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Esi- ja perusopetus (taulukot 01, 
41 ja 51) 

• valtionosuudet maksetaan ikäluokkaan 
perustuen oppilaiden kotikunnille 

• Kotikunnat ”maksavat” opetuksen järjestäjille ns. 
kotikuntakorvauksen, joka siirtää rahoituksen 
opetuksen järjestäjälle, silloin kun oman kunnan 
oppilas on sijoitettuna muun opetuksen 
järjestäjän opetukseen 
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Esi- ja perusopetus (taulukot 01, 
41 ja 51) 

• Kotikuntakorvausmenot kirjataan menolajille 
Asiakaspalveluiden ostot siltä sektorilta, mille 
oppilas on sijoitettu 

• Esim. toisen kunnan opetukseen sijoitetusta 
oppilaasta aiheutunut kotikuntakorvausmeno 
kirjataan asiakaspalveluiden ostoiksi kunnilta 

• valtion kouluun sijoitetusta oppilaasta aiheutunut 
kotikuntakorvausmeno kirjataan 
asiakaspalveluiden ostoiksi valtiolta 
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Esi- ja perusopetus (taulukot 01, 
41 ja 51) 

• Kotikuntakorvaustulot kirjataan vastaavasti 
myyntituloksi kunnilta, koska maksava taho on 
toinen kunta 

• Vailla kotikuntaa olevat tai Ahvenanmaan 
maakunnassa asuvat oppilaat voidaan kirjata 
myyntituloiksi valtiolta, koska 
kotikuntakorvaustulon maksaa silloin valtio 
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Isäntäkunta (opetuksen järjestäjä): 
käyttötalous 01 

• Isäntäkunta ilmoittaa kaikki opetuksen 
järjestämisestä aiheutuneet todelliset 
kustannukset ja tuotot tehtävittäin 
käyttötalouden meno- ja tulolajeille, mukaan 
lukien kotikuntakorvausmenot ja –tulot 

• Isäntäkunta siis ilmoittaa kaikki omille ja 
sopimuskunnilleen tuottamista opetuspalveluista 
aiheutuneet kustannukset ja tuotot 
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Isäntäkunta (opetuksen järjestäjä): 
taulukko 41 

• Isäntäkunta ilmoittaa taulukkoon 41 kaikki opetuksen 
järjestämisestä aiheutuneet todelliset kustannukset 
toiminnoittain 

• Isäntäkunta siis ilmoittaa kaikki omille ja 
sopimuskunnilleen tuottamista opetuspalveluista 
aiheutuneet kustannukset 

• Taulukon 41 ja 01 toimintamenojen ja vyörytyserien 
kokonaissumman tulee täsmätä 

• Mikäli isäntäkunta hankkii opetuspalveluita itselleen 
tai sopimuskunnille ulkopuolisilta tuottajilta, tulee sen 
kirjata nämä ostopalvelut taulukossa 41 
toiminnoittain sarakkeelle 02 muut menot 
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Sopimuskunta 

• Sopimuskunta ilmoittaa isäntäkunnalle maksetut 
kotikuntakorvaukset sekä muut isäntäkunnalle 
maksetut korvaukset toiminnolla kotikuntien 
maksuosuudet 

• Käyttötaloudessa nämä ilmoitetaan 
asiakaspalveluiden ostoiksi kunnilta 

27.4.2012 Mikko Mehtonen 8 



| | | 

Isäntäkunta (opetuksen järjestäjä): 
taulukko 51 

• Isäntäkunta ilmoittaa opetustunteihin kaikki sen 
opetustoiminnasta aiheutuneet tunnit, niin omille 
kuin sopimuskuntien oppilaille annetut tunnit 

• Sopimuskunta ei ilmoita mitään 
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Summa summarum 
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Perusopetuslain mukainen aamu- 
ja iltapäivätoiminta 
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Perusopetuslain mukainen aamu- ja 
iltapäivätoiminta – käyttötalous 01 

• Isäntäkunta ilmoittaa kaikki perusopetuslain 
mukaisesta aamu- ja iltapäivätoiminnasta 
aiheutuneet kustannukset sekä tuotot 
perusopetuksen tehtävällä, mukaan lukien omille 
sekä sopimuskuntien kuntalaisille tuotetut 
palvelut. 

