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KANSALAISOPISTO
Vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 10 §:n mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö
vahvistaa vuosittain valtionosuuden laskemisen perusteena käytettävät opetustuntien määrät.
Opetus- ja kulttuuriministeriö käyttää kerättäviä tietoja päätöksen valmistelussa.
Syksyn perustietokyselyn tiedot annetaan internetin välityksellä. Kirjautumisosoite wwwsivuille on tämän kyselyn yhteydessä lähetetyllä koontilistalla.

1. Yhteystiedot
Tässä ilmoitetaan sen henkilön yhteystiedot, jolta voidaan kysyä lisäselvitystä lomakkeen
tiedoista.

2. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukainen koulutus
2.1 Opetustuntien kokonaismäärä vuonna 2018 ja vuonna 2019 (ilman maksullisen palvelutoiminnan
tunteja)
Lomakkeella kerätään vain vapaasta sivistystyöstä annetun lain piiriin kuuluvan koulutuksen
valtionosuusrahoituksen perusteena olevat opetustunnit. Opetustunteihin ei saa merkitä
kokonaan erillisellä valtionavustuksella rahoitettavaa vapaan sivistystyön koulutusta,
ammatilliseen tutkintoon johtavaa tai näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta,
työvoimahallinnon ostamaa työvoimapoliittista aikuiskoulutusta, eikä muuta sellaista koulutusta,
jota toteutetaan tilaajan asettamilla ehdoilla, ts. tilaaja määrittelee koulutuksen tavoitteet,
keskeiset sisällöt, rekrytoi osanottajat ja maksaa toiminnasta aiheutuneet menot.
Opetustuntimäärään ilmoitetaan myös kansalaisopistotoimintana järjestetyn taiteen
perusopetuksen opetustunnit. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain piiriin kuuluvan
kansalaisopistotoimintana järjestetyn taiteen perusopetuksen opetustunteja ei ilmoiteta erillisellä
taiteen perusopetuksen lomakkeella.
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.
Mikäli kansalaisopisto järjestää vapaan sivistystyön koulutusta siten, että koulutuksessa seurataan
etäopetuksena toisen oppilaitoksen järjestämää opetusta, niin kansalaisopisto voi ilmoittaa tämän
koulutuksen opetustuntinsa valtionosuusrahoituksen perusteena oleviksi opetustunneiksi, mikäli
kansalaisopistossa on etäopetustunnin ajaksi järjestetty pedagoginen ohjaus, josta kertyy
palkkakustannuksia kansalaisopistolle. Mikäli toisen koulutuksen järjestäjän tarjoama etäopetus
on järjestetty kansalaisopistossa sen sijaan siten, että kansalaisopisto tarjoaa vain tilan ja avOpetushallitus/Valtionosuudet
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laitteet opetuksen seuraamiseen, ei koulutuksen opetustunteja voida ilmoittaa kansalaisopiston
omiksi valtionosuusrahoituksen perusteena oleviksi tunneiksi.
Mikäli kansalaisopisto järjestää vapaan sivistystyön koulutusta omille opiskelijoilleen ja koulutus
välitetään samalla muille koulutuksen järjestäjille, niin kansalaisopisto saa ilmoittaa tämän
koulutuksen opetustunnit valtionosuusrahoituksen perusteena oleviksi opetustunneikseen.
Opetustuntien kokonaismäärä vuonna 2018 (ilman maksullisen palvelutoiminnan tunteja)
Niille ylläpitäjille, jotka ovat saaneet TE-toimiston/kunnan viranomaisen hyväksymän
kotoutumissuunnitelman mukaisen omaehtoisen koulutuksen rahoitusta vuonna 2018 arvion
perusteella, vuoden 2018 toteutuneiden opetustuntien kokonaismäärä sekä TE-toimiston/
kunnan viranomaisen hyväksymän kotoutumissuunnitelman mukaisen omaehtoisen
koulutuksen opetustuntimäärä on esitäytetty tallennuslomakkeelle toukokuun 2019
erilliskyselyssä annetun tiedon mukaisena.
Muut ylläpitäjät merkitsevät edellisen kalenterivuoden 2018 toteutuneiden pidettyjen
opetustuntien lukumäärän. (Vertaa, että luvut ovat samat kuin Opetushallituksen
kustannuskyselyssä vuodelta 2018 annettu tieto (yksityiset)/ Tilastokeskukselle, Kuntatalouden
tiedonkeruu/ Muut taloustiedot 2018, taulukossa 51 annettu tieto: Opetustuntien lukumäärä
yhteensä (3252) vähennettynä maksullisen palvelutoiminnan opetustunneilla (3253). Taulukon
51 tietoja koskevat korjaukset tulee lähettää Tilastokeskukselle 15.10.2019 mennessä.
Yksityiset kansalaisopistot ilmoittavat korjaustiedot Opetushallitukselle.).
Tähän ei saa sisällyttää kokonaan erillisellä valtionavustuksella rahoitettavaa vapaan
sivistystyön koulutusta, maksulliseen palvelutoimintaan kuuluvia tunteja eikä ammatilliseen
tutkintoon johtavaa tai näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta. Opetustuntimäärään
ilmoitetaan myös kansalaisopistotoimintana järjestetyn taiteen perusopetuksen opetustunnit.
Vuoden 2018 aikana ja vuoden 2019 alusta yhdistyneiden opistojen opetustuntitiedot vuodelta
2018 ilmoitetaan tässä summattuna.
Opetustuntien määrä vuonna 2019 (ilman maksullisen palvelutoiminnan tunteja)
Vuoden 2019 opetustuntien määrä ilmoitetaan siten, että toteutuneet opetustunnit
ilmoitetaan ajalta 1.1. - 31.7.2019 ja mahdollisimman realistinen arvio opetustunneista ajalta
1.8. - 31.12.2019.
Opetustuntien määriin ei saa sisällyttää yhteiskuntatakuuseen liittyviä maahanmuuttajanuorille
kohdennetun koulutuksen opetustunteja, joiden järjestäminen rahoitetaan erillisellä
Nuorisotakuun opintoseteliavustukset maahanmuuttajanuorten koulutukseen
–valtionavustuksella. Tässä kyselyssä ei ilmoiteta mitään kokonaan erillisellä valtionavustuksella
rahoitettavaa koulutusta.

