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Muutoksenhaku aikuisten perusopetuksen ja perusopetukseen valmistavan opetuksen vuoden 2020  

rahoituksen perusteena oleviin vuoden 2018 suoritteisiin perustuviin arvioihin 

 

Aikuisten perusopetuksen ja perusopetukseen valmistavan opetus- ja kulttuuritoimen rahoi-

tuksesta annetun lain (29.12.2009/1705) mukaisen rahoituksen määräytyminen muuttui vuo-

den 2017 alusta lukien. Aikuisten perusopetuksen ja perusopetukseen valmistavan opetuksen 

varainhoitovuoden ennakollinen rahoitus määräytyy perustuen varainhoitovuotta edeltävää 

vuotta edeltävän vuoden toteutuneisiin suoritteisiin, jotka muodostavat ennakollisen rahoi-

tuksen arvioidun suoritemäärän. Vuoden 2020 ennakollinen rahoitus näiden opetuksien osalta 

määräytyy siten vuoden 2018 toteutuneiden suoritteiden perusteella eli aikuisten perusope-

tuksen osalta vuoden 2018 aikana toteutuneiden kurssien ja perusopetukseen valmistavan 

opetuksen osalta vuoden 2018 toteutuneiden läsnäolokuukausien perusteella. Ennakollinen 

arvioon perustuva rahoitus tarkistetaan toteumaa vastaavaksi varainhoitovuotta seuraavaa 

vuotta seuraavana vuonna eli vuoden 2020 ennakollinen rahoitus tarkistetaan toteumaa vas-

taavaksi vuonna 2022.  

Vuoden 2018 toteutuneet suoritteet (kurssit ja läsnäolokuukaudet) molempien opetuksien 

osalta ilmoitetaan Tilastokeskuksen syksyn tilastointipäivän kyselyissä kahdessa erässä. Alku-

vuoden toteuma ajalta 1.1.2018-31.7.2018 on ilmoitettu 20.9.2018 ja loppuvuoden toteuma 

ajalta 1.8.2018-31.12.2018 ilmoitetaan 20.9.2019.   

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009) annetun lain § 48 a mukaisesti varain-

hoitovuotta edeltävää vuotta edeltävän vuoden toteuman perusteella määräytyvään arvioon 

voi merkittävissä muutoksissa hakea muutosta varainhoitovuotta edeltävän vuoden syyskuun 

loppuun mennessä.  

Opetuksen järjestäjien, joiden vuoden 2020 ennakollinen rahoitus määräytyy vuoden 2018 

toteutuneiden suoritteiden perusteella merkittävästi alhaisemmaksi tai korkeammaksi kuin 

vuodelle 2020 suunnitellun koulutuksen volyymi, tulee tarvittaessa hakea muutosta rahoi-

tuksen perusteena olevaan suoritearvioon 30.9.2019 mennessä. Merkittävänä muutoksena 

pidetään pääsääntöisesti yli 20 prosentin suuruista muutosta suoritemäärässä.  
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Muutosta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriöltä vapaamuotoisella hakemuksella, joka toi-

mitetaan Opetushallituksen kirjaamoon 30.9.2019 klo 16:15 mennessä. 

Lisätietoja Opetushallituksen Valtionosuudet-yksiköstä osoitteesta valtionosuudet@oph.fi tai 

puhelimitse numerosta 0295 331 691. 

 

Kouluneuvos    Antti Markkanen 

 

 

Erityisasiantuntija   Leena Matilainen 

mailto:valtionosuudet@oph.fi

