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Laki
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 68 §, sel-

laisena kuin se on laissa 1410/2014,
muutetaan 11 ja 12 §, 13 §:n 1 momentti sekä 14, 15, 18 ja 23 b §, sellaisina kuin ne

ovat, 11 ja 12 §, 13 §:n 1 momentti sekä 14, 15 ja 18 § laissa 1410/2014 ja 23 b § laissa
189/2015, sekä

lisätään lakiin uusi 8 a, 27 a ja 35 a § seuraavasti:

8 a §

Kunnan omarahoitusosuuteen ammattikorkeakoulujen kuntarahoitusosuuden 
poistumisen johdosta lisättävän euromäärän laskeminen vuodesta 2016 alkaen

Poiketen siitä, mitä 8 §:n 4 momentissa säädetään kunnan omarahoitusosuuteen lisättä-
vän vuosittaisen euromäärän laskemisesta, vuosien 2016—2019 varainhoitovuoden kus-
tannustason ar-vioitua muutosta ei oteta huomioon.

11 §

Rahoitus perusopetuslaissa tarkoitettuun lisäopetukseen

Perusopetuslain 5 §:ssä tarkoitettua lisäopetusta järjestävälle kunnalle, kuntayhtymälle
tai perusopetuksen järjestämisluvan saaneelle yksityiselle opetuksen järjestäjälle myönne-
tään lisäopetusta varten rahoituksena euromäärä, joka saadaan, kun kunnan peruspalvelu-
jen valtionosuudesta annetun lain 38 §:n mukaisesti vahvistetusta kotikuntakorvauksen
perusosasta vähennetään 194,08 euroa, ja erotus kerrotaan luvulla 1,26 ja perusopetuksen
lisäopetuksen oppilasmäärällä.

12 §

Rahoitus maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavaan opetukseen

Kunnalle, kuntayhtymälle tai perusopetuksen järjestämisluvan saaneelle yksityiselle
opetuksen järjestäjälle myönnetään perusopetuslain 5 §:ssä tarkoitettua maahanmuuttaji-
en perusopetukseen valmistavaa opetusta varten rahoituksena euromäärä, joka saadaan,
kun kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 38 §:n mukaisesti vahvistetus-
ta kotikuntakorvauksen perusosasta vähennetään 194,08 euroa, ja erotus kerrotaan luvulla
2,49 ja tässä pykälässä tarkoitetulla oppilasmäärällä.
HE 79/2015
SiVM 9/2015
EV 76/2015
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13 §

Rahoitus muille kuin oppivelvollisille järjestettävään esi- ja perusopetukseen

Kunnalle, kuntayhtymälle tai perusopetuksen järjestämisluvan saaneelle yksityiselle
opetuksen järjestäjälle myönnetään muille kuin oppivelvollisille järjestettävää perusope-
tusta varten sekä perusopetuslain 25 §:n 2 momentissa tarkoitetun pidennetyn oppivelvol-
lisuuden suorittamista edeltävää esiopetusta varten rahoituksena euromäärä, joka saadaan,
kun kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 38 §:n mukaisesti vahvistetus-
ta kotikuntakorvauksen perusosasta vähennetään 194,08 euroa, ja erotus kerrotaan luvulla
1,41 ja tässä pykälässä tarkoitetulla oppilasmäärällä.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

14 §

Lisärahoitus perusopetuslaissa tarkoitettuun pidennettyyn oppivelvollisuuteen

Sen lisäksi, mitä kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetussa laissa ja tämän
lain 13 §:n 1 momentissa säädetään perusopetuslain 25 §:n 2 momentissa tarkoitettuun
11-vuotiseen oppivelvollisuuteen perustuvan opetuksen käyttökustannuksiin myönnettä-
västä valtionosuudesta, mainittua opetusta järjestävälle kunnalle, kuntayhtymälle tai pe-
rusopetuksen järjestämisluvan saaneelle yksityiselle opetuksen järjestäjälle myönnetään
lisärahoituksena euromäärä, joka saadaan, kun kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta
annetun lain 38 §:n mukaisesta kotikuntakorvauksen perusosasta vähennetään 194,08 eu-
roa, ja erotus kerrotaan luvulla 2,97 ja tässä pykälässä tarkoitetulla oppilasmäärällä ja sii-
hen lisätään euromäärä, joka saadaan, kun kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta anne-
tun lain 38 §:n mukaisesta kotikuntakorvauksen perusosasta vähennetään 194,08 euroa, ja
erotus kerrotaan luvulla 1,79 ja vaikeimmin kehitysvammaisten oppilaiden määrällä.