3.1 Avoimen korkeakouluopetuksen opetustuntien lukumäärä
Vapaasta sivistystyöstä annetun lain piiriin kuuluvan koulutuksen opetustuntien
kokonaismäärästä (kohdasta 2.1) ilmoitetaan tässä avoimen korkeakouluopetuksen tuntien
määrä. Kohdassa ilmoitetaan opetustuntien määrä vapaan sivistystyön piirissä järjestetystä
avoimesta korkeakouluopetuksesta, joka perustuu yliopiston/ korkeakoulun ja opiston väliseen
sopimukseen.
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3.2 Etäopetuksen opetustuntien lukumäärä
Vapaasta sivistystyöstä annetun lain piiriin kuuluvan koulutuksen opetustuntien
kokonaismäärästä (kohdasta 2.1) 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.
Mikäli kansalaisopisto järjestää vapaan sivistystyön koulutusta siten, että koulutuksessa seurataan
etäopetuksena toisen oppilaitoksen järjestämää opetusta, niin kansalaisopisto voi ilmoittaa tämän
koulutuksen opetustuntinsa valtionosuusrahoituksen perusteena oleviksi opetustunneiksi, mikäli
kansalaisopistossa on etäopetustunnin ajaksi järjestetty pedagoginen ohjaus, josta kertyy
palkkakustannuksia kansalaisopistolle. Mikäli toisen koulutuksen järjestäjän tarjoama etäopetus
on järjestetty kansalaisopistossa sen sijaan siten, että kansalaisopisto tarjoaa vain tilan ja avlaitteet opetuksen seuraamiseen, ei koulutuksen opetustunteja voida ilmoittaa kansalaisopiston
omiksi valtionosuusrahoituksen perusteena oleviksi tunneiksi.

3.3 Taiteen perusopetuksen opetustuntien lukumäärä
Opetustuntien kokonaismäärästä ilmoitetaan tässä kansalaisopistotoimintana järjestetyn taiteen
perusopetuksen opetustuntien lukumäärä vuodelta 2019. Kansalaisopistotoimintana
järjestettävän taiteen perusopetuksen opetustunteja ei ilmoiteta erillisellä taiteen
perusopetuksen lomakkeella.
Vuoden 2018 tieto on yksityisten opistojen osalta esitäytetty tallennuslomakkeelle
kustannuskyselyssä ilmoitetun tiedon mukaisesti. Kunnalliset opistot ilmoittavat tässä tiedon
opistoittain (vertaa Tilastokeskukselle, Kuntatalouden tiedonkeruu/ Muut taloustiedot 2018,
taulukossa 07 annettuun kuntatason tietoon).

3.4 Maahanmuuttajille suunnatun koulutuksen opetustuntien määrä
Vapaasta sivistystyöstä annetun lain piiriin kuuluvan koulutuksen opetustuntien
kokonaismäärästä (kohdasta 2.1) ilmoitetaan tässä maahanmuuttajille suunnatun tai
kohdennetun koulutuksen opetustuntien määrä. Maahanmuuttajille suunnatun koulutuksen
opetustuntien määrän ilmoittavat kaikki kansalaisopistot.
Maahanmuuttajille suunnatun koulutuksen opetustuntien määrässä ei saa ilmoittaa
yhteiskuntatakuuseen liittyviä maahanmuuttajanuorille kohdennetun koulutuksen
opetustunteja, joiden järjestäminen rahoitetaan erillisellä Nuorisotakuun opintoseteliavustukset
maahanmuuttajanuorten koulutukseen -valtionavustuksella.

3.5 TE-toimiston/ kunnan viranomaisen hyväksymän kotoutumissuunnitelman mukaisen
omaehtoisen koulutuksen opetustuntien määrä
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Vapaasta sivistystyöstä annetun lain piiriin kuuluvan koulutuksen opetustuntien
kokonaismäärästä (kohdasta 2.1) 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

3.6 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.
Maahanmuuttajille suunnatun koulutuksen opiskelijamäärässä ei saa ilmoittaa
yhteiskuntatakuuseen liittyvän maahanmuuttajanuorille kohdennetun erillisellä Nuorisotakuun
opintoseteliavustukset maahanmuuttajanuorten koulutukseen –valtionavustuksella
rahoitettavan koulutuksen opiskelijoita.

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

Tietojen korjaaminen tallennusajan päätyttyä
Tallennusajan päätyttyä tilastointipäivän tietoja korjataan tietojärjestelmään Valtionosuudetyksikön toimesta. Korjattavat tiedot tulee ilmoittaa yliviivaamalla alkuperäinen tieto
tilastointipäivän lomakkeella ja kirjoittamalla uusi tieto korjattavan tiedon viereen selkeästi.
Huomioitava on myös korjauksen vaikutus lomakkeen eri kohtiin, joihin korjaus on tehtävä
vastaavasti. Korjatut lomakkeet lähetetään skannattuina sähköpostin liitteenä Valtionosuudetyksikön sähköpostiosoitteeseen valtionosuudet@oph.fi (tai postitse osoitteeseen Opetushallitus,
Valtionosuudet-yksikkö, PL 380, 00531 Helsinki).

