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Esi- ja perusopetuksen valtionosuusrahoitukseen vaikuttavat 20.9. tilastointipäivän tietojen korjaukset
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain (1705/2009) mukaan rahoitettavan esi- ja perusopetuksen varainhoitovuoden rahoitus määräytyy edeltävän syksyn tilastointipäivän 20.9. suoritetietojen (oppilasmäärät) mukaan. Johtuen lakimuutoksesta (1486/2016) vuodesta 2017 alkaen esi- ja perusopetuksen rahoitusta ei enää tarkisteta kahden vuoden keskimääräisten
oppilasmäärien mukaiseksi varainhoitovuoden päättyessä lukuun ottamatta perusopetukseen valmistavan opetuksen ja perusopetuslain 46 §:ssä tarkoitetun aikuisten perusopetuksen rahoitusta.
Huomatessaan virheen ilmoittamissaan tilastointipäivän 20.9. tiedoissa tai varainhoitovuotta
koskevassa rahoituspäätöksessä tulee opetuksen järjestäjän tehdä virheestä korjauspyyntö
Opetushallitukselle ja valtionosuusrahoitukseen vaikuttavien korjauksien osalta tulee opetuksen järjestäjän lisäksi hakea rahoituslain mukaisesti oikaisua kolmen kuukauden kuluessa
varainhoitovuoden rahoituspäätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuajan jälkeen tulleita rahoitusta korottavia korjauksia ei huomioida rahoituksessa. Jos
opetuksen tai muun toiminnan järjestäjä on saanut perusteettomasti valtionosuutta tai rahoitusta, opetus- ja kulttuuriministeriön on määrättävä liikaa saatu määrä palautettavaksi
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain 62 §:n nojalla.
Perusteetonta etua saaneiden järjestäjien kohdalla opetus- ja kulttuuriministeriö tekee päätöksen rahoituslain 62 §:n nojalla perusteettoman edun palauttamisesta. Palautettavasta
määrästä peritään korkolain 3 §:n 2 momentin mukainen vuotuinen korko sen kuukauden
alusta, jona valtionosuus on maksettu. Rahoituslain 56 §:n mukaisesti alle 2.000,00 euron
suuruista suoritusta ei kuitenkaan peritä takaisin. Hallintopäätöksellä perusteeton etu voidaan periä valtionosuudensaajan tulevista valtionosuuseristä rahoituslain 62 §:n 3 momentin
nojalla.
Poikkeuksena edellisestä ovat perusopetukseen valmistavan opetuksen ja aikuisten perusopetuksen rahoitus, joiden varainhoitovuoden ennakollinen rahoitus määräytyy varainhoitovuotta edeltävää vuotta edeltävän vuoden toteutuneista suoritteista (toteutuneet läsnäolokuukaudet ja suoritetut kurssit). Nämä suoritteet ilmoitetaan syksyn 20.9. tilastointipäivinä.
Ennakollinen arvioon perustuva rahoitus tarkistetaan toteumaa vastaavaksi varainhoitovuotta seuraavaa vuotta seuraavana vuonna. Esimerkiksi vuoden 2019 ennakollinen rahoitus tarkistetaan toteumaa vastaavaksi vuonna 2021.
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Varainhoitovuotta edeltävää vuotta edeltävän vuoden toteuman perusteella määräytyvään
arvioon voi merkittävissä muutoksissa hakea muutosta varainhoitovuotta edeltävän vuoden
syyskuun loppuun mennessä. Opetuksen järjestäjien onkin hyvä arvioida, onko toiminnan
kannalta merkittävää, että korjaus tulee viiveellä ja vuosittain seurata toteumia, jotka vaikuttavat tulevien vuosien rahoitukseen ja tarvittaessa toimia opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain § 48 a mukaisesti.
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain § 48 a löytyy osoitteesta:
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20091705#L7P48a
Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus ohjeistavat tarvittaessa opetuksen järjestäjiä.
Lisätietoja Opetushallituksen Valtionosuudet-yksiköstä osoitteesta valtionosuudet@oph.fi tai
puhelimitse numerosta 0295 331 691.
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