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ESIPUHE

Tämä julkaisu sisältää tiedot opetus- ja kulttuuritoimen yksikköhintojen määräytymisperus-
teista vuodelle 2019. Lisaksi kuvataan koulutus- ja kulttuurimuotojen rahoituksen perusteet.

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmä toimii osana laskennallista valtionosuus-
järjestelmää. Kuntien valtionosuuksien lisäksi rahoitusjärjestelmä kattaa myös yksityiset 
koulutuksen ja kulttuuripalvelujen järjestäjät ja kuntayhtymät. Järjestelmällä rahoitetaan 
koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa, lukiokoulutusta, ammatillista koulutusta sekä 
kansanopistoissa, kansalaisopistoissa, kesäyliopistoissa, liikunnan koulutuskeskuksissa ja 
opintokeskuksissa järjestettävää vapaan sivistystyön koulutusta. Lisäksi järjestelmä kattaa 
opetustuntimäärän perusteella rahoitettavan taiteen perusopetuksen, kuntien liikuntatoimen 
ja nuorisotyön sekä museoiden, teattereiden ja orkestereiden toiminnan. Esi- ja perusope-
tuksen osalta opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmä kattaa kuntien asukaspohjaista 
valtionosuusrahoitusta täydentävän rahoituksen. Ahvenanmaalla järjestetty koulutus ei 
kuulu opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän piiriin. Pääosa esi- ja perusopetuk-
senrahoituksesta ja asukasperusteisesti rahoitettavan taiteen perusopetuksen rahoitus 
hallinnoidaan osana valtiovarainministeriön hallinnonalan mukaista kuntien peruspalvelujen 
valtionosuusrahoitusta. Kuntien valtionosuuksien lisäksi valtiovarainministeriön kautta hal-
linnoidaan myös esi- ja perusopetusta koskevat kotikuntakorvaukset.

Toivomme, että julkaisu antaa tarvittavat tiedot opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusjär-
jestelmän toiminnasta ja sen ajankohtaisista muutoksista sekä tarjoaa taustatietoa julkaise-
millemme opetus- ja kulttuuritoimen rahoitukseen liittyville raporteille, joihin voi tutustua 
osoitteessa: https://vos.oph.fi/rap/

Julkaisun ovat kirjoittaneet Opetushallituksen Valtionosuus-yksikön asiantuntijat. Yhteystie-
tomme löytyvät osoitteesta: http://www.oph.fi/rahoitus/valtionosuudet/yhteystiedot 

Antti Markkanen
Kouluneuvos

https://vos.oph.fi/rap/
http://www.oph.fi/rahoitus/valtionosuudet/yhteystiedot
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1. OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN 
RAHOITUSJÄRJESTELMÄ

1 1   Yhteys kuntien valtionosuusjärjestelmään

Valtio osallistuu kunnallisten palveluiden rahoitukseen valtionosuusjärjestelmän kautta. 
Kuntien valtionosuusjärjestelmä muodostuu valtionvarainministeriön hallinnoimasta perus-
palvelujen valtionosuudesta ja opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimasta opetus- ja kult-
tuuritoimen valtionosuudesta. 

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmä toimii osana kuntien valtionosuusjärjestel-
mää, mutta se kattaa myös yksityiset koulutuksen järjestäjät ja kuntayhtymät. Järjestelmällä 
rahoitetaan koulutuksen ja kulttuuripalvelujen järjestämisestä aiheutuneita käyttökustan-
nuksia ja pieninvestointeja. Ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön osalta liikunnan 
koulutuskeskuksia lukuun ottamatta rahoitetaan myös investointeja poistojen kautta. Kun-
tayhtymä ja yksityinen koulutuksen järjestäjä saavat valtiolta rahoituksena valtionosuuden 
perusteen (opiskelijamäärän ja opiskelijaa kohden määrätyn yksikköhinnan tulo) kokonaisuu-
dessaan esi- ja perusopetusta lukuun ottamatta. 

Valtion omien oppilaitosten järjestämän koulutuksen rahoitus tulee esi- ja perusopetuksen 
osalta pääasiallisesti kotikuntakorvaustuloina ja muilta osin valtion talousarvion kautta. 
Lisäksi kunnat osallistuvat lukiokoulutuksen ja ammatillisen peruskoulutuksen rahoituk-
seen kunnan rahoitusosuuden muodossa. Opetus- ja kulttuuritoimen ylläpitäjärahoituksessa 
otetaan huomioon kuntien rahoitusosuus palveluista siten, että kunnille määritellystä val-
tionosuuden perusteesta vähennetään kunnan asukaskohtainen rahoitusosuus. 

Valtionosuusjärjestelmän keskeinen periaate on korostaa kuntien ja muiden opetus- ja kult-
tuuritoimen palveluja tarjoavien yhteisöjen itsenäistä päätöksentekoa. Rahoitusta ei ole 
”korva merkitty”, vaan valtionosuuden saaja päättää rahoituksen käytöstä. 

1 2   Käyttökustannusten valtionosuus

1 2 1   Valtionosuuden laskennallinen peruste

Opetus- ja kulttuuritoimessa rahoitus muodostuu koulutusmuodoittain rahoituksen perus-
teena olevien suoritteiden ja laskennallisten yksikköhintojen tulosta. Suoritteita ovat tyypil-
lisesti opiskelijamäärät, opetustunnit, opiskelijavuorokaudet tai -viikot ja kulttuuritoimessa 
kunnan asukasmäärä tai henkilötyövuodet. Eri palvelumuodoissa yksikköhinnan muodostu-
misperiaatteet vaihtelevat. Yksikköhinta voi olla koulutuksen järjestäjäkohtainen, ryhmitte-
lyyn perustuva tai valtakunnallinen.

Pääosa esi- ja perusopetuksen rahoituksesta on osa valtiovarainministeriön hallinnoi-
maa kuntien peruspalvelujen valtionosuusrahoitusta. Valtiovarainministeriön hallinnoima 
esi- ja perusopetuksen rahoitus määräytyy ikäluokittaisten (6-vuotiaat, 7–12-vuotiaat ja 
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13–15-vuotiaat) perushintojen ja ikäluokkiin kuuluvien kunnan asukkaiden määrien perus-
teella sekä kunnan olosuhteisiin perustuvien lisäyksien ja lisäosien perusteella. Opetus- ja 
kulttuuriministeriön hallinnon alalla esi- ja perusopetuksen rahoitus on opetuksenjär-
jestäjäkohtainen ja perustuu opetuksen järjestäjän oppilasmääriin ja oppilasta kohden 
vahvistettaviin yksikköhintoihin. Edellä mainitusta poiketen opetus- ja kulttuuriministeriön 
hallinonalalta rahoitettavan perusopetukseen valmistavan koulutuksen rahoitus perustuu 
läsnäolokuukausien määrään ja läsnäolokuukautta kohden määrättyyn yksikköhintaan ja 
oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetuksen rahoitus sekä perusopetuksen aineope-
tuksen rahoitus kurssimäärään ja kurssia kohden määrättyyn yksikköhintaan. 

Lukiokoulutuksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalta rahoitettavan perusope-
tuksen rahoitus perustuu koulutuksen järjestäjien tilastointiajankohtien oppilas- ja opiskeli-
jamääriin ja opetus- ja kulttuuriministeriön kullekin koulutuksen järjestäjälle määräämään 
tai valtakunnalliseen yksikköhintaan. Valtiovarainministeriön hallinnon alalta rahoitettavan 
perusopetuksen rahoitus perustuu vastaavasti väestötietoihin ja hallinnollisena palveluna 
maksettavat kotikuntakorvaukset tilastointiajankohdan tietoihin oppilasmääristä kotikunnit-
tain ja valtiovarainministeriön vahvistamaan kotikuntakorvauksen perusosaan. 

Yksikkö- ja perushinnat perustuvat koulutusmuodon keskimääräisiin valtakunnallisiin toteu-
tuneisiin käyttökustannuksiin. Koulutuksen järjestäjien yksikköhinnoissa otetaan huomioon 
erilaiset palveluiden kustannuksiin vaikuttavat olosuhde- ja muut tekijät, jotka vaihtelevat 
koulutusmuodoittain, kunnittain ja koulutuksen järjestäjittäin. Lukiokoulutuksen yksikkö-
hintaa opetus- ja kulttuuriministeriö voi korottaa myös harkinnanvaraisesti. Yksikköhinnan 
harkinnanvaraiset korotukset eivät lisää kuitenkaan lukiokoulutuksen kokonaisrahoituksen 
määrää. 

Ammatillisen koulutuksen rahoituksen määräytyminen on muuttunut vuoden 2018 alusta 
alkaen. Ammatillisen koulutuksen valtionosuusrahoitukseen vuosittain käytettävissä oleva 
euromäärä määritellään valtion talousarviossa eikä rahoitus määräydy enää ammatillisen 
koulutuksen valtakunnallisten kokonaiskustannusten perusteella. Ammatillisen koulutuk-
sen rahoituksen perusteena ei käytetä myöskään enää yksikköhintoja. Rahoitus muodostuu 
perusrahoituksesta, suoritusrahoituksesta sekä strategiarahoituksesta. Perusrahoituksesta 
noin 99% jaetaan tavoitteellisten opiskelijavuosien perusteella ja noin 1 prosentti hakemus-
ten perusteella harkinnanvaraisina korotuksina. Suoritusrahoitus määräytyy suoritettujen 
tutkintojen määrän perusteella.

Vapaan sivistystyön, taiteen perusopetuksen, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan 
sekä kulttuuri- ja taidelaitosten rahoitus perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön myön-
tämiin suoritteiden määriin ja suoritteita vastaaviin yksikköhintoihin. Yksikköhinnat laske-
taan periaatteiltaan yhdenmukaisesti kunnille, kuntayhtymille ja yksityisille koulutuksen 
järjestäjille. Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää lisäksi kunnille liikuntatoimeen ja nuo-
risotyöhön rahoitusta, joka perustuu kunnan asukasmäärään ja asukasta kohti määrättyyn 
yksikköhintaan. 

Valtiovarainministeriön hallinnoiman kuntien peruspalvelujen valtionosuusrahoitus perustuu 
kunnan ikäluokkien asukasmääriin ja ikäluokkien asukasta kohti määrättyihin perushintoihin 
sekä kunnan olosuhteisiin perustuviin lisäyksiin ja lisäosiin.
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TAULUKKO 1  YKSIKKÖHINTAPERUSTEISEN VALTIONOSUUDEN MUODOSTUMINEN 
TOIMINTAMUODOITTAIN

Rahoitettava 
koulutusmuoto

Yksikköhinta
Euroa /

Yksikköhintatyyppi Yksikköhinnan
 määräytyminen

Rahoituksen 
suoritteen 
määräytyminen

Aamu- ja iltapäivä-
toiminta

Ohjaustunti Valtakunnallinen Talousarvioon  
perustuva

OKM myöntää

Esiopetus Ikäluokkien asukas, 
oppilas

Valtakunnallinen Kustannussidon nainen Tilastointi 20.9. ja 
31.12.

Perusopetus Ikäluokkien asukas, 
oppilas

Valtakunnallinen Kustannussidon nainen Tilastointi 20.9. ja 
31.12.

Lukiokoulutus Opiskelija Järjestäjäkohtainen Kustannussidon nainen Tilastointi 20.1 ja 
20.9.

Vapaa sivistystyö

 - Kansanopistot Opiskelijaviikko Järjestäjäkohtainen Kustannussidon nainen OKM myöntää

 - Valtakunnalliset 
liikunnan koulu-
tuskeskukset

Opiskelijavuoro kausi Valtakunnallinen Kustannussidon nainen OKM myöntää

 - Kansalaisopistot Opetustunti Valtakunnallinen Kustannussidon nainen OKM myöntää

 - Kesäyliopistot Opetustunti Valtakunnallinen Kustannussidon nainen OKM myöntää

 - Opintokeskukset Opetustunti Valtakunnallinen Kustannussidon nainen OKM myöntää

Taiteen perusopetus

 - Tuntiperusteinen 
rahoitus

Opetustunti Valtakunnallinen Kustannussidon nainen OKM myöntää

 - Asukasperusteinen 
rahoitus

Ikäluokkien asukas Valtakunnallinen Talousarvioon  
perustuva

Kunnan asukkaat

Kulttuuritoiminta Ikäluokkien asukas Valtakunnallinen Talousarvioon  
perustuva

Kunnan asukkaat

Liikuntatoiminta Asukas Valtakunnallinen Talousarvioon  
perustuva

Kunnan asukkaat

Nuorisotyö Asukas Valtakunnallinen Talousarvioon  
perustuva

< 29-v. kunnan  
asukkaat

Museo Henkilötyövuosi Valtakunnallinen Kustannussidon nainen OKM myöntää

Teatteri Henkilötyövuosi Valtakunnallinen Kustannussidon nainen OKM myöntää

Orkesteri Henkilötyövuosi Valtakunnallinen Kustannussidon nainen OKM myöntää

Esimerkki kunnan rahoitusraportista

1 2 2   Kunnan asukasperusteinen rahoitusosuus ja kunnan 
valtionosuus

Opetus- ja kulttuuritoimen kustannusten rahoitukseen osallistuvat kunnat ja valtio yhdessä. 
Vuodesta 2018 alkaen kunnan omarahoitusosuus on laskettu erikseen lukiokoulutukseen ja 
erikseen ammatilliseen koulutukseen.

Kunnan rahoitusosuus lukiokoulutuksen käyttökustannuksiin saadaan laskemalla yhteen 
kuntien, kuntayhtymien, yksityisten, yliopistojen harjoittelukoulujen ja valtion järjestämän 
lukiokoulutuksen valtionosuuden perusteista lasketut, kunnan rahoitusosuutta vastaavat 
osuudet ja jakamalla saatu euromäärä maan asukasmäärällä. Kunnan omarahoitusosuutta 
laskettaessa ei oteta huomioon opiskelijoita, joilla ei ole kotikuntalaissa tarkoitettua kotikun-
taa Suomessa tai joilla on kotikunta Ahvenanmaalla eikä myöskään opiskelijoita, joille järjes-
tetään opetusta ulkomailla.

https://vos.oph.fi/cgi-bin/tiedot2.cgi?saaja=2053;tnimi=vos/v19/vos6sl19.lis
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Vuonna 2019 kunnan omarahoitusosuus lukiokoulutuksen käyttökustannuksista on 58,07 
prosenttia ja maahanmuuttajille ja vieraskielisille järjestettävään lukiokoulutukseen valmis-
tavan koulutuksen käyttökustannuksista 50 prosenttia kunnan rahoitusosuuteen kuuluvista 
valtionosuusperusteista. Vuodelle 2019 laskettu lukiokoulutuksen kunnan rahoitusosuus on 
78,07 euroa/asukas. Lukiokoulutuksen kunnan omarahoitusosuuteen sisältyy myös lasken-
nallista ammattikorkeakoulujen osuutta 14,69 euroa/asukas. 

Ammatillisen koulutuksen kunnan rahoitusosuus lasketaan valtion talousarviossa määritel-
lyn ammatilliseen koulutukseen tarkoitetun määrärahan, maan asukasmäärän sekä kunnan 
asukasmäärän perusteella. Vuonna 2019 ammatillisen koulutuksen kunnan rahoitusosuus on 
174,25 euroa/asukas.

Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen kunnan omarahoitusosuudet yhteensä 
vuonna 2019 ovat 252,32 euroa/asukas.

TAULUKKO 2  ASUKASKOHTAINEN KUNNAN RAHOITUSOSUUS VUOSINA 2012–2019, 
EUROA/ASUKAS

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

364,63 358,84 345,04 297,99 291,83 254,85 253,23 252,32

Vuoden 2019 laskelma on ennakollinen.

Yksittäisen kunnan rahoitusosuus saadaan kertomalla valtakunnallinen asukaskohtainen 
kunnan rahoitusosuus kunnan asukasmäärällä. 

Laskelma kunnan rahoitusosuudesta

Kunnalle maksettavan valtionosuuden määrä saadaan, kun kunkin koulutus-/kulttuurimuo-
don valtionosuuden laskennallinen peruste kerrotaan kyseessä olevan koulutusmuodon 
rahoitusprosentilla ja lasketaan näin saadut koulutusmuodoittaiset luvut yhteen ja sen jäl-
keen vähennetään saadusta summasta kunnan rahoitusosuus.

Kunnan valtionosuus = S (valtionosuusperuste x rahoitusprosentti)i – kunnan rahoitusosuus

1 2 3  Keskimääräiset yksikköhinnat

Valtioneuvoston asetuksella säädetään vuosittain seuraavan varainhoitovuoden rahoituksen 
perusteina käytettävät keskimääräiset yksikköhinnat. Keskimääräiset yksikköhinnat perus-
tuvat koulutusmuodon keskimääräisiin valtakunnallisiin toteutuneisiin käyttökustannuksiin. 
Vuoden 2019 yksikköhinnat perustuvat vuoden 2016 toteutuneisiin kustannuksiin. 

Yksikköhintoihin tehdään lisäksi tarvittaessa vuosittain tarkistukset, jotka aiheutuvat valtion 
toimenpiteistä seuraavista toiminnan laadun ja laajuuden arvioiduista muutoksista, kuten 
kunnille annetuista uusista tai laajennetuista tehtävistä. Keskimääräiset yksikköhinnat vah-
vistetaan arvonlisäverottomina. 

http://vos.uta.fi/rap/vos/v19/ze6oc19.xlsx
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TAULUKKO 3  VALTIONEUVOSTON VAHVISTAMAT KESKIMÄÄRÄISET YKSIKKÖHINNAT 
VUOSINA 2015–2019

2015 2016 2017 2018 2019
Lukiokoulutus, euroa/opiskelija 6 004,93 6 122,06 6145,01 6070,92 5906,12 *)

Vapaa sivistystyö kansalaisopistoissa, euroa/opetustunti 83,51 83,60 82,91 83,77 84,65

Taiteen perusopetus, euroa/opetustunti 75,48 76,16 76,96 77,14 76,82

*) Lukiokoulutuksen yksikköhintapohjaan ei kuulu enää vuodesta 2019 alkaen erityisten koulutustehtävien 
eikä valtakunnallisten kehittämistehtävien rahoitus, vaan näiden rahoitus lasketaan ja myönnetään erillisenä 
yksikköhintalaskennasta.

1 2 4   Keskimääräisten yksikköhintojen kustannuspohja

Lukiokoulutuksen ja opetustuntikohtaisesti rahoitettavan taiteen perusopetuksen yksik-
köhinnat perustuvat koulutusmuodon valtakunnallisiin toteutuneisiin käyttökustannuksiin. 
Käyttökustannuksiin ei kuitenkaan lasketa (RahL 1705/2009, 31 §):

• perustamishankkeesta eikä maa-alueen hankkimisesta tai vuokraamisesta aiheutuneita 
kustannuksia;

• opiskelijoiden koulumatkojen kuljetuksen järjestämisestä aiheutuneita kustannuksia 
• tavaran ja palvelun hankintahintaan sisältyvää arvonlisäveroa
• lainojen hoitokustannuksia eikä laskennallisia korkoja 
• lukiokoulutuksen poistoja 
• kustannuksia, joihin myönnetään erikseen lakiin perustuvaa valtionrahoitusta
• maksuja toiminnan järjestäjille, jos maksujen perusteena olevasta toiminnasta toiminnan 

järjestäjille aiheutuvat kustannukset otetaan huomioon yksikköhintoja laskettaessa
• maksullisen palvelutoiminnan kustannuksia
• muita kuin välittömästi koulutuksen järjestämisestä aiheutuneita hallintokustannuksia.

