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1486/2016

Laki
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaises-

ta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 2 §:n 2

momentin 3 kohta, 12—18 § ja 48 §:n 3 momentti,
sellaisina kuin niistä ovat 12, 14, 15 ja 18 § laissa 1607/2015, 13 § osaksi laissa

1607/2015 ja 17 § laissa 1410/2014,
muutetaan 2 §:n 2 momentin 2, 4, 5, 7 ja 10 kohta, 5 §:n 3 kohta, 8 §:n 1 momentti, 8

a, 11 ja 22 §, 23 b §:n 2 momentti, 24 §:n 1 momentti, 29 ja 35 a §, 48 §:n 1, 4 ja 5 mo-
mentti ja 50 §,

sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 2 momentin 5 kohta, 5 §:n 3 kohta, 8 §:n 1 momentti ja
24 §:n 1 momentti laissa 1410/2014, 8 a ja 11 §, 23 b §:n 2 momentti ja 35 a § laissa
1607/2015, 29 § laissa 1511/2011 ja 50 § laeissa 1511/2011 ja 1410/2014, sekä

lisätään 2 §:n 2 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1410/2014, uusi 3 a, 3
b ja 11 kohta, 6 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1410/2014, uusi 3 momentti, 7 §:ään,
sellaisena kuin se on osaksi laissa 1410/2014, uusi 3 momentti, 10 §:ään, sellaisena kuin
se on osaksi laissa 926/2010, uusi 4 momentti, lakiin väliaikaisesti uusi 11 a §, 20 §:ään
uusi 2 momentti, 24 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 1045/2013 ja 1410/2014, uusi 10
momentti, 25 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1511/2011, 892/2013, 1410/2014
ja 248/2015, uusi 8 momentti, 28 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1410/2014, uusi 2 mo-
mentti, 35 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1410/2014, uusi 5 momentti, lakiin vä-
liaikaisesti uusi 45 a §, lakiin uusi 48 a § ja väliaikaisesti uusi 48 b ja 48 c § seuraavasti:

2 §

Soveltaminen eräissä tapauksissa

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, tässä laissa säädetään rahoituksesta:

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
2) perusopetuslain 5 §:ssä tarkoitettuun perusopetukseen valmistavaan opetukseen;
3 a) perusopetuslain 26 a §:ssä tarkoitetun pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä ole-

vien niiden oppilaiden esiopetukseen, jotka täyttävät viisi vuotta esiopetuksen alkamis-
vuonna;

3 b) perusopetuslain 46 §:ssä tarkoitettuun perusopetukseen; 
4) perusopetuslain 25 §:n 2 momentissa ja 26 a §:n 2 momentissa tarkoitettujen piden-

netyn oppivelvollisuuden piirissä olevien vaikeimmin kehitysvammaisten ja muiden pi-
dennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien oppilaiden esi- ja perusopetuksesta aiheutu-
viin lisäkustannuksiin;
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5) sisäoppilaitoksessa järjestettävän perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen sisäoppi-
laitoslisään majoituksen ja ruokailun saavien oppilaiden osalta ja yksityiselle perusope-
tuksen järjestäjälle, jonka perusopetuksen järjestämisluvan mukaisena erityisenä koulu-
tustehtävänä on koulukotiopetuksen järjestäminen, koulukotiopetusta saavista oppilaista
myönnettävään koulukotikorotukseen;

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
7) perusopetuslain 7 §:ssä tarkoitetun järjestämisluvan saaneen yksityisen perusope-

tuksen järjestäjän toiminnan aloittamiseen;
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

10) taiteen perusopetuksesta annetun lain 11 §:n 3 momentissa tarkoitettuun opetus-
tuntikohtaisesti rahoitettavaan taiteen perusopetukseen;

11) perusopetuslain 7 §:ssä tarkoitettuun järjestämislupaan sisältyvän kaksivuotisen
esiopetuksen ensimmäiseen vuoteen niiden oppilaiden osalta, jotka täyttävät viisi vuotta
esiopetuksen alkamisvuonna.

