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Laki
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 1 §:n

1 momentin 3 kohta, 25, 27 ja 27 a §, 31 §:n 4 momentti, 32 §:n 2 momentti sekä 45 a ja
46 §,

sellaisina kuin ne ovat 1 §:n 1 momentin 3 kohta, 31 §:n 4 momentti ja 32 §:n 2 mo-
mentti laissa 1410/2014, 25 § osaksi laeissa 1511/2011, 892/2013, 1410/2014, 248/2015
ja 1486/2016, 27 § osaksi laeissa 926/2010, 1511/2011 ja 189/2015, 27 a § laissa
1607/2015, 45 a § laissa 1486/2016 ja 46 § laissa 1112/2015,

muutetaan 1 §:n 1 momentin 2 kohta ja 4 momentti, 3 §:n 1 kohta, 5 §:n 1 ja 2 kohta,
6 §, 7 §:n otsikko sekä 1 ja 3 momentti, 8 §:n otsikko sekä 1 ja 4 momentti, 9, 10, 23 ja
23 b §, 31 §:n 1 momentin johdantokappale, 32 §:n 1 ja 4 momentti, 48 §:n 1, 4 ja 6 mo-
mentti, 49–51 §, 57 §:n 2 momentin 2 ja 3 kohta, 58 §:n 1 momentti ja 59 §,

sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 1 momentin 2 kohta ja 4 momentti, 3 §:n 1 kohta, 5 §:n
1 kohta, 7 §:n otsikko, 8 §:n otsikko ja 4 momentti, 23 §, 31 §:n 1 momentin johdantokap-
pale, 32 §:n 1 momentti ja 57 §:n 2 momentin 2 ja 3 kohta laissa 1410/2014, 5 §:n 2 kohta
laissa 926/2010, 6 § laeissa 1410/2014 ja 1486/2016, 7 §:n 3 momentti, 8 §:n 1 momentti,
48 §:n 1 ja 4 momentti ja 50 § laissa 1486/2016, 10 § osaksi laeissa 926/2010 ja
1486/2016, 23 b § laeissa 1607/2015 ja 1486/2016, 48 §:n 6 momentti laissa 486/2013
sekä 49 ja 59 § osaksi laissa 1511/2011, sekä

lisätään lakiin uusi 9 a ja 10 a § sekä 3 a luku seuraavasti:

1 §

Soveltamisala

Tässä laissa säädetään kunnalle, kuntayhtymälle, rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle
taikka valtion liikelaitokselle käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta ja-
avustuksesta sekä muusta rahoituksesta sellaista toimintaa varten, josta säädetään:

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
2) ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017);

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaisessa toiminnassa käytössä olevista ti-

loista sekä kalustosta ja muusta irtaimistosta aiheutuviin muihin kuin käyttökustannuksiin
myönnetään rahoitusta noudattaen tämän lain 9 §:ää. Poiketen siitä, mitä 1 momentissa
säädetään, lakia ei sovelleta ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 22 §:n 2 momen-
tissa eikä 33 ja 35 §:ssä tarkoitetun koulutuksen rahoitukseen.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
HE 39/2017
SiVM 7/2017
EV 86/2017
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3 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) opetustoimella 1 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa mainittujen lakien mukaisen toi-

minnan ja 2 §:n 2 momentin 1, 2, 3 a, 3 b, 4 ja 8–10 kohdassa tarkoitettujen perusopetus-
lain ja taiteen perusopetuslain mukaisten toimintojen järjestämistä;

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

5 §

Rahoituksen laskentaperuste

Rahoitus käyttökustannuksiin määräytyy laskennallisten perusteiden mukaisesti. Ra-
hoitus määräytyy:

1) lukiossa opiskelijamäärien sekä opiskelijaa kohden määrättyjen yksikköhintojen pe-
rusteella;

2) lukion erityisessä koulutustehtävässä sillä perusteella, mikä on koulutuksen järjestä-
jän suoritteiden suhteellinen osuus kaikkien koulutuksen järjestäjien suoritteista ja erityi-
sen koulutustehtävän lisärahoituksesta;

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

6 §

Kunnan valtionosuus ja valtionosuuden peruste lukiolaissa tarkoitetussa koulutuksessa

Kunnalle myönnetään valtionosuutta 5 §:n 1 ja 2 kohdassa mainittujen toimintojen jär-
jestämisestä aiheutuviin kustannuksiin euromäärä, joka saadaan, kun 2 momentissa sääde-
tyllä tavalla lasketusta kunnan valtionosuuden perusteesta vähennetään 8 §:n mukaan las-
ketut kunnan omarahoitusosuudet.

