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Valtioneuvoston asetus
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opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttami-
sesta

Annettu Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 2015

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

(1766/2009) 15 § ja sen edellä oleva väliotsikko, sellaisena kuin niistä on 15 § asetuksessa
822/2013, sekä

muutetaan 16 ja 17 §, 20 §:n 1 momentti, 23 §, 25 §:n 2 momentti ja 29 §, sellaisina kuin
niistä ovat 17 § asetuksessa 1079/2013, 25 §:n 2 momentti asetuksessa 50/2014 ja 29 § osaksi
asetuksissa 200/2010 ja 1079/2013, seuraavasti:

16 §

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien poistot
ja arvonlisävero

Laskettaessa opetus- ja kulttuuritoimen ra-
hoituksesta annetun lain 25 §:n 1 momentissa
tarkoitettuja yksikköhintoja valtakunnallisiin
kokonaiskustannuksiin sisältyvistä yksityis-
ten ammatillisen koulutuksen järjestäjien kir-
janpidon mukaisista poistoista vähennetään
niihin sisältyvänä arvonlisäverojen suhteelli-
sena osuutena näiden ammatillisen koulutuk-
sen järjestäjien investointeihin edellä maini-
tussa säännöksessä tarkoitettuna vuonna si-
sältynyt arvonlisäveron suhteellinen osuus.
Arvonlisäverojen osuus otetaan huomioon
laskettaessa opetus- ja kulttuuritoimen rahoi-
tuksesta annetun lain 32 §:ssä tarkoitettuja
arvonlisäverojen osuuksia yksityisten koulu-
tuksen järjestäjien arvonlisäverottomista kus-
tannuksista.

17 §

Ulkomailla järjestettävän perusopetuksen
yksikköhinnat

Perusopetuslain (628/1998) 7 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitetun luvan nojalla ulkomailla
järjestettävän perusopetuksen opetus- ja kult-
tuuritoimen rahoituksesta annetun lain 18 §:n
mukaisesti määräytyvää oppilaskohtaista eu-
romäärää eli yksikköhintaa voidaan alentaa
tai korottaa enintään 20 prosentilla opetus- ja
kulttuuriministeriön asetuksella.

20 §

Lukion yksittäisten oppiaineiden
muuntaminen opiskelijamääräksi

Lukion opiskelijaksi yhtä tai useampaa op-
piainetta suorittamaan otettujen opiskelijoi-
den kurssit muunnetaan opiskelijamääräksi



jakamalla varainhoitovuotta edeltävänä luku-
vuonna suoritettujen lukion oppimäärään
kuuluvien pakollisten ja syventävinä opin-
toina tarjottujen valtakunnallisten kurssien
määrä luvulla 15. Näin saatu opiskelijamäärä
lisätään 19 §:ssä tarkoitettuun lukion painote-
tun keskiarvon mukaiseen opiskelijamäärään.
— — — — — — — — — — — — —

23 §

Opiskelijaksi lukemista koskevat rajoitukset

Opiskelijamääriä laskettaessa opiskelija
voidaan lukea opiskelijaksi enintään niin
kauan kuin opiskelu voisi päätoimisesti suo-
ritettuna kestää.

25 §

Tietojen ilmoittaminen

— — — — — — — — — — — — —
Lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuk-

sen, opetustuntikohtaisesti rahoitettavan tai-
teen perusopetuksen sekä museoiden, teatte-
rien ja orkestereiden kustannuksia ja tuloja
koskevat tiedot tulee ilmoittaa vuosittain
Opetushallituksen ja Tilastokeskuksen lo-
makkeilla kustannustiedonkeruuseen viimeis-
tään seuraavan vuoden huhtikuun loppuun
mennessä, ellei opetus- ja kulttuuriministeriö
toisin päätä.
— — — — — — — — — — — — —

29 §

Valtionapuviranomainen eräissä tapauksissa

Opetus- ja kulttuuriministeriö on valtion-
apuviranomainen:

1) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta
annetun lain 1 §:n 1 momentin 4—7 koh-
dassa mainittujen lakien sekä kuntien kulttuu-
ritoiminnasta annetun lain mukaisissa perus-
tamishankkeita koskevissa asioissa;

2) 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;

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

4) kulttuuritoimen, museoiden, teattereiden
ja orkestereiden sekä liikuntatoiminnan ja
nuorisotyön 2 kohdassa mainitun pykälän 1
ja 2 momentissa tarkoitetuissa valtionavus-
tuksissa;

5) yleisten kirjastojen 2 kohdassa mainitun
pykälän 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa val-
tioavustuksissa, jotka liittyvät kansalliseen
kokeilu- ja kehittämistoimintaan;

6) kirjastolaissa tarkoitetun keskuskirjasto-
ja maakuntakirjastotehtävän hoitamiseen 2
kohdassa mainitun pykälän 3 momentissa tar-
koitetuissa valtionavustuksissa.

Opetushallitus on valtionapuviranomainen:
1) esiopetuksen, perusopetuksen, lukio-

koulutuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan ja
taiteen perusopetuksen toiminnalliseen kehit-
tämiseen opetus- ja kulttuuritoimen rahoituk-
sesta annetun lain 44 §:n 1 momentin nojalla
myönnettävissä valtionavustuksissa;

2) 1 kohdassa mainitun lain 44 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitetuissa ammatillisen koulu-
tuksen kehittämistä, kokeilua ja toiminnan
käynnistämistä sekä toimintaan liittyviä tar-
peellisia erityistehtäviä koskevissa valtion-
avustuksissa.

Aluehallintovirasto on valtionapuviran-
omainen yleisten kirjastojen 1 momentin 2
kohdassa mainitun pykälän 1 momentissa tar-
koitetuissa valtionavustuksissa, jotka liittyvät
alueelliseen ja paikalliseen kehittämistoimin-
taan. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on
toimivaltainen valtionapuviranomainen oppi-
laitosten perustamishankkeita koskevissa asi-
oissa, kun opetus järjestetään ulkomailla. La-
pin aluehallintovirasto on valtionapuviran-
omainen opetus- ja kulttuuritoimen rahoituk-
sesta annetun lain 45 §:n 1 momentin mukai-
sissa asioissa.
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Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä
maaliskuuta 2015. Sitä sovelletaan kuitenkin
jo 1 päivästä tammikuuta 2015.

Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 2015

Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru

Hallitusneuvos Kirsti Kotaniemi
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