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Kunnille, kuntayhtymille,
rekisteröidyille yhteisöille ja
säätiöille sekä kansalaisopistojen,
kansanopistojen, liikunnan
koulutuskeskusten, kesäyliopistojen ja opintokeskusten ylläpitäjille

Asia

PÄÄTÖS OPETUS- JA KULTTUURITOINTA VARTEN KUNNILLE
KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN MYÖNNETTÄVÄSTÄ V ALTIONOSUUDESTA
SEKÄ KUNTA YHTYMILLE, REKISTERÖIDYILLE YHTEISÖILLE JA
SÄÄTIÖILLE MYÖNNETTÄVÄSTÄ RAHOITUKSESTA VUODELLE 2020

Opetus- ja kulttuuriministeriö on opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain
(1705/2009), jäljempänä rahoituslaki, 57 §:n 3 momentin ja vapaasta sivistystyöstä
annetun lain (632/1998) 16 §:n 1 momentin nojalla päättänyt tänään myöntää kunnille
valtionosuutta sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille rahoitusta
vuodeksi 2020 mainituissa laeissa tarkoitettuja käyttökustannuksia varten liitteenä
olevan raportin (VOP6OS20) sarakkeen 01 mukaisesti.
Tällä päätöksellä myönnetään valtionosuutta/rahoitusta rahoituslain 5 §:ssä
tarkoitettuja koulutusmuotoja, kulttuurilaitoksia, liikuntatoimintaa ja nuorisotyötä
varten.
Opetus- Ja kulttuuriministeriö tarkistaa kunnille vuodeksi 2020 myönnetyn
valtionosuuden sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille vuodeksi
2020 myönnetyn rahoituksen, opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimaa esi- ja
perusopetusta sekä ammatillista koulutusta lukuun ottamatta, varainhoitovuoden 2020
keskimääräisten oppilas- ja opiskelijamäärien mukaiseksi vuoden 2020 loppuun
mennessä rahoituslain 50 §:n nojalla.
Tällä päätöksellä myönnettyä valtionosuutta/rahoitusta yksityiskohtaisesti avaavat
laskelmat VOS ja CL (clearing) löytyvät saajittain Opetushallituksen sivuilta:
https ://vos. oph.fi/rap/.
Oikaisuvaatimusosoitus on tämän päätöksen liitteenä.
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Raportti VOP6OS20
Oikaisuvaatimusosoitus ( 10/091/2016)
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VALTIONOSUUS/RAH OITUS KÄYTTÖKUSTANNU K$,IIN., .{EVROA) VUODELLE 2020.
(LIITE OPETUS -JA KUL TTUUR IMINISTERION PAATOKSEEN)
01
Koulutuksen järjestäjä
031376 Salon seudun koulutuskuntayhtymä
052096 Samkommunen för Västra-Nylands
folkhögskola
031016 SASKY koulutuskuntayhtymä
031176 Satakunnan koulutuskuntayhtymä
031816 Savon koulutuskuntayhtymä
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä
031676 Suupohja~ koulutuskuntayhtymä
052276 Svenska Osterbottens förbund
för utbildning och kultur
025136 Vaalijalan kuntayhtymä
031446 Valkeakosken seudun
koulutuskuntayhtymä
025076 Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä
031476 Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
031506 Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä

Valtionosuus
/rahoitus
19.642.779
802.445
35.401.684
20.898.915
57.149.945
45.023.372
5.785.828
16.466.137
877.080
9.484.413
871.585
16.543.028
16.079.013
951.471.615

16.12.2019

***
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Dnro 10/091/2016

Oikaisuvaatimusosoitus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain
(1705/2009) ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) mukaiseen päätökseen
Viranomainen, jolta oikaisua vaaditaan
Tähän päätökseen tyytymätön saa vaatia siihen oikaisua opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Oikaisuvaatimus osoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriölle ja se on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa Opetushallituksen kirjaamoon.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä kolmen kuukauden
kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatirnusaikaa laskettaessa ei päätöksen tiedoksisaantipäivää oteta lukuun. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto,
oikaisuvaatimusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.
Jos päätös on postitettu tavallisena kirjeenä,
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon
kirjeitse seitsemäntenä päivänä päätöksen sisältävän kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kirjeen lähettämispäivä ilmenee päätöksen mukana
toimitettavasta lähetteestä. Päätöksen katsotaan
tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa
katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei
muuta näytetä.
Jos päätös on toimitettu postitse saantitodistusta
vastaan, tiedoksisaannin ajankohta ilmenee saantitodistuksesta. Jos on kysymyksessä sijaistiedoksianto, päätös katsotaan saadun tiedoksi, ellei muuta näytetä, kolmantena päivänä tiedoksianto- tai
saantitodistuksesta ilmenevästä päivästä.

oikaisuvaatirnuksessa on ilmoitettava myös tämän
nimi ja kotikunta.
Oikaisua vaativan, tämän laillisen edustajan tai
asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus.
Oikaisuvaatimuksen liitteet
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä:
- päätös, johon oikaisua haetaan, alkuperäisenä tai
jäljennöksenä
- päätöksen mukana toimitettu lähete tai selvitys
päätöksen tiedoksisaannista myöhemmin kuin seitsemäntenä päivänä päätöksen lähettämisestä taikka
päätöstä koskeva tiedoksianto- tai saantitodistus
- asiamiehen valtakirja
- asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu opetus- ja kulttuuriministeriölle.
Oikaisuvaatimuksen toimittaminen perille
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa Opetushallitukseen henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin
välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostina.
Oikaisuvaatimuksen lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Oikaisuvaatirnus on toimitettava perille viimeistään oikaisuvaatirnusajan viimeisenä päivänä ennen aukioloajan päättymistä. Opetushallituksen kirjaamon aukioloaika on kello 8.00-16.15.
Postiin oikaisuvaatirnus on jätettävä niin ajoissa,
että se ehtii perille edellä mainitussa ajassa.
Opetushallituksen
postiosoite