Kunnan valtionosuuden perustetta varten lasketaan yhteen kunnan järjestämää lukio-
koulutusta ja maahanmuuttajille ja vieraskielisille järjestettävää lukiokoulutukseen val-
mistavaa koulutusta saavien opiskelijoiden määrien ja opiskelijaa kohden määrättyjen yk-
sikköhintojen tulot sekä 24 a §:ssä tarkoitettu lukion erityisen koulutustehtävän lisärahoi-
tus, joka muodostuu kunnan järjestämän erityisen koulutustehtävän suoritteiden suhteelli-
sena osuutena kaikkien koulutuksen järjestäjien suoritteista kerrottuna erityisen koulutus-
tehtävän valtakunnallisella lisärahoituksella.

Myönnettäessä vuosina 2017–2019 valtionosuutta kunnalle 2 momentissa säädetystä
lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen valtionosuuden perusteesta otetaan huomioon
98,96 prosenttia.

7 §

Kuntayhtymän ja yksityisen järjestämän lukiokoulutuksen rahoitus

Kuntayhtymälle ja yksityiselle koulutuksen järjestäjälle myönnetään lukiolaissa tarkoi-
tetun koulutuksen järjestämistä varten rahoitusta 6 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla
koulutuksen järjestäjien opiskelijamäärien, yksikköhintojen ja erityisen koulutustehtävän
lisärahoituksen mukaisesti laskettu valtionosuuden perustetta vastaava euromäärä.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Vuosina 2017–2019 kuntayhtymälle myönnetään lukiolaissa tarkoitettuun koulutuk-

seen 98,96 prosenttia 1 momentissa tarkoitetusta rahoituksesta.
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8 §

Kunnan omarahoitusosuus lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen käyttökustannuksiin

Kunnan omarahoitusosuus lukiokoulutuksen käyttökustannuksista on 58,11 prosenttia
ja maahanmuuttajille ja vieraskielisille järjestettävään lukiokoulutukseen valmistavan
koulutuksen käyttökustannuksista 50 prosenttia euromäärästä, joka lasketaan siten, että 2
ja 3 momentissa säädetyllä tavalla laskettu euromäärä jaetaan koko maan asukasmäärällä
ja näin saatu euromäärä kerrotaan kunnan asukasmäärällä.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Kunnan omarahoitusosuuteen lisätään ammattikorkeakoulujen kuntarahoitusosuuden

poistumisen johdosta lukiokoulutuksen osalta vuosittain euromäärä, joka on kunnan asu-
kasta kohti 14,69 euroa vuoden 2017 tasossa. Vuosittaista euromäärää laskettaessa huo-
mioidaan varainhoitovuoden arvioitu kustannustason muutos ja koko maan asukasmäärän
muutos.

9 §

Ammatillisen koulutuksen määräraha

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää ammatillisen koulutuksen järjestäjille rahoitus-
ta ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa säädettyjen tehtävien toteuttamiseksi val-
tion talousarvioon otettavan määrärahan ja 9 a §:n 1 momentissa säädetyn kuntien rahoi-
tusosuuden rajoissa (ammatillisen koulutuksen määräraha). Rahoituksena myönnetään
laskennallisin perustein perusrahoitusta, suoritusrahoitusta ja vaikuttavuusrahoitusta. Li-
säksi myönnetään strategiarahoitusta.

Edellisenä vuonna ammatillisen koulutuksen järjestäjille osoitettua 1 momentissa tar-
koitettua valtion määrärahaa ja kuntien rahoitusosuutta korotetaan kertaluonteisia eriä lu-
kuun ottamatta ammatillisen koulutuksen indeksin vuotuista kustannustason nousua vas-
taavasti. Ammatillisen koulutuksen indeksi muodostuu yleisestä ansiotasoindeksistä, ku-
luttajahintaindeksistä sekä tukkuhintaindeksistä. Ammatillisen koulutuksen indeksin las-
kemisesta ja kustannustason nousun huomioon ottamisesta annetaan tarkempia säännök-
siä valtioneuvoston asetuksella.

Yksityisille koulutuksen järjestäjille myönnetään lisäksi arvonlisäverokorvaus noudat-
taen 32 i §:ää.

9 a §

Kunnan omarahoitusosuus ammatillisen koulutuksen rahoituksessa

Kuntien rahoitusosuus ammatillisen koulutuksen rahoituksessa on euromäärä, joka saa-
daan, kun 9 §:n 1 momentissa tarkoitettu valtion määräraha kerrotaan luvulla 1,3461.
Kuntien rahoitusosuus on kuitenkin enintään vuoden 2017 tasossa.

Kunnan omarahoitusosuus ammatillisen koulutuksen rahoituksessa on euromäärä, joka
saadaan, kun 1 momentissa tarkoitettu kuntien rahoitusosuuden euromäärä jaetaan koko
maan asukasmäärällä ja näin saatu euromäärä kerrotaan kunnan asukasmäärällä.