Käyttökustannukset, joihin myönnetään rahoitusta Euroopan yhteisöjen talousarviosta, lue-
taan käyttökustannuksiksi siltä osin kuin Euroopan yhteisöjen talousarviosta myönnettävä ja 
sitä vastaava valtion talousarvion mukainen erillinen kansallinen rahoitus ei niitä kata.

1 2 5   Koulutuksen järjestäjä-/ylläpitäjäkohtaisten yksikköhintojen 
määräytyminen

Yksikköhinnat määrää opetus- ja kulttuuriministeriö. Lukiokoulutuksen yksikköhinnat mää-
rätään siten, että yksikköhintojen mukaisesti lasketut rahoituksen perusteena käytettävät 
euromäärät yhteenlaskettuina vastaavat keskimääräisen yksikköhinnan perusteella lasket-
tavaa euromäärää. 

Lukiokoulutuksen varainhoitovuoden yksikköhinnat lasketaan edellisen syksyn tilastointipäi-
vän opiskelijamäärien perusteella. 

Yksityisten koulutuksen järjestäjien yksikköhintoja korotetaan siten, että korotus vastaa yksi-
tyisten koulutuksen järjestäjien maksamien arvonlisäverojen osuutta.

Yksikköhintojen määräytyminen selostetaan yksityiskohtaisemmin toimintamuodoittain seu-
raavissa luvuissa.
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1 2 6   Valtionosuusrahoituksessa kertojana käytettävät suoritteet

Opetus- ja kulttuuriministeriön kautta rahoitettava ja oppilasmäärään perustuva esi- ja 
perusopetuksen rahoitus varainhoitovuodelle lasketaan varainhoitovuotta edeltäneen 
20.9. oppilasmäärän mukaan. Valtiovarainministeriön hallinnoiman esi- ja perusopetuksen 
rahoituksen perusteena käytettävät asukastiedot ja oppilaiden kotikuntatiedot määräytyvät 
varainhoitovuotta edeltävää vuotta edeltävän vuoden lopun (31.12.) tilanteen mukaan. Esi- ja 
perusopetuksen rahoitukseen ei sovelleta ennakollista päätöstä ja tarkistuspäätöstä, vaan 
varainhoitovuoden rahoitus myönnetään heti lopullisena.

Lukiokoulutuksen rahoitus perustuu vuosittain koulutuksen järjestäjien kahden tilastointi-
päivän (20.1. ja 20.9.) opiskelijamääriin. Varainhoitovuoden alusta rahoitus määräytyy enna-
kollisena edellisvuoden opiskelijamäärän perusteella. Lopullinen tarkistettu rahoitus mää-
räytyy varainhoitovuoden päättyessä, kun varainhoitovuoden toteutuneet opiskelijamäärät 
ovat selvillä.

Opiskelija, oppilas tai opiskelijan opiskeluoikeuden perusteella määräytyvät ammatillisen 
koulutuksen opiskelijavuodet voidaan lukea samanaikaisesti rahoituksen perusteena ole-
vaksi suoritteeksi vain yhdessä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslaissa tarkoitetussa kou-
lutuksessa. Osa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksessa käytetyistä suoritteista määräytyy 
suoraan valtion talousarvion perusteella.

1 2 7  Kilpailukykysopimuksen vaikutus

Hallituksen aloitteen perusteella työmarkkina- ja työantajakeskusjärjestöt allekirjoittivat 
kesällä 2016 kilpailukykysopimuksen (kiky-sopimuksen). Kilpailukykysopimukseen sisältyi 
sopimus julkisen sektorin lomarahojen vähentämisestä 30 prosentilla vuosiksi 2017–2019. 
Vuosien 2017–2019 rahoituksessa kilpailukykysopimuksen mukainen lomarahojen väliaikaista 
alentamista vastaava vaikutus huomioidaan alentamalla kuntien ja kuntayhtymien valtionosuu-
den laskennassa käytettävää rahoitus-/valtionosuusprosenttia, jonka avulla valtionosuuden 
laskennallisesta perusteesta lasketaan valtionosuudensaajalle myönnettävän valtionosuuden 
määrä. Ammatillisen koulutuksen osalta vuoden 2019 vähennys on tehty laskettaessa ammatil-
lisen koulutuksen perusrahoituksen valtionosuuden laskennallista perustetta. 

Kiky-sopimus vaikuttaa perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, tai-
teen perusopetuksen, vapaan sivistystyön oppilaitosten sekä museoiden, teattereiden ja 
orkestereiden valtionosuuden määrään. 

1 2 8   Tiedonkeruu ja seuranta 

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän laskenta perustuu koulutuksen järjestäjien 
ilmoittamiin tietoihin koulutuksen taloudesta ja toiminnasta. Koulutuksen järjestäjän on toi-
mitettava valtionapuviranomaiselle rahoituksen määräämiseksi tarvittavat tiedot sekä muut 
rahoituksen määräämiseksi tarpeelliset kustannuksia ja toiminnan laajuutta koskevat tiedot 
(RahL 1705/2009, 58§). 

Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää tietojen oikeellisuuden toteamiseksi suoritettavista 
rahoituksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvista tarkastuksista. Opetus- ja kulttuu-
riministeriö voi antaa tarkastuksen suorittamisen Opetushallituksen tai ulkopuolisen tilintar-
kastajan tehtäväksi.
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1 2 9   Rahoitusjärjestelmän hallinto

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslaissa tarkoitettuja käyttökustannuksia koskevissa 
asioissa valtionapuviranomaisena toimii opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuri-
ministeriön toimeksiannosta Opetushallituksen Valtionosuudet-yksikkö vastaa valtionosuus-
järjestelmän tiedonkeruista ja laskentapalveluista. Osa valtionosuuksien laskentaan tarvitta-
vista tiedoista saadaan Tilastokeskukselta.
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2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA 

2 1  Rahoitettava toiminta 

Valtionosuutta myönnetään kunnille, jotka toteuttavat perusopetuslaissa (628/1998) tarkoi-
tettua aamu- ja iltapäivätoimintaa. Jos kunta järjestää perusopetuslain mukaista aamu- ja 
iltapäivätoimintaa tulee sitä tarjota kunnassa toimivien koulujen ensimmäisen ja toisen vuo-
siluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien osalta perusopetuslain 17 §:n 1 momentissa 
tarkoitetuille oppilaille kunnan päättämässä laajuudessa. Kullekin toimintaan osallistuvalle 
oppilaalle tulee tarjota mahdollisuus osallistua joko 570 tuntiin tai vaihtoehtoisesti 760 tuntiin 
aamu- ja iltapäivätoimintaa koulun työvuoden aikana. 

Toimintaan osallistuminen on perusopetuslain 48 b §:n mukaan oppilaalle vapaaehtoista. 

Kunnat voivat käyttää saamaansa rahoitusta aamu- ja iltapäivätoimintaan liittyvien palvelu-
jen järjestämiseen tai hankkimiseen. Kunta voi järjestää toimintaa perusopetuslain 48 b §:n 
mukaan itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa taikka hankkia palvelut muulta julkiselta tai 
yksityiseltä palvelujen tuottajalta. Kunta voi myös hankkia palvelut antamalla tähän tarkoi-
tukseen avustusta palvelujen tuottajalle. Yksityisten ja valtion koulujen oppilaiden osalta ei 
myönnetä erillistä valtionosuusrahoitusta vaan myös heille järjestetyn toiminnan rahoitus 
ohjataan kuntien kautta. Vuonna 2019 rahoitusta aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämiseen 
saa 289 kuntaa.

2 2   Rahoituksen määräytyminen 

Aamu- ja iltapäivätoiminnan valtionosuus perustuu kunnille myönnettyyn suoritepäätökseen. 
Valtionosuuden peruste muodostuu suoritteina käytettävien ohjaustuntien lukumäärän ja 
ohjaustunnin yksikköhinnan tulosta. Yksikköhinta on kaikille kunnille sama. Vuonna 2019 se 
on 26,00 euroa/ohjaustunti. Suorite- ja yksikköhintapäätös tehdään valtion talousarvion 
rajoissa. Käyttökustannuksiin myönnetään opetus- ja kulttuuritoimesta annetun lain 
(1705/2009) 19 §:n mukaan valtionosuutta 57 prosenttia kunnalle valtionosuuden laskemisen 
perusteeksi vahvistetun tuntimäärän ja ohjaustunnin hinnan tulosta. Rahoituspäätös tehdään 
varainhoitovuotta edeltävän vuoden joulukuussa. 

Suorite- ja valtionosuuspäätös tehdään vain kerran per varainhoitovuosi. Rahoitusta ei tar-
kisteta toteutuneen tuntimäärän perusteella. Toteutunut tuntimäärä otetaan kuitenkin huo-
mioon tehtäessä seuraavan vuoden suoritepäätöstä.

2 3   Suoritteiden määräytyminen 

Aamu- ja iltapäivätoiminnan vuoden 2019 rahoituksen perusteena käytettävät suoritepäätök-
set perustuvat toteutuneisiin ohjaustunteihin, jotka kunta Ilmoittaa syksyn 20.9. tilastointipäi-
vänä jälkikäteen edelliseltä lukuvuodelta. Tilastointipäivänä 20.9.2018 kunnat ilmoittivat toteu-
tuneet ohjaustunnit lukuvuodelta 2017–2018 (syyslukukausi 2017 ja kevätlukukausi 2018).
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Lähtökohtaisesti vuoden 2019 valtionosuuden perusteeksi aamu- ja iltapäivätoimintaan kun-
nille on myönnetty ohjaustuntien määrä, joka perustuu kunnan syyslukukauden 2017 toteutu-
neisiin tuntimääriin sekä kevätlukukauden 2018 toteutuneisiin tuntimääriin (keskimäärin 3 tai 
4 tuntia/päivä) seuraavasti:

• Kevään 2019 ohjaustunnit = kevätlukukauden 2018 toteutuneet ohjaustunnit (keskimäärin 
3 ja/tai 4 tuntia/päivä). 

• Syksyn 2019 ohjaustunnit = syksyn 2017 toteutuneet ohjaustunnit (keskimäärin 3 ja/tai 4 
tuntia/päivä). 

Mikäli kunta ei ole toteuttanut aamu- ja iltapäivätoimintaa syyslukukaudella 2017 tai kevät-
lukukaudella 2018, niin silloin syksyn 2017 ohjaustuntien määrän sijasta on käytetty kunnan 
ilmoittamaa arvioitua tuntimäärää syksylle 2018. Vastaavasti kevään 2018 ohjaustuntien 
määrän sijasta on käytetty kunnan ilmoittamaa arvioitua tuntimäärää keväälle 2019. 

Jos kunta ei ole arvioinut toteuttavansa kevätlukukauden 2018 aikana aamu- ja iltapäivätoi-
mintaa niin vuoden 2019 valtionosuuden perustetta laskettaessa on käytetty kevään 2018 
ohjaustuntien määränä arvoa nolla. Vastaavasti, jos kunta on arvioinut toteuttavansa aamu- 
ja iltapäivätoiminnan syksystä 2018 alkaen, niin syksyn 2017 ohjaustuntien määrän sijasta on 
käytetty kunnan ilmoittamaa arvioitua tuntimäärää syksylle 2018. 

Myönnettäessä ohjaustuntien määrää vuoden 2019 valtionosuuden perusteeksi, toteutu-
neet ohjaustunnit lukuvuodelta 2017–2018 on kuitenkin tasattu talousarvion ohjaustunti-
määrään kertoimella 0,9365 

Raportti aamu- ja iltapäivätoiminnan valtionosuuden laskennallisesta perusteesta 

https://vos.oph.fi/rap/vos/v19/v55yk6vnms19.html
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3. PERUSOPETUS 

3 1   Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 

Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusope-
tusta sekä oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta. Kunta voi järjestää 
palvelut itse, yhdessä muiden kuntien kanssa tai hankkia palvelut muulta luvan saaneelta 
opetuksen järjestäjältä. 

Kuntien välistä yhteistyötä varten voidaan perustaa kuntayhtymä. Kunta voi lisäksi järjestää 
perusopetukseen valmistavaa opetusta, lisäopetusta, perusopetuksen 7–9 vuosiluokkien 
yhteydessä annettavaa joustavan perusopetuksen toimintaa sekä perusopetusta muille kuin 
oppivelvollisille. 

Valtioneuvosto voi myöntää rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle luvan perusopetuslaissa 
tarkoitetun opetuksen järjestämiseen. Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että opetuk-
sen järjestäminen perustuu erityiseen koulutus- tai sivistystarpeeseen ja että opetuksen 
järjestäjä ja kunta, jossa opetusta järjestetään, ovat sopineet asiasta. Lupa vieraskielisen 
opetuksen, erityisopetuksen, erityiseen maailmankatsomukselliseen tai kasvatusopilliseen 
järjestelmään perustuvan opetuksen ja kansanopistossa muille kuin oppivelvollisille annet-
tavan opetuksen järjestämiseen voidaan myöntää alueellisen tai valtakunnallisen koulutus- 
tai sivistystarpeen perusteella, vaikka opetuksen järjestäjä ei ole tehnyt edellä tarkoitettua 
sopimusta. Lupa voidaan myöntää myös ulkomailla järjestettävää opetusta varten.

Pääosa esi- ja perusopetuksen valtionosuusrahoituksesta yhdistettiin vuoden 2010 alusta 
osaksi kuntien peruspalvelujen valtionosuutta, jota hallinnoi valtiovarainministeriö. Vuoden 
2015 alusta kuntien peruspalvelujen tehtäväkohtaiset valtionosuusperusteet yhdistettiin 
yhdeksi kokonaisuudeksi. Valtionosuus perustuu kunnan ikäluokittaisiin perushintoihin ja 
ikäluokkiin kuuluvien kunnan asukkaiden määriin sekä kunnan olosuhteisiin perustuviin 
lisäyksiin ja lisäosiin. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoima osa esi- ja perusopetuksen rahoituksesta mää-
räytyy opetuksen järjestäjän oppilasta kohden määräytyvien rahoitusperusteiden mukaan. 

3 2   Valtiovarainministeriön hallinnoima rahoitus 

3 2 1   Esi- ja perusopetuksen valtionosuus osana kunnan 
peruspalvelujen valtionosuutta 

Kunnille myönnettävä esi- ja perusopetuksen valtionosuus on osa kunnan peruspalvelujen 
valtionosuutta, jonka myöntää valtiovarainministeriö. Rahoituksesta säädetään kunnan perus-
palvelujen valtionosuudesta annetussa laissa (1704/2009) ja sen muutoksessa (676/2014), joka tuli 
voimaan 1.1.2015 alkaen. 

Kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosentti vuonna 2019 on 25,37 %. Kunnan omarahoi-
tusosuus vuonna 2019 on 3 524,51 euroa asukasta kohden. Kunnan peruspalvelujen  
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valtionosuuden laskenta perustuu kunnan valtionosuustehtävien laskennallisiin kustannuk-
siin, sisältäen mm. esi- ja perusopetuksen. Kunnan peruspalvelujen valtionosuuden lasken-
nalliset kustannukset saadaan laskemalla yhteen tulot, jotka saadaan kertomalla ikäluokit-
taiset perushinnat asianomaisiin ikäluokkiin kuuluvien kunnan asukkaiden määrillä. Näin 
saatuun summaan lisätään kunnan sairastavuuden, työttömyyden, vieraskielisyyden, kaksikieli-
syyden, saaristoisuuden, asukastiheyden ja koulutustaustan perusteella määritellyt laskennalli-
set kustannukset. 

Perushinnat määrätään erikseen seuraaville ikäluokille: 

1) 0–5-vuotiaat 
2) 6-vuotiaat 
3) 7–12-vuotiaat 
4) 13–15-vuotiaat 
5) 16–18-vuotiaat 
6) 19–64-vuotiaat 
7) 65–74-vuotiaat 
8) 75–84-vuotiaat 
9) 85 vuotta täyttäneet ja vanhemmat. 

Kunnalle myönnetään lisäksi syrjäisyyden, työpaikkaomavaraisuuden ja saamelaisten kotiseu-
tualueen kunnan lisäosat. 

3 2 2   Kotikuntakorvaukset 

Koska kunnan peruspalvelujen valtionosuudet maksetaan kunnille kunkin kunnan oppilas- ja 
muiden ikäluokkien perusteella, järjestelmä edellyttää kotikuntalaskutusta oppilaan käy-
dessä koulua muussa kuin oman kunnan koulussa (toisen kunnan, kuntayhtymän, valtion tai 
yksityisen ylläpitämässä oppilaitoksessa). Oppilaan kotikunnalle on säädetty velvollisuus 
maksaa kotikuntakorvausta 6–15-vuotiaasta tai muusta oppivelvollisuuttaan suorittavasta 
oppilaasta sille opetuksen järjestäjälle, jonka opetukseen oppilas on osallistunut. Valtiova-
rainministeriö hoitaa kotikuntalaskutuksen keskitetysti hallinnollisena palveluna ns.  
Clearing-järjestelmällä. 

Kuntien peruspalvelujen valtionosuusuudistuksen johdosta kuntakohtaisista kotikuntakorva-
usten perusteista on 2015 alkaen siirrytty yhteen valtakunnalliseen perusteeseen. Kotikunta-
korvaus määräytyy kuntien ja muiden opetuksen järjestäjien esi- ja perusopetuksen toteutu-
neiden kustannusten perusteella erikseen 6-, 7–12- ja 13–15-vuotiaille. Valtiovarainministeriö 
vahvistaa kotikuntakorvauksen laskennan perusteena olevan kotikuntakorvauksen perusosan 
vuosittain. Kotikuntakorvauksen perusosa vuonna 2019 on 6 600,17 euroa. 

Kotikuntakorvaus saadaan kertomalla kotikuntakorvauksen perusosa 6-vuotiaiden oppi-
laiden osalta kertoimella 0,61, 7–12-vuotiaiden osalta kertoimella 1,00 ja 13–15-vuotiaiden 
osalta kertoimella 1,60. Muulle oppivelvolliselle oppilaalle (16-vuotiaat) kotikuntakorvaus 
määräytyy 13–15-vuotiaiden kotikuntakorvausperusteen mukaan. Kotikuntakorvaus kunnalle 
on 100 % ja vuodesta 2015 alkaen muulle opetuksen järjestäjälle kuin kunnalle se on 94 %. 

Kotikuntaa vailla olevien ja ahvenanmaalaisten osalta valtio maksaa kotikuntakorvauksen 
opetuksen järjestäjälle. Kielikoulujen kotikuntaa vailla olevien osalta kotikuntakorvaus on 
57 %. Valtio maksaa myös yksityisille opetuksen järjestäjille kotikuntakorvauksiin liittyvän 
arvonlisäveron osuuden, joka vuonna 2019 on 3,81 %. 
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Erikoissairaanhoidossa olevan, koulukotiopetuksen ja lastensuojelun vuoksi sijoitetun oppi-
laan kotikuntakorvaus voidaan laskuttaa erikseen keskimääräisiin tai toteutuneisiin netto-
kustannuksiin asti oppilaan opetus- tai koulupäivien mukaan. 