Oikaisuvaatimuksen sisältö

käyntiosoite

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
- oikaisua vaativan nimi ja kotikunta
- päätös, johon haetaan oikaisua, miltä kohdin
päätökseen haetaan oikaisua, mitä muutoksia siihen
vaaditaan tehtäväksi ja millä perusteilla oikaisua
vaaditaan
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisua vaativalle voidaan toimittaa. Lisäksi sähköpostiosoite, mikäli vastaanottaja
suostuu päätöksen sähköiseen tiedoksiantoon.
Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen
laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö,

puhelinvaihde
telefax
sähköposti

PL 380,
00531 HELSINKI
Hakaniemenranta 6,00530
Helsinki
029 533 1000
029 533 1035
kirjaamo@oph.fi

Valitus oikaisuvaatimuksesta annettuun
päätökseen
Opetus- ja kulttuuriministeriön oikaisuvaatimukseen
antamaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.
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Kunnille, kuntayhtymille, yksityisille koulutuksen järjestäjille/ylläpitäjille, valtion oppilaitoksille
ja yliopistojen harjoittelukouluille

VALTIONOSUUSRAHOITUKSEN LASKENTAAN TARVITTAVAT OPPILAS- JA OPISKELIJATIEDOT
SEKÄ MUUT TARVITTAVAT TIEDOT

Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä (884/2017) vahvistettiin 14.12.2017.
Perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien tulee tallentaa
opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain 7-9 § tarkoitetut tiedot KOSKl-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 KOSKl-tietovarannossa ja käyttöliittymällä tallennettavien tietojen osalta kymmenen arkipäivän kuluessa tallennettuna KOSKl-tietovarantoon.
Opetushallitus ja Tilastokeskus luopuvat erillisistä lukiokoulutuksen ja esi- ja perusopetuksen
oppilas- ja opiskelijatiedonkeruistaan ja valtionosuusrahoitus tullaan laskemaan KOSKI-tietovarannosta saatavien tietojen perusteella. Ammatillisen koulutuksen osalta KOSKl-tietovarannon tietoja on käytetty rahoituksen laskentaan jo varainhoitovuoden 2020 rahoituksesta
alkaen.
Valtionosuusrahoituksen laskennassa pyritään siihen, että rahoitusta ei korjata enää kesken
varainhoitovuoden. Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että KOSKl-tietovarannosta haettavat
rahoituksen perusteena olevat tiedot ovat oikein ja ajantasaiset.
Esi- ja perusopetuksen rahoitusta ei 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
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Erityisasiantuntija

OPETUSHALLITUS

Hakaniemenranta 6, PL 380
00531 Helsinki

Leena Matilainen

puhelin 0295 331 000

oph.fl
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UTBILDNINGSSTYRELSEN

Hagnäskajen 6, PB 380
00531 Helsingfors

telefon 0295 331 000

oph.fi
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OPETUSHALLITUS / Valtionosuudet-yksikkö
PL 380, 00531 HELSINKI
valtionosuudet@oph.fi

@

31376
Salon seudun koulutuskuntayhtymä
Taitajankatu 6
24240
SALO

LÄHETTÄMISPÄIVÄ 10.01.2020

Kielisuhde: SUOMENKIELINEN

LÄHETE
Luettelo tässä lähetyksessä mukana olevasta vuoden 2020
valtionosuus-/rahoituspäätöksiä
koskevasta materiaalista.
Asiapaperit eivät välttämättä ole sisällysluettelon mukaisessa järjestyksessä.

* Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös opetus- ja kulttuuritointa varten
kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta sekä
kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävästä
rahoituksesta vuodelle 2020
* VOP6OS20 = Ote em. päätökseen kuuluvasta liiteraportista
Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuuspäätöksen mukainen maksu maksetaan
valtiovarainministeriön kautta.

* Kaikkiin edellä oleviin päätöksiin liittyvä oikaisuvaatimusosoitus 10/091/2016

KAIKKI OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN YKSIKKÖHINTA- JA MÄÄ RÄPÄÄTÖSRAPORTIT (V*YK6*)
SEKÄ KÄYTTÖMENOJEN VUODEN 2020 VALTIONOSUUS-/RAH OITUSPÄÄTÖKSEN LIITERAPORTTI
(VOP6OS20) OVAT KOKONAISUUD ESSAAN LUETTAVISSA OPETUSHALLITUKSEN
INTERNETSIVUILLA OSOITTEESSA https://www.oph.fi/rahoitus/valtionosuudet/raportit
Lisätietoja rahoituksesta, raporteista ja yhteystiedoista saa Opetushallituksen
Valtionosuudet-yksiköstä: htt~s://www.oph.fi/fi/palvelut/tietoa-valtionosuuksista
Valtionosuudet-yksikön s-posti: valtionosuudet@oph.fi
%

