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Liiteraportilla näkyvät toiminnan järjestäjät 
  
 
 
 
 

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös valtionavustuksesta vuoden 2020 aamu- ja 
iltapäivätoiminnan maksutulomenetysten kompensoimiseksi 

 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tänään valtionavustuslain (688/2001) nojalla 
myöntänyt tämän päätöksen liitteessä mainituille toiminnan järjestäjille avustusta 
liiteraportista ilmenevällä tavalla vuoden 2020 aamu- ja iltapäivätoiminnan 
maksutulomenetysten kompensoimiseksi.  

Harkinnanvaraista avustusta myönnetään yhteensä 4,6 miljoonaa euroa sellaisille 
toiminnan järjestäjille, jotka ovat järjestäneet aamu- ja iltapäivätoimintaa lukuvuonna 
2019–2020. Harkinnanvaraisen avustuksen määräytyminen perustuu laskennallisiin 
kriteereihin. Laskelman perusteena ovat toiminnan järjestäjän Tilastokeskukselle 
ilmoittamat vuoden 2019 aamu- ja iltapäivätoiminnan maksutulot sekä syksyltä 2019 
Opetushallitukselle ilmoittamat aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaustuntien lukumäärät. 

Avustus on tarkoitettu käytettäväksi aamu- ja iltapäivätoiminnan maksutulomenetysten 
kompensoimiseen ja koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten 
tasoittamiseen aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Toimet voivat jatkua vielä vuoden 2021 
puolella. 

Valtionavustuksen käytön valvonta perustuu valtionosuusprosessin mukaiseen tietojen 
keruuseen eikä avustuksen saajalta edellytetä erillistä selvitystä valtionavustuksen 
käyttämisestä. Valtionapuviranomainen voi kuitenkin tarvittaessa valtionavustuslain 
(688/2001) mukaisesti pyytää avustuksen saajalta selvitystä valtionavustusten 
valvontaan liittyen. 

Vuodelle 2020 myönnetty ylimääräinen avustus maksetaan yhdessä erässä 
valtionosuuden maksatuksen yhteydessä. 
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Valtionavustuslain 34 §:n mukaan valtionapuviranomaisen päätökseen ei saa hakea 
muutosta valittamalla. Valtionapuviranomaisen päätökseen saa siihen tyytymätön 
asianosainen hakea oikaisua 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimusohje on tämän päätöksen liitteenä. 

 

 

Opetusministeri  Li Andersson 

 

 

Hallitussihteeri Marjaana Larpa 

Liitteet Raportti avustuksen saajista 
Oikaisuvaatimusohje dnro 4/091/2019 
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