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Perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestäjät

VALMISTAVAN OPETUKSEN RAHOITUSJÄRJESTELMÄMUUTOKSEN KOMPENSOINTI
VALTIONAVUSTUKSELLA

Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa siirryttiin vuodesta 2017 alkaen
läsnäolokuukausiin perustuvaan rahoitukseen 20.9. tilastointipäivänä läsnä
olevien opiskelijoiden sijaan. Muutoksesta johtuen opetuksen järjestäjällä voi
olla oppilaita, joiden rahoitus ei muodostu täysimääräiseksi ilman muutoksen
kompensointia. Rahoitusmuutoksen kompensointiin on varattu
valtionavustusmäärärahaa valtion vuoden 2017 talousarviossa enintään 8,8
miljoonaa euroa. Valtionavustuksella ei kompensoida valmistavan opetuksen
noin 33 prosentin yksikköhintatason leikkausta.

Kompensointi voi koskea niiden oppilaiden rahoitusta, joilla täyttyvät kaikki
seuraavista ehdoista:
 oppilas on ollut läsnä 20.9.2016 laskentapäivänä,
 oppilas on aloittanut valmistavan opetuksen ennen 1.8.2016 ja
 oppilaan valmistava opetus on kestänyt yli 4,5 kuukautta.

Esimerkki:
Oppilas on aloittanut valmistavan opetuksen 1.3.2016 ja suorittanut koko
valmistavan opetuksen, joka on päättynyt 28.2.2017. Koska oppilas on ollut
läsnä 20.9.2016, vuoden 2016 rahoituksessa on maksettu puolet vuoden 2016
valmistavan opetuksen yksikköhinnasta (rahoitus perustuu kahden vuoden
keskiarvoon). Lisäksi oppilaasta tulee vuoden 2017 läsnäolosta 2 kuukauden
rahoitus. Koska koko koulutuksen maksimipituus on 9 kuukautta, oppilaasta
on saatu rahoitusta 4,5 kk+2 kk=6,5 kk osalta, jolloin valtionavustuksena
voidaan maksaa enintään 2,5 kk rahoitusta vastaava valtionavustus,
määrärahan puitteissa.

Ilmoitettujen päivämäärien erotuksesta vähennetään loma-ajat kaksinkertaisen
rahoituksen välttämiseksi.
Valtionavustusta hakiessaan opetuksen järjestäjän tulee ilmoittaa tarvittavat
tiedot perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilaiden osalta. Tiedot
ilmoitetaan Excel –taulukkoon, johon merkitään 20.9.2016 läsnä olleen
oppilaan osalta aloitus- ja lopetuspäivämäärät. Tietojen ilmoittamisessa tulee
käyttää mallitaulukkopohjaa (suomeksi tai ruotsiksi):
http://www.oph.fi/download/182281_Valmistavan_kompensointi.xls
http://www.oph.fi/download/182283_Valmistavan_kompensointi_r.xls
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Taulukossa ilmoitetaan oppilaat, jotka ovat olleet läsnä oppilaitoksessa
tilastointipäivänä 20.9.2016.

Yhtä oppilasta kohden voi saada enintään 4,5 kuukautta vastaavan määrän
valtionavustusta.
Mikäli kesäkeskeytys poikkeaa oletetusta (2,5 kk), tulee siitä ilmoittaa
hakemuksessa.

Tätä valtionavustusta voi hakea tässä tiedotteessa annettuna hakuaikana.

Hakemus tulee tehdä Opetushallituksen valtionavustusjärjestelmässä
täyttämällä sähköinen hakemuslomake 28.04.2017 klo 8.00 - 02.06.2017
klo 16.15 välisenä aikana.
Valtionavustushakemus löytyy suomeksi osoitteesta:

https://valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/88/?lang=fi
ja ruotsiksi osoitteesta:

https://statsunderstod.oph.fi/avustushaku/88/?lang=sv

Lisätietoja valtionavustuksesta saa Opetushallituksen Valtionosuudet yksiköstä, puh. 029 533 1528 / 029 533 1423 tai valtionosuudet@oph.fi.
Teknisissä kysymyksissä lisätietoja saa osoitteesta valtionavustukset@oph.fi.
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