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opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 6 §:n otsikko ja

2 momentin 1 kohta, 8 §:n otsikko ja 1 momentti sekä 24 §, sellaisina kuin niistä ovat 8 §:n 1
momentti laissa 1511/2011 ja 24 § osaksi laissa 1511/2011, seuraavasti:

6 §

Kunnan valtionosuus ja valtionosuuden pe-
ruste lukiolaissa tarkoitetussa koulutuksessa,
ammatillisessa peruskoulutuksessa ja ammat-

tikorkeakoulussa

— — — — — — — — — — — — —
Kunnan valtionosuuden perustetta varten

lasketaan yhteen:
1) kunnan järjestämää lukiokoulutusta ja

maahanmuuttajille ja vieraskielisille järjestet-
tävää lukiokoulutukseen valmistavaa koulu-
tusta saavien opiskelijoiden määrän ja opis-
kelijaa kohti määrätyn yksikköhinnan tulo;
— — — — — — — — — — — — —

8 §

Kunnan omarahoitusosuus lukiolaissa tarkoi-
tetun koulutuksen, ammatillisen koulutuksen
ja ammattikorkeakoulujen käyttökustannuk-

siin

Kunnan omarahoitusosuus lukiokoulutuk-
sen, ammatillisen peruskoulutuksen ja am-
mattikorkeakoulujen käyttökustannuksista on
58,11 prosenttia ja maahanmuuttajille ja vie-

raskielisille järjestettävään lukiokoulutukseen
valmistavan koulutuksen käyttökustannuk-
sista 50 prosenttia euromäärästä, joka laske-
taan siten, että 2 ja 3 momentissa säädetyllä
tavalla laskettu euromäärä jaetaan koko maan
asukasmäärällä ja näin saatu euromäärä ker-
rotaan kunnan asukasmäärällä.
— — — — — — — — — — — — —

24 §

Lukion yksikköhinnat

Lukion yksikköhinnat opiskelijaa kohden
lasketaan joka neljäs vuosi kaikille koulutuk-
sen järjestäjille lukiolaissa tarkoitetusta kou-
lutuksesta yksikköhintojen määräämistä edel-
tänyttä vuotta edeltäneenä vuonna aiheutu-
neiden valtakunnallisten kokonaiskustannus-
ten perusteella. Yksikköhintoja laskettaessa
ei kuitenkaan oteta huomioon ulkomailla jär-
jestetystä opetuksesta aiheutuneita menoja
eikä mainittua opetusta saavia opiskelijoita.
Yksikköhintoja laskettaessa niiden opiskeli-
joiden määrästä, jotka opintonsa aloittaessaan
ovat täyttäneet 18 vuotta, otetaan huomioon
58 prosenttia.

Kunnille ja kuntayhtymille määrättäviä yk-
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sikköhintoja porrastetaan vähäisen opiskelija-
määrän mukaisen tunnusluvun perusteella si-
ten kuin valtioneuvoston asetuksella sääde-
tään. Yksityisen koulutuksen järjestäjän yk-
sikköhinta on sama kuin sen kunnan yksikkö-
hinta, jossa koulutus pääasiassa järjestetään.
Jos kunta ei järjestä lukiokoulutusta, yksityi-
sen lukiokoulutuksen järjestäjän yksikköhinta
lasketaan samalla tavalla kuin kunnan yksik-
köhinta. Ulkomailla järjestettävän koulutuk-
sen yksikköhinta määrätään porrastamalla
23 §:n nojalla säädettyä lukiokoulutuksen
keskimääräistä yksikköhintaa siten kuin val-
tioneuvoston asetuksella säädetään ja opetus-
ja kulttuuriministeriö asetuksen nojalla mää-
rää. Opetus- ja kulttuuriministeriö voi lisäksi
koulutuksen järjestäjälle määrätyn erityisen
koulutustehtävän perusteella tai muusta eri-
tyisestä syystä korottaa yksikköhintaa.

Lukiokoulutuksen järjestäjän yksikköhinta
lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen
opiskelijoiden osalta määrätään porrastamalla
23 §:n nojalla säädettyä lukiokoulutuksen
keskimääräistä yksikköhintaa.

Jos lukiokoulutuksen järjestäjän tehtäväksi
on lukiolain 4 §:n 2 momentin nojalla mää-
rätty järjestää koulutusta sisäoppilaitoksessa,
yksikköhintaa korotetaan sisäoppilaitokseen
kuuluvan majoituksen ja ruokailun saavien
opiskelijoiden osalta siten kuin valtioneuvos-
ton asetuksella säädetään.

Yksikköhinnat määrätään siten, että ne eu-
romäärät, jotka saadaan kertomalla koulutuk-
sen järjestäjille lasketut yksikköhinnat koulu-
tuksen järjestäjien opiskelijoiden määrillä,

yhteenlaskettuina vastaavat 1 momentissa
tarkoitettuja valtakunnallisia kokonaiskustan-
nuksia.

Muina kuin 1 momentissa mainittuina vuo-
sina yksikköhinnat lasketaan siten kuin tässä
pykälässä säädetään, kuitenkin 1 momentissa
tarkoitetun vuoden yksikköhintoja lasketta-
essa selvitettyjen kokonaiskustannusten pe-
rusteella.

Jos opiskelija on aloittanut opintonsa 18
vuotta täytettyään, yksikköhinta on 58 pro-
senttia asianomaiselle koulutuksen järjestä-
jälle opiskelijaa kohden määrätystä yksikkö-
hinnasta lukuun ottamatta sisäoppilaitoksessa
koulutusta saavia opiskelijoita. Opetus- ja
kulttuuriministeriö voi koulutuksen järjestä-
jälle määrätyn erityisen koulutustehtävän pe-
rusteella tai muusta erityisestä syystä korottaa
tässä momentissa tarkoitettua yksikköhintaa.

Yksikköhintojen laskemisesta säädetään
tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään pe-
rusteista, joilla lukiolain 20 §:n 3 momentissa
tarkoitetun oppiaineen suorittaminen muun-
netaan opiskelijamääräksi ja otetaan huo-
mioon tämän pykälän 1 ja 5 momentissa tar-
koitettujen 18 vuotta täytettyään opintonsa
aloittaneiden määrässä.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmi-
kuuta 2014.

Tämän lain säännöksiä sovelletaan 1 päi-
vänä elokuuta 2014 tai sen jälkeen alkavan
koulutuksen rahoitukseen.
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