10 §

Ammatillisen koulutuksen järjestäjälle myönnettävä rahoitus ja kunnan valtionosuus

Ammatillisen koulutuksen järjestäjälle myönnetään perusrahoitusta, suoritusrahoitusta
ja vaikuttavuusrahoitusta 32 a §:n mukaisesta kunkin rahoitusosuuden euromäärästä se
osuus, joka vastaa koulutuksen järjestäjän suoritteiden suhteellista osuutta kaikkien kou-
lutuksen järjestäjien suoritteista. Perusrahoitusosuuden 32 a §:n mukaisesta euromäärästä
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vähennetään kuitenkin ensin 32 e §:ssä tarkoitettujen harkinnanvaraisten korotusten yh-
teenlaskettu euromäärä.

Poiketen siitä, mitä 1 momentissa säädetään, ammatillisen koulutuksen järjestäjänä toi-
mivalle kunnalle myönnetään valtionosuutta euromäärä, joka saadaan, kun 1 momentin
mukaan lasketusta euromäärästä vähennetään 9 a §:n 2 momentissa tarkoitettu kunnan
omarahoitusosuus.

10 a §

Ammatillisen koulutuksen rahoituksen myöntäminen varainhoitovuosina 2018–2020

Laskettaessa 10 §:n 1 momentissa tarkoitettua rahoitusta varainhoitovuosina 2018 ja
2019, ammatillisen koulutuksen määrärahaan tehdään laskennallinen euromääräinen li-
säys, joka on 10 272 000 euroa vuoden 2017 tasossa.

Ammatillisen koulutuksen järjestäjinä toimiville kunnille ja kuntayhtymille varainhoi-
tovuosina 2018 ja 2019 myönnettävästä rahoituksesta vähennetään euromäärä, joka saa-
daan, kun 10 272 000 euroa vuoden 2017 tasossa jaetaan ammatillisen koulutuksen järjes-
täjinä toimivien kuntien ja kuntayhtymien perusrahoituksen määräytymisperusteena käy-
tettävillä suoritteilla ja kerrotaan kyseisen koulutuksen järjestäjän perusrahoituksen mää-
räytymisperusteena käytettävillä suoritteilla.

Varainhoitovuonna 2020 valtion talousarvioon otettavaan määrärahaan lisätään
10 272 000 euroa vuoden 2017 tasossa.

23 §

Keskimääräiset yksikköhinnat

Valtioneuvoston asetuksella säädetään vuosittain seuraavan varainhoitovuoden rahoi-
tuksen perusteina käytettävät lukiokoulutuksen ja taiteen perusopetuksen keskimääräiset
yksikköhinnat siten kuin kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 54 §:n
2 momentissa ja 57 §:ssä säädetään.

Yksikköhinnat määrää opetus- ja kulttuuriministeriö. Tämän lain 24 §:ssä tarkoitetut
yksikköhinnat määrätään siten, että yksikköhintojen mukaisesti lasketut rahoituksen pe-
rusteena käytettävät euromäärät yhteenlaskettuina vastaavat keskimääräisten yksikköhin-
tojen perusteella laskettavia euromääriä.

23 b §

Keskimääräisestä yksikköhinnasta tehtävät vähennykset

Laskettaessa 23 §:n 1 momentin mukaisesti keskimääräisiä yksikköhintoja vähenne-
tään vuosittain seuraavat euromäärät:

1) lukiokoulutuksen osalta 1 048,52 euroa; 
2) taiteen perusopetuksen osalta 2,41 euroa.
Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, lukiokoulutuksen keskimääräinen yksik-

köhinta on kuitenkin vähintään 5 954,28 euroa ja taiteen perusopetuksen keskimääräinen
yksikköhinta vähintään 74,92 euroa.

31 §

Yksikköhintoja laskettaessa huomiotta jätettävät kustannukset

Lukion ja opetustuntiperusteisesti rahoitettavan taiteen perusopetuksen käyttökustan-
nuksina ei pidetä:

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
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32 §

Arvonlisäveron huomioon ottaminen yksityisen koulutuksen järjestäjän yksikköhinnoissa

Lukion ja taiteen perusopetuksen yksikköhintoja ja 24 a §:ssä tarkoitettua lukion erityi-
sen koulutustehtävän lisärahoitusta korotetaan yksityisen koulutuksen järjestäjän osalta
siten, että korotus vastaa yksityisten koulutuksen järjestäjien maksamien arvonlisäverojen
osuutta yksityiselle koulutuksen järjestäjälle aiheutuneista arvonlisäverottomista kustan-
nuksista mainitussa koulutusmuodossa.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Edellä 1 momentissa tarkoitettua korotusta ei oteta huomioon vahvistettaessa 23 §:n

1 momentin mukaisia keskimääräisiä yksikköhintoja eikä määrättäessä yksikköhintoja
mainitun pykälän 2 momentin mukaisesti.

