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Valtioneuvoston asetus
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 

20 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen

(1766/2009) 1 §:n 1 momentti ja 20 §, sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 1 momentti asetukses-
sa 735/2017 ja 20 § osaksi asetuksessa 212/2015, seuraavasti:

1 §

Lukiokoulutuksen yksikköhinnan laskeminen

Lukiokoulutuksen yksikköhinta lasketaan kunnalle ja kuntayhtymälle siten, että
asianomaisen kunnan ja kuntayhtymän lukioiden lukiokoulutuksen opiskelijoiden koko-
naismäärän perusteella 2 ja 3 momentin mukaan laskettu tunnusluku kerrotaan opetus- ja
kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 23 §:n nojalla säädetyllä lukion
keskimääräisellä yksikköhinnalla, ja näin laskettu euromäärä jaetaan luvulla 100. Tunnus-
lukua laskettaessa ei oteta huomioon niitä opiskelijoita, jotka opiskelevat aikuisille tarkoi-
tetussa lukiokoulutuksessa eikä lukiolain (714/2018) 20 §:n 2 momentin 2 kohdassa tar-
koitettuja yhtä tai useampaa lukion oppiainetta suorittamaan otettuja opiskelijoita.

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

20 §

Lukion yksittäisten oppiaineiden muuntaminen opiskelijamääräksi

Lukion opiskelijaksi yhtä tai useampaa oppiainetta suorittamaan otettujen opiskelijoi-
den opinnot muunnetaan opiskelijamääräksi jakamalla varainhoitovuotta edeltävänä luku-
vuonna suoritettujen lukion oppimäärään kuuluvien lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen
yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta annetussa valtioneuvoston asetukses-
sa (942/2014) tarkoitettujen pakollisten ja syventävinä opintoina tarjottujen valtakunnal-
listen kurssien määrä luvulla 15 ja lukiokoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen
(810/2018) mukaisten pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten opintojen määrä opin-
topisteinä luvulla 30. Näin saatu opiskelijamäärä lisätään 19 §:ssä tarkoitettuun lukion
painotetun keskiarvon mukaiseen opiskelijamäärään.

Laskettaessa lukion keskimääräistä yksikköhintaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituk-
sesta annetun lain 24 §:n 1 momentissa tarkoitettuna vuonna opiskelijamääräksi muunta-
misen perusteena käytetään kuitenkin kustannusten laskentavuonna suoritettujen kurssien
ja opintopisteiden määrää.

————
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2019.
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