Kotikuntakorvauksen perusteena olevat oppilaat ja niiden kotikunnat määräytyvät varain-
hoitovuotta edeltävää vuotta edeltävän vuoden lopun tilanteen (31.12.) mukaan. Vuoden 2019 
kotikuntakorvaukset määräytyvät tilanteen 31.12.2017 oppilaiden määrän ja oppilaiden koti-
kuntien mukaan. Kotikuntakorvauksia ei tarkisteta rahoitusvuoden lopussa. 

Siirtymätasaus vuosina 2015–2019

Muille opetuksen järjestäjille kuin kunnille maksetaan siirtymätasausta, jos kotikunta-
korvauksen vähennys on suurempi kuin kolme prosenttia kotikuntakorvauksen määrästä 
(676/2014, siirtymäsäännös). 

Lisätietoja antaa tarvittaessa valtiovarainministeriössä: 

Ville Salonen 029 553 0388 
Markku Nissinen 029 553 0314 

3 3   Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoima rahoitus 

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää esi- ja perusopetukseen rahoitusta sellaisen toimin-
nan osalta, jota valtiovarainministeriön hallinnoima kuntien ikäluokkapohjainen valtionosuus 
ei kata. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimasta rahoituksen osuudesta säädetään 
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa (1705/2009). 

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoima esi- ja perusopetuksen rahoituksen piiriin  
kuuluvat: 

• lisäopetuksen rahoitus 
• maahanmuuttajille järjestettävän perusopetukseen valmistavan opetuksen rahoitus 
• muille kuin oppivelvollisille järjestettävän esi- ja perusopetuksen rahoitus 
• perusopetuksen aineopetuksen rahoitus 
• pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaiden lisärahoitus 
• sisäoppilaitoslisä 
• koulukotikorotus 
• joustavan perusopetuksen lisärahoitus 
• rahoitus yksityisen opetuksen järjestäjän toiminnan aloittamiseen 
• ulkomailla järjestettävän perusopetuslain mukaisen opetuksen rahoitus 
• yksityisten opetuksen järjestäjien harkinnanvaraiset avustukset 

Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää hallinnoimastaan rahoituksesta järjestäjäkohtaisesti.

3 3 1   Rahoituksen määräytyminen 

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä rahoitus perustuu pääsääntöisesti oppilasmääriin 
ja oppilasta kohti vuosittain vahvistettaviin yksikköhintoihin. Varainhoitovuoden rahoitus  



20 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS - YKSIKKÖHINTOJEN JA RAHOITUKSEN MÄÄRÄYTYMINEN VUONNA 2019

lasketaan varainhoitovuotta edeltäneen tilastointipäivän 20.9. oppilasmäärän mukaan. 
Vuoden 2019 rahoituksen laskennassa on käytetty tilastointipäivän 20.9.2018 oppilasmääriä, 
jotka opetuksen järjestäjät ovat ilmoittaneet Tilastokeskuksen oppilastiedonkeruussa.

Edellä mainitusta poiketen opetus- ja kulttuuriministeriön hallinonalalta rahoitettavan 
perusopetukseen valmistavan opetuksen rahoitus perustuu läsnäolokuukausien määrään 
ja läsnäolokuukautta kohden määrättyyn yksikköhintaan ja oppivelvollisuusiän ylittäneiden 
perusopetuksen rahoitus sekä perusopetuksen aineopetuksen rahoitus kurssimäärään ja 
kurssia kohden määrättyyn yksikköhintaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoiman rahoituksen yksikköhintojen laskennan perus-
teena on valtiovarainministeriön vuosittain vahvistama kotikuntakorvauksen perusosa, josta 
johdetaan esi- ja perusopetuksen yksikköhinnat käyttäen rahoituslain mukaisia kertoimia.

Vuonna 2019 yksikköhintoja laskettaessa kotikuntakorvauksen perusosasta (6 600,17) vähen-
netään pysyvänä säästönä kuitenkin 320,77 euroa. Yksityisen perusopetuksen järjestäjän 
yksikköhintaa korotetaan arvonlisäveron osuudella, joka on 3,81 prosenttia vuonna 2019. 

Lisäksi vuosien 2017–2019 rahoituksessa huomioidaan kilpailukykysopimuksen mukainen 
lomarahojen väliaikaista alentamista vastaava vaikutus alentamalla kuntien ja kuntayhty-
mien valtionosuuden laskennassa käytettävää rahoitus-/valtionosuusprosenttia. Kunnille ja 
kuntayhtymille myönnetään tällöin perusopetuksen järjestämiseen valtionosuutta 98,97 pro-
senttia valtionosuuden laskennallisesta perusteesta. Valtionosuusprosentin alentaminen ei 
koske kuitenkaan joustavan perusopetuksen lisärahoitusta. 

Lisäopetuksen rahoitus 

Opetuksen järjestäjälle myönnetään lisäopetukseen rahoitusta euromäärä, joka saadaan, 
kun kotikuntakorvauksen perusosasta vähennetään 320,77 euroa ja erotus kerrotaan luvulla 
1,26 ja perusopetuksen lisäopetuksen oppilasmäärällä. Opetuksen järjestäjälle myönnettävä 
yksikköhinta vuonna 2019 on 7 912,04 euroa ja yksityiselle opetuksen järjestäjälle 8 213,49 
euroa. 

Niistä lisäopetuksen oppilaista, jotka ovat oppivelvollisuusaikanaan olleet pidennetyn oppi-
velvollisuuden piirissä, saa myös pidennettyä oppivelvollisuutta vastaavaa lisärahoitusta. 

Oppilasmäärät kerätään Tilastokeskuksen syksyn (20.9.) oppilastiedonkeruulomakkeilla.

Maahanmuuttajille järjestettävän perusopetukseen valmistavan opetuksen 
rahoitus

Perusopetukseen valmistavan opetuksen rahoitus kytketään vuosittaisen laskentapäivän 
oppilasmäärän sijasta läsnäolokuukausien määrään. Läsnäolokuukaudella tarkoitetaan 
perusopetukseen valmistavassa opetuksessa 30 kalenteripäivän pituista ajanjaksoa, jona 
oppilas on ollut opetuksen järjestäjän oppilaana. 

Varainhoitovuoden rahoitus maksetaan valmistavassa opetuksessa arvioidun suoritemäärän 
perusteella. Arvio perustuu varainhoitovuotta edeltävää vuotta edeltävän vuoden toteumaan 
eli toteutuneiden läsnäolokuukausien määrään eli vuoden 2019 ennakollisen rahoituksen las-
kennassa on suoritemääränä käytetty vuonna 2017 toteutuneiden perusopetukseen valmista-
van opetuksen läsnäolokuukausien määrää. 
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Arvioon perustuvat rahoitukset tarkistetaan toteutuneiden suoritteiden mukaisiksi varainhoi-
tovuotta seuraavaa vuotta seuraavana vuonna (esim. vuoden 2019 arvioitu rahoitus tarkiste-
taan toteutumaa vastaavaksi vuonna 2021). 

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi opetuksen järjestäjän hakemuksesta muuttaa arviota mer-
kittävän muutoksen perusteella. Hakemus on tehtävä varainhoitovuotta edeltävän vuoden 
syyskuun loppuun mennessä.

Perusopetukseen valmistavan opetuksen rahoituksen perusteeksi voidaan hyväksyä yhden 
oppilaan osalta enintään yhdeksän läsnäolokuukautta. Tällöin opetuksen laajuuden on vas-
tattava yhden vuoden oppimäärää, joten keskimäärin yhtenä rahoitukseen oikeuttavana läs-
näolokuukautena opetusta tulisi olla 6–10-vuotiailla 100 h ja tätä vanhemmilla 111 h. 

Mikäli yksityisen opetuksen järjestäjän järjestämisluvassa on perusopetukseen valmistavan 
opetuksen osalta määritelty opiskelijoiden sallittu enimmäismäärä, voidaan varainhoitovuonna 
rahoituksen perusteeksi hyväksyä enintään kuukausimäärä, joka saadaan, kun luvan osoittama 
opiskelijoiden enimmäismäärä kerrotaan luvulla yhdeksän. Opetuksen järjestäjän on huoleh-
dittava, että toiminta on järjestämisluvan mukaista myös toiminnan laajuuden osalta.

Toteutuneiden läsnäolokuukausien arvio- ja toteumatietojen ilmoittaminen rahoitusta varten:

Yksikköhinta saadaan, kun kotikuntakorvauksen perusosasta vähennetään 320,77 euroa ja 
erotus kerrotaan luvulla 0,186. Opetuksen järjestäjälle myönnetään perusopetukseen val-
mistavan opetuksen rahoitusta euromäärä, joka saadaan kertomalla valtion talousarvion 
rajoissa vahvistettu yksikköhinta (1 167,97 euroa/yksityisen 1 212,47 euroa) läsnäolokuu-
kausien lukumäärällä. 
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Oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetus eli aikuisten perusopetus (koko 
oppimäärää suorittavat) 

Perusopetuslain 46 §:ssä tarkoitetun muiden kuin oppivelvollisten (aikuisten), perusope-
tuksen koko oppimäärää suorittavien rahoitus kytketään suoritettujen kurssien määrään. 
Rahoitusjärjestelmän muutos mahdollistaa viiveettömän toiminnan aloituksen ja rahoituksen 
arvioidulla volyymilla. 

Aikuisten perusopetuksessa kurssin hinta on jatkossa järjestäjäneutraali. Kurssin yksik-
köhinta on sama riippumatta siitä, järjestetäänkö opetusta sisäoppilaitoksessa vai muussa 
oppilaitoksessa (esimerkiksi iltalukiot). Erillinen sisäoppilaitoslisä maksetaan kuitenkin 
edelleen sisäoppilaitoksessa majoittuvien opiskelijoiden osalta. 

Varainhoitovuoden rahoitus maksetaan aikuisten perusopetuksessa arvioidun suoritemäärän 
perusteella. Arvio perustuu varainhoitovuotta edeltävää vuotta edeltävän vuoden toteumaan 
eli toteutuneiden kurssien määrään eli vuoden 2019 ennakollisen rahoituksen laskennassa 
on suoritemääränä käytetty vuonna 2017 toteutuneiden aikuisten perusopetuksen kurssien 
määrää. Arvioon perustuvat rahoitukset tarkistetaan toteutuneiden suoritteiden mukaisiksi 
varainhoitovuotta seuraavaa vuotta seuraavana vuonna (esim. vuoden 2019 arvioitu rahoitus 
tarkistetaan toteutumaa vastaavaksi vuonna 2021). 

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi opetuksen järjestäjän hakemuksesta muuttaa arviota mer-
kittävän muutoksen perusteella. Hakemus on tehtävä varainhoitovuotta edeltävän vuoden 
syyskuun loppuun mennessä.

Suoritettujen kurssien arvio- ja toteumatietojen ilmoittaminen rahoitusta varten: 
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Rahoitukseen oikeuttavien opiskelijakohtaisten aikuisten perusopetuksen kurssien määrää 
rajoitetaan, koska tavoitteena on opiskelijan tehokas eteneminen perusopetuksesta edelleen 
toisen asteen koulutukseen ja/tai työelämään. 

Aikuisten 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 luku- ja kirjoitustaitovaiheen 
opetuksen. 

Mikäli yksityisen opetuksen järjestäjän järjestämisluvassa on määritelty aikuisten perusope-
tuksen osalta opiskelijoiden sallittu enimmäismäärä, varainhoitovuoden rahoituksen perus-
teeksi voidaan hyväksyä enintään kurssimäärä, joka saadaan, kun luvan osoittama opiske-
lijoiden enimmäismäärä kerrotaan luvulla 30. Opetuksen järjestäjän on huolehdittava, että 
toiminta on järjestämisluvan mukaista myös toiminnan laajuuden osalta. 

Yksikköhinta saadaan, kun kotikuntakorvauksen perusosasta vähennetään 320,77 euroa ja 
erotus kerrotaan luvulla 0,046. Opetuksen järjestäjälle myönnetään aikuisten perusopetuk-
sen rahoitusta euromäärä, joka saadaan kertomalla valtion talousarvion rajoissa vahvistettu 
yksikköhinta (288,85 euroa/yksityisen 299,86 euroa) kurssien lukumäärällä. 

5-vuotiaat esiopetuksen oppilaat, jotka ovat pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä

Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien niiden esiopetuksen oppilaiden, jotka täyttävät 
viisi vuotta esiopetuksen alkamisvuonna, rahoituksen tasoa määräävä kerroin on 1,41. Yksik-
köhinta vuonna 2019 on 8 853,95 euroa (yksityisten 9 191,29 euroa). 

Näiden oppilaiden rahoitus muodostuu jatkossakin kahdesta osasta: 5-vuotiaiden pidennetyn 
oppivelvollisuuden esiopetuksen rahoituksesta sekä pidennetyn oppivelvollisuuden lisärahoi-
tuksesta. Oppilasmäärät kerätään Tilastokeskuksen syksyn (20.9.) oppilastiedonkeruulomak-
keilla. 

Kaksivuotisen esiopetuksen ensimmäinen vuosi (yksityiset ns. kielikoulut) 

Valtionosuusrahoitusta myönnetään niiden oppilaiden osalta, jotka täyttävät viisi vuotta 
esiopetuksen alkamisvuonna sellaisille yksityisille opetuksen järjestäjille, joilla on järjestä-
misluvassaan lupa järjestää kaksivuotista esiopetusta. Valtionosuus on sama, kotikuntakor-
vauksen vastaava summa, jonka valtionvarainministeriö maksaa 6-vuotiaista. Vuonna 2019 
yksikköhinta yksityisille opetuksen järjestäjille on 3 928,73 euroa. 

Oppilasmäärät kerätään Tilastokeskuksen syksyn (20.9.) oppilastiedonkeruulomakkeilla. 

Perusopetuksen aineopetuksen rahoitus (yksittäiset oppiaineet) 

Aineopetuksen valtionosuusrahoitusta myönnetään tilanteissa, joissa suoritetaan yksi tai 
useampi perusopetuksen oppimäärään kuuluva oppiaine, mutta ei koko oppimäärää. Aine-
opetuksen yksikköhinta määrätään vuosittain talousarvion rajoissa. Rahoitus on erillinen 
aikuisten perusopetuksesta. Aineopetuksen suoritetut kurssit kerätään Tilastokeskuksen 
syksyn (20.9.) oppilastiedonkeruulomakkeilla. Vuoden 2019 rahoituksen laskennan suorite-
määrä eli kurssien lukumäärät ovat ajalta 1.8.2017–31.7.2018.
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Opetuksen järjestäjälle myönnetään perusopetuksen aineopetukseen rahoitusta euromäärä, 
joka saadaan kertomalla valtion talousarvion rajoissa vahvistettu yksikköhinta (227,48 
euroa/yksityisen 236,15 euroa) yksittäisten oppiaineiden kurssien lukumäärällä. 

Pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaiden lisärahoitus 

Perusopetuslain 25 §:n 2 momentissa tarkoitetun pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä 
olevien oppilaiden perusrahoituksen (6–15-vuotiaiden valtionvarainministeriön rahoitus ja 
6–16-vuotiaiden kotikuntakorvaukset sekä 5-vuotiaiden esiopetusoppilaiden ja yli 16-vuotiai-
den opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus) lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää rahoi-
tusta opetuksen järjestäjälle. Pidennetyn oppivelvollisuuden lisärahoitus ei koske maahan-
muuttajien valmistavan opetuksen oppilaita, oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetuksen 
eikä aineopetuksen oppilaita. 

Muiden kuin vaikeimmin kehitysvammaisten osalta lisärahoituksen euromäärä saadaan, kun 
kotikuntakorvauksen perusosasta vähennetään 320,77 euroa ja erotus kerrotaan muiden 
kuin vaikeimmin kehitysvammaisten osalta luvulla 2,97 ja pidennetyn oppivelvollisuuden 
oppilasmäärällä. Vaikeimmin kehitysvammaisten osalta kotikuntakorvauksen perusosasta 
vähennetään 320,77 euroa ja erotus kerrotaan luvulla 4,76 ja vaikeimmin kehitysvammais-
ten oppilaiden määrällä. Kunnalle, kuntayhtymälle ja kyseiseen opetukseen luvan saaneelle 
yksityiselle opetuksen järjestäjälle myönnetyn pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaiden lisä-
rahoituksen kokonaismäärä saadaan laskemalla em. tulot yhteen. 

Vuonna 2019 vaikeimmin kehitysvammaisten oppilaiden yksikköhinta on 29 889,94 euroa 
oppilasta kohti ja muiden kuin vaikeimmin kehitysvammaisten vammaisoppilaiden yksik-
köhinta on 18 649,82 euroa. Yksityisen opetuksen järjestäjän arvonlisäverolliset 3,81 %:lla 
korotetut yksikköhinnat ovat vastaavasti 31 028,75 ja 19 360,38 euroa oppilasta kohti. 

Sisäoppilaitoslisä 

Jos perusopetuslain mukainen opetus järjestetään sisäoppilaitoksessa, myönnetään ope-
tuksen järjestäjälle sisäoppilaitokseen kuuluvan majoituksen ja ruokailun saavien oppilaiden 
osalta rahoitusta euromäärä, joka saadaan, kun kotikuntakorvauksen perusosasta vähenne-
tään 320,77 euroa ja erotus kerrotaan luvulla 0,46 ja sisäoppilaitoksessa majoitettujen oppi-
laiden määrällä. Vuonna 2019 sisäoppilaitoslisä on 2 888,52 euroa oppilasta kohti ja yksityi-
sen opetuksen järjestäjän arvonlisäverollinen yksikköhinta on 2 998,58 euroa. 

Sisäoppilaitoslisä koskee kansanopistoissa järjestettävää perusopetusta ja niitä yksityisiä 
opetuksen järjestäjiä, jotka opetuksen järjestämisluvan perusteella järjestävät opetusta 
sisäoppilaitoksessa. Sisäoppilaitoslisä määräytyy varainhoitovuotta edeltävän vuoden 20.9. 
oppilasmäärän mukaan. 

Koulukotikorotus 

Yksityiselle perusopetuksen järjestäjälle, jonka perusopetuksen järjestämisluvan mukaisena 
erityisenä koulutustehtävänä on koulukotiopetuksen järjestäminen, myönnetään koulukotiope-
tusta saavista oppilaista lisärahoituksena euromäärä, joka saadaan, kun kotikuntakorvauksen 
perusosasta vähennetään 320,77 euroa ja erotus kerrotaan luvulla 1,86 ja koulukotiopetusta 
saavien oppilaiden määrällä. Vuonna 2019 koulukotikorotuksen yksikköhinta on 11 679,68 euroa 
oppilasta kohden. Yksityisen opetuksen järjestäjän yksikköhinta on 12 124,68 euroa. 
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Joustavan perusopetuksen lisärahoitus 

Perusopetuslain 5 §:n mukaan kunta voi järjestää kunnan päättämässä laajuudessa perus-
opetuksen 7–9 vuosiluokkien yhteydessä annettavaa joustavan perusopetuksen toimintaa. 
Opetusta ja toimintaa toteutetaan pienryhmämuotoisesti osaksi koulussa ja osaksi työpai-
koilla tai muissa oppimisympäristöissä ohjattuna opiskeluna. Lisäksi käytetään nuorten 
tukimuotoja, kuten ongelmien varhaista havaitsemista ja varhaisen puuttumisen keinoja sekä 
yksilöllisesti kohdennettuja tuki- ja neuvontapalveluja. Toimintaa toteutetaan moniammatilli-
sena yhteistyönä. Perusopetuksen perusrahoituksen lisäksi opetuksen järjestäjälle voidaan 
myöntää joustavan perusopetuksen toiminnasta aiheutuviin lisäkustannuksiin lisärahoitusta 
euromäärä, joka saadaan, kun joustavan perusopetuksen toimintaan osallistuvien oppilaiden 
määrä kerrotaan toimintaa varten oppilasta kohden määrätyllä yksikköhinnalla.

