
   
  

 

 

 

 

 
 

 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 
muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi (lausuntoversio 11.5.2021) 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia, 
kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annettua lakia ja tutkintokoulutukseen valmentavasta 
koulutuksesta annettua lakia. Esitys liittyy hallitusohjelman kirjauksiin oppivelvollisuusiän ko-
rottamisesta 18 ikävuoteen, ohjauksen vahvistamisesta sekä toisen asteen valmistavien koulu-
tusten ja nivelvaiheen ohjauksen kehittämisestä. 

Esityksessä esitetään säädettäväksi tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta anne-
tussa laissa tarkoitetun koulutuksen rahoituksesta. Tutkintokoulutukseen valmentavaan koulu-
tukseen  yhdistetään 1.8.2022 lukien voimassa olevan lainsäädännön mukaiset nivelvaiheen 
koulutukset, joita ovat perusopetuksen lisäopetus, lukiokoulutukseen valmistava koulutus ja 
ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus. Esityksen mukaan tutkintokoulutukseen val-
mentavaa koulutusta rahoitettaisiin siihen yhdistettävien nivelvaiheen koulutusten nykyisten ra-
hoitusjärjestelmien puitteissa. Esityksen mukaan valmentavan koulutuksen rahoituksen taso eri 
rahoitusjärjestelmissä yhtenäistettäisiin. 

Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi myös eräitä tarkennuksia tutkintokoulutukseen valmenta-
vasta koulutuksesta annetun lain mukaisiin valmentavan koulutuksen järjestämisoikeutta kos-
keviin säännöksiin. Lisäksi tehtäisiin teknisluonteinen korjaus opetus- ja kulttuuritoimen rahoi-
tuksesta annetun lain muutoksenhakusäännökseen. 

Esitys liittyy valtion vuoden 2022 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yh-
teydessä. 

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2022. 

—————  
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PERUSTELUT 

1  Asian tausta ja  valmistelu  

1.1 Tausta 

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa keskeisenä tavoitteena on, että koulutus- ja 
osaamistaso nousevat kaikilla koulutusasteilla, oppimiserot kaventuvat ja koulutuksellinen tasa-
arvo lisääntyy. Hallitusohjelman osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi –strategisessa 
kokonaisuudessa on linjattu, että jokainen peruskoulun päättävä suorittaa toisen asteen koulu-
tuksen. Hallitusohjelmaan on kirjattu, että oppivelvollisuusikä korotetaan 18 ikävuoteen. Halli-
tusohjelman mukaan osana oppivelvollisuutta kehitetään toisen asteen valmistavia koulutuksia 
ja nivelvaiheen ohjausta helpottamaan siirtymistä toisen asteen koulutukseen. 

Oppivelvollisuuden laajentamista koskevat lakimuutokset on vahvistettu 30.12.2020 ja uusi op-
pivelvollisuuslaki (1214/2020) tulee voimaan 1.8.2021. Osana oppivelvollisuuden laajenta-
mista on annettu myös laki tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta (1215/2020). 
Tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen yhdistetään perusopetuslaissa (628/1998) 
säädetty perusopetuksen lisäopetus, lukiolaissa (714/2018) säädetty maahanmuuttajille ja vie-
raskielisille järjestettävä lukiokoulutukseen valmistava koulutus ja ammatillisesta koulutuksesta 
annetussa laissa (531/2017) säädetty ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus. Uutta 
tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta järjestetään 1.8.2022 lukien. 

Oppivelvollisuuden laajentamista koskevien lakimuutosten yhteydessä on tehty tutkintokoulu-
tukseen valmentavaa koulutusta koskevat lakimuutokset perusopetuslakiin, lukiolakiin ja am-
matillisesta koulutuksesta annettuun lakiin.  Valmentavan koulutuksen rahoitusta koskevia sää-
dösmuutoksia ei kuitenkaan sisällytetty oppivelvollisuuden laajentamista koskevaan hallituksen 
esitykseen, koska rahoituksen tason määrittelyssä katsottiin perustelluksi käyttää mahdollisim-
man ajantasaisia kustannus- ja muita tietoja. Oppivelvollisuuden laajentamista koskeneessa hal-
lituksen esityksessä (HE 173/2020 vp, s. 89) on todettu, että tutkintokoulutukseen valmentavan 
koulutuksen rahoitus toteutettaisiin kolmen erillisen rahoitusjärjestelmän eli nykyisen perus-
opetuksen lisäopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmien 
kautta ja että tarkoituksena olisi yhtenäistää valmentavan koulutuksen rahoitustaso näiden kol-
men eri järjestelmän sisällä. 

1.2 Valmistelu 

Esitys on valmisteltu opetus- ja kulttuuriministeriössä. Esityksen valmistelun aikana sitä on kä-
sitelty oppivelvollisuuden laajentamisen projektiryhmässä ja seurantaryhmässä.  

Hallituksen esityksen luonnoksesta on pyydetty lausunnot keskeisiltä sidosryhmiltä. Esitysluon-
nos on ollut lausunnolla 11.5.–15.6.2021. Lausuntotiivistelmä ja lausunnot ovat luettavissa hal-
lituksen esityksen hankesivuilla. 

Kuthanek… 

Arviointineuvosto… 

Hallituksen esityksen valmisteluasiakirjat ovat julkisessa palvelussa osoitteessa https://mi-
nedu.fi/hanke?tunnus=OKM007:00/2021. 
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2  Nykyt i la  ja  sen arviointi  

2.1 Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus 

2.1.1 Koulutuksen sisältö 

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (jäljempänä myös TUVA-koulutus) on uusi koulu-
tuskokonaisuus, joka antaa opiskelijalle valmiuksia hakeutua lukiokoulutukseen tai ammatilli-
seen tutkintokoulutukseen, ohjaa jatko-opinto- ja työelämäsuunnitelman laadintaan sekä vah-
vistaa opiskelijan edellytyksiä suorittaa lukiokoulutuksen oppimäärä ja sen päätteeksi suoritet-
tava ylioppilastutkinto taikka ammatillinen tutkinto. TUVA-koulutukseen yhdistetään nykyiset 
perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen väliin sijoittuvat nivelvaiheen koulutukset: perus-
opetuksen lisäopetus, lukiokoulutukseen valmistava koulutus ja ammatilliseen koulutukseen 
valmentava koulutus. TUVA-koulutusta koskeva lainsäädäntö tulee voimaan 1.8.2021 ja uutta 
koulutusta järjestetään 1.8.2022 lukien. 

Tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetun lain (jäljempänä myös TUVA-laki) 
11 §:n mukaan tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen laajuus on 38 viikkoa ja suori-
tusaika on enintään yksi vuosi. Koulutuksen järjestäjä voi myöntää opiskelijalle sairauden, vam-
man tai muun erityisen syyn vuoksi lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseen. Tutkintokoulu-
tukseen valmentava koulutus muodostuu koulutuksen osista. TUVA-lain 12 §:n mukaan ope-
tushallitus määrää koulutuksen perusteet, joissa määrätään koulutuksen osien tavoitteista, kes-
keisistä sisällöistä ja arvioinnista sekä henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan merkittävistä 
tiedoista. Koulutuksen perusteet tulee laatia siten, että opiskelijalla on valmentavan koulutuksen 
aikana mahdollisuus suorittaa lukion oppimäärään kuuluvia opintoja ja ammatillisten perustut-
kintojen osia ja osien osa-alueita, korottaa perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja ja vah-
vistaa suomen tai ruotsin kielen taitoaan. 

TUVA-lain 13 §:n mukaan opiskelija suorittaa koulutuksen perusteiden mukaisista koulutuksen 
osista henkilökohtaisten tavoitteidensa ja osaamistarpeidensa mukaisen kokonaisuuden. Koulu-
tuksen järjestäjä vastaa siitä, että opiskelijalla on mahdollisuus yksilöllisiin valintoihin. Koulu-
tuksen järjestäjän tulee tarjota opiskelijalle mahdollisuus suorittaa koulutuksen perusteiden mu-
kaisia osia tarvittaessa yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Koulutus tulee järjestää siten, että 
opiskelija voi hakeutua tutkintotavoitteiseen koulutukseen kesken valmentavan koulutuksen, 
jos hän on saavuttanut riittävät valmiudet tutkintotavoitteiseen koulutukseen siirtymiseksi. 

2.1.2 Erityinen tuki ja siihen liittyvät opintososiaaliset etuudet 

TUVA-lain 21 §:n 1 momentin mukaan opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen, jos hän oppi-
misvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi tarvitsee pitkäaikaista tai säännöllistä 
erityistä oppimisen ja opiskelun tukea koulutuksen perusteiden mukaisten tavoitteiden saavut-
tamiseksi. Erityisellä tuella tarkoitetaan opiskelijan tavoitteisiin ja valmiuksiin perustuvaa suun-
nitelmallista pedagogista tukea sekä erityisiä opetus- ja opiskelujärjestelyitä. Erityisen tuen an-
tamisen tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa koulutuksen perusteiden mukaisen osaamisen.  

Erityistä tukea saavan opiskelijan opintososiaalista etuuksista säädetään TUVA-lain 23 §:ssä. 
Voimassa olevan lainsäädännön mukaan eri koulutusmuodoissa on eroa siinä, vastaako opetuk-
sen tai koulutuksen järjestäjä opiskelijan tarvitsemista erityisistä apuvälineistä sekä avustaja-, 
kuljetus- ja tulkkauspalveluista vai saadaanko nämä muun lainsäädännön nojalla. Muun lain-
säädännön nojalla saatavat palvelut ovat toissijaisia verrattuna koulutuksen järjestäjän velvolli-
suuteen järjestää vastaavat palvelut. TUVA-laissa lähtökohtana on, että erityistä tukea saavan 
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opiskelijan oikeus opintososiaalisiin etuuksiin määräytyisi sitä koulutusmuotoa koskevan lain-
säädännön nojalla, jonka järjestämisluvan yhteydessä TUVA-koulutusta järjestetään. Tämä 
käytäntö on katsottu perustelluksi, koska opetuksen tai koulutuksen järjestäjä on varautunut tar-
joamaan kyseisiä palveluita muille opiskelijoilleen, mutta sen ei tarvitsisi ottaa käyttöön uusia 
menettelyitä TUVA-koulutuksen opiskelijoiden osalta, jotka muodostavat vain pienen ryhmän 
järjestäjän kokonaisopiskelijamäärästä ja heistäkin kyseisiä palveluita tarvitsee vain pieni osa. 

Jos TUVA-koulutusta järjestää perusopetuksen järjestäjä, opiskelijalla on oikeus perusopetus-
lain 31 §:n 1 momentissa säädettyihin vammaisen ja muun erityistä tukea saavan oppilaan opin-
tososiaalisiin etuuksiin. Perusopetuslain 31 §:n 1 momentin mukaan vammaisella ja muulla eri-
tyistä tukea tarvitsevalla oppilaalla on lisäksi oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen 
edellyttämät tulkitsemis- ja avustajapalvelut, muut opetuspalvelut ja erityiset apuvälineet. Jos 
TUVA-koulutusta järjestää ammatillisen koulutuksen järjestäjä, opiskelijalla on oikeus amma-
tillisesta koulutuksesta annetun lain 101 §:ssä säädettyihin erityistä tukea saavan opiskelijan 
opintososiaalisiin etuuksiin. Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 101 §:n mukaan eri-
tyistä tukea saavalla opiskelijalla on oikeus opiskelun edellyttämiin avustajapalveluihin ja eri-
tyisiin apuvälineisiin. Lukiolaissa ei säädetä opiskelijan oikeudesta vastaaviin opintososiaalisiin 
etuuksiin. Oikeudesta kunnan rahoittamiin avustaja- ja kuljetuspalveluihin säädetään vammai-
suuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetussa laissa (380/1987). Kan-
saneläkelaitoksen järjestämistä tulkkauspalveluista säädetään vammaisten henkilöiden tulk-
kauspalvelusta annettussa laissa (133/2010).  

TUVA-koulutusta voidaan järjestää myös vaativaan erityiseen tukeen oikeutetuille opiskeli-
joille. TUVA-lain 3 §:n 3 momentin mukaan koulutuksen järjestäminen vaativaan erityiseen 
tukeen oikeutetuille opiskelijoille edellyttää, että järjestämisluvassa on määrätty ammatillisesta 
koulutuksesta annetun lain 27 §:n 2 momentissa tarkoitetusta järjestäjän velvollisuudesta järjes-
tää koulutusta vaativaan erityisen tukeen oikeutetuille opiskelijoille. Käytännössä TUVA-kou-
lutusta vaativaan erityiseen tukeen oikeutetuille opiskelijoille järjestäisivät ne ammatilliset eri-
tyisoppilaitokset ja muut ammatillisen koulutuksen järjestäjät, jotka järjestävät ammatillista 
koulutusta vaativaan erityiseen tukeen oikeutetuille opiskelijoille. TUVA-lain 21 §:n 3 momen-
tissa säädetään, että opiskelijan oikeuteen vaativaan erityiseen tukeen sovelletaan, mitä amma-
tillisesta koulutuksesta annetussa laissa säädetään. Vaativan erityisen tuen perusteet ja opinto-
sosiaaliset etuudet määräytyvät siis vastaavin perustein kuin vaativan erityisen tuen järjestämi-
sessä ammatillisen tutkintokoulutuksen opiskelijoille. 

2.2 TUVA-koulutuksen järjestäminen 

2.2.1 Nykyiset nivelvaiheen koulutuksen järjestäjät 

2.2.1.1 Kunnat ja yksityiset perusopetuksen järjestäjät 

Perusopetuksen lisäopetusta koskevat säännökset sisältyvät nykyisin perusopetuslakiin. Perus-
opetusasetuksen (852/1998) 3 §:n 2 momentin mukaan lisäopetukseen voidaan ottaa oppilaaksi 
nuori, joka on saanut perusopetuksen päättötodistuksen samana tai edellisenä vuonna. Perus-
opetuksen lisäopetuksen järjestäminen on kunnille vapaaehtoinen tehtävä. Perusopetuslain 7 §:n 
mukaan lisäopetuksen järjestämislupa voidaan myöntää myös rekisteröidylle yhteisölle tai sää-
tiölle eli yksityiselle perusopetuksen järjestäjälle. 

Opetushallituksen opiskelijamääräraportin (P05K7YO) mukaan ajankohtana 20.9.2020 lisäope-
tuksessa on ollut 1 028 lisäopetuksen opiskelijaa, joista 154 on ollut yksityisten opetuksen jär-
jestäjien opiskelijoita, 852 kuntien ja kuntayhtymien opiskelijoita ja 22 valtion oppilaitosten 
opiskelijoita. Yksityisiä lisäopetuksen opetuksen järjestäjiä on 20.9.2020 tilanteessa ollut 16, 
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kunnallisia järjestäjiä 32 ja valtion oppilaitoksia 3. Vuonna 2019 suomenkielisessä lisäopetuk-
sessa oli yhteensä 882 oppilasta ja ruotsinkielisessä lisäopetuksessa yhteensä 84 oppilasta (Vi-
punen, tiedot 20.9.2019 tilanteen mukaan). Vuonna 2019 lisäopetuksessa oli 66 sellaista opis-
kelijaa, joilla oli perusopetuslaissa tarkoitettu erityisen tuen päätös. 

Perusopetuksen lisäopetusta koskevat säännökset kumoutuvat perusopetuslaista 1.8.2021 lu-
kien. Perusopetuslain muuttamisesta annettuun lakiin (1216/2020) sisältyvän siirtymäsäännök-
sen nojalla lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaista perusopetuksen lisä-
opetusta voidaan järjestää 31.7.2022 saakka ja tällöin sovelletaan lain voimaan tullessa voi-
massa olleita säännöksiä. Tämän ajankohdan jälkeen perusopetuksen lisäopetuksen järjestämi-
nen päättyy ja se korvautuu TUVA-koulutuksella. 

TUVA-lain 3 §:n 2 momentin mukaan kunta voi järjestää TUVA-koulutusta ilman järjestämis-
lupaa. Yksityisen perusopetuksen järjestäjän sen sijaan tulee hakea opetus- ja kulttuuriministe-
riöltä TUVA-koulutuksen järjestämislupaa. TUVA-lain 28 §:n 1 momentissa on kuitenkin yk-
sityisiä perusopetuksen järjestäjiä koskeva siirtymäsäännös, jonka mukaan järjestäjä saa sille 
myönnetyn lisäopetuksen järjestämisluvan perusteella järjestää TUVA-koulutusta 31.7.2025 
saakka. Perusopetuslaissa tarkoitetun perusopetuksen lisäopetuksen järjestäminen päättyy siis 
1.8.2022 lukien, mutta siirtymäsäännöksen nojalla perusopetuksen lisäopetuksen saaneet yksi-
tyiset perusopetuksen järjestäjät voivat järjestää uutta TUVA-koulutusta 31.7.2025 saakka ha-
kematta uutta järjestämislupaa. 

2.2.1.2 Lukiokoulutuksen järjestäjät 

Lukiolaissa säädetään maahanmuuttajille ja vieraskielisille järjestettävästä lukiokoulutukseen 
valmistavasta koulutuksesta (jäljempänä myös LUVA-koulutus). LUVA-koulutuksen tarkoituk-
sena on antaa opiskelijalle kielelliset ja muut tarvittavat valmiudet lukiokoulutukseen siirty-
mistä varten. Opiskelijaksi ottamisen edellytyksenä on muun muassa, että hakija on kotoutumi-
sen edistämisestä annetussa laissa (1386/2010) tarkoitettu maahanmuuttaja tai hänen äidinkie-
lensä on väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annetussa 
laissa (661/2009) tarkoitetussa väestötietojärjestelmässä muu kuin suomi, ruotsi tai saame, ha-
kijalla ei ole riittäviä kielellisiä valmiuksia suoriutua lukio-opinnoista suomen tai ruotsin kie-
lellä ja että hakijan tavoitteena on lukiokoulutuksen oppimäärän suorittaminen valmistavan kou-
lutuksen jälkeen. Lukiokoulutuksen järjestäjä voi järjestää LUVA-koulutusta suoraan lukiokou-
lutuksen järjestämisluvan perusteella ilman erillistä valmistavan koulutuksen järjestämislupaa. 

Valmistavan koulutuksen aloittaneita on ollut vuosittain runsaat 100 opiskelijaa: 124 aloitta-
nutta vuonna 2018, 113 aloittanutta vuonna 2019 ja 138 aloittanutta vuonna 2020. LUVA-kou-
lutuksen oppimäärän laajuus on 50 opintopistettä, mutta annettavan opetuksen määrä opintopis-
tettä kohti eroaa nuorille ja aikuisille tarkoitetussa koulutuksessa. Valtionosuuden vuoden 2021 
yksikköhintalaskennan (tiedot 20.9.2020) mukaan nuorten valmistavassa koulutuksessa oli 108 
opiskelijaa ja aikuisten 64 opiskelijaa. LUVA-koulutusta järjesti yhteensä 11 lukiokoulutuksen 
järjestäjää.     

LUVA-koulutusta koskevat säännökset kumoutuvat lukiolaista 1.8.2022 lukien. Tämän ajan-
kohdan jälkeen lukiolaissa tarkoitetun maahanmuuttajille ja vieraskielisille tarkoitetun lukio-
koulutukseen valmistavan koulutuksen  järjestäminen päättyy ja se korvautuu TUVA-koulutuk-
sella. TUVA-koulutuksen järjestäminen edellyttää, että lukiokoulutuksen järjestäjä hakee ope-
tus- ja kulttuuriministeriöltä TUVA-koulutuksen järjestämislupaa. 

TUVA-lain 28 §:n 2 momentissa on kuitenkin siirtymäsäännös, jonka mukaan lukiokoulutuksen 
järjestäjä saa järjestää lukiolaissa tarkoitettua lukiokoulutukseen valmistavaa koulutusta 
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31.7.2023 saakka soveltaen voimassa olleita säännöksiä ja niiden nojalla annettua määräyksiä, 
jos järjestäjä on järjestänyt lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten nojalla lukio-
koulutukseen valmistavaa koulutusta mutta sillä ei ole 1.8.2022 tutkintokoulutukseen valmen-
tavan koulutuksen järjestämislupaa. Järjestäjä ei kuitenkaan voi ottaa uusia opiskelijoita tähän 
koulutukseen 31.7.2022 jälkeen.Siirtymäsäännös mahdollistaa sen, että sellaiset koulutuksen 
järjestäjät, jotka eivät hae uuden TUVA-koulutuksen järjestämislupaa, voivat kuitenkin ottaa 
31.7.2022 saakka uusia opiskelijoita LUVA-koulutukseen ja opiskelijat voivat suorittaa aloitta-
mansa opinnot loppuun. 

2.2.1.3 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät 

Ammatilliseen koulutukseen valmentavasta koulutuksesta (jäljempänä myös VALMA-koulutus) 
säädetään ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa. VALMA-koulutuksen tavoitteena on 
antaa opiskelijalle valmiuksia ammatilliseen tutkintokoulutukseen hakeutumiseksi sekä vahvis-
taa opiskelijan edellytyksiä suorittaa ammatillinen tutkinto. VALMA-koulutukseen opiskeli-
jaksi ottamisen edellytyksenä on, että hakija ei ole aiemmin suorittanut tutkintoa tai nivelvai-
heen koulutusta, ellei valmentavan koulutuksen suorittaminen tästä huolimatta ole jatko-opin-
tovalmiuksien hankkimiseksi erityisestä syystä perusteltua, ja että hakijan tavoitteena on val-
mentavan koulutuksen jälkeen hakeutua suorittamaan ammatillista tutkintokoulutusta. 

VALMA-koulutuksen järjestämisoikeudesta päätetään ammatillisen koulutuksen järjestämislu-
vassa. Järjestämisluvassa oikeus järjestää VALMA-koulutusta on tällä hetkellä 51:llä koulutuk-
sen järjestäjällä, joista viisi lupaa on myönnetty ruotsinkielisen koulutuksen järjestämiseen. 
Ruotsinkielisistä VALMA-järjestäjistä kolme järjestää vain ruotsinkielistä koulutusta ja loput 
kaksi ovat kaksikielisiä (suomi ja ruotsi) koulutuksen järjestäjiä. 

Ammatillisen koulutuksen järjestämisluvassa päätetään koulutuksen järjestäjän opiskelijavuo-
sien vähimmäismäärästä ja vuosittaisella suoritepäätöksellä päätetään koulutuksen järjestäjän 
varainhoitovuoden tavoitteellisesta opiskelijavuosimäärästä. Edellä mainituissa päätöksissä ei 
päätetä erikseen VALMA-koulutuksen opiskelijavuosien määrästä, vaan ammatillisen koulu-
tuksen järjestäjä voi suoritepäätöksellä päätettyjen tavoitteellisten opiskelijavuosien puitteissa 
järjestää VALMA-koulutusta joustavasti kulloisenkin tarpeen mukaan. Tämä mahdollistaa 
myös opiskelijan joustavan siirtymisen VALMA-koulutuksesta tutkintotavoitteiseen koulutuk-
seen tai tarvittaessa myös toisin päin. 

VALMA-järjestämisluvan saaneilla koulutuksen järjestäjillä on järjestämisluvassa päätettyjen 
opiskelijavuosien vähimmäismäärä yhteensä 140 571 ja vuoden 2021 varsinaisella suoritepää-
töksellä päätettyjen tavoitteellisten opiskelijavuosien kokonaismäärä yhteensä 159 017. 
VALMA-koulutuksen toteutuneiden opiskelijavuosien määrä oli 3 461,27 vuonna 2019 ja 
3 520,77 vuonna 2020 (Koski-tieto 9.3.2021). VALMA-koulutukseen osallistuneiden opiskeli-
joiden määrän jatkuvan vaihtuvuuden huomioivan päiväkohtaisten opiskelijamäärien keskiarvo 
eli netto-opiskelijamäärä oli 3 618 vuonna 2019 (joista alle 20-vuotiaita 2 019) ja 3 654 vuonna 
2020 (joista alle 20-vuotiaita 2 259). Kokonaisopiskelijamäärä (ns. läpivirtaus) oli 9 885 vuonna 
2019 opiskelijaa ja 9 678 opiskelijaa vuonna 2020. 

VALMA-koulutuksen opiskelijoita, joiden äidinkieli oli muu kuin suomi, ruotsi tai saame, oli 
1 614 vuonna 2019 ja 1 485 vuonna 2020 (netto-opiskelijamäärä). Pelkästään ruotsinkielisten 
järjestäjien VALMA-koulutuksen netto-opiskelijamäärä oli 54 vuonna 2019 ja 57 vuonna 2020. 
Kaksikielisten koulutuksen järjestäjien osalta ei ole saatavilla erikseen tietoa ruotsinkielisen 
VALMA-koulutuksen opiskelijamäärästä. (opiskelijamäärät Koski-tieto 4.5.2021). 
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VALMA-koulutus on mahdollista aloittaa joustavasti ympärivuotisesti. Koulutuksen vuonna 
2020 aloittaneiden opiskelijoiden opintojen aloituskuukaudet: 

Uudet aloittaneet 
2020 VALMA     
  Kaikki Alle 20 v. 
tammi 861 363 
helmi 255 111 
maalis 183 84 
huhti 99 15 
touko 57 9 
kesä 36 9 
heinä alle 5 alle 5 
elo 2 799 1 794 
syys 543 315 
loka 447 249 
marras 315 177 
joulu 114 57 

 

VALMA-koulutuksen opiskelijoilla on oikeus ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 64 
§:ssä tarkoitettuun erityiseen tukeen ja 65 §:ssä tarkoitettuun vaativaan erityiseen tukeen. Eri-
tyistä tukea saaneiden netto-opiskelijamäärä oli 522 vuonna 2019 ja 561 vuonna 2020. Vaativaa 
erityistä tukea saaneiden netto-opiskelijamäärä puolestaan oli 657 vuonna 2019 ja 729 vuonna 
2020. Kaikista opiskelijoista erityiseen tukeen oikeutettuja oli siis noin 15 prosenttia ja vaati-
vaan erityiseen tukeen noin 20 prosenttia. 

VALMA-koulutusta koskevat säännökset kumoutuvat ammatillisesta koulutuksesta annetusta 
laista 1.8.2022 lukien. Tämän ajankohdan jälkeen VALMA-koulutuksen järjestäminen päättyy 
ja se korvautuu TUVA-koulutuksella. Tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta an-
netun lain 28 §:n 3 momentissa on siirtymäsäännös, jonka mukaan koulutuksen järjestäjä saa 
suoraan sille myönnetyn VALMA-koulutuksen järjestämisluvan perusteella järjestää TUVA-
koulutusta. VALMA-koulutuksen järjestäjien ei siis tarvitse erikseen hakea uuden TUVA-kou-
lutuksen järjestämislupaa, vaan ne voivat siirtymäsäännöksen nojalla siirtyä järjestämään uutta 
TUVA-koulutusta. Jos VALMA-järjestäjä ei halua järjestää TUVA-koulutusta, sen tulee hakea 
opetus- ja kulttuuriministeriöltä järjestämislupansa muuttamista siten, että järjestämislupa pe-
rutaan VALMA-koulutuksen osalta. 

2.2.2 TUVA-koulutuksen järjestämislupa 

TUVA-koulutuksen järjestämisen lähtökohtana on opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä 
järjestämislupa. TUVA-lain 4 §:n mukaan järjestämislupa voidaan myöntää hakemuksesta lu-
kiolaissa tarkoitetulle lukiokoulutuksen järjestäjälle, ammatillisesta koulutuksesta annetussa 
laissa tarkoitetulle ammatillisen koulutuksen järjestäjälle sekä rekisteröidylle yhteisölle tai sää-
tiölle, jolle on myönnetty perusopetuslain 7 §:ssä tarkoitettu perusopetuksen järjestämislupa. 
TUVA-koulutusta voidaan opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä järjestää myös valtion 
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oppilaitoksessa. Lisäksi edellä selostettujen TUVA-lain 28 §:n siirtymäsäännösten mukaisesti 
lisäopetuksen järjestämisluvan saaneet yksityiset perusopetuksen järjestäjät ja VALMA-koulu-
tuksen järjestäjät voivat järjestää TUVA-koulutusta aiemmin myönnettyjen järjestämislupien 
perusteella. Järjestämislupien kautta on tarkoitus varmistaa valmentavan koulutuksen alueelli-
nen saatavuus ja saavutettavuus luomalla riittävän kattava valmentavan koulutuksen järjestäjä-
verkosto (HE 173/2020 vp, s. 86). 

Yksityisinä perusopetuksen järjestäjinä voivat toimia rekisteröidyt yhteisöt ja säätiöt. Lukio-
koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjinä voivat toimia kunnat, kuntayhtymät, re-
kisteröidyt yhtiöt tai säätiöt. Näille toimijoille voitaisiin siis myöntää hakemuksesta TUVA-
koulutuksen järjestämislupa. Lisäksi TUVA-lain 3 §:n 2 momentissa säädetään, että kunta voi 
järjestää TUVA-koulutusta ilman järjestämislupaa. 

Oppivelvollisuuden laajentamista ja TUVA-koulutusta koskeneessa hallituksen esityksessä on 
todettu, että kunta voisi järjestää TUVA-koulutusta niiden järjestäjien lisäksi, joille on myön-
netty koulutuksen järjestämislupa. Kunta voisi järjestää valmentavaa koulutusta vapaaehtoisesti 
esimerkiksi silloin, jos kunnan alueella ei ole valmentavan koulutuksen järjestämisluvan saa-
neen tahon oppilaitosta ja alueella on tarvetta valmentavan koulutuksen järjestämiselle. Tavoit-
teena on, että ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja yksityisten perusopetuksen järjes-
täjien valmentavan koulutuksen järjestämisluvat muodostaisivat kattavan valmentavan koulu-
tuksen verkoston, joka turvaisi valmentavan koulutuksen alueellisen saatavuuden ja saavutetta-
vuuden. Tätä järjestämisluvilla luotua verkostoa kunnat voisivat täydentää järjestämällä val-
mentavaa koulutusta vapaaehtoisesti. Hallituksen esityksen perusteluissa on myös todettu, että 
kunnan vapaaehtoista järjestämisoikeutta ei sovellettaisi kuntayhtymään. Lukiokoulutuksen tai 
ammatillisen koulutuksen järjestäjänä toimivat kuntayhtymät voisivat hakea valmentavan kou-
lutuksen järjestämislupaa. (HE 173/2020 vp, s. 196). 

TUVA-lain 4 §:n 1 momentin mukaan TUVA-koulutuksen järjestäjällä on velvollisuus järjestää 
koulutusta koulutustarpeen mukaisesti järjestämisluvassa määrätyllä toiminta-alueella. TUVA-
koulutuksen järjestäminen liittyy myös oppivelvollisuuslaissa säädettyyn opiskelupaikan osoit-
tamiseen. Jos oppivelvollinen ei vapaaehtoisesti hakeudu perusopetuksen jälkeiseen koulutuk-
seen tai ei saa opiskelupaikkaa, on oppivelvollisuuslain 15 §:n 1 momentin mukaan asuinkun-
nan tehtävänä osoittaa oppivelvolliselle opiskelupaikka tutkintokoulutukseen valmentavassa 
koulutuksessa tai työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa. Koulutuksen jär-
jestäjän, jolle on myönnetty edellä mainitun koulutuksen järjestämislupa, tulee ottaa opiskeli-
jaksi sille osoitettu oppivelvollinen. Opiskelupaikka voidaan osoittaa myös asuinkunnan järjes-
tämässä tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa. 

Oppivelvollisuuden laajentamista ja TUVA-koulutusta koskeneen hallituksen esityksen perus-
teluissa on ilmaistu tahtotila, jonka mukaan TUVA-koulutuksen järjestämisluvilla luodaan kat-
tava alueellinen TUVA-koulutuksen verkosto, jota kunnat voivat täydentää järjestämällä 
TUVA-koulutusta vapaaehtoisesti tarpeen mukaan. Toimeenpanossa on kuitenkin ilmennyt tul-
kinnallista epäselvyyttä siitä, missä tilanteissa ammatillista koulutusta tai lukiokoulutusta jär-
jestävän kunnan tulisi hakea TUVA-koulutuksen järjestämislupaa. Lisäksi on ollut epäselvyyttä 
siitä, voisiko kunta järjestää TUVA-koulutusta myös vapaaehtoisesti, vaikka sille olisi myön-
netty TUVA-koulutuksen järjestämislupa tai se voisi järjestää TUVA-koulutusta VALMA-lu-
van perusteella siirtymäsäännöksen nojalla. 

TUVA-lain 4 §:n 1 momentin mukaan TUVA-järjestämislupa voidaan myöntää lukiokoulutuk-
sen järjestäjälle, ammattillisen koulutuksen järjestäjälle ja yksityiselle perusopetuksen järjestä-
jälle. Tarkoituksena on, että TUVA-järjestämislupa myönnettäisiin aina edellä tarkoitetun pää-
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järjestämisluvan yhteyteen, eikä TUVA-järjestämislupa voisi missään tilanteessa olla järjestä-
jän ainoa järjestämislupa. TUVA-lain 5 §:n 1 momentin mukaan järjestämisluvassa määrätään, 
minkä koulutusmuodon yhteyteen valmentavan koulutuksen järjestämislupa myönnetään, jos 
koulutuksen järjestäjällä on useita 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun opetuksen tai koulutuksen 
järjestämislupia. Toimeenpanossa on ilmennyt tulkinnallista epäselvyyttä siitä, voiko sellainen 
koulutuksen järjestäjä, jolla on useita järjestämislupia, esimerkiksi lukiokoulutuksen ja amma-
tillisen koulutuksen järjestämislupa, hakea TUVA-järjestämislupaa näiden molempien järjestä-
mislupien yhteyteen. 

TUVA-lain 5 §:n 2 momentin mukaan järjestämisluvassa voidaan määrätä tutkintokoulutukseen 
valmentavan koulutuksen opiskelijamäärästä tai opiskelijavuosien määrästä. Lain 5 §:n 3 mo-
mentin mukaan järjestäessään tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta koulutuksen järjes-
täjän on noudatettava, mitä koulutuksen järjestäjän perusopetuksen, lukiokoulutuksen tai am-
matillisen koulutuksen järjestämisluvassa on määrätty opetuskielestä ja toiminta-alueesta, ellei 
tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen järjestämisluvassa toisin määrätä. Tarkoituk-
sena on ollut, että TUVA-koulutusta järjestettäisiin mahdollisimman pitkälti pääasiallisen kou-
lutusmuodon järjestämisluvassa määrättyjen ehtojen mukaisesti, mutta säännöksen sanamuo-
don perusteella jää epäselväksi, noudatetaanko myös pääjärjestämisluvan mukaisia koulutuksen 
järjestämismuotoa, kuten sisäoppilaitosmuotoisen koulutuksen järjestämistä koskevia järjestä-
misluvan ehtoja, tai muita järjestämisluvassa mahdollisesti olevia ehtoja. Tulkinnallista epäsel-
vyyttä on ilmennyt myös siitä, sovelletaanko järjestämisluvassa määrättäviä asioita sekä järjes-
tämisluvan muuttamista ja peruuttamista koskevia säännöksiä myös siirtymäsäännösten nojalla 
järjestettävään TUVA-koulutukseen. 

