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Valtioneuvoston asetus

1079/2013

opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttami-
sesta

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2013

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen

(1766/2009) 2, 17, 25 ja 29 §:n 1 ja 2 momentti, sellaisena kuin niistä on 29 §:n 2 momentti
asetuksessa 200/2010, seuraavasti:

2 §

Ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen
yksikköhinnat

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella
säädetään lukiolain 3 §:n 1 momentissa tar-
koitetun luvan nojalla ulkomailla järjestettä-
vän lukiokoulutuksen yksikköhinnaksi ope-
tus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun
lain (1705/2009) 23 §:n nojalla säädetty lu-
kiokoulutuksen keskimääräinen yksikköhinta
taikka mainittu yksikköhinta korotettuna tai
alennettuna enintään 20 prosentilla.

17 §

Ulkomailla järjestettävän perusopetuksen yk-
sikköhinnat

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella
säädetään perusopetuslain (628/1998) 7 §:n 1
momentissa tarkoitetun luvan nojalla ulko-
mailla järjestettävän perusopetuksen yksikkö-
hinnaksi kunnan peruspalvelujen valtion-
osuudesta annetun lain (1704/2009) 54 §:n
mukainen perusopetuksen perushinta tai mai-
nittu perushinta korotettuna tai alennettuna
enintään 20 prosentilla.

25 §

Tietojen ilmoittaminen

Koulutuksen tai toiminnan järjestäjän tulee
ilmoittaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituk-
sesta annetun lain 58 §:n 1 momentissa tar-
koitetut rahoituksen määräämiseksi tarvitta-
vat kustannuksia ja toiminnan laajuutta kos-
kevat tiedot opetus- ja kulttuuriministeriölle
Opetushallituksen ja Tilastokeskuksen lo-
makkeilla siten kuin 2—4 momentissa sääde-
tään.

Lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuk-
sen, ammattikorkeakoulujen, opetustuntikoh-
taisesti rahoitettavan taiteen perusopetuksen
sekä museoiden, teatterien ja orkestereiden
kustannuksia ja tuloja koskevat tiedot tulee
ilmoittaa vuosittain Opetushallituksen ja Ti-
lastokeskuksen lomakkeilla kustannustiedon-
keruuseen viimeistään seuraavan vuoden
huhtikuun loppuun mennessä, ellei opetus- ja
kulttuuriministeriö toisin päätä.

Toiminnan laajuutta koskevat tiedot tulee
ilmoittaa Opetushallituksen ja Tilastokeskuk-
sen lomakkeilla 10 päivän kuluessa tilastoin-
tipäivästä, jollei opetus- ja kulttuuriministeriö
toisin päätä.

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta



annetun lain 11 ja 12 §:ssä, 13 §:n 1 ja 2
momentissa sekä 14—16 ja 18 §:ssä säädetyn
perusopetuksen rahoituksen määräämiseksi
tarkoitetut oppilasmäärätiedot ja mainitun
lain 13 §:n 3 momentissa tarkoitetut suoritet-
tuja oppiaineita koskevat tiedot sekä 19 §:ssä
säädettyä toimintaa koskevat tiedot opetuk-
sen järjestäjän tulee vuosittain ilmoittaa ope-
tus- ja kulttuuriministeriölle Tilastokeskuk-
sen lomakkeilla tilastointipäivän tilanteen
mukaisesti.

29 §

Valtionapuviranomainen eräissä tapauksissa

Opetus- ja kulttuuriministeriö on valtion-
apuviranomainen opetus- ja kulttuuritoimen
rahoituksesta annetun lain 1 §:n 1 momentin
5—8 kohdassa mainittujen lakien sekä kun-
tien kulttuuritoiminnasta annetun lain mukai-
sia perustamishankkeita koskevissa asioissa.
Aluehallintovirasto on valtionapuviranomai-
nen opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta
annetun lain 1 §:n 1 momentin 1—4 koh-
dassa mainittujen lakien sekä perusopetus-
lain, taiteen perusopetuksesta annetun lain ja
kirjastolain sekä lasten päivähoidosta annetun
lain mukaisia perustamishankkeita koske-
vissa asioissa. Etelä-Suomen aluehallintovi-
rasto on toimivaltainen valtionapuviranomai-
nen oppilaitosten perustamishankkeita koske-
vissa asioissa, kun opetus järjestetään ulko-
mailla.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on valtion-
apuviranomainen:

1) esiopetuksen, perusopetuksen, lukio-
koulutuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan ja
taiteen perusopetuksen opetus- ja kulttuuri-
toimen rahoituksesta annetun lain 44 §:n 1
momentissa tarkoitetuissa koulutuspoliittisten
tavoitteiden toteuttamiseen, opetuksen ja toi-
minnan strategiseen kehittämiseen, kokei-
luun, toiminnan käynnistämiseen ja toimin-
taan liittyviin tarpeellisiin erityistehtäviin
myönnettävissä valtionavustuksissa sekä mai-
nitun pykälän 2 momentissa tarkoitetuissa
valtionavustuksissa;

2) ammatillisen koulutuksen 1 kohdassa
mainitun pykälän 1 momentissa tarkoitetuissa
koulutuspoliittisten tavoitteiden toteuttamista
varten myönnettävissä valtionavustuksissa ja
mainitun pykälän 2 momentissa tarkoitetuissa
valtionavustuksissa;

3) yleisten kirjastojen, kulttuuritoimen,
museoiden, teatterien ja orkestereiden sekä
liikuntatoiminnan ja nuorisotyön 1 kohdassa
mainitun pykälän 1 ja 2 momentissa tarkoite-
tuissa valtionavustuksissa;

4) kirjastolaissa tarkoitetun keskuskir-
jasto- ja maakuntakirjastotehtävän hoitami-
seen 1 kohdassa mainitun pykälän 3 momen-
tissa tarkoitetuissa valtionavustuksissa.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2014.
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