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Ammatillisen koulutuksen järjestäjille, vapaan sivistystyön ja taiteen  
perusopetuksen oppilaitosten ylläpitäjille, museoiden ja esittävien taiteiden laitosten  
ylläpitäjille sekä esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestäjille 
 

       

 

VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN ILMOITTAMINEN  
VUODELTA 2021 
 

  Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 58 §:n ja 
vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 21§:n mukaan valtionosuuden 
saajan tulee ilmoittaa valtionapuviranomaiselle rahoituksen määräämiseksi 
tarvittavat tiedot toiminnastaan ja taloudestaan. Valtionosuusjärjestelmän 
toimeenpano ja seuranta edellyttävät kustannuksia ja suoritteita koskevien 
tietojen keräämistä koulutuksen järjestäjiltä, oppilaitoksilta sekä taide- ja 
kulttuurilaitoksilta. Samassa yhteydessä kerätään lisäksi rahoitusjärjestelmän 
kehittämisen ja sen toimivuuden seurannan kannalta tarpeellisia kustannus- ja 
suoritetietoja.  

        
  Valtionosuuden saajan ylläpitämä koulutus tai laitos, josta tiedot annetaan, on 

merkitty tämän kirjeen liitteenä olevaan koontilistaan. 
    
  Tässä vuoden 2021 kustannus-, tulo- ja suoritetietoja koskevassa 

Opetushallituksen kyselyssä on uusi tiedonkeruu kuntien ja kuntayhtymien esi- ja 
perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestäjille. Esi- ja perusopetuksen 
lomakkeilla kysytään opetustuntien ja sairaalaopetuksen opetuspäivien määrää ja 
perusopetuksen lomakkeella lisäksi tukiopetustuntien määrä. Lukiokoulutuksen 
lomakkeella kunnallisten koulutuksen järjestäjien tulee ilmoittaa opetustuntien 
määrät.  

 
  Lisäksi Opetushallituksen kyselyssä kerätään kustannus-, tulo- suoritetiedot myös 

kuntien ja kuntayhtymien ylläpitämiltä kansalaisopistoilta, jotka järjestävät 
vapaan sivistystyön koulutusta. 

 
  Paperilomakkeita ja -ohjeita ei lähetetä, mutta ne voi tulostaa osoitteesta 

https://www.oph.fi/rahoitus/valtionosuudet/tiedonkeruut. Tiedot annetaan 
18.3. - 20.4.2022 välisenä aikana. Kirjautuminen tallennusjärjestelmään tapahtuu 
käyttäjätunnuksilla ja salasanalla, jotka löytyvät liitteenä olevalta koontilistalta. 
Kopio tästä kirjeestä ja koontilistasta tulee toimittaa kaikkien koontilistalla 
mainittujen koulutusmuotojen ja kulttuuri- ja taidelaitosten tilastoinnista 
vastaaville henkilöille. Pyydämme koulutuksen järjestäjiä/ylläpitäjiä 
kiinnittämään erityistä huomiota tietojen oikeellisuuteen. Ilmoitettujen tietojen 
tulee olla yhdenmukaisia suhteessa toteutuneisiin kirjanpidon mukaisiin tietoihin.  

  
  Valtionosuuden saajan tulee arkistoida antamansa tiedot valtionosuudensaajan 

nimenkirjoitusoikeuden omaavan henkilön allekirjoituksella vahvistettuna. 
Arkistoitaviin tietoihin tulee liittää mukaan tarvittava liitemateriaali, josta lukujen 
oikeellisuus voidaan todentaa. Arkistokappale ja liitemateriaali tulee olla 
tarvittaessa valtionosuusviranomaisen saatavissa. 

   

https://www.oph.fi/rahoitus/valtionosuudet/tiedonkeruut
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  Lisätietoja kyselystä ja tallennukseen liittyen saa Opetushallituksesta 
sähköpostiosoitteesta valtionosuudet@oph.fi sekä puhelimitse suoraan 
asiantuntijoilta, joiden yhteystiedot löytyvät osoitteesta 
https://www.oph.fi/rahoitus/valtionosuudet/yhteystiedot    

  

  

  

 Kouluneuvos   Antti Markkanen 
 
 
Erityisasiantuntija   Seppo Hänninen 

 
 
 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Opetushallituksen 
asianhallintajärjestelmässä. 

 
 
 

Liitteet Valtionosuuden saajan koontilista  
 
Tiedoksi Opetus- ja kulttuuriministeriö/VOS-jaosto 
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