimmäistä vuotta, joten koulutuksen
liikkeelle lähtö oli hitaampaa. Hallintokäytäntöjen
erillisyys ja moniportaisuus aiheuttaa myös toiminnal-
lista viivettä, kun yhteistyötä käynnistetään. Tämän
suuntaisia vastauksia saatiin tiedustelussa (Mika Tam-
milehto, joulukuu 2004), joka suunnattiin oppisopi-
muskoulutuksen hallintoa toteuttaville virkamiehille.

Joensuun yliopiston seurantatutkimuksen mu-
kaan sukupuolijakauma on samansuuntainen kuin
muussakin aikuiskoulutuksessa. Noste-opiskelijoista
naisia on noin kaksi kolmasosaa.

Työttömiä opiskelijoista oli seurantatutkimuksen
mukaan noin 5 %.
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 Kuvio 2 osoittaa koulutuksen aloittaneiden opis-
kelijoiden jakautumisen iän perusteella.

Noin kolme neljäsosaa opiskelunsa vuonna 2004
aloittaneista Noste-opiskelijoista oli yli 40-vuotiaita.
Yli kolmasosa opiskelijoista oli yli 50-vuotiaita.

Tämä osoittaa Noste-ohjelman tavoittaneen sitä
väestön osaa, joka aikuiskoulutukseen osallistumis-
tutkimusten mukaisesti on vaikeimmin koulutuk-
seen motivoitavissa. Hanne Kokkilan (2003)
Aikuiskoulutus 2000 -tutkimuksen aineistosta teke-
män analyysin perusteella enintään perusasteen
suorittaneiden 30-54-vuotiaiden ryhmässä yli 45-
vuotiaiden koettu koulutustarve oli huomattavasti
harvinaisempaa nuorempaan ikäluokkaan verrattuna.

9.3.2 Opiskelijat koulutusaloittain

Koulutusalat painottuvat luonnollisesti alueittain
elinkeinoelämän rakenteen mukaan, joten valtakun-
nallinen yhteenveto antaa keskimääräisen kuvan
koko maan tilanteesta. Kuvio 3 kuvaa vuonna 2004
aloittaneiden opiskelijoiden suhteellista jakautumis-
ta eri koulutusaloille. Aloittaneiden opiskelijoiden
kokonaismäärästä 43,8 % aloitti tietotekniikan ajo-
korttikoulutuksen. Ammatillisessa koulutuksessa
eniten on aloitettu matkailu-, ravitsemisalan- ja

talousalan koulutusta ( 15 %, 783 opiskelijaa). Seu-
raavaksi vuorossa ovat tekniikka ja liikenne (14 %,
692 opiskelijaa) ja sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
(13 %, 636 opiskelijaa).

9.3.3 Suoritettuja opiskelijatyövuosia,
tutkintoja ja osatutkintoja

Erityisrahoitteisessa koulutuksessa toteutuneet opis-
kelijatyövuodet ja suoritetut tutkinnot sekä tutkin-
tojen osat ilmaisevat, mitä suorituksia on saatu
aikaan vuoden 2004 aikana Noste-ohjelman avulla.
Opiskelijatyövuodet lääneittäin ja koulutusaloittain
näkyvät liitteenä 3 olevasta taulukosta. Koko maas-
sa suoritettuja opiskelijatyövuosia vuoden 2004
aikana oli 1 262. Ne jakautuivat koulutusaloittain
kuvion kuvaamalla tavalla. Sosiaali-, terveys- ja lii-
kunta-alalla opiskelijatyövuosia on suoritettu eniten.
Seuraavina tulevat luonnontieteiden ala, joka on
miltei kokonaan tietokoneen ajokorttikoulutusta,
matkailu-, ravitsemis- ja talousala sekä tekniikka ja
liikenne. Nämä luvut verrattaessa aloittaneiden
opiskelijoiden määriin ilmaisevat sen, että sosiaali- ja
terveysalan koulutukset ovat olleet keskimäärin pi-
dempiä kuin matkailu-, ravitsemis- ja talousalan
sekä tekniikan ja liikenteen alan koulutukset.

Kuvio 2. Vuonna 2004 koko maassa Noste-koulutuksen aloittaneet ikäryhmittäin
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Kuvio 3. Vuonna 2004 Noste-koulutuksen aloittaneet opiskelijat koulutusaloittain.

(Yhteensä 5 063 aloittanutta opiskelijaa.)

Kuvio 4. Vuonna 2004 suoritettujen opiskelijatyövuosien jakautuminen koulutusaloittain.

(Yhteensä 1 262 opiskelijatyövuotta.)
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Ammatillisia tutkintoja vuoden 2004 aikana tuli
suoritetuksi 266, joista ruotsinkielisten osuus oli 2.
Osatutkintoja suoritettiin 403. Ruotsinkielisiä osa-
tutkintoja ei ollut yhtään. Tietokoneen ajokorttitut-
kintoja valmistui vuoden aikana 995 ja tutkintojen
osia 574. Niiden hallitseva osuus (71 %) käy ilmi
suoritettujen tutkintojen ja osatutkintojen prosent-
tisesta koulutusaloittaisesta jakaumasta (kuvio 5).