Vuodelle 2019 opetus- ja kulttuuriministeriö on valtion talousarvion rajoissa vahvistanut 
joustavan perusopetuksen yksikköhinnaksi 2 980,23 euroa oppilasta kohti. 

Joustavan perusopetuksen toimintaan vuonna 2019 maksetaan rahoitusta 139 kunnalle 
yhteensä 1 973 oppilaasta. 

Yksityisen opetuksen järjestäjän alkava ja laajeneva toiminta

Yksityisen opetuksen järjestäjän alkavan ja laajenevan toiminnan rahoitusta koskevaa sään-
nöstä on tarkennettu vastaamaan vakiintunutta käytäntöä. Rahoitus myönnetään, kun jär-
jestäjälle myönnetään järjestämislupa tai kun järjestämislupaa laajennetaan tai kun opetus 
laajennetaan uudelle luokka-asteelle. Rahoitusta maksetaan aloittamiskuukauden alusta 
sen varainhoitovuoden loppuun, jolta järjestäjälle ei makseta esi- ja perusopetuksen kotikun-
takorvausta. 

Opetushallitus pyytää rahoituksen määräytymiseen tarvittavat tiedot opetuksen järjestäjiltä 
erillisillä kyselyillä. 

Ulkomailla järjestettävän perusopetuslain mukaisen opetuksen rahoitus 

Perusopetuslain mukaiseen ulkomailla järjestettävään opetukseen opetuksen järjestäjälle 
myönnetään rahoituksena euromäärä, joka saadaan, kun kotikuntakorvauksen perusosasta 
vähennetään 320,77 euroa ja erotus kerrotaan luvulla 1,23 ja oppilasmäärällä. Yksikköhinta 
vuonna 2019 on 7 723,66 euroa ja yksityisten järjestäjien yksikköhinta on 8 017,93 euroa  
Oppilaskohtaista rahoitusta voidaan korottaa tai alentaa valtioneuvoston ja opetus- ja kult-
tuuriministeriön asetuksella. Alennus tai korotus voi olla enintään 20 %.

3 3 2   Valtionavustukset 

Yksityisten opetuksen järjestäjien harkinnanvaraiset avustukset 

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi valtion talousarvion rajoissa myöntää harkinnanvaraista 
avustusta yksityiselle opetuksen järjestäjälle, jonka kustannukset ovat sille määrätyn eri-
tyisen koulutustehtävän perusteella tai muusta erityisestä syystä huomattavasti keskimää-
räistä korkeammat. Avustusta voidaan myöntää myös valtionosuusjärjestelmän muutosten 
vaikutuksen tasoittamiseen. Avustus maksetaan muun valtionosuusrahoituksen mukana 
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kuukausittain. Harkinnanvaraisesta avustuksen hakemisesta ja hakuajasta tiedotetaan yksi-
tyisille opetuksen järjestäjille erikseen vuosittain. 

3 3 3   Oppilas- ja opiskelijamäärien laskeminen 

Esi- ja perusopetuksen ennakollinen rahoitus 2019 määräytyy edellä kerrotulla tavalla 
oppilasta kohden määrättyjen yksikköhintojen ja 20.9.2018 oppilasmäärän mukaan lukuun 
ottamatta perusopetukseen valmistavan opetuksen ja aikuisten perusopetuksen rahoitusta. 
Rahoituslaissa tarkoitetun perusopetuksen rahoituksen tarkistamisesta luovuttiin vuonna 
2016 (48 a § 29.12.2016/1486), mikä tarkoittaa sitä, että rahoitus varainhoitovuodelle määräy-
tyy varainhoitovuotta edeltäneen vuoden syyskuun 20. päivän oppilasmäärän mukaan, eikä 
enää kahden vuoden keskiarvona. 

Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa ja aikuisten perusopetuksessa rahoitus mää-
räytyy edellä kuvatulla tavalla. 
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4. LUKIOKOULUTUS

4 1   Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää kunnalle, kuntayhtymälle, rekisteröidylle yhtei-
sölle tai säätiölle luvan lukiokoulutuksen järjestämiseen. Lupa voidaan myöntää myös ulko-
mailla järjestettävää opetusta varten. Järjestämisluvassa määrätään kunnat, joissa kou-
lutusta järjestetään, opetuskieli, koulutuksen järjestämismuoto, erityinen koulutustehtävä 
sekä muut tarpeelliset koulutuksen järjestämiseen liittyvät ehdot. Järjestämisluvan saanei-
den kunnallisten ja yksityisten lukiokoulutuksen järjestäjien lisäksi lukiokoulutusta voivat 
järjestää myös valtion oppilaitokset ja yliopistojen harjoittelukoulut.

Vuonna 2019 järjestämisluvan saaneita kunnallisia tai yksityisiä lukiokoulutuksen 
valtionosuuden/ rahoituksen saajia on 260. Lisäksi lukiokoulutusta järjestetään kolmessa 
valtion koulussa ja 8 yliopistojen harjoittelukoulussa (normaalikoulussa).

Tässä luvussa käsitellään kunnille, kuntayhtymille ja yksityisille koulutuksen järjestäjille 
lukiokoulutuksen käyttökustannuksiin myönnettävää valtionosuusrahoitusta, joka määräy-
tyy opiskelijaa kohden määrätyn yksikköhinnan ja koulutuksen järjestäjän lukiokoulutuksen 
opiskelijamäärän tulosta.

4 2   Yksikköhinnan määräytyminen

Lukiokoulutuksen yksikköhinta on järjestäjäkohtainen. Järjestäjäkohtaiset yksikköhinnat 
lasketaan lukiokoulutuksen keskimääräisen yksikköhinnan pohjalta. Vuoden 2019 keski-
määräinen yksikköhinta on laskettu vuoden 2016 kustannusten perusteella. Vuodesta 2019 
alkaen lukiokoulutuksen erityisten koulutustehtävien ja valtakunnallisten kehittämistehtä-
vien rahoitus ei perustu enää koulutuksen järjestäjän yksikköhintaan tehtävään korotukseen, 
vaan tehtävien rahoitus myönnetään erillisenä lisärahoituksena. Lisärahoitukseen käytettävä 
rahamäärä, 1,57 prosenttia lukiokoulutuksen valtakunnallisista kustannuksista, on vähen-
netty lukiokoulutuksen keskimääräisen yksikköhinnan laskentapohjasta. Erityisten koulutus-
tehtävien ja valtakunnallisten kehittämistehtävien lisärahoituksen taso vastaa aiempina vuo-
sina erityisiin koulutustehtäviin yksikköhintojen korotuksena myönnetyn rahoituksen tasoa. 
Lisäksi lukiokoulutuksen keskimääräiseen yksikköhintaan vaikuttaa valtiontalouden säästö-
toimet, joidenka vaikutuksesta lukiokoulutuksen vuoden 2019 laskennallista keskimääräistä 
yksikköhintaa alennetaan 16,7 prosentin suuruisesti. 

Valtioneuvosto on vahvistanut lukiokoulutuksen vuoden 2019 keskimääräiseksi yksikköhinnaksi 
5 906,12 euroa /opiskelija. Keskimääräinen yksikköhinta vahvistetaan arvonlisäverottomana. 

4 2 1   Järjestäjäkohtaisen yksikköhinnan määräytymisen yleiset 
perusteet

Järjestäjäkohtaisia kunnille ja kuntayhtymille määrättäviä yksikköhintoja porrastetaan kou-
lutuksen järjestäjän lukiokoulutusta nuorten oppimäärän mukaan suorittavien ja sisäoppi-
laitosmuotoisesti suorittavien opiskelijoiden kokonaismäärän perusteella, kuten jäljempänä 
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tunnusluvun laskennan yhteydessä selvitetään. Yksityisen koulutuksen järjestäjän yksik-
köhinta on sama kuin sen kunnan yksikköhinta, jossa koulutus pääasiassa järjestetään. Jos 
kunta ei järjestä lukiokoulutusta, yksityisen lukiokoulutuksen järjestäjän yksikköhinta laske-
taan samalla tavalla kuin kunnan yksikköhinta. Yksityisten koulutuksen järjestäjien yksikkö-
hintaan lisätään arvonlisäveron osuus, joka vuonna 2019 on 3,71 prosenttia yksikköhinnasta.

4 2 2   Tunnusluvun laskenta

Lukioiden yksikköhintojen laskentaa varten määritellään koulutuksen järjestäjän tunnusluku. 
Tunnusluku lasketaan nuorten oppimäärän mukaan lukiokoulutusta suorittavien ja sisäoppi-
laitosmuotoisesti suorittavien opiskelijoiden kokonaismäärän perusteella. Laskennassa käy-
tetään varainhoitovuotta edeltävän vuoden 20.9. tilastointipäivän opiskelijamäärää eli vuoden 
2019 yksikköhintoja laskettaessa tilastointipäivän 20.9.2018 opiskelijamäärää.

Mikäli koulutuksen järjestäjä järjestää lukiokoulutusta sekä suomen että ruotsin kielellä, niin 
tunnusluku lasketaan erikseen suomenkielistä ja erikseen ruotsinkielistä koulutusta varten. 
Koulutuksen järjestäjän tunnusluku on kieliryhmittäin laskettujen tunnuslukujen opiskelija-
määrillä painotettu keskiarvo. 

Tunnusluku on 100, mikäli koulutuksen järjestäjän lukiokoulutusta nuorten oppimäärän 
mukaan suorittavien ja sisäoppilaitosmuotoisesti suorittavien opiskelijoiden lukumäärä on 
vähintään 200. Mikäli opiskelijoiden määrä on alle 200 opiskelijaa ja vähintään 60 opiskeli-
jaa, niin tunnuslukua korotetaan opiskelijaa kohti luvulla, joka saadaan kaavasta 0,4 x (200 
- lukiossa opiskelevien määrä). Jos opiskelijoiden määrä on alle 60 opiskelijaa, tunnuslukua 
korotetaan lisäksi luvulla, joka saadaan kaavasta 2,1 x (60 - lukioissa opiskelevien määrä). 
Tunnuslukua korotetaan kuitenkin enintään luvulla 106.

Jos yksikköhinnan laskennassa korotetun tunnusluvun piiriin kuulunut lukiokoulutus on vuo-
sien 2008–2012 aikana siirtynyt kuntien yhdistymisellä syntyvälle kunnalle taikka koulutuk-
sen järjestämisluvan muutoksella osaksi toisen kunnan tai kuntayhtymän lukiokoulutusta, 
niin tunnusluku lasketaan edelleen erikseen kullekin entiselle lukiokoulutuksen järjestäjälle. 
Yhdistyneen koulutuksen järjestäjän tunnusluku saadaan laskettujen tunnuslukujen opiske-
lijamäärien painotettuna keskiarvona. Yhdistyneen koulutuksen järjestäjän tunnusluvun las-
kenta edellä mainitulla tavalla edellyttää, että korotetun tunnusluvun piiriin kuulunut lukio ja 
sen tunnusluvun korottamisen edellytykset säilyvät.

4 2 3   Yksikköhinnan laskenta

Lukion yksikköhinta lasketaan kertomalla koulutuksen järjestäjän tunnusluku lukion kes-
kimääräisellä yksikköhinnalla ja jakamalla luvulla 100. Näin saatu yksikköhinta kerrotaan 
valtakunnallisella tasauskertoimella, jolla tasataan tunnusluvusta aiheutuvien korotus-
ten vaikutus lukion keskimääräiseen yksikköhintaan, koska korotuksilla ei lisätä valtion ja 
kuntien rahoitusosuutta keskimääräisestä yksikköhinnasta. Vuonna 2019 tasauskerroin on 
0,9396455. 

Laskentakaava koulutuksen järjestäjän yksikköhinnan laskentaan on seuraava: tasausker-
roin (0,9396455) x keskimääräinen yksikköhinta (5 906,12) x tunnusluku : 100. 

Mikäli lukiokoulutuksen järjestäjän tehtäväksi on määrätty järjestää lukiokoulutusta sisä-
oppilaitoksessa, yksikköhintaa korotetaan sisäoppilaitokseen kuuluvan majoituksen ja ruo-
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kailun saavien opiskelijoiden osalta euromäärällä, joka on 44 prosenttia lukiokoulutuksen 
keskimääräisestä yksikköhinnasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi lisäksi korottaa yksikköhintaa erityisestä muusta syystä 
kuin lukiolle myönnetyn erityisten koulutustehtävän perusteella (yksikköhinnan harkinnan-
varainen korotus). Mahdollinen korotus lisätään tunnusluvun mukaiseen tasattuun yksikkö-
hintaan.

4 2 4   Aikuisten oppimäärän mukaan lukiokoulutusta suorittavien 
yksikköhinta

Aikuisten oppimäärän mukaan lukion koko oppimäärää suorittavien yksikköhinta on 65 
prosenttia koulutuksen järjestäjälle lukion opiskelijaa kohden määrätystä yksikköhinnasta 
lukuun ottamatta sisäoppilaitoksessa koulutusta saavia opiskelijoita 

Esimerkki järjestäjäkohtaisen yksikköhinnan laskennasta 

4 3   Lukiokoulutuksen rahoituksen määräytyminen

Lukiokoulutuksen ennakollinen rahoitus määräytyy edellä mainitulla tavalla opiskelijaa 
kohden määrätyn yksikköhinnan ja varainhoitovuotta edeltävän vuoden lukiokoulutuksen 
opiskelijamäärän tulosta. Rahoitus lasketaan erikseen nuorten oppimäärän mukaan lukiota 
suorittaville opiskelijoille, aikuisten oppimäärän mukaan lukiota suorittaville opiskelijoille ja 
sisäoppilaitosmuotoisessa lukiokoulutuksessa lukiota suorittaville opiskelijoille. 

Lukiokoulutuksen rahoituksen piiriin sisältyy myös yksittäistä oppiainetta tai yksittäisiä 
oppiaineita suorittavien opiskelijoiden kurssit. Aineopintojen rahoitus koskee aineopiskelijoi-
den aikuisille annettavan opetuksen tuntijaon mukaisesti suorittamia lukion pakollisia kurs-
seja ja syventävinä opintoina tarjottuja valtakunnallisia kursseja. Aineopintojen kurssit eivät 
kuulu kuitenkaan rahoituksen piiriin, mikäli kurssin suorittanut opiskelija on luettu tilastoin-
tipäivänä rahoituksen perusteena olevaksi suoritteeksi toisen oppilaitoksen tai koulutusmuo-
don oppilas-, opiskelija- tai opiskelijan opiskeluoikeuden perusteella määräytyvissä amma-
tillisen koulutuksen opiskelijavuositiedoissa (RahL 1705/2009 48§, RahA 1766/2009 23a §).

Rahoituksen laskentaa ja määräytymistä varten aineopiskelijoiden suorittamat kurssit muu-
tetaan laskennalliseksi opiskelijamääräksi. Laskennassa käytetään lähinnä laskenta-aikaa 
päättyneen lukuvuoden suoritettujen kurssien määriä. Vuoden 2019 rahoituksen laskennassa 
käytetään aineopiskelijoiden laskennallista määrää, joka on laskettu aikavälillä 1.8.2017–
31.7.2018 suoritetuista aineopiskelun kursseista. Suoritettujen kurssien määrä muutetaan 
opiskelijamääräksi jakamalla lukuvuoden aikana suoritettujen kurssien kokonaismäärä 
luvulla 15, mikä on aikuisille tarkoitetun lukion kokonaiskurssimäärä 44 jaettuna lukiossa 
luvulla 3.

Rahoituksen määräytymistä varten aineopiskelun laskennallinen opiskelijamäärä lasketaan 
yhteen lukion koko oppimäärää aikuisille tarkoitetun lukiokoulutuksen oppimäärän mukaan 
opiskelevien opiskelijoiden määrän kanssa ja saatu opiskelijamäärä kerrotaan yksikköhin-
nalla, joka on 65 prosenttia koulutuksen järjestäjälle lukion opiskelijaa kohden määrätystä 
yksikköhinnasta.

https://vos.oph.fi/cgi-bin/tiedot2.cgi?saaja=5983;tnimi=vos/v19/v06yt7s19.lis
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Lukiokoulutuksen rahoitus tarkistetaan varainhoitovuoden (tilastointipäivien 20.1.2019 ja 
20.9.2019) opiskelijamäärän mukaiseksi varainhoitovuoden loppuun mennessä. Kertojaopis-
kelijamäärät painotetaan siten, että tilastointipäivän 20.1. opiskelijamäärä painotetaan luvulla 
7/12 ja tilastointipäivän 20.9. opiskelijamäärä luvulla 5/12. Myös aineopiskelun laskennallinen 
opiskelijamäärä tarkistetaan varainhoitovuoden 2019 loppuun mennessä. Laskenta perustuu 
aikavälillä 1.8.2018–31.7.2019 suoritettujen kurssien määrään.

4 4   Erityisten koulutustehtävien ja valtakunnallisten 
kehittämistehtävien rahoitus

Lukiokoulutuksen järjestäjille, joille on järjestämisluvan mukaan myönnetty erityinen koulu-
tustehtävä tai valtakunnallinen kehittämistehtävä, myönnetään lisärahoitusta. Lisärahoituk-
seen on käytettävissä 1,57 prosenttia lukiokoulutuksen valtakunnallisista kokonaiskustan-
nuksista. Lisärahoitusta ei kuitenkaan myönnetä sellaiselle koulutuksen järjestäjälle, joka 
perii opiskelijoilta lukiolain 28 §:n 4 momentissa tarkoitettuja maksuja.

Koulutuksen järjestäjän erityisen koulutustehtävän rahoitus määräytyy sillä perusteella, 
mikä on koulutuksen järjestäjän erityisen tehtävän opiskelijamäärän suhteellinen osuus 
kaikkien koulutuksen järjestäjien erityisten koulutustehtävien opiskelijamääristä. Lisäksi eri-
tyisille koulutustehtäville on määrätty laskennassa käytettävä painokerroin.

Erityisen koulutustehtävän opiskelijamäärää painotetaan seuraavilla kertoimilla:

1) koulutus, joka tähtää International Baccalaureate -tutkinnon suorittamiseen 0,22;
2) liikunta- tai urheilupainotteinen koulutus, kuvataidepainotteinen koulutus,  0,15; 
    musiikkipainotteinen koulutus, tanssipainotteinen koulutus  
3) muu koulutus         0,05.

Rahoituksen laskennassa käytetään varainhoitovuotta edeltävän tilastointipäivän 20.9 opis-
kelijamääriä. Mikäli tilastointipäivän opiskelijamäärä ylittää lukiokoulutuksen järjestämis-
lupaan kirjatun erityisen koulutustehtävän rahoituksen perusteena olevan opiskelijamää-
rän enimmäismäärän, niin silloin rahoitus määräytyy järjestämisluvan enimmäismäärän 
mukaan.