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

5 §

Rahoituksen laskentaperuste

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

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
3) perusopetuslaissa tarkoitetussa lisäopetuksessa, perusopetuslain 26 a §:ssä tarkoite-

tun pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien viisivuotiaiden oppilaiden esiopetuk-
sessa, ulkomailla järjestettävässä opetuksessa, perusopetuslain 25 §:n 2 momentissa tar-
koitetussa pidennettyyn oppivelvollisuuteen perustuvassa opetuksessa, koulukotiopetuk-
sessa, sisäoppilaitosmuotoisesti järjestetyssä perusopetuksessa, perusopetuslain 7 §:n mu-
kaiseen järjestämislupaan sisältyvän kaksivuotisen esiopetuksen ensimmäisen vuoden esi-
opetuksessa, joustavassa perusopetuksessa ja yksityisen opetuksen järjestäjän toiminnan
aloittamisessa oppilasmäärän ja oppilasta kohden määrätyn yksikköhinnan perusteella,
perusopetuslain 46 §:ssä tarkoitetussa perusopetuksessa kurssimäärän ja kurssia kohden
määrätyn yksikköhinnan perusteella ja perusopetukseen valmistavassa opetuksessa läsnä-
olokuukausien määrän ja läsnäolokuukautta kohden määrätyn yksikköhinnan perusteella;

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

6 §

Kunnan valtionosuus ja valtionosuuden peruste lukiolaissa tarkoitetussa koulutuksessa ja 
ammatillisessa peruskoulutuksessa

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Myönnettäessä vuosina 2017—2019 valtionosuutta kunnalle 2 momentin 1 kohdassa

säädetystä lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen valtionosuuden perusteesta otetaan huo-
mioon 98,96 prosenttia ja 2 momentin 2 kohdassa säädetystä ammatillisen peruskoulutuk-
sen valtionosuuden perusteesta 99,10 prosenttia.
2



1486/2016  
7 §

Kuntayhtymän ja yksityisen järjestämän lukiokoulutuksen ja ammatillisen 
peruskoulutuksen rahoitus

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

seen 98,96 prosenttia ja ammatilliseen peruskoulutukseen 99,10 prosenttia 1 momentissa
tarkoitetusta rahoituksesta.

8 §

Kunnan omarahoitusosuus lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen ja ammatillisen 
koulutuksen käyttökustannuksiin

Kunnan omarahoitusosuus lukiokoulutuksen käyttökustannuksista on 58,11 prosenttia,
ammatillisen peruskoulutuksen käyttökustannuksista 52,52 prosenttia ja maahanmuutta-
jille ja vieraskielisille järjestettävään lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen käyttö-
kustannuksista 50 prosenttia euromäärästä, joka lasketaan siten, että 2 ja 3 momentissa
säädetyllä tavalla laskettu euromäärä jaetaan koko maan asukasmäärällä ja näin saatu eu-
romäärä kerrotaan kunnan asukasmäärällä.

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

8 a §

Kunnan omarahoitusosuuteen ammattikorkeakoulujen kuntarahoitusosuuden 
poistamisen johdosta lisättävän euromäärän laskeminen vuodesta 2016 alkaen

Poiketen siitä, mitä 8 §:n 4 momentissa säädetään kunnan omarahoitusosuuteen lisättä-
vän vuosittaisen euromäärän laskemisesta, vuosien 2016, 2018 ja 2019 varainhoitovuoden
kustannustason arvioitua muutosta ei oteta huomioon.

10 §

Valtionosuus ammatillisen lisäkoulutuksen käyttökustannuksiin

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Myönnettäessä valtionosuutta ammatillista lisäkoulutusta järjestävälle kunnalle tai

kuntayhtymälle 1 momentissa tarkoitetusta valtionosuuden perusteena käytettävästä euro-
määrästä otetaan vuosina 2017—2019 huomioon 98,93 prosenttia.

11 §

Esi- ja perusopetuksen rahoitus

Kunnalle, kuntayhtymälle tai perusopetuslain 7 §:ssä tarkoitetun järjestämisluvan saa-
neelle yksityiselle opetuksen järjestäjälle myönnetään 2 §:n 2 momentin 1—4, 9 ja 11
kohdassa tarkoitettuun toimintaan ja 5 kohdassa tarkoitettuun sisäoppilaitoslisään rahoi-
tusta euromäärä, joka saadaan, kun suoritteiden määrä kerrotaan suoritteen yksikköhinnal-
la 5 §:n 3 kohdan mukaisesti. Perusopetuslain 7 §:ssä tarkoitetun järjestämisluvan saa-
neelle yksityisen opetuksen järjestäjälle myönnetään lisäksi 2 §:n 2 momentin 5 kohdassa
tarkoitettuun koulukotikorotukseen ja 7 kohdassa tarkoitettuun toimintaan rahoitusta eu-
romäärä, joka saadaan, kun suoritteiden määrä kerrotaan suoritteen yksikköhinnalla 5 §:n
3 kohdassa säädetyn mukaisesti.

