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Kunnille, kuntayhtymille, yksityisille
koulutuksen järjestäjille/ylläpitäjille,
valtion oppilaitoksille ja yliopistojen
harjoittelukouluille

KÄYTTÖMENOJEN VALTIONOSUUKSIEN LASKENTA/SYKSYN 2019 TILASTOINTIPÄIVÄN PERUSTIEDOT
Tällä kyselyllä kerätään tiedot opetustoimen vuoden 2020 rahoituksen laskemiseksi
sekä perustiedot vuoden 2019 rahoituksen tarkistamiseksi.
Ammatillisen koulutuksen rahoituksen määräytymistä varten tarvittavia tietoja ei kerätä
enää tilastointipäivien tiedonkeruissa, vaan tarvittavat opintosuoritus- ja tutkintotiedot
kerätään valtakunnallisen opinto- ja tutkintorekisteri Kosken kautta. Myös esi- ja
perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen järjestäjillä on velvollisuus siirtää tai tallentaa
KOSKI-tietovarantoon oppilas- ja opiskelijatiedot ja muut rahoituksen määräytymiseen
tarvittavat tiedot ja tulevaisuudessa valtionosuusrahoitus lasketaan Koskesta haettavien
tietojen perusteella. Siirtymävaiheen aikana lukiokoulutuksen tiedot kerätään edelleen
myös näillä erillisillä Opetushallituksen tiedonkeruilla ja esi- ja perusopetuksen
oppilastiedot ilmoitetaan Tilastokeskuksen tiedonkeruissa; helmikuussa
kotikuntakorvauskyselyssä 31.12. tilanteen mukaisesti sekä syksyllä 2019 Järjestäjä- ja
oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat kyselyssä.
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 58 §:n ja asetuksen
(1766/2009) 25 §:n mukaan koulutuksen järjestäjien valtionosuuksien ja rahoituksen
laskemista ja määräämistä varten tarvittavat tiedot tulee ilmoittaa tilastointipäivän
(20.9.) tilanteen mukaisesti 10 päivän kuluessa tilastointipäivästä. Rahoitusasetuksen
mukaista määräaikaa on ehdottomasti noudatettava. Tietojen jatkokäsittelyä ei voida
aloittaa ennen kuin viimeinenkin yksikkö on toimittanut tietonsa ja ne on tarkistettuna
saatettu konekieliseen muotoon.
Lomakkeet ja –ohjeet ovat tulostettavissa ennakkoon kaikille avoimesta internetosoitteesta http://www.oph.fi/rahoitus/valtionosuudet/tiedonkeruut
Tietojen tallennusjärjestelmä, jonka internet-osoite näkyy liitteenä olevalla
koontilistalla, avautuu 20.9.2019.
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Perustiedot

Lomakkeet on täytettävä annettujen ohjeiden mukaisesti. Lisätietojen antajaksi
ilmoitetun yhteyshenkilön tulee olla tavoitettavissa myös tilastointipäivän jälkeen.
Koulutuksen järjestäjän ylläpitämä koulutus, josta tiedot annetaan, on
merkitty koontilistalle. Kopio tästä kirjeestä ja koontilistasta tulee toimittaa
ehdottomasti kaikkien koontilistalla mainittujen koulutusmuotojen tilastoinnista
vastaaville henkilöille. Jos koontilistalla olevaa koulutusta ei järjestetä
tilastointipäivänä, tulee siitä ilmoittaa Opetushallitukselle ao. lomakkeella.
Koontilistalla olevien koulutuksenjärjestäjää koskevien tietojen
tarkistaminen on tärkeää, jotta rahoituspäätökset ja rahoituksen maksu voidaan
kohdistaa oikein.

Yksikköhinnan harkinnanvaraisen korotuksen hakeminen vuodelle 2020
Lukiokoulutuksen järjestäjät voivat hakea yksikköhinnan harkinnanvaraista korotusta
vuodelle 2020 Opetushallituksen sähköisen valtionavustusjärjestelmän kautta
2.-23.9.2019 välisenä aikana. Ohje korotuksen hakemisesta on lähetetty tämän kirjeen
liitteenä kaikille lukiokoulutuksen järjestäjille. Lisäksi lukiokoulutuksen järjestäjät voivat
hakea tämän kyselyn yhteydessä muutosta vuoden 2020 ennakollisen rahoituksen
perusteeksi tulevaan opiskelijamäärään.
Tietojen toimittaminen

Tiedot pyydetään antamaan internetin välityksellä ajalla 20.9. – 30.9.2019.
Tilastokeskukselle annettavista tiedoista on annettu oma aikataulu.
Internet-osoite, jossa kirjaudutaan www-palveluun, käyttäjätunnukset ja salasana
löytyvät tämän kirjeen liitteenä olevasta koontilistasta. Ennen aloittamista ja
tiedonkeruujärjestelmään kirjautumista tulee tutustua huolellisesti www-tallennuksen
käyttöohjeeseen (osoite koontilistalla). Ylläpitäjän/koulutuksen järjestäjän tulee
tulostaa internetin välityksellä antamansa tiedot ja arkistoida ne asianmukaisin
allekirjoituksin. Myös tiedot, joihin ilmoitus perustuu, tulee arkistoida.
Arkistokappaleiden tulee olla tarvittaessa valtionosuusviranomaisen saatavissa.
Lisätietoja saa Opetushallituksen Valtionosuudet-yksikön sähköpostiosoitteesta
valtionosuudet@oph.fi sekä puhelimitse suoraan yksikön asiantuntijoilta, joiden
koulumuodottaiset yhteystiedot löytyvät osoitteesta
http://www.oph.fi/rahoitus/valtionosuudet/yhteystiedot
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