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Ammatillisen koulutuksen, perusopetuksen  
ja lukiokoulutuksen järjestäjille ja  
kansanopistojen ja kansalaisopistojen ylläpitäjille  
 

Varautuminen ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen, esi- ja perusopetuksen ja vapaan 
sivistystyön koulutusten vuosien 2021 ja 2022 kustannusten tiedonkeruussa tapahtuviin muu-
toksiin 

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 58 §:n ja vapaasta sivistystyöstä 
annetun lain (632/1998) 21§:n mukaan valtionosuuden saajan tulee ilmoittaa valtionapuviranomai-
selle rahoituksen määräämiseksi tarvittavat tiedot toiminnastaan ja taloudestaan. Valtionosuusjär-
jestelmän toimeenpano ja seuranta edellyttävät kustannuksia ja suoritteita koskevien tietojen ke-
räämistä koulutuksen järjestäjiltä, oppilaitoksilta sekä taide- ja kulttuurilaitoksilta. Samassa yhtey-
dessä kerätään lisäksi rahoitusjärjestelmän kehittämisen ja sen toimivuuden seurannan kannalta 
tarpeellisia kustannus- ja suoritetietoja. Opetushallitus on tiedottanut kustannustiedonkeruussa 
vuosina 2021 ja 2022 tapahtuvista muutoksista ennakkotiedotteella 23.6.2021 (OPH-742-2021). 

Muutokset vuoden 2021 kustannusten tiedonkeruussa 

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien tulee varautua vuoden 2021 osalta raportoimaan kustan-
nustietoja aikaisemmasta täydennetyllä tavalla liitteen 1 mukaisesti. Täydennykset ovat pääosin 
oppivelvollisuuden laajentumisen seurannan tietotarpeista johtuvia. Lisäksi on huomioitava, että 
mikäli laskentaperusteasetusta tullaan muuttamaan asiasta lähetetyn lausuntoesityksen mukai-
sesti, muutos vaikuttaa tutkintojen sijoittumiseen uusien kustannusryhmien mukaisiin seurantaryh-
miin (Excel-taulukko liite 4).  

 
Vapaan sivistystyön laitosten ylläpitäjien tulee varautua vuoden 2021 osalta raportoimaan kustan-
nustietoja aikaisemmasta poiketen siten, että kunnallisten kansalaisopistojen ylläpitäjien vuoden 
2021 kustannusten ja suoritteiden osalta tiedonkeruun toteuttaa Opetushallitus. Kansanopistojen 
oppivelvollisille järjestämä koulutus eritellään vuodesta 2021 lukien omaksi kohdakseen. 
 
Vuodesta 2021 alkaen kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen keruuvastuu on Valtiokonttorilla. 
Kunnallisten esi- ja perusopetuksen ja kunnallisten lukiokoulutuksen järjestäjien osalta kustan-
nustiedot raportoidaan Valtiokonttorin kuntatalouden tiedonkeruun yhteydessä ensimmäistä ker-
taa vuodesta 2021. Valtion koulujen, yliopistojen harjoittelukoulujen sekä järjestämisluvan saanei-
den yksityisten koulutuksen järjestäjien tiedot kerätään edelleen Opetushallituksen tiedonke-
ruussa. 

Muutokset vuoden 2022 kustannusten tiedonkeruussa  

Lukiokoulutuksen järjestäjien tulee varautua vuoden 2022 osalta raportoimaan kustannustietoja 
aikaisemmasta täydennetyllä tavalla liitteen 2 mukaisesti. Uutena kohtana kysytään eriteltyinä 
opiskelijoille tarjottujen oppimateriaalien ja välineiden kustannukset eikä näitä kustannuksia sitten 
sisällytetä enää opetuksen kustannuksiin. Lisäksi kerätään eriteltyinä oppivelvollisuuslain 
(1214/2020) 21 § mukaan maksetut matkakorvaukset. Täydennykset ovat pääosin oppivelvollisuu-
den laajentumisen seurannan tietotarpeista johtuvia.  
 
Esi- ja perusopetuksen järjestäjien tulee varautua vuoden 2022 osalta raportoimaan kustannustie-
toja aikaisemmasta täydennetyllä tavalla liitteen 3 mukaisesti.   
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Lisätietoja kyselystä ja neuvoja lomakkeiden tulostukseen tai www-tallennukseen liittyvissä ongel-
missa saa Opetushallituksesta sähköpostiosoitteesta valtionosuudet@oph.fi sekä puhelimitse suo-
raan asiantuntijoilta, joiden yhteystiedot löytyvät osoitteesta https://www.oph.fi/rahoitus/valtion-
osuudet/yhteystiedot     
  
 

 Kouluneuvos    Antti Markkanen 
 

Erityisasiantuntija  Seppo Hänninen 
  

mailto:valtionosuudet@oph.fi
https://www.oph.fi/rahoitus/valtionosuudet/yhteystiedot
https://www.oph.fi/rahoitus/valtionosuudet/yhteystiedot
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Liite 1 ammatillisen koulutuksen tiedonkeruun muutokset 
 