Perusopetuslain 7 §:ssä tarkoitetun järjestämisluvan saaneelle perusopetuksen järjestä-
jälle myönnetään toiminnan aloittamiseen rahoitusta aloittamiskuukauden alusta sen va-
rainhoitovuoden loppuun, jolta järjestäjälle ei makseta esi- ja perusopetuksen kotikunta-
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korvausta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain mukaan mainittua kor-
vausta vastaava määrä. Toiminnan aloittamisessa rahoitus lasketaan arvioidun oppilas-
määrän mukaan. Toteutuneen ja arvioidun oppilasmäärän erotus otetaan huomioon ky-
seistä varainhoitovuotta seuraavaa vuotta seuraavan vuoden rahoituksessa. Toiminnan
aloittamiseen rahoitusta myönnetään silloin, kun yksityiselle opetuksen järjestäjälle
myönnetään perusopetuslain 7 §:n mukainen järjestämislupa tai sitä laajennetaan koske-
maan esi- tai perusopetusta ja silloin, kun opetus laajenee uudelle luokka-asteelle.

Perusopetuslain 7 §:ssä tarkoitettuun järjestämislupaan sisältyvän kaksivuotisen esi-
opetuksen ensimmäisen vuoden rahoitusta myönnettäessä yksikköhintana käytetään nii-
den oppilaiden osalta, jotka täyttävät viisi vuotta esiopetuksen alkamisvuonna, kunnan pe-
ruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 38 §:ssä tarkoitettua kuusivuotiaiden koti-
kuntakorvausta vastaavaa euromäärää.

Sen lisäksi, mitä kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetussa laissa säädetään
perusopetuksen valtionosuudesta, kunnalle, kuntayhtymälle ja yksityiselle opetuksen jär-
jestäjälle voidaan myöntää joustavan perusopetuksen toiminnasta aiheutuviin lisäkustan-
nuksiin euromäärä, joka saadaan, kun joustavan perusopetuksen toimintaan osallistuvien
oppilaiden määrä kerrotaan mainittua toimintaa varten oppilasta kohden määrätyllä yksik-
köhinnalla.

Ulkomailla järjestettävän opetuksen osalta oppilaskohtaista rahoitusta voidaan korottaa
tai alentaa. Korotuksen enimmäis- ja vähimmäismäärästä voidaan säätää valtioneuvoston
asetuksella. Maakohtaisesta korotuksesta tai alennuksesta voidaan säätää opetus- ja kult-
tuuriministeriön asetuksella.

Vuosina 2017—2019 kunnalle ja kuntayhtymälle myönnetään 98,97 prosenttia 1 mo-
mentin mukaisesta rahoituksesta. 

Myönnettäessä vuosina 2020—2022 tässä pykälässä tarkoitettua rahoitusta kunnalle,
kuntayhtymälle tai perusopetuslain 7 §:ssä tarkoitetun järjestämisluvan saaneelle yksityi-
selle opetuksen järjestäjälle 1 momentin mukainen rahoitus kerrotaan luvulla 1,0098.

11 a §

Perusopetukseen valmistavan opetuksen siirtymäkorvaus vuonna 2017

Sen lisäksi, mitä 11 §:ssä säädetään, kunnalle, kuntayhtymälle tai perusopetuslain
7 §:ssä tarkoitetun järjestämisluvan saaneelle yksityiselle opetuksen järjestäjälle myönne-
tään perusopetukseen valmistavan opetuksen siirtymäkorvausta vuonna 2017. Siirtymä-
korvauksen määrä saadaan kertomalla 2 momentin mukaiset oppilasmäärät mainitussa
momentissa tarkoitetuilla oppilaskohtaisilla yksikköhinnoilla. Yksityisten opetuksen jär-
jestäjien yksikköhintaa korotetaan lisäksi 32 §:n 3 momentissa säädetyn mukaisesti.

