
  
2. Syventävä - opetustoimen tiedonkeruu 

2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41? 

kiinteistöjen ylläpito, sar. 02 

2.2 - Minkä rivien tulee täsmätä taulukon 41 ja 01 välillä perusopetuksen osalta? 

Taulukko 01/tehtävä 304/2900 toimintamenot yhteensä + 2960 vyörytyserät = Taulukko 41/ 30493 (sarake 

01 + 02) 

Taulukko 01/tehtävä 305/2900 toimintamenot yhteensä + 2960 vyörytyserät = Taulukko 41/ 30593 (sarake 

01 + 02) 

Taulukko 01/tehtävä 310/2900 toimintamenot yhteensä + 2960 vyörytyserät = Taulukko 41/ 31093 (sarake 

01) 

Lisäksi palkkaukset eivät saa olla 41-taulukossa isommat kuin käyttötaloudessa. 

2.3 - Millä toiminnolla ilmoitetaan oppilaan ohjauksen ja tukiopetuksen kustannukset? 

Opetuksessa 

2.4 - Miten rehtorien palkat käsitellään taulukossa 41? 

Opetuksen osuus opetukseen, loput sisäiseen hallintoon. 

• Rehtorin palkasta opetukseen kirjattava osuus saadaan, kun rehtorin opetusvelvollisuus jaetaan 

opettajan keskimääräisellä opetusvelvollisuudella (OVTES:n mukainen) ja kerrotaan tulos rehtorin 

vuosipalkalla 

• Jakajana voidaan tarpeen vaatiessa käyttää tietyn aineopettajan viikoittaista opetusvelvollisuutta 

(esim. äidinkielen opettaja alle 20 tuntia viikossa) 

2.5 - Kotikunta maksaa koulukuljetuksia toiselle opetuksen järjestäjälle, miten ilmoitetaan taulukossa 41? 

Kotikuntien maksuosuuksiin. Ainoastaan kuljetuksen toiminnolle silloin kun oman järjestämisvastuun alaisia 

oppilaita. 

2.6 - Vammaisoppilaiden koulukuljetukset, miten ilmoitetaan? 

Jos oman järjestämisvastuun alla niin vammaisopetuksen riville. Muutoin kotikuntien maksuosuuteen. 

2.7 - Aikuislukioiden aineopiskelijoiden ja muun henkilökunnan (ruokailua valvovaa opettajaa lukuun 

ottamatta) ruokailukustannukset, miten ilmoitetaan? 

Pohjan ulkopuolisiin menoihin. Muut menot riville. 

2.8 - Oppilaiden tapaturmien hoidosta aiheutuneet menot ja oppilaiden tapaturmavakuutusmaksut. Miten 

ilmoitetaan taulukossa 41? 

Muu oppilashuolto. 



2.9 - Koulussa on koulupsykologi ja -kuraattori. Miten heidän kustannukset ilmoitetaan käyttötaloudessa ja 

taulukossa 41? 

kuraattori: tehtävä 217, psykologi: 253. Ei ilmoiteta lainkaan 41-taulukkoon. 

2.10 - Kotikunnan oppilaita käy naapurikunnan sairaalakoulussa. Kotikuntaa maksaa korvauksia 

opetuksesta, miten ilmoitetaan kotikunnan taulukossa 41? Entäs naapurikunnan taulukossa 41? 

kotikunta: kotikuntien maksuosuudet 

sairaalakoulun sijaintikunta: opetuksen kaikki kustannukset riville sairaalaopetus & hoitopäivät omalle 

rivilleen 

2.11 - Vammaisoppilaiden kuntouttamisen kustannukset, miten ilmoitetaan talous- ja toimintatilastossa? 

käyttötaloudessa tehtävälle 253, ei lainkaan 41-taulukkoon 

2.12 - Esiopetukseen vyörytettiin palkanlaskennan menoja yleishallinnosta (esiopetuksen osuus). Miten 

ilmoitetaan taulukossa 41? 

sisäinen hallinto, sarake 02 

2.13 - Kunta hankkii aamu- ja iltapäivätoiminnan ostopalveluna. Mukana on kuitenkin yksi kunnan oma 

työntekijä, jonka palkkaukseen on saatu työllistämistukea. Miten kustannukset ilmoitetaan? 