3 a luku

Ammatillisen koulutuksen rahoituksen määräytymisperusteet

32 a §

Rahoitusosuudet

Perusrahoituksen osuus on 50 prosenttia, suoritusrahoituksen osuus 35 prosenttia ja vai-
kuttavuusrahoituksen osuus 15 prosenttia siitä euromäärästä, joka saadaan, kun ammatil-
lisen koulutuksen määrärahasta vähennetään 32 h §:ssä tarkoitettu strategiarahoituksen
euromäärä.

32 b §

Opiskelijavuosi

Opiskelijavuodella tarkoitetaan 365:tä päivää, joiden aikana opiskelija otetaan huo-
mioon rahoituksen perusteena. Opiskelija otetaan huomioon rahoituksen perusteena opis-
keluoikeuden alkamispäivästä lukien siihen päivään asti, kun opiskelijan opiskeluoikeus
päättyy. Opiskelijaa ei kuitenkaan oteta huomioon rahoituksen perusteena, jos opiskelijan
opiskeluoikeus on väliaikaisesti keskeytetty. Opiskeluoikeuden määräytymisessä sovelle-
taan ammatillisesta koulutuksesta annetun lain säännöksiä opiskeluoikeuden alkamisesta,
päättymisestä, väliaikaisesta keskeyttämisestä, peruuttamisesta ja pidättämisestä sekä
opiskelijan määräaikaisesta erottamisesta.

Jos opiskelijan ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 44 §:ssä tarkoitetussa henki-
lökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa tai mainitun lain 8 §:ssä tarkoitetussa
koulutuksessa muutoin on sovittu, että opiskelija ei opiskele kaikkina säännönmukaisina
opiskelupäivinä, opiskelija otetaan huomioon rahoituksen perusteena vain henkilökohtai-
sessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa sovittuja opiskelupäiviä vastaavalta osuudelta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä opiskelijan
huomioimisesta rahoituksen perusteena.

32 c §

Tavoitteellisista opiskelijavuosista päättäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää koulutuksen järjestäjän varainhoitovuoden ta-
voitteellisen opiskelijavuosien määrän sekä siihen sisältyvän työvoimakoulutuksen tavoit-
teellisen opiskelijavuosien määrän vuosittain valtion talousarvion rajoissa. Koulutuksen
järjestäjän tavoitteellinen opiskelijavuosien määrä ei saa alittaa järjestämisluvassa määrät-
tyä opiskelijavuosien vähimmäismäärää.
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Ministeriö voi lisätä koulutuksen järjestäjän tavoitteellista opiskelijavuosien määrää tai
työvoimakoulutuksena järjestettävän koulutuksen tavoitteellista opiskelijavuosien määrää
varainhoitovuoden aikana.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen päätösten yhteydessä ministeriö voi päättää
myös tiettyä tutkintoa tai koulutusta koskevista tavoitteellisista opiskelijavuosien määris-
tä, järjestämisluvassa määrätyn opiskelijavuosien vähimmäismäärän osalta kuitenkin vain
työvoimakoulutuksessa.

Ministeriön on kuultava koulutuksen järjestäjää ennen tässä pykälässä tarkoitetuista
opiskelijavuosista päättämistä. Ministeriön on kuultava työ- ja elinkeinoministeriötä en-
nen tässä pykälässä tarkoitetuista työvoimakoulutuksen opiskelijavuosista päättämistä.

32 d §

Perusrahoitus

Perusrahoitus määräytyy 32 c §:n 1 momentissa tarkoitetun tavoitteellisen opiskelija-
vuosimäärän perusteella, jota on painotettu varainhoitovuotta edeltävää vuotta edeltävän
vuoden toteutuneisiin opiskelijavuosiin perustuvalla painokertoimella.

Toteutuneita opiskelijavuosia painotetaan seuraavilla perusteilla:
1) tutkintorakenteeseen kuuluvien eri tutkintojen, valmentavan koulutuksen ja muun

ammatillisen koulutuksen järjestämiskustannukset sekä ammatillisesta koulutuksesta an-
netun lain 63 §:ssä tarkoitettujen opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen järjestäminen;

2) tutkintotyypit ja koulutuksen järjestäminen oppisopimuskoulutuksena;
3) ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 64 §:ssä tarkoitetun erityisen tuen tai mai-

nitun lain 65 §:ssä tarkoitetun vaativan erityisen tuen järjestäminen;
4) ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 103 §:n mukaisen majoituksen järjestä-

minen;
5) ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 9 §:ssä tarkoitetun henkilöstökoulutuksen

järjestäminen;
6) ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitetun työvoimakoulutuksen jär-

jestäminen;
7) vankilaopetuksen järjestäminen.
Opiskelijavuosi luetaan sen koulutuksen järjestäjän suoritteeksi, joka on laatinut opis-

kelijan ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 44 §:ssä tarkoitetun henkilökohtaisen
osaamisen kehittämissuunnitelman tai joka vastaa koulutuksen järjestämisestä mainitun
lain 8 §:ssä tarkoitetussa koulutuksessa.