Siirtymäkorvausta laskettaessa oppilasmäärinä otetaan huomioon oppilaiksi syksyn
2016 laskentapäivänä ilmoitetut perusopetuslain 5 §:ssä tarkoitetussa perusopetukseen
valmistavassa opetuksessa olleet 6—16-vuotiaat oppilaat, joiden opetus on alkanut aikai-
sintaan 21 päivänä syyskuuta 2015 ja päättynyt viimeistään 19 päivänä syyskuuta 2016 ja
jotka ovat olleet opetuksessa yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta. Oppilaskohtainen
yksikköhinta on 4046,13 euroa niiden oppilaiden osalta, jotka ovat olleet vähintään neljä,
mutta vähemmän kuin kahdeksan kuukautta opetuksessa ja 8092,27 euroa vähintään kah-
deksan kuukautta opetuksessa olleiden osalta.

Poiketen siitä, mitä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 12 ja 48 §:n
väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain (1690/2015) voimaantulosäännöksessä sääde-
tään, 12 §:n 2 momenttia ei sovelleta vuonna 2017 myönnettävään rahoitukseen.
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20 §

Valtionosuus opetustuntikohtaisesti rahoitetun taiteen perusopetuksen 
käyttökustannuksiin

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Myönnettäessä vuosina 2017—2019 valtionosuutta kunnalle tai kuntayhtymälle 1 mo-

mentissa tarkoitetusta valtionosuuden perusteesta otetaan huomioon 97,98 prosenttia.

22 §

Valtionosuus museon, teatterin ja orkesterin käyttökustannuksiin

Museon, teatterin ja orkesterin ylläpitäjälle myönnetään valtionosuutta käyttökustan-
nuksiin 37 prosenttia valtionosuuden perusteena käytettävästä euromäärästä, joka saa-
daan, kun ylläpitäjälle museota, teatteria tai orkesteria varten vahvistettu laskennallinen
henkilötyövuosien määrä kerrotaan henkilötyövuotta kohden 35 §:n 1 momentissa sääde-
tyn mukaisesti määrätyllä yksikköhinnalla.

 Myönnettäessä valtionosuutta museota, teatteria tai orkesteria ylläpitävälle kunnalle tai
kuntayhtymälle 1 momentissa tarkoitetusta valtionosuuden perusteena käytettävästä euro-
määrästä otetaan vuosina 2017—2019 museoiden osalta huomioon 98,29 prosenttia, teat-
tereiden osalta 97,72 prosenttia ja orkestereiden osalta 97,34 prosenttia.

23 b §

Keskimääräisestä yksikköhinnasta tehtävät vähennykset

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, lukiokoulutuksen keskimääräinen yksik-

köhinta on kuitenkin vähintään 5954,28 euroa, taiteen perusopetuksen keskimääräinen
yksikköhinta vähintään 74,92 euroa ja ammatillisen peruskoulutuksen keskimääräinen yk-
sikköhinta vähintään 10 278,43 euroa.

24 §

Lukion yksikköhinnat

Lukion yksikköhinnat opiskelijaa kohden lasketaan vuosittain kaikille koulutuksen jär-
jestäjille lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen yksikköhintojen määräämistä edeltänyttä
vuotta edeltäneenä vuonna aiheutuneiden valtakunnallisten kokonaiskustannusten perus-
teella. Yksikköhintoja laskettaessa ei kuitenkaan oteta huomioon ulkomailla järjestetystä
opetuksesta aiheutuneita menoja eikä mainittua opetusta saavia opiskelijoita. Yksikköhin-
toja laskettaessa niiden opiskelijoiden lukumäärää, jotka opintonsa aloittaessaan ovat täyt-
täneet 18 vuotta, painotetaan kertoimella 0,58. Yksikköhintoja laskettaessa niiden opiske-
lijoiden lukumäärää, jotka opiskelevat lukiokoulutukseen valmistavassa koulutuksessa,
painotetaan kertoimella 1,21. 

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Vuosina 2020—2022 lukiolaissa tarkoitetusta koulutuksesta aiheutuneisiin valtakun-

nallisiin kokonaiskustannuksiin lisätään 5742000 euroa.

25 §

Ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhinnat

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Vuosina 2020—2022 ammatillisesta peruskoulutuksesta aiheutuneisiin valtakunnalli-

siin kokonaiskustannuksiin lisätään 9 089 000 euroa.
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28 §

Opetustuntikohtaisesti rahoitetun taiteen perusopetuksen yksikköhinta

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Vuosina 2020—2022 taiteen perusopetuksesta aiheutuneisiin valtakunnallisiin koko-

naiskustannuksiin lisätään 748000 euroa.