Edellä todetut tulkinnalliset epäselvyydet ovat ilmenneet rahoitusjärjestelmää koskevien sää-
dösmuutosten ja järjestämislupien haun käynnistämistä koskevan valmistelun yhteydessä. Tut-
kintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetun lain säännöksiä olisikin edellä mainit-
tujen tulkinnallisten epäselvyyksien poistamiseksi tarpeen tarkentaa. 

2.3 Nivelvaiheen koulutusten nykyiset rahoitusjärjestelmät 

2.3.1 Perusopetuksen lisäopetuksen rahoitus 

Perusopetuksen lisäopetuksen rahoituksesta säädetään opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 
annetussa laissa (1705/2009), jäljempänä myös rahoituslaki. Rahoituslain 5 §:n mukaan lisä-
opetuksen rahoitus määräytyy oppilasmäärän ja oppilasta kohden määrätyn yksikköhinnan pe-
rusteella. 

Lisäopetuksen yksikköhinnan määräytymisestä säädetään rahoituslain 29 §:ssä. Säännöksen 
mukaan lisäopetuksen yksikköhinta saadaan, kun valtiovarainministeriön kunnan peruspalvelu-
jen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 38 §:n mukaisesti päättämän kotikuntakorvauk-
sen perusosasta vähennetään 320,77 euroa, ja saatu erotus kerrotaan luvulla 1,26. Valtiovarain-
ministeriö vahvistaa vuosittain kotikuntakorvauksen perusosan. Lisäopetuksen yksikköhinnan 
lisäksi opetuksen järjestäjä saa lisärahoituksen niistä oppilaista, jotka ovat olleet pidennetyn 
oppivelvollisuuden piirissä perusopetuksen oppimäärää suorittaessaan. Pidennetyn oppivelvol-
lisuuden lisärahoituksen kerroin vaikeimmin kehitysvammaisten osalta on 4,76 ja muiden kehi-
tysvammaisten osalta 2,97. Syyskuun 2020 tilastointipäivän mukaan pidennetyn oppivelvolli-
suuden lisärahoitukseen oikeutettuja perusopetuksen lisäopetuksen oppilaita oli yhteensä 29.  

Rahoituslain 48 a §:n 1 momentin mukaisesti lisäopetuksen rahoitus varainhoitovuodelle laske-
taan varainhoitovuotta edeltäneen syyskuun 20 päivän oppilasmäärän mukaan. Rahoitus myön-
netään lopullisena eikä sitä tarkisteta toteutuneen opiskelijamäärän mukaiseksi. Rahoituslain 48 
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a §:n 2 momentin mukaan toiminnan käynnistyessä rahoitus lasketaan arvioidun oppilasmäärän 
mukaisesti. Toteutuneen ja arvioidun oppilasmäärän erotus otetaan huomioon kyseistä varain-
hoitovuotta seuraavaa vuotta seuraavan vuoden rahoituksessa. Vakiintuneen soveltamiskäytän-
nön mukaan rahoituslain 48 a §:n 2 momenttia ei ole sovellettu kunnallisiin perusopetuksen 
järjestäjiin eikä näin ollen myöskään kunnan järjestämään lisäopetukseen.  

Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa vuosittain perusopetuksen lisäopetuksen yksikköhin-
nan. Vuonna 2021 yksikköhinta on 8 641,88 euroa ja yksityisille opetuksen järjestäjille 8 968,54 
euroa (sisältäen määräaikaisen KIKY-korotuksen). Lisäopetuksen yksikköhintaa ei tarkisteta 
toteutuneen kustannustason perusteella. Tarkistamisesta luovuttiin vuoden 2017 alussa. Sen si-
jaan valtiovarainministeriö tarkistaa kotikuntakorvauksen perusosan vuosittain. 

2.3.2 Lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen rahoitus 

Myös lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen rahoituksesta säädetään opetus- ja kulttuuri-
toimen rahoituksesta annetussa laissa. Rahoituslain 5 §:n mukaan rahoitus määräytyy lukiossa 
opiskelijamäärien sekä opiskelijaa kohden määrättyjen yksikköhintojen perusteella. Rahoitus-
lain 23 §:n 1 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella säädetään vuosittain seuraavan va-
rainhoitovuoden rahoituksen perusteena käytettävä lukiokoulutuksen keskimääräinen yksikkö-
hinta. Opetus- ja kulttuuriministeriö määrää järjestäjäkohtaiset yksikköhinnat. 

Rahoituslain 24 §:n 1 momentin mukaan lukion yksikköhinnat opiskelijaa kohden lasketaan 
lukiokoulutuksen valtakunnallisten kokonaiskustannusten perusteella. Yksikköhintoja lasketta-
essa niiden opiskelijoiden lukumäärä, jotka opiskelevat lukiokoulutukseen valmistavassa kou-
lutuksessa, painotetaan kertoimella 1,21. Niiden opiskelijoiden lukumäärää, jotka opiskelevat 
aikuisille tarkoitetussa lukiokoulutuksessa tai lukiokoulutukseen valmistavassa koulutuksessa 
painotetaan 1.8.2021 voimaan tulevan säännöksen mukaan kertoimella 0,615 lukuun ottamatta 
sisäoppilaitoksessa koulutusta saavia opiskelijoita. Edellä mainittua aikuisopiskelijoiden paino-
kerrointa sovelletaan ensimmäisen kerran myönnettäessä rahoitusta varainhoitovuodelle 2027 
ja tätä aiempien varainhoitovuosien rahoitukseen sovelletaan lain 1220/2020 voimaantulosään-
nöksessä säädettyjä siirtymäajan painokertoimia. Aikuisopiskelijoiden alempi kerroin perustuu 
aikuisille tarkoitetun lukiokoulutuksen ja lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen pienem-
pään opetustuntimäärään.  

Rahoituslain 24 §:n 3 momentin mukaan lukiokoulutuksen järjestäjän yksikköhinta lukiokoulu-
tukseen valmistavan koulutuksen opiskelijoiden osalta määrätään porrastamalla lukiokoulutuk-
sen keskimääräistä yksikköhintaa. Lain 24 §:n 8 momentin mukaan yksikköhintojen laskemi-
sesta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituk-
sesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1766/2009), jäljempänä myös rahoitusasetus, 1 a §:n 
mukaan lukiokoulutuksen järjestäjän yksikköhinta lukiokoulutukseen valmistavassa koulutuk-
sessa on lukiokoulutuksen keskimääräinen yksikköhinta kerrottuna luvulla 1,21. LUVA-koulu-
tuksen yksikköhinta on siis kaikille koulutuksen järjestäjille sama, koska se ei perustu järjestä-
jäkohtaisesti määrättyyn yksikköhintaan. Lisäksi aikuisille tarkoitetussa LUVA-koulutuksessa 
otetaan huomioon rahoituslain 24 §:n 7 momentin säännös, jonka mukaan aikuisille tarkoite-
tussa lukiokoulutukseen valmistavassa koulutuksessa yksikköhinta on 61,5 prosenttia määrä-
tystä yksikköhinnasta lukuun ottamatta sisäoppilaitoksessa koulutusta saavia opiskelijoita. 
Edellä mainittua aikuisopiskelijoiden prosenttiosuutta sovelletaan ensimmäisen kerran myön-
nettäessä rahoitusta varainhoitovuodelle 2024 ja tätä aiempien varainhoitovuosien rahoitukseen 
sovelletaan lain 1220/2020 voimaantulosäännöksessä säädettyjä siirtymäajan prosenttiosuuksia. 
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Rahoituslain 48 §:n 1 momentin mukaan lukiossa varainhoitovuoden ennakollinen rahoitus las-
ketaan varainhoitovuotta edeltäneen vuoden keskimääräisen opiskelijamäärän mukaan. Yksik-
köhintoja laskettaessa sovelletaan kuitenkin varainhoitovuotta edeltäneen vuoden syksyn oppi-
las- ja opiskelijamääriä. Rahoituslain 50 §:n 2 momentin mukaan rahoitus tarkistetaan varain-
hoitovuoden toteutuneiden keskimääräisten opiskelijamäärien mukaiseksi varainhoitovuoden 
loppuun mennessä. Rahoitusasetuksen 19 §:ssä säädetään vuosittaiset tilastointipäivät, jotka 
ovat 20. päivä tammikuuta ja 20. päivä syyskuuta. 

Kunnat osallistuvat lukiokoulutuksen rahoittamiseen kunnan asukasmäärän suhteessa. Rahoi-
tuslain 8 §:n mukaan kunnan omarahoitusosuus lukiokoulutuksen käyttökustannuksista on 
52,21 prosenttia ja lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen käyttökustannuksista 50 pro-
senttia. Kunnan omarahoitusosuus on siis eri suuruinen valmistavassa koulutuksessa ja muussa 
lukiokoulutuksessa. Edellä mainittua lukiokoulutuksen prosenttimäärää sovelletaan ensimmäi-
sen kerran myönnettäessä rahoitusta varainhoitovuodelle 2024 ja tätä aiempien varainhoitovuo-
sien rahoitukseen sovelletaan lain 1220/2020 voimaantulosäännöksessä säädettyjä siirtymäajan 
prosenttimäärää. Siirtymäsäännökset eivät koske valmistavan koulutuksen prosenttimäärää. 

Valtioneuvosto on vahvistanut lukiokoulutuksen vuoden 2021 keskimääräiseksi yksikköhin-
naksi 6615,98 euroa opiskelijaa kohti. Keskimääräinen yksikköhinta vahvistetaan arvonlisäve-
rottomana. Valmistavan koulutuksen yksikköhinta saadaan kertomalla lukiokoulutuksen keski-
määräinen yksikköhinta luvulla 1,21. Valmistavan koulutuksen vuoden 2021 yksikköhinta nuo-
rille tarkoitetussa koulutuksessa on 8 005,34 euroa opiskelijaa kohti ja aikuisille tarkoitetussa 
koulutuksessa 5 347,73 euroa opiskelijaa kohti. Valmistavan koulutuksen rahoituksen koko-
naistaso, ilman yksityisten koulutuksen järjestäjien arvonlisäveroa, oli 1 233 937 euroa vuonna 
2021 määräytyen edeltävän vuoden opiskelijamäärän mukaan. 

2.3.3 Ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen rahoitus 

Ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen rahoitus myönnetään osana ammatilli-
sen koulutuksen rahoitusta, josta säädetään opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa 
laissa. Rahoituslain 9 §:n mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää ammatillisen koulu-
tuksen järjestäjille rahoitusta valtion talousarvioon otettavan määrärahan ja 9 a §:n 1 momen-
tissa säädetyn kuntien rahoitusosuuden rajoissa. Ammatillisen koulutuksen järjestäjälle myön-
netään ennen varainhoitovuoden alkua tehtävällä päätöksellä perusrahoitusta, suoritusrahoitusta 
ja vaikuttavuusrahoitusta kyseisen rahoitusosuuden euromäärästä se osuus, joka vastaa koulu-
tuksen järjestäjän suoritteiden suhteellista osuutta kaikkien koulutuksen järjestäjien suoritteista. 
Ammatillisen koulutuksen rahoitus ei perustu ennalta määrättävään yksikköhintaan, vaan rahoi-
tus määräytyy suhteellisesti sen mukaisesti, miten paljon koulutuksen järjestäjällä on rahoituk-
sen perusteena huomioitavia suoritteita verrattuna kaikkien koulutuksen järjestäjien suorittei-
siin. 

Rahoituslain 32 c §:n mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö päättää koulutuksen järjestäjän va-
rainhoitovuoden tavoitteellisen opiskelijavuosien määrän vuosittain valtion talousarvion ra-
joissa. Varainhoitovuodelle myönnettävä perusrahoitus määräytyy suoritepäätöksellä päätetyn 
tavoitteellisen opiskelijavuosimäärän perusteella, jota on painotettu varainhoitovuotta edeltävää 
vuotta edeltävän vuoden toteutuneisiin opiskelijavuosiin perustuvalla painokertoimella (profii-
likerroin). Rahoitus myönnetään lopullisena eikä sitä tarkisteta toteutuneen opiskelijavuosimää-
rän perusteella. 

Rahoituslain 32 d §:n 2 momentissa säädetään profiilikertoimen laskennassa käytettävistä pai-
notusperusteista. Profiilikertoimen laskennassa toteutuneita opiskelijavuosia painotetaan muun 
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muassa tutkintorakenteeseen kuuluvien eri tutkintojen ja valmentavan koulutuksen järjestämis-
kustannusten perusteella, oppivelvollisuuslaissa tarkoitetun maksuttoman koulutuksen perus-
teella, erityisen tuen tai vaativan erityisen tuen järjestämisen perusteella sekä majoituksen jär-
jestämisen perusteella. Painokertoimista säädetään ammatillisen koulutuksen rahoituksen las-
kentaperusteista annetulla opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella (1244/2020), jäljempänä 
myös laskentaperusteasetus. 

VALMA-koulutusta rahoitetaan ainoastaan perusrahoituksena. Perusrahoituksen profiiliker-
rointa laskettaessa VALMA-koulutuksen opiskelijoiden toteutuneita opiskelijavuosia painote-
taan laskentaperusteasetuksella säädetyllä painokertoimella, joka on voimassa olevan asetuksen 
2 §:n 2 momentin mukaan 1,41. Varainhoitovuoden 2022 rahoitusta varten on tehty uudet yk-
sikkökustannuslaskelmat vuosien 2018 ja 2019 kustannustietojen perusteella ja laskentaperus-
teasetuksen painotuskertoimet on tarkoitus muuttaa näitä uusimpia yksikkökustannuksia vas-
taaviksi. 

Jos VALMA-koulutuksen opiskelija suorittaa valmentavan koulutuksen aikana ammatillisen 
tutkinnon osan tai osia, otetaan nämä suoritukset huomioon tutkinnon osina suoritusrahoituk-
sessa. Profiilikertoimen laskennassa VALMA-opiskelijoiden toteutuneita opiskelijavuosia pai-
notetaan myös laskentaperusteasetuksen 6 §:ssä säädetyllä oppivelvollisuuden korotuskertoi-
mella, 7 §:ssä säädetyillä erityisen tuen ja vaativan erityisen tuen painokertoimilla ja 8 §:ssä 
säädetyillä majoituksen järjestämisen korotuskertoimilla samoin periaattein kuin tutkinto-opis-
kelijoiden toteutuneita opiskelijavuosia. 

Koska VALMA-koulutukselle ei erikseen päätetä suoritepäätöksellä tavoitteellista opiskelija-
vuosimäärää, opiskelijavuotta kohden ei määräydy yksiselitteistä rahoituksen määrää. 
VALMA-koulutuksen rahoituksen kokonaistasoa voidaan arvioida laskennallisesti kertomalla 
perusrahoituksen kokonaismäärä VALMA-painokertoimella painotettujen toteutuneiden opis-
kelijavuosien osuudella kaikista painotetuista opiskelijavuosista. Näin laskettuna VALMA-
koulutuksen rahoitusosuus oli vuonna 2020 yhteensä 29 470 678 euroa, eli noin 8 889 euroa 
painottamatonta vuoden 2018 VALMA-koulutuksen opiskelijavuotta kohden (mukana ei ole 
majoituksen, erityisen tuen tai vaativan erityisen tuen kertoimia), kun perusrahoituksen koko-
naismäärässä ei huomioida luonteeltaan määräaikaisia osuuksia. 

3  Tavoitteet  

Oppivelvollisuuden laajentamista ja tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta koskeneen 
hallituksen esityksen perusteluissa on ilmaistu tahtotila, jonka mukaan tutkintokoulutukseen 
valmentavan koulutuksen järjestämisluvilla on tarkoitus luoda kattava alueellinen TUVA-kou-
lutuksen verkosto. TUVA-koulutusta voivat järjestää kunnat, yksityiset perusopetuksen järjes-
täjät, lukiokoulutuksen järjestäjät ja ammatillisen koulutuksen järjestäjät. TUVA-lain mukaan 
opetus- ja kulttuuriministeriön on järjestämislupien myöntämistä koskevan päätöksenteon yh-
teydessä varmistettava tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen riittävä valtakunnallinen 
ja alueellinen saatavuus. 

Esityksen tavoitteena on säätää TUVA-koulutuksen rahoittamisesta, yhtenäistää eri toimijoiden 
TUVA-koulutuksen järjestämisestä saaman rahoituksen taso ja samalla varmistaa TUVA-kou-
lutuksen järjestämisen riittävä rahoitustaso. Yhtenäinen ja riittävä rahoituksen taso tukisi ja var-
mistaisi niiden periaatteiden toteutumista, että TUVA-koulutusta voidaan järjestää eri koulutus-
muotojen yhteydessä ja sitä järjestetään valtakunnallisesti ja alueellisesti kattavasti. 
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Esityksen tavoitteena on myös selkeyttää TUVA-koulutuksen järjestämisperiaatteita. Sekä 
TUVA-koulutuksen järjestäjän että opiskelijan kannalta on tärkeää, että koulutuksen järjestä-
misessä ja rahoittamisessa sovellettavat säännökset määräytyvät yksiselitteisesti ja selkeästi. 
Myös järjestämisperiaatteiden selkeyttämisen tavoitteena on osaltaan turvata TUVA-koulutuk-
sen valtakunnallista ja alueellista kattavuutta sekä varmistaa myös oppivelvollisuuslain mukaan 
osoitettavien oppivelvollisten koulutuspaikkojen riittävä saatavuus ja saavutettavuus. 

4  Ehdotukset  ja  ni iden vaikutukset  

4.1 Keskeiset ehdotukset 

4.1.1 Rahoituksen tason yhtenäistäminen 

Esityksessä ehdotetaan, että tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta rahoitettaisiin kol-
men erillisen rahoitusjärjestelmän puitteissa. Nämä rahoitusjärjestelmät olisivat opetus- ja kult-
tuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa säädetty kotikuntakorvauksen perusosan perusteella 
määräytyvä perusopetuksen rahoitus, lukiokoulutuksen rahoitus ja ammatillisen koulutuksen 
rahoitus. Rahoitusjärjestelmä määräytyisi sen mukaisesti, minkä koulutusmuodon järjestämis-
luvan yhteyteen TUVA-koulutuksen järjestämislupa on myönnetty. Kunnan ilman järjestämis-
lupaa järjestämää TUVA-koulutusta rahoitettaisiin samoin perustein kuin yksityisen perusope-
tuksen järjestäjän järjestämää TUVA-koulutusta. 

Esityksen mukaan perusopetuksen järjestäjän järjestämän TUVA-koulutuksen rahoituksen 
määräytymisperuste vastaisi nykyistä perusopetuksen lisäopetuksen rahoitusta eli perustuisi 
lailla säädettävään kertoimeen, jolla painotettaisiin kotikuntakorvauksen perusmäärää. Myös 
oppivelvollisuuslain 2 §:n 3 momentissa tarkoitetun pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuu-
luminen otettaisiin otettaisiin nykytilaa vastaavasti huomioon rahoitusta korottavana tekijänä.  

Lukiokoulutuksen järjestäjän järjestelmää TUVA-koulutusta rahoitettaisiin lukiokoulutuksen 
rahoitusjärjestelmän puitteissa. Nykyistä LUVA-koulutusta vastaavasti rahoitus määräytyisi 
porrastamalla lukiokoulutuksen keskimääräistä yksikköhintaa. Porrastuksessa käytettävästä 
painokertoimesta säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella. Tutkintokoulutukseen valmentavan 
koulutuksen perusteet ovat yhtenevät sekä nuorille että aikuille, joten rahoituksessa ei otettaisi 
huomioon sitä, järjestetäänkö TUVA-koulutusta nuorille vai aikuisille. 

Ammatillisen koulutuksen järjestäjän järjestämää TUVA-koulutusta rahoitettaisiin ammatilli-
sen koulutuksen rahoitusjärjestelmän puitteissa. TUVA-koulutuksen järjestäminen lisättäisiin 
rahoituslain 32 d §:ään perusrahoituksen painotusperusteeksi ja laskentaperusteasetuksella puo-
lestaan säädettäisiin TUVA-koulutuksen painokertoimesta, jota käytettäisiin perusrahoituksen 
profiilikertoimen laskennassa. Nykytilaa vastaavasti TUVA-koulutuksen opiskelijoiden toteu-
tuneita opiskelijavuosia painotettaisiin myös oppivelvollisuuden korotuskertoimella, erityisen 
tuen tai vaativan erityisen tuen järjestämisen perusteella sekä majoituksen järjestämisen perus-
teella. 

TUVA-koulutuksen rahoitustaso kolmessa eri rahoitusjärjestelmässä pyrittäisiin yhtenäistä-
mään. Käytännössä yhtenäistäminen tehtäisiin määrittelemällä nykyisten nivelvaiheen koulu-
tusten rahoituksen perusteella laskennallinen verrokkiyksikköhinta ja asettamalla kussakin ra-
hoitusjärjestelmässä käytettävät painokertoimet siten, että rahoituksen taso uudistuksen alku-
vaiheessa mahdollisimman tarkasti asettuisi verrokkiyksikköhinnan euromäärään. 

Perusopetuksen nykyinen rahoitusjärjestelmä ei tunnista rahoituksen korotusperusteena oppi-
laan erityisen tuen tarvetta. Tätä perusperiaatetta ei ehdota tässä yhteydessä muutettavaksi, vaan 
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perusopetuksen rahoitusjärjestelmässä TUVA-koulutuksen yksikköhinta sisältäisi keskimääräi-
senä myös erityisen tuen tarpeesta aiheutuvan rahoituksen. Pidennetyn oppivelvollisuuden pii-
riin kuuluminen otettaisiin kuitenkin huomioon korotusperusteena. 

Lukiokoulutuksen järjestäjille erityisen tuen järjestäminen TUVA-koulutuksen yhteydessä olisi 
uusi tehtävä. Erityisen tuen järjestämiselle ei kuitenkaan ehdoteta säädettäväksi erillistä koro-
tuskerrointa, vaan TUVA-koulutukselle muodostuva yksikköhinta sisältäisi keskimääräisenä 
myös erityisen tuen tarpeesta aiheutuvan rahoituksen, kuten perusopetuksessakin. 

Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmässä erityisen tuen ja vaativan erityisen tuen jär-
jestäminen tunnistetaan rahoitusjärjestelmässä korotuskertoimen kautta. VALMA-koulutuksen 
opiskelijoista yhteensä yli 30 prosentilla on erityisen tuen päätös (erityinen tuki tai vaativa eri-
tyinen tuki), joten erityiseen tukeen oikeutettujen opiskelijoiden määrä ammatillisessa koulu-
tuksessa on merkittävä. Esityksessä ehdotetaan, että nykytilaa vastaavasti erityisen tuen koro-
tuskerrointa käytettäisiin myös ammatillisen koulutuksen järjestäjän TUVA-koulutuksen rahoi-
tuksessa. 

4.1.2 TUVA-koulutuksen järjestämistä koskevien säännösten selkeyttäminen 

Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi myös tarkennuksia tutkintokoulutukseen valmentavasta kou-
lutuksesta annettuun lakiin tulkinnallisten epäselvyyksien poistamiseksi. Sääntelyä ehdotetaan 
tarkennettavaksi siten, että säännösten sanamuodosta nykyistä selkeämmin kävisi ilmi se tahto-
tila, että TUVA-koulutusta järjestettäisiin ensisijaisesti järjestämislupien perusteella, joilla luo-
daan valtakunnallisesti ja alueellisesti kattava TUVA-koulutuksen verkosto. Tätä verkostoa täy-
dentäisi kuntien oikeus järjestää TUVA-koulutusta vapaaehtoisesti tarpeen mukaan silloin, kun 
järjestämisluvan hakeminen ei ole mahdollista tai pysyväisluonteisen alueellisen koulutustar-
peen kannalta perusteltua. 

Koulutuksen järjestämistä koskevia säännöksiä ehdotetaan selkeytettäväksi myös tarkentamalla 
järjestämisluvassa määrättäviä asioita koskevaa säännöstä. Säännöstä tarkennettaisiin säätä-
mällä nykyistä selkeämmin, mitä pääjärjestämisluvan mukaisia määräyksiä ja ehtoja sovelletaan 
TUVA-koulutuksen järjestämisessä. Lisäksi VALMA-järjestämislupia koskevaa siirtymäsään-
nöstä selkeytettäisiin lisäämällä säännös, jonka mukaan siirtymäsäännöksen perusteella järjes-
tettävään koulutukseen sovellettaisiin myös TUVA-laissa säädettyä koulutuksen järjestämisvel-
vollisuutta sekä järjestämisluvan sisältöä, muuttamista ja peruuttamista koskevia säännöksiä. 

4.2 Pääasialliset vaikutukset 

4.2.1 Taloudelliset vaikutukset 

4.2.1.1 Valtiontaloudelliset vaikutukset 

TUVA-koulutuksen rahoitusta koskevat säädösmuutokset toteutettaisiin kustannusneutraalisti 
TUVA-koulutukseen yhdistettävien nivelvaiheen koulutusten nykyisten määrärahojen puit-
teissa. Valtion talousarvion momentille 29.20.35 (Valtionosuus ja –avustus lukiokoulutuksen 
käyttökustannuksiin) osoitettaisiin kuitenkin 140 000 euron määrärahalisäys, mikä johtuisi uu-
desta erityisen tuen järjestämistehtävästä lukiokoulutuksen järjestäjän järjestämässä TUVA-
koulutuksessa. Määrärahalisäys sisältyy oppivelvollisuuden laajentamisen kokonaiskustannuk-
siin ja on huomioitu julkisen talouden suunnitelmassa kehyskaudelle 2021–2024. Oppivelvolli-
suuden laajentamista koskevassa hallituksen esityksessä on todettu valmentavan koulutuksen 
erityisen tuen antamisen kustannusarvio olevan vuositasolla noin 140 000 euroa. Laskelmassa 
lukiokoulutuksen järjestäjän järjestämän valmentavan koulutuksen opiskelijamäärän on arvioitu 
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olevan 700 opiskelijaa, joista 10 prosenttia olisi oikeutettuja erityiseen tukeen. (HE 173/2020 
vp, s. 91). 

TUVA-koulutuksen laskennallinen verrokkiyksikköhinta on määritelty esityksessä perusope-
tuksen lisäopetuksen, lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen ja ammatilliseen koulutuk-
seen valmentavan koulutuksen nykyisten yksikköhintojen painotettuna keskiarvona. TUVA-
koulutuksen yksikköhinta määräytyy näin noin 8 349 euroon opiskelijaa kohden vuoden 2020 
rahoitustasossa. 

Yksikköhintalaskelma: 

 Yksikköhinta 
Oppilas-/ 

opiskelijamäärä 
Perusopetuksen lisäopetus 8 239,78 € 960 
Lukiokoulutukseen valmistava koulutus   

nuorten oppimäärä 7 629,63 € 98 
aikuisten oppimäärä 4959,26 € 78 

Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus 8 475,89 € 3 477 
Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus 8 349,32 € 4 613 

 

Laskelmissa on käytetty varainhoitovuoden 2020 rahoitustietoja ja rahoituksen perusteena käy-
tettyjä opiskelijamäärätietoja. Laskelmissa perusopetuksen lisäopetuksen ja LUVA-koulutuk-
sen osalta on käytetty vuoden 2020 rahoituksen yksikköhintoja ja painotettu niitä vuoden 2019 
oppilas- ja opiskelijamäärillä. Koska ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen yk-
sikköhintaa ei vastaavasti ole yhtä suoraviivaisesti määritelty rahoituksessa, on se laskettu ja-
kamalla VALMA-koulutuksen vuoden 2018 keskimääräisellä päiväkohtaisella opiskelijamää-
rällä se osuus vuoden 2020 perusrahoituksen kokonaismäärästä, joka vastaa VALMA-paino-
kertoimella painotettujen toteutuneiden opiskelijavuosien osuutta kaikista painotetuista opiske-
lijavuosista vuonna 2018. Kun vuoden 2020 rahoitustason mukaiseen TUVA-koulutuksen las-
kennalliseen verrokkiyksikköhintaan lisätään indeksikorotukset 2,4 prosenttia vuodelle 2021 ja 
2,2 prosenttia vuodelle 2022, verrokkiyksikköhinnaksi muodostuu vuoden 2022 tasossa 
8 373,79 euroa. 

Perusopetuksen lisäopetuksen ja lukiokoulutuksen rahoitusjärjestelmiin ei sisälly erityisen tuen 
tai oppimisen tuen antamiseen perustuvaa korotustekijää, vaan erityisen tuen ja oppimisen tuen 
kustannukset huomioidaan keskimääräisesti korottavina yksikköhintojen sisällä. VALMA-kou-
lutuksen rahoituksessa erityisen tuen ja vaativan erityisen tuen järjestäminen huomioidaan eril-
lisellä korotuskertoimella. Yksikköhintalaskelmissa erityisen tuen osuuksia ei pyritty erotta-
maan perusopetuksen lisäopetuksen ja LUVA-koulutuksen yksikköhinnoista, koska korotuksen 
merkitys on niissä vähäinen verrattuna VALMA-koulutukseen. Myös TUVA-koulutuksen ra-
hoituksessa erityisen tuen järjestäminen otettaisiin huomioon erillisellä korotuskertoimella vain 
ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmässä. 

Nykyisiin yksikköhintoihin verrattuna TUVA-koulutuksen yhteinen yksikköhinta on melko lä-
hellä perusopetuksen lisäopetuksen ja VALMA-koulutuksen yksikköhintoja. Ero perusopetuk-
sen lisäopetukseen on 1,3 prosenttia ja VALMA-koulutukseen -1,5 prosenttia. Lukiokoulutuk-
seen valmistavan koulutuksen yksikköhintoihin eroa on nuorille tarkoitetussa koulutuksessa 9,4 
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prosenttia ja aikuisille tarkoitetussa koulutuksessa 68,4 prosenttia. Suuremmat erot lukiokoulu-
tukseen valmistavassa koulutuksessa johtuvat nykyisen koulutuksen alemmista kustannuksista 
sekä koulutuksen pienemmästä opiskelijavolyymista, jonka vuoksi LUVA-koulutuksen opiske-
lijamäärällä on pienempi painoarvo verrokkihinnan laskennassa. 

Esityksessä tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen rahoitus toteutettaisiin yhdistettä-
vien nivelvaiheen koulutusten nykyisten määrärahojen puitteissa, jolloin merkittäviä valtionta-
loudellisia vaikutuksia ei olisi. Esityksellä arvioidaan kuitenkin olevan vaikutusta nivelvaiheen 
opiskelijoiden jakaantumiseen eri rahoitusmuotojen kesken, koska nykytilasta poiketen kunkin 
koulutuksen järjestäjän nivelvaiheen koulutus järjestettäisiin jatkossa vain yhden rahoitusmuo-
don puitteissa. Tämä saattaisi siirtää erityisesti nykyisen perusopetuksen lisäopetuksen opiske-
lijavolyymia ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän piiriin. Lukiokoulutuksen yhtey-
dessä järjestettävän nivelvaiheen koulutuksen opiskelijavolyymin arvioidaan pysyvän nykyi-
sellä tasolla. Muutokset riippuvat kuitenkin siitä, miten TUVA-koulutuksen järjestäjäverkko 
alueellisesti rakentuu ja minkä koulutusmuodon yhteyteen TUVA-koulutuksen uusia järjestä-
mislupia tullaan hakemaan. Mahdollinen tarve siirroille perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja 
ammatillisen koulutuksen määrärahamomenttien kesken tulisi arvioida uudistuksen alkuvai-
heen jälkeen, kun opiskelijamäärien mahdolliset muutokset eri koulutusmuotojen välillä nyky-
tilaan verrattuna olisivat selvillä. 

4.2.1.2 Kuntataloudelliset vaikutukset 

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa säädetään kuntien rahoitusosuudesta 
lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen rahoituksessa. Perusopetuksen lisäopetuksen ra-
hoituksen osalta rahoituslaissa ei säädetä kunnan omarahoitusosuudesta, vaan lisäopetuksen ra-
hoitus on 100-prosenttisesti valtionosuusrahoitteista. Rahoituslaissa säädetty kunnan omarahoi-
tusosuus ei perustu siihen, järjestääkö kunta lukiokoulutusta tai ammatillista koulutusta, vaan 
se on laskennallinen ja perustuu kunnan asukasmäärään. Jos kunta on ottanut tehtäväkseen lu-
kiokoulutuksen tai ammatillisen koulutuksen järjestämisen, myönnetään sille rahoitusta vastaa-
vin perustein kuin yksityisen toimijan järjestämässä koulutuksessa, vähentäen kuitenkin mak-
settavasta rahoituksesta rahoituslain mukaan määräytyvä kunnan asukasmäärään perustuva las-
kennallinen omarahoitusosuus. Lukiokoulutuksen tai ammatillisen koulutuksen järjestäjänä toi-
mivalle kuntayhtymälle myönnetään rahoitusta vastaavin perustein kuin yksityiselle järjeställe. 

Rahoituslain 8 §:n mukaan kunnan omarahoitusosuus lukiokoulutuksen käyttökustannuksista 
on 52,21 prosenttia ja lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen käyttökustannuksista 50 pro-
senttia euromäärästä, joka lasketaan siten, että 2 ja 3 momentissa säädetyllä tavalla laskettu 
euromäärä jaetaan koko maan asukasmäärällä ja näin saatu euromäärä kerrotaan kunnan asu-
kasmäärällä. Mainittua lukiokoulutuksen prosenttimäärää sovelletaan ensimmäisen kerran 
myönnettäessä rahoitusta varainhoitovuodelle 2024 ja tätä aiempien varainhoitovuosien rahoi-
tukseen sovelletaan lain 1220/2020 voimaantulosäännöksessä säädettyjä siirtymäajan prosentti-
määrää. Siirtymäsäännökset eivät koske valmistavan koulutuksen prosenttimäärää. 

Lukiokoulutukseen valmistavaa koulutusta koskeva lainsäädäntö on tullut voimaan vuonna 
2014 ja koulutusta on järjestetty 1.8.2014 lukien. Lukiokoulutukseen valmistavaa koulutusta 
koskeneessa hallituksen esityksessä on todettu, että hallitusohjelman mukaan uusien ja nykyis-
ten tehtävien ja velvoitteiden lisäämistä ja laajentamista kunnille rajoitetaan ja niille osoitetaan 
valtion rahoitusosuutena yli puolet todellisista kustannuksista. Lukiokoulutukseen valmistavan 
koulutuksen järjestämisen todettiin olevan vapaaehtoista kaikille lukiokoulutuksen järjestämis-
luvan saaneille koulutuksen järjestäjille. Sen vuoksi esityksessä ehdotettiin, että uudistuksen 
rahoitus toteutettaisiin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 64 §:n ja kunnan 
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peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 55 §:n mukaisesti siten, että kuntien rahoitus-
osuus olisi 50 prosenttia ja valtion 50 prosenttia. (HE 118/2013 vp, s. 10). 

