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OPINTOKESKUS 
 

Vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 10 §:n mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö 
vahvistaa vuosittain valtionosuuden laskemisen perusteena käytettävän opetustuntien määrän.  
 
Syksyn perustiedonkeruun tiedot merkitään Excel -lomakkeelle, joka on saatavissa osoitteesta: 
http://www.oph.fi/rahoitus/valtionosuudet/tiedonkeruut 
 
Täytetty kyselylomake tulostetaan ja tiedoista vastaavan yhteyshenkilön on allekirjoitettava 
lomake. Allekirjoituksen jälkeen sähköiseen muotoon (pdf) skannattu lomake ja Excel-lomake 
lähetetään sähköpostin liitetiedostoina osoitteeseen:  
valtionosuudet@oph.fi.  

Yhteystiedot 

 
Tässä ilmoitetaan opintokeskuksen nimi ja osoite sekä yhteyshenkilön tiedot, jolta voidaan kysyä 
lisäselvitystä lomakkeen tiedoista. Tiedot on varmennettava allekirjoituksella. 

1. Opintotoiminta 

 
Lomakkeella kerätään vain vapaasta sivistystyöstä annetun lain piiriin kuuluvan koulutuksen 
rahoituksen perusteena olevat opetustunnit. Opetustunteihin ei saa sisällyttää ammatilliseen 
tutkintoon johtavaa tai näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta tai maksullisen palvelutoiminnan 
tunteja. Maksulliseen palvelutoimintaan kuuluu työvoimahallinnon ostama työvoimapoliittinen 
aikuiskoulutus ja muu sellainen koulutus, jota toteutetaan tilaajan asettamilla ehdoilla, ts. tilaaja 
määrittelee koulutuksen tavoitteet, keskeiset sisällöt, rekrytoi osanottajat ja maksaa toiminnasta 
aiheutuneet menot. 
 
Etäopetuksen opetustunteihin lasketaan mukaan opetustunnit, joista opettajalle on maksettu 
korvausta. Opetustunteihin voi sisältyä esimerkiksi tehtävänantoa opiskelijoille, online-opetusta, 
opiskelijoiden ohjausta, palautteen antoa ja vastausten arviointia. Etäopetuksen opetustunteihin 
ei lasketa sen sijaan mukaan kurssin valmisteluun tai suunnitteluun kuluvaa aikaa.  
 
Vuosi 2020 on ollut poikkeuksellinen. Valtioneuvosto antoi 17.3.2020 asetuksen varhaiskasvatuk-
sen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista 
(126/2020). Soveltamisasetuksella rajoitettiin lähiopetuksen ja –ohjauksen järjestämisvelvollisuut-
ta eri koulutusasteilla 13.5.2020 saakka. Tästä syystä toteutuneet opetustunnit kerätään erikseen 
1.1. – 17.3.2020 ja 18.3. – 31.7.2020 väliseltä ajalta sekä mahdollisimman realistinen arvio opetus-
tunneista ajalta 1.8. - 31.12.2020. 
 
Tiedot vuodelta 2019 kohdista 1., 1.1, 1.2 ja 2. on ilmoitettu vuoden 2019 kustannustiedonkeruun 
yhteydessä. 
 
Vuoden 2020 osalta opetustuntien kokonaismäärästä pyydetään ilmoittamaan erittelytiedot 
opetustunneista kohtiin 1.1, 1.2 ja 1.3.  
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1.1 Etäopetuksen opetustuntien lukumäärä  

 
Vapaasta sivistystyöstä annetun lain piiriin kuuluvan koulutuksen opetustuntien 
kokonaismäärästä (kohdasta 1.) ilmoitetaan tässä etäopetustuntien määrä. 
 
Etäopetuksen opetustunteihin lasketaan mukaan opetustunnit, joista opettajalle on maksettu 
korvausta. Opetustunteihin voi sisältyä esimerkiksi tehtävänantoa opiskelijoille, online-opetusta, 
opiskelijoiden ohjausta, palautteen antoa ja vastausten arviointia. Etäopetuksen opetustunteihin ei 
lasketa sen sijaan mukaan kurssin valmisteluun tai suunnitteluun kuluvaa aikaa.  

 

1.2 Avoimen korkeakouluopetuksen opetustuntien lukumäärä  
 
 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain piiriin kuuluvan koulutuksen opetustuntien 

kokonaismäärästä (kohdasta 1.) ilmoitetaan tässä avoimen korkeakouluopetuksen tuntien määrä. 
Kohdassa ilmoitetaan opetustuntien määrä vapaan sivistystyön piirissä järjestetystä avoimesta 
korkeakouluopetuksesta, joka perustuu yliopiston/ korkeakoulun ja opintokeskuksen väliseen 
sopimukseen. 

 
1.3 Maahanmuuttajille suunnatun koulutuksen opetustuntien määrä 
 

Vapaasta sivistystyöstä annetun lain piiriin kuuluvan koulutuksen opetustuntien 
kokonaismäärästä (kohdasta 1.) ilmoitetaan tässä maahanmuuttajille suunnatun tai kohdennetun 
koulutuksen opetustuntien määrä.  

 
1.4 TE-toimiston/ kunnan viranomaisen hyväksymän kotoutumissuunnitelman mukaisen omaehtoisen 
koulutuksen opetustuntien määrä 
 

Vapaasta sivistystyöstä annetun lain piiriin kuuluvan koulutuksen opetustuntien 
kokonaismäärästä (kohdasta 1.) ilmoitetaan tässä TE-toimiston/ kunnan viranomaisen 
hyväksymän kotoutumissuunnitelman mukaisen omaehtoisen koulutuksen opetustuntien määrä.
  
Mikäli koulutus järjestetään siten, että opetusryhmän opiskelijoista vain osa on 
kotoutumissuunnitelman mukaisesti opiskelevia opiskelijoilta, niin ko. koulutuksen 
opetustunneista ilmoitetaan tässä kohdassa vain kotoutumissuunnitelman mukaisen koulutuksen 
opiskelijoita vastaava suhteellinen osuus. Kotoutumissuunnitelman mukaisen omaehtoisen 
koulutuksen opetustuntien määrä lasketaan tällöin seuraavasti: 
 
Yhden opetusryhmän kotoutumissuunnitelman mukaiset opetustunnit: 
 
kotoutumissuunnitelman opiskelijoiden lukumäärä / opetusryhmän opiskelijoiden lukumäärä x 
opetusryhmän opetustunnit  

 
1.5 Maahanmuuttajille suunnatun koulutuksen opiskelijamäärä 
 

Tässä ilmoitetaan maahanmuuttajille suunnattuun tai kohdennettuun koulutukseen 
osallistuneiden tai osallistuvien opiskelijoiden määrä. Mikäli sama opiskelija on osallistunut tai 
osallistuu useammalle maahanmuuttajille suunnatulle kurssille, hänet lasketaan saman vuoden 
aikana vain kertaalleen opiskelijamäärään. 
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1.6 TE-toimiston/ kunnan viranomaisen hyväksymän kotoutumissuunnitelman mukaisen omaehtoisen 
koulutuksen opiskelijamäärä 
 

Tässä ilmoitetaan TE-toimiston/ kunnan viranomaisen hyväksymän kotoutumissuunnitelman 
mukaisen omaehtoisen koulutuksen opiskelijamäärä. 
 

2. Opintokerhotoiminta  

 
Vuoden 2020 opetustuntien määrä ilmoitetaan siten, että toteutuneet opetustunnit ilmoitetaan 
ajalta 1.1.–31.7.2020 ja mahdollisimman realistinen arvio opetustunneista ajalta 1.8.–31.12.2020. 