Kuvio 6 kuvaa suoritettujen ammatillisten tutkin-
tojen ja osatutkintojen suhteellista jakautumista eri
koulutusaloille. Ammatillisia tutkintoja ja osatut-
kintoja syntyi suhteellisesti eniten( 47% , 319 tut-
kintoa ja osatutkintoa) tekniikan ja liikenteen alan
koulutukseen. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla
tutkintojen ja osatutkintojen osuus oli 22 % tut-
kintojen ja osatutkintojen kokonaismäärästä.

Kymmenesosa tutkinnoista syntyi matkailu- ,ra-
vitsemis- ja talousalalle ja saman verran liiketalou-
den ja hallinnon koulutukseen.

9.3.4 Noste-valtionavustusten
suuntautuminen eri toimenpiteille

Kuvio 7 kuvaa Noste-ohjelman valtionavustusten
suuntautumista vuonna 2004 maksettujen avustus-
ten mukaan. Vuonna 2004 maksettujen avustusten
osuudesta hakevan toiminnan osuus on 25 %.
Valtionavustuksella tuetaan myös valtionosuusrahoit-
teiseen koulutukseen liittyviä tukitoimia. Näiden
tukitoimien rahoituksen osuus on lähes 5 % koko
valtionavustusrahoituksesta. Tätä mahdollisuutta ei
ilmeisesti ole osattu täysimääräisesti käyttää.

Opiskeluvalmiuksia tukevien välineaineiden opis-
kelukustannukset sisältyvät koulutuksiin (muu kou-
lutus). Välineaineiden opintojen opiskelun aloitta-
neiden osuus on 1 % kaikista koulutuksen aloitta-
neista. Kaikki muut valtionavustuspohjaiseen koulu-
tukseen liittyvät tukitoimet sisältyvät koulutukselle
kohdennettuihin valtionavustuspäätöksiin, joten

Kuvio 5. Vuonna 2004 suoritetut tutkinnot ja osatutkinnot koulutusaloittain.

(Yhteensä 2 238 tutkintoa tai osatutkintoa.)
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Kuvio 6. Vuonna 2004 suoritettujen ammatillisten tutkintojen ja osatutkintojen jakautuminen koulutusaloittain.

(Yhteensä 669 ammatillista tutkintoa tai osatutkintoa.)

Kuvio 7. Noste-määrärahojen jakautuminen (maksetut valtionavustukset) avustusryhmittäin v. 2004. 

(Yhteensä 13 123 512 euroa.)
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tuen määrällinen ja laadullinen kuvaaminen käytös-
sä olevien HANKI-rekisterin tietojen varassa ei ole
mahdollista.

Koulutuksen osuus on 70 % tuetusta toimin-
nasta.

Koulutukseen suunnattujen määrärahojen jakau-
tumista vuonna 2004 kuvaa myös kuvio 8. Voimak-
kaimmin on painottunut ammattitutkintoon val-
mistava koulutus (61 %). Tietokoneen ajokortti-
koulutuksen ja välineaineopintojen osuus koulutuk-
sen kokonaisrahoituksesta on vain 17 %, vaikka
tietotekniikkakoulutuksen aloittaneiden osuus on-
kin melkein puolet kaikista Noste-opiskelijoista.
Merkittävää on, että Noste-ryhmä on suorittamassa
myös erikoisammattitutkintoja (4% rahoituksesta).
Ilman valmistavaa koulutusta tutkintotilaisuuksiin
osallistuminen Noste-ryhmällä on harvinaista.
Tämä ilmenee tässä yhteydessä siten, että tutkinto-
tilaisuuksiin ilman valmistavaa koulutusta rahoitus-

ta on suunnattu niin vähän (alle 5 000 euroa), ettei
se tule esiin kuvion 8 suhteellisessa jakaumassa.

9.3.5 Hakeva toiminta

Hakevan toiminnan tutkimuksen mukaan (Hanne
Laukkanen 2004 ja 2005, Joensuun yliopisto)
hakeva toiminta on Noste-hankkeissa ollut pääosin
työpaikoille jalkautumista ja Noste-ohjelmasta
tiedottamista. Suuntaus toiminnassa on siirtymässä
tiedottamisesta voimakkaammin työpaikoille jalkau-
tumiseen. Lisäksi hakeva toiminta on ollut kohde-
ryhmän motivointia, koulutustarpeiden kartoitusta,
kohderyhmän neuvontaa, henkilökohtaistamista ja
verkostoitumista. Noin puolet (N=156) seuranta-
kyselyyn vastanneista hankkeiden edustajista pitää
hakevaa toimintaa erilaisena muuhun koulutuksen
markkinointiin verrattuna.

Käytännössä hakevaa toimintaa tehtiin työpai-

Kuvio 8. Noste-määrärahojen jakautuminen koulutukseen v. 2004 maksettujen avustusten mukaan.

