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opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 25 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 25 §:n 3

momentti seuraavasti:

25 §

Ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhinnat

— — — — — — — — — — — — —
Ammatillisesta peruskoulutuksesta anne-

tussa laissa tarkoitetun ammatilliseen perus-
koulutukseen valmentavan koulutuksen sekä
työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan
koulutuksen yksikköhinnat määrätään porras-
tamalla 23 §:n nojalla säädettyä ammatillisen
peruskoulutuksen keskimääräistä yksikköhin-
taa. Yksikköhinnan laskemisesta säädetään
tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Val-
tioneuvoston asetuksella säädetään erikseen
edellä tarkoitetun koulutuksen yksikköhinto-
jen porrastamisesta koulutuksessa, jota järjes-
tetään ammatillisesta peruskoulutuksesta an-
netun lain 20 §:n 2 momentin ja 9 §:n nojalla
ammatillisen koulutuksen järjestäjälle anne-
tun erityisen koulutustehtävän perusteella.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elo-
kuuta 2015.

Tätä lakia sovelletaan ensimmäisen kerran
määrättäessä varainhoitovuoden 2016 yksik-
köhintoja. Varainhoitovuoden 2015 ja sitä ai-

empien varainhoitovuosien yksikköhinnan
määräämiseen sovelletaan tämän lain voi-
maan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Jos 25 §:n 1 momentissa tarkoitetun yksik-
köhinnan määräämisessä käytetään vuoden
2015 tai sitä aiempien vuosien kustannuksia
tai opiskelijoita koskevia tietoja, otetaan huo-
mioon ennen tämän lain voimaantuloa voi-
massa olleiden säännösten mukaisten amma-
tilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja val-
mistavan koulutuksen, vammaisille opiskeli-
joille järjestettävän valmentavan ja kuntoutta-
van opetuksen ja ohjauksen, maahanmuutta-
jille järjestettävän ammatilliseen peruskoulu-
tukseen valmistavan koulutuksen sekä muuna
kuin ammatillisena peruskoulutuksena järjes-
tettävän kotitalousopetuksen kustannukset ja
opiskelijat.

Lain 25 §:n 4 momentissa tarkoitettuja yk-
sikköhintoja varainhoitovuodelle 2016 mää-
rättäessä otetaan huomioon ammatillisesta
peruskoulutuksesta annetun lain (630/1998)
20 §:n 2 momentissa tarkoitetun erityisope-
tuksen erityisen koulutustehtävän perusteella
järjestetyn tämän lain voimaan tullessa voi-
massa olleiden säännösten mukaisen vam-
maisille opiskelijoille järjestettävän valmen-
tavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen
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opiskelijat. Mainittujen koulutusten yksikkö-
hinnan porrastamisessa sovelletaan tällöin tä-
män lain voimaan tullessa voimassa olleita
säännöksiä.

Lain 48 ja 50 §:ssä tarkoitetun keskimää-
räisen opiskelijamäärän laskennassa huomioi-
daan myös tämän lain voimaan tullessa voi-
massa olleiden säännösten mukaisten amma-
tilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja val-
mistavan koulutuksen, vammaisille opiskeli-

joille järjestettävän valmentavan ja kuntoutta-
van opetuksen ja ohjauksen, maahanmuut-
tajille järjestettävän ammatilliseen peruskou-
lutukseen valmistavan koulutuksen sekä
muuna kuin ammatillisena peruskoulutuk-
sena järjestettävän kotitalousopetuksen opis-
kelijat, jos rahoituksen määräytymisperus-
teena käytetään vuoden 2015 tai sitä aiem-
pien vuosien opiskelijamääriä koskevia tie-
toja.
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