Nykyisin voimassa olevan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 55 §:n 2 mo-
mentin mukaan uusissa ja laajentuvissa valtionosuustehtävissä valtionosuus on 100 prosenttia 
uusien ja laajentuvien tehtävien laskennallisista kustannuksista, ellei valtionosuustehtäviin 
tehdä vastaavan suuruisia vähennyksiä. TUVA-koulutus korvaisi lukiokoulutukseen valmista-
van koulutuksen, eikä sen katsottaisi olevan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun 
lain 55 §:n 2 momentissa tarkoitettu uusi tai laajeneva tehtävä. Lukiokoulutuksen valmistavaa 
koulutusta koskeneessa hallituksen esityksessä (s. 9) on arvioitu, että opiskelijamäärä asettuisi 
vuonna 2017 nuorille tarkoitetussa koulutuksessa noin 700 vuosittaiseen opiskelijaan ja aikui-
sille tarkoitetussa koulutuksessa noin 350 vuosittaiseen opiskelijaan. Näillä opiskelijamäärillä 
kuntien euromääräinen rahoitusosuus olisi vuoden 2013 hallituksen esityksen mukaan ollut noin 
3,5 miljoonaa euroa. Toteutuneet valmistavan koulutuksen opiskelijamäärät ovat kuitenkin ol-
leet hallituksen esityksessä arvioitua pienempiä. Lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen 
toteutuneet opiskelijamäärät olivat vuonna 2019 nuorille tarkoitetussa koulutuksessa 98 ja ai-
kuisille tarkoitetussa koulutuksessa 78 ja vuonna 2020 nuorille tarkoitetussa koulutuksessa 108 
ja aikuisille tarkoitetussa koulutuksessa 64 (tilastointipäivän 20.9.2020 opiskelijamäärä). 

Lukiokoulutuksen TUVA-koulutuksen opiskelijavolyymia on vaikea arvioida, koska se riippuu 
alueellisen järjestäjäverkon muodostumisesta. Lukiokoulutuksen järjestäjän järjestämän nivel-
vaiheen koulutuksen volyymin ei arvioida kuitenkaan merkittävästi kasvavan, eikä se näin ollen 
ylittäisi vuoden 2013 hallituksen esityksessä arvioitua yhteensä noin 1 050:tä vuosittaista opis-
kelijaa. Esityksessä ei ehdoteta muutettavaksi LUVA-koulutuksen käyttöönoton yhteydessä 
kunnan omarahoitusosuudeksi säädettyä 50 prosenttia, vaan samaa prosenttimäärää ehdotetaan 
käytettäväksi myös lukikoulutuksen järjestäjän järjestämän TUVA-koulutuksen rahoituksessa 
kunnan omarahoitusosuutena valmentavan koulutuksen käyttökustannuksista. 

Lukiokoulutuksen yksikköhintojen laskemisesta säädetään rahoituslain 24 §:ssä. Säännöksen 1 
momentin sanamuodon perusteella kustannuksina otetaan huomioon lukiolaissa tarkoitetun 
koulutuksen järjestämisestä aiheutuvat kustannukset, joten myös lukiokoulutukseen valmista-
van koulutuksen kustannukset otettaisiin säännöksen perusteella huomioon niin kauan kuin ky-
seistä koulutusta järjestetään. Säännöksen mukaan kustannukset otetaan huomioon yksikköhin-
tojen määräämistä edeltänyttä vuotta edeltäneenä vuonna eli esimerkiksi varainhoitovuoden 
2022 yksikköhintoja määrättäessä otetaan huomioon varainhoitovuoden 2019 kokonaiskustan-
nukset. Näin ollen uuden TUVA-koulutuksen kustannuksia tulisi ensimmäisen kerran huomioi-
duksi määrättäessä varainhoitovuoden 2025 yksikköhintoja, joiden määräämisessä käytetään 
varainhoitovuoden 2022 kokonaiskustannuksia. Tätä edeltävien vuosien kokonaiskustannuk-
sissa huomioitaisiin LUVA-koulutuksen järjestämiskustannukset. Tällä ei kuitenkaan arvioida 
olevan merkittävää vaikutusta kokonaiskäyttäkustannuksiin tai yksikköhintojen muodostumi-
seen. Rahoituslain 8 §:ssä tarkoitettu kunnan omarahoitusosuus lukiokoulutuksen järjestäjän 
järjestämän LUVA-koulutuksen ja jatkossa TUVA-koulutuksen käyttökustannuksista olisi 50 
prosenttia. 

Rahoituslain 9 §:n mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää ammatillisen koulutuksen 
järjestäjille rahoitusta ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa ja oppivelvollisuuslaissa 
säädettyjen tehtävien toteuttamiseksi valtion talousarvioon otettavan määrärahan ja 9 a §:n 1 
momentissa säädetyn kuntien rahoitusosuuden rajoissa. Rahoituslain 9 a §:n 1 momentin mu-
kaan kuntien rahoitusosuus ammatillisen koulutuksen rahoituksessa on euromäärä, joka saa-
daan, kun 9 §:n 1 momentissa tarkoitettu valtion määräraha kerrotaan luvulla 1,3461. Kuntien 
rahoitusosuus on kuitenkin enintään vuoden 2017 tasossa. Ammatillisen koulutuksen määrära-
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hat ovat vuoden 2017 tasosta nousseet, joten käytännössä kuntien rahoitusosuus määräytyy in-
deksikorjattuna vuoden 2017 tason mukaisesti. Esityksellä ei olisi vaikutusta varainhoitovuoden 
2022 talousarvion mukaiseen ammatillisen koulutuksen määrärahaan eikä kuntien rahoitus-
osuuteen ammatillisen koulutuksen rahoituksessa. 

Voimassa olevan lainsäädännön mukaan kunnat voivat järjestää perusopetuksen lisäopetusta 
perusopetuslain nojalla sekä LUVA-koulutusta lukiokoulutuksen järjestämisluvan nojalla ja 
VALMA-koulutusta siihen myönnetyn järjestämisluvan nojalla. TUVA-koulutusta kunnat voi-
sivat järjestää lukiokoulutuksen tai ammatillisen koulutuksen järjestämisluvan yhteyteen haet-
tavan järjestämisluvan perusteella tai ehdotetuissa tilanteissa vapaaehtoisesti ilman järjestämis-
lupaa. Esityksen taloudellisia vaikutuksia eri koulutusmuotojen järjestäjiin arvioidaan tarkem-
min seuraavassa luvussa. 

4.2.1.3 Vaikutukset koulutuksen järjestäjien taloudelliseen asemaan 

Yleistä 

Esityksen tavoitteena on varmistaa TUVA-koulutuksen järjestämisen riittävä rahoitustaso ja sa-
malla yhtenäistää eri toimijoiden TUVA-koulutuksen järjestämisestä saaman rahoituksen taso. 
Yhtenäistäminen tehtäisiin määrittelemällä nykyisten nivelvaiheen koulutusten rahoitustietojen 
perusteella laskennallinen verrokkiyksikköhinta ja asettamalla kussakin rahoitusjärjestelmässä 
käytettävät painokertoimet siten, että rahoituksen taso uudistuksen alkuvaiheessa asettuisi ver-
rokkiyksikköhinnan euromäärään. Huolimatta osittain suuristakin eroista nykyisiin yksikköhin-
toihin verrattuna nettovaikutukset perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammallisen koulutuk-
sen järjestäjien yleiseen taloudelliseen asemaan olisivat vähäiset, koska valmentavan koulutuk-
sen opiskelijavolyymi verrattuna koulutuksen järjestäjän kokonaisopiskelijavolyyymiin on pää-
sääntöisesti vähäinen. 

TUVA-koulutuksen rahoittaminen kolmen erillisen rahoitusjärjestelmän puitteissa merkitsisi 
käytännössä sitä, että eri rahoitusjärjestelmien mukainen ”yksikköhinta” ei voisi olla euromää-
räisesti täysin sama, koska eri rahoitusjärjestelmien systematiikat poikkeavat toisistaan. Erilai-
nen systematiikka merkisisi myös sitä, että lähtötilanteessa mahdollisimman yhtenäiseksi mää-
ritelty rahoituksen taso tulisi vuosien mittaan eriytymään, ellei kunkin rahoitusjärjestelmän mu-
kaisia painokertoimia säännöllisesti tarkistettaisi vastaamaan yhtenäistä rahoitustasoa. 

Vaikutukset perusopetuksen järjestäjän taloudelliseen asemaan 

Perusopetuksen järjestäjän TUVA-koulutuksen rahoitusperiaatteet vastaisivat nykyisiä perus-
opetuksen lisäopetuksen rahoitusperiaatteita. Perusopetuksen järjestäjän TUVA-koulutuksen 
rahoitus perustuisi opetus- ja kulttuuriministeriön määräämään yksikköhintaan ja opiskelijoiden 
lukumäärään. Rahoitus myönnettäisiin talousarvioon otettavan arviomäärärahan puitteissa ja ta-
lousarvioon varatun määrärahan ylittäminen olisi mahdollista, jotta kaikki opiskelijat tulevat 
rahoitetuiksi. 

Perusopetuksen TUVA-järjestäjän rahoitus myönnettäisiin jatkossa siten, että opetuksen järjes-
täjälle myönnettäisiin tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen rahoitusta euromäärä, 
joka saataisiin, kun kotikuntakorvauksen perusosasta vähennettäisiin 320,77 euroa ja erotus ker-
rottaisiin rahoituslain kertoimella 1,22 ja kutakin varainhoitovuotta edeltävän syyskuun 20 päi-
vän mukaisella oppilasmäärällä. Lisäksi vuosina 2020–2022 kyseistä euromäärää korotetaan 
määräaikaisella kertoimella 1,0098. Verrokkihintalaskelman mukaan alkutilanteessa erotus pe-
rusopetuksen lisäopetuksen nykyiseen rahoitustasoon olisi 1,3 prosenttia, eli esityksellä ei olisi 
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merkittävää vaikutusta perusopetuksen järjestäjän nivelvaiheen koulutuksen järjestämisestä 
saaman rahoituksen tasoon nykytilaan verrattuna. Jatkossa perusopetuksen järjestäjän TUVA-
koulutuksen yksikköhinta muuttuisi kotikuntakorvauksen muutosten mukaisesti. Kotikuntakor-
vauksen euromäärä tarkistetaan vuosittain kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetussa 
laissa säädetyllä tavalla. 

Opiskelijan oikeutta erityiseen tukeen ei käytetä rahoituksen korotusperusteena nykyisessä pe-
rusopetuksen lisäopetuksen rahoitusjärjestelmässä. Tätä periaatetta ei ehdoteta muutettavaksi. 
Rahoituslain 29 §:ssä säädetään pidennetyn oppivelvollisuuden perusteella lisäopetuksen oppi-
laista maksettavista korotuksista. Vastaavat korotukset ehdotetaan maksettavaksi myös perus-
opetuksen järjestäjän TUVA-koulutuksen opiskelijoista. Vuoden 2019 tilastointipäivän tietojen 
mukaan perusopetuksen lisäopetuksessa oli yhteensä 66 oppilasta, joilla oli erityisen tuen pää-
tös. Näistä oppilaista noin puolet oli ollut pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä, jolloin heistä 
maksettiin lisäopetuksessa korotusta. 

Perusopetuksen järjestäjän järjestämän TUVA-koulutuksen rahoitukseen sovellettaisiin rahoi-
tuslain 48 a §:n 1 momenttia, jonka mukaan rahoitus varainhoitovuodelle laskettaisiin varain-
hoitovuotta edeltäneen syyskuun 20 päivän oppilasmäärän mukaan. Voimassa olevan 48 a §:n 
2 momentin mukaan toiminnan käynnistyessä rahoitus lasketaan arvioidun oppilasmäärän mu-
kaan, ja toteutuneen ja arvioidun oppilas- ja suoritemäärän erotus otetaan huomioon kyseistä 
varainhoitovuotta seuraavaa vuotta seuraavan vuoden rahoituksessa. Varainhoitovuoden 2022 
rahoitus perustuisi siis 20.9.2021 opetuksen järjestäjän lisäopetuksen oppilaiden määrään. Jos 
järjestäjä ei olisi syksyllä 2021 järjestänyt perusopetuksen lisäopetusta, käytettäisiin rahoituk-
sen myöntämisen perusteena 48 a §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla arvioitua TUVA-opiske-
lijamäärää. Nykyisen soveltamiskäytännön mukaan rahoituslain 48 a §:n 2 momentin mukaista 
oppilasmäärän arviointia koskevaa säännöstä ei ole sovellettu kuntajärjestäjiin. Säännöksen sa-
namuoto mahdollistaisi kuitenkin sen soveltamisen myös kuntajärjestäjiin. Kuntien järjestäessä 
TUVA-koulutusta ilman järjestämislupaa, voisi TUVA-koulutuksen järjestäminen olla epä-
säännöllistä, eikä koulutusta esimerkiksi järjestettäisi joka vuosi. Näin ollen olisi tarpeen, että 
TUVA-koulutuksen osalta 48 a §:n 2 momentin toiminnan aloittamista ja arvioitua oppilasmää-
rää koskevaa säännöstä sovellettaisiin myös kuntajärjestäjiin. Säännöstä onkin tarkoitus jat-
kossa soveltaa TUVA-koulutuksen järjestämiseen myös kuntajärjestäjien osalta. 

Perusopetuksen rahoitusjärjestelmässä TUVA-koulutuksen yksikköhinta olisi riippuvainen val-
tionosuuslain perusteella määriteltävästä kotikuntakorvauksesta, joka määräytyy esi- ja perus-
opetuksen toteutuneiden kustannusten perusteella. Perusopetuksen järjestäjän järjestämän 
TUVA-koulutuksen rahoitustaso muuttuisi kotikuntakorvauksen muuttuessa. TUVA-koulutuk-
sen rahoitustasoon voitaisiin kuitenkin vaikuttaa myös muuttamalla rahoituslaissa määriteltyä 
perusopetuksen järjestäjän järjestämän TUVA-koulutuksen kerrointa. 

Vaikutukset lukiokoulutuksen järjestäjän taloudelliseen asemaan 

Lukiokoulutuksen järjestäjän TUVA-koulutuksen rahoitusperiaatteet vastaisivat nykyisiä 
LUVA-koulutuksen rahoitusperiaatteita. Lukiokoulutuksen järjestäjän TUVA-koulutuksen ra-
hoitus perustuisi yksikköhintaan ja opiskelijoiden lukumäärään. Rahoitus myönnettäisin talous-
arvioon otettavan arviomäärärahan puitteissa ja talousarvioon varatun määrärahan ylittäminen 
olisi mahdollista, jotta kaikki opiskelijat tulevat rahoitetuiksi. 

Ehdotetun säännöksen mukaan LUVA-koulutuksen yksikköhinta saataisiin porrastamalla lukio-
koulutuksen keskimääräistä yksikköhintaa. Esityksen liitteenä olevan asetusluonnoksen mu-
kaan verrokkihintalaskelman perusteella määräytyvä painokerroin olisi 1,17. Lukiokoulutuksen 
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järjestäjän järjestämän TUVA-koulutuksen rahoituksen taso olisi siis riippuvainen lukion kes-
kimääräisen yksikköhinnan tasosta. TUVA-koulutuksen rahoitustasoon voitaisiin kuitenkin vai-
kuttaa muuttamalla rahoitusasetuksella määriteltävää lukiokoulutuksen järjestäjän järjestämän 
TUVA-koulutuksen painokerrointa. 

Rahoituksen taso nousisi nykytilaan verrattuna, sillä verrokkihintalaskelman mukaan alkutilan-
teessa rahoitus nousisi nuorille tarkoitetuun LUVA-koulutukseen verrattuna 9,4 prosenttia ja 
aikuisille tarkoitettuun LUVA-koulutukseen verrattuna 68,4 prosenttia. Aikuisille tarkoitetun 
koulutuksen rahoitus on nykyisin alempi opetustuntien pienemmän määrän perusteella, mutta 
TUVA-koulutuksessa ei lainsäädännössä eroteltaisi nuorille ja aikuisille annettavaa opetusta. 
Lukiokoulutuksen järjestäjän TUVA-koulutuksen yksikköhinta muodostuisi porrastamalla lu-
kiokoulutuksen keskimääräistä yksikköhintaa, joten jatkossa keskimääräisen yksikköhinnan 
muuttuminen muuttaisi myös LUVA-koulutuksen yksikköhintaa. Opiskelijan oikeutta erityi-
seen tukeen ei otettaisi huomioon erillisenä korotusperusteena, vaan se olisi otettu huomioon 
keskimäärin yksikköhintaa korottavana. 

Lukiokoulutuksen keskimääräiseen yksikköhintaan vaikuttavat merkittävästi varainhoitovuo-
sina 2021–2024 oppivelvollisuuden laajentumisen lisämäärärahat, jotka ovat 29,1 miljoonaa eu-
roa vuonna 2022, 52,2 miljoonaa euroa vuonna 2023 ja 62,7 miljoonaa euroa vuonna 2024. 
Lisämäärärahoista oppimateriaalien osuus on noin 57 miljoonaa euroa. TUVA-koulutuksen op-
pimateriaalikustannusten arvioidaan olevan merkittävästi varsinaisen lukiokoulutuksen oppi-
määräkustannuksia pienemmät, joten oppimateriaalikustannusten keskimääräistä yksikköhintaa 
nostavaa vaikutusta ei ole perusteltua ottaa kokonaisuudessaan huomioon TUVA-koulutuksen 
rahoitustasoa määriteltäessä. Esityksen mukaan verrokkihinnan mukainen TUVA-koulutuksen 
rahoitustaso määriteltäisiin varainhoitovuoden 2022 keskimääräisen yksikköhinnan mukaan, 
jossa on otettu huomioon noin 50 prosenttia oppivelvollisuuden laajentamisen lisäkustannuk-
sista. Oppivelvollisuuden laajentamisesta aiheutuva varainhoitovuosien 2023 ja 2024 keskimää-
räisen yksikköhinnan nousu puolestaan ei nostaisi TUVA-koulutuksen yksikköhintaa.  

Voimassa olevan rahoituslain 24 §:n 4 momentin mukaan lukiokoulutuksen järjestäjän yksik-
köhintaa korotetaan sisäoppilaitokseen kuuluvan majoituksen ja ruokailun saavien opiskelijoi-
den osalta siten kuin valtioneuvoston asetuksella säädetään, jos lukiokoulutuksen järjestäjän 
tehtäväksi on lukiolain 4 §:n 2 momentin nojalla määrätty järjestää koulutusta sisäoppilaitok-
sessa. Vastaava korotus tehtäisiin lukiokoulutuksen järjestäjän järjestämässä TUVA-koulutuk-
sessa opiskelevien opiskelijoiden osalta, jos koulutusta järjestetään sisäoppilaitosmuotoisesti. 

Lukiokoulutuksen varainhoitovuoden rahoitus myönnetään rahoituslain 48 §:n 1 momentin mu-
kaisesti ennakollisena varainhoitovuotta edeltäneen vuoden keskimääräisen opiskelijamäärän 
mukaan. Toiminnan käynnistyessä rahoitus lasketaan arvioidun opiskelijamäärän mukaan. En-
nakollinen rahoitus tarkistetaan varainhoitovuoden keskimääräisten opiskelijamäärien mu-
kaiseksi varainhoitovuoden loppuun mennessä. Varainhoitovuoden 2022 ennakollinen rahoitus 
perustuisi siis vuoden 2021 keskimääräiseen LUVA-koulutuksen opiskelijamäärään. Jos 
TUVA-koulutuksen järjestämisluvan saanut lukiokoulutuksen järjestäjä ei olisi järjestänyt 
LUVA-koulutusta, ei ennakollista rahoitusta myönnettäisi nivelvaiheen koulutuksen järjestämi-
sen perusteella. Varainhoitovuoden toteutunut TUVA-opiskelijamäärä otettaisiin kuitenkin 
huomioon vuoden 2022 loppuun mennessä tehtävällä tarkistuspäätöksellä. 

Lukiokoulutuksen järjestäjän TUVA-koulutuksen yksikköhinta olisi riippuvainen rahoituslain 
perusteella säädettävästä lukiokoulutuksen keskimääräisestä yksikköhinnasta. Lukiokoulutuk-
sen keskimääräinen yksikköhinta perustuu lukiokoulutuksen toteutuneisiin käyttökustannuk-
siin, joissa ovat mukana myös LUVA-koulutuksen ja jatkossa lukiokoulutuksen järjestäjän 
TUVA-koulutuksen käyttökustannukset. LUVA- ja TUVA-koulutuksen käyttökustannusten 
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suhteellinen osuus ja merkitys lukiorahoituksen perusteena käyttävissä käyttökustannuksissa on 
kuitenkin pieni. 

Vaikutukset ammatillisen koulutuksen järjestäjän taloudelliseen asemaan 

Varainhoitovuodelle myönnettävä ammatillisen koulutuksen perusrahoitus pohjautuu rahoitus-
lain 32 d §:n nojalla määriteltyyn profiilikertoimeen ja suoritepäätöksellä päätettyihin tavoit-
teellisiin opiskelijavuosiin. Koulutuksen järjestäjän saama perusrahoitus määräytyy koulutuk-
sen järjestäjän painotettujen tavoitteellisten opiskelijavuosien suhteellisena osuutena kaikkien 
koulutuksen järjestäjien painotetuista suoritteista. Mahdollinen TUVA-koulutuksen opiskelija-
volyymin kasvu voitaisiin ottaa huomioon varsinaisen suoritepäätöksen tai varainhoitovuoden 
aikana mahdollisesti tehtävän lisäsuoritepäätöksen tavoitteellisten opiskelijavuosien määritte-
lyssä, mutta koska esityksessä ei ehdoteta lisättäväksi ammatillisen koulutuksen määrärahaa, 
olisi TUVA-koulutuksen opiskelijavolyymin lisääminen poissa muusta koulutuksesta.  

Esityksen liitteenä olevan asetusluonnoksen mukaan TUVA-koulutuksen laskentaperuste-
asetuksella säädettävä painokerroin olisi 1,54, jota sovellettaisiin ensimmäisen kerran varain-
hoitovuoden 2023 rahoitusta myönnettäessä. Varainhoitovuoden 2022 rahoitusta myönnettä-
essä sovellettaisiin VALMA-koulutuksen toteutuneiden kustannusten perusteella määriteltyä 
painokerrointa, koska VALMA-koulutusta järjestetään ajallisesti suuremman osan vuodesta 
2022 kuin TUVA-koulutusta. TUVA-koulutuksen painokerroin määriteltäisiin samaan tapaan 
kuin ammatillisen tutkintokoulutuksen kustannusryhmät, eli seurantaryhmien keskimääräisistä 
kustannuksista suhteessa kaikkien koulutusten yksikkökustannukseen huomioiden, että TUVA-
koulutuksesta ei kertyisi suoritus- tai vaikuttavuusrahoitusta. Laskenta tehtäisiin tutkintokoulu-
tuksen osalta vuoden 2018 ja 2019 kustannus- ja opiskelijavuositietojen perusteella. TUVA-
koulutuksen keskimääräisinä kustannuksina käytettäisiin vuoden 2020 rahoitustason mukaista 
TUVA-koulutuksen laskennallista verrokkiyksikköhintaa skaalattuna opiskelijavuotta kohden 
sekä kerrottuna sillä suhdeluvulla, kuinka paljon VALMA-koulutuksen kustannuksia on ollut 
vuonna 2019 suhteessa sen arvioituun rahoitukseen. Laskennassa TUVA-koulutuksen opiskeli-
javuosimäärinä käytettäisiin VALMA-koulutuksen toteutuneita määriä. 

Voimassa olevan laskentaperusteasetuksen mukaan ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 
63 §:ssä tarkoitetut opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot ovat olleet kustannusseurannassa 
TUVA-koulutuksen kanssa samassa seurantaryhmässä, joten myös niiden kustannukset ovat 
vaikuttaneet VALMA-painokertoimet määrittymiseen. Seurantatapaa olisi kuitenkin tarkoitus 
muuttaa siten, että opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen kustannustiedot eivät vaikuttaisi 
TUVA-koulutuksen painokertoimen määrittymiseen. 

Nykytilaa vastaavasti ammatillisen koulutuksen järjestäjän TUVA-koulutuksen opiskelijoiden 
toteutuneita opiskelijavuosia painotettaisiin myös oppivelvollisuuden korotuskertoimella, eri-
tyisen tuen tai vaativan erityisen tuen järjestämisen perusteella sekä majoituksen järjestämisen 
perusteella. 

Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmässä TUVA-koulutuksen toteutuneiden opiskelija-
vuosien määrä vaikuttaisi rahoituslain 32 d §:ssä tarkoitettuun profiilikertoimeen, jolla painote-
taan perusrahoitusta myönnettäessä koulutuksen järjestäjille myönnettäviä tavoitteellisia opis-
kelijavuosia. TUVA-koulutusta rahoitettaisiin vain perusrahoituksena. Ammatillisen koulutuk-
sen järjestäjän perusrahoituksen euromäärä määräytyy painotettujen tavoitteellisten opiskelija-
vuosien suhteellisena osuutena kaikkien koulutuksen järjestäjien painotetuista tavoitteellisista 
opiskelijavuosista. Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmässä ei ole mahdollista määrit-
tää perusopetuksen ja lukiokoulutuksen rahoitusjärjestelmiä vastaavaa yksikköhintaa, koska 
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suoritteen arvo on riippuvainen muiden koulutuksen järjestäjien suoritteiden määrästä. TUVA-
koulutuksen rahoitustasoon suhteessa muuhun ammatilliseen koulutukseen voidaan kuitenkin 
vaikuttaa laskentaperusteasetuksella säädettävän TUVA-koulutuksen painokertoimen kautta, 
joka säätelee TUVA-koulutuksen painoarvoa koulutuksen järjestäjän profiilikertoimen määrit-
tämisessä. Koulutuksen järjestämisvolyymiin liittyvät muutokset tulevat profiilikertoimessa 
huomioon otetuksi kahden vuoden viiveellä, sillä profiilikertoimen laskennassa käytetään va-
rainhoitovuotta edeltävää vuotta edeltäneen vuoden toteutuneita opiskelijamäärätietoja. Varain-
hoitovuosina 2022–2024 profiilikertoimen laskennassa käytettäisiin toteutuneina opiskelijavuo-
simäärinä TUVA-koulutuksen sijaan VALMA-koulutuksen opiskelijavuosimääriä ajalta ennen 
TUVA-koulutuksen järjestämisen alkamista 1.8.2022. 

4.2.2 Vaikutukset viranomaisten toimintaan 

4.2.2.1 Vaikutukset koulutuksen järjestäjiin 

Tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta voivat järjestää perusopetuksen järjestäjät, lukio-
koulutuksen järjestäjät ja ammatillisen koulutuksen järjestäjät. Esityksen mukaan TUVA-kou-
lutusta rahoitettaisiin kolmen erillisen rahoitusjärjestelmän puitteissa. Esityksen tavoitteena on 
yksiselitteisesti määrittää, minkä koulutusmuodon rahoitusjärjestelmän puitteissa TUVA-kou-
lutusta järjestetään. Esityksen mukainen rahoitustason yhtenäistäminen varmistaisi sen, että 
TUVA-koulutusta voitaisiin järjestää yhdenvertaisesti kaikkien eri koulutusmuotojen järjestä-
misluvan yhteydessä. Jos koulutuksen järjestäjällä on useiden koulutusmuotojen järjestämislu-
pia, esimerkiksi lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestämislupa, voisi koulutuk-
sen järjestäjä päättää, minkä luvan yhteyteen se halutessaan hakisi TUVA-koulutuksen järjes-
tämislupaa. 

Lakiehdotuksilla olisi kuitenkin vaikutusta opiskelijavolyymin jakaantumiseen eri rahoitusjär-
jestelmien kesken. Nykyisin jotkin koulutuksen järjestäjät ovat voineet järjestää useita TUVA-
koulutukseen yhdistettäviä nivelvaiheen koulutuksia, esimerkiksi VALMA-koulutusta ja perus-
opetuksen lisäopetusta, jolloin myös nivelvaiheen koulutusta on rahoitettu usean rahoitusjärjes-
telmän puitteissa. Jatkossa kunkin koulutuksen järjestäjän järjestämä nivelvaiheen koulutusta 
rahoitettaisiin vain yhden rahoitusjärjestelmän puitteissa. Jos järjestäjä esimerkiksi on aiemmin 
järjestänyt sekä VALMA-koulutusta että perusopetuksen lisäopetusta tai LUVA-koulutusta, jär-
jestäisi se jatkossa TUVA-koulutusta siirtymäsäännöksen perusteella VALMA-järjestämislu-
van nojalla ja vain ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän puitteissa. Vuotta 2019 kos-
kevien tietojen mukaan perusopetuksen lisäopetuksen ja LUVA-koulutuksen volyymista noin 
40 prosenttia oli sellaisten koulutuksen järjestäjien järjestämää, joilla on myös VALMA-koulu-
tuksen järjestämislupa. Tämä tarkoittaisi vuoden 2019 tiedoilla arvioituna, että perusopetuksen 
osalta noin 400 ja LUVA-koulutuksen osalta noin 100 opiskelijaa siirtyisi perusopetuksen tai 
lukiokoulutuksen rahoitusjärjestelmän piiristä ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän 
piiriin. 

Edellä kuvattu opiskelijavolyymin siirtymä lisäisi ammatillisen koulutuksen rahoituksen piiriin 
kuuluvaa opiskelijamäärää. Tällä hetkellä VALMA-koulutuksen järjestämislupa on seitsemällä 
kunnalla, joista kuusi kuntaa on viimeisen kolmen vuoden aikana järjestänyt perusopetuksen 
lisäopetusta ja kolme kuntaa LUVA-koulutusta. Käytännössä nämä järjestäjät ovat suuria kau-
punkeja, joiden järjestämän ammatillisen koulutuksen volyymi on myös suurta. Arvioiden mu-
kaan opiskelijamäärän lisääntyminen ei aiheuttaisi merkittävää muutosta kyseisten koulutuksen 
järjestäjien toimintaan. Ammatillisen koulutuksen rahoituksen piiriin kuuluvan opiskelijamää-
rän mahdollinen lisääntyminen yksittäisellä järjestäjällä voitaisiin tarvittaessa ottaa huomioon 
varsinaisella suoritepäätöksellä tai lisäsuoritepäätöksellä päätettävien tavoitteellisten opiskeli-
javuosien määrässä. 
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Vaikutus lukiokoulutuksen rahoitusjärjestelmän puitteissa järjestettävän nivelvaiheen koulutuk-
sen määrään riippuu siitä, miten lukiokoulutuksen järjestäjät hakisivat TUVA-koulutuksen jär-
jestämislupia. Esityksen valmistelussa on arvioitu, että lukiokoulutuksen yhteydessä järjestettä-
vän nivelvaiheen koulutuksen kokonaisopiskelijavolyymi ei todennäköisesti merkittävästi 
muuttuisi. Järjestäjäkohtaisia muutoksia kuitenkin tapahtuisi, sillä TUVA-koulutuksen järjestä-
misperiaatteet ja kohderyhmä poikkeavat LUVA-koulutuksesta. Jatkossa suuri osa nykyisistä 
LUVA-koulutuksen järjestäjistä järjestäisi TUVA-koulutusta ammatillisen koulutuksen rahoi-
tusjärjestelmän puitteissa. Onkin todennäköistä, että TUVA-koulutuksen uudet lukiotaustaiset 
järjestäjät olisivat valtaosin sellaisia järjestäjiä, jotka eivät ole järjestäneet LUVA-koulutusta.  

Esitys todennäköisesti vähentäisi perusopetuksen rahoitusjärjestelmän puitteissa rahoitettavaa 
nivelvaiheen koulutusta, koska jatkossa TUVA-koulutusta järjestettäisiin nykytilaa enemmän 
järjestämisluvan perusteella erityisesti ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän puit-
teissa. Järjestämisluvan saaneiden yksityisten perusopetuksen järjestäjien lisäopetuksessa oli 
vuonna 2019 yhteensä 189 oppilasta, joista 180 oppilasta suomenkielisessä koulutuksessa ja 9 
oppilasta ruotsinkielisessä koulutuksessa. Yhteensä perusopetuksen lisäopetuksessa vastaavana 
ajankohtana oli 882 oppilasta suomenkielisessä koulutuksessa ja 84 ruotsinkielisessä koulutuk-
sessa. Toteutuvat siirtymät riippuvat kuitenkin siitä, miten TUVA-koulutus päätetään alueella 
järjestää ja hakevatko esimerkiksi jotkut uudet toimijat järjestämislupia. 

Oppivelvollisuuslain 15 §:n mukaan ilman opiskelupaikkaa olevalle oppivelvolliselle osoite-
taan viimesijaisesti opiskelupaikka tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa. Oppi-
velvollisuuslain mukaan koulutuksen järjestäjän, jolle on myönnetty TUVA-koulutuksen järjes-
tämislupa, tulee ottaa opiskelijaksi sille osoitettu oppivelvollinen. TUVA-koulutuksen järjestä-
mislupa velvoittaisi siis oppivelvollisuuslain mukaisesti ottamaan vastaan osoitettuja oppivel-
vollisia. 

TUVA-koulutuksen järjestämislupia ja järjestämistä koskevien säännösten selkeyttäminen pois-
taisi lain soveltamiseen liittyviä tulkinnallisia kysymyksiä ja epäselvyyksiä. Ehdotetut muutok-
set selkeyttäisivät koulutuksen järjestämistä koulutuksen järjestäjän kannalta. 

Taloudellisia vaikutuksia koulutuksen järjestäjiin on kuvattu edellä jaksossa 4.2.1.3. 

4.2.2.2 Vaikutukset kuntiin 

Kunnat voisivat toimia TUVA-koulutuksen järjestäjinä kolmella tavalla: siirtymäsäännöksen 
nojalla VALMA-järjestämisluvan perusteella, hakemalla uutta järjestämislupaa lukiokoulutuk-
sen tai ammatillisen koulutuksen järjestäjänä taikka vapaaehtoisesti TUVA-lain 3 §:n 2 momen-
tin nojalla. Jos kunnalla ammatillisen koulutuksen järjestäjänä on VALMA-järjestämislupa, jär-
jestäisi kunta kaiken nivelvaiheen koulutuksen jatkossa ammatillisen koulutuksen rahoitusjär-
jestelmän puitteissa. Tämä tarkoittaisi sitä, että myös aiempi perusopetuksen lisäopetuksen opis-
kelijavolyymi siirtyisi ammatillisen koulutuksen rahoitukseen. Jos kunnalla ei olisi VALMA-
järjestämislupaa, mutta sillä olisi ammatillisen koulutuksen tai lukiokoulutuksen järjestämis-
lupa, kunta voisi ammatillisen koulutuksen tai lukiokoulutuksen järjestäjänä hakea TUVA-kou-
lutuksen järjestämislupaa. 

Jos kunnalla ei ole ammatillisen koulutuksen tai lukiokoulutuksen järjestämislupaa, kunta voisi 
järjestää TUVA-koulutusta vapaaehtoisesti. TUVA-lain mukaan koulutuksen on tällöin täytet-
tävä 4 §:n 2 momentissa säädetyt edellytykset. Lain 4 §:n 2 momentissa säädetään järjestämis-
luvan myöntämisen edellytyksistä. Vaikka kunnan tässä tilanteessa ei tarvitsisi hakea järjestä-
mislupaa, tulisi sen järjestämän koulutuksen kuitenkin täyttää samat kriteerit, jotka ovat järjes-
tämisluvan myöntämisen edellytyksenä. Edellä mainitun säännöksen mukaan järjestämisluvan 
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myöntämisen edellytyksenä on, että koulutus on tarpeellista ottaen huomioon valtakunnallinen 
tai alueellinen koulutustarve ja koulutustarjonta ja että hakijalla on toiminnalliset ja taloudelliset 
edellytykset koulutuksen asianmukaiseen järjestämiseen. Koulutuksen tulisi siis olla tarpeellista 
alueellinen koulutustarve huomioiden. Lisäksi kunnan tulisi varmistaa, että sillä on toiminnal-
liset ja taloudelliset edellytykset koulutuksen asianmukaiseen järjestämiseen. 