15 §

Perusopetuksen sisäoppilaitoslisä ja koulukotikorotus

Kunnalle, kuntayhtymälle tai yksityisen opetuksen järjestäjälle myönnetään perusope-
tuslaissa tarkoitetun opetuksen sisäoppilaitokseen kuuluvan majoituksen ja ruokailun saa-
vien oppilaiden osalta euromäärä, joka saadaan, kun kunnan peruspalvelujen valtionosuu-
desta annetun lain 38 §:n mukaan vahvistetusta kotikuntakorvauksen perusosasta vähen-
netään 194,08 euroa, ja erotus kerrotaan luvulla 0,46 ja sisäoppilaitoksessa majoitettujen
oppilaiden määrällä.

Yksityiselle perusopetuksen järjestäjälle, jonka perusopetuksen järjestämisluvan mu-
kaisena erityisenä koulutustehtävänä on koulukotiopetuksen järjestäminen, myönnetään
koulukotiopetusta saavista oppilaista lisärahoituksena euromäärä, joka saadaan, kun kun-
nan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 38 §:n mukaisesti vahvistetusta koti-
kuntakorvauksen perusosasta vähennetään 194,08 euroa, ja erotus kerrotaan luvulla 1,86
ja koulukotiopetusta saavien oppilaiden määrällä.

18 §

Rahoitus ulkomailla järjestettävään perusopetuslain mukaiseen opetukseen

Ulkomailla järjestettävää opetusta varten opetuksen järjestäjälle myönnetään rahoituk-
sena euromäärä, joka saadaan, kun kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain
38 §:n mukaisesti vahvistetusta kotikuntakorvauksen perusosasta vähennetään 194,08 eu-
roa, ja erotus kerrotaan luvulla 1,23 ja tässä pykälässä tarkoitetulla oppilasmäärällä. Op-
pilaskohtaista rahoitusta voidaan korottaa tai alentaa valtioneuvoston ja opetus- ja kulttuu-
riministeriön asetuksella.
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23 b §

Keskimääräisestä yksikköhinnasta tehtävät vähennykset

Laskettaessa edellä 23 §:n 1 momentin mukaisesti keskimääräisiä yksikköhintoja vä-
hennetään vuosittain seuraavat euromäärät:

1) lukiokoulutuksen osalta 1 048,52 euroa;
2) ammatillisen peruskoulutuksen osalta 826,73 euroa; ja
3) taiteen perusopetuksen osalta 2,41 euroa.
Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, lukiokoulutuksen ja taiteen perusopetuk-

sen keskimääräinen yksikköhinta on kuitenkin vähintään vuoden 2015 tasossa ja amma-
tillisen peruskoulutuksen keskimääräinen yksikköhinta vähintään tasossa, joka saadaan
kun vuoden 2015 keskimääräisestä yksikköhinnasta vähennetään 426,78 euroa.

27 a §

Ammatillisten erikoisoppilaitosten yksikköhintojen laskeminen vuosina 2016—2019

Poiketen siitä, mitä 27 §:n 4 momentissa säädetään ammatillisten erikoisoppilaitosten
yksikköhintojen tarkistamisesta yksikköhintojen soveltamisvuoden arvioituun kustannus-
tasoon, vuosien 2016—2019 kustannustason muutosta ei oteta huomioon määrättäessä
vuosittain yksikköhintoja.

35 a §

Museoiden, teattereiden ja orkestereiden yksikköhinnoista tehtävät vähennykset

Museoiden, teattereiden ja orkestereiden yksikköhintoja laskettaessa 35 §:n 1—3 mo-
mentin mukaisesti niitä alennetaan vuosittain seuraavasti:

1) museoiden osalta 15177 euroa;
2) teattereiden osalta 8545 euroa;
3) orkestereiden osalta 8479 euroa.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2015

Tasavallan Presidentti
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