
PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus
Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta

1. Yhteystiedot
Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön nimi

Puhelinnumero

Osoite Sähköpostiosoite

2. Lukiokoulutuksen opiskelijamäärät

2.1 Lukiokoulutuksessa olevat opiskelijat, nuorten oppimäärän mukaan opiskelevat

2.1.1. joista neljännen vuoden opiskelijat

2.2 Lukiokoulutuksessa olevat opiskelijat, aikuisten oppimäärän mukaan opiskelevat

2.2.1 joista neljännen vuoden opiskelijat

2.3 Järjestämisluvan mukaiset sisäoppilaitosmuotoisen lukiokoulutuksen opiskelijat 

2.3.1 - kohdasta 2.3 neljännen vuoden opiskelijat

2.5 Opiskelijoita yhteensä (kohdat 2.1 + 2.2 + 2.3 yhteensä)

3. Lukiokoulutuksen yksikköhintaan vaikuttavat ja muut tekijät 

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista)

suomi ruotsi muu

Kotikuntaa vailla 

olevat opiskelijat

Opiskelijat, joilla on 

kotikunta 

Ahvenanmaalla

3.9 Yksikköhinnan harkinnanvarainen korotus vuodelle 2020

Tilanne 20.9.2019

3.2.3 - kohdan 2.3 opiskelijoista

3.2.1 - kohdan 2.1 opiskelijoista 

Hakemus yksikköhinnan harkinnanvaraisesta korotuksesta tallennetaan Opetushallituksen sähköiseen 

valtionavustusjärjestelmään 23.9.2019 mennessä (rasti ruutuun)

3.2.2 - kohdan 2.2 opiskelijoista

3.3.3 - kohdan 2.3 opiskelijoista

3.2  Opiskelijamäärät opetuskielen mukaan

3.3.1 - kohdan 2.1 opiskelijoista

3.3  Lukiokoulutuksen kotikuntaa vailla olevat opiskelijat  ja ahvenanmaalaiset opiskelijat

3.3.2 - kohdan 2.2 opiskelijoista



4.1.1 - kohdasta 4.1 maahanmuuttajien kielikoulutuksena suorittamat kurssit

4.2.1 - joista ammatillista perustutkintoa suorittavien, yo-tutkintoon tähtäävien opiskelijoiden lukiokurssit

5.3.1 - joista sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat

Kotikuntaa vailla 

olevat opiskelijat

Opiskelijat, joilla on 

kotikunta 

Ahvenanmaalla

Päiväys Allekirjoitus/Tietojen varmennus

Puhelin

029 533 1000

5. Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen opiskelijamäärät

Postiosoite

PL 380

00531 HELSINKI

5.1 Valmistavan koulutuksen opiskelijat, nuorten oppimäärän mukaan opiskelevat

5.2. Valmistavan koulutuksen opiskelijat, aikuisten oppimäärän mukaan opiskelevat

Sähköpostiosoite

valtionosuudet@oph.fi

5.3 Järjestämisluvan mukaiset sisäoppilaitoksen valmistavan koulutuksen opiskelijat 

5.4.1  - kohdan 5.1 opiskelijoista

Vuoden 2020 opiskelijamäärän muutosesitys lähetetään 30.9.2019 mennessä

(rasti ruutuun)

7. Vuoden 2020 rahoitus

5.4  Lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen kotikuntaa vailla olevat opiskelijat  ja ahvenanmaalaiset 

opiskelijat

5.4.3 - kohdan 5.3 opiskelijoista

5.4.2 - kohdan 5.2 opiskelijoista

4. Aineopiskelijoiden aikuisille annettavan opetuksen tuntijaon mukaisesti suorittamien lukion pakollisten ja syventävien kurssien 

lukumäärät ajalta 1.1.2019 - 31.7.2019

4.2 Ei rahoitusperusteiset; Toisessa oppilaitoksessa tai koulutuksessa tutkintoa suorittavien 

       aineopiskelun kurssit lukiossa

4.3 Suoritetut kurssit yhteensä (kohdat 4.1 + 4.2 yhteensä)

4.1 Rahoituksen määräytymisperusteisiin sisältyvien aineopiskelun kurssien lukumäärät yhteensä



LIITE 1
Koulutuksen järjestäjän nimi Koulutuksen järjestäjän numero

Opiskelijoilta peritään maksuja 714/2018 34§ 2 mom perusteella

Oppi-

laitos-

tunnus Lukion nimi

Erityis-

tehtävä-

koodi *) Erityinen koulutustehtävä

Jatkuva/ 

Alkava / 

Päättyvä

Järjestämis- 

lupaan 

kirjattu 

erityisen 

koulutus- 

tehtävän 

opiskeli- 

joiden 

enimmäis- 

määrä

Opiskelija-

määrä

20.9.2019

Erityis-

tehtävä-

koodi *)

Uudet ja entuudestaan jatkuvat erityistehtävät

101 IB-opetus
102 Ilmaisutaitoon painottuva opetus
103 Kieliin painottuva opetus
104 Kuvataiteeseen painottuva opetus
105 Musiikkiin ja tanssiin painottuva opetus
106 Liikuntaan tai urheiluun painottuva opetus
107 Matematiikkaan ja luonnontieteisiin painottuva opetus
108 Yrittäjyyteen painottuva opetus
109 Steiner-pedagogiikkaan painottuva opetus

Päättyvät erityistehtävät 

201 IB-opetus
203 Kieliin painottuva opetus
204 Kuvataiteeseen painottuva opetus
207 Matematiikkaan, luonnontieteisiin ja tekniikkaan painottuva opetus
208 Luonnontieteisiin, yrittäjyyteen ja kansainvälisyyskasvatukseen painottuva opetus
210 Viestintään painottuva opetus
211 Ympäristöpainotteinen opetus