Toiminnallisilla edellytyksillä tarkoitettaisiin muun muassa toimivia yhteistyömalleja muiden 
koulutuksen järjestäjien kanssa ja mahdollisuutta poluttaa opiskelijaa eteenpäin tutkintotavoit-
teiseen lukiokoulutukseen tai ammatilliseen koulutukseen. TUVA-koulutus järjestetään Ope-
tushallituksen määräämien koulutuksen perusteiden mukaisesti. TUVA-lain 13 §:n  mukaan 
koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että opiskelijalla on mahdollisuus yksilöllisiin valintoihin. 
Koulutuksen järjestäjän tulee tarjota opiskelijalle mahdollisuus suorittaa koulutuksen perustei-
den mukaisia osia tarvittaessa yhteistyössä muiden tahojen kanssa. TUVA-koulutuksen yhtey-
dessä tulee perusteiden mukaan olla mahdollisuus suorittaa lukion oppimäärään kuuluvia opin-
toja ja ammatillisten perustutkintojen osia ja osien osa-alueita. Lisäksi TUVA-lain mukaan kou-
lutus tulee järjestää siten, että opiskelija voi hakeutua tutkintotavoitteiseen koulutukseen kesken 
valmentavan koulutuksen, jos hän on saavuttanut riittävät valmiudet tutkintotavoitteiseen kou-
lutukseen siirtymiseksi. Näiden edellytysten täyttämiseksi kunnalla tulisi siis olla toimivat yh-
teistyömallit alueen ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen järjestäjien kanssa. 

Ehdotetun säännöksen mukaan kunta voisi järjestää TUVA-koulutusta ilman järjestämislupaa 
myös silloin, jos TUVA-koulutuksen tarpeen kunnan alueella ei arvioitaisi olevan pysyväis-
luonteista. Tämä tarkoittaisi sitä, että kunta voisi järjestää TUVA-koulutusta sellaisina vuosina, 
jolloin alueen muu koulutustarjonta ei riitä kattamaan TUVA-koulutuksen kysyntää. TUVA-
koulutuksen järjestäminen edellyttää kuitenkin edellä kuvattuja yhteistyömalleja alueen muiden 
toimijoiden kanssa, joten TUVA-koulutuksen nopea käynnistäminen ei olisi mahdollista, ellei 
koulutuksen toteuttamista olisi riittävästi etukäteen suunniteltu. Jos kunta arvioi, että sen alu-
eella tulee olemaan ajoittaista TUVA-koulutuksen järjestämistarvetta, kunnalla olisi olla 
TUVA-koulutuksen toteuttamissuunnitelma, jotta se voisi tarvittaessa järjestää koulutusta. 

Oppivelvollisuuslain mukaan ilman opiskelupaikkaa olevalle oppivelvolliselle osoitetaan vii-
mesijaisesti opiskelupaikka tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa ja TUVA-kou-
lutuksen järjestämisluvan omaava koulutuksen järjestäjä on velvollinen ottamaan vastaan osoi-
tettuja oppivelvollisia. Lisäksi oppivelvollisuuslain mukaan asuinkunta voisi osoittaa ohjaus- ja 
valvontavastuullaan olevalle oppivelvolliselle opiskelupaikan järjestämässään TUVA-koulu-
tuksessa. Asuinkunnan vapaaehtoisesti ilman järjestämislupaa järjestämään TUVA-koulutuk-
seen ei voitaisi osoittaa muiden kuntien ohjaus- ja valvontavastuulla olevia oppivelvollisia. 

4.2.2.3 Vaikutukset Opetushallitukseen ja opetus- ja kulttuuriministeriöön 

TUVA-koulutuksen rahoituksen myöntämisessä tarvittavat suoritetiedot ja muut tiedot on tar-
koitus saada ja kerätä vastaavasti kuin tällä hetkellä kerätään perusopetuksen lisäopetuksen, 
LUVA-koulutuksen ja VALMA-koulutuksen tiedot. Kuntataustaisten perusopetuksen ja lu-
kiojärjestäjien osalta koulutuksen järjestämiskustannuksia koskevat tiedot kerättäisiin Valtio-
konttorin tiedonkeruun kautta, josta säädetään kuntalain (410/2015) 121 a §:ssä. Yksityisten 
perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestäjien sekä kaikkien ammatillisen koulutuksen järjes-
täjien kustannustiedot kerättäisiin Opetushallituksen toteuttaman erillisen tiedonkeruun kautta. 
TUVA-koulutuksen rahoitus edellyttäisi tiedonkeruuta koskevien menettelyiden ja ohjeistusten 
muuttamista. 

Suoritetiedot eli opiskelijamäärää tai opiskelijavuosia koskevat tiedot saataisiin valtakunnallista 
opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain (844/2017) 2 luvussa tarkoitettuun opetuksen ja 
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koulutuksen tietovarantoon eli niin sanottuun Koski-tietovarantoon tallennettujen tietojen pe-
rusteella. Valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annettuun lakiin on jo oppivelvolli-
suuden laajentamisen yhteydessä tehty TUVA-koulutuksen tietojen tallentamisvelvollisuutta 
koskevat muutokset lailla 1221/2020 ja Opetushallitus on jo käynnistänyt tietovarantoon edel-
lytettävien muutosten valmistelun. 

Ehdotetut muutokset eivät merkittävästi muuttaisi Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön tehtäviä tai työnjakoa valtionosuusrahoituksen myöntämisessä. Ehdotetut muutokset 
selkeyttäisivät opetus- ja kulttuuriministeriön tehtäviä järjestämislupien myöntämisessä ja alu-
eellisesti kattavan järjestäjäverkon luomisessa. 

4.2.3 Muut yhteiskunnalliset vaikutukset 

4.2.3.1 Vaikutukset opiskelijan asemaan 

Uuden TUVA-koulutuksen vaikutuksia opiskelijan asemaan on arvioitu oppivelvollisuuden laa-
jentamista koskeneessa hallituksen esityksessä. Esityksen perusteluissa on todettu nivelvaiheen 
koulutusten yhdenmukaistamisen mahdollistavan nuorelle ehyen oppimispolun koko toisen as-
teen koulutuksen ajan. Yhtenäisen nivelvaiheen koulutuksen tavoitteena on myös edistää tasa-
arvoa, esteettömyyttä ja yhdenvertaisuutta. Uudistuksella on todettu mahdollistettavan nykyistä 
paremmin nivelvaiheen koulutuksessa olevien opiskelijoiden yksilölliset jatkopolut toisen as-
teen koulutukseen ja sitä kautta työllistymiseen. (HE 173/2020 vp, s. 112). 

Riittävän kattava TUVA-koulutuksen järjestäjäverkko ja yhdenmukainen TUVA-koulutuksen 
rahoituksen taso turvaisivat koulutuksen yhdenvertaisen saatavuuden ja saavutettavuuden. Kou-
lutuksen järjestäjien taloudelliset mahdollisuudet järjestää laadukasta nivelvaiheen koulutusta 
turvaisivat samalla opiskelijan mahdollisuudet oppimispolun aikana osallistua myös nivelvai-
heen koulutukseen. Alueellinen kattavuus varmistaisi sen, että nivelvaiheen koulutusta olisi saa-
villa riittävästi ja lähellä opiskelijan asuinpaikkaa. 

TUVA-koulutus on tarkoitettu erilaisille kohderyhmille, kuten perusopetuksen päättäneille op-
pivelvollisille, maahanmuuttajataustaisille henkilöille ja aikuisille, jotka tarvitsevat opiskelu-
valmiuksien vahvistamista. TUVA-koulutuksen riittävä alueellinen saatavuus ja saavutettavuus 
olisikin tärkeää erityisesti nuorimpien opiskelijoiden kohdalla, jotta heillä olisi mahdollisuus 
osallistua oppivelvollisuuden suorittamisen aikana myös nivelvaiheen koulutukseen lähellä ko-
tiaan. 

TUVA-lain mukaan opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen ja vaativaan erityiseen tukeen. 
Esityksellä varmistettaisiin erityiseen tukeen oikeutetuille opiskelijoille järjestettävän koulutuk-
sen riittävä rahoitustaso joko keskimäärin yksikköhinnan tasossa tai erillisillä korotuksilla. Eri-
tyisen tuen järjestäminen otettaisiin nykytilaa vastaavasti huomioon ammatillisen koulutuksen 
rahoitusjärjestelmässä erillisillä korotuskertoimilla. Perusopetuksen rahoitusjärjestelmässä säi-
lytettäisiin nykytilaa vastaavasti pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olleiden lisärahoitus. 
Vaativaan erityiseen tukeen oikeutettujen opiskelijoiden TUVA-koulutusta järjestettäisiin ny-
kytilaa vastaavasti ja tämän koulutuksen rahoitustasoa ei ehdoteta muutettavaksi. 

Tilastokeskuksen Peruskoulun oppilaat 2020- tilaston mukaan lisäopetuksessa oli noin 55 pro-
senttia miehiä ja noin 45 prosenttia naisia vuonna 2020. Opetushallinnon Vipunen –tilastopal-
velun vuosien 2019 ja 2020 tietojen perusteella VALMA-koulutuksen opiskelijoissa sukupuo-
lijakauma oli hyvin tasainen, vajaan prosenttiyksikön verran naisenemmistöinen. LUVA-kou-
lutus puolestaan oli lievästi miesenemmistöinen, sillä miesten osuus oli 52 prosenttia. Yhteen-
laskettuna näiden kolmen koulutusmuodon opiskelijoissa oli vuonna 2020 lähes saman verran 
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miehiä ja naisia, miehiä prosenttiyksikön verran enemmän. Esityksellä ei arvioida olevan mer-
kittäviä sukupuolivaikutuksia. 

4.2.3.2 Vaikutukset vähemmistöihin 

Ruotsinkielinen koulutus 

TUVA-koulutuksen yhdenvertainen rahoitus ja selkeät järjestämisperiaatteet tukevat myös ruot-
sinkielisen TUVA-koulutuksen järjestämisedellytyksiä ja saatavuutta. Tällä hetkellä VALMA-
koulutuksen järjestämislupa on viidellä ruotsinkielisen koulutuksen järjestäjällä, jotka järjestä-
vät koulutusta ruotsinkielisillä alueilla Uudenmaan ja Pohjanmaan maakunnissa. Pelkästään 
ruotsinkielisten järjestäjien netto-opiskelijamäärä oli 57 vuonna 2020. Uudenmaan ja Pohjan-
maan maakunnissa on järjestetty myös ruotsinkielistä lisäopetusta. Vuonna 2019 ruotsinkieli-
sessä lisäopetuksessa oli tilastointipäivänä yhteensä 84 oppilasta.  

Opetus- ja kulttuuriministeriön tulisi järjestämislupien myöntämisessä ottaa huomioon TUVA-
koulutuksen riittävä alueellinen saatavuus myös ruotsinkielisillä alueilla. Ruotsinkielisen 
TUVA-koulutuksen saatavuus olisi tärkeää myös siksi, että osoittaville oppivelvollisille voitai-
siin tarvittaessa osoittaa opiskelupaikka lähellä oppivelvollisen kotia sijaitsevassa ruotsinkieli-
sessä koulutuksessa. Kuntien mahdollisuus järjestää TUVA-koulutusta tarvittaessa myös ilman 
järjestämislupaa olisikin tärkeää myös ruotsinkielisen TUVA-koulutuksen saatavuuden ja saa-
vutettavuuden turvaamiseksi.  

Saamenkielinen koulutus 

Tällä hetkellä ei järjestetä saamenkielistä nivelvaiheen koulutusta. Uusi koulutuskokonaisuus 
mahdollistaisi kuitenkin saamelaisalueen oppilaitosten välisen yhteistyön ja nykyistä paremmin 
myös saamenkielisen nivelvaiheen koulutuksen järjestämisen. Saamenkielistä TUVA-koulu-
tusta voitaisiin järjestää esimerkiksi siten, että joku saamelaisalueen koulutuksen järjestäjä toi-
misi TUVA-koulutuksen päävastuullisena järjestäjänä yhteistyössä muiden alueen oppilaitosten 
kanssa. 

Maahanmuuttajataustaisten asema 

TUVA-lain 12 §:n 2 momentin mukaan koulutuksen perusteet tulee laatia siten, että opiskeli-
jalla on valmentavan koulutuksen aikana mahdollisuus vahvistaa suomen tai ruotsin kielen tai-
toaan. Ehdotettu TUVA-koulutuksen rahoitustaso olisi parempi kuin nykyisen maahanmuutta-
jille suunnatun lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen, mikä parantaisi maahanmuuttaja-
taustaisille suunnatun nivelvaiheen koulutuksen järjestämisedellyksiä. Rahoitustaso nousisi eri-
tyisesti verrattuna aikuisille tarkoitetun LUVA-koulutuksen rahoitustasoon, jossa nousu olisi 
68,4 prosenttia.  Järjestäjäverkon kattavuus lisäisi myös maahanmuuttajataustaisten opiskelijoi-
den mahdollisuuksia osallistua nivelvaiheen koulutukseen. 

Maahanmuuttajille suunnatussa lukiokoulutukseen valmistavassa koulutuksessa oli 20.9.2020 
tilastointipäivän mukaan yhteensä 172 opiskelijaa. VALMA-koulutuksessa puolestaan vuoden 
2020 aikana oli 1485 netto-opiskelijaa ja yhteensä kalenterivuoden aikana 3 846 opiskelijaa, 
joiden äidinkieli oli muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Maahanmuuttajataustaiset muodostavat-
kin merkittävän osuuden myös TUVA-koulutuksen opiskelijavolyymistä. 

Vammaisille suunnattu koulutus 
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TUVA-laissa säädetään opiskelijan oikeudesta erityiseen tukeen, jos hän oppimisvaikeuksien, 
vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi tarvitsee pitkäaikaista tai säännöllistä erityistä oppi-
misen ja opiskelun tukea koulutuksen perusteiden mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Li-
säksi opiskelijalla olisi oikeus vaativaan erityiseen tukeen siten kuin ammatillisesta koulutuk-
sesta annetussa laissa säädetään. TUVA-koulutuksen rahoitusjärjestelmässä oikeus erityiseen 
tukeen ja vaativaan erityiseen tukeen otettaisiin huomioon nykyisiä periaatteita vastaavasti joko 
rahoitusta korottavana perusteena tai keskimääräisesti yksikköhinnassa. Riittävällä rahoituksen 
tasolla turvattaisiin TUVA-koulutuksen järjestämismahdollisuudet myös vammaisille ja muille 
erityiseen tukeen tai vaativaan erityiseen tukeen oikeutetuille opiskelijoille. 

Ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteasetuksen 7 §:n mukaan erityisen tuen 
järjestämisen korotuskerroin on valmentavassa koulutuksessa 0,64. Vaativan erityisen tuen jär-
jestämisen korotuskerroin on valmentavassa koulutuksessa 1,41. Vaikeasti vammaisten opiske-
lijoiden osalta korotuskerroin on valmentavassa koulutuksessa 3,27. Jos koulutuksen järjestä-
minen edellyttää, että opiskelijalla on henkilökohtainen koulunkäyntiavustaja, korotuskerroin 
on valmentavassa koulutuksessa 7,81. Rahoituslain 29 §:n 1 momentissa säädetään pidennetyn 
oppivelvollisuuden perusteella maksettavasta lisärahoituksesta. Kyseisen säännöksen mukaan 
pidennetyn oppivelvollisuuden lisärahoituksen kerroin vaikeimmin kehitysvammaisten osalta 
on 4,76 ja muiden kuin vaikeimmin kehitysvammaisten osalta 2,97. 

Opiskelijalla olisi oikeus erityiseen tukeen yhtäläisesti riippumatta siitä, minkä koulutusmuo-
don yhteydessä TUVA-koulutusta järjestetään. Erityisen tuen opintososiaaliset etuudet, kuten 
avustajapalvelut, apuvälineet ja tulkkauspalvelut puolestaan määräytyisivät sen mukaisesti, 
minkä koulutusmuodon yhteydessä TUVA-koulutusta järjestetään. Perusopetuksen järjestäjän 
järjestämässä TUVA-koulutuksessa erityistä tukea saavalla opiskelijalla olisi oikeus saada kou-
lutuksen järjestäjän rahoittamana opetukseen osallistumisen edellyttämät tulkitsemis- ja avus-
tajapalvelut, muut opetuspalvelut ja erityiset apuvälineet. Ammatillisen koulutuksen järjestäjän 
järjestämässä TUVA-koulutuksessa erityistä tukea saavalla opiskelijalla olisi oikeus saada kou-
lutuksen järjestäjän rahoittamana opiskelun edellyttämät avustajapalvelut ja erityiset apuväli-
neet, mutta tulkkauspalvelut toteutettaisiin Kelan tulkkauspalveluiden kautta. Lukiokoulutuk-
sen järjestäjän järjestämässä TUVA-koulutuksessa edellä mainitut palvelut järjestettäisiin vam-
maispalvelulain nojalla. Etujen ja palveluiden hakemiseen liittyvät prosessit siis olisivat siitä 
riippuvaisia, minkä koulutusmuodon ja rahoitusjärjestelmän yhteydessä TUVA-koulutusta jär-
jestetään, koska palvelut myönnettäisiin eri lainsäädäntöjen nojalla. Eri koulutusmuodoissa eri-
tyisen tuen opiskelijalle olisi kuitenkin oikeus sisällöltään yhtäläisiin palveluihin. 

TUVA-koulutusta järjestetään myös vaativaan erityiseen tukeen oikeutetuille opiskelijoille. 
TUVA-lain mukaan koulutuksen järjestäminen vaativaan erityiseen tukeen oikeutetuille opis-
kelijoille edellyttää, että järjestämisluvassa on määrätty ammatillisesta koulutuksesta annetun 
lain 27 §:n 2 momentissa tarkoitetusta järjestäjän velvollisuudesta järjestää koulutusta tällaisille 
opiskelijoille. Vaativaan erityiseen tukeen oikeutettujen TUVA-koulutusta järjestettäisiin siis 
ammatillisissa erityisoppilaitoksissa ja rajatun vaativan erityisen tuen koulutustehtävän saanei-
den koulutuksen järjestäjien oppilaitoksissa. Vaativan erityisen tuen tehtävän mukaista koulu-
tusta järjestää yhteensä 11 ammatillisen koulutuksen järjestäjää. Järjestämislupa vaativan eri-
tyisen tuen tehtävään on viidellä ammatillisella erityisoppilaitoksella. Erityisoppilaitokset vas-
taavat kaikkein vaativinta tukea tarvitsevista opiskelijoista ja tarjoavat myös erityisen tuen jär-
jestämisen tukea muille ammatillisen koulutuksen järjestäjille. Lisäksi kuudella ammatillisen 
koulutuksen järjestäjällä on järjestämisluvassaan rajattu tehtävä vaativan erityisen tuen opiske-
lijavuosimäärän osalta. Rajatulla tehtävällä vastataan vaativan erityisen tuen tarpeeseen alueel-
lisesti ja täydennetään erityisoppilaitosten koulutustarjontaa. TUVA-koulutuksen järjestämislu-
pien yhteydessä olisikin tärkeää varmistaa, että myös vaativaan erityiseen tukeen oikeutettujen 
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TUVA-koulutusta on tarjolla riittävästi alueellisesti ja määrällisesti. Opetus- ja kulttuuriminis-
teriö tulee seuraamaan opiskelijapaikkojen riittävyyttä. 

4.2.3.3 Vaikutukset perus- ja ihmisoikeuksiin 

Esityksellä turvattaisiin perustuslain 16 §:ssä säädettyjä sivistyksellisiä oikeuksia. Yhtenäinen 
ja riittävä rahoituksen taso sekä selkeät järjestämisperiaatteet varmistaisivat TUVA-koulutuk-
sen saatavuutta  valtakunnallisesti ja alueellisesti kattavasti turvaten perustuslain 16 §:n 2 mo-
mentissa säädettyä oikeutta saada kykyjensä ja erityisten tarpeidensa mukaisesti myös muuta 
kuin perusopetusta sekä oppivelvollisten osalta perustuslain 16 §:n 1 momentissa säädettyä oi-
keutta maksuttomaan perusopetukseen.  

Vammaisyleissopimuksen (Vammaisten henkilöiden oikeuksista tehty yleissopimus ja sen va-
linnainen lisäpöytäkirja, SopS 27/2016) 24 artiklassa on määräyksiä koulutuksesta. Mainitun 
artiklan 1 kohdan mukaan sopimuspuolet tunnustavat vammaisten henkilöiden oikeuden koulu-
tukseen. Artiklan 2 kohdan mukaan vammaisten henkilöiden oikeutta koulutukseen toteuttaes-
saan sopimuspuolet varmistavat, että a) vammaisia henkilöitä ei suljeta yleisen koulutusjärjes-
telmän ulkopuolelle vammaisuuden perusteella ja ettei vammaisia lapsia suljeta maksuttoman 
ja pakollisen ensimmäisen asteen tai toisen asteen koulutuksen ulkopuolelle vammaisuuden pe-
rusteella; b) vammaiset henkilöt pääsevät kattavaan, laadukkaaseen ja maksuttomaan ensim-
mäisen asteen sekä toisen asteen koulutukseen yhdenvertaisesti muiden kanssa niissä yhtei-
söissä, joissa he elävät; c) vammaisia henkilöitä varten tehdään heidän yksilöllisten tarpeidensa 
mukaiset kohtuulliset mukautukset; d) vammaiset henkilöt saavat yleisessä koulutusjärjestel-
mässä tuen, jota tarvitaan helpottamaan heidän tehokasta koulutustaan; ja e) toteutetaan tehok-
kaat yksilöidyt tukitoimet ympäristöissä, jotka mahdollistavat opillisen ja sosiaalisen kehityk-
sen enimmillistämisen täysimääräisen osallisuuden tavoitteen mukaisesti. Erityisen tuen ja vaa-
tivan erityisen tuen riittävä rahoitustaso sekä vaativaan erityiseen tukeen oikeutettuille opiske-
lijoille suunnatun koulutuksen riittävä saatavuus ja saavutetavuus turvaavat vammaisyleissopi-
muksen mukaisia vammaisten oikeuksia sekä perustuslaissa säädettyjä sivistyksellisiä oikeuk-
sia ja yhdenvertaisuutta. 

4.2.3.4 Alueelliset vaikutukset 

Oppivelvollisuuden laajentamista koskeneen hallituksen esityksen perusteluissa on todettu, että 
yhtenäinen nivelvaiheen koulutuskokonaisuus vahvistaa laadukkaan nivelvaiheen koulutuksen 
yhdenvertaista saatavuutta koko maassa ja parantaa koulutuksen alueellista tasa-arvoa ja saavu-
tettavuutta. Yhdenmukaistaminen lisää valtakunnallista yhtenäisyyttä ja vahvistaa laadukkaan 
opetuksen yhdenvertaista saavutettavuutta opetuksen ja koulutuksen järjestämisessä. Yhdenmu-
kainen koulutuskokonaisuus lisää myös opiskelijoiden alueellista yhdenvertaisuutta, koska yh-
denmukaista nivelvaiheen koulutusta olisi nykyistä kattavammin saatavilla maan eri osissa ja 
lyhyemmän etäisyyden päässä opiskelijan kodista. (HE 173/2020 vp, s. 124). 

TUVA-lain 4 §:n 3 momentin mukaan opetus- ja kulttuuriministeriön on lupien myöntämistä 
koskevan päätöksenteon yhteydessä varmistettava tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuk-
sen riittävä valtakunnallinen ja alueellinen saatavuus. Lisäksi lain 6 §:n 2 momentin mukaan 
opetus- ja kulttuuriministeriön on järjestämisluvan peruuttamista koskevan päätöksenteon yh-
teydessä huolehdittava siitä, ettei valmentavan koulutuksen riittävä saatavuus vaarannu. TUVA-
laki velvoittaa ministeriötä siis järjestämislupien myöntämisen, muuttamisen ja peruuttamisen 
yhteydessä arvioimaan TUVA-koulutuksen riittävää alueellista saatavuutta ja saavutettavuutta. 
TUVA-lakiin ehdotetut järjestämislupia koskevat muutokset selkeyttäisivät opetus- ja kulttuu-
riministeriön tehtäviä järjestämislupien myöntämisessä ja alueellisesti kattavan järjestäjäverkon 
luomisessa. 
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TUVA-koulutuksen järjestäminen perustuu koulutuksen järjestäjien hakemiin järjestämislupiin 
ja tätä kautta vapaaehtoiseen järjestämistehtävään. Onkin tärkeää, että alueen kunnat ja muut 
koulutuksen järjestäjät suunnittelevat alueellisesti, miten TUVA-koulutuksen järjestäminen ja 
saatavuus on alueella tarkoituksenmukaista toteuttaa ja hakevat tarvittaessa TUVA-koulutuksen 
järjestämislupaa opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Rahoituksen riittävällä tasolla ja yhdenvertai-
suudella on merkitystä myös siihen, että TUVA-koulutusta tullaan järjestämään alueellisesti 
kattavasti ja riittävästi. 

5  Muut toteuttamisvaihtoehdot 

5.1 Vaihtoehtoiset rahoitusmallit 

Esityksen valmistelussa tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen rahoituksen vaihtoeh-
toina on nähty uuden erillisen rahoitusjärjestelmän luominen, nykyisen kolmen erillisen rahoi-
tusjärjestelmän säilyttäminen tai nykyisten rahoitusjärjestelmien yhtenäistäminen joiltain osin. 
Näitä vaihtoehtoja arvioitiin jo oppivelvollisuusuudistuksen valmistelun yhteydessä ja tällöin 
parhaimmaksi vaihtoehdoksi uuden koulutuskokonaisuuden käynnistymisvaiheessa katsottiin 
nykyisen kolmen erillisen rahoitusjärjestelmän säilyttäminen, mikä on kirjattu myös oppivel-
vollisuuden laajentamista koskeneen hallituksen esityksen perusteluihin. 

Nykyisistä rahoitusjärjestelmistä erillinen TUVA-koulutuksen rahoitusjärjestelmä varmistaisi 
yhtenäiset myöntämisperiaatteet ja rahoituksen yhtenäisen tason eri järjestäjien välillä. Erillinen 
rahoitusjärjestelmä voitaisiin rakentaa esimerkiksi vuosittain määrättävään yksikköhintaan pe-
rustuvana tai budjettiperusteisena rahoitusmallina. Erillisen rahoitusjärjestelmän käyttäminen 
tarkoittaisi sitä, että tutkintokoulutukseen valmentavalle koulutukselle tulisi valtion talousarvi-
ossa varata erillinen määräraha. Kustannusperusteisessa järjestelmässä määriteltäisiin aiempien 
vuosien toteutuneisiin kustannuksiin perustuva yksikköhinta ja talousarvioon varatun määrära-
han ylittäminen olisi mahdollista, jotta kaikki opiskelijat tulevat rahoitetuiksi. Budjettiperustei-
sessa järjestelmässä puolestaan määrärahan suuruus päätettäisiin talousarviossa ja koulutuksen 
järjestäjien saama rahoitus perustuisi kunkin koulutuksen järjestäjän suoritteiden suhteelliseen 
osuuteen kaikkien koulutuksen järjestäjien suoritteista. 

TUVA-koulutusta on tarkoitus järjestää vain tarpeen mukaan, ja tavoitteena on mahdollistaa 
joustavat siirtymät valmentavan koulutuksen ja tutkintotavoitteisen koulutuksen välillä. Erilli-
nen rahoitusjärjestelmä ei tukisi näitä tavoitteita, vaan vaikeuttaisi koulutukseen varattujen mää-
rärahojen joustavaa käyttöä valmentavan koulutuksen ja tutkintotavoitteisen koulutuksen vä-
lillä, mikä olisi erityisesti ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja rahoitusjärjestelmän keskeisten 
periaatteiden vastaista. Kun nivelvaiheen koulutus on sisällä tutkintotavoitteisen koulutuksen 
rahoitusjärjestelmässä, koulutuksen järjestäjät voivat joustavasti järjestää joko tutkintotavoit-
teista tai nivelvaiheen koulutusta opiskelijoiden tarpeen mukaisesti. Etenkään erillinen budjet-
tiperusteinen järjestelmä ei soveltuisi TUVA-koulutuksen rahoitusmuodoksi, koska tällöin kou-
lutuksen järjestämisestä maksettava rahoitus voisi vaihdella huomattavastikin riippuen kunkin 
varainhoitovuoden koulutuksen järjestämisen tarpeen mukaan. 

Arvioiden mukaan suurin osa TUVA-koulutuksesta tullaan järjestämään ammatillisen koulu-
tuksen järjestämisluvan yhteydessä, joten valitun rahoitusmallin on tärkeää olla yhteensopiva 
ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän kanssa. Merkittävä osa TUVA-koulutukseen 
osallistuvista todennäköisesti myös hakeutuu ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulu-
tuksen jälkeen, mikä osaltaan puoltaa sitä, että rajoitusjärjestelmän tulee tukea joustavaa siirty-
mää TUVA-koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen välillä. 
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Nykyisiä rahoitusjärjestelmiä voitaisiin vaihtoehtoisesti yhtenäistää myös vain joiltain osin luo-
matta kuitenkaan täysin erillistä TUVA-koulutuksen rahoitusjärjestelmää. Rahoitusjärjestel-
mien erilaisen systematiikat voivat aiheuttaa päällekkäistä rahoitusta tai rahoituksen saamatta 
jäämistä,  jos opiskelija siirtyy rahoitusjärjestelmästä toiseen kesken lukuvuoden. Tämä voi han-
kaloittaa joustavaa siirtymistä valmentavan koulutuksen ja tutkintotavoitteisen koulutuksen vä-
lillä. Valmistelussa onkin mietitty mahdollisuutta yhtenäistää perusopetuksen ja lukiokoulutuk-
sen nivelvaiheen rahoitusjärjestelmiä joiltain osin sujuvimpien siirtymien tukemiseksi. Esillä 
ovat olleet yhtenäisen TUVA-koulutuksen yksikköhinnan käyttäminen perusopetuksen ja lu-
kiokoulutuksen järjestäjän järjestämässä TUVA-koulutuksessa, yhden tai kahden tilastointipäi-
vän sijaan useampien tilastointipäivien käyttäminen tai siirtyminen päivätasoiseen opiskeluajan 
tarkasteluun. Nämä muutokset lisäisivät rahoituksen kohdentumisen oikeellisuutta, mutta jon-
kin verran myös hallinnollista työtä. Valtionosuusjärjestelmä on yleiskatteellinen ja laskennal-
linen, ja siirtymiä tapahtuu jo nykyisinkin kesken varainhoitovuoden eri koulutusmuotojen vä-
lillä. Usein näiden muutosten vaikutukset kompensoivat toisiaan, eikä edellä listatuilla keinoilla 
saavutettu rahoituksen jonkin verran oikeellisempi kohdentuminen välttämättä merkittävästi 
muuttaisi koulutuksen järjestäjän saaman rahoituksen määrää.  

Uusi nivelvaiheen koulutuskokonaisuus saattaa muuttaa nivelvaiheen koulutuksen rahoituksel-
lista painopistettä siten, että koulutusta järjestetään nykyistä enemmän ammatillisen koulutuk-
sen rahoitusjärjestelmän yhteydessä ja nivelvaiheen järjestämisen perusopetuksen rahoituksen 
yhteydessä arvioidaan vähentyvän. Edellä on kuvattu erilaisia vaihtoehtoja kehittää ja yhtenäis-
tää nivelvaiheen koulutuksen rahoitusjärjestelmää. Eri toimenpiteillä voitaisiin vaikuttaa joihin-
kin jo tunnistettuihin ongelmakohtiin, mutta uudistuksen käynnistyessä ei ole vielä selvää, mi-
hin rahoitusmuotoon uusi nivelvaiheen koulutus tulee painottumaan ja minkälaisia siirtymiin tai 
rahoitukseen mahdollisesti liittyviä kysymyksiä tulisi ensisijaisesti pyrkiä ratkaisemaan. Uuden 
koulutuksen käynnistymisvaiheessa ei nähtykään perustelluksi ehdottaa muutoksia nykyisten 
rahoitusjärjestelmien perusperiaatteisiin. Kun uudistuksen käytännön toimeenpanosta ja rahoi-
tuksen kohdentumisesta saadaan tarkempaa tietoa, on tarpeen tarkastella edellä kuvattujen tai 
muiden rahoituksen yhtenäistämiseen ja selkeyttämiseen liittyvien muutosten tarvetta. 

5.2 TUVA-koulutuksen järjestämisoikeuden vaihtoehtoja 

TUVA-koulutuksen rahoitusta koskevan säädösvalmistelun yhteydessä on tarkasteltu myös 
TUVA-koulutuksen järjestämislupiin ja järjestämiseen liittyviä periaatteita, jotta uusi koulutus-
kokonaisuus ja sen järjestäminen olisi mahdollisimman selkää sekä opiskelijoille että koulutuk-
sen järjestäjille ja alueellinen koulutustarjonta olisi riittävää. Tässä yhteydessä tarkasteltiin eri-
tyisesti koulutuksen järjestämistä usean eri rahoitusjärjestelmän puitteissa sekä kunnan roolia 
TUVA-koulutuksen järjestäjänä. 

Nykyisin sama koulutuksen järjestäjä on voinut järjestää useita eri nivelvaiheen koulutuksia, 
esimerkiksi perusopetuksen lisäopetusta ja VALMA-koulutusta. Valmistelun yhteydessä on 
pohdittu myös vaihtoehtoa, jossa koulutuksen järjestäjä voisi edelleen nykytilaa vastaavasti jär-
jestää myös TUVA-koulutusta usean eri rahoitusjärjestelmän puitteissa. Tämä vaihtoehto olisi 
ollut perusteltu, jos haluttaisiin säilyttää nykyinen rahoituksen allokaatio eri rahoitusjärjestel-
mien kesken. Mallia ei kuitenkaan arvioitu muutoin käyttökelpoiseksi, koska tällöin sen mää-
rittäminen, minkä rahoitusjärjestelmän puitteissa yksittäinen opiskelija luettaisiin rahoituksen 
perusteeksi olisi ollut erittäin vaikeaa ja monimutkaista. Myös opiskelijan oikeusturvan ja yh-
denvertaisuuden kannalta on välttämätöntä, että hän koulutukseen hakiessaan tietää, minkä kou-
lutuksen järjestämisluvan yhteydessä kyseistä TUVA-koulutusta tullaan järjestämään. Tämä on 
erityisen tärkeää erityisen tuen opiskelijoiden opintososiaalisten etuuksien kannalta, jotka mää-
räytyvät osittain eri väylien kautta eri koulutusmuodoissa. Valmistelussa nähtiinkin tärkeänä 
varmistaa selkeät säännöt, joiden mukaisesti kukin koulutuksen järjestäjä voisi järjestää TUVA-
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koulutusta vain yhden koulutusmuodon rahoitusjärjestelmän puitteissa. Tältä osin nähtiinkin 
tarpeelliseksi selkeyttää eräitä TUVA-koulutuksen järjestämisperiaatteita koskevia säännöksiä. 