Vuoden 2019 rahoitus lasketaan seuraavasti. Erityisten tehtävien lukioiden erityisten kou-
lutustehtävien 20.9.2018 opiskelijamäärät tai järjestämisluvan enimmäismäärät kerrotaan 
alakohtaisilla painokertoimilla. Erityisiin koulutustehtäviin käytettävissä oleva rahamäärä 
jaetaan erityisten koulutustehtävien painotettujen opiskelijamäärien suhteellisina osuuksina 
painotettujen opiskelijamäärien yhteenlasketusta summasta. Erityisen koulutustehtävän 
mukaisen toiminnan käynnistyessä ja sitä seuraavana kahtena rahoitus lasketaan arvioidun 
opiskelijamäärän mukaan. Toteutuneen ja arvioidun opiskelijamäärän erotus varainhoito-
vuotena otetaan huomioon kyseistä varainhoitovuotta seuraavan vuoden suoritteita lasket-
taessa. 

Erityisen koulutustehtävän lisärahoitus kattaa myös ennen 1.8.2018 voimassa olevien erityis-
ten koulutustehtävien opiskelijoiden erityisen koulutustehtävän rahoituksen, mikäli opiske-
lijat ovat aloittaneet opintonsa ennen 1.8.2018 ja heidän opintonsa ovat vielä kesken vuonna 
2019 ja/tai vuonna 2020. 
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Valtakunnallisen kehittämistehtävän rahoitus jaetaan opetus- ja kulttuuriministeriön päätök-
sen mukaisesti.

Erityisen koulutustehtävän ja valtakunnallisen kehittämistehtävän rahoituksesta ei tehdä 
päätöstä rahoituksen tarkistamisesta varainhoitovuoden lopussa, vaikka lukiokoulutuk-
sen muu valtionosuusrahoitus edelleen tarkistetaan varainhoitovuoden (tilastointipäivien 
20.1.2018 ja 20.9.2018) opiskelijamäärän mukaiseksi varainhoitovuoden loppuun mennessä.

4 5   Maahanmuuttajille ja vieraskielisille järjestettävän 
lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen rahoitus

Valmistavan koulutuksen rahoitus määräytyy koulutuksen järjestäjän valmistavaa koulutusta 
saavien opiskelijoiden määrän ja opiskelijaa kohti määrätyn yksikköhinnan tulosta. Valmista-
van koulutuksen yksikköhinta perustuu lukiokoulutuksen keskimääräiseen yksikköhintaan. 
Valmistavan koulutuksen yksikköhinta saadaan kertomalla lukiokoulutuksen keskimääräinen 
yksikköhinta luvulla 1,21. Valmistavan koulutuksen vuoden 2019 yksikköhinta on 7 146,41 
euroa /opiskelija. 

Aikuisten oppimäärän mukaan valmistavaa koulutusta suorittavien opiskelijoiden yksikkö-
hinta on 65 prosenttia asianomaiselle koulutuksen järjestäjälle opiskelijaa kohden määrä-
tystä valmistavan koulutuksen yksikköhinnasta lukuun ottamatta sisäoppilaitoksessa koulu-
tusta saavia opiskelijoita. 

Sisäoppilaitoksessa koulutusta saavien opiskelijoiden yksikköhintana käytetään myös aikuis-
ten oppimäärän mukaan valmistavaa koulutusta suorittavien opiskelijoiden osalta koulutuk-
sen järjestäjän alentamatonta nuorten valmistavan koulutuksen yksikköhintaa. Lisäksi yksik-
köhintaa korotetaan sisäoppilaitokseen kuuluvan majoituksen ja ruokailun saavien valmista-
van koulutuksen opiskelijoiden osalta euromäärällä, joka on 44 prosenttia lukiokoulutuksen 
keskimääräisestä yksikköhinnasta.



32 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS - YKSIKKÖHINTOJEN JA RAHOITUKSEN MÄÄRÄYTYMINEN VUONNA 2019

5. AMMATILLINEN KOULUTUS

5 1   Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

Ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestäminen edellyttää opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön myöntämää tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupaa. Järjestämislupa voidaan 
myöntää hakemuksesta kunnalle, kuntayhtymälle, rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle. 
Ammatillisia tutkintoja ja koulutusta voidaan opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä jär-
jestää myös valtion oppilaitoksissa tai Suomen solmiman valtiosopimuksen perusteella.

Järjestämisluvassa määrätään mm. 

• tutkinnot, joita koulutuksen järjestäjällä on oikeus myöntää ja joihin se voi järjestää tutkin-
tokoulutusta 

• oikeudesta järjestää valmentavaa koulutusta. Koulutuksen järjestäjä voi järjestää myös 
järjestämisluvan mukaisiin tutkintoihin liittyvää ammatillista osaamista syventävää ja täy-
dentävää koulutusta.

• oikeudesta järjestää tutkintoja ja koulutusta työvoimakoulutuksena. Järjestämislupa voi-
daan myös rajata koskemaan vain työvoimakoulutusta. 

• toiminta-alueesta, jonka osaamistarpeisiin koulutuksen järjestäjän toiminta ensisijaisesti 
vastaa. Toiminta-alueen lisäksi tutkintoja ja koulutusta voi järjestää myös muualla Suo-
messa, ei kuitenkaan Ahvenanmaan maakunnassa.

• opiskelijavuosien vähimmäismäärästä 
• koulutuksen järjestäjän oikeudesta järjestää sisäoppilaitosmuotoista koulutusta ja vanki-

laopetusta.

Luvassa voidaan määrätä 

• oikeudesta järjestää oppisopimuskoulutuksena kaikkia tutkintorakenteeseen kuuluvia tut-
kintoja sekä ammatillista osaamista syventävää tai täydentävää koulutusta.

• velvollisuudesta järjestää tutkintoja ja valmentavaa koulutusta vaativaan erityiseen 
tukeen oikeutetuille opiskelijoille sekä huolehtia erityisen tuen kehittämis-, ohjaus- ja 
tukitehtävistä.

• myös muista velvoitteista, jos koulutuksen saatavuuden turvaaminen tai muut tutkintojen 
ja koulutuksen järjestämiseen liittyvät syyt sitä edellyttävät. 

5 2   Rahoituksen säädösperusta

• Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 ja laki ammatillisesta koulutuksesta annetun 
lain muuttamisesta 547/2018 

• Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1705/2009 ja lait opetus- ja kulttuuritoimen 
rahoituksesta annetun lain muuttamisesta 532/2017 ja 548/2018

• Asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1766/2009 ja asetus opetus- ja kulttuuri-
toimen rahoituksesta annetun asetuksen muuttamisesta 487/2017

• Asetus ammatillisesta koulutuksesta 673/2017 ja asetus ammatillisesta koulutuksesta 
annetun asetuksen 20 §:n muuttamisesta 138/2018
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• Asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1766/2009 
• OKM:n asetus ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista 682/2017 ja 

asetus OKM:n asetuksen muuttamisesta 415/2018
• Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus eräiden oppilailta ja opiskelijoilta perittävien mak-

sujen perusteista annetun opetusministeriön asetuksen muuttamisesta 681/2017
• Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus oppisopimuskoulutuksessa olevan opiskelijan opin-

tososiaalisista etuuksista 679/2017

5 3  Ammatillisen koulutuksen rahoituksen määrärahat 
varainhoitovuonna 2019 

Ammatillisen koulutuksen valtionosuuden/rahoituksen saajia vuonna 2019 on yhteensä 154.

Ammatillisen koulutuksen määräraha jakautuu laskennalliseen perus- ja suoritusrahoituk-
seen ja avustuksina myönnettävään strategiarahoitukseen. 

TAULUKKO 1  AMMATILLISEN KOULUTUKSEN MÄÄRÄRAHA VARAINHOITOVUONNA 2019 

Ammatillisen koulutuksen määrärahan jakautuminen 
vuonna 2019

Määräraha 
yhteensä

Ensikertainen 
suoritepäätös 
14.12.2018

Jaetaan varain-
hoitovuoden 
aikana

  milj. € milj. € milj. €

Ammatillisen koulutuksen rahoitus ml. alv 1759,759364    

Alv-korvaukset 26,998364 26,998364  

Ammatillisen koulutuksen määräraha yht. pl. alv 1732,761    

Strategiarahoitus 33,884   33,884

Laskennallinen rahoitus pl. alv 1698,877    

Perusrahoitus yht. 95 % 1613,93315    

Ensikertaisen suoritepäätöksen harkinnanvarainen 
perusrahoitus

14,50125 14,50125  

Suoriteperusteinen perusrahoitus yht. (ilman teknistä 
kiky-kohdennusta ja varainhoitovuoden jakovara- ja oikaisu-
vähennystä)

1599,4319    

Tekninen kiky-kohdennus (+) 10,272    

Suoriteperusteinen perusrahoitus yht. (ilman varainhoito-
vuoden jakovara- ja oikaisuvähennystä, sisältäen teknisen 
kiky-lisäyksen)

1609,7039    

Varainhoitovuoden jako- ja oikaisuvara (-) 12   12

Suoriteperusteinen perusrahoitus yht. (jakovara- ja oikaisu-
vähennyksen jälkeen, sisältäen teknisen kiky-lisäyksen)

1597,7039    

Suoriteperusteinen perusrahoitus yht. (teknisen 
kiky-kohdennuksen sekä jako- ja oikaisuvaravähennyk-
sen jälkeen)

1587,4319 1587,4319  

Suoritusrahoitus 84,94385 84,94385  

Laskennallinen rahoitus + alv (sisältää perusrahoituksen 
harkinnanvaraisen korotuksen)

1725,875364 1713,875364 12

Strategiarahoitus (avustuspäätöksin varainhoitovuoden 
aikana)

33,884   33,884

Laskennallisella perus- ja suoritusrahoituksella jaetaan koulutuksen järjestäjille 98 % 
ammatillisen koulutuksen määrärahasta ja strategiarahoituksella 2 %. Laskennallisesta 
rahoituksesta perusrahoituksen osuus on 95 % ja suoritusrahoituksen osuus 5 %.
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Perusrahoituksesta noin 98 % jaetaan tavoitteellisten opiskelijavuosien perusteella ensiker-
taisella päätöksellä. Perusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuksena jaetaan noin 14,5 
miljoonaa euroa. Oikaisu- ja jakovaraksi varainhoitovuodelle jaettavaksi jätetään 12 miljoo-
naa euroa. 

Suoritusrahoitus jaetaan koulutuksen järjestäjille vuoden 2017 painotettujen tutkintopistei-
den perusteella.

Arvonlisäverokorvaus perustuu vuodelta 2017 ilmoitettuun yksityisten järjestäjien arvonlisä-
verokulujen kokonaismäärään. Yksityisten järjestäjien alv-korvaus jaetaan myönnetyn perus-
rahoituksen suhteessa. 

TAULUKKO 2  SUORITEPÄÄTÖKSEN LASKENNAN SUORITE- JA EUROMÄÄRÄT V  2019 

RAHOITUKSEN LASKENTA Ensikertainen suoritepäätös 14.12.2018  

Toteutuneet opiskelijavuodet 2017 yhteensä                      195 093   

Painotetut toteutuneet opiskelijavuodet 2017 213 987   

Tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä 2019                           178 470   

     - Josta työvoimakoulutuksen osuus                         8 600   

Painotettu tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä 2019 195 427   
Vuoden 2019 tavoitteellisten opiskelijavuosien profiilikerroin k.a.                                      1,0950   

Perusrahoituksen laskenta 2019  

     Toteutuneet painotetut tutkintojen suorituspisteet 2017 yhteensä                      3 536 917   
     Perusrahoitus + tekninen kiky-lisäys 1 597 703 903   

     Kiky-vähennyksen peruste (kunnallisten järjestäjien painotetut tavoitteelliset opiskelijavuodet 
yhteensä 2019)

137 925   

     Kunnallisten järjestäjien kiky-vähennys 10 272 002   

     Suoriteperusteinen perusrahoitus                         1 587 431 903   
     Perusrahoituksen harkinnanvarainen korotus yhteensä (euroa) 14 501 250   
     PERUSRAHOITUS yhteensä (ensikertainen suoritepäätös) 1 601 933 153   
     Painotetun tavoitteellisen opiskelijavuoden hinta 2019 (€/painotettu opiskelijavuosi) 8 175,47   
Suoritusrahoituksen laskenta 2019  

     Toteutuneet painotetut tutkintojen suorituspisteet 2017 yhteensä                      3 536 917   
     Suoritusrahoitus yhteensä 84 943 846   

     Painotetun suorituspisteen hinta 2019 (€/suorituspiste) 24,02   
Arvonlisäverokorvauksen laskenta 2019  

     Arvonlisäverokorvausten määräraha (yksityisten järjestäjien ilmoitetut arvonlisäverot 2017, €) 26 998 359   
     Arvonlisäverokorvausten jakoperuste (yksityisten järjestäjien perusrahoitus yhteensä 2019, €) 482 524 795   

     Laskennallinen arvonlisäverokorotus perusrahoitukseen (%) 5,60 %

Mahdollisissa oikaisuissa ja korjauksissa ja koulutuksen järjestäjille varainhoitovuoden 2019 
aikana myönnettävässä perusrahoituksen lisäpäätöksissä käytetään ensikertaisen pää-
töksen mukaista painotetun opiskelijavuoden hintaa, joka on 8 175,47 €/painotettu opiske-
lijavuosi ja mahdollisissa suoritusrahoituksen oikaisuissa suorituspisteen hintana 24,02 €/
suorituspiste. 
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5 4  Koulutuksen järjestäjän rahoituksen laskenta vuonna 
2019 

Ammatillisen koulutuksen määräraha jaetaan koulutuksen järjestäjille OKM:n suoritepäätös-
ten mukaisesti. Ensikertainen päätös on tehty 14.12.2018 ja siinä on jaettu ammatillisen kou-
lutuksen järjestäjille perus- ja suoritusrahoitus ja arvonlisäverokorvaus. Varainhoitovuoden 
aikana OKM: tulee tekemään päätökset strategiarahoituksen myöntämisestä ja varainhoito-
vuodelle jaettavaksi jätetyn osuuden kohdentamisesta. Vaikuttavuusrahoitusosioita ei sisälly 
vielä vuoden 2019 rahoitukseen.

Ensikertaisella päätöksellä jaettu perusrahoitus= (0,95 x Laskennallinen rahoitus – Harkin-
nanvarainen korotus) – Varainhoitovuodelle jaettavaksi jätetty perusrahoitus

Ensikertaisen päätöksen laskennassa käytetyt euromäärät (kts taulukko 1): 

• Laskennallinen rahoitus = 1,699 mrd. €
• Harkinnanvarainen rahoitus =14,5 milj. €
• Tekninen kiky-lisäys = 10,27 milj. €
• Kunnallisilta järjestäjiltä perusrahoituksesta vähennettävä kiky-vähennys 10,27 milj. €
• Varainhoitovuodelle jaettavaksi jätetty perusrahoitusosuus= 12 milj. €
 
5 4 1       Koulutuksen järjestäjän perusrahoitus lasketaan seuraavasti:

Koulutuksen järjestäjän perusrahoituksena myönnettävä rahoitus perustuu profiilikertoi-
mella painotettujen tavoitteellisten opiskelijavuosien osuuteen kaikkien järjestäjien painote-
tuista tavoitteellisista opiskelijavuosista sekä hakemuksesta myönnettävään harkinnanvarai-
seen korotukseen. 

Koulutuksen järjestäjän perusrahoitus varainhoitovuodelle 2019, € = Harkinnanvarai-
nen rahoitus, € + ((0,95 x Laskennallinen rahoitus, € - Harkinnanvarainen rahoitus, €) 
x Järjestäjän vuoden 2019 tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä x (Järjestäjän vuoden 
2017 toteutunut painotettu opiskelijavuosimäärä / Järjestäjän vuoden 2017 toteutunut 
painottamaton opiskelijavuosimäärä) / Kaikkien järjestäjien vuoden 2019 painotettu 
opiskelijavuosimäärä yhteensä)

Koulutuksen järjestäjän toteutuneen opiskelijavuosimäärän laskenta vuodelta 2017

• ammatillinen peruskoulutus (painotettu keskiarvo) opiskelijamäärä 2017 
• oppisopimuskoulutuksena järjestetyn ammatillisen peruskoulutuksen ja lisäkoulutuksen 

(aritmeettinen keskiarvo) opiskelijamäärä 2017
• oppilaitosmuotoisen lisäkoulutuksen opiskelijatyövuosimäärä 2017
• erikoisoppilaitosten opiskelijatyöpäivät vuonna 2017 muutettuna opiskelijavuosiksi jaka-

malla luvulla 190 (opiskelijatyöpäivät muutettu opiskelijatyövuosiksi)

Koulutuksen järjestäjäkohtaisesti opiskelijavuosien määräytyminen on tarkistettavissa 
OPH:n valtionosuudet yksikön www-sivujen raporteilta:

Perus- ja suoritusrahoituksen järjestäjäkohtainen laskenta vuodelle 2019

https://vos.oph.fi/cgi-bin/tiedot1r.cgi?tnimi=vos/v19/v06yt7s19.lis
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5 4 2   Koulutuksen järjestäjän suoritusrahoitus lasketaan seuraavasti: 

Koulutuksen järjestäjän suoritusrahoitus perustuu kustannusryhmän, tutkintotyypin ja poh-
jakoulutuksen kertoimilla painotettujen vuoden 2017 tutkintojen osuuteen kaikkien järjestä-
jien painotetuista tutkinnoista 

Koulutuksen järjestäjän suoritusrahoitus varainhoitovuodelle 2019, € = Laskennallinen rahoi-
tus, € x 0,05 x (Järjestäjän vuoden 2017 tutkintojen painotettu pistemäärä / Kaikkien järjestä-
jien vuoden 2017 tutkintojen painotettu pistemäärä yhteensä) 

Järjestäjäkohtaisesti suorituspisteiden/rahoituksen määräytyminen on tarkistettavissa 
OPH:n valtionosuudet yksikön www-sivujen raportilta v92yts19.lis:

Perus- ja suoritusrahoituksen järjestäjäkohtainen laskenta vuodelle 2019

Koulutuksen järjestäjän tutkintojen määrät kustannusryhmittäin on tarkistettavissa OPH:n 
rahoituslaskennan valmistelutaulukosta (Vuoden 2019 rahoituksen perusteena käytetyt tut-
kintotiedot vuodelta 2017): 

Järjestäjäkohtaiset v.2017 suoritetut ammatillisen koulutuksen tutkintomäärät kustannus-
ryhmittäin 

Koulutuksen järjestäjän tutkintojen määrät tutkinnoittain on tarkistettavissa OKM:n suori-
tepäätösten valmistelutaulukon liitteestä 2 (rahoituksen laskennassa käytetyt aineistot (taulu 
2.11.):

https://minedu.fi/suoritepaatosten-valmistelu

https://minedu.fi/documents/1410845/7010237/Liite+2_Rahoituksen+laskennassa+k%C3%

5 5   Järjestäjän profiilikerroin ja kustannusryhmien 
kertoimien asettaminen 

Järjestäjän profiilikerroin on järjestäjän vuoden 2017 painotettujen opiskelijavuosien ja 
painottamattomien opiskelijavuosien välinen suhde. Painotetut opiskelijavuodet lasketaan 
kertomalla järjestäjän eri kustannusryhmien mukaiset opiskelijavuodet ko. kustannus-
ryhmän kertoimella. Vuoden 2019 rahoituslaskelmassa käytetyt kertoimet ovat opetus- ja 
kulttuuriministeriön asetuksen ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteiden 
(682/2017) mukaisia. Vuonna 2019 koulutuksen ja tutkintojen, erityisen tuen järjestämisen, 
majoituksen ja henkilöstökoulutuksen osalta on tiettyjä poikkeuksia, jotka on kuvattu tar-
kemmin asetuksen siirtymäsäännöksissä (15–18 §).

