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Ulkomaankoulujen ylläpitäjille

Viite: Tilastokeskuksen Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat 2018-kysely
KÄYTTÖMENOJEN VALTIONOSUUKSIEN LASKENTA/SYKSYN 2018 TILASTOINTIPÄIVÄN
PERUSTIEDOT/ULKOMAANKOULUJEN LISÄTIEDOT

Syksyllä 2018 esi- ja perusopetuksen oppilasmäärätiedot kerää Tilastokeskus
Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat 2018 -kyselyssään. Ulkomaankoulujen
tulee kuitenkin ilmoittaa Opetushallitukselle tarkemmat tiedot esi- ja
perusopetuksen oppilaista Oppilasluettelo 20.9.2018 -lomakkeella.
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 58 §:n ja
asetuksen (1766/2009) 25 §:n mukaan koulutuksen järjestäjien valtionosuuksien
ja rahoituksen laskemista ja määräämistä varten tarvittavat tiedot tulee
ilmoittaa tilastointipäivän (20.9.) tilanteen mukaisesti 10 päivän kuluessa
tilastointipäivästä. Rahoitusasetuksen mukaista määräaikaa on ehdottomasti
noudatettava.
Oppilasluettelo-lomake on tulostettavissa kaikille avoimesta internetosoitteesta www.oph.fi/rahoitus/valtionosuudet/tiedonkeruut.
Ulkomailla järjestettävä esi- ja perusopetus
Lomakkeella ilmoitetaan tiedot rahoituksen perusteena olevista oppilaista.
Rahoituksen perusteena oleviin oppilaisiin voidaan ilmoittaa vain
ulkomaankoulun järjestämisluvan mukaisesti tilapäisesti ulkomailla asuvia
Suomen kansalaisia, joilla vuosittain, ennen tilastointipäivää, on todettu
väestötietojärjestelmän mukainen kotikunta Suomessa (Kotikuntalaki
201/1994 5 §).
Muista kuin rahoituksen perusteena olevista oppilaista ilmoitetaan opetukseen
osallistuvien henkilöiden lukumäärä. Muihin kuin rahoituksen perusteena
oleviin oppilaisiin lasketaan ne perusopetukseen osallistuvat henkilöt, joita ei
voida ilmoittaa joko järjestämisluvan perusteella tai opetus- ja kulttuuritoimen
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rahoituslain (1705/2009) tai -asetuksen (1766/2009) tai perusopetuslain
(628/1998) perusteella rahoituksen perusteena oleviin oppilaisiin.
Lomake tulee palauttaa Opetushallitukseen 30.9.2018 mennessä
vastaamalla Opetushallituksen lähettämään sähköpostiin, joka lähetetään
Turvapostina 20.9.2018 ulkomaan koulujen ilmoittamiin sähköpostiosoitteisiin.
Tätä kautta oppilasluettelon sisältämät henkilötiedot pysyvät suojattuna.
Turvapostin vastaanottaja saa sähköpostiinsa linkin, jota klikkaamalla siirrytään
selaimella https-suojattuun VYVI-turvapostipalveluun. Klikkaamalla Avaa viesti linkkiä aukeaa viesti selaimeen. Viestiin voi turvallisesti vastata käyttämällä
Vastaa- tai Vastaa kaikille -toimintoja. Lähetä edelleen -toimintoa ei käytetä.
Viesti-kenttään voi kirjoittaa viestin ja liittää liitetiedostona Oppilasluettelo
20.9.2018. Lopuksi valitaan Lähetä ja viesti lähtee takaisin alkuperäisen viestin
lähettäjälle.
Lisätietoja saa Opetushallituksen Valtionosuudet-yksikön sähköpostiosoitteesta
valtionosuudet@oph.fi sekä puhelimitse suoraan yksikön asiantuntijoilta, joiden
koulumuodoittaiset yhteystiedot löytyvät osoitteesta
www.oph.fi/rahoitus/valtionosuudet/yhteystiedot.
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