29 §

Esi- ja perusopetuksen yksikköhinnat

Edellä 2 §:n 2 momentin 1—5 ja 9 kohdassa tarkoitettujen toimintojen yksikköhinnat
saadaan, kun valtiovarainministeriön kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun
lain 38 §:n mukaisesti päättämän kotikuntakorvauksen perusosasta vähennetään 197,23
euroa, ja saatu erotus kerrotaan seuraavilla kertoimilla:

Lisäopetuksen yksikköhinnan lisäksi opetuksen järjestäjä saa pidennettyä oppivelvolli-
suutta vastaavan lisärahoituksen niistä oppilaista, jotka ovat olleet pidennetyn oppivelvol-
lisuuden piirissä perusopetuksen oppimäärää suorittaessaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa vuosittain tässä pykälässä tarkoitetut yksikkö-
hinnat oppilasta tai suoritetta kohden.

Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa vuosittain 2 §:n 2 momentin 7 ja 11 kohdassa
tarkoitetun toiminnan yksikköhinnat 11 §:ssä säädetyn mukaisesti.

Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa vuosittain 2 §:n 2 momentin 6 kohdassa tarkoi-
tetun joustavan perusopetuksen yksikköhinnan valtion talousarvion rajoissa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa vuosittain perusopetuslain 46 §:n 2 momentin
mukaisesti yksittäisiä oppiaineita suorittavien oppilaiden suorittamien perusopetuksen op-
pimäärään kuuluvien kurssien yksikköhinnan valtion talousarvion rajoissa.

oppilasta 
kohden

läsnäolokuukautta 
kohden

kurssia 
kohden

Lisäopetus 1,26

Pidennetty oppivelvollisuus, viisivuoti-
aille järjestettävä esiopetus

1,41

Pidennetyn oppivelvollisuuden lisära-
hoitus, vaikeimmin kehitysvammaiset

4,76

Pidennetyn oppivelvollisuuden lisära-
hoitus, muut kuin vaikeimmin kehitys-
vammaiset

2,97

Sisäoppilaitoslisä 0,46

Koulukotikorotus 1,86

Ulkomailla järjestettävä perusopetus-
lain mukainen opetus

1,23

Perusopetukseen valmistava opetus 0,186

Perusopetuslain 46 §:ssä tarkoitettu 
muu kuin pykälän 2 momentissa sää-
detty perusopetus

0,046
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35 §

Museoiden, teattereiden ja orkestereiden yksikköhinnat

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Vuosina 2020—2022 museoiden käyttökustannuksiin lisätään 324 000 euroa, teatterei-

den käyttökustannuksiin 233000 euroa ja orkestereiden käyttökustannuksiin 426 000 eu-
roa.

35 a §

Museoiden, teattereiden ja orkestereiden yksikköhinnoista tehtävät vähennykset

Laskettaessa museoiden, teattereiden ja orkestereiden yksikköhintoja 35 §:n 1—3 mo-
mentissa säädetyn mukaisesti niitä alennetaan vuosittain seuraavasti:

1) museoiden osalta 15 996 euroa;
2) teattereiden osalta 10 323 euroa;
3) orkestereiden osalta 10 253 euroa.

45 a §

Valtionavustus nuorten aikuisten osaamisohjelmaan ja maahanmuuttajien ammatilliseen 
koulutukseen 

Sen lisäksi, mitä 5 §:n 1 ja 2 kohdassa säädetään, voidaan ammatilliseen peruskoulu-
tukseen valmentavaa koulutusta, oppilaitosmuotoista ammatillista peruskoulutusta, am-
mattitutkintoon valmistavaa koulutusta ja erikoisammattitutkintoon valmistavaa koulu-
tusta sekä näyttötutkintojen järjestämistä rahoittaa valtionavustuksin. Valtionavustusta
voidaan myöntää valtion talousarviossa nuorten aikuisten osaamisohjelmaan ja valtiona-
vustuksina rahoitettavan maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen osoitettujen
määrärahojen rajoissa.