Järjestäjäkohtaisen profiilikertoimen määräytyminen on tarkistettavissa OPH:n valtionosuu-
det yksikön www-sivujen raporteilta v92yt7s18.lis:

Perus- ja suoritusrahoituksen järjestäjäkohtainen laskenta vuodelle 2019

https://vos.oph.fi/cgi-bin/tiedot1r.cgi?tnimi=vos/v19/v06yt7s19.lis
http://www02.oph.fi/asiakkaat/rahoitus/rahjulk19/tutkinnot2019.xlsx
http://www02.oph.fi/asiakkaat/rahoitus/rahjulk19/tutkinnot2019.xlsx
https://minedu.fi/suoritepaatosten-valmistelu
https://minedu.fi/documents/1410845/7010237/Liite+2_Rahoituksen+laskennassa+k%C3%25
https://vos.oph.fi/cgi-bin/tiedot1r.cgi?tnimi=vos/v19/v06yt7s19.lis
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5 5 1   Kustannusryhmien kertoimien ja muiden painokertoimien 
määrittäminen

Kustannusryhmien kertoimet on laskettu vuoden 2015 kustannustietojen perusteella. Tie-
topohjana on käytetty vuoden 2015 koulutusala- ja tutkintokohtaista porrastusta (20 kustan-
nusryhmää) ja kustannuksissa on otettu huomioon vain varsinaiset koulutuksen kustannuk-
set. Kustannusryhmien asettamisen lähtökohtana oli, että jatkossa tutkintoon johtavassa 
koulutuksessa olisi 20 sijasta viisi kustannusryhmää. Kullekin 20 porrastukselle laskettiin 
kustannus per opiskelijavuosi (opiskelija, opiskelijatyövuosi) ja katsottiin, mihin näistä vii-
destä kustannusryhmästä kukin sijoittuisi yksikkökustannuksensa perusteella. Tämän 
jälkeen laskettiin jokaisen viiden kustannusryhmän sisällä siihen kuuluvien tutkintojen 
kustannukset yhteen ja kustannukset jaettiin ryhmään kuuluvien tutkintojen opiskelijavuo-
sien yhteismäärällä, joka muodostaa kustannusryhmän yksikkökustannuksen. Indeksointia 
varten lasketaan vielä kaikkien tutkintojen kustannukset yhteen ja jaetaan opiskelijavuosien 
yhteismäärällä, jotta saadaan kaikkia tutkintoja koskevat yksikkökustannukset. Yksikkökus-
tannukset indeksoitiin siten, että kaikkien tutkintojen kertoimeksi tulee yksi, kunkin viiden 
kustannusryhmän kertoimeksi tulee ryhmän yksikkökustannuksen perusteella ykkösestä 
poikkeava kerroin (suurempi tai pienempi). Majoituksen korotuskertoimet on laskettu vastaa-
valla periaatteella vuoden 2015 majoituksen kustannuksista ja majoituksen osalta on säily-
tetty entinen kolmiportaisuus. 

Ei-tutkintoon johtavan koulutuksen kustannusryhmäkertoimet perustuvat myös viisipor-
taiseen kustannusryhmäjakoon ottaen huomioon sen, että niiden rahoitus maksetaan koko-
naisuudessaan perusrahoituksena. VALMA ja TELMA ovat kustannusryhmää kaksi vastaavia 
ja muu tutkintoon johtamaton koulutus on kustannusryhmää yksi vastaava, huomioiden, että 
koulutuksesta voidaan periä opiskelijamaksuja. 

Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen perusrahoitusta koskeva kerroin on asetettu siten, 
että valtionosuudella rahoitetaan 85 % kustannuksista ja 15 % olisi opiskelijamaksuilla katet-
tavaa, joka vastaa aiempaa käytäntöä. Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen suoritusrahoi-
tusta koskeva kerroin on asetettu siten, että opiskelijamaksuosuuden huomioimisen lisäksi 
otetaan huomioon se, että lisäkoulutuksessa tutkintoja ja tutkinnon osia syntyy aikaisemman 
osaamisen perusteella opiskelijavuotta kohden enemmän kuin perustutkintokoulutuksessa. 

Oppisopimuskoulutuksella ei ole omaa kerrointa vaan sitä rahoitetaan samalla painolla kuin 
muulla tavoinkin järjestettyä koulutusta. 

Erityisopetuksen korotuskerroin on pidetty entisessä tasossa. Vaativan erityisen tuen teh-
tävän korotuskertoimet on asetettu siten, että pelkästään vaativan erityisen tuen koulutusta 
järjestävien järjestäjien rahoituksen taso kokonaisuutena kerrointen puolesta säilyy enti-
senä. Rahoituksen taso voi yksittäisen järjestäjän osalta poiketa ylös- tai alaspäin. 

Henkilöstökoulutuksen alennuskertoimet on asetettu siten, että rahoituksesta laskennal-
lisesti 50 % olisi työnantajan osuutta ja 50 % valtionosuusrahoitusta. Tutkintoon johtavassa 
koulutuksessa henkilöstökoulutuksen suoritusrahoitus on valtionosuusrahoitusta, joka ote-
taan huomioon perusrahoituksen kertoimessa. Henkilöstökoulutuksen kertoimet ovat mii-
nusmerkkisiä (sekä tutkintoon johtavan että ei-tutkintoon johtavan) siitä syystä, että henki-
löstökoulutus on laskettu täysimääräisesti valtionosuusrahoituksessa mukana olevaksi siinä 
vaiheessa, kun suoritteet jaetaan kustannusryhmän mukaisiin ryhmiin. Siksi samat opiskeli-
javuodet vähennetään alennuskertoimella painotettuina, jotta päästään 50/50 % jakoon. 
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Suoritettuja tutkintoja pohjakoulutuksen perusteella painottavat kertoimet on asetettu siten, 
että ilman ammatillista pohjakoulutusta (ilman korkeakoulu, ammatillinen yms. tutkintoa) 
olevien tutkinnot ovat 72 pisteen arvoisia ja ennestään perusasteen jälkeisen tutkinnon  
(pl. ylioppilastutkinto) omaavien tutkinnot 18 pisteen arvoisia. Pohjakoulutuksen mukaiset 
painotukset 72 ja 18 on asetettu siten, että niitä käytetään myös siinä vaiheessa, kun rahoi-
tusta kohdennetaan suoritettujen tutkinnon osien osaamispisteiden määrän perusteella 
(vuodesta 2020 alkaen). Tätä porrastusta ei ole tutkinnon osien osaamispisteissä. 

5 6   Arvonlisäverokorvaus

Yksityisen koulutuksen järjestäjän saama arvonlisäverokorvaus määräytyy yksityisten jär-
jestäjien saaman perusrahoituksen suhteessa vuoden 2017 yksityisten koulutuksen järjes-
täjien kustannustiedon keruun yhteydessä ilmoittamista toteutuneista arvonlisäverokustan-
nuksista valtionosuudella rahoitetussa ammatillisessa koulutuksessa. 

Yksityisen koulutuksen järjestäjän arvonlisäverokorvaus = Koulutuksen järjestäjän perus-
rahoitus varainhoitovuodelle / Kaikkien yksityisten koulutuksen järjestäjien perusrahoitus 
varainhoitovuodelle x Kaikkien koulutuksen järjestäjien valtionosuudella rahoitetun ammatil-
lisen koulutuksen toteutuneiden arvonlisäverojen kokonaismäärä vuonna 2017

Järjestäjäkohtaisen arvonlisäverokorvauksen määräytyminen on tarkistettavissa OPH:n val-
tionosuudet yksikön www-sivujen raporteilta v92yt7s19.lis:

Arvonlisäverokorvauksen järjestäjäkohtainen laskenta vuodelle 2019

5 7   Kunnallisten koulutuksen järjestäjien perus-
rahoituksesta tehtävä ns  KIKY - vähennys

Laskettaessa perusrahoitusta varainhoitovuodelle 2019 ammatillisen koulutuksen määrära-
haan tehdään laskennallinen euromääräinen lisäys, joka on 10 272 000 euroa.

Tämän jälkeen kunkin ammatillisen koulutuksen järjestäjinä toimivan kunnan ja kuntayhty-
män (kunnallinen koulutuksen järjestäjä) rahoituksesta vähennetään euromäärä, joka saa-
daan, kun 10 272 000 euroa jaetaan ammatillisen koulutuksen järjestäjinä toimivien kuntien 
ja kuntayhtymien perusrahoituksen määräytymisperusteena käytettävillä suoritteilla ja ker-
rotaan kyseisen koulutuksen järjestäjän perusrahoituksen määräytymisperusteena käytettä-
villä suoritteilla.

Kunnallisen koulutuksen järjestäjän perusrahoituksesta vähennettävä euromäärä = Kun-
nallisen järjestäjän vuoden 2019 painotettu tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä / kaikkien 
kunnallisten järjestäjien vuoden 2019 painotettu tavoitteellinen kokonaisopiskelijavuosi-
määrä x 10 272 000 €

Järjestäjäkohtaisen kiky-vähennyksen määräytyminen on tarkistettavissa OPH:n val-
tionosuudet yksikön www-sivujen raporteilta v92yt7s19.lis:

Kiky-vähennyksen järjestäjäkohtainen laskenta vuodelle 2019

https://vos.oph.fi/cgi-bin/tiedot1r.cgi?tnimi=vos/v19/v06yt7s19.lis
https://vos.oph.fi/cgi-bin/tiedot1r.cgi?tnimi=vos/v19/v06yt7s19.lis
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5 8   Ammatillisen koulutuksen rahoituspäätös 

Koulutuksen järjestäjäkohtainen ammatillisen koulutuksen rahoituspäätös vuodelle 2019 
sisältää yhteenvedon käyttökustannuksiin myönnetystä valtionosuudesta eriteltynä perus- ja 
suoritusrahoitukseen ja arvonlisäverokorvaukseen. Ammatillisen koulutuksen rahoitus on 
laskennallista eikä rahoitusta tarkisteta jälkikäteen toteutuman mukaiseksi. 

Rahoituspäätöksessä on huomioitu jo kunnalliselle järjestäjälle tehty kiky-vähennys.

Järjestäjäkohtaisen rahoituksen määräytyminen on tarkistettavissa OPH:n Valtionosuu-
det-yksikön www-sivujen raporteilta YKSITYISKOHTAINEN LASKELMA KÄYTTÖKUSTAN-
NUKSIIN MYÖNNETYSTÄ VALTIONOSUUDESTA/RAHOITUKSESTA (EUROA) VUODELLE 2019:

Yksityiskohtainen laskelma myönnetystä rahoituksesta vuodelle 2019

Mahdollisissa oikaisuissa ja korjauksissa ja koulutuksen järjestäjille varainhoitovuoden 2019 
aikana myönnettävässä perusrahoituksen lisäpäätöksissä käytetään ensikertaisen pää-
töksen mukaista painotetun opiskelijavuoden hintaa, joka on 8 175,47 €/painotettu opiske-
lijavuosi ja mahdollisissa suoritusrahoituksen oikaisuissa suorituspisteen hintana 24,02 €/
suorituspiste.

https://vos.oph.fi/cgi-bin/tiedot1r.cgi?tnimi=vos/v19/vos6sl19.lis
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6. VAPAA SIVISTYSTYÖ

6 1   Rahoitettava toiminta

Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat kansalaisopistot, kansanopistot, opintokeskukset, lii-
kunnan koulutuskeskukset ja kesäyliopistot.

Vapaan sivistystyön rahoitus määräytyy vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) ja 
asetuksen (805/1998) mukaan. Rahoituksen saamisen ehtona on opetus- ja kulttuuriminis-
teriön myöntämä ylläpitämislupa, jossa määritellään oppilaitoksen koulutustehtävä ja muut 
koulutuksen järjestämiseen liittyvät ehdot. Vapaan sivistystyön lain mukainen ylläpitämis-
lupa voidaan myöntää kunnalle, kuntayhtymälle, rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle. 

Vuonna 2019 vapaan sivistystyön rahoituksen piirissä olevia oppilaitoksia on yhteensä 304, 
joista 77 kansanopistoa, 11 valtakunnallista ja 3 alueellista liikunnan koulutuskeskusta,  
180 kansalaisopistoa, 20 kesäyliopistoa ja 12 opintokeskusta.

Vapaan sivistystyön oppilaitosten järjestämän perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatil-
lisen koulutuksen rahoitus määräytyy kyseessä olevan koulutusmuodon rahoitusperusteiden 
mukaisesti.

6 2   Vapaan sivistystyön rahoituksen yleiset perusteet

Vapaan sivistystyön rahoitus perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämiin suorit-
teiden määriin ja suoritteita vastaaviin yksikköhintoihin. Suoritepäätökset tehdään valtion 
talousarvion rajoissa. 

Vuoden 2019 rahoitusta ei varsinaisesti tarkisteta, mutta siltä osin kuin ylläpitäjille on myön-
netty ylläpitäjän arvion perusteella rahoitusta maahanmuuttajan kotoutumissuunnitelmaan 
hyväksytylle koulutukselle ja toteutettu suoritemäärä tätä kyseistä koulutusta alittaa suori-
temäärän, joka siihen tarkoitukseen on myönnetty, opetus- ja kulttuuriministeriön on opetus- 
ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) perusteella määrättävä liikaa 
saatu määrä palautettavaksi. 

Vuoden 2019 yksikköhinnat perustuvat vuoden 2016 toteutuneisiin kustannuksiin. Lisäksi 
vapaan sivistystyön oppilaitosmuotokohtaisiin keskimääräisiin yksikköhintoihin vaikuttaa val-
tiontalouden säästötoimet, joiden vaikutuksesta yksikköhintoihin ei ole tehty joka vuosi kus-
tannustason muutoksesta aiheutuvaa indeksitarkistusta.

Vuonna 2018 voimaan tulleen vapaasta sivistystyöstä annetun lain muutoksen mukaan kan-
sanopiston, opintokeskuksen, kansalaisopiston tai kesäyliopiston ylläpitäjälle myönnetään 
100 prosentin valtionosuus sellaiseen oppilaitoksen ylläpitäjän järjestämään koulutukseen, 
joka on hyväksytty opiskelijan kotoutumissuunnitelmaan. 



41OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS - YKSIKKÖHINTOJEN JA RAHOITUKSEN MÄÄRÄYTYMINEN VUONNA 2019

6 3   Kansanopistot

Kansanopistot ovat kokopäiväistä opetusta antavia sisäoppilaitoksia, jotka järjestävät nuorille 
ja aikuisille omaehtoisia opintoja, edistävät opiskelijoiden opiskeluvalmiuksia sekä kasvatta-
vat heitä yksilöinä ja yhteiskunnan jäseninä. 

Kansanopistojen rahoitus määräytyy opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistaman opiskelija-
viikkojen määrän ja opiskelijaviikkoa kohden määrätyn yksikköhinnan perusteella.

6 3 1   Yksikköhinnan laskenta

Kansanopistojen vapaan sivistystyön korottamattoman yksikköhinnan pohja-arvo vuonna 
2019 on 252,14 euroa /opiskelijaviikko.

Yksikköhintaa korotetaan seuraavien tekijöiden perusteella (A 805/1998, 3§):

• opistossa majoitettujen opiskelijoiden opiskelijaviikkojen osalta 30 %
• vaikeasti vammaisten opiskelijaviikkojen osalta 97 % kansanopistoille, joiden pääasiallisen 

koulutustehtävän muodostaa vaikeasti vammaisille järjestettävä koulutus (ns. erityiskan-
sanopistot), ja 32 % kansanopistoille, joiden koulutustehtävään kuuluu osana vaikeasti 
vammaisille järjestettävä koulutus

• niistä opiskelijaviikoista, jotka osana kansanopiston ylläpitämisluvan mukaista koulutus-
tehtävää ovat työelämän aktiiviseen kansalaisuuteen ja työolojen kehittämiseen tarkoitet-
tua koulutusta tai erityisestä syystä määrättävää muuta erityistä koulutustehtävää, yksik-
köhintaa korotetaan 26 %

Yksikköhinta lasketaan seuraavasti:

(pohja-arvo x opiskelijaviikot + korotus -% x pohja-arvo x korotettavat opiskelijaviikot): opis-
kelijaviikot

Opiskelijaviikot otetaan huomioon vuosien 2015-2017 toteutuneiden opiskelijaviikkojen keski-
arvona.

Yksityisen kansanopiston ylläpitäjän yksikköhintaa korotetaan arvonlisäveron osalta  
6,85 %:lla (L 632/1998, 13 a §)

6 3 2   Rahoituksen määräytyminen

Kansanopistojen vuotuinen valtionosuuden peruste lasketaan kertomalla sille vahvistettu 
opiskelijaviikkojen määrä opiskelijaviikkoa kohden määrätyllä yksikköhinnalla. 

Yksityisille kansanopistoille myönnettävän valtionosuuden määrä on 57 prosenttia edellä 
mainitulla tavalla lasketusta valtionosuuden perusteesta ja kunnallisten kansanopistojen 
valtionosuuden määrä vuonna 2019 on 56,16 prosenttia valtionosuuden perusteesta. Edellä 
mainittu johtuu siitä, että vuoden 2019 valtionosuuspäätöksissä otetaan huomioon kilpailuky-
kysopimuksessa sovittu julkisen sektorin lomarahojen määräaikainen alentaminen  
30 prosentilla. Työnantajamaksujen alenemisen ja rahoitusvastuun muutosten vaikutus huo-
mioidaan alentamalla kuntien ja kuntayhtymien valtionosuuden laskennassa käytettävää 
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rahoitus-/valtionosuusprosenttia, jonka avulla valtionosuuden laskennallisesta perusteesta 
lasketaan valtionosuuden saajalle myönnettävän valtionosuuden määrä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi hakemuksesta myöntää kansanopiston ylläpitäjälle val-
tionosuutta enemmän kuin 57 %, jos oppilaitoksen luvan mukainen pääasiallinen koulutus-
tehtävä on vaikeasti vammaisille järjestettävä koulutus. Valtionosuuden määrä voi tässä 
tapauksessa olla enintään 80 prosenttia.

Opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistama opiskelijaviikkojen määrä perustuu kyseisen kan-
sanopiston aiempina vuosina toteutuneiden opiskelijaviikkojen määriin sekä valtion talousar-
viossa jaettavissa olevaan opiskelijaviikkojen kokonaismäärään. Opetus- ja kulttuuriministe-
riön rahoituksen perusteeksi vahvistamat opiskelijaviikkomäärät määräytyvät 90-prosentti-
sesti opistokohtaisten kiintiöiden mukaan, jolloin opistojen vuosien 2009-2013 toteutuneiden 
opiskelijaviikkojen keskiarvo suhteutetaan kaikkien opistojen keskiarvoista yhteenlaskettuun 
määrään ja rahoitusvuodelle jaettavissa olevien opiskelijaviikkojen tasoon. Opistojen välinen 
suhteellinen osuus jaettavissa olevista opiskelijaviikoista pysyy vuosittain samana ja kiintiöi-
den laskennan perusteena olevat vuodet eivät myöskään muutu.

Rahoituksen perusteeksi vahvistettavien opiskelijaviikkojen määrästä 10 % muodostuu ns. 
liikkuvasta osasta. Vuodelle 2019 opiskelijaviikkojen liikkuva osa lasketaan vuosien 2015–
2017 toteutuneiden opiskelijaviikkojen keskiarvon mukaan suhteutettuna kaikkien opistojen 
keskiarvoista yhteenlaskettuun määrään ja rahoitusvuodelle jaettavissa olevien opiskelija-
viikkojen tasoon. Jos etäopetuksen antaminen ei ole kansanopiston ylläpitämisluvassa mai-
nittu koulutustehtävä, otetaan oppilaitoksen valtionosuuden perusteena käytettäviä opiskeli-
javiikkoja laskettaessa etäopetuksen ja työssäoppimisen opiskelijaviikkojen yhteismäärästä 
huomioon enintään 20 prosenttia oppilaitoksen kaikista toteutuneista lähiopetuksen opiskeli-
javiikoista. Työssäoppimisen opiskelijaviikoista otetaan kuitenkin aina huomioon enintään  
20 prosenttia oppilaitoksen kaikista toteutuneista lähiopetuksen opiskelijaviikoista. 

Mikäli opiston kolmen vuoden toteutuneiden opiskelijaviikkojen keskiarvo jää alle myönnettä-
vissä olevan suoritemäärän, opistolle myönnetään korkeintaan keskiarvon mukainen määrä 
suoritteita. Myönnetty suoritemäärä voi pudota korkeintaan 10 % edellisen vuoden myönne-
tystä, rahoitusvuoden tasoon suhteutetusta suoritemäärästä.

Vuonna 2018 voimaan tulleen vapaasta sivistystyöstä annetun lain muutoksen nojalla opetus- 
ja kulttuuriministeriö on vahvistanut rahoituksen perusteeksi vahvistetuista opiskelijavii-
koista niiden opiskelijaviikkojen määrän, joihin myönnetään 100 prosentin valtionosuus. 
Valtionosuus on tarkoitettu maahanmuuttajien kotoutumissuunnitelman mukaiseen omaeh-
toiseen koulutukseen. Vuodelle 2019 vahvistetun kotoutumiskoulutuksen opiskelijaviikkojen 
määrän valmistelussa perustana ovat olleet vuoden 2017 toteutuneiden ja vuoden 2019 arvi-
oitujen opiskelijaviikkojen määrät. Vuoden 2019 valtionosuuspäätöksissä otetaan huomioon 
kilpailukykysopimuksessa sovittu julkisen sektorin lomarahojen määräaikainen alentaminen 
30 prosentilla, mistä johtuen kunnallisten kansanopistojen kotoutumiskoulutuksen val-
tionosuuden määrä vuonna 2019 on 98,53 prosenttia valtionosuuden perusteesta. 

Raportti kansanopistojen yksikköhinnoista ja valtionosuuden laskennallisista perusteista

http://vos.oph.fi/rap/vos/v19/v07yk6l19.html
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6 4   Kansalaisopistot 

Kansalaisopistot ovat paikallisiin ja alueellisiin sivistystarpeisiin pohjautuvia oppilaitoksia, 
jotka tarjoavat mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittä-
miselle.

Kansalaisopistojen rahoitus määräytyy opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistaman opetus-
tuntien määrän ja opetustuntia kohden määrätyn yksikköhinnan perusteella.

6 4 1   Yksikköhinnan laskenta

Kansalaisopistojen vapaan sivistystyön keskimääräinen yksikköhinta vuonna 2019 on  
84,65 euroa/opetustunti. 

Yksityisen kansalaisopiston ylläpitäjän yksikköhintaa korotetaan arvonlisäveron osalta  
3,03 %:lla (L 632/1998, 13 a §)

6 4 2   Rahoituksen määräytyminen

Kansalaisopiston valtionosuuden peruste lasketaan kertomalla opetus- ja kulttuuriministe-
riön ko. opistolle vahvistama opetustuntien määrä opetustunnin yksikköhinnalla. 

Yksityisille kansalaisopistoille myönnettävän valtionosuuden määrä on 57 prosenttia edellä 
mainitulla tavalla lasketusta valtionosuuden perusteesta ja kunnallisten kansalaisopistojen 
valtionosuuden määrä vuonna 2019 on 55,97 prosenttia valtionosuuden perusteesta. Edellä 
mainittu johtuu siitä, että vuoden 2019 valtionosuuspäätöksissä otetaan huomioon kilpailuky-
kysopimuksessa sovittu julkisen sektorin lomarahojen määräaikainen alentaminen  
30 prosentilla. Työnantajamaksujen alenemisen ja rahoitusvastuun muutosten vaikutus huo-
mioidaan alentamalla kuntien ja kuntayhtymien valtionosuuden laskennassa käytettävää 
rahoitus-/valtionosuusprosenttia, jonka avulla valtionosuuden laskennallisesta perusteesta 
lasketaan valtionosuuden saajalle myönnettävän valtionosuuden määrä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistamasta opetustuntien määrästä 90 % perustuu kiin-
tiöön, jolloin jaettavissa olevien opetustuntien opistokohtaiset määrät pysyvät suhteellisesti 
samansuuruisina vuodesta toiseen. 

Liikkuva osan perusteella vahvistetaan 10 % opetustunneista. Liikkuvan osan jakosuhteet 
lasketaan kansalaisopistojen toiminta-alueilla väestöpohjassa tapahtuneiden muutosten 
perusteella. Väestöpohjan muutoksissa seurataan toiminta-alueiden väestön kokonaismää-
rää, työttömien määrää, vieraskielisten määrää ja 63 vuotta täyttäneiden määrää. Liikkuvan 
osan laskennassa väestön kokonaismäärän muutoksen painoarvo on 70 % ja kaikkien muiden 
kriteereiden muutosten painoarvo on 10 %. Vuonna 2019 väestömuutosten osuus liikkuvassa 
osassa perustuu viimeisimpiin käytettävissä oleviin Tilastokeskuksen tietoihin, työttömyysti-
laston osalta vuosien 2011 ja 2016 väliseen muutokseen ja muiden väestötietojen osalta vuo-
sien 2013 ja 2018 väliseen muutokseen.

Vuonna 2018 voimaan tulleen vapaasta sivistystyöstä annetun lain muutoksen nojalla opetus- 
ja kulttuuriministeriö on vahvistanut rahoituksen perusteeksi vahvistetuista opetustunneista 
niiden opetustuntien määrän, joihin myönnetään 100 prosentin valtionosuus. Valtionosuus on 
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tarkoitettu maahanmuuttajien kotoutumissuunnitelman mukaiseen omaehtoiseen koulutuk-
seen. Vuodelle 2019 vahvistetun kotoutumiskoulutuksen opetustuntien määrän valmistelussa 
perustana ovat olleet vuoden 2017 toteutuneiden ja vuoden 2019 arvioitujen opetustuntien 
määrät. Vuoden 2019 valtionosuuspäätöksissä otetaan huomioon kilpailukykysopimuksessa 
sovittu julkisen sektorin lomarahojen määräaikainen alentaminen 30 prosentilla, mistä joh-
tuen kunnallisten kansalaisopistojen kotoutumiskoulutuksen valtionosuuden määrä vuonna 
2019 on 98,19 prosenttia valtionosuuden perusteesta. 

Raportti kansalaisopistojen yksikköhinnoista ja valtionosuuden laskennallisista perusteista

6 5   Kesäyliopistot

Kesäyliopistot ovat alueellisen koulutustarjonnan oppilaitoksia, joiden toiminnassa painottu-
vat avoin korkeakouluopetus sekä alueen muihin osaamis- ja sivistystarpeisiin vastaaminen 
ottaen huomioon myös korkeakoulutettu väestö.

Kesäyliopistojen rahoitus määräytyy opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistaman opetustun-
tien määrän ja opetustuntia kohden määrätyn yksikköhinnan perusteella

6 5 1   Yksikköhinnan laskenta

Kesäyliopistojen vapaan sivistystyön yksikköhinta vuonna 2019 on 156,94 euroa/opetustunti.

Yksityisen kesäyliopiston ylläpitäjän yksikköhintaa korotetaan arvonlisäveron osalta  
6,52 %:lla (L 632/1998, 13 a §)

6 5 2   Rahoituksen määräytyminen

Kesäyliopiston vuotuinen valtionosuuden laskennallinen peruste lasketaan kertomalla 
opetus- ja kulttuuriministeriön ko. opistolle vahvistama opetustuntien määrä opetustunnin 
yksikköhinnalla. 

Yksityisille kesäyliopistoille myönnettävän valtionosuuden määrä on 57 prosenttia edellä 
mainitulla tavalla lasketusta valtionosuuden perusteesta ja kunnallisten kesäyliopistojen val-
tionosuuden määrä vuonna 2019 on 56,23 prosenttia valtionosuuden perusteesta. Edellä mai-
nittu johtuu siitä, että vuoden 2019 valtionosuuspäätöksissä otetaan huomioon kilpailukyky-
sopimuksessa sovittu julkisen sektorin lomarahojen määräaikainen alentaminen 30 prosen-
tilla. Työnantajamaksujen alenemisen ja rahoitusvastuun muutosten vaikutus huomioidaan 
alentamalla kuntien ja kuntayhtymien valtionosuuden laskennassa käytettävää rahoitus-/
valtionosuusprosenttia, jonka avulla valtionosuuden laskennallisesta perusteesta lasketaan 
valtionosuuden saajalle myönnettävän valtionosuuden määrä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistama opetustuntien määrä perustuu kyseisen kesäy-
liopiston toteutuneiden opetustuntien määriin ja valtion talousarviossa jaettavissa olevan 
opetustuntien kokonaismäärän mukaan. Vuodelle 2019 vahvistetun opetustuntien määrän 
valmistelussa perustana ovat olleet vuosien 2016 ja 2017 toteutuneiden ja vuoden 2018 arvioi-
tujen opetustuntien määrät.

https://vos.oph.fi/rap/vos/v19/v09yk6l19.html
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Vuonna 2018 voimaan tulleen vapaasta sivistystyöstä annetun lain muutoksen nojalla opetus- 
ja kulttuuriministeriö on vahvistanut rahoituksen perusteeksi vahvistetuista opetustunneista 
niiden opetustuntien määrän, joihin myönnetään 100 prosentin valtionosuus. Valtionosuus on 
tarkoitettu maahanmuuttajien kotoutumissuunnitelman mukaiseen omaehtoiseen koulutuk-
seen. Vuodelle 2019 vahvistetun kotoutumiskoulutuksen opetustuntien määrän valmistelussa 
perustana ovat olleet vuoden 2017 toteutuneiden ja vuoden 2019 arvioitujen opetustuntien 
määrät. Vuoden 2019 valtionosuuspäätöksissä otetaan huomioon kilpailukykysopimuksessa 
sovittu julkisen sektorin lomarahojen määräaikainen alentaminen 30 prosentilla, mistä joh-
tuen kunnallisten kesäyliopistojen kotoutumiskoulutuksen valtionosuuden määrä vuonna 
2019 on 98,65 prosenttia valtionosuuden perusteesta. 

Raportti kesäyliopistojen yksikköhinnoista ja valtionosuuden laskennallisista perusteista

6 6   Liikunnan koulutuskeskukset

Liikunnan koulutuskeskukset ovat kokopäiväistä opetusta antavia valtakunnallisia sisäoppi-
laitoksia tai alueellisia oppilaitoksia, joiden tehtävänä on järjestää liikuntaharrastusta, hyvin-
vointia ja terveyttä edistävää koulutusta koko väestölle sekä liikunnan järjestö- ja seuratoi-
mintaa palvelevaa koulutusta ja valmennustoimintaa.

Valtakunnallisten liikunnan koulutuskeskusten rahoitus määräytyy opetus- ja kulttuuriminis-
teriön vahvistaman opiskelijavuorokausien määrän ja opiskelijavuorokautta kohden määrä-
tyn yksikköhinnan perusteella. 

Alueellisten liikunnan koulutuskeskusten rahoitus määräytyy opetus- ja kulttuuriministeriön 
vahvistaman opiskelijapäivien määrän ja opiskelijapäivää kohden määrätyn yksikköhinnan 
perusteella.

6 6 1   Yksikköhinnan laskenta

Valtakunnallisten liikunnan koulutuskeskusten opiskelijavuorokauden yksikköhinta lasketaan 
käyttökustannusten perusteella. Vuonna 2019 yksikköhinta on 88,20 euroa/opiskelijavuoro-
kausi.

Yksityisen valtakunnallisen liikunnan koulutuskeskuksen ylläpitäjän yksikköhintaa korote-
taan arvonlisäveron osalta 8,37 %:lla (L 632/1998, 13 a §).

6 6 2   Rahoituksen määräytyminen

Valtakunnallisen liikunnan koulutuskeskuksen vuotuinen valtionosuuden laskennallinen 
peruste lasketaan kertomalla opetus- ja kulttuuriministeriön ko. liikunnan koulutuskeskuk-
selle vahvistama opiskelijavuorokausien määrä opiskelijavuorokauden yksikköhinnalla. 

Yksityisille liikunnan koulutuskeskuksille myönnettävän valtionosuuden määrä on 65 pro-
senttia edellä mainitulla tavalla lasketusta valtionosuuden perusteesta ja kunnallisen 
liikunnan koulutuskeskuksen valtionosuuden määrä vuonna 2019 on 64,42 prosenttia val-
tionosuuden perusteesta. Edellä mainittu johtuu siitä, että vuoden 2019 valtionosuuspää-
töksissä otetaan huomioon kilpailukykysopimuksessa sovittu julkisen sektorin  

https://vos.oph.fi/rap/vos/v19/v18yk6l19.html
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lomarahojen määräaikainen alentaminen 30 prosentilla. Työnantajamaksujen alenemisen 
ja rahoitusvastuun muutosten vaikutus huomioidaan alentamalla kuntien ja kuntayhtymien 
valtionosuuden laskennassa käytettävää rahoitus-/valtionosuusprosenttia, jonka avulla 
valtionosuuden laskennallisesta perusteesta lasketaan valtionosuuden saajalle myönnet-
tävän valtionosuuden määrä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistama opiskelijavuorokausien määrä perustuu kyseisen 
liikunnan koulutuskeskuksen toteutuneiden opiskelijavuorokausien määriin. Vuodelle 2019 
vahvistetun opiskelijavuorokausien määrän valmistelun perusteena ovat olleet aikavälillä 
1.1.2014–31.7.2018 (55 kk) toteutuneiden opiskelijavuorokausien määrät.

Raportti liikunnan koulutuskeskusten yksikköhinnoista ja valtionosuuden laskennallisista 
perusteista

Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää vuosittain alueellisten liikunnan koulutuskeskusten 
opiskelijapäivien määrän ja opiskelijapäivän yksikköhinnan valtion talousarviossa olevan 
määrärahan puitteissa. Vuonna 2019 yksikköhinta on 16,60 euroa/opiskelijapäivä. Valtion-
osuus myönnetään erillisellä opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä.

6 7   Opintokeskukset 

Opintokeskukset toimivat valtakunnallisina oppilaitoksina järjestämällä opintoja itse sekä 
yhdessä kansalais- ja kulttuurijärjestöjen kanssa elinikäisen oppimisen, hyvinvoinnin ja aktii-
visen kansalaisuuden sekä demokratian ja kansalaisyhteiskunnan toiminnan edistämiseksi.

Opintokeskusten rahoitus määräytyy opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistaman opetustun-
tien määrän ja opetustuntia kohden määrätyn yksikköhinnan perusteella.

6 7 1   Yksikköhinnan laskenta

Opintokeskusten opintotoiminnan yksikköhinta vuonna 2019 on 141,28 euroa/opetustunti. 

Vuoden 2016 rahoituksesta alkaen opintokeskusten käyttökustannusten valtionosuuspohjaan 
ja yksikköhinnan laskentaan otetaan mukaan myös opintokerhotoiminnan kustannukset, 
mistä syystä opintokerhotunteja ei enää vuodesta 2016 alkaen rahoiteta erillisellä rahoituk-
sella. Opintokerhotoiminta jatkuu opintokeskusten pedagogisena menetelmänä. 

Opintokeskuksille laskettu yksikköhinta sisältää arvonlisäveron. 

6 7 2   Rahoituksen määräytyminen

Opintokeskusten vuotuinen valtionosuuden laskennallinen peruste lasketaan kertomalla 
opetus- ja kulttuuriministeriön ko. opintokeskukselle vahvistama opetustuntien määrä ope-
tustunnin yksikköhinnalla. 

Valtionosuus opintokeskuksen ylläpitäjälle on 65 % valtionosuuden laskennallisesta perus-
teesta ja se myönnetään erillisellä opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä.

https://vos.oph.fi/rap/vos/v19/v10yk6l19.html
https://vos.oph.fi/rap/vos/v19/v10yk6l19.html
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Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa opintokeskusten opetustuntimäärät siten, että opin-
tokeskusten välinen suhteellinen osuus jaettavissa olevista opetustunneista pysyy vuosittain 
samana. Valtion talousarvioesityksessä määritellään vuosittain jaettavissa olevien val-
tionosuuteen oikeuttavien opetustuntien enimmäismäärä.

Vuonna 2018 voimaan tulleen vapaasta sivistystyöstä annetun lain muutoksen nojalla opetus- 
ja kulttuuriministeriö on vahvistanut rahoituksen perusteeksi vahvistetuista opetustunneista 
niiden opetustuntien määrän, joihin myönnetään 100 prosentin valtionosuus. Valtionosuus on 
tarkoitettu maahanmuuttajien kotoutumissuunnitelman mukaiseen omaehtoiseen koulutuk-
seen. Vuodelle 2019 vahvistetun kotoutumiskoulutuksen opetustuntien määrän valmistelussa 
perustana ovat olleet vuoden 2017 toteutuneiden ja vuoden 2019 arvioitujen opetustuntien 
määrät.

Raportti opintokeskusten yksikköhinnoista ja valtionosuuden laskennallisista perusteista

https://vos.oph.fi/rap/vos/v19/v11yk6l19.html


48 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS - YKSIKKÖHINTOJEN JA RAHOITUKSEN MÄÄRÄYTYMINEN VUONNA 2019

7. TAITEEN PERUSOPETUS

7 1   Rahoitettava toiminta 

Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja 
nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia 
ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen kou-
lutukseen. Taiteen perusopetuksen yhteydessä voidaan järjestää myös muuta taiteen edistä-
miseen liittyvää toimintaa (L 633/1998). 

Taiteen perusopetusta järjestetään musiikkioppilaitoksissa tai muissa taiteen perusopetusta 
antavissa oppilaitoksissa taikka muulla tavoin. Koulutuksen järjestäjä voi järjestää palvelut 
myös yhdessä muiden koulutuksen järjestäjien kanssa tai hankkia ne julkiselta tai yksityi-
seltä yhteisöltä tai säätiöltä. 