Painotetun suoritemäärän laskennasta sekä 2 momentissa säädettyjen perusteiden pai-
nokertoimista annetaan tarkempia säännöksiä opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella.

32 e §

Perusrahoituksen harkinnanvarainen korotus

Koulutuksen järjestäjälle myönnettävää perusrahoitusta voidaan korottaa harkinnanva-
raisesti koulutuksen järjestäjän toimintaan liittyvästä erityisestä syystä. Opetus- ja kulttuu-
riministeriö päättää hakemuksesta harkinnanvaraisesta korotuksesta.

32 f §

Suoritusrahoitus

Suoritusrahoitus määräytyy varainhoitovuotta edeltävää vuotta edeltävänä vuonna suo-
ritettujen tutkinnon osien osaamispisteiden ja tutkintojen lukumäärän perusteella.

Tutkinnon osien osaamispisteitä painotetaan seuraavilla perusteilla:
1) tutkintorakenteeseen kuuluvien eri tutkintojen järjestämiskustannukset;
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2) tutkintotyypit;
3) ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 64 §:ssä tarkoitetun erityisen tuen tai mai-

nitun lain 65 §:ssä tarkoitetun vaativan erityisen tuen järjestäminen.
Tutkintoja painotetaan seuraavilla perusteilla:
1) tutkintorakenteeseen kuuluvien eri tutkintojen järjestämiskustannukset;
2) tutkintotyypit;
3) ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 64 §:ssä tarkoitetun erityisen tuen tai mai-

nitun lain 65 §:ssä tarkoitetun vaativan erityisen tuen järjestäminen;
4) tutkinnon suorittajan perusasteen jälkeinen koulutus.
Tutkinnon osa luetaan sen koulutuksen järjestäjän suoritteeksi, joka on laatinut opiske-

lijan ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 44 §:ssä tarkoitetun henkilökohtaisen
osaamisen kehittämissuunnitelman. Tutkinto luetaan sen koulutuksen järjestäjän suorit-
teeksi, joka on antanut ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 57 §:ssä tarkoitetun tut-
kintotodistuksen. Jos tutkinto on järjestetty ammatillisesta koulutuksesta annetun lain
27 §:n 1 momentissa tarkoitetun oppisopimuskoulutuksen perusteella, tutkinto luetaan
kuitenkin sen järjestäjän suoritteeksi, joka on toiminut oppisopimuskoulutuksen hankki-
jana.

Tutkinnon osaa ei oteta huomioon suoritusrahoituksen perusteena, jos se on tunnustettu
aiemmin hankitun osaamisen perusteella siten, että opiskelija ei ole osoittanut osaamis-
taan ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:ssä tarkoitetulla tavalla näytössä tai
muulla tavoin. Edellä tässä momentissa säädettyä ei kuitenkaan sovelleta, jos tutkinnon
osan osaamisen arviointi on suoritettu mainitun lain 30 §:n nojalla hankitun koulutuksen
yhteydessä.

Suoritusrahoituksen perusteena otetaan huomioon enintään 120 osaamispistettä kysei-
sen varainhoitovuoden tavoitteellista opiskelijavuotta kohti. Jos koulutuksen järjestäjän
toteutuneet opiskelijavuodet ovat kyseisenä varainhoitovuonna ylittäneet järjestämislu-
vassa määrätyn tai tavoitteellisten opiskelijavuosien osalta päätetyn tiettyä tutkintoa kos-
kevan opiskelijavuosien enimmäismäärän, näitä tutkinnon osia tai tutkintoja ei oteta yli-
tystä vastaavalta osuudelta huomioon suoritusrahoituksen perusteena, ellei koulutuksen
järjestäjä esitä ylitykselle perusteltua syytä.

Painotetun suoritemäärän laskennasta, 2 ja 3 momentissa säädettyjen perusteiden pai-
nokertoimista sekä 6 momentissa tarkoitettujen rajoitusten laskentaperusteista annetaan
tarkempia säännöksiä opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella.

32 g §

Vaikuttavuusrahoitus

Vaikuttavuusrahoitus määräytyy seuraavilla perusteilla:
1) tutkinnon tai tutkinnon osia suorittaneiden työllistyminen ja jatko-opintoihin siirty-

minen;
2) opiskelijapalaute; ja
3) työelämäpalaute.
Tutkinnon ja tutkinnon osan lukemisessa koulutuksen järjestäjän suoritteeksi sovelle-

taan, mitä 32 f §:n 4 momentissa säädetään.
Vaikuttavuusrahoituksen perusteiden määräytymisestä ja laskennasta annetaan tarkem-

pia säännöksiä opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella.
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32 h §

Strategiarahoitus

Strategiarahoituksen osuus on enintään neljä prosenttia ammatillisen koulutuksen mää-
rärahasta. Strategiarahoituksena myönnetään 44 §:n 1 momentissa tarkoitetut ammatilli-
sen koulutuksen avustukset.

