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KANSALAISOPISTOT 
 
Vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 10 §:n mukaan opetus- ja kulttuurimi-
nisteriö vahvistaa vuosittain valtionosuuden laskemisen perusteena käytettävät opetus-
tuntien määrät. Opetus- ja kulttuuriministeriö käyttää kerättäviä tietoja päätöksen val-
mistelussa.     
 
Syksyn perustietokyselyn tiedot annetaan Opetushallituksen tallennusjärjestelmässä.  
Kirjautumisosoite tallennusjärjestelmään on tämän kyselyn yhteydessä lähetetyllä koon-
tilistalla. 
 
Maahanmuuttajien kotoutumissuunnitelmaan hyväksytyn koulutuksen rahoitukseen on 
vuoden 2022 toisessa lisätalousarviossa myönnetty vapaalle sivistystyölle yhteisesti 1,5 
miljoonaa euroa Ukrainasta tulleiden tilapäistä suojelua saavien kielikoulutukseen. Tä-
män rahoituksen jakamiseksi on tähän kyselyyn lisätty lisäkysymyksiä, joiden perusteella 
kyseinen rahoitus tullaan jakamaan. Lisärahoituksen piiriin pääsemiseksi ylläpitäjän on 
osoitettava, että kyseiselle kohderyhmälle on jo järjestetty kielikoulutusta tai järjeste-
tään parhaillaan kielikoulutusta. Pelkkä arvio mahdollisesta tulevaisuudessa järjestettä-
västä koulutuksesta ei riitä. Mikäli ylläpitäjälle on ennestään myönnetty rahoitusta ko-
toutumissuunnitelmaan hyväksytyn koulutuksen järjestämiseen, lisärahoituksen piiriin 
pääseminen edellyttää, että aikaisemmin myönnetty rahoitus kotoutumissuunnitelmaan 
hyväksytylle koulutukselle on riittämätön kattamaan tilapäistä suojelua saavista johtu-
van lisätarpeen. On huomioitava, että Ukrainasta tulleella tilapäistä suojelua saavalla 
tulee olla laadittuna kotoutumissuunnitelma, jotta opiskelija voidaan kirjata kotoutu-
missuunnitelmaan hyväksytyn sadan prosentin valtionosuudella rahoitetun koulutuksen 
piiriin. Kunta tai TE-toimisto voi laatia tilapäistä suojelua saavalle kotoutumissuunnitel-
man. Mikäli kotoutumissuunnitelmaa ei ole, opiskelijan suorittama koulutus ja arvioitu 
toteuma kirjataan 57 %:n valtionosuusrahoituksen piiriin.  
 
Tässä tiedonkeruussa annettuja tietoja kielikoulutuksen järjestämisestä Ukrainasta tul-
leista tilapäistä suojelua saavista kotoutumissuunnitelmaan hyväksyttynä koulutuksena 
tullaan myös käyttämään rahoituksen perusteena vuonna 2023 tälle kohderyhmälle 
osoitetun  lisärahoituksen jakamiseksi. 

 
1. Yhteystiedot 

 
Tässä ilmoitetaan sen henkilön yhteystiedot, jolta voidaan kysyä lisäselvitystä lomak-
keen tiedoista.  
 

2. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukainen koulutus 
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Vuoden 2022 opetustuntien määrä ilmoitetaan siten, että toteutuneet opetustunnit il-
moitetaan ajalta 1.1.–31.7.2022 ja mahdollisimman realistinen arvio opetustunneista 
ajalta 1.8.–31.12.2022.  
 
Maahanmuuttajien opiskelijamääristä lomakkeelle syötetään toteutunut opiskelija-
määrä 1.1.–31.7.2022, arvio opiskelijamäärästä 1.8.–31.12.2022 sekä opiskelijamäärä 
20.9.2022. 
 

