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Valtioneuvoston asetus

1074/2011

opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 11 §:n
muuttamisesta

Annettu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2011

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetus- ja kulttuuriministeriön esitte-
lystä,

muutetaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen
(1766/2009) 11 §:n 1 momentti seuraavasti:

11 §

Oppilaitosmuotoisen ammatillisen lisäkoulu-
tuksen yksikköhinnat

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta
annetun lain 27 §:n 1 momentissa tarkoitetut

ammatillisen lisäkoulutuksen yksikköhinnat
opiskelijatyövuotta kohden lasketaan siten,
että lain 23 §:n nojalla säädetty ammatillisen
peruskoulutuksen keskimääräinen yksikkö-
hinta kerrotaan koulutusaloittain muodostet-
tujen hintaryhmien mukaan määräytyvällä lu-
vulla seuraavasti:

Hintaryhmä Kertojana
käytettävä luku

1)
näyttötutkintoon valmistava koulutus humanistisella ja kasva-
tusalalla 0,9

2) näyttötutkintoon valmistava koulutus kulttuurialalla 1,0
3) näyttötutkintoon valmistava koulutus yhteiskuntatieteiden, liiketa-

louden ja hallinnon alalla 0,8
4) näyttötutkintoon valmistava koulutus luonnontieteiden alalla 0,9
5) näyttötutkintoon valmistava koulutus tekniikan ja liikenteen alalla

lukuun ottamatta 9 kohdan koulutuksia 1,0
6) näyttötutkintoon valmistava koulutus luonnonvara- ja ympäristö-

alalla lukuun ottamatta 9 kohdan koulutuksia 1,1
7) näyttötutkintoon valmistava koulutus sosiaali-, terveys- ja liikunta-

alalla lukuun ottamatta 10 kohdan koulutuksia 0,9
8) näyttötutkintoon valmistava koulutus matkailu-, ravitsemus- ja ta-

lousalalla 0,9



Hintaryhmä Kertojana
käytettävä luku

9) puutavaran autonkuljetuksen, maarakennusalan, ajoneuvonosturin-
kuljettajan, yhdistelmäajoneuvonkuljettajan, linja- autonkuljettajan,
metsäkoneenkuljettajan sekä lentoasemapalvelujen ja ammattisukel-
tajan näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa 1,8

10) kuntoutus- ja liikunta-alan sekä sairaankuljettajan, optiikkahiojan,
jalkojenhoidon, puhevammaisten tulkkipalvelun ja kipsimestarin
näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa 1,0

11) muussa kuin näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa 0,8

— — — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2012.

Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran
laskettaessa yksikköhintoja vuodelle 2012.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2011

Opetusministeri Jukka Gustafsson

Hallitusneuvos Merja Leinonen
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