
Tarkennuksia toimitettaville 
tiedoille 



Laskennalliseen perusteen laskeminen 
talous- ja toimintatilastosta 
(peruspalvelujen vos) 

• Valtionosuuksien perustana käytettävät 
perushinnat saadaan kustannustenjaon 
tarkistuksesta, joka perustuu taulukkoon 01 

• Taulukko 01(käyttötalous) tehtävät 304 ja 305 

• Ko. tehtävien käyttömenoista lasketaan netto 
(käyttömenot-käyttötulot) 

• Tehtäväkohtaiseen nettoon lisätään pienet 
hankkeet taulukosta 41 ja vähennetään sisäisiin 
vuokriin sisältyvät pääomakustannukset 

• Lisäksi lisätään osuus opetus- ja 
kulttuuritoimen hallinnosta (tehtävä 301) 
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Laskennalliseen perusteen 
laskeminen talous- ja 
toimintatilastosta (lukio ja apip) 

• Lukio sekä aamu- ja iltapäivätoiminta OKM:n 
rahoituksen alla 

• Ei siis perustu ikäluokkaan vaan ylläpitäjän oppilas- 
tai suoritemääriin 

• Kustannustenjaon tarkistus toteutetaan taulukon 41 
valtionosuuspohjasta, kuten esi- ja perusopetus 
aiemmin 

• Rahoituslaissa määritellään ne kustannukset, jotka 
tiedonantajan tulee sisällyttää vos-pohjaan 

• Vos-pohjaan ei sisällytetä kustannuksia, joita valtio 
korvaa muuten tai jotka eivät kuulu varsinaiseen 
toimintaan 
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41-taulukon toiminnot (rivit) 
lukiokoulutuksessa 

 Valtionosuuspohjaan kuuluvat toiminnot: 

• Opetus 

• Majoitus 

• Ruokailu 

• Muu oppilashuolto 

• Sisäinen hallinto 

• Kiinteistöjen ylläpito 

• Pienet hankkeet (investointimeno) 

 Valtionosuuspohjan ulkopuoliset toiminnot: 

• Sisäisiin vuokriin sisältyvät pääomakustannukset 

• Kotikuntien maksuosuudet 

• Muut 
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mm. myyntituloja 
vastaavat 
kustannukset 



Valtionosuuspohja - Lukio 

• Lukion kustannukset jaetaan 
valtionosuuspohjaan kuuluviin ja 
kuulumattomiin kustannuksiin 

• 4. vuosittainen kustannustenjaon tarkistus 
perustuu lukion valtionosuuspohjaan (koko 
maan tasolla) 

 Lukiokoulutuksen tiedoissa edelleen 
nettoutusperiaate 

 Kaikki valtionosuuspohjaan kuulumaton -> 

vos-pohjan ulkopuolelle!!!! 
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Valtionosuuspohja - Lukio 

• Kustannuspohjiin EI saa sisällyttää opetus- ja 
kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 
(1705/2009) 31 §:ssä mainittuja 
yksikköhintojen laskennassa huomiotta 
jätettäviä kustannuksia. 
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Valtionosuuspohja - Lukio 

 31 §:n mukaiset kustannukset, pohjan 
ulkopuolelle: 

1. Perustamishankkeet ja maa-alueiden hankkiminen tai 
vuokraaminen 

2. Koulukuljetukset 

3. Arvonlisävero (menee sarakkeelle 03) 

4. Rahoitus- ja pääomakustannukset 

5. Muu valtionrahoituksen piirissä oleva toiminta 

6. Kotikunnan maksuosuudet  

7. Maksullinen palvelutoiminta 

8. Hallintokustannukset (muut kuin välittömästi 
lukiokoulutuksen) 
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Valtionosuuspohja - Lukio 

• Rahoituslain (1705/2009) 44 §:n perusteella 
myönnettyä ylimääräistä valtionavustusta 
vastaavat kustannukset saa sisällyttää: 
» Toiminnan kehittäminen, kokeilu tai käynnistäminen 

» Erityistehtäviä varten myönnetty rahoitus 

• Opetus- ja kulttuuriministeriö vähentää 
keskimääräistä yksikköhintaa laskettaessa 
lukiokoulutuksen valtakunnallisista 
käyttökustannuksista koulutuksen järjestäjille 
44 §:n nojalla lukiokoulutusta varten 
myönnettyjä valtionavustuksia vastaavan 
euromäärän (RahL 1705/2009, 31 § 3 mom).  
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Valtionosuuspohja - Lukio 

• Kustannuspohjaan EI ilmoiteta rahoituslain 
(1705/2009) 45 §:n perusteella myönnettyä 
ylimääräistä valtionavustusta vastaavia 
kustannuksia:  

