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Laki
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 24 §:n 1,

7 ja 9 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 24 §:n 1 momentti laissa 1410/2014 sekä 7 ja 9
momentti laissa 1045/2013, seuraavasti:

24 §

Lukion yksikköhinnat

Lukion yksikköhinnat opiskelijaa kohden lasketaan vuosittain kaikille koulutuksen jär-
jestäjille lukiokoulutuksesta yksikköhintojen määräämistä edeltänyttä vuotta edeltäneenä
vuonna aiheutuneiden valtakunnallisten kokonaiskustannusten perusteella. Yksikköhinto-
ja laskettaessa ei kuitenkaan oteta huomioon ulkomailla järjestetystä opetuksesta aiheutu-
neita menoja eikä mainittua opetusta saavia opiskelijoita. Yksikköhintoja laskettaessa nii-
den opiskelijoiden lukumäärä, jotka opiskelevat lukiokoulutukseen valmistavassa koulu-
tuksessa, painotetaan kertoimella 1,21. Yksikköhintoja laskettaessa niiden opiskelijoiden
lukumäärää, jotka opiskelevat aikuisille tarkoitetussa lukiokoulutuksessa tai lukiokoulu-
tukseen valmistavassa koulutuksessa painotetaan kertoimella 0,65 lukuun ottamatta sisä-
oppilaitoksessa koulutusta saavia opiskelijoita.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Jos opiskelija opiskelee aikuisille tarkoitetussa lukiokoulutuksessa tai lukiokoulutuk-

seen valmistavassa koulutuksessa, yksikköhinta on 65 prosenttia asianomaiselle koulutuk-
sen järjestäjälle opiskelijaa kohden määrätystä yksikköhinnasta lukuun ottamatta sisäop-
pilaitoksessa koulutusta saavia opiskelijoita. Opetus- ja kulttuuriministeriö voi koulutuk-
sen järjestäjälle määrätyn erityisen koulutustehtävän perusteella tai muusta erityisestä
syystä korottaa tässä momentissa tarkoitettua yksikköhintaa.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Valtioneuvoston asetuksella säädetään perusteista, joilla lukiolain 20 §:n 4 momentissa

tarkoitetun oppiaineen suorittaminen muunnetaan opiskelijamääräksi ja otetaan huomioon
tämän pykälän 1 ja 5 momentissa tarkoitettujen aikuisten lukiokoulutuksen mukaisesti
opiskelevien opiskelijoiden määrässä.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.
Lain 24 §:n 1 momentissa tarkoitettua lukion yksikköhintaa laskettaessa vuonna 2018

ja 2019 aikuisille tarkoitetun lukiokoulutuksen ja aikuisille tarkoitetun lukiokoulutukseen
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valmistavan koulutuksen opiskelijamäärinä käytetään opetus- ja kulttuuriministeriön arvi-
oimia opiskelijamääriä.
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