(Yhteensä 9 207 176 euroa.)
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koilla työnantajien keskuudessa useammin kuin
työntekijöiden keskuudessa. Yksinomaan hyvänä
hakevan toiminnan muotona tuotiin esiin kasvok-
kainen vuorovaikutus ja yrityksissä suoritetut osaa-
mistarvekartoitukset. Parhaiten kohderyhmä on
tavoitettu hankkeiden kyselyvastausten mukaan yri-
tyskäynneillä ja lehti-ilmoitusten kautta. Henkilö-
kohtaiset kontaktit on koettu erityisen merkittäväksi
kohderyhmän tavoittamisessa. Kasvokkain vuorovai-
kutus on koettu merkitykselliseksi yhtä lailla työn-
tekijöiden kuin työnantajien kanssa tehtävässä
yhteistyössä.

Merkittävä havainto on, että Noste-ohjelman
hakevalla toiminnalla tavoitetaan seurantatutkimuk-
sen mukaan Noste-ryhmän lisäksi runsaasti muita-
kin aikuisia, jotka aloittavat opiskelun. Yrityksiin
jalkautuminen ei ole siten ollut leimallisesti ainoas-
taan Noste-tiedotusta. Yritysten osaamistarpeiden
kartoitusta, joka kohdentuu yleensä laajasti työpaik-

kojen ja niiden henkilöstön kehittämiseen, on
tehnyt noin kolmasosa kyselyyn vastanneista. Erityi-
sesti tekniikan ja liikenteen koulutusalalla on tässä
suhteessa oltu aktiivisia. Puolet tämän alan kyselyyn
vastanneista ilmoitti käyttäneensä yritysten osaamis-
tarvekartoituksia hakevassa toiminnassaan.

Hakevaa toimintaa on omalta osaltaan myös SAK:n
Osaava pärjää -hanke, jossa on koulutettu vuoden
2004 loppuun mennessä 351 pätevyysluotsia, erään-
laisia vertaistukihenkilöitä työpaikoille. Lähes puo-
let seurantatutkimukseen vastanneista ei ollut teh-
nyt vielä lainkaan yhteistyötä pätevyysluotsien kanssa.

Hakevan toiminnan kehittäminen laajana verkos-
tomallina, jossa työelämäjärjestöt ovat mukana, on op-
pilaitosten toimintakulttuurissa enimmäkseen uutta ja
siksi se edellyttääkin jatkuvaa kehittämispanostusta.
Vuoden 2004 seurannalla tavoitetaan hyviä malleja,
joiden kokemuksia voidaan levittää muiden hank-
keiden käyttöön ja edelleen kehitettäväksi.



10 Arviointia Noste-
ohjelman toteutumi-
sesta vuonna 2004

Vuosi 2003 oli Noste-ohjelmalle vielä selvä käyn-
nistymisvuosi. Alueellisten yhteistyöverkostojen ra-
kentaminen, jolle Noste-ohjelman toteutus perus-
tuu, vaati oman aikansa erityisesti ensimmäisenä
toimintavuotena. Vuonna 2004 toiminta pääsi jo
selvästi vauhtiin. Ohjelma on kuitenkin vielä niin
alussa, että sille asetettujen yhteiskunnallisten
tavoitteiden toteutumisen arviointi ei ole vielä tar-
koituksenmukaista. Seuraavassa arvioidaan, miten
ohjelma on toiminnallisesti käynnistynyt.

Vuonna 2004 aloitti erityisrahoitteisen Noste-
koulutuksen 5 063 henkilöä, mikä on yli kolme kertaa
vuonna 2003 aloittaneiden määrä. Ennakkoon arvioi-
tiin koulutuksen voivan aloittaa noin 7 400 henki-
löä. Aloittajista 20–25 %:n arvioitiin aloittavan
kustannuksiltaan oppilaitosmuotoista koulutusta al-
haisemman oppisopimuskoulutuksen, jonka rahoit-
taminen erityisrahoituksella tuli mahdolliseksi
vuonna 2004. Todellisuudessa oppisopimuskoulu-
tuksen aloittaneiden osuus jäi noin 5 %:iin. Oppi-
sopimuskoulutuksen osuuden laajentumista vai-
keuttaneita tekijöitä ollaan parhaillaan selvittämäs-
sä ja niihin pyritään jatkossa vaikuttamaan. Toinen
aloittajamäärään vaikuttanut tekijä oli, että Noste-
ryhmään kuuluvat olivat ennakoitua kiinnostu-
neempia suorittamaan kokonaisia tutkintoja eikä
vain niiden osia. Keskimääräiset koulutusajat henki-
löä kohti olivat tällöin ennakoitua pitempiä.

Noste-ohjelma vuonna 2004
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Noste-ryhmään kuuluvien opiskelusta valtion-
osuusrahoitteisessa ammatillisessa koulutuksessa
vuonna 2004 ei ole vielä tilastoja, mutta ohjelman
ensimmäisenä vuonna 2003 heidän määränsä oli
pysynyt samana kuin ennen ohjelman alkua vuon-
na 2002. Noste-ryhmän osallistuminen koulutuk-
seen oli siis kokonaisuutena kasvanut, ei vain siirty-
nyt toiseen rahoitusmuotoon.

