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Kunnille, kuntayhtymille, yksityisille koulutuksen järjestäjille/ylläpitäjille, valtion oppilaitoksille
ja yliopistojen harjoittelukouluille

ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN VUODEN 2021 OPETUSJA KULTTUURITOIMEN VALTIONOSUUSRAHOITUKSEN LASKENTAAN TARVITTAVAT OPPILAS- JA SUORITETIEDOT SEKÄ MUUT TARVITTAVAT TIEDOT
Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä (884/2017) vahvistettiin 14.12.2017.
Esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien tulee tallentaa opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain 7–9 § tarkoitetut tiedot KOSKI-tietovarantoon viipymättä ja ajantasaisesti sen jälkeen, kun tieto on syntynyt tai muuttunut ja merkitty
koulutuksen järjestäjän omiin rekistereihin. Tieto tulee olla rajapinnalla siirrettäessä vuorokauden kuluessa KOSKI-tietovarannossa ja käyttöliittymällä tallennettavien tietojen osalta
kymmenen arkipäivän kuluessa tallennettuna KOSKI-tietovarantoon.
Erillisestä esi- ja perusopetuksen oppilas- ja opiskelijatiedonkeruusta luovutaan ja valtionosuusrahoitus tullaan laskemaan KOSKI-tietovarannosta saatavien tietojen perusteella. Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että KOSKI-tietovarannosta haettavat rahoituksen perusteena
olevat tiedot ovat oikein ja ajantasaiset.
Tilastokeskus ei enää syksyllä 2020 toteuta syksyn tilastointipäivän 20.9. Järjestäjä- ja oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat -tiedonkeruuta. Esi- ja perusopetuksen oppilasmäärät tilastointipäivänä 20.9.2020 haetaan KOSKI-tietovarannosta rahoituksen laskentaa varten. Esi- ja
perusopetuksen opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksen laskentaan käytettävät 20.9.2020 tilanteen tiedot poimitaan KOSKI-tietovarannosta 1.10.2020. Esi- ja perusopetuksen järjestäjille julkaistaan ennakkoraportointi rahoituksen tiedoista 10.9.2020.
Opetushallituksen erillisessä syksyn perustietokyselyssä kysytään lisäksi kunnallisilta esi- ja
perusopetuksen järjestäjiltä:
• Perusopetuslain mukaiseen aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuvien oppilaiden
määrät 20.9.2020
• Perusopetuslain mukaisessa aamu- ja iltapäivätoiminnassa annettujen eli toteutuneiden ohjaustuntien määrät syyslukukaudella 2019 ja kevätlukukaudella 2020
• Esi- ja perusopetuksen ja aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen kartoitus kuntien
osalta 20.9.2020
Sekä kunnallisilta esi- ja perusopetuksen järjestäjiltä ja perusopetukseen valmistavan opetuksen
järjestämisluvan saaneilta esi- ja perusopetuksen järjestäjiltä:
• Perusopetukseen valmistava opetus, toteutuneet läsnäolokuukaudet ajalta 1.8.–
31.12.2019
• Perusopetukseen valmistava opetus, toteutuneet läsnäolokuukaudet ajalta 1.1.–
31.7.2020
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Opetushallituksen erillisellä tiedonkeruulla kerättävät tiedot pyydetään toimittamaan valtionosuusjärjestelmän syksyn perustietokyselyn sähköisillä webbilomakkeilla 20.9. –
30.9.2020 välisenä aikana. Tarkemmat ohjeet ja tiedot kirjautumiseen tullaan lähettämään
postitse opetuksen järjestäjille elokuussa 2020. Ohjeet viedään myös Opetushallituksen tiedonkeruusivuille: https://www.oph.fi/fi/palvelut/valtionosuusjarjestelman-tiedonkeruut
Valtionosuusrahoituksen laskennassa pyritään siihen, että rahoitusta ei korjata enää kesken
varainhoitovuoden. Esi- ja perusopetuksen rahoitusta ei myöskään tarkisteta kahden vuoden
keskimääräisten oppilasmäärien mukaiseksi varainhoitovuoden päättyessä lukuun ottamatta
perusopetukseen valmistavan opetuksen ja perusopetuslain 46 §:ssä tarkoitetun aikuisten
perusopetuksen rahoitusta, joiden arvioon perustuva rahoitus tarkistetaan toteumaa vastaavaksi varainhoitovuotta seuraavaa vuotta seuraavana vuonna.

Kouluneuvos

Antti Markkanen

Erityisasiantuntija

Leena Matilainen