• Sopimuskunta ilmoittaa asiakaspalveluiden 
ostoissa oman kuntansa osuuden kustannuksista 
eli sen osuuden mitä sopimuskunta on 
kokonaisuudessaan maksanut isäntäkunnalle 
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Perusopetuslain mukainen aamu- 
ja iltapäivätoiminta – taulukko 41 

• Isäntäkunta ilmoittaa kaikki perusopetuslain 
mukaisesta aamu- ja iltapäivätoiminnan 
järjestämisestä aiheutuneet kustannukset 
sarakkeilla 01 Palkkaukset ja 02 Muut menot 

• Tämä sisältää sekä omille että sopimuskunnille 
tuotetut palvelut 

• Sopimuskuntien maksamat maksuosuudet 
kirjataan sarakkeelle 05 Muut tulot 

• Sarakkeelle 04 Maksut kirjataan omien ja 
muiden kuntien oppilailta perityt maksut 
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Perusopetuslain mukainen aamu- 
ja iltapäivätoiminta – taulukko 41 

• Isäntäkunnan taulukkoon 41 ilmoitettujen 
kustannusten tulee vastata koko yhteistoiminta-
alueelle järjestetyn toiminnan ohjaustunteja, 
joka sisältää isäntä- ja sopimuskunnille tuotetut 
tunnit 
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Perusopetuslain mukainen aamu- 
ja iltapäivätoiminta – taulukko 41 

• Sopimuskunta kirjaa isäntäkunnalle maksetut 
perusopetuslain mukaisen aamu- ja 
iltapäivätoiminnan järjestämisestä aiheutuneet 
kustannukset ostopalveluiden riville 

• Sopimuskunta ei ilmoita aamu- ja 
iltapäivätoiminnasta perittyjä maksuja, koska 
isäntäkunta on ne jo ilmoittanut 
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Perusopetuslain mukainen aamu- 
ja iltapäivätoiminta – taulukko 41 
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Lukiokoulutus 
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Lukiokoulutus yt-alueilla 

• Lukiokoulutuksessa on käytössä 
ylläpitämämalliin perustuva rahoitusjärjestelmä, 
jolloin opetuksen järjestäjä on rahoituksen saaja 

• Silloin opetuksen järjestäjä ilmoittaa kaikki 
opiskelijat ja kaikki kustannukset sekä tuotot, 
jolloin kustannukset ja opiskelijamäärät 
vastaavat suoraan toisiaan 

• Mikäli kunnalle, joka ei ole opetuksen järjestäjä, 
aiheutuu lukioon liittyviä kustannuksia, tulee ne 
kirjata toiminnolle Kotikuntien maksuosuudet tai 
Muut menot (valtionosuuspohjan ulkopuoliset) 
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Muut opetuspalvelut yt-alueilla 

• Muut opetus- ja sivistyspalvelut noudattavat 
muiden kuin opetuspalveluiden mukaista 
kirjaamistapaa yhteistoiminta-alueilla! 
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Kiteytys yhteistoiminnasta, esi- ja 
perusopetus 

• Taulukon 41 esi- ja perusopetuksen kustannustiedot 
toiminnoittain ilmoittaa se kunta tai kuntayhtymä, 
joka on vastuullinen opetuksen järjestäjä 

• Esimerkiksi yhteistyömallissa, jossa kunta järjestää 
perusopetuksen toisille kunnille, ilmoittaa opetuksen 
järjestäjäkunta aiheutuneet perusopetuksen 
toiminnoittaiset kustannustiedot lomakkeella 41 

• Sopimuskunnat ilmoittavat lomakkeella ainoastaan 
opetuksen järjestäjäkunnalle maksamansa 
kotikuntakorvauksen ja maksamansa muut 
sopimukseen liittyvät osakustannukset (esim. 
kuljetuksen tai tilakustannukset) 

• Toiminnoittaisia kustannuksia siis ilmoitetaan silloin 
kun esiopetus järjestetään omana tuotantona tai se 
hankitaan ostopalveluna 
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