Vuonna 2004 aloitti erityisrahoitteisessa koulu-
tuksessa aloittaneista 56 % ammatilliseen tutkin-
toon tai sen osaan valmistavan koulutuksen. Tieto-
koneen ajokorttikoulutuksen aloittaneiden osuus oli
44 %. Ajokorttikoulutuksen aloittaneiden suureen
osuuteen on vaikuttanut erityisesti kaksi tekijää.
Noste-ryhmään kuuluvilla oli ohjelman alkaessa sel-
vää kiinnostusta tietoteknisten taitojen opiskeluun.
Tietotekniikan ajokorttikoulutus voitiin myös käyn-
nistää nopeasti. Niinpä ohjelman ensimmäisenä
vuonna erityisrahoituksella koulutuksen aloittaneis-
ta noin puolet aloitti tietokoneen ajokorttikoulu-
tuksen ja osuus säilyi vuonna 2004 edelleen korke-
ana, vaikka olikin jo laskussa. On kuitenkin tärkeä
huomata, että tietotekniikkakoulutuksen osuus
Noste-ohjelman koulutukseen suunnatusta rahoi-
tuksesta on vain 16 %. Jatkossa pyritään ammatil-
lisen koulutuksen osuutta kuitenkin selvästi kasvat-
tamaan. Tietotekniikkakoulutuksen rooli tulisi entis-
tä määrätietoisemmin ottaa käyttöön ammatillisen
opiskelun valmiuksia lisäävänä koulutuksena ja oh-
jauksen muotona ammatilliseen koulutukseen.

Tutkintoja ja niiden osia suoritettiin vuonna
2004 yhteensä 2238. Määrä oli noin kahdeksanker-
tainen vuoteen 2003 verrattuna.  Tietokoneenajo-
korttitutkinnot painottuvat myös suoritetuissa tut-
kinnoissa: 70 % suoritetuista tutkinnoista ja niiden
osista on tietokoneenajokorttitutkintoja ja niiden
osia.

Vuonna 2004 hankkeille maksetuista määrära-
hoista kohdistui neljännes hakevaan toimintaan.
Ohjelman käynnistymisvuonna osuus oli selvästi
suurempi. Hakevaan toimintaan kohdistuneet pa-
nostukset näkyvät jo selvänä lisäyksenä kiinnostuk-
sessa Noste-koulutusta kohtaan. Hakevalla toimin-
nalla on pystytty motivoimaan sitä väestön osaa,
joka pohjakoulutuksensa ja ikänsä perusteella on
vaikeimmin koulutukseen innostettavissa. Kolmas-

osa erityisrahoituksella aloittaneista Noste-opiskeli-
joista oli yli 50-vuotiaita.

Hakevan toiminnan muodot kohdentuvat useim-
miten Noste-ryhmän lisäksi myös muihin aikuisryh-
miin. Seurantatutkimuksen mukaan hakevalla toi-
minnalla onkin tavoitettu aikuisia myös muilla ra-
hoitusmuodoilla järjestettyihin koulutuksiin. Seu-
rantatutkimusten mukaan Noste-kohderyhmällä
eikä työnantajilla ole edelleenkään tarpeeksi tietoa
Noste-ohjelmasta. Näin ollen hakevaa toimintaa tar-
vitaan ja se tulee jatkossakin muodostamaan olen-
naisen osan Noste-ohjelmaa, mutta sen rahoitus-
osuus Nosteessa tulee vähenemään.

Noste-ohjelma on tarjonnut mahdollisuuden ke-
hittää toimintamalleja, joita koulutuksen järjestäjät
voivat hyödyntää myös muussa toiminnassaan.

Erityisrahoituksella rahoitettuja Noste-hankkeita
toteutetaan koulutuksen järjestäjien alueellisina ver-
kostoina, mikä vaatii järjestäjiltä edelleen yhteistyön
kehittämistä sekä koulutuksen järjestämisessä että
sitä koskevassa tiedottamisessa. Seurantatutkimuk-
sen mukaan hankeverkostot ovat varsin erilaisissa ke-
hitysvaiheissa, mutta yleishavaintona on, että koulu-
tuksen järjestäjien yhteistyö on vahvistunut.

Hankkeet ovat seurantatutkimuksen mukaan yh-
teistyöverkostoina tuottaneet monipuolisempaa
koulutusta, opiskelijoiden ohjauspalveluja, hakevaa
toimintaa ja yhteistä tiedotusta.

Kolmikantayhteistyö koulutuksen järjestäjien ja
työelämän osapuolten kesken ohjelman toteuttami-
sessa on yksi Noste-ohjelman perusperiaatteista.
Hakeva toiminta kohdistuu erityisesti työpaikoille
ja työssä olevien henkilöiden koulutus on sovitetta-
va yhteen työpaikan tarpeiden ja vaatimusten kans-
sa. Seurantatutkimuksen mukaan Noste-ohjelma on
vahvistanut em. yhteistyötä. Työelämäyhteistyö on
seurantatutkimuksen mukaan kehittynyt sekä mää-
rällisesti että laadullisesti. Noste-ohjelma haastaa
koulutuksen järjestäjät työelämälähtöisten toiminta-
mallien kehittämiseen.