TUVA-lain 3 §:n 2 momentin mukaan kunta voi järjestää tutkintokoulutukseen valmentavaa 
koulutusta ilman järjestämislupaa. TUVA-lakia koskeneen hallituksen esityksen perusteluissa 
on todettu se periaate, että kunnan vapaaehtoinen järjestämismahdollisuus täydentäisi järjestä-
mislupiin perustuvaa TUVA-koulutuksen verkkoa. Nyt käsiteltävänä olevan hallituksen esityk-
sen valmistelun aikana on todettu, että säännöksen sanamuoto jättää kuitenkin tulkinnanvaraa 
sen suhteen, missä tilanteissa kunnan olisi perusteltua hakea TUVA-koulutuksen järjestämislu-
paa. Säännöstä voisi sen sanamuodon perusteella tulkita myös siten, että kunta järjestäisi 
TUVA-koulutusta aina ensisijaisesti ilman järjestämislupaa, mikä olisi kuitenkin TUVA-lakia 
koskeneen hallituksen esityksen perusteluissa todetun tahtotilan vastaista. 

Kunnalla olisi ammatillisen koulutuksen tai lukiokoulutuksen järjestäjänä mahdolllisuus hakea 
TUVA-lupaa, mutta voimassa olevan lain säännös mahdollistaisi koulutuksen järjestämisen 
myös ilman luvan hakemista. Järjestämislupiin perustuva verkosto on keskeinen osa TUVA-
koulutuksen alueellista saatavuutta ja oppivelvollisuuslaissa tarkoitettua opiskelupaikan osoit-
tamista. Kunnan vapaaehtoinen muuhun kuin järjestämislupaan perustuva TUVA-koulutuksen 
järjestämisoikeus nähtiinkin tarpeelliseksi ehdottaa tarkennettavaksi vain niihin tilanteisiin, 
joissa kunnan järjestämä TUVA-koulutus ei ole osana alueen pysyväisluonteista TUVA-koulu-
tuksen tarjontaa. Kunnan vapaaehtoinen järjestämisoikeus katsottiin kuitenkin tärkeäksi säilyt-
tää, koska kaikilla kunnilla ei ole ammatillisen koulutuksen tai lukiokoulutuksen järjestämislu-
paa. Lisäksi kunnilla tulisi olla mahdollisuus tilapäiseen tarpeeseen järjestää TUVA-koulutusta 
esimerkiksi alueen oppivelvollisille nuorille, jotka ovat ilman opiskelupaikkaa. 

6  Lausuntopalaute 

Täydentyy lausuntokierroksen jälkeen. 

7  Säännöskohta iset  perustelut  

7.1 Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 

1 §. Soveltamisala. Lain soveltamisalaan ehdotetaan lisättäväksi tutkintokoulutukseen valmen-
tavasta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettu koulutus. Tätä koskeva säännös ehdotetaan 
lisättäväksi pykälän 1 momenttiin uudeksi 2 a kohdaksi. 

2 §. Soveltaminen eräissä tapauksissa. Voimassa olevan pykälän 2 momentin 1 kohta ehdote-
taan kumottavaksi. Kyseissä kohdassa säädetään lain soveltamisesta perusopetuslain 5 §:ssä tar-
koitettuun perusopetuksen lisäopetukseen. 

3 §. Määritelmät. Pykälän 1 kohdassa säädettyyn opetustoimen määritelmään ehdotetaan lisät-
täväksi, että opetustoimella tarkoitetaan myös 1 §:n 1 momentin uudessa 2 a kohdassa tarkoi-
tettua toiminnan eli tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen järjestämistä. 

5 §. Rahoituksen laskentaperuste. Pykälän 1 kohdan mukaan rahoitus määräytyy lukiossa opis-
kelijamäärien sekä opiskelijaa kohden määrättyjen yksikköhintojen perusteella. Kyseiseen koh-
taan ehdotetaan lisättäväksi, että rahoitus määräytyisi vastaavilla perusteilla myös lukiokoulu-
tuksen järjestäjän järjestämässä tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa. 

Pykälän 3 kohdan mukaan rahoitus määräytyy perusopetuslaissa tarkoitetussa lisäopetuksessa 
oppilasmäärän ja oppilasta kohden määrätyn yksikköhinnan perusteella. Lisäopetusta koskeva 



   
  

 

 34  
 
 

 

maininta ehdotetaan korvattavaksi maininnalla perusopetuksen järjestäjän järjestämästä tutkin-
tokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta. 

6 §. Kunnan valtionosuus ja valtionosuuden peruste lukiokoulutuksen rahoituksessa. Voimassa 
olevan pykälän otsikon mukaan pykälässä säädetään kunnan valtionosuudesta ja valtionosuuden 
perusteesta lukiolaissa tarkoitetussa koulutuksessa. Jatkossa lukiokoulutuksen rahoitusjärjestel-
män puitteissa rahoitettaisiin myös tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta, josta sääde-
tään erillisessä laissa. Pykälän otsikkoa ehdotetaan muutettavaksi siten, että lukiolaissa tarkoi-
tetun koulutuksen sijaan käytettäisiin muotoilua ”lukiokoulutuksen rahoitus”, jolloin otsikon 
sanamuoto vastaisi paremmin pykälän muuttunutta sisältöä. Vastaavaa yleisempää otsikointia 
käytetään jo nykyisin voimassa olevan lain 7 §:n otsikossa. 

Pykälän 1 momentti vastaisi voimassa olevaa säännöstä. 

Pykälän 2 momentissa lukiokoulutukseen valmistavaa koulutusta koskeva maininta ehdotetaan 
korvattavaksi maininnalla lukiokoulutuksen järjestäjän järjestämästä tutkintokoulutukseen val-
mentavasta koulutuksesta. 

Pykälän 3 momentti ehdotetaan kumottavaksi tarpeettomana, sillä säännös koskee valtionosuu-
den myöntämistä vuosina 2017–2019. 

7 §. Kuntayhtymän ja yksityisen järjestämän lukiokoulutuksen rahoitus. Voimassa olevan py-
kälän 1 momentin mukaan kuntayhtymälle ja yksityiselle koulutuksen järjestäjälle myönnetään 
lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen järjestämistä varten rahoitusta 6 §:n 2 momentissa säädetyllä 
tavalla koulutuksen järjestäjien opiskelijamäärien, yksikköhintojen ja erityisen koulutustehtä-
vän lisärahoituksen mukaisesti laskettu valtionosuuden perustetta vastaava euromäärä. Kysei-
seen säännökseen ehdotetaan lisättäväksi, että rahoitusta myönnettäisiin vastaavasti myös lu-
kiokoulutuksen järjestäjän järjestämässä tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa. 

8 §. Kunnan omarahoitusosuus lukiokoulutuksen käyttökustannuksiin. Pykälän otsikossa lukio-
lakia koskeva maininta ehdotetaan muutettavaksi muotoon ”lukiokoulutus”, mikä vastaisi pa-
remmin pykälän muuttunutta sisältöä. Vastaavaa yleisempää otsikointia ehdotetaan käytettä-
väksi lain 6 §:n otsikossa ja käytetään nykyisin voimassa olevan lain 7 §:n otsikossa. 

Pykälän 1 momentissa oleva maininta lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen käyttökus-
tannuksista ehdotetaan korvattavaksi maininnalla lukiokoulutuksen järjestäjän järjestämän tut-
kintokoulutukseen valmentavan koulutuksen käyttökustannuksista. Jatkossa lukiokoulutuksen 
käyttökustannuksina otettaisiin huomioon lukiokoulutuksen järjestäjän järjestämän tutkinto-
koulutukseen valmentavan koulutuksen käyttökustannukset. 

9 §. Ammatillisen koulutuksen määräraha. Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan lisättäväksi, että 
pykälässä tarkoitetun ammatillisen koulutuksen määrärahan puitteissa myönnettäisiin ammatil-
lisen koulutuksen järjestäjille rahoitusta myös tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuk-
sesta annetussa laissa säädettyjen tehtävien toteuttamiseksi. 

10 a §. Ammatillisen koulutuksen rahoituksen myöntäminen varainhoitovuosina 2018–2020. 
Pykälä ehdotetaan kumottavaksi tarpeettomana, sillä se koskee ammatillisen koulutuksen rahoi-
tuksen myöntämistä varainhoitovuosina 2018–2020. 

11 §. Esi- ja perusopetuksen rahoitus. Pykälän 1 momentissa oleva viittaus pykälän soveltami-
sesta perusopetuksen lisäopetukseen ehdotetaan korvattavaksi maininnalla perusopetuksen jär-
jestäjän järjestämästä tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta.  
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24 §. Lukion yksikköhinnat. Pykälän 1 momentissa säädetään lukiokoulutuksen järjestäjäkoh-
taisten yksikköhintojen laskemisesta yksikköhintojen määräämistä edeltänyttä vuotta edeltä-
neenä vuonna aiheutuneiden valtakunnallisten kokonaiskustannusten perusteella. Momenttiin 
ehdotetaan lisättäväksi, että valtakunnallisissa kokonaiskustannuksissa otettaisiin huomioon 
myös lukiokoulutuksen järjestäjän järjestämän tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen 
järjestämisestä aiheutuvat kokonaiskustannukset. 

Voimassa olevan pykälän 1 momentissa säädetään myös painokertoimesta, jolla painotetaan 
yksikköhintoja laskettaessa lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen opiskelijamäärää. 
Säännöstä ehdotetaan muutettavaksi siten, että siinä jatkossa säädettäisiin lukiokoulutuksen jär-
jestäjän järjestämässä tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa opiskelevien opiske-
lijoiden painokertoimesta. Ehdotuksen mukaan painokerroin olisi 1,17. Edellä mainittua paino-
kerrointa sovellettaisiin ensimmäisen kerran myönnettäessä varainhoitovuoden 2027 rahoitusta. 
Varainhoitovuosien 2022–2026 rahoitukseen sovellettaisiin siirtymäsäännöksellä säädettäviä 
painokertoimia.  

Voimassa olevan pykälän 1 momentissa säädetään lisäksi painokertoimesta, jolla painotetaan 
yksikköhintoja laskettaessa niiden opiskelijoiden lukumäärää, jotka opiskelevat aikuisille tar-
koitetussa lukiokoulutuksessa tai lukiokoulutukseen valmistavassa koulutuksessa. Säännök-
sestä ehdotetaan poistettavaksi maininta painottamisesta lukiokoulutukseen valmistavassa kou-
lutuksessa. Tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa ei eroteltaisi nuorille ja aikui-
sille suunnattua koulutusta. 

Voimassa olevan säännöksen 3 momentissa säädetään, että lukiokoulutuksen järjestäjän yksik-
köhinta lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen opiskelijoiden osalta määrätään porrasta-
malla lain 23 §:n nojalla säädettyä lukiokoulutuksen keskimääräistä yksikköhintaa. Säännöstä 
ehdotetaan muutettavaksi siten, että siinä säädettäisiin jatkossa lukiokoulutuksen järjestäjän jär-
jestämän tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen yksikköhinnan määräämisestä. Nyky-
tilaa vastaavasti myös tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen yksikköhinta ehdotetaan 
määrättäväksi porrastamalla lukiokoulutuksen keskimääräistä yksikköhintaa.  

Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan lisättäväksi myös asetuksenantovaltuus, jonka mukaan tut-
kintokoulutukseen valmentavan koulutuksen painokertoimesta säädettäisiin valtioneuvoston 
asetuksella. Lukiokoulutukseen valmentavan koulutuksen painokertoimesta on säädetty valtio-
neuvoston asetuksella rahoituslain 24 §:n 8 momentissa olevan asetuksenantovaltuuden nojalla. 
Mainitun asetuksenantovaltuuden mukaan yksikköhintojen laskemisesta säädetään tarkemmin 
valtioneuvoston asetuksella. Kyseinen asetuksenantovaltuus ei kuitenkaan ole tarkkarajainen 
sen suhteen, että siitä ilmenisi nimenomainen valtuus säätää myös painokertoimesta asetuksella. 
Tämän vuoksi lakiin ehdotetaankin lisättäväksi uusi valtuutussäännös, jossa todettaisiin valtuus 
säätää painokertoimesta valtioneuvoston asetuksella. 

Pykälän 7 momentista poistettaisiin maininta aikuisille tarkoitetusta lukiokoulutukseen valmis-
tavasta koulutuksesta. Tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa ei eroteltaisi nuorille 
ja aikuisille suunnattua koulutusta. 

Pykälän 11 momentti ehdotetaan kumottavaksi tarpeettomana. Momentissa säädetään varain-
hoitovuoden 2019 yksikköhintojen korottamisesta, eikä säännöstä enää käytännössä sovelleta. 

29 §. Esi- ja perusopetuksen yksikköhinnat. Pykälässä säädetään esi- ja perusopetuksen yksik-
köhinnoista. Pykälän 1 momentin mukaan säännöksen soveltamisalaan kuuluvien toimintojen 
yksikköhinnat saadaan, kun valtiovarainministeriön kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 
annetun lain 38 §:n mukaisesti päättämän kotikuntakorvauksen perusosasta vähennetään 320,77 
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euroa ja saatu erotus kerrotaan 1 momenttiin sisältyvässä taulukossa määritellyillä kertoimilla. 
Taulukossa perusopetuksen lisäopetuksen kerroin ehdotetaan korvattavaksi tutkintokoulutuk-
seen valmentavan koulutuksen kertoimella. Ehdotettu kerroin olisi 1,22. 

Voimassa olevan pykälän 2 momentissa säädetään, että lisäopetuksen yksikköhinnan lisäksi 
opetuksen järjestäjä saa pidennettyä oppivelvollisuutta vastaavan lisärahoituksen niistä oppi-
laista, jotka ovat olleet pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä perusopetuksen oppimäärää suo-
rittaessaan. Lisäopetusta koskeva maininta ehdotetaan korvattavaksi maininnalla perusopetuk-
sen järjestäjän järjestämästä tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta. Lisäksi sään-
nöksessä ehdotetaan mainittavan koulutuksen järjestäjä opetuksen järjestäjän sijaan. 

31 §. Yksikköhintoja laskettaessa huomiotta jätettävät kustannukset. Pykälässä säädetään kus-
tannuksista, joita ei ole oteta huomioon lukion ja opetustuntiperusteisesti rahoitettavan taiteen 
perusopetuksen käyttökustannuksina. Voimassa olevan pykälän 1 momentin 2 kohdan mukaan 
käyttökustannuksina ei pidetä opiskelijoiden koulumatkojen kuljetuksen järjestämisestä aiheu-
tuneita kustannuksia. Oppivelvollisuuslain 21 §:ssä säädetään oppivelvollisille maksettavista 
matkakorvauksista. Nämä matkakorvaukset eivät suoraan aiheudu koulumatkojen kuljetuksen 
järjestämisestä, mutta selkeyden vuoksi säännöstä ehdotetaan kuitenkin tarkennettavaksi siten, 
että säännös ei koskisi oppivelvollisuuslain 21 §:ssä tarkoitettuja matkakorvauksia. Oppivelvol-
lisuuslain 21 §:ssä tarkoitetut matkakorvaukset otettaisiin huomioon lukiokoulutuksen käyttö-
kustannuksina. 

32 b §. Opiskelijavuosi. Pykälässä säädetään opiskelijan ottamisesta huomioon ammatillisen 
koulutuksen rahoituksen perusteena. Voimassa olevan 1 momentin mukaan opiskeluoikeuden 
määräytymisessä sovelletaan ammatillisesta koulutuksesta annetun lain säännöksiä opiskeluoi-
keuden alkamisesta, päättymisestä, väliaikaisesta keskeyttämisestä, peruuttamisesta ja pidättä-
misestä sekä opiskelijan määräaikaisesta erottamisesta sekä oppivelvollisuuslain säännöksiä op-
pivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä. Säännökseen ehdotetaan lisättäväksi, että 
opiskeluoikeuden määräytymisessä sovellettaisiin myös tutkintokoulutukseen valmentavasta 
koulutuksesta annetun lain säännöksiä opiskeluoikeuden alkamisesta, päättymisestä ja väliai-
kaisesta keskeyttämisestä. Opiskeluoikeudesta säädetään tutkintokoulutukseen valmentavasta 
koulutuksesta annetun lain 17 §:ssä. 

32 d §. Perusrahoitus. Pykälän 2 momentissa säädetään ammatillisen koulutuksen perusrahoi-
tuksessa käytettävistä toteutuneiden opiskelijavuosien painotusperusteista. Momentin 1 koh-
taan ehdotetaan lisättäväksi, että toteutuneita opiskelijavuosia painotettaisiin myös tutkintokou-
lutukseen valmentavan koulutuksen järjestämiskustannusten perusteella. Lisäksi 1 kohdan sa-
namuotoa ehdotetaan tarkennettavaksi siten, että säännöksessä mainittaisiin työhön ja itsenäi-
seen elämään valmentava koulutus. 

Pykälän 2 momentin 3 kohdassa säädetään toteutuneiden opiskelijavuosien painottamisesta am-
matillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitetun erityisen tuen tai vaativan erityisen tuen 
järjestämisen perusteella. Säännökseen ehdotetaan lisättäväksi painotusperusteeksi myös erityi-
sen tuen järjestäminen tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetun lain 21 §:n 
perusteella. Opiskelijan oikeudesta erityiseen tukeen säädetään tutkintokoulutukseen valmenta-
vasta koulutuksesta annetun lain 21 §:n 1 momentissa. Lain 21 §:n 3 momentin mukaan opis-
kelijan oikeuteen vaativaan erityiseen tukeen sovelletaan, mitä ammatillisesta koulutuksesta an-
netussa laissa säädetään, joten myös vaativan erityisen tuen järjestämistä tutkintokoulutukseen 
valmentavassa koulutuksessa käytettäisiin säännöksen mukaan painotusperusteena. 

48 §. Opiskelija- ja oppilasmäärien laskeminen. Pykälän 1 momentissa säädetään rahoituksen 
perusteena käytettävän lukion opiskelijamäärän laskemisesta. Momentin ensimmäisen virkkeen 
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sanamuotoa ehdotetaan muutettavaksi siten, että siinä huomioitaisiin myös lukiokoulutuksen 
järjestäjän järjestämän tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen rahoitus. Ehdotetun 
säännöksen mukaan lukiokoulutuksessa ja lukiokoulutuksen järjestäjän järjestämässä tutkinto-
koulutukseen valmentavassa koulutuksessa varainhoitovuoden rahoitus laskettaisiin varainhoi-
tovuotta edeltäneen vuoden keskimääräisen opiskelijamäärän mukaan. Momentin kolmannesta 
virkkeesta ehdotetaan poistettavaksi sana ”oppilas” tarpeettomana. Ehdotettu säännös vastaisi 
muutoin voimassa olevaa säännöstä. 

48 a §. Rahoituksen perusteena käytettävät suoritteet perusopetuksessa. Pykälässä säädetään 
rahoituksen perusteena käytettävistä suoritteista rahoituslain mukaan rahoitettavassa perusope-
tuslaissa tarkoitetussa koulutuksessa. Voimassa olevan pykälän 1 momentissa säädetään, että 
rahoituslain mukaan rahoitettavan perusopetuksen rahoitus varainhoitovuodelle lasketaan va-
rainhoitovuotta edeltäneen syyskuun 20 päivän oppilasmäärän mukaan lukuun ottamatta perus-
opetukseen valmistavan opetuksen ja perusopetuslain 46 §:ssä tarkoitetun perusopetuksen ra-
hoitusta. Kyseisessä momentissa säädettyä oppilasmäärän huomioinnin ajankohtaa ehdotetaan 
sovellettavaksi myös perusopetuksen järjestäjän järjestämän tutkintokoulutukseen valmentavan 
koulutuksen. Momenttiin ehdotetaankin lisättäväksi maininta sen soveltamisesta myös perus-
opetuksen järjestäjän järjestämään tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen. 

60 §. Oikaisuvaatimusmenettely ja muutoksenhaku. Hallintolain (434/2003) 7 a luvussa sääde-
tään oikaisuvaatimusmenettelystä. Hallintolain 49 a §:n 2 momentin mukaan oikaisuvaatimuk-
sen käsittelyssä sovelletaan hallintolakia, jollei mainitussa 7 a luvussa tai muualla erikseen toi-
sin säädetä. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 60 §:n 1 momentin oikaisu-
menettelyä koskeva säännös on ollut nykyisessä sanamuodossaan voimassa lain voimaantulosta 
eli tammikuussa 2010 lähtien, eikä säännöksen sanamuodossa ole otettu huomioon hallintola-
kiin 1.8.2010 voimaan tulleella lailla lisättyä 7 a lukua. Pykälään ehdotetaankin tehtäväksi tek-
nisluonteisia muutoksia, joilla korjattaisiin ja selkeytettäisiin säännöksen sanamuotoa sekä suh-
detta muutoksenhakua koskeviin yleislakeihin. Lisäksi pykälän sanamuotoon ehdotetaan tehtä-
väksi korjaus, jotta pykälän sanamuoto vastaisi sen vakiintunutta soveltamisalaa. 

Pykälän otsikossa käytetty sana ”oikaisumenettely” ehdotetaan muutettavaksi muotoon ”oikai-
suvaatimusmenettely”, joka vastaisi hallintolaissa käytettyä terminologiaa. 

Pykälän 1 momentista ehdotetaan poistettavaksi tarpeettomana luettelo toimijoista, jotka voivat 
hakea oikaisua valtionapuviranomaiselta, sillä käytännössä luettelo ei ole rajannut oikaisuvaa-
timukseen tekemiseen oikeutettujen toimijoiden joukkoa. Lisäksi säännöksestä ehdotetaan pois-
tettavaksi tarpeettomana maininta oikaisuvaatimuksen tekemisestä kirjallisesti valtionapuviran-
omaiselle, sillä hallintolain 49 d §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti sille viran-
omaiselle tai muulle julkista hallintotehtävää hoitavalle, joka on tehnyt päätöksen. Säännös oi-
kaisuvaatimuksen tekemisestä kirjallisesti päätöksen tehneelle valtionapuviranomaiselle tulee 
siis suoraan sovellettavaksi hallintolain nojalla, eikä asiasta ole tarpeen säätää erikseen. 

Voimassa olevaa säännöstä vastaavasti ehdotetaan säädettäväksi, että määräaika oikaisuvaati-
muksen tekemiselle olisi kolme kuukautta, mikä olisi poikkeus hallintolain 49 c §:n 1 momen-
tissa säädettyyn 30 päivän määräaikaan. Säännökseen ehdotetaan lisättäväksi myös viittaus hal-
lintolain soveltamiseen. Ehdotetun säännöksen mukaan muutoin oikaisuvaatimusmenettelyssä 
sovellettaisiin, mitä hallintolaissa säädetään.  

Voimassa olevan pykälän 3 momentin mukaan päätökseen ei saa vaatia oikaisua eikä hakea 
muutosta siltä osin kuin se koskee 48 §:n 1 momentissa tarkoitettuja oppilas- ja opiskelijamää-
riä. Tämä rajaus muutoksenhakuoikeuteen on perusteltu siksi, että 48 §:n 1 momentissa sääde-
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tään lukiokoulutuksen ennakollisen rahoituksen myöntämisessä käytettävästä opiskelijamää-
rästä, joka lain 50 §:n mukaan tarkistetaan toteutuneen opiskelijamäärän mukaiseksi varainhoi-
tovuoden loppuun mennessä tehtävällä päätöksellä. Ennakkollisen rahoituksen opiskelijamää-
rän ei siis ole oikeussuojan tarpeen vuoksi perusteltua vaatia oikaisua tai hakea muutosta. 

Voimassa oleva 3 momentti viittaa lain 48 §:n 1 momenttiin kokonaisuudessaan. Lain 48 §:n 1 
momentissa säädetään ennakollisen rahoituksen myöntämisessä käytettävän opiskelijamäärän 
lisäksi myös yksikköhintojen laskennassa käytettävästä opiskelijamäärästä. Säännöksen mu-
kaan yksikköhintoja laskettaessa sovelletaan varainhoitovuotta edeltäneen vuoden syksyn op-
pilas- ja opiskelijamääriä. Yksikköhintoja koskeva päätös tehdään lopullisena ja siihen on va-
kiintuneen soveltamiskäytännön mukaan voinut hakea oikaisua myös opiskelijamäärää koske-
vilta osin. Pykälän 3 momentin sanamuotoa ehdotetaankin vakiintuneen käytännön selkeyttä-
miseksi muutettavaksi siten, että siinä nimenomaan mainittaisiin, ettei poikkeus oikeuteen vaa-
tia oikaisua tai hakea muutosta koskisi yksikköhinnan laskennassa käytettäviä opiskelijamääriä. 
Lisäksi säännöksestä poistettaisiin tarpeettomana sana ”oppilas”, koska lain voimassa olevassa 
48 §:n 1 momentissa ei enää säädetä oppilaista. 

7.2 Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 

2 §. Poikkeukset soveltamisalasta. Voimassa olevan pykälän 1 momentin 3 kohdan mukaan ky-
seisen lain perusteella ei myönnetä valtionosuutta käyttökustannuksiin, jotka aiheutuvat perus-
opetuslain 5 §:ssä tarkoitetusta lisäopetuksesta. Kyseinen kohta ehdotetaan kumottavaksi, sillä 
jatkossa perusopetuslaissa ei enää säädettäisi perusopetuksen lisäopetuksesta. Tutkintokoulu-
tukseen valmentavan koulutuksen järjestämistä ei olisi tarpeen säätää poikkeukseksi sovelta-
misalasta, koska siitä säädetään erillisessä laissa, joka lähtökohtaisesti ei kuulu kunnan perus-
palvelujen valtionosuudesta annetun lain soveltamisalan piiriin. 

41 §. Erikoissairaanhoidossa olevan, koulukotiopetuksen tai lastensuojelun vuoksi sijoitetun 
oppilaan korvaus. Pykälässä säädetään kotikunnan velvollisuudesta maksaa erikoissairaanhoi-
dossa olevan, koulukotiopetuksen ja lastensuojelun vuoksi sijoitetun oppilaan esi- ja perusope-
tuksen järjestämisestä korvaus. Voimassa olevan pykälän 4 momentin 2 kohdan mukaan kor-
vausta varainhoitovuodelle laskettaessa otetaan vähennyksenä huomioon oppilaan osuus ope-
tuksen järjestäjälle maksettavasta oppilaan lisäopetuksen järjestämisestä varainhoitovuodelle 
maksettavasta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 11 ja 29 §:ssä tarkoitetusta 
rahoituksesta. Edellä mainittua lainkohtaa ehdotetaan muutettavaksi siten, että maininta perus-
opetuksen lisäopetuksesta korvattaisiin maininnalla perusopetuksen järjestäjän järjestämästä 
tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta. 

58 §. Kustannustenjaon tarkistaminen. Voimassa olevan säännöksen 2 momentin 1 kohdan mu-
kaan kustannustenjaon tarkistuksessa valtion ja kuntien välillä tarkistetaan opetus- ja kulttuuri-
toimen rahoituksesta annetun lain 11 ja 29 §:n mukainen rahoitus lisäopetukseen. Lainkohtaa 
ehdotetaan muutettavaksi siten, että maininta perusopetuksen lisäopetuksesta korvattaisiin mai-
ninnalla perusopetuksen järjestäjän järjestämästä tutkintokoulutukseen valmentavasta koulu-
tuksesta. 

59 §. Kustannustenjaon tarkistuksessa huomioon otettavat käyttökustannukset. Voimassa ole-
van säännöksen 1 momentin 1 kohdan mukaan kustannustenjaon tarkistuksessa otetaan huomi-
oon kuntien, kuntayhtymien sekä muiden opetuksen järjestäjien opetus- ja kulttuuritoimen ra-
hoituksesta annetun lain perusteella rahoitettavien tehtävien järjestämisestä aiheutuvat käyttö-
kustannukset, jotka aiheutuvat perusopetuslaissa tarkoitetusta lisäopetuksen järjestämisestä. 
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Lainkohtaa ehdotetaan muutettavaksi siten, että maininta perusopetuksen lisäopetuksesta kor-
vattaisiin maininnalla perusopetuksen järjestäjän järjestämästä tutkintokoulutukseen valmenta-
vasta koulutuksesta. 

7.3 Laki tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta 

3 §. Koulutuksen järjestäjät. Voimassa olevan pykälän 2 momentin mukaan kunta voi järjestää 
tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta ilman järjestämislupaa. Säännös on poikkeus 3 
§:n 1 momentin säännöksestä, jonka mukaan tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen 
järjestäminen edellyttää opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää järjestämislupaa. Säännöstä 
kunnan järjestämisoikeudesta ilman järjestämislupaa ehdotetaan tarkennettavaksi. Ehdotetun 
säännöksen mukaan kunta voisi järjestää tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta ilman 
järjestämislupaa, jos kunnalla ei ole lukiokoulutuksen tai ammatillisen koulutuksen järjestämis-
lupaa tai jos kunnan järjestämän valmentavan koulutuksen alueellinen tarve ei ole pysyväis-
luonteista. 

Jos kunnalla ei ole lukiokoulutuksen tai ammatillisen koulutuksen järjestämislupaa, kunta ei voi 
hakea TUVA-koulutuksen järjestämislupaa, koska lain 4 §:n 1 momentin mukaan TUVA-kou-
lutuksen järjestämislupa voidaan myöntää hakemuksesta vain lukiolaissa tarkoitetulle lukiokou-
lutuksen järjestäjälle, ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitetulle ammatillisen 
koulutuksen järjestäjälle sekä rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle, jolle on myönnetty perus-
opetuslain 7 §:ssä tarkoitettu perusopetuksen järjestämislupa. Ehdotettu säännös tarkoittaisi sitä, 
että jos kunnan alueella arvioidaan olevan pysyväisluonteista TUVA-koulutuksen järjestämis-
tarvetta ja jos kunnalla on lukiokoulutuksen tai ammatillisen koulutuksen järjestämislupa, kun-
nan tulisi hakea TUVA-koulutuksen järjestämislupaa joko lukiokoulutuksen järjestämisluvan 
tai ammatillisen koulutuksen järjestämisluvan yhteyteen. Kunta voisi hakemuksessaan päättää, 
kumman järjestämismuodon luvan yhteyteen se hakee järjestämislupaa, jos sillä on molempien 
koulutusmuotojen järjestämislupa. Järjestämisluvan saaneella kunnalla olisi koulutuksen järjes-
tämisvelvollisuus toiminta-alueellaan tarpeen mukaan ja kunnan järjestämään TUVA-koulutuk-
seen voitaisiin osoittaa oppivelvollisia. 

Ehdotetun säännöksen mukaan kunta voisi järjestää TUVA-koulutusta ilman järjestämislupaa 
myös silloin, jos jos kunnan järjestämän valmentavan koulutuksen alueellinen tarve ei ole py-
syväisluonteista. Tällä edellytyksellä järjestäminen ilman järjestämislupaa olisi mahdollista, 
vaikka kunnalla olisikin lukiokoulutuksen tai ammatillisen koulutuksen järjestämislupa. Tällöin 
kunnan järjestämä koulutus ei olisi osana alueellista pysyvää TUVA-verkostoa eikä kunnan jär-
jestämään koulutukseen voitaisi osoittaa oppivelvollisia opiskelijoita muutoin kuin kyseisen 
kunnan ohjaus- ja valvontavastuulla olevien oppivelvollisten osalta. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin lisäksi nykytilaa vastaavasti, että kunnan ilman järjestämis-
lupaa järjestämän koulutuksen on täytettävä 4 §:n 2 momentissa säädetyt edellytykset. Maini-
tussa lainkohdassa säädetään järjestämisluvan myöntämisen edellytyksistä, jotka säännöksen 
mukaan ovat, että koulutus on tarpeellista ottaen huomioon valtakunnallinen tai alueellinen kou-
lutustarve ja koulutustarjonta ja että hakijalla on toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset kou-
lutuksen asianmukaiseen järjestämiseen. Järjestettäessä koulutusta vapaaehtoisesti näitä edelly-
tyksiä ei siis voitaisi arvioida järjestämisluvan myöntämisen yhteydessä, mutta ne olisivat kui-
tenkin edellyksenä sille, että kunta voisi järjestää TUVA-koulutusta vapaaehtoisesti. 

5 §. Järjestämisluvassa määrättävät asiat. Pykälässä säädettäisiin TUVA-koulutuksen järjestä-
misluvassa määrättävistä asioista. Ehdotetun säännöksen 1 momentti vastaisi voimassa olevaa 
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säännöstä. Säännöksen mukaan järjestämisluvassa määrättäisiin, minkä koulutusmuodon yhtey-
teen valmentavan koulutuksen järjestämislupa myönnetään, jos koulutuksen järjestäjällä on 
useita 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun opetuksen tai koulutuksen järjestämislupia. 

Voimassa olevan pykälän 2 momentin mukaan järjestämisluvassa voidaan määrätä tutkintokou-
lutukseen valmentavan koulutuksen opiskelijamäärästä tai opiskelijavuosien määrästä. Tarkoi-
tuksena on, että pääsääntöisesti noudatettaisiin pääasiallisen koulutusmuodon eli pääjärjestä-
misluvan mukaista oppilas-, opiskelija- tai opiskelijavuosimäärää koskevia määräyksiä, jos sel-
laisia järjestämisluvassa on. Yksityisten järjestäjien perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjes-
tämisluvissa voidaan määrätä kokonaisoppilas- tai opiskelijamääristä ja lisäksi luvissa voidaan 
määrätä oppilas- ja opiskelijamääristä myös muilta osin, esimerkiksi sisäoppilaitosmuotoisen 
koulutuksen osalta. Ammatillisen koulutuksen järjestämisluvissa määrätään vähimmäisopiske-
lijavuosimäärästä, joka muodostaa rahoituksen vähimmäistason. Lisäksi ammatillisen koulu-
tuksen järjestämisluvissa voidaan määrätä myös vaativan erityisen tuen rajatun koulutustehtä-
vän tai sisäoppilaitosmuotoisesti järjestettävän koulutuksen opiskelijavuosimäärästä. Pykälän 2 
momentin mukaan tarvittaessa voitaisiin kuitenkin TUVA-järjestämisluvassa määrätä myös 
pääjärjestämislupaa tarkentavasti opiskelija- tai opiskelijavuosimäärästä. 

Voimassa olevan pykälän 3 momentin mukaan järjestäessään tutkintokoulutukseen valmentavaa 
koulutusta koulutuksen järjestäjän on noudatettava, mitä koulutuksen järjestäjän perusopetuk-
sen, lukiokoulutuksen tai ammatillisen koulutuksen järjestämisluvassa on määrätty opetuskie-
lestä ja toiminta-alueesta, ellei tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen järjestämislu-
vassa toisin määrätä. Voimassa olevassa TUVA-laissa ei nimenomaisesti säädetä, noudate-
taanko myös pääjärjestämisluvan mukaisia koulutuksen järjestämismuotoa, kuten sisäoppilai-
tosmuotoisen koulutuksen järjestämistä, koskevia järjestämisluvan ehtoja tai muita järjestämis-
luvassa mahdollisesti olevia ehtoja. Tarkoituksena on, että näitä sovellettaisin pääjärjestämislu-
van mukaisesti, koska TUVA-lakiin ei sisälly niitä koskevia erillisiä säännöksiä. 