kaikki kustannukset ostopalvelun riville. oman työntekijän palkat sarakkeelle 01 

2.14 - Yksi vammaisoppilas saa opetusta osana yleisopetuksen ryhmää. Miten opetuksesta aiheutuneet 

kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41? 

oppilasmäärien suhteessa erotellaan vammaisopetukseen 

2.15 - Mihin ilmoitetaan erillisiin sopimuksiin perustuvat korvaukset silloin, kun oman kunnan oppilas saa 

vammaisopetuksen toisessa kunnassa? 

kaikki vammaisoppilaasta aiheutuneet kulut kotikuntien maksuosuudet riville, silloin kun oppilas on toisen 

opetuksen järjestäjän opetuksessa 

2.16 - Kunnan oppilas käy toisen kunnan peruskoulussa. Oppilas on kuitenkin aamu- ja iltapäivätoiminnassa 

omassa kunnassaan (ennen ja jälkeen koulupäivän). Miten aiheutuneet kustannukset ilmoitetaan 

taulukossa 41? 

aamu- ja iltapäivätoiminta esim. oman toiminnan riville 

muu perusopetus (toisessa kunnassa) ja tästä aiheutuneet menot (ml. kuljetukset): kotikuntien 

maksuosuudet riville 

2.17 - Perusopetus maksaa sisäistä vuokraa kouluistaan yht 250 tuhatta. Sisäiseen vuokraan sisältyy po-

kustannuksia 50  tuhatta. Mihin nämä ilmoitetaan 41- ja 01-taulukoissa? 

käyttötalous 01: sisäiset vuokramenot (250 tuhatta) 



taulukko 41: sis. vuokriin sis. po-kust (50 tuhatta) ja kiinteistöjen ylläpito (200 tuhatta) 

2.18 – 41-taulukon tiedoista käytetään esi- ja perusopetuksen valtionosuuslaskelmissa kahta tietoa. Mitä ne 

ovat? 

pienet hankkeet lisätään ja sis. vuokriin sis. po-kustannukset vähennetään kustannuspohjasta 

2.19 – Kunta hankkii esiopetuksen ostopalveluna. Miten tiedot ilmoitetaan 41-taulukossa? 

Koska järjestämisvastuu on edelleen kunnalla, kustannukset jaetaan toiminnoille. 

2.20 – Miten toisen kunnan oppilaista aiheutuneet kotikuntakorvausmenot ilmoitetaan taulukossa 01 ja 

41? (esi- ja perusopetus) 

käyttötalous: asiakaspalveluiden ostot kunnilta 

41-taulukko: kotikuntien maksuosuudet 

2.21 – Perusopetuksessa on järjestetty ulkopuolisella rahalla projekteja. Millä perusteella näitä vastaavat 

menot jaetaan toiminnoille? 

projektien luonteen mukaisesti toiminnoille (bruttona). Huom. lukiossa edelleen nettoutus pohjan 

ulkopuolisiin. 

2.22 - Sisällytetäänkö taulukon 41 kohtaan 30466 Vaikeimmin kehitysvammaisten opetus ja 30469 Muu 

vammaisopetus myös näille oppilaille annettavan aamu- ja iltapäivätoiminnan ja kesätoiminnan 

kustannukset? Ellei sisällytetä, mihin em. kustannukset tilastoissa kuuluvat? 

perusopetuslain edellytykset täyttävät koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta aina omille riveilleen (myös 

vammaisoppilaat) 

kesätoiminta tai muu vastaava, joka ei ole perusopetusta tai perusopetuslain mukaista aamu- ja 

iltapäivätoimintaa ilmoitetaan käyttötaloudessa omille tehtävilleen, esim. tehtävä 240 (varmista 

luokitusoppaasta mille tehtävälle) 

2.23 - Aterialiikelaitos tuottaa peruskouluille aterioita 50 tuhannella eurolla. Mitä kirjauksia tämä aiheuttaa 

01- ja 41-tauluihin? 

käyttötalous: sisäisiä muiden palveluiden ostoja käyttötalouteen (rivit 0600 ja 2910). 