Näyttötutkintojen ja niihin valmistavan opiske-
lun henkilökohtaistamista on kehitetty opetushalli-
tuksen johtamassa laajassa Aikuisopiskelun henkilö-
kohtaistaminen (AiHe)-hankkeessa. Noste-ohjel-
massa on voitu hyödyntää AiHe:essa kehitettyjä toi-
mintamalleja.
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      Liite 1.
 

 

 
Valtioneuvoston asetus 

aikuisten koulutustason kohottamiseen myönnettävästä valtionavustuksesta 

Annettu Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 2004  
————— 

 
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 

27 päivänä heinäkuuta 2001 annetun valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n nojalla: 
 
 

1 §  

Soveltamisala ja tarkoitus 

Tätä asetusta sovelletaan myönnettäessä 
valtion vuoden 2003 ja 2004 talousarvion 
momentilta 29.69.34 valtionavustusta aikuis-
ten koulutustason kohottamiseen. 

Avustusten myöntämisen tarkoituksena on 
parantaa enintään perusasteen tutkinnon suo-
rittaneiden aikuisten työelämässä pysymistä 
ja urakehitystä, lieventää suurten ikäluokkien 
eläkkeelle siirtymisen aiheuttamaa työvoi-
mavajausta ja vaikuttaa työllisyysasteeseen. 

 
2 §  

Avustettava toiminta 

Avustusta voidaan myöntää:  
1) ammatilliseen perustutkintoon, ammatti-

tutkintoon ja erikoisammattitutkintoon sekä 
kansallisen tai eurooppalaisen tietokoneen 
ajokortin suorittamiseen tähtäävän koulutuk-
sen ja tutkintotilaisuuksien järjestämiseen 
(koulutus ja tutkintotilaisuudet); 

2) opiskeluvalmiuksia parantaviin ja vä-
lineaineopintoihin, opinto-ohjaukseen, opin-
tojen ja opiskelun henkilökohtaistamiseen ja 
muihin opiskelua tukeviin toimiin (opiskelun 
tukitoimet); 

3) hakevaan toimintaan, tiedotukseen ja 
neuvontaan sekä muihin toimiin, joilla edis-
tetään opintoihin hakeutumista (opintoihin 
hakeutumista edistävät toimet). 

Opiskelun tukitoimiin myönnettävällä 
avustuksella voidaan tukea opiskelua myös 
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta an-
netun lain (635/1998) mukaisesti rahoitetussa 
ammatilliseen tutkintoon, perusopetuksen 
oppimäärän suorittamiseen sekä aikaisemmin 

keskeytyneiden lukio-opintojen loppuunsaat-
tamiseen tähtäävässä koulutuksessa.  

Avustus tulee suunnata niin, että sillä to-
teutettavat toimenpiteet kohdistuvat pääasi-
assa työssä oleviin. 

Avustusta voidaan myöntää valtion talous-
arvion rajoissa toimintaan, joka päättyy vii-
meistään vuonna 2009. 

 
3 § 

Avustettavaan toimintaan  
osallistumisen edellytykset 

Avustuksella rahoitettava koulutus, tutkin-
totilaisuudet ja opiskelun tukitoimet on tar-
koitettu henkilöille, jotka ovat koulutuksen 
alkamisvuonna 30—59-vuotiaita eivätkä ole 
suorittaneet perusasteen jälkeistä tutkintoa. 
Opiskelun tukitoimiin myönnettävä avustus 
perusopetuksen oppimäärän suorittamiseen 
tähtäävässä koulutuksessa on kuitenkin tar-
koitettu  koulutuksen alkamisvuonna 25—
59-vuotiaille.  

Päätöksen 1 momentissa tarkoitettujen 
edellytysten täyttymisestä tekee avustuksen 
saaja tai 4 §:n 2 momentissa tarkoitettu alu-
eellisen hankkeen toimija. Päätöstä varten 
sen tulee pyytää avustettavaan toimintaan 
hakeutuvalta henkilöltä selvitys hänen suorit-
tamistaan koulutuksista ja tutkinnoista. Ope-
tusministeriö voi antaa täsmentäviä ohjeita 
siitä, milloin henkilön katsotaan suorittaneen 
perusasteen jälkeisen tutkinnon. 

 
4 §  

Avustuksen saajat 

Avustusta voidaan myöntää kunnalle, kun-
tayhtymälle tai rekisteröidylle yhteisölle tai 
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säätiölle, jolla on ammatillisesta aikuiskoulu-
tuksesta annetussa laissa (631/1998), amma-
tillisesta koulutuksesta annetussa laissa 
(630/1998), lukiolaissa (629/1998) tai perus-
opetuslaissa (628/1998) tarkoitettu koulutuk-
sen järjestämislupa tai vapaasta sivistystyöstä 
annetussa laissa (632/1998) tarkoitettu oppi-
laitoksen ylläpitämislupa, sekä kunnalle tai 
kuntayhtymälle perusopetuksen järjestäjänä. 
Opintoihin hakeutumista edistäviin toimiin 
voidaan avustusta myöntää myös rekiste-
röidylle työelämän järjestölle ja kansalaisjär-
jestölle.  

