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Kysymyksiä ja vastauksia
Koskeeko hitaus myös kuntatalouden tietopalvelun tuotantoa tällä hetkellä? Esim.
TOLT-kokonaisuuden osalta?
Valtiokonttorilla ei ole havaintoja kuntatalouden tietopalvelun hitaudesta tuotannon puolella.
Joidenkin yksittäisten TOLT-raporttien kanssa on ollut haasteita. Ne ratkaistaan tapauksittain.

Jos koronakulut eivät ole kohdennettuja (on siis saatu asukasmäärän perustella korvausta) niin korona kuluja ei tarvitse "poistaa" kuluista?
Mikäli koronakuluihin on saatu valtiolta avustusta tai muuta rahoitusta, tulisi avustuksella
rahoitetut kustannukset poistaa valtionosuusjärjestelmän kustannuspohjasta TOTT-taulussa. Esi- ja perusopetuksessa koronakulut, joihin on saatu valtiolta avustusta tai muuta
rahoitusta raportoidaan palveluluokalla, muttei TOTT-taulussa. Lukiokoulutuksessa avustuksella katetut koronakulut kohdennetaan toiminnolle Valtionosuusjärjestelmään kuulumaton.

Oppilashuollon palkat: ilmoitetaanko ne vammaisopetuksessa palkoissa vai muissa
kuluissa?
Oppilashuollon palkat, ilmoitetaanko ne vammaisopetuksessa palkoissa vai muissa kuluissa? Muun oppilashuollon palkat mm. koulukäyntiavustajien palkat muiden kuin pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaiden osalta. Esim. erityisen tuen oppilaiden, joilla ei ole pidennetyn päätöstä ilmoitetaan toiminnolla muu oppilashuolto. Pidennetyn oppivelvollisuuden
oppilaiden koulukäyntiavustajien palkat jommassakummassa pidennetyn opetuskategoriassa.

Esiopetuksen TOTT-loppusumman ja palveluluokan loppusumman ei tarvitse täsmätä, koska 2-vuotinen esiopetus ei tule TOTTiin? Tuleeko tästä jokin herja?
TOTT-taulun toimintakulujen summat (koulutusmuodoittain) eivät täsmää palveluluokan
loppusummaan, sillä palveluluokka sisältää koko tuloslaskelmakaavan, eli toimintatuotot
sekä myös toimintakatteen jälkeiset tiliryhmät. Esi- (ja perusopetuksen osalta) sekä esiopetuskokeilu että mahdolliset korona-avustukset ja -avustuksilla rahoitetut kulut aiheuttavat
sen, ettei esi- ja perusopetuksen TOTT-taululla ilmoitetut toimintakulut täsmää myöskään
palveluluokan toimintakuluihin + vyörytyseriin.

Ilmoittaako vain sairaalaopetusta järjestävä kunta sairaalaopetuksen opetuspäivät?
Kyllä, juuri näin.
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Olivatko korona-avustukset näitä rahoituslain perusteella myönnettyjä avustuksia?
Avustuksen rahoituspäätöksessä ilmoitetaan, minkä lain perusteella avustus on myönnetty.
Mikäli avustusta ei ole myönnetty opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain
44§:n perusteella (lukiokoulutus) tai 44–45§:n perusteella (esi- ja perusopetus), ei kustannuksia raportoida TOTT-taulun valtionosuuspohjan toiminnoilla. Alla vielä kuvakaappaus
noista pykälistä (L 1705/2209, 44–45§)

Voisiko hankepäätöksissä mainita kuuluuko hankekulut valtionosuuspohjaan lukiokoulutuksessa?
Olisi kyllä hyvä, että päätöksissä mainittaisiin lakipykälä. Toistaiseksi niin ei kuitenkaan ole
tehty. Selvitellään, voisiko käytäntöä muuttaa tulevaisuudessa.

Olivatko korona-avustukset näitä rahoituslain perusteella myönnettyjä avustuksia?
Esi- ja perusopetuksessa korona-avustukset eivät ole näitä pykälien 44–45 myönnettäviä
avustuksia, joista tilikauden aikana käytetty osuus raportoidaan tulona ja vastaavat kustannukset kulupuolelle.

Oppilashuollon palkat, ilmoitetaanko ne vammaisopetuksessa palkoissa vai muissa
kuluissa?
Muussa oppilashuollossa ilmoitetaan mm. koulukäyntiavustajien palkat muiden kuin pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaiden osalta. Esim. erityisen tuen oppilaiden, joilla ei ole pidennetyn päätöstä, koulukäyntiavustajien palkat muuhun oppilashuoltoon.

Etukäteen esitetyt kysymykset
Kysymys:
TOTT-taulukkomallissa, raportilla k-t16.01, riveillä R0110 ja R0470 (sisäisiin vuokriin sisältyvät pääomakustannukset) on pakollisena kenttänä henkilöstökulu-sarakkeen solut 667 ja
488. Onko taulukkomallissa virhe näiden osalta? Sama koskee myös kotikunnan maksuosuuksia. Esim. raportilla k-t16.03 nuo solut ovat merkitty mustalla värillä.