Pykälän 2 ja 3 momentin mukaista sääntelyä ehdotetaan tarkennettavaksi siten, että säännök-
sestä kävisi nykyistä selkeämmin ilmi, mitä pääjärjestämisluvan mukaisia määräyksiä ja ehtoja 
noudatetaan ja mistä voidaan poiketa. Ehdotetun uuden 2 momentin säännöksen mukaan järjes-
täessään tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta koulutuksen järjestäjän olisi noudatet-
tava, mitä koulutuksen järjestäjän perusopetuksen, lukiokoulutuksen tai ammatillisen koulutuk-
sen järjestämisluvassa on määrätty oppilas-, opiskelija- tai opiskelijavuosimäärästä, opetuskie-
lestä ja toiminta-alueesta, ellei tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen järjestämislu-
vassa muuta määrätä. Ehdotettu säännös vastaisi tältä osin voimassa olevan lain 2 ja 3 momentin 
säännöksiä. Säännöksen sanamuodosta kävisi kuitenkin nykyistä sanamuotoa selkeämmin ilmi, 
että tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen järjestämisessä noudatetaan pääjärjestämis-
luvan mukaisia oppilas-, opiskelija- ja opiskelijavuosimäärää koskevia mahdollisia määräyksiä, 
mutta niistä voitaisiin kuitenkin voimassa olevaa säännöstä vastaavasti TUVA-järjestämislu-
valla poiketa. 

Pykälän uudessa 2 momentissa säädettäisiin myös, että lisäksi tutkintokoulutukseen valmenta-
vaa koulutusta järjestettäessä olisi noudatettava, mitä perusopetuksen, lukiokoulutuksen tai am-
matillisen koulutuksen järjestämisluvassa on määrätty koulutuksen järjestämismuodosta, erityi-
sestä koulutustehtävästä ja muista koulutuksen järjestämiseen liittyvistä ehdoista. Ehdotettu 
säännös selkeyttäisi järjestämislupaa koskevien säännösten tulkintaa. 

28 §. Koulutuksen järjestämistä koskevat siirtymäsäännökset. Pykälän 3 momentissa säädetään 
oikeudesta järjestää tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta 1.8.2021 voimassa olleen 
VALMA-koulutuksen järjestämisluvan perusteella. Tähän siirtymäsäännökseen ei liity määrä-
aikaa, joten käytännössä 1.8.2021 voimassa oleva VALMA-järjestämislupa muuttuu 1.8.2022 
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lukien TUVA-järjestämisluvaksi. Tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetun 
lain 2 luvussa säädetään järjestämisluvan muuttamisesta, peruuttamisesta ja järjestämisluvassa 
määrättävistä asioista. Lisäksi lain 4 §:n 1 momentissa säädetään järjestämisluvan saaneen kou-
lutuksen järjestäjän velvollisuudesta järjestää koulutusta koulutustarpeen mukaisesti järjestä-
misluvassa määrätyllä toiminta-alueella. Järjestämisvelvollisuutta koskeva säännös on keskei-
nen TUVA-koulutuksen valtakunnallisen ja alueellisen järjestäjäverkon luomisen kannalta. 

Voimassa olevien säännösten nojalla on tulkinnallisesti epäselvää, sovelletaanko lain 2 luvun 
säännöksiä järjestämisvelvollisuudesta, järjestämisluvan muuttamisesta ja peruuttamisesta sekä 
järjestämisluvassa päätettävistä asioista myös siirtymäsäännöksen nojalla koulutusta järjestä-
vään järjestäjään. Tarkoituksena kuitenkin on, että myös 28 §:n 3 momentin siirtymäsäännöksen 
nojalla eli VALMA-järjestämisluvan perusteella TUVA-koulutusta järjestävät järjestäjät olisi-
vat koulutuksen järjestämisvelvollisuuden piirissä, koska nykyiset VALMA-järjestäjät muodos-
tavat uuden TUVA-koulutuksen järjestäjäverkon keskeisen rungon. Lain 28 §:n 3 momentin 
siirtymäsäännöstä ehdotetaankin tarkennettavaksi siten, että lain 4 §:n 1 momentissa säädettyä 
järjestämisvelvollisuutta sovellettaisiin myös siirtymäsäännöksen perusteella TUVA-koulutusta 
järjestäviin järjestäjiin. Vastaava säännös koulutuksen järjestämisvelvollisuudesta on ammatil-
lisesta koulutuksesta annetun lain 25 §:ssä, jonka mukaan koulutuksen järjestäjällä on velvolli-
suus järjestää osaamistarpeen mukaisesti tutkintoja ja koulutusta järjestämisluvassa määrätyllä 
toiminta-alueella. Edellä mainittu ammatillisesta koulutuksesta annetun lain säännös koskee 
tällä hetkellä myös VALMA-koulutuksen järjestämistä. 

VALMA-järjestämisluvan on myönnetty ammatillisesta koulutuksesta annetun lain perusteella. 
TUVA-lain voimassa olevan 28 §:n 3 momentin perusteella onkin tulkinnallisesti epäselvää, 
lainsäädännön nojalla TUVA-järjestämisluviksi muuttuvia VALMA-järjestämislupia voidaan 
jatkossa tarvittaessa muuttaa tai luvat peruuttaa. Pykälän 3 momenttiin ehdotetaankin lisättä-
väksi säännös, jonka mukaan kyseisessä momentissa tarkoitettuun järjestämislupaan sovellet-
taisiin muutoin, mitä lain 5 ja 6 §:ssä säädettäisiin. 

Lain 5 §:ssä säädetään järjestämisluvassa päätettävistä asioista ja sitä ehdotetaan tarkennetta-
vaksi edellä tässä esityksessä todetulla tavalla. Myös VALMA-järjestäjien osalta olisi tarkoitus 
noudattaa niin sanotun pääjärjestämisluvan mukaista vähimmäisopiskelijamäärää, opetuskieltä 
ja toiminta-aluetta, mutta toisaalta 5 §:n nojalla voitaisiin yksittäisissä tapauksissa tarvittaessa 
TUVA-järjestämisluvassa määrätä toisin. Lisäksi noudatettaisiin, mitä ammatillisen koulutuk-
sen järjestämisluvassa on määrätty koulutuksen järjestämismuodosta, erityisestä koulutustehtä-
västä ja muista koulutuksen järjestämiseen liittyvistä ehdoista. 

Lain 6 §:ssä säädetään järjestämisluvan muuttamisesta ja peruuttamisesta. VALMA-luvat on 
myönnetty ammatillisesta koulutuksesta annetun lain nojalla, mutta tarkoitus on, että luvan 
mahdolliset muutokset ja peruuttaminen tehtäisiin jatkossa TUVA-lain nojalla. Säännökseen 
ehdotettu tarkennus poistaisi tähän liittyvän tulkinnallisen epäselvyyden luvan muuttamiseen ja 
peruuttamiseen sovellettavan lain osalta. 

TUVA-lain 3 §:n 3 momentin mukaan koulutuksen järjestäminen vaativaan erityiseen tukeen 
oikeutetuille opiskelijoille edellyttää, että järjestämisluvassa on määrätty ammatillisesta koulu-
tuksesta annetun lain 27 §:n 2 momentissa tarkoitetusta järjestäjän velvollisuudesta järjestää 
koulutusta tällaisille opiskelijoille. Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 1.8.2022 voi-
maan tulevan 27 §:n 2 momentin mukaan ammatillisen koulutuksen järjestämisluvassa voidaan 
määrätä koulutuksen järjestäjän velvollisuudesta järjestää tutkintokoulutukseen valmentavasta 
koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettua koulutusta vaativaan erityiseen tukeen oikeutetuille 
opiskelijoille. Vaativaan erityiseen tukeen oikeutetuille opiskelijoille järjestettävän koulutuksen 
järjestämislupa sisältyy siis jatkossakin järjestäjän ammatillisen koulutuksen järjestämislupaan 
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ja sen mahdolliseen muuttamiseen ja peruuttamiseen sovellettaisiin ammatillisesta koulutuk-
sesta annetun lain säännöksiä. 

8  Lakia alemman asteinen sääntely  

Hallituksen esityksen liitteenä ovat luonnokset opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun 
valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentape-
rusteista annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen muuttamisesta. 

8.1 Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa säädettäisiin 
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 24 §:n 3 momenttiin ehdotetun valtuutus-
säännöksen nojalla tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen painokertoimesta, jolla pai-
notettaisiin varainhoitovuosittain päätettävää lukiokoulutuksen keskimääräistä yksikköhintaa. 
Liitteenä olevan asetusluonnoksen mukaan painokerroin olisi 1,17. Tätä painokerrointa sovel-
lettaisiin ensimmäisen kerran määrättäessä varainhoitovuoden 2024 rahoitusta. Siirtymäsään-
nöksen mukaan painokerroin olisi 1,22 määrättäessä rahoitusta varainhoitovuodelle 2022 ja 
1,19 määrättäessä rahoitusta varainhoitovuodelle 2023. Siirtymäsäännöksellä otettaisiin huomi-
oon oppivelvollisuuden laajentamisen lisämäärärahojen vaikutus lukiokoulutuksen keskimää-
räiseen yksikköhintaan varainhoitovuosina 2022–2024. 

Asetukseen tehtäisiin lisäksi terminologisia muutoksia korvaamalla maininnat lukiokoulutuk-
seen valmistavasta koulutuksesta maininnoilla tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuk-
sesta ja ottamalla uusi koulutus huomioon tietojensaantia koskevassa säännöksessä. TUVA-
koulutusta rahoitettaisiin vastaavin periaattein kuin lukiokoulutukseen valmistavaa koulutusta 
nykyisin rahoitetaan.  

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 46 §:n 4 momentin mukaan opiskelija, 
oppilas tai opiskelijan opiskeluoikeuden perusteella määräytyvät 32 b §:ssä tarkoitetut opiske-
lijavuodet voidaan lukea samanaikaisesti rahoituksen perusteena olevaksi suoritteeksi vain yh-
dessä tämän lain soveltamisalaan kuuluvassa koulutuksessa. Opiskelija, oppilas tai opiskelija-
vuodet luetaan tällöin rahoituksen perusteeksi siinä koulutuksessa, jonka suorittamisen opiske-
lija tai oppilas on aloittanut ensimmäisenä. Lain 46 §:n 6 momentin mukaan valtioneuvoston 
asetuksella säädetään tarkemmin rahoituksen määräämisessä käytettävien oppilas- ja opiskeli-
jamäärien laskemisesta sekä opiskelijan, oppilaan tai opiskelijavuosien lukemisesta rahoituksen 
perusteeksi 4 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta an-
netun valtioneuvoston asetuksen 23 a §:ssä säädetään siitä, minkä rahoitusmuodon suoritteeksi 
opiskelija katsotaan sellaisissa tilanteissa, joissa hän varainhoitovuoden aikana opiskelee use-
assa rahoituslain soveltamisalaan kuuluvassa koulutuksessa. Mainitussa asetuksen säännök-
sessä ehdotetaan otettavaksi huomioon myös siirtymät TUVA-koulutuksen ja muiden rahoitus-
lain soveltamisalaan kuuluvien koulutusten välillä. 

8.2 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentape-
rusteista 

Ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista annettuun opetus- ja kulttuuriminis-
teriön asetukseen lisättäisiin tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen painokerroin, joka 
liitteenä olevan asetusluonnoksen mukaan olisi 1,54. Kyseistä kerrointa sovellettaisiin ensim-
mäisen kerran varainhoitovuoden 2023 rahoitusta myönnettäessä. Varainhoitovuoden 2022 ra-
hoitusta myönnettäessä sovellettaisiin voimassa olevan asetuksen mukaista VALMA-koulutuk-
sen painokerrointa. 
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Lisäksi TUVA-koulutuksen järjestäminen otettaisiin huomioon myös asetuksella säädettävissä 
erityisen tuen korotuskertoimissa. Erityisen tuen korotuskertoimet TUVA-koulutuksessa vas-
taisivat voimassa olevan asetuksen mukaisia valmentavan koulutuksen erityisen tuen korotus-
kertoimia. 

9  Voimaantulo  

Lakiehdotukset on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2022. Lakiehdotuksia sovellettaisiin en-
simmäisen kerran myönnettäessä varainhoitovuoden 2022 rahoitusta. 

Esityksessä poistettaisiin rahoituslaista perusopetuksen lisäopetusta, lukiokoulutukseen valmis-
tavaa koulutusta sekä ammatilliseen koulutukseen valmentavaa koulutusta koskevat säännökset. 
Näiden koulutusten järjestäminen päättyisi 1.8.2022 lukuun ottamatta TUVA-lain 28 §:n 2 mo-
mentin siirtymäsäännöksen nojalla järjestettävää lukiokoulutukseen valmistavaa koulutusta, 
jota voitaisiin siirtymäsäännöksen nojalla järjestää 31.7.2023 saakka. Varainhoitovuoden 2022 
aikana järjestettäisiin siis sekä nykyisiä nivelvaiheen koulutuksia että uutta TUVA-koulutusta. 
Rahoituslain käyttökustannuksia ja suoritteita koskevat säännökset perustuvat varainhoito-
vuotta edeltäneiden vuosien toteutuneisiin tietoihin, joten perusopetuksen lisäopetuksen, 
LUVA-koulutuksen ja VALMA-koulutuksen toteutuneita tietoja käytettäisiin voimassa olevien 
säännösten perusteella rahoituksen perusteena 31.7.2022 saakka, LUVA-koulutuksen osin 
31.7.2023 saakka. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annet-
tavan lakiehdotuksen voimaantulosäännöksen 3 momenttiin ehdotetaankin tätä koskevaa siirty-
mäsäännöstä. Ehdotetun säännöksen mukaan perusopetuslaissa tarkoitetun perusopetuksen li-
säopetuksen, lukiolaissa tarkoitetun lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen ja ammatilli-
sesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitetun ammatilliseen koulutuksen valmentavan koulu-
tuksen rahoitukseen sekä mainittujen koulutusten kustannusten ja suoritteiden huomioimiseen 
rahoituksen myöntämisessä sovellettaisiin lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.  

Voimassa olevan rahoituslain 8 ja 24 §:ää on muutettu oppivelvollisuuden laajentamisen yhtey-
dessä lailla 1220/2020. Mainituissa säännöksissä säädettyihin prosenttimääriin ja painokertoi-
miin liittyy lain 1220/2020 voimaantulosäännöksellä annettuja siirtymäsäännöksiä. Esityksessä 
ei ehdota muutettavaksi näitä prosenttiosuuksia tai painokertoimia eikä niihin liittyviä siirtymä-
aikoja. Koska esityksellä kuitenkin muutetaan mainittuja pykäliä, ehdotetaan selkeyden vuoksi 
myös lain 1220/2020 voimaantulosäännöstä vastaavat rahoituslain 8 §:n 1 momenttia sekä 24 
§:n 1 ja 7 momenttia koskevat siirtymäsäännökset sisällytettäväksi nyt annettavaan lakiehdo-
tukseen, jotta siirtymäsäännökset pysyisivät voimassa. Rahoituslain 8 §:n 1 momentissa säädet-
tyä kunnan omarahoitusosuutta lukiokoulutuksen rahoituksessa koskeva siirtymäsäännös olisi 
1. lakiehdotuksen voimaantulosäännöksen 4 momentissa, 24 §:n 1 momentissa säädettyä lukion 
erityisen koulutustehtävän rahoitusosuutta koskeva siirtymäsäännös voimaantulosäännöksen 5 
momentissa, 24 §:n 1 momentissa säädettyä aikuisille tarkoitetun lukiokoulutuksen painoker-
rointa koskeva siirtymäsäännös voimaantulosäännöksen 7 momentissa ja 24 §:n 7 momentissa 
säädettyä aikuisille tarkoitetun lukiokoulutuksen prosenttiosuutta koskeva siirtymäsäännös voi-
maantulosäännöksen 8 momentissa. 

Lisäksi 1. lakiehdotuksen voimaantulosäännöksen 6 momentissa olisi siirtymäsäännös, joka 
koskisi rahoituslain 24 §:n 1 momentissa säädettävää TUVA-koulutuksen painokerrointa. Eh-
dotetun siirtymäsäännöksen mukaan lain 24 §:n 1 momentissa säädettyä tutkintokoulutukseen 
valmentavan koulutuksen painokerrointa sovellettaisiin ensimmäisen kerran määrättäessä va-
rainhoitovuoden 2027 rahoitusta. Näin siksi, että varainhoitovuoden 2027 rahoituksen myöntä-
misessä käytetään varainhoitovuoden 2024 kustannus- ja opiskelijamäärätietoja, ja varainhoito-
vuonna 2024 oppivelvollisuuden laajentumisesta johtuvat lisämäärärahat vaikuttavat ensimmäi-
sen kerran täysimääräisesti lukiokoulutuksen keskimääräiseen yksikköhintaan. 



   
  

 

 44  
 
 

 

Ehdotetun TUVA-koulutuksen painokerrointa koskevan siirtymäsäännöksen mukaan tutkinto-
koulutukseen valmentavan koulutuksen painokerroin olisi 1,21 määrättäessä rahoitusta varain-
hoitovuosille 2022–2024. Näinä vuosina sovellettaisiin varainhoitovuosien 2019–2021 kustan-
nus- ja opiskelijamäärätietoja, jolloin uutta TUVA-koulutusta ei vielä järjestetä, joten painoker-
roin vastaisi voimassa olevan lain mukaista LUVA-koulutuksen painokerrointa. Ehdotetun siir-
tymäsäännöksen mukaan TUVA-koulutuksen painokerroin olisi 1,22 määrättäessä rahoitusta 
varainhoitovuodelle 2025 ja 1,19 määrättäessä rahoitusta varainhoitovuodelle 2026. Näiden 
vuosien painokertoimisissa otettaisiin huomioon oppivelvollisuuden laajentumisesta johtuvien 
lisämäärärahojen asteittainen kasvu ja keskimääräistä yksikköhintaa nostava vaikutus. Esityk-
sen mukaan verrokkihinnan mukainen TUVA-koulutuksen rahoitustaso määriteltäisiin varain-
hoitovuoden 2022 keskimääräisen yksikköhinnan mukaan, jossa on otettu huomioon noin 50 
prosenttia oppivelvollisuuden laajentamisen lisämäärärahoista. Oppivelvollisuuden laajentumi-
sesta aiheutuva varainhoitovuosien 2023 ja 2024 keskimääräisen yksikköhinnan nousu puoles-
taan ei nostaisi TUVA-koulutuksen yksikköhintaa, mikä otettaisiin huomioon ehdotetuilla siir-
tymäajan painokertoimilla. 

Lakiehdotukseen kunnan palvelupalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta sisäl-
tyisi siirtymäsäännös, jonka mukaan perusopetuslaissa tarkoitettuun perusopetuksen lisäopetuk-
seen sovellettaisiin 31.7.2022 saakka lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Kunnan 
peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain käyttökustannuksia koskevat säännökset perus-
tuvat varainhoitovuotta edeltäneiden vuosien toteutuneisiin tietoihin, joten perusopetuksen lisä-
opetuksen toteutuneita tietoja käytettäisiin voimassa olevien säännösten mukaisesti 31.7.2022 
saakka. 

10  Toimeenpano ja  seuranta 

Opetus- ja kulttuuriministeriön on tarkoitus käynnistää uusien TUVA-järjestämislupien haku 
kesäkuussa 2021 ja hakuaika päättyisi elokuun lopussa. TUVA-koulutuksen uudet järjestämis-
luvat päätettäisiin vuoden 2021 loppuun mennessä. Esitykseen sisältyisi kunnan vapaaehtoista 
järjestämisoikeutta koskeva muutosehdotus, joka jonkin verran rajaisi oikeutta TUVA-koulu-
tuksen vapaaehtoiseen järjestämiseen voimassa olevaan säännökseen verrattuna. Kuntien olisi-
kin tärkeää jo hallituksen esityksessä esitettyjen periaatteiden mukaisesti arvioida järjestämis-
luvan hakemisen tarvetta, jos niiden tarkoituksena on järjestää TUVA-koulutusta syksyllä 2022. 
Ehdotettu muutos ei kuitenkaan koske järjestämisluvan myöntämisedellytyksiä, joten jos kunta 
päättää hakea järjestämislupaa, hakemus voidaan käsitellä ja ratkaista voimassa olevien sään-
nösten perusteella. Ehdotetun lakimuutoksen vahvistamisen jälkeen mahdollisesti saapuvia jär-
jestämislupahakemuksia ei ehdittäisi käsitellä siten, että koulutukseen hakeutuminen kevään 
2022 yhteishaussa olisi mahdollista. Alkuvuodesta 2022 saapuvat hakemukset ehdittäisiin kui-
tenkin kevään 2022 aikana käsitellä siten, että koulutuksen järjestämisen aloittaminen olisi mah-
dollista syksyllä 2022. 

Varainhoitovuoden 2022 rahoitukseen liittyvät päätökset tehdään syksyn 2021 aikana ja niiden 
pohjana käytetään aiempien vuosien toteutuneita tietoja. Tarvittavilta osin rahoitukseen liittyvät 
päätökset tultaisiin tekemään niin sanotulla eduskuntaehdolla ja päätöksiä tultaisiin muutta-
maan, mikäli eduskunta ei hyväksyisi ehdotettuja säännöksiä hallituksen esityksessä ehdote-
tussa muodossa. 

Perusopetuksen lisäopetuksen rahoitus perustuu varainhoitovuotta edeltävän vuoden syyskuun 
20 päivän oppilasmäärään. TUVA-lain 28 §:n 1 momentin siirtymäsäännöksen nojalla TUVA-
koulutusta järjestävien yksityisten perusopetuksen järjestäjien sekä perusopetuksen lisäopetusta 
järjestäneiden kuntien rahoitus varainhoitovuodelle 2022 myönnettäisiin siis 20.9.2021 toteutu-
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neen lisäopetuksen oppilasmäärän perusteella vuoden 2021 lopussa tehtävällä rahoituspäätök-
sellä. TUVA-koulutuksen rahoitusta myönnettäisiin siis suoraan lain nojalla kaikille niille jär-
jestäjille, jotka ovat järjestäneet perusopetuksen lisäopetusta syksyllä 2021. Jos kunta tai yksi-
tyinen perusopetuksen järjestäjä ei aio järjestää TUVA-koulutusta 1.8.2022 lukien, tulisi sen 
ilmoittaa asiasta opetus- ja kulttuuriministeriölle ennen rahoituksen myöntämistä, jotta perus-
teettomasti myönnettyä etuutta ei tarvitsisi periä myöhemmin takaisin.  

Uudet TUVA-järjestämisluvat on tavoitteena myöntää siten, että TUVA-järjestämisluvan saa-
vien yksityisten perusopetuksen järjestäjien rahoitus voitaisiin myöntää normaalin aikataulun 
puitteissa. Tarvittaessa rahoitus uudelle järjestämisluvan saaneelle järjestäjälle voitaisiin myön-
tää myös myöhemmin tehtävällä erillisellä rahoituspäätöksellä. Uusien järjestämisluvan saanei-
den järjestäjien ja sellaisten kuntien, jotka eivät aiemmin ole järjestäneet perusopetuksen lisä-
opetusta, osalta rahoituksen myöntämisessä käytettävä opiskelijamäärä arvioitaisiin rahoitus-
lain 48 a §:n 2 momentin perusteella.  Jos uusia järjestämislupia myönnettäisiin runsaasti, tulisi 
niiden edellyttämä rahoitus päättää lisätalousarviossa. 

Lukiokoulutuksen keskimääräinen yksikköhinta säädetään syksyn 2021 aikana opetus- ja kult-
tuuritoimen rahoituksesta annetun lain 23 §:n 1 momentin nojalla valtioneuvoston asetuksella. 
Yksikköhinnan laskennassa käytetään yksikköhintojen määräämistä edeltävää vuotta edeltä-
neen vuoden käyttökustannuksia ja opiskelijamäärää koskevia tietoja. Esitykseen ei sisältyisi 
tältä osin siirtymäsäännöksiä, vaan varainhoitovuoden 2022 keskimääräisen yksikköhinnan 
määrittelyssä käytettäisiin vuoden 2019 tietoja, joissa mukana olisivat lukiokoulutukseen val-
mistavan koulutuksen käyttökustannukset ja opiskelijamäärätiedot. Lukiokoulutukseen valmis-
tavan koulutuksen volyymi verrattuna lukiokoulutuksen kokonaisvolyymiin on niin pieni, että 
LUVA-koulutuksen tiedoilla ei ole merkittävää vaikutusta keskimääräisen yksikköhinnan mää-
räytymisessä. 

Lukiokoulutuksen järjestäjäkohtaiset yksikköhintapäätökset tehtäisiin arvion mukaan marras-
kuussa 2021. Jos TUVA-koulutukseen liittyviä rahoitusmuutoksia ei olisi siihen mennessä vielä 
vahvistettu, tehtäisiin yksikköhintapäätökset ehdollisina käyttäen esityksen liitteenä olevan ase-
tusluonnoksen mukaista TUVA-koulutuksen painokerrointa. Yksikköhintapäätökset vuodelle 
2022 tehdään 20.9.2021 opiskelijamääriä koskevien tietojen perusteella, joten tämän ajankoh-
dan LUVA-opiskelijoiden lukumäärä vaikuttaa järjestäjän varainhoitovuoden 2022 yksikköhin-
nan määräytymiseen siitä riippumatta, järjestääkö se uutta TUVA-koulutusta. Hallituksen esi-
tykseen ei sisältyisi opiskelijamäärän osalta yksikköhinnan laskentaa koskevia siirtymäsään-
nöksiä. LUVA-koulutuksen järjestämisen päättymisen ja TUVA-koulutuksen mahdollisen jär-
jestämisen painoarvon yksikköhinnan määräytymisessä arvioidaan olevan varsin vähäinen, 
koska nivelvaiheen koulutuksen opiskelijavolyymi on pieni verrattuna lukiokoulutuksen muu-
hun opiskelijamäärään. TUVA-koulutuksen toteutuneita 20.9.2022 opiskelijamääriä käytettäi-
siin varainhoitovuoden 2023 yksikköhinnan laskennassa. Lukiokoulutuksen rahoitus myönne-
tään vuoden 2021 lopussa ennakollisena ja tarkistetaan vuoden 2022 loppuun mennessä toteu-
tuneen opiskelijamäärän mukaiseksi, joten TUVA-koulutuksen toteutunut opiskelijamäärä tulee 
otetuksi huomioon varainhoitovuoden 2022 kertojaopiskelijamäärässä. 

Ammatillisen koulutuksen rahoituksen suoritepäätös tehtäisiin arvion mukaan joulukuussa 
2021. Suoritepäätöksessä käytetään opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 d 
§:ssä säädetyn mukaisesti varainhoitovuotta edeltävää vuotta edeltäneen vuoden toteutuneita 
suoritteita eli vuoden 2020 toteutuneita suoritteita. Nämä suoritteet vaikuttavat perusrahoituk-
sen profiilikertoimen määrittämiseen, jolla painotetaan suoritepäätöksellä päätettävää tavoit-
teellista opiskelijavuosimäärää. Painokertoimen määrittelyssä käytettäisiin vuoden 2020 toteu-
tuneen VALMA-koulutuksen opiskelijavuosimääriä, eikä esitykseen sisältyisi tältä osin siirty-
mäsäännöksiä, koska VALMA-koulutuksen toteutuneiden opiskelijavuosien määrän arvioidaan 
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riittävän hyvin kuvaavan TUVA-koulutuksen opiskelijavuosia profiilikertoimen laskennassa. 
Varainhoitovuoden 2022 rahoituksen määräämisessä profiilikertoimen laskennassa käytettäi-
siin voimassa olevan laskentaperusteasetuksen mukaista VALMA-koulutuksen painokerrointa, 
ja hallituksen esityksen liitteenä olevan asetusluonnoksen mukaista TUVA-koulutuksen paino-
kerrointa käytettäisiin ensimmäisen kerran laskettaessa varainhoitovuoden 2023 rahoituksen 
määräämisessä käytettävää profiilikerrointa. Jos TUVA-koulutukseen liittyviä säädösmuutok-
sia ei olisi suoritepäätöksen antamiseen mennessä vielä vahvistettu, tehtäisiin suoritepäätös 
eduskuntaehdolla. Lakiin ei sisältyisi siirtymäsäännöksiä mahdollisten uusien ammatillisen 
koulutuksen TUVA-järjestäjien osalta, vaan näissäkin tilanteissa profiilikerroin määräytyisi 
aiempien vuosien toteutuneiden suoritteiden perusteella.  

Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen rahoitus toteutettaisiin nykyisten kolmen eril-
lisen rahoitusjärjestelmän puitteissa siten, että rahoituksen taso eri järjestelmissä pyrittäisiin 
mahdollisimman hyvin yhtenäistämään. Rahoitusjärjestelmät ovat kuitenkin systematiikaltaan 
erilaiset, joten kerran yhtenäiseksi määritelty rahoituksen taso tulee todennäköisesti jonkin ver-
ran eriytymään ajan kuluessa. Perusopetuksen rahoituksen yhteydessä järjestettävän TUVA-
koulutuksen rahoituksen tasoon vaikuttaa kuntien peruspalvelujen valtionosuudesta annetussa 
laissa määritelty kotikuntakorvaus ja lukiokoulutuksen rahoituksen yhteydessä järjestettävään 
TUVA-koulutuksen rahoituksen tasoon lukiokoulutuksen keskimääräisen yksikköhinnan muu-
tos. Ammatillisen koulutuksen rahoitus puolestaan perustuu koulutuksen järjestäjän suoritteiden 
suhteelliseen osuuteen kaikkien koulutuksen järjestäjien suoritteista. Jos rahoituksen taso halu-
taan säilyttää jatkossakin mahdollisimman yhtenäisenä, tulisi laissa ja asetuksissa säädettäviä 
painokertoimia arvioida ja muuttaa säännöllisesti. Rahoituksen tason yhtenäisyyttä on tarkoitus 
seurata ja tarvittaessa muuttaa säädettyjä painokertoimia. Esitykseen ei sisältyisi säännöksiä 
painokertoimien säännöllisestä tarkasteluvelvoitteesta, vaan niitä tarkistettaisiin arvioidun tar-
peen mukaan. 

Esityksessä arvioidaan, että TUVA-koulutuksen myötä nivelvaiheen koulutuksen järjestäminen 
tulee jatkossa nykyistä enemmän painottumaan ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän 
alaisuuteen. TUVA-koulutuksen järjestämisen kohdentumista eri rahoitusjärjestelmien välillä 
on tarkoitus seurata. Uudistuksen käynnistymisen yhteydessä ei ole katsottu perustelluksi tehdä 
eri rahoitusmuotojen talousarviomomenttien välisiä siirtoja, mutta myös määrärahasiirtojen tar-
vetta on arvioitava, kun koulutuksen järjestämisen kohdentumisesta saadaan toteutuneita tietoja.  

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on lakisääteinen velvollisuus järjestämislupien myöntämisen 
yhteydessä varmistaa tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen riittävä valtakunnallinen 
ja alueellinen saatavuus. Alueellista saatavuutta tullaan arvioimaan erityisesti vuonna 2021 uu-
sien järjestämislupien myöntämisen yhteydessä. Seuraavan kerran järjestämislupia arvioidaan 
haettavan laajemmin vuonna 2024 nykyisiä perusopetuksen lisäopetuksen järjestäjiä koskevan 
siirtymäajan päättymiseen liittyen. TUVA-koulutuksen opiskelijamääriä ja alueellista kohden-
tumista on kuitenkin tarkoitus seurata säännöllisesti myös muutoin kuin järjestämislupakierros-
ten yhteydessä. 

11  Suhde muihin es ityksi in  

11.1 Esityksen riippuvuus muista esityksistä 

Eduskunnan käsiteltävänä on SOTE-uudistusta koskeva hallituksen esitys eduskunnalle hyvin-
vointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen 
uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 
ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi (241/2020 vp). Esityksessä ehdotetaan annet-
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tavaksi uusi laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta, jolla kumottaisiin kunnan peruspal-
velujen valtionosuudesta annettu laki (1704/2009). Esityksessä uuden kunnan peruspalvelujen 
valtionosuudesta annettavan lain ehdotetaan tulevan voimaan vuoden 2023 alusta. 

Jos uusi valtionosuuslaki vahvistetaan, tulisi tässä esityksessä ehdotetut muutokset ottaa huo-
mioon uuden valtionosuuslain säännöksissä. Uudessa annettavaksi ehdotetussa kunnan perus-
palvelujen valtionosuudesta annettavassa laissa vanhan lain 2 §:n 3 kohta säilyisi ennallaan. 
Vanhan lain 41 §:n mukaisesta erikoissairaanhoidossa olevan, koulukotiopetuksen tai lasten-
suojelun vuoksi sijoitetun oppilaan korvauksesta säädettäisiin 38 §:ssä. Vanhan lain 58 §:n mu-
kaisesta kustannustenjaon tarkistamisesta säädettäisiin 23 §:ssä. Lisäksi vanhan lain 59 §:n mu-
kaisesta kustannustenjaon tarkistuksessa huomioon otettavista käyttökustannuksista säädettäi-
siin 24 §:ssä. 

11.2 Suhde talousarvioesitykseen 

Esitys liittyy valtion vuoden 2022 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yh-
teydessä. 

12  Suhde perustuslaki in ja  säätämisjärjestys  

Perustuslain 16 §:ssä säädetään sivistyksellisistä oikeuksista. Pykälän 1 momentin mukaan jo-
kaisella on oikeus maksuttomaan perusopetukseen. Samassa momentissa todetaan myös, että 
oppivelvollisuudesta säädetään lailla. Pykälän 2 momentin mukaan julkisen vallan on turvat-
tava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle yhtäläinen mahdollisuus saada 
saada kykyjensä ja erityisten tarpeidensa mukaisesti myös muuta kuin perusopetusta sekä ke-
hittää itseään varattomuuden sitä estämättä. 

Tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen osallistutaan perusopetuslaissa tarkoitetun 
perusopetuksen suorittamisen jälkeen. TUVA-koulutukseen voi osallistua sekä oppivelvolli-
suuslaissa tarkoitettuja oppivelvollisia opiskelijoita sekä muita oppivelvollisuusiän jo ylittäneitä 
opiskelijoita. Perustuslakivaliokunta on oppivelvollisuuden laajentamista koskeneessa lausun-
nossaan todennut, että valiokunnan mielestä oppivelvollisuuteen kuuluva opetus on perustuslain 
16 §:n 1 momentissa tarkoitettua perusopetusta (PeVL 43/2020 vp, s. 4). TUVA-koulutus kuu-
luu siis sekä perustuslain 16 §:n 1 että 2 momentin piiriin. 

