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opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muutta-
misesta

Annettu Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2013

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

(1766/2009) 22 § ja
muutetaan 15 § seuraavasti:

15 §

Ammattikorkeakoulujen yksikköhintojen
laskentaperusteet ja laskentaperusteiden

keskinäinen painotus

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta
annetun lain 26 §:n 4 momentissa säädetty
ammattikorkeakoulun yksikköhinnan koulu-
tuksen perusteella määräytyvä rahoitusosuus
perustuu seuraaviin laskentaperusteisiin ja
perusteiden keskinäiseen painotukseen:

1) ammattikorkeakoulussa kalenterivuonna
suoritettujen ammattikorkeakoulututkintojen
lukumäärä painotettuna tutkintoa suorittavien
määrää kohti laskettujen kustannusten suh-
teessa, painokerroin 46;

2) ammatillisessa opettajankoulutuksessa
kalenterivuonna ammatillisen opettajankou-
lutuksen opintokokonaisuuden suorittaneiden
lukumäärä, painokerroin 2;

3) lukuvuodessa vähintään 55 opintopis-
tettä suorittaneiden ammattikorkeakoulutut-
kintoa opiskelevien lukumäärä, painokerroin
24;

4) kalenterivuonna avoimessa ammattikor-
keakouluopetuksessa tai muutoin erillisinä
opintoina sekä maahanmuuttajien valmenta-
vassa koulutuksessa suoritettujen opintopis-
teiden yhteenlaskettu määrä, painokerroin 4;

5) kalenterivuonna ammattikorkeakoulun
opiskelijapalautteeseen vastanneiden tut-
kinto-opiskelijoiden vastausten tuottamien
pisteiden summa, painokerroin 3;

6) kalenterivuonna yli kolmeksi kuukau-
deksi Suomesta lähteneiden ja Suomeen saa-
puneiden vaihto-opiskelijoiden lukumäärä,
painokerroin 2,25;

7) kalenterivuonna ammattikorkeakoulussa
ulkomaalaisten suorittamien ammattikorkea-
koulututkintojen lukumäärä, painokerroin
0,75;

8) ammattikorkeakoulussa ammattikorkea-
koulututkinnon suorittaneiden työllisten
määrä vuosi tutkinnon suorittamisen jälkeen,
painokerroin 3.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa mainittujen
suoritettujen ammattikorkeakoulututkintojen
lukumäärä kerrotaan kulttuurialan, luonnon-
vara-alan, merenkulun ja tekniikan ammatti-
korkeakoulututkintoon johtavassa koulutuk-
sessa luvulla 4, ja humanistisen alan, kauneu-
denhoitoalan, liikunnan, liiketalouden, mat-
kailu- ja ravitsemisalan, sekä sosiaali- ja ter-
veysalan ammattikorkeakoulututkintoon joh-
tavassa koulutuksessa luvulla 3,5.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitet-
tuna tutkintoa suorittavien määränä käytetään
ammattikorkeakoululain (351/2003) 8 §:n 2
momentissa tarkoitetussa sopimuksessa tut-



kinnoittain sovittua opiskelijamäärää ja kus-
tannuksina opetus- ja kulttuuritoimen rahoi-
tuksesta annetun lain 26 §:n 1 momentissa
tarkoitetun vuoden kustannuksia kohdistet-
tuina tutkinnoille.

Edellä 1 momentin 5 kohdassa tarkoite-
tussa opiskelijapalautteessa tutkinto-opiskeli-
jat vastaavat väittämiin, jotka koskevat työ-
elämäyhteyksien kehittymistä, ammattikor-
keakoulussa opitun hyödyntämistä, ammatti-
korkeakoulujen opetuksen ja neuvonta- ja oh-
jauspalveluiden laatua sekä työharjoittelun
ohjauksen riittävyyttä. Väittämiin vastataan
pisteytetyllä asteikolla siten, että jokainen
vastaus tuottaa 1—4 pistettä.

Edellä 1 momentin 8 kohdan mukaisessa
työllisten määrän laskennassa yrittäjiksi työl-
listyneiden määrä kerrotaan kahdella.

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta
annetun lain 26 §:n 4 momentissa säädetty
ammattikorkeakoulun yksikköhinnan sovelta-
van tutkimus- ja kehitystyön perusteella mää-
räytyvä rahoitusosuus perustuu seuraaviin
laskentaperusteisiin ja perusteiden keskinäi-
seen painotukseen:

1) soveltavan tutkimus- ja kehitystyön ul-
kopuolinen rahoitus, Tilastokeskuksen kerää-
män tiedon ja sen tekemän ulkopuolisen tut-
kimus- ja kehitystoiminnan määritelmän mu-
kaan, painokerroin 8;

2) kalenterivuonna suoritettujen ylempien
ammattikorkeakoulututkintojen lukumäärä,
painokerroin 4;

3) kalenterivuonna vähintään viiden päivän
pituiseen kansainväliseen opettaja- tai asian-

tuntijavaihtoon osallistuneiden lukumäärä,
painokerroin 1;

4) julkaisujen, julkisen taiteellisen ja taide-
teollisen tuotannon, audiovisuaalisten aineis-
tojen sekä tieto- ja viestintäteknisten ohjel-
mien lukumäärä, opetus- ja kulttuuriministe-
riön julkaisujen tiedonkeruun luokituksen
mukaiset luokat A-F ja I, painokerroin 2.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun koulutuk-
sen rahoitusosuuden ja 6 momentissa tarkoi-
tetun soveltavan tutkimus- ja kehitystyön ra-
hoitusosuuden laskentaperusteiden pohjalta
tehtävässä laskennassa käytetään kolmen vii-
meisimmän käytettävissä olevan vuoden las-
kentaperusteiden keskiarvoa, ja jakajana yk-
sikköhintaa laskettaessa ammattikorkeakou-
lulain 8 §:n 2 momentissa tarkoitetun sopi-
muksen mukaan määräytyvää, yksikköhinnan
määräämistä edeltänyttä vuotta edeltäneen
vuoden laskennallisten opiskelijoiden yhteis-
määrää.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2014.

Sen estämättä, mitä 15 §:ssä säädetään am-
mattikorkeakoululain (351/2003) 8 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetussa sopimuksessa tutkin-
noittain sovitusta opiskelijamäärästä, tutkin-
noittain käytettävistä kertoimista ja tutkin-
noittain lasketuista kustannuksista, vuosina
2014 ja 2015 yksikköhinnat lasketaan käyt-
täen koulutusalojen opiskelijamääriä, koulu-
tusaloittaisia kertoimia ja koulutusaloittain
laskettuja kustannuksia.
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