Strategiarahoituksen myöntämisperusteista voidaan säätää tarkemmin opetus- ja kult-
tuuriministeriön asetuksella.

32 i §

Arvonlisäveron korvaaminen yksityiselle ammatillisen koulutuksen järjestäjälle

Yksityiselle ammatillisen koulutuksen järjestäjälle korvataan arvonlisäverolain
(1501/1993) 39 ja 40 §:ssä tarkoitettuihin koulutuspalveluihin sekä muuhun kuin liiketa-
loudelliseen toimintaan liittyviin hankintoihin sisältyvien arvonlisäverojen osuus koulu-
tuksen järjestäjälle aiheutuneista kustannuksista. Korvaus perustuu viimeksi toteutuneen
vahvistetun tilinpäätöksen tietoihin.

Yksityiselle ammatillisen koulutuksen järjestäjälle voidaan lisäksi hakemuksesta
myöntää kunnan tai kuntayhtymän ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaiseen
toimintaan yksityiselle yhteisölle tai säätiölle luovuttaman kiinteistön ja käyttöomaisuu-
den osalta korvaus, joka vastaa enintään edellä mainittuun tarkoitukseen tapahtuvien luo-
vutusten johdosta suoritettavien arvonlisäverojen määrää.

32 j §

Uuden koulutuksen järjestäjän suoritteiden määrittely

Jos uusi järjestämislupa on myönnetty koulutuksen järjestäjien yhdistymisen, jakautu-
misen tai muun vastaavan toiminnan uudelleenjärjestelyn taikka koulutuksen järjestäjän
oikeushenkilöä koskevan muutoksen vuoksi, koulutuksen järjestäjän suoritus- ja vaikutta-
vuusrahoitus määräytyy uudelleenjärjestelyn kohteena olleiden koulutuksen järjestäjien
toteutuneiden suoritemäärien perusteella.

Muulle kuin 1 momentissa tarkoitetulle uudelle koulutuksen järjestäjälle myönnetään
rahoitusta perusrahoituksena siihen asti, kunnes suoritus- ja vaikuttavuusrahoituksen pe-
rusteena olevia toteutuneita suoritemääriä voidaan käyttää. Suoritus- ja vaikuttavuusra-
hoituksen puuttumista voidaan tarvittaessa kompensoida perusrahoituksen harkinnanva-
raisella korotuksella. Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun uuden koulutuksen järjestäjän
tavoitteellisen opiskelijavuosimäärän painokerroin arvioidaan järjestämislupahakemuk-
sessa esitetyn tutkinto- ja koulutuskohtaista opiskelijavuosimäärää koskevan suunnitel-
man perusteella.

Uuden yksityisen koulutuksen järjestäjän 32 i §:n 1 momentissa tarkoitettu arvonlisä-
verokorvaus määräytyy ministeriön päättämän arvion perusteella, kunnes ensimmäiset to-
teutuneet arvonlisäverokorvauksen määräytymiseksi tarvittavat tiedot ovat käytettävissä.

48 §

Opiskelija- ja oppilasmäärien laskeminen

Lukiossa varainhoitovuoden rahoitus lasketaan varainhoitovuotta edeltäneen vuoden
keskimääräisen opiskelijamäärän mukaan. Lisäksi voidaan ottaa huomioon sellaiset arvi-
oidut opiskelijamäärien muutokset, jotka aiheutuvat laista, asetuksesta, lakiin tai asetuk-
seen perustuvasta valtion viranomaisen määräyksestä tai päätöksestä taikka valtion talous-
arviosta. Yksikköhintoja laskettaessa sovelletaan kuitenkin varainhoitovuotta edeltäneen
8
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vuoden syksyn oppilas- ja opiskelijamääriä. Toiminnan käynnistyessä rahoitus lasketaan
arvioidun opiskelijamäärän mukaan.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Opiskelija, oppilas tai opiskelijan opiskeluoikeuden perusteella määräytyvät 32 b §:ssä

tarkoitetut opiskelijavuodet voidaan lukea samanaikaisesti rahoituksen perusteena olevak-
si suoritteeksi vain yhdessä tämän lain soveltamisalaan kuuluvassa koulutuksessa. Opis-
kelija, oppilas tai opiskelijavuodet luetaan tällöin rahoituksen perusteeksi siinä koulutuk-
sessa, jonka suorittamisen opiskelija tai oppilas on aloittanut ensimmäisenä.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin rahoituksen määräämisessä käytettä-

vien oppilas- ja opiskelijamäärien laskemisesta sekä opiskelijan, oppilaan tai opiskelija-
vuosien lukemisesta rahoituksen perusteeksi 4 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa.

