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Valtioneuvoston asetus

50/2014

opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen
muuttamisesta

Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2014

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen (1766/2009) 3, 19 ja

24 § sekä 25 §:n 2 momentti, sellaisena kuin niistä on 25 §:n 2 momentti asetuksessa
1079/2013, sekä

lisätään asetukseen uusi 1 a § seuraavasti:

1 a §

Lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen
yksikköhinnan laskeminen

Lukiokoulutuksen järjestäjän yksikköhin-
taa korotetaan lukiokoulutukseen valmista-
vassa koulutuksessa olevien opiskelijoiden
osalta kertomalla opetus- ja kulttuuritoimen
rahoituksesta annetun lain 23 §:n nojalla sää-
detty lukiokoulutuksen keskimääräinen yk-
sikköhinta luvulla 1,21.

3 §

Sisäoppilaitoksessa järjestettävän lukiokou-
lutuksen ja lukiokoulutukseen valmistavan

koulutuksen yksikköhinnat

Jos lukiokoulutuksen järjestäjän tehtäväksi
on lukiolain 4 §:n 2 momentin nojalla mää-
rätty järjestää lukiolaissa tarkoitettua koulu-
tusta sisäoppilaitoksessa, yksikköhintaa koro-

tetaan sisäoppilaitokseen kuuluvan majoituk-
sen ja ruokailun saavien opiskelijoiden osalta
euromäärällä, joka on 26 prosenttia opetus- ja
kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain
23 §:n nojalla säädetystä ammatillisen koulu-
tuksen keskimääräisestä yksikköhinnasta.

19 §

Lukion opiskelijamäärän laskeminen

Lukion rahoitus myönnetään ja tarkistetaan
mainittua toimenpidettä edeltävän tammi-
kuun 20 päivän ja syyskuun 20 päivän opis-
kelijamäärien painotetun keskiarvon perus-
teella.

Lukion opiskelijamäärään lasketaan lukion
koko oppimäärää opiskelevat ja lukiokoulu-
tukseen valmistavassa koulutuksessa opiske-
levat. Yksityisopiskelijoita ja maksullisena
palvelutoimintana järjestettävään koulutuk-
seen osallistuvia opiskelijoita ei oteta lukuun
tässä pykälässä tarkoitettuja opiskelijamääriä
laskettaessa.



Opiskelijamääriä laskettaessa tammikuun
20 päivän opiskelijamäärät painotetaan lu-
vulla 7/12 ja syyskuun 20 päivän opiskelija-
määrät painotetaan luvulla 5/12.

24 §

Opiskelijamäärien laskentapäivän soveltami-
nen eräissä tapauksissa

Lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen taikka
ammatillisen koulutuksen alkaessa uuden tai
muutetun koulutuksen järjestämisluvan pe-
rusteella sovelletaan koulutuksen aloittamis-
ajankohtaa seuraavan laskentapäivän mu-
kaista opiskelijamäärää sen kuukauden
alusta, josta lukien koulutus on alkanut. Kou-
lutuksen päättyessä uuden tai muutetun kou-
lutuksen järjestämisluvan vuoksi sovelletaan
koulutuksen päättymisajankohtaa edeltävän
laskentapäivän mukaista opiskelijamäärää
koulutuksen päättymisajankohtaa edeltävän
kuukauden loppuun. Mitä edellä tässä pykä-
lässä säädetään, koskee soveltuvin osin tapa-
uksia, joissa koulutuksen järjestäjän koulu-
tustehtävä muuttuu olennaisesti.

25 §

Tietojen ilmoittaminen

— — — — — — — — — — — — —
Lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen, am-

matillisen koulutuksen, ammattikorkeakoulu-
jen, opetustuntikohtaisesti rahoitettavan tai-
teen perusopetuksen sekä museoiden, teatte-
rien ja orkestereiden kustannuksia ja tuloja
koskevat tiedot tulee ilmoittaa vuosittain
Opetushallituksen ja Tilastokeskuksen lo-
makkeilla kustannustiedonkeruuseen viimeis-
tään seuraavan vuoden huhtikuun loppuun
mennessä, ellei opetus- ja kulttuuriministeriö
toisin päätä.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä hel-
mikuuta 2014.

Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran
myönnettäessä ja maksettaessa 1 päivänä elo-
kuuta 2014 alkavan maahanmuuttajille ja vie-
raskielisille järjestettävän lukiokoulutukseen
valmistavan koulutuksen rahoitusta.
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