Vastaus:
Kyseessä ei varsinaisesti ole virhe, mutta käytännössä kyseisten solujen arvoksi tulee 0,
sillä sisäisiin vuokriin sisältyviin pääomakustannuksiin ei voi sisältyä henkilöstökuluja. Vuoden 2022 TOTT-taulukossa kohdat ovat harmaat.
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Kysymys:
Kysymys koskee Muu vammaisopetus -osuuden ilmoittamista. Meillä 11-vuotisessa oppivelvollisuudessa olevien kustannukset menevät samaan kustannuspaikkaan ”normaalin
opetuksen” kanssa. Tilastoon jako on tehty manuaalisesti oppilasmäärien suhteessa. Miten
jakaminen onnistuu nyt oppilasmäärien suhteessa?
Vastaus:
Kustannusten kohdentamisessa eri oppilastyypeille tulee käyttää samaa periaatetta, eli esimerkiksi pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaiden osuus opetuksen kustannuksista kohdennetaan pidennetyn oppivelvollisuuden oppilasmäärän suhteessa.

Kysymys:
Saisinko teiltä tarkennusta seuraaviin käsitteisiin, jotka tulevat alapalveluluokiksi raportointiin? Keitä siis luokitellaan seuraaviin kategorioihin:
- Vaikeimmin kehitysvammaisten perusopetus
- Muiden kuin vaikeimmin kehitysvammaisten vammaisoppilaiden perusopetus?
Vastaus:
Vaikeimmin kehitysvammaiset oppilaat ja muut kuin vaikeimmin kehitysvammaiset pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevat oppilaat ovat aina pidennetyn oppivelvollisuuden
päätöksen saaneita oppilaita. Pidennetyn päätös voi perustua muuhun kuin kehitysvammaisuuteen, eli esimerkiksi vaikeaan sairauteen (muiden kuin vaikeimmin kehitysvammaisten pidennetyn oppivelvollisuuden perusopetus). Pidennetyn oppivelvollisuuden perusteen
voi määrätä vain lapsen tutkinut lääkäri, ja tieto tulee löytyä Koski-tietovarannosta.

Kysymys:
Raportilla k-t16.03 (Lukiokoulutus), rivi R0120 (Valtionosuusjärjestelmään kuulumaton), tuleeko tähän ”päätasolle” laskea muutkin kulut kuin sisäisiin vuokriin sisältyvät pääomakustannukset sekä kotikunnan maksuosuudet? Vai onko päätaso vain näiden kahden alla olevan rivin summa? Aiemmin 41-taulukossa oli vielä erikseen kohta ”muut kulut”.
Vastaus:
Raportin k-t16.03 rivi R0120 Valtionosuusjärjestelmään kuulumaton ei sisällä rivien R0130
Sisäisiin vuokriin sisältyvät pääomakustannukset ja R0140 Kotikunnan maksuosuudet kustannuksia. Valtionosuusjärjestelmään kuulumattomiin kustannuksiin kohdennetaan sellaiset
kustannukset, joita ei valtionosuuspohjan rajausten perusteella voi lukea valtionosuusrahoituksen kustannuspohjaan. Tällaisia kustannuksia ovat muun muassa maksullisen palvelutoiminnan tuottoja vastaavat kulut ja muun lain kuin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta
annetun lain 44§ perusteella myönnettyä valtionosuutta vastaavat kustannukset. Kattavamman listauksen valtionosuusjärjestelmään kuulumattomista kustannuksista voi lukea 41taulukon ohjeista (s. 29): https://stat.fi/keruu/kuta/files/kuntatalous_41.pdf
Kysymys:
Aiemmin on raportoitu myös muita toimintatietoja kuin taloustietoja (esimerkiksi opetustunteja ym.), miten näitä raportoidaan jatkossa?
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Vastaus:
Opetushallitus kerää toimintatietoja esi- ja perusopetuksesta, lukiokoulutuksesta sekä vapaasta sivistystyöstä vuodelta 2021 (ks. tarkemmin lomakkeet koulutusmuotokohtaisesti
Kustannuskysely 2021 -otsikon alta osoitteesta https://www.oph.fi/fi/palvelut/valtionosuusjarjestelman-tiedonkeruut). Esiopetuksesta Opetushallitus kerää opetustuntien ja sairaalaopetuksen opetuspäivien lukumäärän, perusopetuksesta opetustuntien lukumäärän (josta
eriteltynä tukiopetustuntien lukumäärä) ja sairaalaopetuspäivien lukumäärän sekä lukiokoulutuksesta opetustuntien lukumäärän. Vapaan sivistystyön (kansalaisopistot) osalta suoritteet kerätään kustannuskyselyn yhteydessä.

Kysymys:
Pitääkö opetuspuolien saamista valtion erityisavustuksiin eli hankkeisiin liittyen ottaa jotain
erityistä huomioon TOTT-taulussa? Vai toimitaanko entisen ohjeistuksen mukaisesti, kustannukset ilmoitetaan bruttona (opetuksen tai oppilashuollon henkilöstökulut ja muut kulut)
Vastaus:
Valtionavustuksiin liittyen ohjeistus on sama kuin 41-taulukossa. Mikäli hankkeisiin on
saatu valtionavustusta, niin pääsääntö on, että kustannusten kahdenkertaisen valtion rahoituksen ehkäisemiseksi avustuksella rahoitettuja kustannuksia ei ilmoiteta valtionosuusjärjestelmän kustannuspohjassa. Tästä poikkeuksena valtionavustukset, jotka on myönnetty
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 44-45 §:ien (esi- ja perusopetus) tai
44 §:n perusteella (lukiokoulutus), ja joita vastaavat kustannukset kohdennetaan bruttona
valtionosuuspohjaan.
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