49 §

Rahoituksen laskemisessa käytettävien suoritteiden määrän vahvistaminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa seuraavan varainhoitovuoden rahoituksen pe-
rusteena käytettävien opetustuntien, ohjaustuntien ja henkilötyövuosien määrän vuosittain
valtion talousarvion rajoissa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa ammatillisen koulutuksen seuraavan varain-
hoitovuoden suoritus- ja vaikuttavuusrahoituksen perusteena käytettävien suoritteiden
määrän sekä 32 i §:n 1 momentissa tarkoitettujen arvonlisäverokorvausten euromäärän
koulutuksen järjestäjien 58 §:n nojalla toimittamien tietojen perusteella. Ne opiskelija-
vuodet, tutkinnot, tutkinnon osat ja muut suoritteet, joita ei ole ilmoitettu säädetyssä mää-
räajassa, voidaan jättää rahoituksen perusteena huomioon ottamatta.

50 §

Rahoituksen myöntäminen ja tarkistaminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää 6 §:ssä, 10 §:n 2 momentissa ja 19–22 §:ssä tar-
koitetun valtionosuuden, 7 §:ssä, 10 §:n 1 momentissa ja 11 §:ssä tarkoitetun rahoituksen
käyttökustannuksiin sekä 32 i §:n 1 momentissa tarkoitetun arvonlisäverokorvauksen ha-
kemuksetta kunnalle tai muulle 1 ja 2 §:ssä mainitun lain mukaisen toiminnan järjestäjäl-
le.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tarkistaa 1 momentin mukaan myönnetyn rahoituksen,
lukuun ottamatta 10 §:n 2 momentissa tarkoitettua valtionosuutta, 10 §:n 1 momentissa,
11 ja 24 a §:ssä tarkoitettua rahoitusta sekä 32 i §:n 1 momentissa tarkoitettua arvonlisä-
verokorvausta, varainhoitovuoden keskimääräisten opiskelijamäärien mukaiseksi varain-
hoitovuoden loppuun mennessä.

51 §

Rahoituksen maksaminen käyttökustannuksiin

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus maksaa 50 §:ssä tarkoitetun rahoi-
tuksen käyttökustannuksiin sekä 32 e §:ssä tarkoitetun perusrahoituksen harkinnanvarai-
sen korotuksen ja 32 i §:n 1 momentissa tarkoitetun arvonlisäverokorvauksen kunnalle tai
muulle 1 ja 2 §:ssä mainitun lain mukaisen toiminnan järjestäjälle siten kuin kunnan pe-
ruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 49 §:ssä säädetään. Valtionavustus makse-
taan koulutuksen järjestäjälle kalenterivuoden loppuun mennessä. Tämän lain 32 f §:ssä
tarkoitettu strategiarahoitus ja 32 i §:n 2 momentissa tarkoitettu arvonlisäverokorvaus
maksetaan varainhoitovuoden loppuun mennessä.
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57 §

Valtionapuviranomainen

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Opetushallitus on valtionapuviranomainen:

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
2) ammatillisen koulutuksen kehittämistä, kokeilua ja toiminnan käynnistämistä sekä

toimintaan liittyviä tarpeellisia erityistehtäviä koskevissa asioissa, ei kuitenkaan
32 h §:ssä tarkoitetussa strategiarahoituksessa, ellei opetus- ja kulttuuriministeriö toisin
päätä;

3) 45 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettuja valtionavustuksia koskevissa asioissa.
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

58 §

Tietojen toimittaminen ja tarkastus

Kunnan, kuntayhtymän ja yksityisen toiminnan järjestäjän on toimitettava valtionapu-
viranomaiselle tässä laissa tarkoitetun rahoituksen määräämiseksi tarvittavat talousarvi-
oon, taloussuunnitelmaan, tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen perustuvat tiedot sekä
muut rahoituksen määräämiseksi tarpeelliset kustannuksia, toiminnan laajuutta ja rahoi-
tuksen perusteena käytettäviä muita suoritteita koskevat tiedot. Tarkempia säännöksiä toi-
mitettavista tiedoista voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

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

59 §

Neuvottelumenettely

Ennen kuin opetus- ja kulttuuriministeriö tekee ehdotuksen seuraavan varainhoitovuo-
den talousarvioon käyttökustannusten valtionosuutta varten otettavasta määrärahasta, sen
on neuvoteltava yksikköhinnoista ja ammatillisen koulutuksen määrärahasta Suomen
Kuntaliitto ry:n kanssa.

Ministeriön on myös neuvoteltava Suomen Kuntaliitto ry:n kanssa siitä, mitä tietoja on
pidettävä tarpeellisina yksikköhintojen määräämistä ja vahvistamista sekä valtionosuuden
ja ammatillisen koulutuksen rahoituksen määräämistä varten, sekä siitä, miten nämä tiedot
toimitetaan valtionapuviranomaiselle.

