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PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN JAKSOJEN LASKENTA VALTIONOSUUSRAHOITUKSEEN SEKÄ
OHJEISTUSTA VALMISTAVAN OPETUKSEN JAKSOJEN TALLENTAMISESTA JA TIEDONSIIRROISTA
KOSKI-TIETOVARANTOON
Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa olevien oppilaiden toteutuneet läsnäolokuukaudet
vuodelta 2019 kysytään rahoituksen laskentaa varten Opetushallituksen perustietokyselyssä syksyllä 2020 ja vuoden 2020 toteutuneet läsnäolokuukaudet syksyllä 2021. Vuodesta 2021 alkaen
toteutuneet läsnäolokuukaudet haetaan KOSKI-tietovarannosta, niin kuin ne oppilaan osalta ovat
merkittynä oppilaan opiskeluoikeuteen.
Läsnäolokuukaudella tarkoitetaan perusopetukseen valmistavassa opetuksessa 30 kalenteripäivän pituista ajanjaksoa, jona oppilas on ollut opetuksen järjestäjän oppilaana. Perusopetukseen
valmistavan opetuksen aloittaminen ja lopettaminen merkitään oppilashallintojärjestelmään tosiasiallisten päivämäärien mukaisesti. Jos oppilas aloittaa 4.9. perusopetukseen valmistavassa
opetuksessa, lasketaan ensimmäinen kertynyt läsnäolokuukausi seuraavasti: 4.9. -3.10. = 1 läsnäolokuukausi. Kun oppilaalle on kertynyt yhdeksän (9) täyttä läsnäolokuukautta, ei perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilaan läsnäolokuukausia enää lasketa rahoitukseen, vaikka oppilas edelleen jatkaisi perusopetukseen valmistavassa opetuksessa.
Läsnäolokuukausien laskennassa ei huomioida kesäkeskeytystä eikä seuraavia koulujen loma-aikoja: joululoma, hiihtolomaviikko ja syysloma. Näiden lomien ajaksi perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilaan opiskeluoikeuteen merkitään tila Loma. Tilaa käytetään oppilaan ollessa
lomalla (mainitut koulun yhteiset lomat tai oppilaan henkilökohtainen loma). Loma-aika ei kerrytä
valtionosuusrahoituksen näkökulmasta perusopetukseen valmistavan opetuksen rahoitettavaa
yhdeksän kuukauden opiskeluaikaa. Loma-tila on samanlainen opiskeluoikeuden tila kuin mikä
tahansa muu tila, eli lomasta lähetetään aloituspäivä, ja lomajakso katkeaa, kun lähetetään seuraava opiskeluoikeuden tila. Loma-tilaa käytetään perusopetukseen valmistavan opetuksen opiskeluoikeuksissa lukuvuodesta 2020-21 eli 1.8.2020 alkaen.
Väliaikainen keskeytys perusopetukseen valmistavassa opetuksessa merkitään silloin, kun oppilas
on poissa oppilaasta johtuvasta muusta syystä kuin edellä mainituista lomajaksoista. Oppilas voi
olla viikon poissa ilman, että läsnäolokuukauden kertyminen keskeytyy, mutta sitä pidempi poissaolo keskeyttää kertymisen.
Rahoitukseen kesäkeskeytys lasketaan siten, että kevätlukukauden päättyessä vajaiden läsnäolokuukausien päivät lasketaan syyslukukaudelle ja syksyllä koulun alkaessa päivien laskeminen jatkuu siitä, mihin kevätlukukauden päättyessä jäätiin. Myös muut keskeytykset lasketaan vastaavalla tavalla.

OPETUSHALLITUS

Hakaniemenranta 6, PL 380
00531 Helsinki

puhelin 0295 331 000
oph.fi

UTBILDNINGSSTYRELSEN

Hagnäskajen 6, PB 380
00531 Helsingfors

telefon 0295 331 000
oph.fi

2 (2)

Varainhoitovuoden päättyessä vajaiden läsnäolokuukausien kertyneet päivät lasketaan seuraavalle varainhoitovuodelle siten, että päivien laskeminen jatkuu siitä, mihin edellisen varanhoitovuoden puolella jäätiin, jos perusopetukseen valmistava opetus jatkuu seuraavan varainhoitovuoden puolella.
Kun oppilas lopettaa perusopetuksen valmistavan opetuksen muusta syystä kuin siirtyäkseen perusopetukseen tai esiopetukseen, opiskeluoikeus päätetään Eronnut-tilaan opiskeluoikeuden tosiasiallisen päättymispäivämäärän mukaisesti, ja tieto siirretään KOSKI-tietovarantoon. Jos oppilas lopettaa perusopetuksen valmistavan opetuksen niin, että oppilas siirtyy esiopetuksen tai perusopetuksen oppilaaksi, opiskeluoikeus päätetään Valmistunut-tilaan tosiasiallisen päivämäärän
mukaisesti, ja tieto siirretään KOSKI-tietovarantoon. Jos perusopetuksen valmistavan opetuksen
opiskeluoikeus päättyy Eronnut tai Valmistunut -tilaan, kesken läsnäolokuukauden kertymistä, ei
vajaaksi jääviä läsnäolokuukausia lasketa rahoitukseen.
Jos oppilaalle on jo kertynyt toisella opetuksen järjestäjällä yhdeksän (9) läsnäolokuukautta, niin
perusopetukseen valmistavan opetuksen jatkuessa toisella opetuksen järjestäjällä, ei rahoitusta
enää makseta toiselle opetuksen järjestäjälle.
Edellisellä opetuksen järjestäjällä kertynyt vajaa läsnäolokuukausi (esim. 15 päivää) eivät siirry
uudelle opetuksen järjestäjälle, vaan kun oppilas aloittaa uudella opetuksen järjestäjällä, alkaa
läsnäolokuukauden laskeminen alusta, jos oppilaalla on läsnäolokuukausia jäljellä.
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