
 

LUKIOKOULUTUKSEN YKSIKKÖHINNAN HARKINNANVARAISEN KOROTUKSEN 

HAKEMUS VUODELLE 2023 

   

Hakijan tiedot 

- koulutuksen järjestäjä   

- y-tunnus 

- osoite 

- yhteyshenkilö     

- puhelin ja sähköposti 

- kirjaamon sähköpostiosoite 

- nimenkirjoitusoikeuden haltija ja sähköposti 

 

Erityiset syyt, jotka tukevat lukion yksikköhinnan harkinnanvaraista korottamista 

 
 
    

 

                                                                                                                                              Pituus max 5000 merkkiä 

 

Yksikköhinta, jota haetaan vuodelle 2023:   

 

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä vuonna 2022 ja arvioitu opiskelijamäärä vuonna 2023 

 

 

 

 

Arvio rahoituksen perusteena olevilta opiskelijoilta perityistä opiskelijamaksutuloista 

Vuosi 2022 

Opiskelijoilta 714/2018 34§ 2 mom perusteella muulla opetuskielellä 
järjestetystä opetuksesta perityt maksut 

 

 

Vuosi 2023 

Opiskelijoilta 714/2018 34§ 2 mom perusteella muulla opetuskielellä 
järjestetystä opetuksesta perityt maksut  

 

 

 

 20.1.2022   20.9.2022    20.1.2023 20.9.2023 

Nuorten oppimäärän mukaan opiskelevat     

Aikuisten oppimäärän mukaan opiskelevat     



 

Oppivelvollisuuslain (1214/2020) mukaan opiskelijoille vuonna 2022 maksetut ja maksettavat majoitus- 

ja matkakorvaukset 

Oppivelvollisuuslain 19-20 § mukaan oppivelvollinen on oikeutettu majoituskorvaukseen, kun 
oppivelvollisen kodista lähimpään lukioon, jossa opetuskieli on sama (suomi /ruotsi), jolla oppivelvollinen 
on suorittanut perusopetuksen, on matkaa yli 100 kilometriä ja opiskelija opiskelee tässä lähinnä 
oppivelvollisen kotia sijaitsevassa lukiossa tai lukiossa, jonne muutoin joukkoliikennettä tai muuta 
soveltuvaa kulkutapaa käyttäen on nopein kulkuyhteys. Lisäksi majoituskorvauksen edellytyksenä on, että 
oppivelvollisella ei ole mahdollisuutta asua oppilaitoksen maksuttomassa asuntolassa.  
 
Oppivelvollisuuslain 21 §:n mukaan oppivelvollinen on oikeutettu matkakorvaukseen, jos hän saa 
majoituskorvausta. Matkakorvaukseen on kuitenkin oikeutettu myös oppivelvollinen, joka täyttää muut 
majoituskorvauksen ehdot, mutta hän asuu maksuttomassa asuntolassa, jossa hänellä ei ole oikeutta asua 
kuitenkaan viikonloppuisin. 
 
Mikäli koulutuksen järjestäjä on maksanut opiskelijoiden majoitus- tai matkakustannuksia 
oppivelvollisuuslain edellyttämiä korvauksia laajemmin tai muille kuin oppivelvollisille, ei näitä 
kustannuksia ja opiskelijoita ilmoiteta seuraavissa kohdissa. 
 

Hakemuksen jättämisajankohtaan mennessä maksettujen 
oppivelvollisuuslaissa säädettyjen majoituskorvausten määrä vuonna 2022 
(euroa) 

 

Arvio loppuvuoden 2022 aikana maksettavien oppivelvollisuuslaissa 
säädettyjen majoituskorvausten määrästä (euroa) 

 

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä, joille on maksettu/maksetaan kyseistä 
majoituskorvausta vuonna 2022 

 

 

Hakemuksen jättämisajankohtaan mennessä maksettujen 
oppivelvollisuuslaissa säädettyjen matkakorvausten määrä vuonna 2022 
(euroa) 

 

Arvio loppuvuoden 2022 aikana maksettavien oppivelvollisuuslaissa 
säädettyjen matkakorvausten määrästä (euroa) 

 

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä, joille on maksettu/maksetaan kyseistä 
matkakorvausta vuonna 2022 

 

 

 
 

 


