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Opetus- ja kulttuuritoiminnan toimintatietoja 
 

Tällä kyselyllä kerätään kuntien ja kuntayhtymien toimintatiedot valtionosuusjärjestelmän talouslas-

kentaa varten. Opetus- ja kulttuuritoiminnasta eritellään koko kunnan ja kuntayhtymän tasolla (ml. 

liikelaitokset) seuraavat toimintatiedot. 

Perusopetus 

Opetustuntien lukumäärä (kpl) vuonna 2021 
 

Perusopetuksessa annettujen opetustuntien lukumäärä tilastovuoden 2021 (=kalenterivuoden) ai-

kana. Opetustunneiksi luetaan 45–60 minuuttia kestävä kontaktiopetustapahtuma (alle 45 minuuttia 

kestävät opetustapahtumat yhdistellään 45 minuutin mittaisiksi opetustunneiksi). 

Opetustunteihin luetaan myös tukiopetus, erityisopetus (osa-aikainen ja luokkamuotoinen), luokanval-

vojan tunnit, oppilaanohjaajan työjärjestyksen mukaan pitämät luokkatunnit sekä maahanmuutto-

taustaisten perusopetukseen valmistavan opetuksen ja lisäopetuksen tunnit. 

Opetustunteihin ei lueta: opettajien erityistehtäviä, joissa ei ole oppilaskontaktia (AV-välineiden hoito, 

kirjastotunnit, demonstraatiotunnit, valvonta), kerhotunteja eikä aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus-

tunteja. 

Opetustuntien tulee vastata oppilastilastoissa 20.9. ilmoitetuille oppilaille annettuja tunteja.  

-josta tukiopetustuntien lukumäärä (kpl) vuonna 2021 
 

Opetustuntien kokonaismäärästä eritellään tähän annettujen tukiopetustuntien lukumäärä kalenteri-

vuoden 2021 aikana. 

Perusopetuksen opetustuntimäärään sisältyvät tukiopetustunnit. Perusopetuslain (628/1998) 16 §:n 

mukaan oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimises-

saan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada tukiopetusta. Perusopetuksen opetussuunnitelman perustei-

den mukaan tukiopetusta annetaan joko oppilaan työjärjestyksen mukaisten, sellaisten oppituntien 

aikana, joihin tuen tarve liittyy, tai oppituntien ulkopuolella. Sitä voidaan antaa samanaikaisopetuk-

sena oppilaan tavallisessa opetusryhmässä, pienryhmässä tai täysin yksilöllisesti. 

Sairaalaopetuksen opetuspäivien lukumäärä kalenterivuoden 2021 aikana 
 

Sairaalassa tai erikoissairaanhoidon muussa toimintayksikössä perusopetusta antava opetuksen järjes-

täjä ilmoittaa sairaalaopetuksen opetuspäivien lukumääräksi vain ne päivät, jolloin oppilas on saanut 

perusopetusta sairaalassa tai erikoissairaanhoidon muussa toimintayksikössä. 
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Mikäli kunta ilmoittaa sairaalaopetuksen opetuspäiviä on sillä oltava sairaalaopetuksen kustannuksia 

sairaalaopetuksen palveluluokalla ja sen on oltava sairaalaopetuksen järjestäjä. Toiselle opetuksen 

järjestäjälle maksetuista sairaalaopetuksen maksuosuuksista ei kirjata opetuspäiviä. 


