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Valtioneuvoston asetus
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 

muuttamisesta

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

(1766/2009) 6–10 §, 11 § ja sen edellä oleva väliotsikko sekä 12–14, 16, 21, 30 ja 31 §,
sellaisina kuin niistä ovat 9 § asetuksissa 976/2010 ja 332/2015, 11 § osaksi asetuksessa

1367/2016, 14 § asetuksessa 471/2012, 16 § asetuksessa 212/2015 ja 21 § osaksi asetuk-
sessa 332/2015,

muutetaan 1 §:n 1 momentti, 3 §, 4 § ja sen edellä oleva väliotsikko sekä 5, 24 ja 25 §,
sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 1 momentti asetuksessa 656/2014, 3 ja 24 § asetuksessa
50/2014, 4 § asetuksessa 332/2015 ja 25 § asetuksissa 1079/2013, 212/2015 ja 1537/2016,
sekä

lisätään asetukseen uusi 23 a § seuraavasti:

1 §

Lukiokoulutuksen yksikköhinnan laskeminen

Lukiokoulutuksen yksikköhinta lasketaan kunnalle ja kuntayhtymälle siten, että
asianomaisen kunnan ja kuntayhtymän lukioiden lukiokoulutuksen opiskelijoiden koko-
naismäärän perusteella 2 ja 3 momentin mukaan laskettu tunnusluku kerrotaan opetus- ja
kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 23 §:n nojalla säädetyllä lukion
keskimääräisellä yksikköhinnalla, ja näin laskettu euromäärä jaetaan luvulla 100. Tunnus-
lukua laskettaessa ei oteta huomioon niitä opiskelijoita, jotka opiskelevat aikuisille tarkoi-
tetussa lukiokoulutuksessa eikä lukiolain (629/1998) 20 §:n 3 momentissa tarkoitettuja
yhtä tai useampaa lukion oppiainetta suorittamaan otettuja opiskelijoita.

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

3 §

Sisäoppilaitoksessa järjestettävän lukiokoulutuksen ja lukiokoulutukseen valmistavan 
koulutuksen yksikköhinnat

Jos lukiokoulutuksen järjestäjän tehtäväksi on lukiolain 4 §:n 2 momentin nojalla mää-
rätty järjestää lukiolaissa tarkoitettua koulutusta sisäoppilaitoksessa, yksikköhintaa koro-
tetaan sisäoppilaitokseen kuuluvan majoituksen ja ruokailun saavien opiskelijoiden osalta
euromäärällä, joka on 44 prosenttia opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain
23 §:n nojalla säädetystä lukiokoulutuksen keskimääräisestä yksikköhinnasta.
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Ammatillisen koulutuksen rahoitus

4 §

Ammatillisen koulutuksen indeksi

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 9 §:n 2 momentissa tarkoitetun
ammatillisen koulutuksen indeksin vuotuista kustannustason nousua määriteltäessä ylei-
sessä ansiotasoindeksissä tapahtuneen muutoksen paino on 62 prosenttia, kuluttajahin-
taindeksissä tapahtuneen muutoksen paino on 15 prosenttia ja tukkuhintaindeksissä tapah-
tuneen muutoksen paino on 23 prosenttia.

Ammatillisen koulutuksen indeksin pisteluku on 100 vuonna 2015. Edellä 1 momentis-
sa tarkoitettujen kustannusten painotus tarkistetaan määräajoin, vähintään joka kahdeksas
vuosi.

5 §

Kustannustason muutos

Mitoitettaessa ammatillisen koulutuksen varainhoitovuodelle osoitettavaa opetus- ja
kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 9 §:n 1 momentissa tarkoitettua ammatillisen
koulutuksen määrärahaa otetaan huomioon valtiovarainministeriön varainhoitovuodelle
arvioima kustannustason nousu sekä varainhoitovuotta edeltävää vuotta edeltäneen vuo-
den ammatillisen koulutuksen indeksin mukaisen toteutuneen kustannustason muutoksen
ja valtiovarainministeriön mainitulle vuodelle arvioiman kustannustason muutoksen ero-
tus. Kustannustason muutosta koskevan arvion tulee perustua uusimpiin käytettävissä ole-
viin tietoihin.