2.1 Opetustuntien kokonaismäärä vuonna 2022 (ilman maksullisen palvelutoiminnan tunteja) 
 
Lomakkeella kerätään vain vapaasta sivistystyöstä annetun lain piiriin kuuluvan koulu-
tuksen valtionosuusrahoituksen perusteena olevat opetustunnit sekä opettajan pitämät 
palkalliset ohjaustunnit opiskelijoille. Opetustuntimäärään ilmoitetaan myös kansalais-
opistotoimintana järjestetyn taiteen perusopetuksen opetustunnit. Vapaasta sivistys-
työstä annetun lain piiriin kuuluvan kansalaisopistotoimintana järjestetyn taiteen perus-
opetuksen opetustunteja ei ilmoiteta erillisellä taiteen perusopetuksen lomakkeella. 
 
Opetustunteihin ei saa merkitä kokonaan erillisellä valtionavustuksella rahoitettavaa 
vapaan sivistystyön koulutusta, ammatilliseen tutkintoon johtavaa tai näyttötutkintoon 
valmistavaa koulutusta tai maksullisen palvelutoiminnan tunteja. Maksulliseen palvelu-
toimintaan 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 mak-
settu korvausta. Etäopetuksen opetustunteihin sekä verkossa tapahtuviin kursseihin laske-
taan mukaan opettajan koulutuksen aikana antamat opetustunnit, tuntien valmisteluun 
käyttämät tunnit, ohjaus sekä palautteen antaminen tehtävistä. Opetustuntien valmiste-
luun käytettyihin tunteihin ei merkitä hankemaista kehittämistoimintaa.  
 
Mikäli kansalaisopisto järjestää vapaan sivistystyön koulutusta siten, että koulutuksessa 
seurataan etäopetuksena toisen oppilaitoksen järjestämää opetusta, niin kansalais-
opisto voi ilmoittaa tämän koulutuksen opetustuntinsa valtionosuusrahoituksen perus-
teena oleviksi opetustunneiksi, mikäli kansalaisopistossa on etäopetustunnin ajaksi jär-
jestetty pedagoginen ohjaus, josta kertyy palkkakustannuksia kansalaisopistolle. Mikäli 
toisen koulutuksen järjestäjän tarjoama etäopetus on järjestetty kansalaisopistossa sen 
sijaan siten, että kansalaisopisto tarjoaa vain tilan ja av-laitteet opetuksen seuraami-
seen, ei koulutuksen opetustunteja voida ilmoittaa kansalaisopiston omiksi valtion-
osuusrahoituksen perusteena oleviksi tunneiksi. 
 
Mikäli kansalaisopisto järjestää vapaan sivistystyön koulutusta omille opiskelijoilleen ja 
koulutus välitetään samalla muille koulutuksen järjestäjille, niin kansalaisopisto saa il-
moittaa tämän koulutuksen opetustunnit valtionosuusrahoituksen perusteena oleviksi 
opetustunneikseen.  
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3.1 Avoimen korkeakouluopetuksen opetustuntien lukumäärä  
 
Vapaasta sivistystyöstä annetun lain piiriin kuuluvan koulutuksen opetustuntien koko-
naismäärästä (kohdasta 2.1) ilmoitetaan tässä avoimen korkeakouluopetuksen tuntien 
määrä. Kohdassa ilmoitetaan opetustuntien määrä vapaan sivistystyön piirissä järjeste-
tystä avoimesta korkeakouluopetuksesta, joka perustuu yliopiston/ korkeakoulun ja 
opiston väliseen sopimukseen.   
 

3.2 Etäopetuksen opetustuntien lukumäärä  
 
Vapaasta sivistystyöstä annetun lain piiriin kuuluvan koulutuksen opetustuntien koko-
naismäärästä (kohdasta 2.1) ilmoitetaan tässä etäopetustuntien määrä. 
 