Ensisijaisesti avustusta myönnetään 1 mo-
mentissa tarkoitettujen toimijoiden yhteisiin 
alueellisiin hankkeisiin, joissa järjestetään 
sekä opintoihin hakeutumista edistäviä toi-
mia, koulutusta ja tutkintotilaisuuksia että 
opiskelun tukitoimia. Alueelliseen hankkee-
seen avustus myönnetään hakijalle, jolla on 
ammatillisesta aikuiskoulutuksesta tai amma-
tillisesta koulutuksesta annetussa laissa tar-
koitettu koulutuksen järjestämislupa ja joka 
on sopinut tarvittavasta yhteistyöstä muiden 
toimijoiden kanssa.  

 
5 §  

Avustuksen valtionosuusrahoitusta  
täydentävään luonteeseen liittyvät 

myöntämisedellytykset 

Ammatilliseen perustutkintoon tähtäävän 
koulutuksen ja tutkintotilaisuuksien järjestä-
miseen voidaan avustusta myöntää, jos hakija 
hakemukseensa sisältyvässä suunnitelmassa 
osoittaa tulevansa järjestämään ammatillista 
peruskoulutusta valtionosuusrahoituksella 
vähintään opiskelijamäärälle, jota opetusmi-
nisteriö on käyttänyt opetus- ja kulttuuritoi-
men rahoituksesta annetun lain 45 §:n 1 mo-
mentin mukaisesti myönnetyn ammatillisen 
peruskoulutuksen valtionosuusrahoituksen 
perusteena. 

Ammatti- ja erikoisammattitutkintoon täh-
täävän koulutuksen ja tutkintotilaisuuksien 
järjestämiseen voidaan avustusta myöntää, 
jos hakija hakemukseensa sisältyvässä suun-
nitelmassa osoittaa tulevansa järjestämään 
ammatti- ja erikoisammattitutkintoon tähtää-
vää ammatillista lisäkoulutusta valtionosuus-
rahoituksella vähintään opiskelijatyövuosi-
määrän, jota opetusministeriö on käyttänyt 
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta an-
netun lain 45 §:n 1 momentin mukaisesti 

myönnetyn ammatillisen lisäkoulutuksen 
valtionosuusrahoituksen perusteena ammatti- 
ja erikoisammattitutkintoon tähtäävän koulu-
tuksen osalta. 

Ammatti- ja erikoisammattitutkintoon täh-
täävän koulutuksen ja tutkintotilaisuuksien 
järjestämiseen oppisopimuskoulutuksena voi-
daan avustusta myöntää, jos hakija osoittaa 
hakemukseensa sisältyvässä suunnitelmassa 
tulevansa järjestämään ammatillisena lisä-
koulutuksena järjestettävää oppisopimuskou-
lutusta vähintään opiskelijamäärälle, jonka 
opetusministeriö on mitoittanut ammatillises-
ta aikuiskoulutuksesta annetun lain 6 §:n 
mukaisesti oppisopimusten vuotuista enim-
mäismäärää koskevassa päätöksessään. 

Alueellisessa hankkeessa hakijan tulee 
osoittaa, että ne hankkeeseen osalliset koulu-
tuksen järjestäjät, joiden tarkoituksena on 
järjestää 1—3 momentissa tarkoitettua toi-
mintaa avustuksella rahoitettuna, täyttävät 
avustuksen myöntämisen edellytykset.  
 

6 §  

Työelämäyhteistyö 

Aikuisten koulutustason kohottamiseen 
tähtääviä toimia koordinoi opetusministeriön 
asettama valtakunnallinen ohjausryhmä, jos-
sa on työelämän järjestöjen edustus. 

Lääninhallitusten ja työvoima- ja elinkei-
nokeskusten yhteistyöeliminä toimivat työ-
voima- ja elinkeinokeskuksista annetun ase-
tuksen (93/1997) 15 a §:ssä tarkoitetut enna-
kointi- ja hankintatoimikunnat, jollei läänin-
hallitusten ja työvoima- ja elinkeinokeskus-
ten kesken ole sovittu muista yhteis-
työelimistä. 

Avustuksen saaja tulee velvoittaa toimi-
maan toiminnan työpaikkakohtaisessa toteut-
tamisessa yhteistyössä työnantajan ja työnte-
kijöiden kanssa.  
 

7 §  

Avustuksen hakeminen, myöntäminen ja 
maksaminen 

Avustusta haetaan lääninhallitukselta.  
Avustuksen myöntää ja maksaa lääninhalli-

tus. 
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8 §  

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset 

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä hel-
mikuuta 2004. 