Koulutuksen järjestäjältä kysyttäisiin nykyisistä kustannustiedoista lisäksi seuraavat lisätiedot valtionosuusjärjes-
telmän kustannuksista (tiedot sisältyvät joko seurantaryhmäkohtaisiin tai järjestäjäkohtaisiin tietoihin) 
 
          henkilöstö-    muut poistot 
          menot     menot  

Maksuttomuuden aiheuttamat kuljetus- ja majoituskorvaukset (oppi-
velvollisuuden laajentaminen, lisäkustannus) 
Nämä sisältyvät järjestäjäkohtaisiin yhteisiin kustannuksiin 

  
  

Koulutuksen järjestäjän maksuttomuuden aiheuttamat lisäkustannuk-
set. Oppimateriaali- ja välinekustannukset, jotka ovat aiheutuneet 
maksuttomuudesta (oppivelvollisuuden laajentaminen) 
Nämä sisältyvät seurantaryhmäkohtaisiin opetuskustannuksiin tai järjes-
täjäkohtaisiin yhteisiin kustannuksiin 

      

Muun oppilashuollon kustannukset. Kokonaisuus koulutuksen järjestä-
jältä sisältäen vapaaehtoiset lisäpanostukset. 
Nämä sisältyvät seurantaryhmäkohtaisiin opetuskustannuksiin tai järjes-
täjäkohtaisiin yhteisiin kustannuksiin.  

      

Opinto-ohjauksen kustannukset  
Nämä sisältyvät seurantaryhmäkohtaisiin opetuskustannuksiin tai järjes-
täjäkohtaisiin yhteisiin kustannuksiin 

      

 
 
Opetuksen seurantaryhmäkohtaiseen lomakkeeseen lisätään sarake Koulutuskorvaukset oppisopimuskoulutuk-
sessa.  
 

 
 
 
  

Seurantaryhmäkohtainen 
lomake

Henkilöstö
menot

M1

Muut 
menot

(ei sisällä 
alv:a)

M2

Koulutuskorvaukset 
oppisopimus-
koulutuksessa

Muiden kuin 
rakennus-

investointien 
poistot

(ei sis.alv:a)
 X1

K1.1 Opetustoiminta  (pl K1.2  ja 
K1.5 )
K1.2 Opetustoiminta, 
oppisopimuskoulutus
K1.5 Opetustoiminta, 
vankilaopetus

K0 Opetustoiminta, kustannukset yhteensä
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Lisäksi ammatillisen koulutuksen järjestäjältä kysytään seuraavat opetustuntitiedot:  
 

 
 
 
Taulukossa 

- Opettaja on opetustehtävissä työskentelevä henkilö. Myös opettajat vailla muodollista pätevyyttä luetaan 
mukaan. Opinto-ohjaajia ei lueta mukaan vaan ne merkitään erikseen omalle sarakkeelle. 

- Opinto-ohjaajana toimivien henkilöiden antama opetus ja ohjaus  
- Ammatillinen ohjaaja ja muu opetuksen tukihenkilö.  Ohjaaja voi toimia myös työpaikalla, mutta työpai-

kan työantajan palveluksessa olevia työpaikkaohjaajia ei lueta mukaan, koska ne eivät ole koulutuksen 
järjestäjän henkilöstöä 

- Erittely valtionosuudella järjestettyyn ja myytyyn hankintakoulutukseen kohdistuvilla opetus- ja ohjaus-
tunneilla tarkoittaa sitä, että opetustunnit, jotka kohdistuvat pelkästään sellaisille hankintakoulutuksena 
myydyn koulutuksen opiskelijoille ja opetusryhmille, raportoidaan erikseen. Ostava koulutuksen järjes-
täjä, joka siis hankkii tämän koulutuksen ei raportoi näitä tunteja lainkaan, koska opetus ja ohjaus tapah-
tuu myyvän koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä. 

  

Hankintakoulutus 
(=myyty toiselle 
koulutuksen 
järjestäjälle)

Kaikki yhteensä

Ammatillisen koulutuksen 
järjestäjän oman henkilöstön ja 

ostopalvelujen tuottama 
opetus- ja ohjaustuntimäärä 

h/vuosi

Opettajien antama opetus 
ja ohjaus,h

Opinto-ohjaajien antama opetus- 
ja ohjaus, h

Ammatillisten ohjaajien ja 
opetuksen muun 

tukihenkilöstön antama 
ohjaus, h

Toiselle koulutuksen 
järjestäjälle erillisinä 

opetusryhminä toteutetun 
hankintakoulutuksen 

sisältämä opetus ja ohjaus 
(nämä tunnit eivät sisälly 
omalla valtionosuudella 
järjestettyihin opetus- ja 

ohjaustunteihin) 

Yhteensä, h

Ammatillinen 
perustutkintokoulutus

Ammatti- ja 
erikoisammattitutkintokoulutus

Telma         

Valma (Tuva)

Muu ammatillinen koulutus

Yhteensä h

Koulutuksenjärjestäjän omalla valtionosuudella järjestetty koulutus
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Liite 2 Lukiokoulutuksen tiedonkeruun muutokset 
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Liite 3 Esi- ja perusopetuksen tiedonkeruun muutokset, kunnalliset järjestäjät 
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