Nuorten aikuisten osaamisohjelman määrärahasta myönnettävällä valtionavustuksella
voidaan rahoittaa niiden opiskelijoiden opintoja, jotka eivät ole suorittaneet perusopetuk-
sen oppimäärää tai joilla ei ole perusopetuksen oppimäärän suorittamisen jälkeistä tutkin-
toa, ja jotka koulutuksen alkamisvuonna ovat 20—29-vuotiaita. Valtionavustuksella voi-
daan rahoittaa oppilaitosmuotoista näyttötutkintoon valmistavaa ammatillista peruskoulu-
tusta, oppilaitosmuotoista ammattitutkintoon ja erikoisammattitutkintoon valmistavaa
koulutusta, tutkintotilaisuuksia sekä tuki-, ohjaus- ja neuvontapalvelujen järjestämistä.

Maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen kohdennetusta määrärahasta myönnet-
tävällä valtionavustuksella voidaan rahoittaa vuonna 2017 kotoutumisen edistämisestä an-
netun lain (1386/2010) 2 §:n 1 momentissa tarkoitettujen maahanmuuttajien opintoja.
Valtionavustuksella voidaan rahoittaa ammatillisena peruskoulutuksena oppilaitosmuo-
toisesti järjestettyjä ammatillisia perustutkintoja, näyttötutkintoina järjestettyjä ammatilli-
sia perustutkintoja ja niihin valmistavaa oppilaitosmuotoista koulutusta, ammatilliseen
peruskoulutukseen valmentavaa koulutusta, ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja
ja niihin valmistavaa koulutusta sekä oppilaitosmuotoisena että oppisopimuskoulutukse-
na, sekä tuki-, ohjaus- ja neuvontapalvelujen järjestämistä.

Valtionavustusta voidaan myöntää ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain
8 §:ssä ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 4 §:ssä tarkoitetulle koulutuk-
sen järjestäjälle. Valtionavustusta voidaan myöntää ammatillisen peruskoulutuksen ja tut-
kintotilaisuuksien sekä ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen jär-
jestämiseen, jos hakijan hakemukseen sisältyy suunnitelma, jossa osoitetaan hakijan jär-
jestävän valtionosuusrahoitteista ammatillista peruskoulutusta siinä laajuudessa, että
48 §:n 1 momentissa tarkoitettu varainhoitovuoden rahoituksen perusteena oleva opiske-
lijamäärä täyttyy. Oppilaitosmuotoisten ammatti- tai erikoisammattitutkintojen ja tutkin-
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totilaisuuksien järjestämiseen valtionavustusta voidaan myöntää, jos hakijan hakemuk-
seen sisältyy suunnitelma, jossa osoitetaan hakijan järjestävän ammatti- ja erikoisammat-
titutkintoon valmistavaa koulutusta valtionosuusrahoituksella vähintään opiskelijatyö-
vuosimäärän, jonka opetus- ja kulttuuriministeriö on vahvistanut 49 §:n 1 momentissa
säädetyn mukaisesti oppilaitosmuotoisen ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuusra-
hoituksen perusteeksi. Oppisopimuskoulutuksena järjestettävään ammatilliseen lisäkou-
lutukseen ja tutkintotilaisuuksien järjestämiseen valtionavustusta voidaan myöntää, jos
hakijan hakemukseen sisältyy suunnitelma, jossa osoitetaan hakijan järjestävän oppisopi-
muskoulutuksena ammatillista lisäkoulutusta vähintään sille opiskelijamäärälle, jonka
opetus- ja kulttuuriministeriö on vahvistanut 49 §:n 1 momentissa säädetyn mukaisesti op-
pisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuusrahoi-
tuksen perusteeksi.

Tässä pykälässä tarkoitettua valtionavustusta ei saa käyttää niihin opiskelijoista aiheu-
tuviin kustannuksiin, joita rahoitetaan 6, 7 tai 10 §:ssä säädetyn perusteella tai julkisesta
työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) 5 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoi-
tettuna työvoimakoulutuksena.

