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VARHAISKASVATUKSEN JA OPETUSTOIMEN YHTEYDESSÄ (ml. OSTOPALVELU) OLLEET 
ESIOPETUKSEN OPPILAAT 20.9.2020 

Niillä esiopetuksen järjestäjillä, joiden käyttämästä lähdejärjestelmästä ei ole teknisesti mahdol-
lista siirtää esiopetuksen opiskeluoikeus- ja suoritustietoja oikein KOSKI-tietovarantoon 
15.11.2020 mennessä, on mahdollisuus ilmoittaa valtionosuusrahoitukseen vaikuttavat esiope-
tuksen oppilaiden määrät erillisellä lomakkeella. Ilmoitettuja oppilasmääriä käytetään vuoden 
2021 opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisen valtionosuusrahoituksen 
laskennassa. Lomakkeella ilmoitettavien tietojen tulee vastata KOSKI-tietovarantoon siirrettäviä 
oppilaskohtaisia tietoja ja KOSKI-tietovarantoon tiedot on korjattava välittömästi, kun se on 
teknisesti mahdollista. 

Lomake täytetään Excel-tiedostoon ja täytetty lomake myös tulostetaan ja allekirjoitetaan. Lo-
makkeen allekirjoittaa valtionosuuden saajan nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö. Lomake 
palautetaan sekä Excel-tiedostona että skannattuna allekirjoitettuna pdf-lomakkeena sähkö-
postin liitteenä. 

Lomake on palautettava valtionosuusyksikköön sähköpostin liitteenä 20.11.2020 mennessä 
osoitteella valtionosuudet@oph.fi, jotta tiedot ehtivät vuoden 2021 opetus- ja kulttuuritoimen 
rahoituksesta annetun lain mukaisen valtionosuusrahoituksen laskentaan.  

Esiopetuksessa olevat oppilaat 20.9.2020 iän mukaan (F4/B18)1 

Ikä ilmoitetaan syntymävuoden tarkkuudella. 5-vuotiaista esiopetuksen oppilaista ilmoite-
taan erikseen pidennetyn oppivelvollisuuden esiopetusoppilaat. Oppivelvollisuuden pituus 
on määritelty perusopetuslaissa (POL 25 § 2 mom.). Jos kuitenkin lapsen vamman tai sairau-
den vuoksi on ilmeistä, ettei perusopetuksen tavoitteita pystytä saavuttamaan yhdeksässä 
vuodessa, alkaa oppivelvollisuus jo 6-vuotiaana ja kestää 11 vuotta (ns. pidennetty oppivel-
vollisuus). Esiopetukseen ovat oikeutettuja myös ne pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin 
kuuluvat lapset, jotka kalenterivuoden aikana täyttävät 5 vuotta ja joilla on päätös pidenne-
tystä oppivelvollisuudesta. Huoltaja päättää, osallistuuko lapsi tähän oppivelvollisuutta edel-
tävään esiopetukseen. Esiopetukseen ovat siten oikeutettuja myös ne pidennetyn oppivel-
vollisuuden piiriin kuuluvat lapset, jotka kalenterivuoden aikana täyttävät 5 vuotta ja joilla 
on päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta ja joiden huoltaja on päättänyt, että lapsi osal-
listuu tähän oppivelvollisuutta edeltävään esiopetukseen.   

 

 
1 Suluissa olevat kohtanumeroinnit vastaavat syksyn 2019 Tilastokeskuksen tilastointipäivän 20.9. Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat 2019 sekä 
Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2019 lomakkeiden kohtia. 
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Esiopetusoppilaiden määrät 20.9.2020 (F5/B1)1   
 
Tässä kohdassa ilmoitetaan kaikki 20.9.2020 läsnäolleet esiopetusoppilaat jaoteltuna ope-
tustoimen ja varhaiskasvatuksen yhteydessä järjestettävän esiopetuksen oppilaisiin. Lomak-
keella ilmoitettavien tietojen tulee vastata KOSKI-tietovarantoon siirrettäviä oppilaskohtai-
sia tietoja. Edellisessä kohdassa ilmoitetut 5-vuotiaiden esiopetuksen pidennetyn oppivel-
vollisuuden oppilaiden määrät sisällytetään myös tämän kohdan pidennetyn oppivelvollisuu-
den oppilasmääriin. 
 
Esiopetusoppilaisiin luetaan myös oppivelvolliset, jotka ovat tänä syksynä saaneet luvan 
aloittaa koulunkäynnin (1. luokan) vuotta säädettyä myöhemmin ja saavat esiopetusta. 
 
Lomake laskee tämän kohdan yhteensä-riville automaattisesti summat lomakkeelta.   

 
Esiopetuksen oppilaista 20.9.2020 sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat (F8/B2)1 

 
Opetuksen järjestäjät, joille on annettu erityiseksi koulutustehtäväksi järjestää opetusta si-
säoppilaitosmuotoisesti, ilmoittavat oppilaista ne, joille annetaan sisäoppilaitosmuotoiseen 
opetukseen liittyvä maksuton asuminen ja ylimääräinen ruokailu.  

 
Esiopetuksen oppilaista 20.9.2020 majoitusedun saavat oppilaat (F9)1 
 

Majoitusedun saaviin sisältyvät myös kunnan korvaamassa yksityismajoituksessa olevat op-
pilaat. Tässä kohdassa ilmoitetaan oppilaista ne, jotka ovat majoitusedun saavia, mutta eivät 
ole sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa. 
 

Esiopetuksen oppilaista 20.9.2020 kuljetusedun saavat oppilaat (F10/B13-17)1  
 
Esiopetusoppilaiden kuljetusedulla tarkoitetaan maksutonta kuljetusta kotoa suoraan esi-
opetukseen tai varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai varhaiskas-
vatukseen tai kulkemista varten myönnettävää tukea (POL 32 §).  
Lomakkeella ilmoitetaan erikseen kuljetusedun saavat esiopetusoppilaat yhteensä sekä erik-
seen kuljetusedun saavat, erityisen tuen päätöksen saaneet esiopetusoppilaat, joilla on 20.9. 
myös päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta jaoteltuna vaikeimmin kehitysvammaisiin pi-
dennetyn oppivelvollisuuden oppilaisiin ja muihin kuin vaikeimmin kehitysvammaisiin piden-
netyn oppivelvollisuuden oppilaisiin. 

 
Esiopetuksen oppilaista 20.9.2020 vieraskieliset oppilaat (oppilaan äidinkieli muu kuin suomi, 
ruotsi, saame, romani, viittomakieli) (F11/B8-12)1 
 

Kohdassa ilmoitetaan vieraskieliset (äidinkieli muu kuin suomi, ruotsi, saame tai romani ja 
viittomakieli) esiopetusoppilaat. Kohdassa ilmoitetaan erikseen vieraskieliset erityisen tuen 
päätöksen saaneet esiopetusoppilaat, joilla on 20.9. myös pidennetyn oppivelvollisuuden 
päätös jaoteltuna vaikeimmin kehitysvammaisiin pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaisiin 
ja muihin kuin vaikeimmin kehitysvammaisiin pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaisiin. 


