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opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettuun lakiin (1705/2009) väliaikaisesti

uusi 23 a, 26 a, 27 a, 29 a ja 68 a § seuraavasti:

23 a §

Lukiokoulutuksen, ammatillisen peruskoulu-
tuksen, ammattikorkeakoulujen ja taiteen pe-
rusopetuksen keskimääräisten yksikköhinto-

jen laskeminen vuosina 2013 ja 2015

Edellä 23 §:n 1 momentista poiketen, lu-
kiokoulutuksen, ammatillisen peruskoulutuk-
sen, ammattikorkeakoulujen ja taiteen perus-
opetuksen keskimääräisiä yksikköhintoja sää-
dettäessä ei vuonna 2013 oteta huomioon
kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta an-
netun lain 54 §:n 2 momentin 2 ja 3 kohdassa
tarkoitettuja kustannustason muutoksesta joh-
tuvia tarkistuksia eikä vuonna 2015 maini-
tussa 3 kohdassa tarkoitettua tarkistusta.

26 a §

Ammattikorkeakoulujen keskimääräiset
yksikköhinnat ja yksikköhinnat vuosina

2013—2015

Edellä 23 ja 26 §:stä poiketen, ammattikor-
keakoulujen keskimääräiset yksikköhinnat ja
yksikköhinnat lasketaan vuosina 2013—2015

siten, että valtion rahoitus, verrattuna kunkin
vuoden kustannustason muutoksella tarkistet-
tuihin keskimääräisiin yksikköhintoihin, vä-
henee 20 miljoonaa euroa vuonna 2013, 31
miljoonaa euroa vuonna 2014, ja 51 miljoo-
naa euroa vuonna 2015. Vähennystä lasketta-
essa otetaan kunakin vuonna huomioon am-
mattikorkeakoululain 8 §:n 2 momentissa tar-
koitetun sopimuksen mukaan määräytyvien
laskennallisten opiskelijoiden vähentämisestä
aiheutuva valtion menojen säästö.

27 a §

Ammatillisen lisäkoulutuksen ja ammatil-
listen erikoisoppilaitosten yksikköhintojen

laskeminen vuosina 2013 ja 2014

Poiketen siitä, mitä 27 §:n 1 momentissa
säädetään ammatillisen lisäkoulutuksen yk-
sikköhintojen laskemisesta opiskelijatyö-
vuotta kohden, ammatillisen lisäkoulutuksen
yksikköhintojen laskennan perusteena käyte-
tään euromäärää, joka on vuonna 2013 92,6
prosenttia ja vuonna 2014 89,8 prosenttia
23 §:n 1 momentissa tarkoitetusta ammatilli-
sen peruskoulutuksen keskimääräisestä yk-
sikköhinnasta.
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Poiketen siitä, mitä 27 §:n 4 momentissa
säädetään ammatillisten erikoisoppilaitosten
yksikköhintojen tarkistamisesta yksikköhin-
tojen soveltamisvuoden arvioituun kustan-
nustasoon, yksikköhintoja tarkistettaessa ei
oteta huomioon vuoden 2013 kustannustason
muutoksesta johtuvaa tarkistusta vuosina
2013 ja 2014.

29 a §

Perusopetuksen yksikköhintojen laskeminen
vuosina 2013—2015

Edellä 29 §:ssä tarkoitettuja perusopetuk-
sen yksikköhintoja vahvistettaessa kotikunta-
korvausten perusosista ja perusopetuksen pe-
rushinnasta vähennetään vuoden 2013 kus-
tannustason muutoksesta johtuva korotus
vuosina 2013—2015.

68 a §

Ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkea-
koulujen poistoihin liittyvän euromäärän las-

keminen vuosina 2013 ja 2015

Poiketen siitä, mitä 68 §:ssä säädetään py-
kälässä mainittujen euromäärien tarkistami-
sesta vuosittain kustannustason arvioidun
muutoksen mukaisesti, euromääriä ei tarkis-
teta vuonna 2013 eikä vuonna 2015 vuoden
2013 arvioidun ja toteutuneen kustannustason
muutoksella.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2013 ja lain 23 a, 26 a, 29 a ja 68 a §
ovat voimassa 31 päivään joulukuuta 2015.
Lain 27 a § on voimassa 31 päivään joulu-
kuuta 2014.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.
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