48 §

Opiskelija- ja oppilasmäärien laskeminen

Lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa varainhoitovuoden rahoitus lasketaan varain-
hoitovuotta edeltäneen vuoden keskimääräisen opiskelijamäärän mukaan. Ammatillisen
peruskoulutuksen varainhoitovuoden rahoitus lasketaan kuitenkin enintään määrään, joka
on 87,56 prosenttia järjestämisluvan kokonaisopiskelijamäärästä. Lisäksi voidaan ottaa
huomioon sellaiset arvioidut opiskelijamäärien muutokset, jotka aiheutuvat laista, asetuk-
sesta, lakiin tai asetukseen perustuvasta valtion viranomaisen määräyksestä tai päätökses-
tä taikka valtion talousarviosta. Yksikköhintoja laskettaessa sovelletaan kuitenkin varain-
hoitovuotta edeltäneen vuoden syksyn oppilas- ja opiskelijamääriä. Toiminnan käynnis-
tyessä rahoitus lasketaan arvioidun opiskelijamäärän mukaan.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Opiskelija tai oppilas voidaan lukea samanaikaisesti rahoituksen perusteena olevaksi

suoritteeksi vain yhdessä tämän lain soveltamisalaan kuuluvassa koulutuksessa.
 Ne oppilaat, opiskelijat ja muut suoritteet, joita ei ole ilmoitettu valtionapuviranomai-

selle säädetyssä määräajassa, voidaan jättää rahoituksen perustetta laskettaessa huomioon
ottamatta.

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

48 a §

Rahoituksen perusteena käytettävät suoritteet perusopetuksessa

Tämän lain mukaan rahoitettavan perusopetuksen rahoitus varainhoitovuodelle laske-
taan varainhoitovuotta edeltäneen syyskuun 20 päivän oppilasmäärän mukaan lukuun ot-
tamatta perusopetukseen valmistavan opetuksen ja perusopetuslain 46 §:ssä tarkoitetun
perusopetuksen rahoitusta.

Toiminnan käynnistyessä rahoitus lasketaan arvioidun oppilas- tai opiskelijamäärän
taikka muun suoritemäärän mukaan lukuun ottamatta perusopetuslain 46 §:n 2 momentis-
sa säädetyn mukaisesti yksittäisiä oppiaineita suorittavien opiskelijoiden suorittamia kurs-
seja. Toteutuneen ja arvioidun oppilas- ja suoritemäärän erotus otetaan huomioon kyseistä
varainhoitovuotta seuraavaa vuotta seuraavan vuoden rahoituksessa.

Perusopetukseen valmistavan opetuksen rahoituksen laskemisessa otetaan huomioon
varainhoitovuodelle arvioitu läsnäolokuukausien määrä ja varainhoitovuotta edeltänyttä
vuotta edeltäneen vuoden toteutuneiden ja arvioitujen läsnäolokuukausien määrän erotus.
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Läsnäolokuukaudella tarkoitetaan perusopetukseen valmistavassa opetuksessa 30 kalen-
teripäivän pituista ajanjaksoa, jona oppilas on ollut opetuksen järjestäjän oppilaana. Va-
rainhoitovuoden arvioitu läsnäolokuukausien määrä on varainhoitovuotta edeltänyttä
vuotta edeltäneen vuoden toteutuma. Opetus- ja kulttuuriministeriö voi opetuksen järjes-
täjän hakemuksesta muuttaa arviota opiskelijamäärän merkittävän muutoksen perusteella.
Perusopetukseen valmistavan opetuksen rahoituksen perusteeksi voidaan hyväksyä yhden
oppilaan osalta enintään yhdeksän läsnäolokuukautta. Yksityiselle opetuksen järjestäjälle,
jonka opetuksen järjestämisluvassa on määritelty opiskelijoiden sallittu enimmäismäärä,
voidaan varainhoitovuonna rahoituksen perusteeksi hyväksyä enintään kuukausimäärä,
joka saadaan kun luvan osoittama opiskelijoiden enimmäismäärä kerrotaan luvulla yhdek-
sän.

Perusopetuslain 46 §:ssä tarkoitetun perusopetuksen, lukuun ottamatta pykälän 2 mo-
mentissa tarkoitettua opetusta, rahoituksen laskemisessa otetaan huomioon varainhoito-
vuodelle arvioitu suoritettujen kurssien määrä ja varainhoitovuotta edeltänyttä vuotta
edeltäneen vuoden toteutuneen ja arvioidun suoritettujen kurssien määrän erotus. Varain-
hoitovuoden arvioitu kurssien määrä on varainhoitovuotta edeltänyttä vuotta edeltäneen
vuoden toteutuma. Opetus- ja kulttuuriministeriö voi opetuksen järjestäjän hakemuksesta
muuttaa arviota opiskelijamäärän merkittävän muutoksen perusteella.

Perusopetuslain 46 §:n 2 momentissa tarkoitettujen opintojen rahoitus varainhoitovuo-
delle lasketaan varainhoitovuotta edeltäneenä lukuvuotena suoritettujen perusopetuksen
oppimäärään kuuluvien kurssien määrän mukaan.