• Vieraskielisten opiskelijoiden äidinkielen opetus 
 Kun järjestetty 45 §:n mukaisella ylimääräisellä 

valtionrahoituksella 

• Saamen tai romanikielen opetus 

» Kun järjestetty 45 §:n mukaisella ylimääräisellä 
valtionrahoituksella 
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Valtionosuuspohja - Lukio 

• Kustannuspohjaan EI ilmoiteta rahoituslain 
(1705/2009) 45 §:n perusteella myönnettyä 
ylimääräistä valtionavustusta vastaavia 
kustannuksia. Kustannustiedoissa ei siis ilmoiteta 
erillisellä valtionavustuksella järjestetyn 
vieraskielisten opiskelijoiden äidinkielen opetuksen, 
suomi tai ruotsi toisena kielenä opetuksen tai heidän 
muun tukiopetuksen kustannuksia eikä myöskään 
saamen kielen ja romanikielen opetuksen 
kustannuksia. Saamelaisten kotiseutualueella 
toimiville koulutuksen järjestäjille saamenkieliseen 
ja saamen kielen opetukseen rahoituslain 45 §:n 
perusteella myönnettyä valtionavustusta vastaavia 
kustannuksia ei myöskään ilmoiteta.  
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Laki opetus- ja kulttuuritoimen 
rahoituksesta (1705/2009) 
LUKIOKOULUTUKSESSA 

 

 

31 § > Pohjan ulkopuolelle 

 

44 § > Pohjaan (OPH-OKM vähentää) 

 

45 § > Pohjan ulkopuolelle 
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Kiteytys 



41-taulukon esittely: Mitä lukion 
tiedoissa siirretään vos-pohjan 
ulkopuolelle? 

 Kaikki vos-pohjaan kuulumattomat kustannukset: 

 Tuloja vastaavat kustannukset (myyntitulot, 
vuokratulot, työllistämistuet) 

 Toiselle opetuksen järjestäjälle myydyn 
lukiokoulutuksen kustannukset 

 Lukiokoulutuksen kodin ja koulun väliset 
kuljetuskustannukset 

 Henkilöstön asunnot, henkilöstöruokailu, myydyt 
ruokapalvelut, muista palveluista ulkopuolisilta saadut 
maksut -> näitä vastaavat kustannukset 

 Työllistämistuen osuus palkasta 
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Valtionosuuspohja pienet 
hankkeet 

• Valtionosuuden kustannuspohjaan sisällytetään 
kirjanpidon mukaiset lukiokoulutuksen 
käyttötalouden toimintamenot ja 
vyörytyserät ja sellaiset investointimenot 
(taulukko 02), joiden arvioidut 
kokonaiskustannukset alittavat 
perustamishankkeelle säädetyn 
vähimmäismäärän (RahA 1766/2009, alle 400 
000 euroa ilman alv) 
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41-taulukon esittely: lukiokoulutus 
ja ns. valtionosuuspohja-ajattelu 

• Valtionosuuspohjan ”putsaaminen” lukiossa 
sinne kuulumattomista kustannuksista tärkeää 

• Kustannustenjaon yhteydessä tarkistettava 
yksikköhinta perustuu valtionosuuspohjaan 
(koko maan tasolla) 
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Kaksoistutkinnon opiskelijat 

• Miten ilmoitettu oppilastietoihin: 

» Jos lukiolaisia -> Lukion ”pohjaan” 

» Jos ammattikoululaisia -> Ammattikoulun ”pohjaan” 

 

• Lukiolaisten ammattikouluopintojen 
kustannukset 

» lukion pohjaan 

• Ammattikoululaisten lukio-opinnot 

» myyntituloja vastaavat kustannukset lukion pohjan 
ulkopuolelle 
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Yhteistoiminnat 
opetuspalveluissa 

Taulukko 41 jne. 



Esi- ja perusopetus 



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 

• Kotikorvaukset ”clearattu” 

» Näkyvät kuitenkin kirjanpidossa 

30.4.2013 Mikko Mehtonen 18 



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 
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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 



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 



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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Pienet hankkeet 
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Tilahallinnon rakennuksiin 
kohdentuvien investointien erittelyt. 
Pienet hankkeet voi olla myös täällä. 



Taulukoiden väliset yhteydet, 
opetuspalvelut 
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Käyttötalous 
taulukko 01 

Meno- ja 
tuloerittely 
taulukko 05 

Investoinnit 
taulukko 02 

Opetustoimi 
taulukko 41 

Muut 
toimintatiedot 
Taulukko 51 

Menot 
yhteensä 

Oppilaat sekä opetus- ja 
ohjaustunnit 

Pienet 
hankkeet 

Pienet 
hankkeet 