23 § a

Rahoituksen perusteeksi lukemista koskevat rajoitukset

Jos opiskelija opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 48 §:n 4 momentin
perusteella luetaan lukiokoulutuksen rahoituksen perusteeksi tammikuun 20 päivänä,
opiskelijan opiskeluoikeuden perusteella määräytyviä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituk-
sesta annetun lain 32 b §:ssä tarkoitettuja opiskelijavuosia ei voida lukea rahoituksen pe-
rusteeksi kyseisenä vuonna tammikuun 1 päivän ja heinäkuun viimeisen päivän välisenä
aikana. Jos opiskelija luetaan lukiokoulutuksen rahoituksen perusteeksi syyskuun 20
päivänä, opiskelijavuosia ei voida lukea rahoituksen perusteeksi kyseisenä vuonna elo-
kuun 1 päivän ja joulukuun viimeisen päivän välisenä aikana. Opiskelijavuodet voidaan
kuitenkin lukea rahoituksen perusteeksi sen ajankohdan jälkeen, kun opiskelija on päättä-
nyt lukiokoulutuksen.

Jos opiskelijan opiskeluoikeuden perusteella määräytyvät opiskelijavuodet opetus- ja
kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 48 §:n 4 momentin perusteella luetaan amma-
tillisen koulutuksen rahoituksen perusteeksi 20 päivänä tammikuuta tai 20 päivänä syys-
kuuta, opiskelijaa ei voida samana ajankohtana lukea lukiokoulutuksen rahoituksen perus-
teeksi.

24 §

Opiskelijamäärien laskentapäivän soveltaminen eräissä tapauksissa

Lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen alkaessa uuden tai muutetun koulutuksen järjestä-
misluvan perusteella sovelletaan koulutuksen aloittamisajankohtaa seuraavan laskenta-
päivän mukaista opiskelijamäärää sen kuukauden alusta, josta lukien koulutus on alkanut.
Koulutuksen päättyessä uuden tai muutetun koulutuksen järjestämisluvan vuoksi sovelle-
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taan koulutuksen päättymisajankohtaa edeltävän laskentapäivän mukaista opiskelijamää-
rää koulutuksen päättymisajankohtaa edeltävän kuukauden loppuun. Mitä edellä tässä py-
kälässä säädetään, koskee soveltuvin osin tapauksia, joissa koulutuksen järjestäjän koulu-
tustehtävä muuttuu olennaisesti.

25§

Tietojen ilmoittaminen

Koulutuksen tai toiminnan järjestäjän tulee ilmoittaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoi-
tuksesta annetun lain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetut rahoituksen määräämiseksi tarvitta-
vat kustannuksia ja toiminnan laajuutta koskevat tiedot opetus- ja kulttuuriministeriölle
Opetushallituksen ja Tilastokeskuksen lomakkeilla siten kuin 2–4 momentissa säädetään.

Lukiokoulutuksen, opetustuntikohtaisesti rahoitettavan taiteen perusopetuksen sekä
museoiden, teatterien ja orkestereiden kustannuksia ja tuloja koskevat tiedot tulee ilmoit-
taa vuosittain Opetushallituksen ja Tilastokeskuksen lomakkeilla kustannustiedonkeruu-
seen viimeistään seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä, ellei opetus- ja kulttuu-
riministeriö toisin päätä.

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

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 11 §:ssä tarkoitetun opetuksen ja
19 §:ssä tarkoitetun toiminnan rahoituksen määräämiseksi tarkoitetut oppilas- ja suorite-
määrätiedot opetuksen järjestäjän tulee vuosittain ilmoittaa opetus- ja kulttuuriministeri-
ölle Tilastokeskuksen lomakkeilla tilastointipäivän tilanteen mukaisesti.

Poiketen siitä, mitä 1–4 momentissa säädetään, ammatillisen koulutuksen järjestäjän
tulee ilmoittaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 58 §:n 1 momentissa
tarkoitetut rahoituksen määräämiseksi tarvittavat kustannuksia ja toiminnan laajuutta kos-
kevat tiedot opetus- ja kulttuuriministeriölle Opetushallituksen järjestelmän tai muun tie-
donkeruun kautta ministeriön päättämällä tavalla.

————
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.
Poiketen siitä, mitä 5 §:ssä säädetään kustannustason muutoksesta, mitoitettaessa am-

matillisen koulutuksen varainhoitovuodelle osoitettavaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoi-
tuksesta annetun lain 9 §:n 1 momentissa tarkoitettua ammatillisen koulutuksen määrära-
haa varainhoitovuosina 2020–2021 otetaan huomioon valtionvarainministeriön varainhoi-
tovuodelle arvioima kustannustason nousu.

Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2017

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen

Hallitussihteeri Antti Randell
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