Etäopetuksen opetustunteihin lasketaan mukaan opetustunnit, joista opettajalle on mak-
settu korvausta. Etäopetuksen opetustunteihin sekä verkossa tapahtuviin kursseihin laske-
taan mukaan opettajan koulutuksen aikana antamat opetustunnit, tuntien valmisteluun 
käyttämät tunnit, ohjaus sekä palautteen antaminen tehtävistä. Opetustuntien valmiste-
luun käytettyihin tunteihin ei merkitä hankemaista kehittämistoimintaa. 
 
Mikäli kansalaisopisto järjestää vapaan sivistystyön koulutusta siten, että koulutuksessa 
seurataan etäopetuksena toisen oppilaitoksen järjestämää opetusta, niin kansalais-
opisto voi ilmoittaa tämän koulutuksen opetustuntinsa valtionosuusrahoituksen perus-
teena oleviksi opetustunneiksi, mikäli kansalaisopistossa on etäopetustunnin ajaksi jär-
jestetty pedagoginen ohjaus, josta kertyy palkkakustannuksia kansalaisopistolle. Mikäli 
toisen koulutuksen järjestäjän tarjoama etäopetus on järjestetty kansalaisopistossa sen 
sijaan siten, että kansalaisopisto tarjoaa vain tilan ja av-laitteet opetuksen seuraami-
seen, ei koulutuksen opetustunteja voida ilmoittaa kansalaisopiston omiksi valtion-
osuusrahoituksen perusteena oleviksi tunneiksi. 
 

3.3 Taiteen perusopetuksen opetustuntien lukumäärä  
 
Opetustuntien kokonaismäärästä (kohta 2.1) ilmoitetaan tässä kansalaisopistotoimin-
tana järjestetyn taiteen perusopetuksen opetustuntien lukumäärä vuodelta 2022.  Kan-
salaisopistotoimintana järjestettävän taiteen perusopetuksen opetustunteja ei ilmoiteta 
erillisellä taiteen perusopetuksen lomakkeella. 
 

3.4 Maahanmuuttajille suunnatun koulutuksen opetustuntien määrä  
 
Vapaasta sivistystyöstä annetun lain piiriin kuuluvan koulutuksen opetustuntien koko-
naismäärästä (kohdasta 2.1) ilmoitetaan tässä maahanmuuttajille suunnatun tai koh-
dennetun koulutuksen opetustuntien määrä. Maahanmuuttajille suunnatun koulutuk-
sen opetustuntien määrän ilmoittavat kaikki kansalaisopistot.  
 
Tämä kohta sisältää myös kohdan 3.5 TE-toimiston / kunnan viranomaisen hyväksymän  
kotoutumissuunnitelman mukaisen omaehtoisen koulutuksen opetustuntien määrä 
 



4 (5) 

 

 
OPETUSHALLITUS 

VALTIONOSUUDET 

Hakaniemenranta 6, PL 380 

00531 Helsinki 

puhelin 0295 331 000 

oph.fi 

 UTBILDNINGSSTYRELSEN 

STATSANDELAR 

Hagnäskajen 6, PB 380 

00531 Helsingfors 

telefon 0295 331 000 

oph.fi 
  valtionosuudet@oph.fi    valtionosuudet@oph.fi 

 

3.5 TE-toimiston / kunnan viranomaisen hyväksymän kotoutumissuunnitelman mukaisen omaehtoi-
sen koulutuksen opetustuntien määrä 

 
Vapaasta sivistystyöstä annetun lain piiriin kuuluvan koulutuksen opetustuntien koko-
naismäärästä (kohdasta 2.1) ilmoitetaan tässä TE-toimiston/ kunnan viranomaisen hy-
väksymän kotoutumissuunnitelman mukaisen omaehtoisen koulutuksen opetustuntien 
määrä.  
 