Perusopetuslain 46 §:ssä tarkoitetun perusopetuksen rahoituksen perusteeksi voidaan
hyväksyä enintään 100 kurssia sellaisen opiskelijan osalta, joka tarvitsee koko alku- ja
päättövaiheen opetuksen ja enintään 130 kurssia sellaisen opiskelijan osalta, joka tarvitsee
lisäksi lukutaitovaiheen opetuksen. Yksityiselle opetuksen järjestäjälle, jonka opetuksen
järjestämisluvassa on määritelty opiskelijoiden sallittu enimmäismäärä, voidaan varain-
hoitovuonna rahoituksen perusteeksi hyväksyä enintään kurssimäärä, joka saadaan kun lu-
van osoittama opiskelijoiden enimmäismäärä kerrotaan luvulla 30.

Edellä 3 ja 4 momentissa tarkoitettu hakemus on tehtävä varainhoitovuotta edeltävän
vuoden syyskuun loppuun mennessä.

48 b §

Perusopetukseen valmistavan opetuksen rahoituksen perusteena käytettävät suoritteet 
vuosina 2017 ja 2018

Poiketen siitä, mitä 48 a §:n 3 momentissa säädetään perusopetukseen valmistavan ope-
tuksen rahoituksen laskemisesta, varainhoitovuosien 2017 ja 2018 rahoituksen laskemi-
sessa ei oteta huomioon varainhoitovuotta edeltänyttä vuotta edeltäneen vuoden toteutu-
neiden ja arvioitujen läsnäolokuukausien määrän erotusta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö  voi vuosina 2017 ja 2018 muuttaa 48 a §:ssä tarkoitettua
arviota varainhoitovuoden läsnäolokuukausien määrästä opetuksen järjestäjän hakemuk-
sesta, joka on tehtävä varainhoitovuoden elokuun loppuun mennessä.

48 c §

Perusopetuslain 46 §:ssä tarkoitetun perusopetuksen rahoituksen perusteena käytettävät 
suoritteet vuosina 2017 ja 2018

Poiketen siitä, mitä 48 a §:n 4 momentissa säädetään perusopetuslain 46 §:ssä tarkoite-
tun perusopetuksen rahoituksen laskemisesta, varainhoitovuosien 2017 ja 2018 rahoituk-
sen laskemisessa ei oteta huomioon varainhoitovuotta edeltänyttä vuotta edeltäneen vuo-
den toteutuneiden ja arvioitujen kurssimäärien erotusta.
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Opetus- ja kulttuuriministeriö voi vuosina 2017 ja 2018 muuttaa 48 a §:ssä tarkoitettua
arviota varainhoitovuoden suoritettujen kurssien määrästä opetuksen järjestäjän hake-
muksesta, joka on tehtävä varainhoitovuoden elokuun loppuun mennessä.

50 §

Rahoituksen myöntäminen ja tarkistaminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää 6, 10 ja 19—22 §:ssä tarkoitetun valtionosuu-
den sekä 7 ja 11 §:ssä tarkoitetun rahoituksen käyttökustannuksiin hakemuksetta kunnalle
tai muulle 1 ja 2 §:ssä mainitun lain mukaisen toiminnan järjestäjälle.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tarkistaa 1 momentin mukaan myönnetyn rahoituksen,
lukuun ottamatta 10 §:n 1 ja 3 momentissa ja 11 §:ssä tarkoitettua rahoitusta, varainhoito-
vuoden keskimääräisten opiskelijamäärien mukaiseksi varainhoitovuoden loppuun men-
nessä. Ammatillisessa peruskoulutuksessa rahoitus tarkistetaan kuitenkin enintään mää-
rään, joka on 87,56 prosenttia ammatillisen koulutuksen järjestämisluvassa määrätystä ko-
konaisopiskelijamäärästä.

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää
11 a §:ssä tarkoitetun perusopetukseen valmistavan opetuksen siirtymäkorvauksen vuon-
na 2017.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017. Lain 11 a § ja 50 §:n 3 momentti

ovat voimassa 31 päivään joulukuuta 2017. Lain 45 a, 48 b ja 48 c § ovat voimassa 31 päi-
vään joulukuuta 2018.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2016

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Sisäministeri Paula Risikko
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