————
1. Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.
2. Tätä lakia sovelletaan ensimmäisen kerran varainhoitovuodelle 2018 myönnettävään

ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitetun koulutuksen rahoitukseen. Tätä
lakia sovelletaan lukion erityisen koulutustehtävän lisärahoitusta koskevilta osin ensim-
mäisen kerran varainhoitovuodelle 2019 myönnettävään lukion rahoitukseen. Lain 9 §:n
2 momenttia sovelletaan ensimmäisen kerran varainhoitovuodelle 2020 myönnettävään
rahoitukseen.

3. Poiketen siitä, mitä 32 a §:ssä säädetään, varainhoitovuosina 2018 ja 2019 perusra-
hoituksen osuus on 95 prosenttia, suoritusrahoituksen osuus 5 prosenttia ja vaikuttavuus-
rahoituksen osuus 0 prosenttia. Varainhoitovuonna 2020 perusrahoituksen osuus on
70 prosenttia, suoritusrahoituksen osuus 20 prosenttia ja vaikuttavuusrahoituksen osuus
10 prosenttia. Varainhoitovuonna 2021 perusrahoituksen osuus on 60, suoritusrahoituk-
sen osuus 30 prosenttia ja vaikuttavuusrahoituksen osuus 10 prosenttia.

4. Poiketen siitä, mitä 32 d §:ssä säädetään, varainhoitovuosina 2018 ja 2019 tavoitteel-
lista opiskelijavuosimäärää painotetaan varainhoitovuotta edeltävää vuotta edeltävän vuo-
den toteutuneiden opiskelijamäärien sekä opiskelijatyövuosien ja opiskelijatyöpäivien pe-
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rusteella. Opiskelijavuosien määrittelyssä yksi opiskelija ja yksi opiskelijatyövuosi vas-
taavat yhtä opiskelijavuotta. Varainhoitovuosina 2018 ja 2019 painotusperusteena ei käy-
tetä työvoimakoulutusta eikä vankilaopetusta.

5. Poiketen siitä, mitä 32 f §:ssä säädetään, varainhoitovuosina 2018 ja 2019 suoritusra-
hoituksen määräytymisperusteena ei käytetä suoritettuja tutkinnon osia eikä painotuspe-
rusteena erityisen tuen tai vaativan erityisen tuen järjestämistä. Varainhoitovuosina 2016
ja 2017 näyttötutkintona suoritettu tutkinto luetaan sen koulutuksen järjestäjän suoritteek-
si, jolle on maksettu rahoitusta valmistavan koulutuksen järjestämisen perusteella. Jos tut-
kinto tai tutkinnon osa on varainhoitovuosina 2018 tai 2019 suoritettu ammatillisesta kou-
lutuksesta annetun lain 134 §:n 1 momentissa tarkoitetussa koulutuksessa, tutkinto tai tut-
kinnon osa luetaan sen koulutuksen järjestäjän suoritteeksi, joka on laatinut opiskelijan
mainitun lain 44 §:ssä tarkoitettua henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa
vastaavan suunnitelman.

6. Poiketen siitä, mitä 32 f §:n 1 momentissa säädetään tutkinnon osien osaamispisteis-
tä, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) nojalla määrättyjen amma-
tillisten perustutkintojen perusteiden mukaisten tutkinnon osien osaamispisteet määräyty-
vät ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain (630/1998) nojalla määrättyjen amma-
tillisen perustutkinnon perusteiden vastaavien tutkinnon osien osaamispisteiden perusteel-
la. Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain nojalla määrättyjen ammattitutkinto-
jen ja erikoisammattitutkintojen perusteiden mukaisten tutkinnon osien osaamispisteet
määräytyvät siten, että ammattitutkintojen osalta luku 150 ja erikoisammattitutkintojen
osalta luku 180 jaetaan sillä tutkinnon osien lukumäärällä, joka kyseisen tutkinnon perus-
teiden muodostumissääntöjen mukaisesti edellytetään tutkinnon suorittamiseksi.

7. Poiketen siitä, mitä 32 g §:ssä säädetään, vaikuttavuusrahoituksen määräytymispe-
rusteena ei varainhoitovuosina 2020 ja 2021 käytetä tutkinnon osia suorittaneiden työllis-
tymistä tai jatko-opintoihin siirtymistä eikä työelämäpalautetta.

8. Poiketen siitä, mitä 32 i §:n 1 momentissa säädetään, varainhoitovuosina 2018 ja
2019 myönnettävä arvonlisäverokorvaus perustuu tämän lain voimaan tullessa voimassa
olleiden säännösten mukaisesti määriteltyyn keskimääräiseen arvonlisäveron määrään,
joka on suhteutettu koulutuksen järjestäjän kyseisen varainhoitovuoden perusrahoitukse-
na myönnettävään määrään.

9. Tämän lain voimaan tullessa voimassa ollutta 45 a §:ää sovelletaan mainitun pykälän
2 momentissa tarkoitetun koulutuksen rahoitukseen varainhoitovuonna 2018, jos koulutus
on aloitettu ennen tämän lain voimaantuloa.

Naantalissa 11 päivänä elokuuta 2017

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen
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