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Valtioneuvoston asetus

656/2014

opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttami-
sesta

Annettu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 2014

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen (1766/2009) 1 ja 1 a §

sekä 19 §:n 2 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 1 a § ja 19 §:n 2 momentti asetuksessa
50/2014 seuraavasti:

1 §

Lukiokoulutuksen yksikköhinnan laskeminen

Lukiokoulutuksen yksikköhinta lasketaan
kunnalle ja kuntayhtymälle siten, että asian-
omaisen kunnan ja kuntayhtymän lukioiden
lukiokoulutuksen opiskelijoiden kokonais-
määrän perusteella 2 ja 3 momentin mukaan
laskettu tunnusluku kerrotaan opetus- ja kult-
tuuritoimen rahoituksesta annetun lain 23 §:n
nojalla säädetyllä lukion keskimääräisellä yk-
sikköhinnalla, ja näin laskettu euromäärä jae-
taan luvulla 100. Tunnuslukua laskettaessa ei
oteta huomioon opintonsa 18 vuotta täytetty-
ään aloittaneita opiskelijoita eikä lukiolain
(629/1998) 20 §:n 3 momentissa tarkoitettuja
yhtä tai useampaa lukion oppiainetta suoritta-
maan otettuja opiskelijoita.

Kunnan ja kuntayhtymän tunnusluku on
100. Kunnassa ja kuntayhtymässä, jossa luki-
ossa opiskelevien lukiokoulutuksen opiskeli-
joiden määrä on alle 200, tunnuslukua koro-
tetaan luvulla 0,4 jokaista opiskelijaa kohden,
jolla opiskelijamäärä alittaa 200, ja lisäksi
luvulla 2,1 jokaista opiskelijaa kohden, jolla
opiskelijamäärä alittaa 60. Tunnuslukua ko-
rotetaan kuitenkin enintään luvulla 106. Kun-
nassa ja kuntayhtymässä, joka järjestää lukio-
koulutusta sekä suomen että ruotsin kielellä,
tunnusluku lasketaan erikseen suomenkielistä

ja erikseen ruotsinkielistä koulutusta varten.
Tunnusluku on kieliryhmittäin laskettujen
tunnuslukujen opiskelijamäärillä painotettu
keskiarvo.

Vaikka lukiokoulutus, joka kuuluu 2 mo-
mentissa tarkoitetun korotetun tunnusluvun
piiriin, siirtyy kuntien yhdistymisellä synty-
välle kunnalle taikka koulutuksen järjestä-
misluvan muutoksella osaksi toisen kunnan
tai kuntayhtymän lukiokoulutusta, tunnus-
luku lasketaan erikseen kullekin entiselle lu-
kiokoulutuksen järjestäjälle. Yhdistyneen
koulutuksen järjestäjän tunnusluku saadaan
laskettujen tunnuslukujen opiskelijamäärien
painotettuna keskiarvona. Tunnuslukua koro-
tetaan tässä momentissa tarkoitetulla tavalla
vain, jos lukiokoulutus yhdistyy viimeistään
31 päivänä joulukuuta 2012 ja tässä momen-
tissa tarkoitettu lukio sekä sen tunnusluvun
korottamisen edellytykset säilyvät.

Lukiokoulutuksen yksikköhintaa määrättä-
essä tunnusluku lasketaan varainhoitovuotta
edeltävän vuoden syyskuun 20 päivän opis-
kelijamäärätietojen mukaan.

1 a §

Lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen
yksikköhinnan laskeminen

Lukiokoulutuksen järjestäjän yksikköhinta



lukiokoulutukseen valmistavassa koulutuk-
sessa on opetus- ja kulttuuritoimen rahoituk-
sesta annetun lain 23 §:n nojalla säädetty
lukiokoulutuksen keskimääräinen yksikkö-
hinta kerrottuna luvulla 1,21.

19 §

Lukion opiskelijamäärän laskeminen

— — — — — — — — — — — — —
Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä ja lu-

kiokoulutukseen valmistavassa koulutuksessa
opiskelevien määrä lasketaan erikseen. Lu-

kiokoulutuksen opiskelijamäärään lasketaan
lukion koko oppimäärää opiskelevat. Yksi-
tyisopiskelijoita ja maksullisena palvelutoi-
mintana järjestettävään koulutukseen osallis-
tuvia opiskelijoita ei oteta lukuun tässä pykä-
lässä tarkoitettuja opiskelijamääriä lasketta-
essa.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä elo-
kuuta 2014.

Asetusta sovelletaan kuitenkin jo 1 päivänä
elokuuta 2014 alkavan koulutuksen rahoituk-
seen.

Helsingissä 14 päivänä elokuuta 2014

Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru

Hallitusneuvos Janne Öberg
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