41-taulukko: oppilasruokailu sarake 02 

2.24 - Toimitila- ja vuokrauspalvelu vuokraa kiinteistöjä perusopetukseen ja liikelaitokselle. Mitä kirjauksia 

tästä aiheutuu 01 ja -41 taulukoihin? 

käyttötalous: kiinteistöjen ylläpito ja vuokratulot tehtävälle 535 

käyttötalous: perusopetuksen osuus: sisäiset vuokramenot tehtävä 305 (ja siitä: sisäiset menot) 

41-taulukko: kiinteistöjen ylläpito & sisäisiin vuokriin sisältyvät po-kustannukset 



2.25 - Perusopetuksessa on keskuskeittiö, joka tuottaa aterioita esi- ja peruopetukselle 50 tuhannella 

(20+30) ja lukiolle 20 tuhannella. Miten ilmoitetaan 01 ja 41-taulukoissa? 

laitetaan keskuskeittiö tehtävälle 545 käyttötaloudessa (valmistuskustannukset ja sisäiset tulot) 

perusopetukseen voidaan kirjata sisäisiksi ostoiksi perusopetuksen osuus, joka tulee 41-taulukossa 

oppilasruokailuun sarakkeelle 02 (muista lukioon myös alv 41-taulukossa) 

ks. keskuskeittiö esimerkki kalvoista 

2.26 - Kunta saa ministeriöltä rahoitusta perusopetuksen hankkeeseen Terveempi tulevaisuus. Hankkeen  

ansiosta oppilaiden terveystietämys paranee. Miten kirjataan 41-taulukossa? 

opetuksen toiminnolle 

2.27 - Mitä seuraavista ei saa sisällyttää lukion vos-pohjaan: 

- Maksullinen palvelutoiminta EI 

- Opettajien henkilöstökoulutus KYLLÄ 

- Pääomakustannukset EI 

- Hallintokustannukset(muut kuin välittömästi lukiokoulutuksen) EI 

- rehtorien palkkauksesta opetustoiminnan osuus KYLLÄ 

- rehtorien palkkauksesta hallintoon liittyvän työn osuus KYLLÄ 

- muut kuin kodin ja koulun väliset kuljetuskustannukset KYLLÄ 

2.28 - Ammattikoululaisia käy lukiossa kursseilla. Ammattikoululaisista aiheutuu ylimääräisiä kuluja 50 

tuhatta ja ammattikoulu korvaa nämä lukiolle. Mitä ilmoitetaan 41-taulukossa lukion osalta? 

50 tuhatta siirretään pohjan ulkopuolelle riville 31089 muut 

2.29 - Isäntäkunta järjestää perusopetusta sopimuskunnille. Miten isäntäkunta ilmoittaa menot taulukkoon 

41? Ilmoittaako se oman kunnan osuuden vai kaikki kustannukset? 

kaikki toiminnoittain. vrt. oppilastiedot. Toiminnoittaisia kustannuksia ilmoittaa se jolla on oppilaitakin. 

Kustannukset joita syntyy kotikuntalaisista, jotka eivät ole oman kunnan oppilaita, ilmoitetaan aina 

kotikuntien maksuosuuksiin. 

2.30 - Sopimuskunnan kirjapidossa näkyy kotikuntakorvausmeno isäntäkunnalle.  Tämä lisäksi 

sopimuskunta on maksanut muita kuluja oppilaistaan, jotka käyvät isäntäkunnan koulussa. Miten nämä 

kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41? 

kotikuntien maksuosuudet 

2.31 - Miten kotikuntakorvausmenot ja -tulot ilmoitetaan käyttötaloudessa? Mille menolajille ilmoitetaan 

vailla kotikuntaa olevien oppilaiden kotikuntakorvaustulot? 

meno: asiakaspalveluiden ostot, tulo: myyntitulot 

vailla kotikuntaa olevat: myyntitulot valtiolta 



2.32 - Miten isäntäkunta ilmoittaa aamu- ja iltapäivätoiminnan yhteistyökuvion kustannukset tulot 

taulukossa 41? Entäs sopimuskunta? 

isäntäkunta ilmoittaa kaikki kustannukset oikealle apip-riville 

sopimuskunta ilmoittaa oman osuuden ostopalveluiden rivillä 