Esityksessä ehdotetaan yhtenäistettäväksi TUVA-koulutuksen rahoitustaso eri rahoitusjärjestel-
missä sekä selkeytettäväksi TUVA-koulutuksen järjestämisperiaatteita. TUVA-koulutuksesta 
annetun lain 4 §:n 3 momentin mukaan opetus- ja kulttuuriministeriön on lupien myöntämistä 
koskevan päätöksenteon yhteydessä varmistettava tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuk-
sen riittävä valtakunnallinen ja alueellinen saatavuus. Tällä turvataan perustuslain 16 §:n 2 mo-
mentissa säädettyä jokaisen yhtäläistä mahdollisuutta saada kykyjensä ja erityisten tarpeidensa 
mukaisesti myös muuta kuin perusopetusta. Perustuslain 16 §:n 1 momentin mukainen oikeus 
maksuttomaan perusopetukseen turvataan viimesijaisesti oppivelvollisuuslain 15 §:n säännök-
sellä opiskelupaikan osoittamisesta, jonka mukaan ilman opiskelupaikkaa olevalle oppivelvol-
liselle osoitetaan opiskelupaikka tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa. Yhtenäi-
nen ja riittävä rahoituksen taso sekä selkeät järjestämisperiaatteet varmistavat TUVA-koulutuk-
sen saatavuutta  valtakunnallisesti ja alueellisesti kattavasti ja samalla turvaavat perustuslain 16 
§:n 1 ja 2 momentin sivistyksellisiä oikeuksia. TUVA-koulutuksen riittävä alueellinen saata-
vuus ja saavutettavuus olisi tärkeää myös osoitettavien oppivelvollisten osalta, jotta heillä olisi 
mahdollisuus suorittaa oppivelvollisuuttaan mahdollisimman lähellä kotiaan. 



   
  

 

 48  
 
 

 

Esityksessä ehdotetuilla tarkennuksilla TUVA-koulutuksen järjestämisperiaatteisiin korostet-
taisiin järjestämislupien kautta luotavan järjestäjäverkoston roolia TUVA-koulutuksen alueelli-
seen saatavuuden ja saavutettavuuden varmistamisessa. Tätä verkostoa täydentäisi kuntien mah-
dollisuus järjestää TUVA-koulutusta tarpeen mukaan ilman järjestämislupaa. Perustuslain 16 
§:n 2 momentin esitöiden mukaan viittaus yhtäläiseen mahdollisuuteen saada opetusta ja kehit-
tää itseään merkitsee sitä, että jokaiselle tulisi turvata säännöksen tarkoittamat mahdollisuudet 
muun muassa asuinpaikasta riippumatta. Säännöksellä olisi tältä osin liittymäkohtia myös suo-
men- ja ruotsinkielisen väestön yhdenvertaisen kohtelun vaatimukseen huolehdittaessa sivis-
tyksellisistä tarpeista. (HE 309/1993 vp, s. 64). Riittävä koulutustarjonta liittyykin myös perus-
tuslain 6 §:ssä säädetyn yhdenvertaisuuden ja 17 §:ssä säädetyn kielellisen yhdenvertaisuuden 
turvaamiseen. 

Perustuslain 6 §:n mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväk-
syttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, va-
kaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn pe-
rusteella. TUVA-laissa säädetään opiskelijan oikeudesta erityiseen tukeen, jos hän oppimisvai-
keuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi tarvitsee pitkäaikaista tai säännöllistä eri-
tyistä oppimisen ja opiskelun tukea koulutuksen perusteiden mukaisten tavoitteiden saavutta-
miseksi. Lisäksi opiskelijalla on oikeus vaativaan erityiseen tukeen. Myös TUVA-koulutuksen 
rahoitusjärjestelmässä otettaisiin huomioon oikeus erityiseen tukeen joko keskimääräisesti yk-
sikköhintaa korottavana tai erillisten korotuskertoimien kautta. 

Perustuslain 123 §:n 2 momentin mukaan valtion ja kuntien järjestämän muun opetuksen kuin 
yliopistojen perusteista samoin kuin oikeudesta järjestää vastaavaa opetusta yksityisissä oppi-
laitoksissa säädetään lailla. Perustuslakivaliokunta on useissa lausunnoissaan ottanut kantaa 
koulutuksen järjestämis- ja toimilupiin liittyviin kysymyksiin (ks. PeVL 43/2020, PeVL 
22/2017 vp, PeVL 74/2014 vp, PeVL 9/2013 vp ja PeVL 74/2002 vp). Valiokunnan mukaan 
perustuslain 123 §:n 2 momentin säännös jättää lainsäätäjälle harkintamarginaalia tällaisen kou-
lutuksen luvanvaraisuuden sääntelyssä, eikä opetuksen järjestämisen luvanvaraisuutta ole kat-
sottu ongelmalliseksi perustuslain kannalta (ks. esim. PeVL 43/2020 vp, s. 7, PeVL 9/2013 vp, 
s. 2 ja PeVL 74/2002 vp, s. 3). Koulutuksen järjestämislupia koskeneen rauenneen hallituksen 
esityksen käsittelyn yhteydessä valiokunta katsoi, että esitystä olisi tullut täydentää selkeällä 
opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksentekoa velvoittavalla säännöksellä, joka turvaa koulu-
tuksen järjestäjäverkon kattavuuden ja koulutuksen saatavuuden ja siten perustuslain 16 §:n 2 
momentissa turvatut sivistykselliset oikeudet (PeVL 74/2014 vp, s. 4/I—4/II). TUVA-lain jär-
jestämisoikeutta ja -lupia selkeyttävät säännösehdotukset turvaavatkin opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön mahdollisuuksia toteuttaa sille laissa säädettyä tehtävää varmistaa TUVA-koulutuksen 
riittävä valtakunnallinen ja alueellinen saatavuus. 

Oppivelvollisuuden laajentamista koskeneeseen hallituksen esitykseen antamassaan lausun-
nossa perustusvaliokunta on painottanut koulutuksen saatavuuden riittävyydestä huolehtimista 
ja myös kielellisten oikeuksien turvaamista järjestämislupia myönnettäessä. Lisäksi valiokunta 
piti tärkeänä lainsäädännön vaikutusten huolellista seurantaa ja ripeää puuttumista mahdollisesti 
havaittaviin epäkohtiin. Perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaan koulutuksen alueellinen 
saatavuus on merkityksellistä myös perustuslain 9 §:ssä turvattujen liikkumisvapauden ja asuin-
paikan valintaa koskevan oikeuden kannalta. (PeVL 43/2020 vp, 7). 

Vaatimuksen riittävästä alueellisesta ja valtakunnallisesta saavutettavuudesta voidaan katsoa 
pitävän sisällään myös vaatimuksen riittävästä ruotsinkielisen koulutuksen saatavuuden varmis-
tamisesta. TUVA-koulutusta järjestetään sekä suomen että ruotsin kielellä, ruotsinkielisen kou-
lutuksen painottuessa niille seuduille, joissa asuu äidinkieleltään ruotsinkielistä väestöä. Eri-
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tyistä tukea on tarjolla yhtäläisesti kaikissa oppilaitoksissa, mutta vaikeasti vammaisille järjes-
tettävää koulusta järjestetään vain tietyissä tähän tehtävään erikoistuneissa oppilaitoksissa. 
Myös vaikeasti vammaisille tarkoitettua koulutustarjontaa on eri puolilla Suomea, mutta pienen 
kohdejoukon ja koulutuksen järjestämiseen liittyvän erityisosaamisen vuoksi tätä koulutusta on 
tarjolla rajatummin. Vaikeasti vammaisille tarkoitetuissa oppilaitoksissa on kuitenkin useimmi-
ten tarjolla asuntolapalveluita. 

Perustuslain 121 §:n 2 momentin mukaan kunnille annettavista tehtävistä säädetään lailla. Esi-
tyksessä ei ehdoteta säädettäväksi uusia tehtäviä kunnille, vaan kunnat ja kuntayhtymät voisivat 
vapaaehtoisesti toimia TUVA-koulutuksen järjestäjinä joko hakemalla järjestämislupaa tai 
laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä ilman järjestämislupaa. Kyseessä ei olisi uusi tehtävä, 
sillä kunnat ovat jo tällä hetkellä voineet järjestää vastaavaa nivelvaiheen koulutusta perusope-
tuslaissa tarkoitetun lisäopetuksen muodossa taikka lukiolain tai ammatillisesta koulutuksesta 
annetun lain mukaisen järjestämisluvan perusteella. 

Perustuslakivaliokunta on valtionosuuslainsäädäntöä ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusta 
koskevaa lainsäädäntöä arvioidessaan korostanut, että kunnan tehtävistä säädettäessä on huo-
lehdittava rahoitusperiaatteen mukaisesti kuntien tosiasiallisista edellytyksistä suoriutua vel-
voitteistaan (esim. PeVL 29/2009 vp, PeVL 12/2011 vp ja PeVL 60/2014 vp). Kuntien perus-
palveluiden valtionosuudesta annetun lain 55 §:n 2 momentin mukaan uusissa ja laajentuvissa 
valtionosuustehtävissä valtionosuus on 100 prosenttia uusien ja laajentuvien tehtävien lasken-
nallisista kustannuksista, ellei valtionosuustehtäviin tehdä vastaavan suuruisia vähennyksiä. 
TUVA-koulutus korvaisi nykyiset nivelvaiheen koulutukset, joiden rahoituksesta ja rahoituk-
seen sisältyvästä kuntien rahoitusosuudesta säädetään opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 
annetussa laissa. Ehdotetuilla säännöksillä otetaan huomioon rahoitusperiaatteen mukaisesti 
kuntien tosiasialliset edellytykset suoriutua TUVA-koulutuksen järjestämisestä, mikäli kunta 
päättää kyseistä koulutusta järjestää. 

Edellä mainituilla perusteilla lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisessa säätämisjärjestyk-
sessä. 

 
Ponsi 

Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset: 
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Lakiehdotukset 

1. 
 

Laki 
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
kumotaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 2 §:n 2 momentin 

1 kohta, 10 a §, 24 §:n 11 momentti ja 29 §:n 2 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 10 a § laissa 532/2017, 24 §:n 11 momentti laissa 374/2017 ja 29 

§:n 2 momentti laissa 1486/2016, 
muutetaan 3 §:n 1 kohta, 5 §:n 1 ja 3 kohta, 6 §, 7 §:n 1 momentti, 8 §:n otsikko ja 1 momentti, 

9 §:n 1 momentti, 11 §:n 1 momentti, 24 §:n 1, 3 ja 7 momentti, 29 §:n 1 momentti, 31 §:n 1 
momentin 2 kohta, 32 b §:n 1 momentti, 32 d §:n 2 momentin 1 ja 3 kohta, 48 §:n 1 ja 5 mo-
mentti, 48 a §:n 1 momentti sekä 60 §:n otsikko sekä 1 ja 3 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 1 kohta, 5 §:n 3 kohta, 7 §:n 1 momentti, 8 §:n 1 momentti, 9 
§:n 1 momentti, 24 §:n 1 ja 7 momentti sekä 32 b §:n 1 momentti laissa 1220/2020, 5 §:n 1 
kohta, 6 §, 8 §:n otsikko, 32 d §:n 2 momentin 1 ja 3 kohta sekä 48 §:n 1 momentti laissa 
532/2017, 11 §:n 1 momentti, 48 §:n 5 momentti sekä 48 a §:n 1 momentti laissa 1486/2016, 24 
§:n 3 momentti laissa 1045/2013, 29 §:n 1 momentti ja 60 §:n 3 momentti laissa 1094/2018 ja 
31 §:n 1 momentin 2 kohta laissa 1410/2014, sekä 

lisätään 1 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on laeissa 1410/2014, 532/2017, 957/2017, 
716/2018, 315/2019, 1083/2020 ja 1120/2020, uusi 2 a kohta seuraavasti: 
 
 

1 § 

Soveltamisala 

Tässä laissa säädetään kunnalle, kuntayhtymälle, rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle taikka 
valtion liikelaitokselle käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta ja -avustuksesta 
sekä muusta rahoituksesta sellaista toimintaa varten, josta säädetään: 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

2 a) tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetussa laissa (1215/2020); 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 
 

3 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) opetustoimella 1 §:n 1 momentin 1, 2, 2 a ja 3 kohdassa mainittujen lakien mukaisen toi-

minnan ja 2 §:n 2 momentin 2, 3 a, 3 b, 4 ja 8–10 kohdassa tarkoitettujen perusopetuslain ja 
taiteen perusopetuslain mukaisten toimintojen järjestämistä; 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
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5 § 

Rahoituksen laskentaperuste 

Rahoitus käyttökustannuksiin määräytyy laskennallisten perusteiden mukaisesti. Rahoitus 
määräytyy: 

1) lukiossa ja lukiokoulutuksen järjestäjän järjestämässä tutkintokoulutukseen valmentavassa 
koulutuksessa opiskelijamäärien sekä opiskelijaa kohden määrättyjen yksikköhintojen perus-
teella; 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

3) perusopetuksen järjestäjän järjestämässä tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuk-
sessa, perusopetuslain 26 a §:ssä tarkoitetun pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien vii-
sivuotiaiden oppilaiden esiopetuksessa, ulkomailla järjestettävässä opetuksessa, oppivelvolli-
suuslain 2 §:n 3 momentissa tarkoitettuun pidennettyyn oppivelvollisuuteen perustuvassa ope-
tuksessa, koulukotiopetuksessa, sisäoppilaitosmuotoisesti järjestetyssä perusopetuksessa, pe-
rusopetuslain 7 §:n mukaiseen järjestämislupaan sisältyvän kaksivuotisen esiopetuksen ensim-
mäisen vuoden esiopetuksessa, joustavassa perusopetuksessa ja yksityisen opetuksen järjestäjän 
toiminnan aloittamisessa oppilasmäärän ja oppilasta kohden määrätyn yksikköhinnan perus-
teella, perusopetuslain 46 §:ssä tarkoitetussa perusopetuksessa kurssimäärän ja kurssia kohden 
määrätyn yksikköhinnan perusteella ja perusopetukseen valmistavassa opetuksessa läsnäolo-
kuukausien määrän ja läsnäolokuukautta kohden määrätyn yksikköhinnan perusteella; 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

 
 

6 § 

Kunnan valtionosuus ja valtionosuuden peruste lukiokoulutuksen rahoituksessa 

Kunnalle myönnetään valtionosuutta 5 §:n 1 ja 2 kohdassa mainittujen toimintojen järjestä-
misestä aiheutuviin kustannuksiin euromäärä, joka saadaan, kun 2 momentissa säädetyllä ta-
valla lasketusta kunnan valtionosuuden perusteesta vähennetään 8 §:n mukaan lasketut kunnan 
omarahoitusosuudet. 

Kunnan valtionosuuden perustetta varten lasketaan yhteen kunnan järjestämää lukiokoulu-
tusta ja lukiokoulutuksen järjestäjän järjestämää tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta 
saavien opiskelijoiden määrien ja opiskelijaa kohden määrättyjen yksikköhintojen tulot sekä 24 
a §:ssä tarkoitettu lukion erityisen koulutustehtävän lisärahoitus, joka muodostuu kunnan jär-
jestämän erityisen koulutustehtävän suoritteiden suhteellisena osuutena kaikkien koulutuksen 
järjestäjien suoritteista kerrottuna erityisen koulutustehtävän valtakunnallisella lisärahoituk-
sella. 
 

 
7 § 

Kuntayhtymän ja yksityisen järjestämän lukiokoulutuksen rahoitus 

Kuntayhtymälle ja yksityiselle koulutuksen järjestäjälle myönnetään lukiolaissa tarkoitetun 
koulutuksen ja lukiokoulutuksen järjestäjän järjestämän tutkintokoulutukseen valmentavan 
koulutuksen järjestämistä varten rahoitusta 6 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla koulutuksen 
järjestäjien opiskelijamäärien, yksikköhintojen ja erityisen koulutustehtävän lisärahoituksen 
mukaisesti laskettu valtionosuuden perustetta vastaava euromäärä. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
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8 § 
 

Kunnan omarahoitusosuus lukiokoulutuksen käyttökustannuksiin 
  
Kunnan omarahoitusosuus lukiokoulutuksen käyttökustannuksista on 52,21 prosenttia ja lu-

kiokoulutuksen järjestäjän järjestämän tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen käyttö-
kustannuksista 50 prosenttia euromäärästä, joka lasketaan siten, että 2 ja 3 momentissa sääde-
tyllä tavalla laskettu euromäärä jaetaan koko maan asukasmäärällä ja näin saatu euromäärä ker-
rotaan kunnan asukasmäärällä. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

9 § 

Ammatillisen koulutuksen määräraha 

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää ammatillisen koulutuksen järjestäjille rahoitusta am-
matillisesta koulutuksesta annetussa laissa, tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta 
annetussa laissa ja oppivelvollisuuslaissa säädettyjen tehtävien toteuttamiseksi valtion talousar-
vioon otettavan määrärahan ja 9 a §:n 1 momentissa säädetyn kuntien rahoitusosuuden rajoissa 
(ammatillisen koulutuksen määräraha). Rahoituksena myönnetään laskennallisin perustein pe-
rusrahoitusta, suoritusrahoitusta ja vaikuttavuusrahoitusta. Lisäksi myönnetään strategiarahoi-
tusta. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 
 

11 § 
 

Esi- ja perusopetuksen rahoitus 
 
Kunnalle, kuntayhtymälle tai perusopetuslain 7 §:ssä tarkoitetun järjestämisluvan saaneelle 

yksityiselle opetuksen järjestäjälle myönnetään 2 §:n 2 momentin 2–4, 9 ja 11 kohdassa tarkoi-
tettuun toimintaan ja 5 kohdassa tarkoitettuun sisäoppilaitoslisään sekä perusopetuksen järjes-
täjän järjestämän tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen rahoitusta euromäärä, joka 
saadaan, kun suoritteiden määrä kerrotaan suoritteen yksikköhinnalla 5 §:n 3 kohdan mukai-
sesti. Perusopetuslain 7 §:ssä tarkoitetun järjestämisluvan saaneelle yksityisen opetuksen järjes-
täjälle myönnetään lisäksi 2 §:n 2 momentin 5 kohdassa tarkoitettuun koulukotikorotukseen ja 
7 kohdassa tarkoitettuun toimintaan rahoitusta euromäärä, joka saadaan, kun suoritteiden määrä 
kerrotaan suoritteen yksikköhinnalla 5 §:n 3 kohdassa säädetyn mukaisesti. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

 
 

24 § 

Lukion yksikköhinnat 

Lukion yksikköhinnat opiskelijaa kohden lasketaan vuosittain kaikille koulutuksen järjestä-
jille lukiolaissa  ja oppivelvollisuuslaissa tarkoitetun lukiokoulutuksen sekä lukiokoulutuksen 
järjestäjän järjestämän tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen järjestämisestä yksikkö-
hintojen määräämistä edeltänyttä vuotta edeltäneenä vuonna aiheutuneiden valtakunnallisten 
kokonaiskustannusten perusteella, joista on ensin vähennetty 1,44 prosenttia lukion erityisen 
koulutustehtävän lisärahoitusta varten. Yksikköhintoja laskettaessa ei kuitenkaan oteta huomi-
oon ulkomailla järjestetystä opetuksesta aiheutuneita menoja eikä mainittua opetusta saavia 
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opiskelijoita. Yksikköhintoja laskettaessa niiden opiskelijoiden lukumäärä, jotka opiskelevat 
tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa, painotetaan kertoimella 1,17. Yksikköhin-
toja laskettaessa niiden opiskelijoiden lukumäärää, jotka opiskelevat aikuisille tarkoitetussa lu-
kiokoulutuksessa, painotetaan kertoimella 0,615 lukuun ottamatta sisäoppilaitoksessa koulu-
tusta saavia opiskelijoita. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

Lukiokoulutuksen järjestäjän yksikköhinta tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen 
opiskelijoiden osalta määrätään porrastamalla 23 §:n nojalla säädettyä lukiokoulutuksen keski-
määräistä yksikköhintaa. Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen painokertoimesta 
säädetään valtioneuvoston asetuksella. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

Jos opiskelija opiskelee aikuisille tarkoitetussa lukiokoulutuksessa, yksikköhinta on 61,5 pro-
senttia asianomaiselle koulutuksen järjestäjälle opiskelijaa kohden määrätystä yksikköhinnasta 
lukuun ottamatta sisäoppilaitoksessa koulutusta saavia opiskelijoita. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

29 § 

Esi- ja perusopetuksen yksikköhinnat 

Edellä 2 §:n 2 momentin 2–5 ja 9 kohdassa tarkoitettujen toimintojen sekä perusopetuksen 
järjestäjän järjestämän tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen yksikköhinnat saadaan, 
kun valtiovarainministeriön kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 38 §:n mu-
kaisesti päättämän kotikuntakorvauksen perusosasta vähennetään 320,77 euroa, ja saatu erotus 
kerrotaan seuraavilla kertoimilla: 

  

oppilasta kohden oppilasta 
kohden 

läsnäolo-
kuukautta 
kohden 

 kurssia 
kohden 

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus 1,26     

Pidennetty oppivelvollisuus, viisivuotiaille 
järjestettävä esiopetus 1,41     

Pidennetyn oppivelvollisuuden lisärahoi-
tus, vaikeimmin kehitysvammaiset 4,76     

Pidennetyn oppivelvollisuuden lisärahoi-
tus, muut kuin vaikeimmin kehitysvam-
maiset 

2,97     

Sisäoppilaitoslisä 0,46     

Koulukotikorotus 1,86     

Ulkomailla järjestettävä perusopetuslain 
mukainen opetus 1,23     

Perusopetukseen valmistava opetus   0,186   
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Perusopetuslain 46 §:ssä tarkoitettu muu 
kuin pykälän 2 momentissa säädetty perus-
opetus 

    0,046 

 
Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen yksikköhinnan lisäksi koulutuksen järjestäjä 

saa pidennettyä oppivelvollisuutta vastaavan lisärahoituksen niistä oppilaista, jotka ovat olleet 
pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä perusopetuksen oppimäärää suorittaessaan. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

31 § 

Yksikköhintoja laskettaessa huomiotta jätettävät kustannukset 

Lukion ja opetustuntiperusteisesti rahoitettavan taiteen perusopetuksen käyttökustannuksina 
ei pidetä: 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

2) opiskelijoiden koulumatkojen kuljetuksen järjestämisestä aiheutuneita kustannuksia, lu-
kuun ottamatta oppivelvollisuuslain 21 §:ssä tarkoitettuja matkakorvauksia; 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 
 

32 b § 

Opiskelijavuosi 

Opiskelijavuodella tarkoitetaan 365:tä päivää, joiden aikana opiskelija otetaan huomioon ra-
hoituksen perusteena. Opiskelija otetaan huomioon rahoituksen perusteena opiskeluoikeuden 
alkamispäivästä lukien siihen päivään asti, kun opiskelijan opiskeluoikeus päättyy. Opiskelijaa 
ei kuitenkaan oteta huomioon rahoituksen perusteena, jos opiskelijan opiskeluoikeus on väliai-
kaisesti keskeytetty. Opiskeluoikeuden määräytymisessä sovelletaan ammatillisesta koulutuk-
sesta annetun lain ja tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetun lain säännöksiä 
opiskeluoikeuden alkamisesta, päättymisestä, väliaikaisesta keskeyttämisestä, peruuttamisesta 
ja pidättämisestä sekä opiskelijan määräaikaisesta erottamisesta sekä oppivelvollisuuslain sään-
nöksiä oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä. Poiketen siitä, mitä edellä tässä mo-
mentissa säädetään, oppivelvollinen opiskelija otetaan huomioon rahoituksen perusteena, jos 
hän suorittaa oppivelvollisuuttaan oppivelvollisuuslain 8 §:ssä tarkoitetun suunnitelman perus-
teella. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

32 d § 

Perusrahoitus 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Toteutuneita opiskelijavuosia painotetaan seuraavilla perusteilla: 
1) tutkintorakenteeseen kuuluvien eri tutkintojen, tutkintokoulutukseen valmentavan koulu-

tuksen, työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen sekä muun ammatillisen kou-
lutuksen järjestämiskustannukset sekä ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 63 §:ssä tar-
koitettujen opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen järjestäminen; 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
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3) ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 64 §:ssä tai tutkintokoulutukseen valmentavasta 
koulutuksesta annetun lain 21 §:ssä tarkoitetun erityisen tuen tai ensin mainitun lain 65 §:ssä 
tarkoitetun vaativan erityisen tuen järjestäminen; 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

 
48 § 

Opiskelija- ja oppilasmäärien laskeminen 

Lukiokoulutuksessa ja lukiokoulutuksen järjestäjän järjestämässä tutkintokoulutukseen val-
mentavassa koulutuksessa varainhoitovuoden rahoitus lasketaan varainhoitovuotta edeltäneen 
vuoden keskimääräisen opiskelijamäärän mukaan. Lisäksi voidaan ottaa huomioon sellaiset ar-
vioidut opiskelijamäärien muutokset, jotka aiheutuvat laista, asetuksesta, lakiin tai asetukseen 
perustuvasta valtion viranomaisen määräyksestä tai päätöksestä taikka valtion talousarviosta. 
Yksikköhintoja laskettaessa sovelletaan kuitenkin varainhoitovuotta edeltäneen vuoden syksyn 
opiskelijamääriä. Toiminnan käynnistyessä rahoitus lasketaan arvioidun opiskelijamäärän mu-
kaan. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

48 a § 

Rahoituksen perusteena käytettävät suoritteet perusopetuksessa 

Tämän lain mukaan rahoitettavan perusopetuksen ja perusopetuksen järjestäjän järjestämän 
tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen rahoitus varainhoitovuodelle lasketaan varain-
hoitovuotta edeltäneen syyskuun 20 päivän oppilasmäärän mukaan lukuun ottamatta perusope-
tukseen valmistavan opetuksen ja perusopetuslain 46 §:ssä tarkoitetun perusopetuksen rahoi-
tusta.   
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

 
60 § 

Oikaisuvaatimusmenettely ja muutoksenhaku 

Tässä laissa säädettyä valtionosuutta tai rahoitusta koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua 
kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Muutoin oikaisuvaatimusmenette-
lyssä sovelletaan, mitä hallintolaissa säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

Päätökseen ei kuitenkaan saa vaatia oikaisua eikä hakea muutosta siltä osin kuin se koskee 48 
§:n 1 momentissa tarkoitettuja opiskelijamääriä lukuun ottamatta yksikköhintojen laskennassa 
käytettävää opiskelijamäärää. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan  päivänä   kuuta 20   . 
Tätä lakia sovelletaan ensimmäisen kerran myönnettäessä rahoitusta varainhoitovuodelle 

2022. 
Perusopetuslaissa tarkoitetun perusopetuksen lisäopetuksen, lukiolaissa tarkoitetun lukiokou-

lutukseen valmistavan koulutuksen ja ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitetun 
ammatilliseen koulutuksen valmentavan koulutuksen rahoitukseen sekä mainittujen koulutusten 
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kustannusten ja suoritteiden huomioimiseen rahoituksen myöntämisen perusteena sovelletaan 
tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. 

Lain 8 §:n 1 momentissa säädettyä kunnan omarahoitusosuutta lukiokoulutuksen käyttökus-
tannuksista sovelletaan ensimmäisen kerran varainhoitovuodelle 2024 myönnettävään lukio-
koulutuksen rahoitukseen. Kunnan omarahoitusosuus on 54,82 prosenttia myönnettäessä va-
rainhoitovuoden 2022 rahoitusta ja 53,28 prosenttia myönnettäessä varainhoitovuoden 2023 ra-
hoitusta. 

Lain 24 §:n 1 momentissa säädettyä erityisen koulutustehtävän saaneiden lukioiden rahoitus-
osuutta sovelletaan ensimmäisen kerran määrättäessä rahoitusta varainhoitovuodelle 2027. Eri-
tyisen koulutustehtävän saaneiden lukioiden rahoitusosuus on 1,57 prosenttia määrättäessä ra-
hoitusta varainhoitovuosille 2022–2023, 1,55 prosenttia määrättäessä rahoitusta varainhoito-
vuodelle 2024, 1,51 prosenttia määrättäessä rahoitusta varainhoitovuodelle 2025 ja 1,47 pro-
senttia määrättäessä rahoitusta varainhoitovuodelle 2026. 

Lain 24 §:n 1 momentissa säädettyä tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen paino-
kerrointa sovelletaan ensimmäisen kerran määrättäessä varainhoitovuoden 2027 rahoitusta. Tut-
kintokoulutukseen valmentavan koulutuksen painokerroin on 1,21 määrättäessä rahoitusta va-
rainhoitovuosille 2022–2024, 1,22 määrättäessä rahoitusta varainhoitovuodelle 2025 ja 1,19 
määrättäessä rahoitusta varainhoitovuodelle 2026. 

Lain 24 §:n 1 momentissa säädettyä aikuisille tarkoitetussa lukiokoulutuksessa opiskelevien 
painokerrointa sovelletaan ensimmäisen kerran määrättäessä rahoitusta varainhoitovuodelle 
2027. Painokerroin on 0,650 määrättäessä rahoitusta varainhoitovuosille 2022–2023, 0,644 
määrättäessä rahoitusta varainhoitovuodelle 2024, 0,633 määrättäessä rahoitusta varainhoito-
vuodelle 2025 ja 0,622 määrättäessä rahoitusta varainhoitovuodelle 2026. 

Lain 24 §:n 7 momentissa säädettyä aikuisille tarkoitetussa lukiokoulutuksessa opiskelevien 
yksikköhinnan prosenttiosuutta sovelletaan ensimmäisen kerran määrättäessä rahoitusta varain-
hoitovuodelle 2024. Prosenttiosuus on 63,3 määrättäessä rahoitusta varainhoitovuodelle 2022 
ja 62,2 määrättäessä rahoitusta varainhoitovuodelle 2023. 

————— 
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2. 

Laki 
kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 2 §:n 1 momen-

tin 3 kohta, 
muutetaan  41 §:n 4 momentin 2 kohta, 58 §:n 2 momentin 1 kohta ja 59 §:n 1 momentin 1 

kohta, 
sellaisina kuin niistä ovat 41 §:n 4 momentin 2 kohta ja 58 §:n 2 momentin 1 kohta laissa 

1485/2016, seuraavasti: 
 

 
41 § 

Erikoissairaanhoidossa olevan, koulukotiopetuksen tai lastensuojelun vuoksi sijoitetun oppi-
laan korvaus 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Edellä 1–3 momentissa tarkoitettua korvausta varainhoitovuodelle laskettaessa otetaan vä-

hennyksenä huomioon oppilaan osuus opetuksen järjestäjälle maksettavasta seuraavasta rahoi-
tuksesta:  
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

2) oppilaan tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetussa laissa (1215/2020) 
tarkoitetun tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen järjestämisestä varainhoitovuo-
delle maksettavasta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 11 ja 29 §:ssä tarkoi-
tetusta rahoituksesta; 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 
 
 
 
 

58 § 
 

Kustannustenjaon tarkistaminen 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Kustannustenjaon tarkistuksessa valtion ja kuntien välillä tarkistetaan valtakunnallisesti yh-

tenä kokonaisuutena 6–13 §:ssä tarkoitettujen laskennallisten kustannusten perusteena olevat 
perushinnat. Lisäksi tarkistetaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 11 ja 29 
§:n mukainen: 

1) rahoitus perusopetuksen järjestäjän järjestämään tutkintokoulutukseen valmentavaan kou-
lutukseen; 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
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59 § 

Kustannustenjaon tarkistuksessa huomioon otettavat käyttökustannukset 

 
Kustannustenjaon tarkistuksessa otetaan huomioon kuntien, kuntayhtymien sekä muiden 

opetuksen järjestäjien 1 §:ssä tarkoitettujen valtionosuuden perusteena olevien valtionosuus-
tehtävien käyttökustannukset sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain perus-
teella rahoitettavien tehtävien järjestämisestä aiheutuvat käyttökustannukset, jotka aiheutuvat: 

1) perusopetuksen järjestäjän järjestämästä tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuk-
sesta; 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

——— 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä   kuuta 20  . 
Perusopetuslaissa tarkoitettuun perusopetuksen lisäopetukseen sovelletaan 31 päivään heinä-

kuuta 2022 saakka tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. 
————— 
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3. 

Laki 
tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetun lain (1215/2020) 3 §:n 

2 momentti, 5 § ja 28 §:n 3 momentti seuraavasti: 
 

3 § 

Koulutuksen järjestäjät 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Kunta voi kuitenkin järjestää tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta, jos kunnalla ei 

ole lukiokoulutuksen tai ammatillisen koulutuksen järjestämislupaa tai jos kunnan järjestämän 
valmentavan koulutuksen alueellinen tarve ei ole pysyväisluonteista. Koulutuksen on tällöin 
täytettävä 4 §:n 2 momentissa säädetyt edellytykset. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

5 § 

Järjestämisluvassa määrättävät asiat 

Järjestämisluvassa määrätään, minkä koulutusmuodon yhteyteen valmentavan koulutuksen 
järjestämislupa myönnetään, jos koulutuksen järjestäjällä on useita 4 §:n 1 momentissa tarkoi-
tetun opetuksen tai koulutuksen järjestämislupia. 

Järjestäessään tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta koulutuksen järjestäjän on nou-
datettava, mitä koulutuksen järjestäjän perusopetuksen, lukiokoulutuksen tai ammatillisen kou-
lutuksen järjestämisluvassa on määrätty oppilas-, opiskelija- tai opiskelijavuosimäärästä, ope-
tuskielestä ja toiminta-alueesta, ellei tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen järjestä-
misluvassa muuta määrätä. Lisäksi on noudatettava, mitä perusopetuksen, lukiokoulutuksen tai 
ammatillisen koulutuksen järjestämisluvassa on määrätty koulutuksen järjestämismuodosta, eri-
tyisestä koulutustehtävästä ja muista koulutuksen järjestämiseen liittyvistä ehdoista. 

 
28 § 

Koulutuksen järjestämistä koskevat siirtymäsäännökset 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Jos järjestäjälle on tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten nojalla myön-

netty ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettu ammatilliseen koulutukseen val-
mentavan koulutuksen järjestämislupa, koulutuksen järjestäjä saa mainitun järjestämisluvan pe-
rusteella järjestää tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta. Tässä momentissa tarkoitet-
tuun järjestämislupaan sovelletaan muutoin, mitä 4 §:n 1 momentissa säädetään velvollisuu-
desta järjestää koulutusta sekä mitä 5 ja 6 §:ssä säädetään. 