Tällä asetuksella kumotaan aikuisten kou-
lutustason kohottamiseen myönnettävästä 
valtionavustuksesta 23 päivänä tammikuuta 
2003 annettu valtioneuvoston asetus 
(41/2003).  

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa 
myönnettyihin avustuksiin sovelletaan tämän 
asetuksen voimaan tullessa olleita avustusta 
koskevia säännöksiä. Koulutuksiin, tutkinto-
tilaisuuksiin ja opiskelun tukitoimiin, jotka 
alkavat tämän asetuksen voimaantulon jäl-
keen, sovelletaan kuitenkin tämän asetuksen 
3 §:n säännöksiä avustettavaan toimintaan 
osallistumisen edellytyksistä.  

 
 

Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 2004 

 
 
 
 

Opetusministeri Tuula Haatainen 

 
 
 
 

Opetusneuvos Jorma Ahola
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 Liite 2.

Vuonna 2004 Noste-koulutuksen aloittaneet opiskelijat
ja suoritetut tutkinnot / tutkinnon osat

Aloittaneet opiskelijat Suoritetut tutkinnot
 Oppi-      Oppi- Amm. tutkinnot Tietok. ajokortit
laitos-  sopi- Yh- Tut- Tut-

Lääni / alue / koulutusalat muotoinen mus teensä kinnot Osat kinnot Osat

Etelä-Suomen lääni

Humanistinen ja kasvatusala 11 1 12
Kulttuuriala 40 40 20
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hallinnon ala 256 18 274 7 16
Luonnontieteiden ala (ilman ajokortteja) 20 20
- tietokoneen ajokortit 1 096 1 096 606 331
Tekniikka ja liikenne 325 13 338 68 84
Luonnonvara- ja ympäristöala 35 1 36 20 1
Sosiaali- terveys- ja liikunta-ala 180 64 244 13 46
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 192 44 236 12 14
Muu koulutus 11 11

Kaikki alat yhteensä 2 166 141 2 307 120 181 606 331

Itä-Suomen lääni

Humanistinen ja kasvatusala
Kulttuuriala 26 26
Yhteiskuntatiet., liiketalouden ja hallinnon ala 14 2 16 8
Luonnontieteiden ala (ilman ajokortteja) 0
- tietokoneen ajokortit 166 166 33 19
Tekniikka ja liikenne 80 1 81 22 40
Luonnonvara- ja ympäristöala 19 19 10 10
Sosiaali- terveys- ja liikunta-ala 143 143 21 43
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 152 1 153 22 3
Muu koulutus 20 20

Kaikki alat yhteensä 620 4 624 75 104 33 19

Lapin lääni

Humanistinen ja kasvatusala
Kulttuuriala
Yhteiskuntatiet., liiketalouden ja hallinnon ala 1 1
Luonnontieteiden ala (ilman ajokortteja)
- tietokoneen ajokortit 64 64 27 8
Tekniikka ja liikenne 39 39
Luonnonvara- ja ympäristöala 3 3
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Aloittaneet opiskelijat Suoritetut tutkinnot
 Oppi-      Oppi- Amm. tutkinnot Tietok. ajokortit
laitos-  sopi- Yh- Tut- Tut-

Lääni / alue / koulutusalat muotoinen mus teensä kinnot Osat kinnot Osat

Sosiaali- terveys- ja liikunta-ala 13 13 2
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 17 20 37
Muu koulutus

Kaikki alat yhteensä 137 20 157 2 27 8

Länsi-Suomen lääni

Humanistinen ja kasvatusala 12 12
Kulttuuriala 7 7
Yhteiskuntatiet., liiketalouden ja hallinnon ala 139 2 141 2 30
Luonnontieteiden ala (ilman ajokortteja) 16 16 1
- tietokoneen ajokortit 809 809 309 202
Tekniikka ja liikenne 185 21 206 30 55
Luonnonvara- ja ympäristöala 62 1 63 13
Sosiaali- terveys- ja liikunta-ala 168 18 186 3 7
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 273 27 300 6 7
Muu koulutus

Kaikki alat yhteensä 1671 69 1740 42 112 309 202

Oulun lääni

Humanistinen ja kasvatusala 5 1 6
Kulttuuriala 1 1
Yhteiskuntatiet., liiketalouden ja hallinnon ala 3 2 5 2 2
Luonnontieteiden ala (ilman ajokortteja) 3 3
- tietokoneen ajokortit 84 84 20 14
Tekniikka ja liikenne 28 28 19 1
Luonnonvara- ja ympäristöala 1 1
Sosiaali- terveys- ja liikunta-ala 50 50 8 1
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 46 11 57
Muu koulutus

Kaikki alat yhteensä 221 14 235 29 4 20 14

Koko maa

Humanistinen ja kasvatusala 28 2 30
Kulttuuriala 74 74 20
Yhteiskuntatiet., liiketalouden ja hallinnon ala 413 24 437 11 56
Luonnontieteiden ala (ilman ajokortteja) 39 39 1
- tietokoneen ajokortit 2 219 2 219 995 574
Tekniikka ja liikenne 657 35 692 139 180
Luonnonvara- ja ympäristöala 120 2 122 30 24
Sosiaali- terveys- ja liikunta-ala 554 82 636 45 99
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 680 103 783 40 24
Muu koulutus 31 31

Kaikki alat yhteensä 4 815 248 5 063 266 403 995 574
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Liite 3.