Mikäli koulutus järjestetään siten, että opetusryhmän opiskelijoista vain osa on kotoutu-
missuunnitelman mukaisesti opiskelevia opiskelijoilta, niin ko. koulutuksen opetustun-
neista ilmoitetaan tässä kohdassa vain kotoutumissuunnitelman mukaisen koulutuksen 
opiskelijoita vastaava suhteellinen osuus. Kotoutumissuunnitelman mukaisen omaehtoi-
sen koulutuksen opetustuntien määrä lasketaan tällöin seuraavasti: 
 
Yhden opetusryhmän kotoutumissuunnitelman mukaiset opetustunnit 
 
kotoutumissuunnitelman opiskelijoiden lukumäärä / opetusryhmän opiskelijoiden luku-
määrä x opetusryhmän opetustunnit  
 

3.5.1 Ukrainasta tulleiden tilapäistä suojelua saavien opetustuntien määrä 
 
Tässä kohdassa eritellään TE-toimiston/ kunnan viranomaisen hyväksymän kotoutumis-
suunnitelman mukaisen omaehtoisen koulutuksen opetustuntien määrästä (kohta 3.5) 
Ukrainasta tulleiden tilapäistä suojelua saavien opetustunnit. Ukrainasta tulleella tila-
päistä suojelua saavalla tulee olla laadittuna kotoutumissuunnitelma, jotta opiskelija 
voidaan kirjata kotoutumissuunnitelmaan hyväksytyn sadan prosentin valtionosuudella 
rahoitetun koulutuksen piiriin. 
 

3.6 Maahanmuuttajille suunnatun koulutuksen opiskelijamäärä  
 
Tässä ilmoitetaan maahanmuuttajille suunnattuun tai kohdennettuun koulutukseen 
osallistuneiden tai osallistuvien opiskelijoiden määrä. Mikäli sama opiskelija on osallistu-
nut tai osallistuu useammalle maahanmuuttajille suunnatulle kurssille, hänet lasketaan 
saman vuoden aikana vain kertaalleen opiskelijamäärään. 
 
Maahanmuuttajille suunnatun koulutuksen opiskelijamäärässä ei saa ilmoittaa yhteis-
kuntatakuuseen liittyvän maahanmuuttajanuorille kohdennetun erillisellä Nuorisota-
kuun opintoseteliavustukset maahanmuuttajanuorten koulutukseen -valtionavustuksella 
rahoitettavan koulutuksen opiskelijoita eikä muulla erillisellä valtionavustusrahoituk-
sella toteutettujen maahanmuuttajille suunnattujen koulutusten opiskelijoita. 

 
3.7 TE-toimiston / kunnan viranomaisen hyväksymän kotoutumissuunnitelman mukaisen omaehtoi-
sen koulutuksen opiskelijamäärä 

 
Tässä ilmoitetaan TE-toimiston/ kunnan viranomaisen hyväksymän kotoutumissuunni-
telman mukaisen omaehtoisen koulutuksen opiskelijamäärä. 
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3.7.1 Ukrainasta tulleiden tilapäistä suojelua saavien opiskelijoiden määrä 
 
Tässä kohdassa eritellään TE-toimiston / kunnan viranomaisen hyväksymän kotoutumis-
suunnitelman mukaisen omaehtoisen koulutuksen opiskelijamäärästä (kohta 3.7) Ukrai-
nasta tulleiden tilapäistä suojelua saavien opiskelijamäärä. Ukrainasta tulleella tilapäistä 
suojelua saavalla tulee olla laadittuna kotoutumissuunnitelma, jotta opiskelija voidaan 
kirjata kotoutumissuunnitelmaan hyväksytyn sadan prosentin valtionosuudella rahoite-
tun koulutuksen piiriin. 
 

Tietojen korjaaminen tallennusajan päätyttyä 
 
Tallennusajan päätyttyä tilastointipäivän tietoja korjataan tietojärjestelmään Valtion-
osuudet-tiimin 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 kor-
jaus on tehtävä vastaavasti. Korjatut lomakkeet lähetetään skannattuina sähköpostin 
liitteenä sähköpostiosoitteeseen valtionosuudet@oph.fi tai postitse osoitteeseen Ope-
tushallitus, Valtionosuudet, PL 380, 00531 Helsinki. 
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