Taiteen perusopetuksen valtionosuusrahoitus jakaantuu asukasmäärän perusteella rahoitet-
tavaan toimintaan ja opetustuntimäärän perusteella rahoitettavaan toimintaan. 

7 2   Rahoituksen yleiset perusteet ja rahoituksen 
määräytyminen 

7 2 1   Asukasmäärän perusteella rahoitettava taiteen perusopetus 

Kuntien asukasperusteisesti rahoitettavan taiteen perusopetuksen rahoitus yhdistettiin 
vuoden 2010 alusta osaksi kuntien peruspalvelujen ns. yhden putken valtionosuutta, jota 
hallinnoi valtiovarainministeriö (L 1704/2009). Vuoden 2015 alusta kuntien peruspalvelujen 
tehtäväkohtaiset valtionosuusperusteet yhdistettiin yhdeksi kokonaisuudeksi, joka sisältää 
myös taiteen perusopetuksen valtionosuuden. Valtionosuus perustuu kunnan ikäluokittaisiin 
perushintoihin ja ikäluokkiin kuuluviin kunnan asukkaiden määriin sekä kunnan olosuhteisiin 
perustuviin lisäyksiin ja lisäosiin. 

7 2 2   Opetustuntimäärän perusteella rahoitettava taiteen perusopetus 

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää kuntayhtymälle, rekisteröidylle yhteisölle tai 
säätiölle luvan järjestää taiteen perusopetusta. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen 
nojalla taiteen perusopetusta voidaan järjestää myös valtion oppilaitoksessa. Myös kunnalle 
voidaan asukasperusteisen rahoituksen lisäksi myöntää lupa saada opetustuntiperusteista 
rahoitusta taiteen perusopetukseen. 

Vuonna 2019 opetustuntiperusteisen valtionosuuden piiriin kuuluvia taiteen perusopetuksen 
oppilaitoksia on 128. Rahoituksen piirissä olevia taiteenaloja ovat musiikki, tanssi, kuvataide, 
arkkitehtuuri, käsityö, teatteritaide, sanataide ja sirkustaide. 
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Opetustuntimäärän perusteella rahoitettavan taiteen perusopetuksen vuotuinen valtionosuu-
den peruste lasketaan kertomalla opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuksen järjestäjälle 
vahvistama opetustuntimäärä opetustuntia kohden määrätyllä yksikköhinnalla (L 1705/2009). 

Yksikköhinta on kaikille koulutuksen järjestäjille sama ja se määrätään toteutuneiden kus-
tannusten perusteella. Vuonna 2019 yksikköhinta on 76,82 euroa/opetustunti. Yksityisen kou-
lutuksen järjestäjän yksikköhintaan lisätään arvonlisäveron osuus, joka vuonna 2019 on 2,15 
prosenttia yksikköhinnasta, jolloin yksityisen koulutuksen järjestäjän yksikköhinta vuonna 
2019 on 78,47 euroa/opetustunti. 

Opetustuntimäärän perusteella rahoitettavan taiteen perusopetuksen järjestäjälle myönnet-
tävä valtionosuuden määrä on 57 prosenttia edellä mainitulla tavalla lasketusta valtionosuu-
den perusteesta. Vuoden 2019 valtionosuuspäätöksissä otetaan huomioon kilpailukykysopi-
muksessa sovittu julkisen sektorin lomarahojen määräaikainen alentaminen 30 prosentilla. 
Tästä johtuen, myönnettäessä valtionosuutta taiteen perusopetusta ylläpitävälle kunnalle 
tai kuntayhtymälle, valtionosuuden perusteena käytettävästä euromäärästä otetaan vuosina 
2017–2019 taiteen perusopetuksen osalta huomioon 97,98 prosenttia. 

Raportti taiteen perusopetuksen yksikköhinnoista ja valtionosuuden laskennallisista perus-
teista 

https://vos.oph.fi/rap/vos/v19/v08yk6l19.html
https://vos.oph.fi/rap/vos/v19/v08yk6l19.html
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8. MUSEOT

8 1   Rahoitettava toiminta

Museoiden tehtävänä on edistää kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevan tiedon saatavuutta 
tallentamalla ja säilyttämällä aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä tuleville sukupol-
ville, harjoittamalla siihen liittyvää tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- ja 
julkaisutoimintaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyy valtion talousarvion rajoissa museon valtionosuuteen 
oikeutetuksi. Museotoiminnan valtionosuuden saamisen edellytyksenä on, että (Museolaki 
729/1992, 2§):

• museon omistaa kunta tai kuntayhtymä taikka yksityinen yhteisö tai säätiö, jonka sääntö-
määräisiin tehtäviin kuuluu museotoiminnan harjoittaminen tai museon ylläpitäminen

• museon toiminnalle on taloudelliset edellytykset, mutta että museota ei kuitenkaan yllä-
pidetä taloudellisen voiton tavoittelemiseksi

• museolla on sen toimintaa ohjaavat säännöt, joissa museon toimiala on määritelty sen 
mukaan kuin valtioneuvoston asetuksella säädetään

• museon kokoelmien säilyminen museokokoelmina on turvattu myös museon lopettaessa 
toimintansa

• museolla on toiminnasta vastaava päätoiminen museonjohtaja ja riittävä määrä museo-
alan koulutuksen saanutta henkilöstöä

• museon näyttely-, työ- ja yleisötilat sekä kokoelmien hoitoon ja säilytykseen tarkoitetut 
tilat ovat tarkoituksenmukaisia

• museon toiminta on ympärivuotista ja sen kokoelmat ovat museon käyttäjien tavoitettavissa
• museolla on toiminta- ja taloussuunnitelma sekä muut toimintaa ohjaavat suunnitelmat 

siten kuin valtioneuvoston asetuksella säädetään

Vuonna 2019 valtionosuuden saavia museoita on 123. 

8 2   Rahoituksen määräytyminen

Museoiden vuotuinen valtionosuuden peruste lasketaan kertomalla laitokselle vahvistettu 
laskennallinen henkilötyövuosien määrä henkilötyövuotta kohden määrätyllä yksikköhin-
nalla. Suoritepäätökset tehdään valtion talousarvion rajoissa.

Henkilötyövuosimäärät määritellään laskennallisesti. Vakinaisen, päätoimisen henkilökun-
nan määrään lisätään muun henkilökunnan määrä, joka saadaan jakamalla muun henkilö-
kunnan palkkakustannukset vakinaisen, päätoimisen henkilökunnan keskipalkalla. Museoi-
den henkilötyövuosien laskentaan sisältyy myös kiinteistöhenkilökunta.

Yksityisten museoiden ylläpitäjälle myönnettävän valtionosuuden määrä on 37 prosenttia 
edellä mainitulla tavalla lasketusta valtionosuuden perusteesta. Opetus- ja kulttuuriministe-
riön nimeämälle valtakunnalliselle erikoismuseolle, maakuntamuseolle ja aluetaidemuseolle 
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suoritetaan valtionosuus valtakunnallisten tai alueellisten tehtävien vuoksi 10 prosenttiyksik-
köä korkeampana. Vuoden 2019 valtionosuuspäätöksissä otetaan huomioon kilpailukykysopi-
muksessa sovittu julkisen sektorin lomarahojen määräaikainen alentaminen 30 prosentilla. 
Tästä johtuen, myönnettäessä valtionosuutta museota ylläpitävälle kunnalle tai kuntayhty-
mälle, valtionosuuden perusteena käytettävästä euromäärästä otetaan vuosina 2017–2019 
museoiden osalta huomioon 98,29 prosenttia.

8 3   Yksikköhinnan määräytyminen

Vuoden 2019 yksikköhinnat perustuvat vuoden 2016 toteutuneisiin kustannuksiin henkilötyö-
vuotta kohden. Tästä vähennetään valtiontaloudessa 2012–2017 tehdyt säästöt, joiden vaiku-
tus on yksikköhintaa vähentävästi 17 571 € (L opetus- ja kulttuuritoiminnan rahoituksesta, 
35 a §). Vähennysten jälkeen saadaan Opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistama museoiden 
yksikköhinta laskennallista henkilötyövuotta kohden, joka vuonna 2019 on 67 543 €/henkilö-
työvuosi.

Yksityisen museon ylläpitäjän yksikköhintaa korotetaan arvonlisäveron osalta 6,19 %:lla, jos 
arvolisäverolla korotettu yksikköhinta on 71 724 €. Arvonlisäverovelvollisen yksityisen yhtei-
sön tai säätiön yksikköhintaa ei kuitenkaan koroteta (L opetus- ja kulttuuritoiminnan rahoi-
tuksesta, 35 §).

Raportti museoiden valtionosuuden laskennallisista perusteista

Raportissa on kuntien ja kuntayhtymien omistamien laitosten valtionosuudessa huomioitu 
kiky-vaikutus 98,29%.

8 4   Muu kuin valtionosuusrahoitus

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi valtion talousarvion rajoissa myöntää valtionavustusta eri-
koismuseoiden erityistehtävien hoitamista varten. 

Museoiden valtionosuuksiin ja -avustuksiin voidaan käyttää veikkauksen ja raha-arpajaisten 
voittovaroja.

http://vos.oph.fi/rap/vos/v19/v22yk6l19.html
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9.  TEATTERIT JA ORKESTERIT

9 1   Rahoitettava toiminta

Opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyy valtion talousarvion rajoissa teatterin tai orkesterin 
valtionosuuteen oikeutetuksi.

Valtionosuuden saamisen edellytyksenä on, että teatteri tai orkesteri harjoittaa vakinaista 
ja ammatillista esitystoimintaa ja sen omistaa kunta, kuntayhtymä tai yksityinen yhteisö tai 
säätiö, jonka sääntömääräisiin tehtäviin kuuluu teatteri- tai orkesteritoiminnan harjoittami-
nen tai teatterin tai orkesterin ylläpitäminen (Teatteri- ja orkesterilaki 730/1992, 2§).

Vuonna 2019 valtionosuutta saa 57 teatterin ja 28 orkesterin ylläpitäjää.

9 2   Rahoituksen määräytyminen

Teattereiden ja orkesterien vuotuinen valtionosuuden peruste lasketaan kertomalla laitok-
selle vahvistettu laskennallinen henkilötyövuosien määrä henkilötyövuotta kohden määrä-
tyllä yksikköhinnalla. Suoritepäätökset tehdään valtion talousarvion rajoissa.

Henkilötyövuosimäärät määritellään laskennallisesti. Vakinaisen, päätoimisen henkilökun-
nan määrään lisätään muun henkilökunnan määrä, joka saadaan jakamalla muun henkilö-
kunnan palkkakustannukset vakinaisen, päätoimisen henkilökunnan keskipalkalla. Teatterei-
den ja orkestereiden henkilötyövuosien laskennassa ovat mukana vain varsinaisen toiminnan 
henkilöstö. 

Yksityiselle teatterin tai orkesterin ylläpitäjälle myönnettävän valtionosuuden määrä on  
37 prosenttia edellä mainitulla tavalla lasketusta valtionosuuden perusteesta. Vuoden 2019 
valtionosuuspäätöksissä otetaan huomioon kilpailukykysopimuksessa sovittu julkisen sek-
torin lomarahojen määräaikainen alentaminen 30 prosentilla. Tästä johtuen, myönnettäessä 
valtionosuutta teatteria tai orkesteria ylläpitävälle kunnalle tai kuntayhtymälle, valtionosuu-
den perusteena käytettävästä euromäärästä otetaan vuosina 2017–2019 huomioon teatterei-
den osalta 97,72 prosenttia ja orkestereiden osalta 97,34 prosenttia.

Svenska Teatern i Helsingforsin ja Tampereen Työväen Teatterin valtionosuusprosentti on 
muista poiketen 60.

9 3   Yksikköhinnan määräytyminen

Teatterit

Vuoden 2019 yksikköhinnat perustuvat vuoden 2016 toteutuneisiin kustannuksiin henkilötyö-
vuotta kohden. Tästä vähennetään valtiontaloudessa 2012–2018 tehdyt säästöt, joiden vaiku-
tus on yksikköhintaa vähentävästi 11 525 € (L opetus- ja kulttuuritoiminnan rahoituksesta,  
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35 a §). Vähennysten jälkeen saadaan Opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistama teatterei-
den yksikköhinta laskennallista henkilötyövuotta kohden, joka vuonna 2019 on 52 225 €/hen-
kilötyövuosi.

Yksityisen teatterin ylläpitäjän yksikköhintaa korotetaan arvonlisäveron osalta 4,10 %:lla, 
yksikköhinta on silloin 54 366 €. Arvonlisäverovelvollisen yksityisen yhteisön tai säätiön 
yksikköhintaa ei kuitenkaan koroteta (L opetus- ja kulttuuritoiminnan rahoituksesta, 35 §).

Orkesterit

Vuoden 2019 yksikköhinnat perustuvat vuoden 2016 toteutuneisiin kustannuksiin henkilötyö-
vuotta kohden. Tästä vähennetään valtiontaloudessa 2012–2018 tehdyt säästöt, joiden vaiku-
tus on yksikköhintaa vähentävästi 11 389 € (L opetus- ja kulttuuritoiminnan rahoituksesta,  
35 a §). Vähennysten jälkeen saadaan Opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistama orkeste-
reiden yksikköhinta laskennallista henkilötyövuotta kohden, joka vuonna 2019 on 49 184 €/
henkilötyövuosi.

Yksityisen orkesterin ylläpitäjän yksikköhintaa korotetaan 3,50 %:lla, yksikköhinta on silloin 
50 905 €. Arvonlisäverovelvollisen yksityisen yhteisön tai säätiön yksikköhintaa ei kuitenkaan 
koroteta (L opetus- ja kulttuuritoiminnan rahoituksesta, 35 §).

Raportti teattereiden ja orkestereiden valtionosuuden laskennallisista perusteista

Raportissa on kuntien ja kuntayhtymien omistamien laitosten valtionosuudessa huomioitu 
kiky-vaikutus. 

9 4   Muu kuin valtionosuusrahoitus

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi valtion talousarvion rajoissa päättää, että valtakunnalli-
sesti tai alueellisesti merkittäville teattereille ja orkestereille myönnetään ylimääräistä val-
tionavustusta. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi valtion talousarvion rajoissa myöntää valtionavustusta 
teattereiden ja orkestereiden toiminnan kehittämistä varten. 

Teattereiden ja orkesterien valtionosuuksiin ja -avustuksiin voidaan käyttää veikkauksen ja 
raha-arpajaisten voittovaroja.

http://vos.oph.fi/rap/vos/v19/v22yk6l19.html
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10. KUNTIEN LIIKUNTATOIMI 

10 1   Rahoitettava toiminta

Kunnan saama liikuntatoimen valtionosuus tulee käyttää luomalla edellytyksiä kuntalaisten 
liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikun-
taa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa 
ottaen huomioon myös erityisryhmät (L 1054/1998).

Vuonna 2019 valtionosuutta liikuntatoimeen saavat kaikki kunnat.

10 2   Valtionosuuden määräytyminen

Kunnan järjestämän liikuntatoimen rahoitus perustuu kunnan asukasmäärään ja asukasta 
kohden määrättyyn yksikköhintaan (L 1705/2009). 

Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa yksikköhinnat kunnan asukasta kohden vuosittain 
valtion talousarvion rajoissa. Vuodelle 2019 ministeriö on vahvistanut liikuntatoimen yksikkö-
hinnaksi 12,00 euroa/asukas.

Myönnettävän valtionosuuden määrä on 29,70 prosenttia euromäärästä, joka saadaan, kun 
kunnan asukasmäärä kerrotaan asukasta kohden määrätyllä yksikköhinnalla.

Raportti kuntien liikuntatoiminnan valtionosuuden laskennallisista perusteista 

https://vos.oph.fi/rap/vos/v19/v21yk6k19.html
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11. KUNTIEN NUORISOTYÖ

11 1   Rahoitettava toiminta

Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Nuorisotyön toteuttamisesta vastaavat 
kunnat, nuorisoyhdistykset ja muut nuorisotyötä tekevät järjestöt. Nuorisotyön palveluja voi-
daan tuottaa myös alueellisesti kuntien yhteistyönä. 

Kunnan nuorisotyöhön ja -politiikkaan kuuluvat nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toiminta-
tilat ja harrastusmahdollisuudet, tieto- ja neuvontapalvelut, nuorisoyhdistyksien ja muiden 
nuorisoryhmien tuki, liikunnallinen, kulttuurinen, kansainvälinen ja monikulttuurinen nuo-
risotoiminta, nuorten ympäristökasvatus sekä tarvittaessa nuorten työpajapalvelut tai muut 
paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivat toimintamuodot. 

Nuorisotyötä ja -politiikkaa toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä paikallisten viran-
omaisten sekä yhteistyönä nuorten, nuorisoyhdistysten ja muiden nuorisotyötä tekevien jär-
jestöjen kanssa. Saatu valtionosuus tulee käyttää nuorisotyöhön (L 72/2006).

Vuonna 2019 valtionosuutta nuorisotyöhön saavat kaikki kunnat.

11 2   Valtionosuuden määräytyminen

Kunnan järjestämän nuorisotyön rahoitus perustuu kunnan alle 29-vuotiaiden asukkaiden 
määrään ja alle 29-vuotiasta asukasta kohden määrättyyn yksikköhintaan (L 1705/2009). 

Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa yksikköhinnat kunnan alle 29-vuotiasta asukasta 
kohden vuosittain valtion talousarvion rajoissa. Vuodelle 2019 ministeriö on vahvistanut nuo-
risotyön yksikköhinnaksi 15,00 euroa / alle 29-vuotias asukas.

Myönnettävän valtionosuuden määrä on 29,70 prosenttia euromäärästä, joka saadaan, kun 
kunnan alle 29-vuotiaiden asukkaiden määrä kerrotaan asukasta kohden määrätyllä yksik-
köhinnalla. 

Raportti kuntien nuorisotyön valtionosuuden laskennallisista perusteista

https://vos.oph.fi/rap/vos/v19/v21yk6k19.html
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12.  KUNTIEN YLEINEN KULTTUURITOIMI

12 1   Rahoitettava toiminta

Kunnan tehtävänä on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa kunnassa. Kulttuuritoi-
minnalla tarkoitetaan taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelusten tarjontaa 
ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä (L 
728/1992).

Kuntien järjestämän yleisen kulttuuritoiminnan rahoitus yhdistettiin vuoden 2010 alusta 
osaksi kuntien peruspalvelujen ns. yhden putken valtionosuutta, jota hallinnoi valtiova-
rainministeriö (L 1704/2009). Vuoden 2015 alusta kuntien peruspalvelujen tehtäväkohtaiset 
valtionosuusperusteet on yhdistetty yhdeksi kokonaisuudeksi, joka sisältää myös kuntien 
yleisen kulttuuritoimen valtionosuuden. Valtionosuus perustuu kunnan ikäluokittaisiin 
perushintoihin ja ikäluokkiin kuuluviin kunnan asukkaiden määriin sekä kunnan olosuhteisiin 
perustuviin lisäyksiin ja lisäosiin.

Vuonna 2019 valtionosuutta kulttuuritoimintaan saavat kaikki kunnat.
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