Noste-ohjelman vuonna 2004 toteutuneet opiskelijatyövuodet

Toteutuneet Toteutuneet

opiskelija- opiskelija-

Lääni / alue / koulutusalat työpäivät työvuodet

Etelä-Suomen lääni

 Humanistinen ja kasvatusala 951,0 5,0

 Kulttuuriala 3 588,0 18,9

 Yhteiskuntatiet., liiketalouden ja hallinnon ala 23 753,0 125,0

 Luonnontieteiden ala (sis. ajokortit) 27 856,0 146,6

 Tekniikka ja liikenne 21 029,0 110,7

 Luonnonvara- ja ympäristöala 3 669,0 19,3

 Sosiaali- terveys- ja liikunta-ala 16 697,0 87,9

 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 13 849,0 72,9

 Muu koulutus 193,0 1,0

Yhteensä 111 585,0 587,2

 Länsi-Suomen lääni

 Humanistinen ja kasvatusala 765,0 4,0

 Kulttuuriala 283,0 1,5

 Yhteiskuntatiet., liiketalouden ja hallinnon ala 9 773,0 51,4

 Luonnontieteiden ala (sis. ajokortit) 11 599,0 61,0

 Tekniikka ja liikenne 12 380,0 65,2

 Luonnonvara- ja ympäristöala 4 973,0 26,2

 Sosiaali- terveys- ja liikunta-ala 16 450,0 86,6

 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 17 974,0 94,6

 Muu koulutus 7,0 0,0

Yhteensä 74 204,0 390,5

Itä-Suomen lääni

 Kulttuuriala 542,0 2,9

 Yhteiskuntatiet., liiketalouden ja hallinnon ala 1 309,0 6,9

 Luonnontieteiden ala (sis. ajokortit) 4 782,0 25,2

 Tekniikka ja liikenne 2 643,0 13,9

 Luonnonvara- ja ympäristöala 909,0 4,8

 Sosiaali- terveys- ja liikunta-ala 13 535,0 71,2

 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 5 340,0 28,1

 Muu koulutus 166,0 0,9

Yhteensä 29 226,0 153,8
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Toteutuneet Toteutuneet

opiskelija- opiskelija-

Lääni / alue / koulutusalat työpäivät työvuodet

Oulun lääni

 Humanistinen ja kasvatusala 118,0 0,6

 Kulttuuriala 61,0 0,3

 Yhteiskuntatiet., liiketalouden ja hallinnon ala 1 226,0 6,5

 Luonnontieteiden ala (sis. ajokortit) 2 475,0 13,0

 Tekniikka ja liikenne 2 130,0 11,2

 Luonnonvara- ja ympäristöala 120,0 0,6

 Sosiaali- terveys- ja liikunta-ala 4 560,0 24,0

 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 6 033,0 31,8

Yhteensä 16 605,0 88,0

Lapin lääni

 Yhteiskuntatiet., liiketalouden ja hallinnon ala 310,0 1,6

 Luonnontieteiden ala (sis. ajokortit) 1 340,0 7,1

 Tekniikka ja liikenne 2 070,0 10,9

 Sosiaali- terveys- ja liikunta-ala 2 880,0 15,2

 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 1 447,0 7,6

Yhteensä 8 047,0 42,3

Koko maa

 Humanistinen ja kasvatusala 1 834,0 9,7

 Kulttuuriala 4 474,0 23,5

 Yhteiskuntatiet., liiketalouden ja hallinnon ala 36 371,0 191,4

 Luonnontieteiden ala (sis. ajokortit) 48 053,0 252,9

 Tekniikka ja liikenne 40 252,0 211,9

 Luonnonvara- ja ympäristöala 9 671,0 50,9

 Sosiaali- terveys- ja liikunta-ala 54 122,0 284,9

 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 44 643,0 235,0

 Muu koulutus 366,0 1,9

Yhteensä 239 786,0 1262,0
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Liite 4.

Noste-määrärahojen jakautuminen vuonna 2004
maksettujen avustusten mukaan

Avustusryhmät € %

Hakeva toiminta 3 280 418,88 25,00

Opiskelun tukitoimet 635 917,72 4,85

Koulutus 9 207 175,78 70,16

Yhteensä 13 123 512,38 100,00

Koulutukset ja tutkinnot € %

Tutkintotilaisuudet 4 950,00 0,05

Ammatillinen peruskoulutus 1 646 412,41 17,88

Ammattitutkinnot 5 606 322,61 60,89

Erikoisammattitutkinnot 344 428,63 3,74

Muu lisäkoulutus (tietokoneen

ajokortit/väliaineopinnot) 1 605 062,13 17,43

Yhteensä 9 207 175,78 100,00
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