——— 
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Tämä laki tulee voimaan  päivänä   kuuta 20  . 
————— 

 
 
 
 
 
Helsingissä x.x.20xx 

 
Pääministeri 

Sanna Marin 

 
 
 
 

..ministeri Etunimi Sukunimi 
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Liitteet 
Rinnakkaistekstit 

 
 

Laki 
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
kumotaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 2 §:n 2 momentin 

1 kohta, 10 a §, 24 §:n 11 momentti ja 29 §:n 2 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 10 a § laissa 532/2017, 24 §:n 11 momentti laissa 374/2017 ja 29 

§:n 2 momentti laissa 1486/2016, 
muutetaan 3 §:n 1 kohta, 5 §:n 1 ja 3 kohta, 6 §, 7 §:n 1 momentti, 8 §:n otsikko ja 1 momentti, 

9 §:n 1 momentti, 11 §:n 1 momentti, 24 §:n 1, 3 ja 7 momentti, 29 §:n 1 momentti, 31 §:n 1 
momentin 2 kohta, 32 b §:n 1 momentti, 32 d §:n 2 momentin 1 ja 3 kohta, 48 §:n 1 ja 5 mo-
mentti, 48 a §:n 1 momentti sekä 60 §:n otsikko ja 1 ja 3 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 1 kohta, 5 §:n 3 kohta, 7 §:n 1 momentti, 8 §:n 1 momentti, 9 
§:n 1 momentti, 24 §:n 1 ja 7 momentti sekä 32 b §:n 1 momentti laissa 1220/2020, 5 §:n 1 
kohta, 6 §, 8 §:n otsikko, 32 d §:n 2 momentin 1 ja 3 kohta sekä 48 §:n 1 momentti laissa 
532/2017, 11 §:n 1 momentti, 48 §:n 5 momentti sekä 48 a §:n 1 momentti laissa 1486/2016, 24 
§:n 3 momentti laissa 1045/2013, 29 §:n 1 momentti ja 60 §:n 3 momentti laissa 1094/2018 ja 
31 §:n 1 momentin 2 kohta laissa 1410/2014, sekä 

lisätään 1 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on laeissa 1410/2014, 532/2017, 957/2017, 
716/2018, 315/2019, 1083/2020 ja 1120/2020, uusi 2 a kohta seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 
 

1 § 

Soveltamisala 

Tässä laissa säädetään kunnalle, kuntayhty-
mälle, rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle 
taikka valtion liikelaitokselle käyttökustan-
nuksiin myönnettävästä valtionosuudesta ja -
avustuksesta sekä muusta rahoituksesta sel-
laista toimintaa varten, josta säädetään: 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
 
 
 
 

2 § 

Soveltaminen eräissä tapauksissa 

— — — — — — — — — — — — — — 

1 § 

Soveltamisala 

Tässä laissa säädetään kunnalle, kuntayhty-
mälle, rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle 
taikka valtion liikelaitokselle käyttökustan-
nuksiin myönnettävästä valtionosuudesta ja -
avustuksesta sekä muusta rahoituksesta sel-
laista toimintaa varten, josta säädetään: 
— — — — — — — — — — — — — — 

2 a) tutkintokoulutukseen valmentavasta 
koulutuksesta annetussa laissa (1215/2020); 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
 

2 § 

Soveltaminen eräissä tapauksissa 

— — — — — — — — — — — — — — 
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Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-
tään, tässä laissa säädetään rahoituksesta: 

1) perusopetuslain 5 §:ssä tarkoitettuun li-
säopetukseen; 
— — — — — — — — — — — — — — 
 
 

3 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) opetustoimella 1 §:n 1 momentin 1–3 

kohdassa mainittujen lakien mukaisen toimin-
nan ja 2 §:n 2 momentin 1, 2, 3 a, 3 b, 4 ja 8–
10 kohdassa tarkoitettujen perusopetuslain ja 
taiteen perusopetuslain mukaisten toimintojen 
järjestämistä; 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
5 § 

Rahoituksen laskentaperuste 

Rahoitus käyttökustannuksiin määräytyy 
laskennallisten perusteiden mukaisesti. Ra-
hoitus määräytyy: 

1) lukiossa opiskelijamäärien sekä opiskeli-
jaa kohden määrättyjen yksikköhintojen pe-
rusteella; 

 
 

— — — — — — — — — — — — — — 
3) perusopetuslaissa tarkoitetussa lisäope-

tuksessa, perusopetuslain 26 a §:ssä tarkoite-
tun pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä 
olevien viisivuotiaiden oppilaiden esiopetuk-
sessa, ulkomailla järjestettävässä opetuksessa, 
oppivelvollisuuslain 2 §:n 3 momentissa tar-
koitettuun pidennettyyn oppivelvollisuuteen 
perustuvassa opetuksessa, koulukotiopetuk-
sessa, sisäoppilaitosmuotoisesti järjestetyssä 
perusopetuksessa, perusopetuslain 7 §:n mu-
kaiseen järjestämislupaan sisältyvän kaksi-
vuotisen esiopetuksen ensimmäisen vuoden 
esiopetuksessa, joustavassa perusopetuksessa 
ja yksityisen opetuksen järjestäjän toiminnan 
aloittamisessa oppilasmäärän ja oppilasta 
kohden määrätyn yksikköhinnan perusteella, 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-
tään, tässä laissa säädetään rahoituksesta: 

(kumotaan 1 kohta) 
 
— — — — — — — — — — — — — — 
 
 

3 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) opetustoimella 1 §:n 1 momentin 1, 2, 2 

a ja 3 kohdassa mainittujen lakien mukaisen 
toiminnan ja 2 §:n 2 momentin 2, 3 a, 3 b, 4 ja 
8–10 kohdassa tarkoitettujen perusopetuslain 
ja taiteen perusopetuslain mukaisten toiminto-
jen järjestämistä; 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
5 § 

Rahoituksen laskentaperuste 

Rahoitus käyttökustannuksiin määräytyy 
laskennallisten perusteiden mukaisesti. Ra-
hoitus määräytyy: 

1) lukiossa ja lukiokoulutuksen järjestäjän 
järjestämässä tutkintokoulutukseen valmenta-
vassa koulutuksessa opiskelijamäärien sekä 
opiskelijaa kohden määrättyjen yksikköhinto-
jen perusteella; 
— — — — — — — — — — — — — — 

3) perusopetuksen järjestäjän järjestämässä 
tutkintokoulutukseen valmentavassa koulu-
tuksessa, perusopetuslain 26 a §:ssä tarkoite-
tun pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä 
olevien viisivuotiaiden oppilaiden esiopetuk-
sessa, ulkomailla järjestettävässä opetuksessa, 
oppivelvollisuuslain 2 §:n 3 momentissa tar-
koitettuun pidennettyyn oppivelvollisuuteen 
perustuvassa opetuksessa, koulukotiopetuk-
sessa, sisäoppilaitosmuotoisesti järjestetyssä 
perusopetuksessa, perusopetuslain 7 §:n mu-
kaiseen järjestämislupaan sisältyvän kaksi-
vuotisen esiopetuksen ensimmäisen vuoden 
esiopetuksessa, joustavassa perusopetuksessa 
ja yksityisen opetuksen järjestäjän toiminnan 
aloittamisessa oppilasmäärän ja oppilasta 
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perusopetuslain 46 §:ssä tarkoitetussa perus-
opetuksessa kurssimäärän ja kurssia kohden 
määrätyn yksikköhinnan perusteella ja perus-
opetukseen valmistavassa opetuksessa läsnä-
olokuukausien määrän ja läsnäolokuukautta 
kohden määrätyn yksikköhinnan perusteella; 
 

 
6 § 

Kunnan valtionosuus ja valtionosuuden pe-
ruste lukiolaissa tarkoitetussa koulutuksessa 

Kunnalle myönnetään valtionosuutta 5 §:n 1 
ja 2 kohdassa mainittujen toimintojen järjestä-
misestä aiheutuviin kustannuksiin euromäärä, 
joka saadaan, kun 2 momentissa säädetyllä ta-
valla lasketusta kunnan valtionosuuden perus-
teesta vähennetään 8 §:n mukaan lasketut kun-
nan omarahoitusosuudet. 

Kunnan valtionosuuden perustetta varten 
lasketaan yhteen kunnan järjestämää lukio-
koulutusta ja maahanmuuttajille ja vieraskie-
lisille järjestettävää lukiokoulutukseen val-
mistavaa koulutusta saavien opiskelijoiden 
määrien ja opiskelijaa kohden määrättyjen yk-
sikköhintojen tulot sekä 24 a §:ssä tarkoitettu 
lukion erityisen koulutustehtävän lisärahoitus, 
joka muodostuu kunnan järjestämän erityisen 
koulutustehtävän suoritteiden suhteellisena 
osuutena kaikkien koulutuksen järjestäjien 
suoritteista kerrottuna erityisen koulutustehtä-
vän valtakunnallisella lisärahoituksella. 

Myönnettäessä vuosina 2017–2019 valtion-
osuutta kunnalle 2 momentissa säädetystä lu-
kiolaissa tarkoitetun koulutuksen valtionosuu-
den perusteesta otetaan huomioon 98,96 pro-
senttia. 

 
 

7 § 

Kuntayhtymän ja yksityisen järjestämän lu-
kiokoulutuksen rahoitus 

Kuntayhtymälle ja yksityiselle koulutuksen 
järjestäjälle myönnetään lukiolaissa tarkoite-
tun koulutuksen järjestämistä varten rahoi-
tusta 6 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla 

kohden määrätyn yksikköhinnan perusteella, 
perusopetuslain 46 §:ssä tarkoitetussa perus-
opetuksessa kurssimäärän ja kurssia kohden 
määrätyn yksikköhinnan perusteella ja perus-
opetukseen valmistavassa opetuksessa läsnä-
olokuukausien määrän ja läsnäolokuukautta 
kohden määrätyn yksikköhinnan perusteella; 
 

6 § 

Kunnan valtionosuus ja valtionosuuden pe-
ruste lukiokoulutuksen rahoituksessa 

Kunnalle myönnetään valtionosuutta 5 §:n 1 
ja 2 kohdassa mainittujen toimintojen järjestä-
misestä aiheutuviin kustannuksiin euromäärä, 
joka saadaan, kun 2 momentissa säädetyllä ta-
valla lasketusta kunnan valtionosuuden perus-
teesta vähennetään 8 §:n mukaan lasketut kun-
nan omarahoitusosuudet. 

Kunnan valtionosuuden perustetta varten 
lasketaan yhteen kunnan järjestämää lukio-
koulutusta ja lukiokoulutuksen järjestäjän jär-
jestämää tutkintokoulutukseen valmentavaa 
koulutusta saavien opiskelijoiden määrien ja 
opiskelijaa kohden määrättyjen yksikköhinto-
jen tulot sekä 24 a §:ssä tarkoitettu lukion eri-
tyisen koulutustehtävän lisärahoitus, joka 
muodostuu kunnan järjestämän erityisen kou-
lutustehtävän suoritteiden suhteellisena osuu-
tena kaikkien koulutuksen järjestäjien suorit-
teista kerrottuna erityisen koulutustehtävän 
valtakunnallisella lisärahoituksella. 

 
 
 
 
 
 
 

7 § 

Kuntayhtymän ja yksityisen järjestämän lu-
kiokoulutuksen rahoitus 

Kuntayhtymälle ja yksityiselle koulutuksen 
järjestäjälle myönnetään lukiolaissa tarkoite-
tun koulutuksen ja lukiokoulutuksen järjestä-
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koulutuksen järjestäjien opiskelijamäärien, 
yksikköhintojen ja erityisen koulutustehtävän 
lisärahoituksen mukaisesti laskettu valtion-
osuuden perustetta vastaava euromäärä. 

 
 
 

— — — — — — — — — — — — — — 
 

8 § 
 

Kunnan omarahoitusosuus lukiolaissa tar-
koitetun koulutuksen käyttökustannuksiin 
  
Kunnan omarahoitusosuus lukiokoulutuk-

sen käyttökustannuksista on 52,21 prosenttia 
ja lukiokoulutukseen valmistavan koulutuk-
sen käyttökustannuksista 50 prosenttia euro-
määrästä, joka lasketaan siten, että 2 ja 3 mo-
mentissa säädetyllä tavalla laskettu euromäärä 
jaetaan koko maan asukasmäärällä ja näin 
saatu euromäärä kerrotaan kunnan asukas-
määrällä. 

 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
9 § 

Ammatillisen koulutuksen määräraha 

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää am-
matillisen koulutuksen järjestäjille rahoitusta 
ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa 
ja oppivelvollisuuslaissa säädettyjen tehtävien 
toteuttamiseksi valtion talousarvioon otetta-
van määrärahan ja 9 a §:n 1 momentissa sää-
detyn kuntien rahoitusosuuden rajoissa (am-
matillisen koulutuksen määräraha). Rahoi-
tuksena myönnetään laskennallisin perustein 
perusrahoitusta, suoritusrahoitusta ja vaikut-
tavuusrahoitusta. Lisäksi myönnetään strate-
giarahoitusta. 

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

jän järjestämän tutkintokoulutukseen valmen-
tavan koulutuksen järjestämistä varten rahoi-
tusta 6 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla 
koulutuksen järjestäjien opiskelijamäärien, 
yksikköhintojen ja erityisen koulutustehtävän 
lisärahoituksen mukaisesti laskettu valtion-
osuuden perustetta vastaava euromäärä. 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
8 § 

 
Kunnan omarahoitusosuus lukiokoulutuk-

sen käyttökustannuksiin 
  
Kunnan omarahoitusosuus lukiokoulutuk-

sen käyttökustannuksista on 52,21 prosenttia 
ja lukiokoulutuksen järjestäjän järjestämän 
tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuk-
sen käyttökustannuksista 50 prosenttia euro-
määrästä, joka lasketaan siten, että 2 ja 3 mo-
mentissa säädetyllä tavalla laskettu euromäärä 
jaetaan koko maan asukasmäärällä ja näin 
saatu euromäärä kerrotaan kunnan asukas-
määrällä. 
— — — — — — — — — — — — — — 
 

9 § 

Ammatillisen koulutuksen määräraha 

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää am-
matillisen koulutuksen järjestäjille rahoitusta 
ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa, 
tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuk-
sesta annetussa laissa ja oppivelvollisuus-
laissa säädettyjen tehtävien toteuttamiseksi 
valtion talousarvioon otettavan määrärahan ja 
9 a §:n 1 momentissa säädetyn kuntien rahoi-
tusosuuden rajoissa (ammatillisen koulutuk-
sen määräraha). Rahoituksena myönnetään 
laskennallisin perustein perusrahoitusta, suo-
ritusrahoitusta ja vaikuttavuusrahoitusta. Li-
säksi myönnetään strategiarahoitusta. 
— — — — — — — — — — — — — — 
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10 a § 

Ammatillisen koulutuksen rahoituksen 
myöntäminen varainhoitovuosina 2018-

2020 

Laskettaessa 10 §:n 1 momentissa tarkoitet-
tua rahoitusta varainhoitovuosina 2018 ja 
2019, ammatillisen koulutuksen määrärahaan 
tehdään laskennallinen euromääräinen li-
säys, joka on 10 272 000 euroa vuoden 2017 
tasossa. 

Ammatillisen koulutuksen järjestäjinä toi-
miville kunnille ja kuntayhtymille varainhoi-
tovuosina 2018 ja 2019 myönnettävästä ra-
hoituksesta vähennetään euromäärä, joka 
saadaan, kun 10 272 000 euroa vuoden 2017 
tasossa jaetaan ammatillisen koulutuksen jär-
jestäjinä toimivien kuntien ja kuntayhtymien 
perusrahoituksen määräytymisperusteena 
käytettävillä suoritteilla ja kerrotaan kyseisen 
koulutuksen järjestäjän perusrahoituksen 
määräytymisperusteena käytettävillä suorit-
teilla. 

Varainhoitovuonna 2020 valtion talousarvi-
oon otettavaan määrärahaan lisätään 10 272 
000 euroa vuoden 2017 tasossa. 
 
 

 
11 § 

 
Esi- ja perusopetuksen rahoitus 

 
Kunnalle, kuntayhtymälle tai perusopetus-

lain 7 §:ssä tarkoitetun järjestämisluvan saa-
neelle yksityiselle opetuksen järjestäjälle 
myönnetään 2 §:n 2 momentin 1–4, 9 ja 11 
kohdassa tarkoitettuun toimintaan ja 5 koh-
dassa tarkoitettuun sisäoppilaitoslisään rahoi-
tusta euromäärä, joka saadaan, kun suorittei-
den määrä kerrotaan suoritteen yksikköhin-
nalla 5 §:n 3 kohdan mukaisesti. Perusopetus-
lain 7 §:ssä tarkoitetun järjestämisluvan saa-
neelle yksityisen opetuksen järjestäjälle 
myönnetään lisäksi 2 §:n 2 momentin 5 koh-
dassa tarkoitettuun koulukotikorotukseen ja 7 
kohdassa tarkoitettuun toimintaan rahoitusta 
euromäärä, joka saadaan, kun suoritteiden 

 
 
 
 
 
 
 (kumotaan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

11 § 
 

Esi- ja perusopetuksen rahoitus 
 
Kunnalle, kuntayhtymälle tai perusopetus-

lain 7 §:ssä tarkoitetun järjestämisluvan saa-
neelle yksityiselle opetuksen järjestäjälle 
myönnetään 2 §:n 2 momentin 2–4, 9 ja 11 
kohdassa tarkoitettuun toimintaan ja 5 koh-
dassa tarkoitettuun sisäoppilaitoslisään sekä 
perusopetuksen järjestäjän järjestämän tut-
kintokoulutukseen valmentavaan koulutuk-
seen rahoitusta euromäärä, joka saadaan, kun 
suoritteiden määrä kerrotaan suoritteen yksik-
köhinnalla 5 §:n 3 kohdan mukaisesti. Perus-
opetuslain 7 §:ssä tarkoitetun järjestämisluvan 
saaneelle yksityisen opetuksen järjestäjälle 
myönnetään lisäksi 2 §:n 2 momentin 5 koh-
dassa tarkoitettuun koulukotikorotukseen ja 7 
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määrä kerrotaan suoritteen yksikköhinnalla 5 
§:n 3 kohdassa säädetyn mukaisesti. 

 
 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
 

24 § 

Lukion yksikköhinnat 

Lukion yksikköhinnat opiskelijaa kohden 
lasketaan vuosittain kaikille koulutuksen jär-
jestäjille lukiolaissa ja oppivelvollisuuslaissa 
tarkoitetun lukiokoulutuksen järjestämisestä 
yksikköhintojen määräämistä edeltänyttä 
vuotta edeltäneenä vuonna aiheutuneiden val-
takunnallisten kokonaiskustannusten perus-
teella, joista on ensin vähennetty 1,44 prosent-
tia lukion erityisen koulutustehtävän lisära-
hoitusta varten. Yksikköhintoja laskettaessa ei 
kuitenkaan oteta huomioon ulkomailla järjes-
tetystä opetuksesta aiheutuneita menoja eikä 
mainittua opetusta saavia opiskelijoita. Yksik-
köhintoja laskettaessa niiden opiskelijoiden 
lukumäärä, jotka opiskelevat lukiokoulutuk-
seen valmistavassa koulutuksessa, painote-
taan kertoimella 1,21. Yksikköhintoja lasket-
taessa niiden opiskelijoiden lukumäärää, jotka 
opiskelevat aikuisille tarkoitetussa lukiokou-
lutuksessa tai lukiokoulutukseen valmista-
vassa koulutuksessa, painotetaan kertoimella 
0,615 lukuun ottamatta sisäoppilaitoksessa 
koulutusta saavia opiskelijoita. 
 
— — — — — — — — — — — — — — 

Lukiokoulutuksen järjestäjän yksikköhinta 
lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen 
opiskelijoiden osalta määrätään porrastamalla 
23 §:n nojalla säädettyä lukiokoulutuksen kes-
kimääräistä yksikköhintaa. 

 
 
 
— — — — — — — — — — — — — — 

Jos opiskelija opiskelee aikuisille tarkoite-
tussa lukiokoulutuksessa tai lukiokoulutuk-
seen valmistavassa koulutuksessa, yksikkö-

kohdassa tarkoitettuun toimintaan rahoitusta 
euromäärä, joka saadaan, kun suoritteiden 
määrä kerrotaan suoritteen yksikköhinnalla 5 
§:n 3 kohdassa säädetyn mukaisesti. 
— — — — — — — — — — — — — 

 
 

24 § 

Lukion yksikköhinnat 

Lukion yksikköhinnat opiskelijaa kohden 
lasketaan vuosittain kaikille koulutuksen jär-
jestäjille lukiolaissa  ja oppivelvollisuuslaissa 
tarkoitetun lukiokoulutuksen sekä lukiokoulu-
tuksen järjestäjän järjestämän tutkintokoulu-
tukseen valmentavan koulutuksen järjestämi-
sestä yksikköhintojen määräämistä edeltä-
nyttä vuotta edeltäneenä vuonna aiheutunei-
den valtakunnallisten kokonaiskustannusten 
perusteella, joista on ensin vähennetty 1,44 
prosenttia lukion erityisen koulutustehtävän 
lisärahoitusta varten. Yksikköhintoja lasketta-
essa ei kuitenkaan oteta huomioon ulkomailla 
järjestetystä opetuksesta aiheutuneita menoja 
eikä mainittua opetusta saavia opiskelijoita. 
Yksikköhintoja laskettaessa niiden opiskeli-
joiden lukumäärä, jotka opiskelevat tutkinto-
koulutukseen valmentavassa koulutuksessa, 
painotetaan kertoimella 1,17. Yksikköhintoja 
laskettaessa niiden opiskelijoiden lukumää-
rää, jotka opiskelevat aikuisille tarkoitetussa 
lukiokoulutuksessa, painotetaan kertoimella 
0,615 lukuun ottamatta sisäoppilaitoksessa 
koulutusta saavia opiskelijoita. 
— — — — — — — — — — — — — — 

Lukiokoulutuksen järjestäjän yksikköhinta 
tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuk-
sen opiskelijoiden osalta määrätään porrasta-
malla 23 §:n nojalla säädettyä lukiokoulutuk-
sen keskimääräistä yksikköhintaa. Tutkinto-
koulutukseen valmentavan koulutuksen paino-
kertoimesta säädetään valtioneuvoston ase-
tuksella. 
— — — — — — — — — — — — — — 

Jos opiskelija opiskelee aikuisille tarkoite-
tussa lukiokoulutuksessa, yksikköhinta on 
61,5 prosenttia asianomaiselle koulutuksen 
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hinta on 61,5 prosenttia asianomaiselle koulu-
tuksen järjestäjälle opiskelijaa kohden määrä-
tystä yksikköhinnasta lukuun ottamatta sisä-
oppilaitoksessa koulutusta saavia opiskeli-
joita. 
— — — — — — — — — — — — — — 

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi valtion-
osuusjärjestelmän merkittävien muutosten 
vaikutuksen tasoittamiseksi korottaa vuoden 
2019 yksikköhintoja sellaisen lukiokoulutuk-
sen järjestäjän osalta, jonka lukiokoulutuksen 
rahoitus 24 a §:n vuoksi pienenee. 

 
29 § 

Esi- ja perusopetuksen yksikköhinnat 

Edellä 2 §:n 2 momentin 1–5 ja 9 kohdassa 
tarkoitettujen toimintojen yksikköhinnat saa-
daan, kun valtiovarainministeriön kunnan pe-
ruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 
38 §:n mukaisesti päättämän kotikuntakor-
vauksen perusosasta vähennetään 320,77 eu-
roa, ja saatu erotus kerrotaan seuraavilla ker-
toimilla: 

 
 

 TAULUKKO  
Lisäopetus 1,26… 
 
Lisäopetuksen yksikköhinnan lisäksi ope-

tuksen järjestäjä saa pidennettyä oppivelvolli-
suutta vastaavan lisärahoituksen niistä oppi-
laista, jotka ovat olleet pidennetyn oppivelvol-
lisuuden piirissä perusopetuksen oppimäärää 
suorittaessaan. 

 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
31 § 

Yksikköhintoja laskettaessa huomiotta jätet-
tävät kustannukset 

Lukion ja opetustuntiperusteisesti rahoitet-
tavan taiteen perusopetuksen käyttökustan-
nuksina ei pidetä: 
— — — — — — — — — — — — — — 

järjestäjälle opiskelijaa kohden määrätystä yk-
sikköhinnasta lukuun ottamatta sisäoppilai-
toksessa koulutusta saavia opiskelijoita. 

 
 

— — — — — — — — — — — — — — 
(kumotaan) 
 
 
 
 
 
 

29 § 

Esi- ja perusopetuksen yksikköhinnat 

Edellä 2 §:n 2 momentin 2–5 ja 9 kohdassa 
tarkoitettujen toimintojen sekä perusopetuk-
sen järjestäjän järjestämän tutkintokoulutuk-
seen valmentavan koulutuksen yksikköhinnat 
saadaan, kun valtiovarainministeriön kunnan 
peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 
38 §:n mukaisesti päättämän kotikuntakor-
vauksen perusosasta vähennetään 320,77 eu-
roa, ja saatu erotus kerrotaan seuraavilla ker-
toimilla: 

 TAULUKKO  
Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus 

1,22… 
Tutkintokoulutukseen valmentavan koulu-

tuksen yksikköhinnan lisäksi koulutuksen jär-
jestäjä saa pidennettyä oppivelvollisuutta vas-
taavan lisärahoituksen niistä oppilaista, jotka 
ovat olleet pidennetyn oppivelvollisuuden pii-
rissä perusopetuksen oppimäärää suorittaes-
saan. 
— — — — — — — — — — — — — — 
 

31 § 

Yksikköhintoja laskettaessa huomiotta jätet-
tävät kustannukset 

Lukion ja opetustuntiperusteisesti rahoitet-
tavan taiteen perusopetuksen käyttökustan-
nuksina ei pidetä: 
— — — — — — — — — — — — — — 
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2) opiskelijoiden koulumatkojen kuljetuk-
sen järjestämisestä aiheutuneita kustannuksia; 

 
 

— — — — — — — — — — — — — — 
 

 
32 b § 

Opiskelijavuosi 

Opiskelijavuodella tarkoitetaan 365:tä päi-
vää, joiden aikana opiskelija otetaan huomi-
oon rahoituksen perusteena. Opiskelija ote-
taan huomioon rahoituksen perusteena opis-
keluoikeuden alkamispäivästä lukien siihen 
päivään asti, kun opiskelijan opiskeluoikeus 
päättyy. Opiskelijaa ei kuitenkaan oteta huo-
mioon rahoituksen perusteena, jos opiskelijan 
opiskeluoikeus on väliaikaisesti keskeytetty. 
Opiskeluoikeuden määräytymisessä sovelle-
taan ammatillisesta koulutuksesta annetun 
lain säännöksiä opiskeluoikeuden alkami-
sesta, päättymisestä, väliaikaisesta keskeyttä-
misestä, peruuttamisesta ja pidättämisestä 
sekä opiskelijan määräaikaisesta erottami-
sesta sekä oppivelvollisuuslain säännöksiä op-
pivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämi-
sestä. Poiketen siitä, mitä edellä tässä momen-
tissa säädetään, oppivelvollinen opiskelija 
otetaan huomioon rahoituksen perusteena, jos 
hän suorittaa oppivelvollisuuttaan oppivelvol-
lisuuslain 8 §:ssä tarkoitetun suunnitelman pe-
rusteella. 

 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
 

32 d § 

Perusrahoitus 

— — — — — — — — — — — — — — 
Toteutuneita opiskelijavuosia painotetaan 

seuraavilla perusteilla: 
1) tutkintorakenteeseen kuuluvien eri tut-

kintojen, valmentavan koulutuksen ja muun 
ammatillisen koulutuksen järjestämiskustan-

2) opiskelijoiden koulumatkojen kuljetuk-
sen järjestämisestä aiheutuneita kustannuksia, 
lukuun ottamatta oppivelvollisuuslain 21 
§:ssä tarkoitettuja matkakorvauksia; 
— — — — — — — — — — — — — — 
 
 

32 b § 

Opiskelijavuosi 

Opiskelijavuodella tarkoitetaan 365:tä päi-
vää, joiden aikana opiskelija otetaan huomi-
oon rahoituksen perusteena. Opiskelija ote-
taan huomioon rahoituksen perusteena opis-
keluoikeuden alkamispäivästä lukien siihen 
päivään asti, kun opiskelijan opiskeluoikeus 
päättyy. Opiskelijaa ei kuitenkaan oteta huo-
mioon rahoituksen perusteena, jos opiskelijan 
opiskeluoikeus on väliaikaisesti keskeytetty. 
Opiskeluoikeuden määräytymisessä sovelle-
taan ammatillisesta koulutuksesta annetun 
lain ja tutkintokoulutukseen valmentavasta 
koulutuksesta annetun lain säännöksiä opiske-
luoikeuden alkamisesta, päättymisestä, väliai-
kaisesta keskeyttämisestä, peruuttamisesta ja 
pidättämisestä sekä opiskelijan määräaikai-
sesta erottamisesta sekä oppivelvollisuuslain 
säännöksiä oppivelvollisuuden suorittamisen 
keskeyttämisestä. Poiketen siitä, mitä edellä 
tässä momentissa säädetään, oppivelvollinen 
opiskelija otetaan huomioon rahoituksen pe-
rusteena, jos hän suorittaa oppivelvollisuut-
taan oppivelvollisuuslain 8 §:ssä tarkoitetun 
suunnitelman perusteella. 
— — — — — — — — — — — — — — 
 
 

32 d § 

Perusrahoitus 

— — — — — — — — — — — — — — 
Toteutuneita opiskelijavuosia painotetaan 

seuraavilla perusteilla: 
1) tutkintorakenteeseen kuuluvien eri tut-

kintojen, tutkintokoulutukseen valmentavan 
koulutuksen, työhön ja itsenäiseen elämään 
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nukset sekä ammatillisesta koulutuksesta an-
netun lain 63 §:ssä tarkoitettujen opiskeluval-
miuksia tukevien opintojen järjestäminen; 
 
 
— — — — — — — — — — — — — — 

3) ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 
64 §:ssä tarkoitetun erityisen tuen tai mainitun 
lain 65 §:ssä tarkoitetun vaativan erityisen 
tuen järjestäminen; 

 
 

— — — — — — — — — — — — — — 
 

48 § 

Opiskelija- ja oppilasmäärien laskeminen 

Lukiossa varainhoitovuoden rahoitus laske-
taan varainhoitovuotta edeltäneen vuoden 
keskimääräisen opiskelijamäärän mukaan. Li-
säksi voidaan ottaa huomioon sellaiset arvioi-
dut opiskelijamäärien muutokset, jotka aiheu-
tuvat laista, asetuksesta, lakiin tai asetukseen 
perustuvasta valtion viranomaisen määräyk-
sestä tai päätöksestä taikka valtion talousarvi-
osta. Yksikköhintoja laskettaessa sovelletaan 
kuitenkin varainhoitovuotta edeltäneen vuo-
den syksyn oppilas- ja opiskelijamääriä. Toi-
minnan käynnistyessä rahoitus lasketaan arvi-
oidun opiskelijamäärän mukaan. 

 
 

— — — — — — — — — — — — — — 
 

48 a § 

Rahoituksen perusteena käytettävät suoritteet 
perusopetuksessa 

Tämän lain mukaan rahoitettavan perusope-
tuksen rahoitus varainhoitovuodelle lasketaan 
varainhoitovuotta edeltäneen syyskuun 20 
päivän oppilasmäärän mukaan lukuun otta-
matta perusopetukseen valmistavan opetuk-
sen ja perusopetuslain 46 §:ssä tarkoitetun pe-
rusopetuksen rahoitusta. 
 
 

valmentavan koulutuksen sekä muun ammatil-
lisen koulutuksen järjestämiskustannukset 
sekä ammatillisesta koulutuksesta annetun 
lain 63 §:ssä tarkoitettujen opiskeluvalmiuk-
sia tukevien opintojen järjestäminen; 
— — — — — — — — — — — — — — 

3) ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 
64 §:ssä tai tutkintokoulutukseen valmenta-
vasta koulutuksesta annetun lain 21 §:ssä tar-
koitetun erityisen tuen tai ensin mainitun lain 
65 §:ssä tarkoitetun vaativan erityisen tuen 
järjestäminen; 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
48 § 

Opiskelija- ja oppilasmäärien laskeminen 

Lukiokoulutuksessa ja lukiokoulutuksen jär-
jestäjän järjestämässä tutkintokoulutukseen 
valmentavassa koulutuksessa varainhoitovuo-
den rahoitus lasketaan varainhoitovuotta edel-
täneen vuoden keskimääräisen opiskelijamää-
rän mukaan. Lisäksi voidaan ottaa huomioon 
sellaiset arvioidut opiskelijamäärien muutok-
set, jotka aiheutuvat laista, asetuksesta, lakiin 
tai asetukseen perustuvasta valtion viranomai-
sen määräyksestä tai päätöksestä taikka val-
tion talousarviosta. Yksikköhintoja lasketta-
essa sovelletaan kuitenkin varainhoitovuotta 
edeltäneen vuoden syksyn opiskelijamääriä. 
Toiminnan käynnistyessä rahoitus lasketaan 
arvioidun opiskelijamäärän mukaan. 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
48 a § 

Rahoituksen perusteena käytettävät suoritteet 
perusopetuksessa 

Tämän lain mukaan rahoitettavan perusope-
tuksen ja perusopetuksen järjestäjän järjestä-
män tutkintokoulutukseen valmentavan koulu-
tuksen rahoitus varainhoitovuodelle lasketaan 
varainhoitovuotta edeltäneen syyskuun 20 
päivän oppilasmäärän mukaan lukuun otta-
matta perusopetukseen valmistavan opetuk-
sen ja perusopetuslain 46 §:ssä tarkoitetun pe-
rusopetuksen rahoitusta.   
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60 § 

Oikaisumenettely ja muutoksenhaku 

Tässä laissa säädettyä valtionosuutta tai ra-
hoitusta saavalla kunnalla, kuntayhtymällä tai 
yksityisen koulutuksen tai toiminnan järjestä-
jällä, joka tyytymätön tämän lain nojalla an-
nettuun päätökseen saa vaatia oikaisua kirjal-
lisesti valtionapuviranomaiselta kolmen kuu-
kauden kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan.  
— — — — — — — — — — — — — — 

Päätökseen ei kuitenkaan saa vaatia oikai-
sua eikä hakea muutosta siltä osin kuin se kos-
kee 48 §:n 1 momentissa tarkoitettuja oppilas- 
ja opiskelijamääriä. 

 
— — — — — — — — — — — — — — 
 

——— 
 
 
 
 

 
 

60 § 

Oikaisuvaatimusmenettely ja muutoksenhaku 

Tässä laissa säädettyä valtionosuutta tai ra-
hoitusta koskevaan päätökseen saa vaatia oi-
kaisua kolmen kuukauden kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista. Muutoin oikaisuvaatimus-
menettelyssä sovelletaan, mitä hallintolaissa 
säädetään. 

 
— — — — — — — — — — — — — — 

Päätökseen ei kuitenkaan saa vaatia oikai-
sua eikä hakea muutosta siltä osin kuin se kos-
kee 48 §:n 1 momentissa tarkoitettuja opiske-
lijamääriä lukuun ottamatta yksikköhintojen  
laskennassa käytettävää opiskelijamäärää. 
— — — — — — — — — — — — — — 
 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan  päivänä   kuuta 20   
. Tätä lakia sovelletaan ensimmäisen kerran 
myönnettäessä rahoitusta varainhoitovuo-
delle 2022. 

Perusopetuslaissa tarkoitetun perusopetuk-
sen lisäopetuksen, lukiolaissa tarkoitetun lu-
kiokoulutukseen valmistavan koulutuksen ja 
ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa 
tarkoitetun ammatilliseen koulutuksen val-
mentavan koulutuksen rahoitukseen sekä mai-
nittujen koulutusten kustannusten ja suorittei-
den huomioimiseen rahoituksen myöntämisen 
perusteena sovelletaan tämän lain voimaan 
tullessa voimassa olleita säännöksiä. 

Lain 8 §:n 1 momentissa säädettyä kunnan 
omarahoitusosuutta lukiokoulutuksen käyttö-
kustannuksista sovelletaan ensimmäisen ker-
ran varainhoitovuodelle 2024 myönnettävään 
lukiokoulutuksen rahoitukseen. Kunnan oma-
rahoitusosuus on 54,82 prosenttia myönnettä-
essä varainhoitovuoden 2022 rahoitusta ja 
53,28 prosenttia myönnettäessä varainhoito-
vuo-den 2023 rahoitusta. 

Lain 24 §:n 1 momentissa säädettyä erityi-
sen koulutustehtävän saaneiden lukioiden ra-
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hoitusosuutta sovelletaan ensimmäisen ker-
ran määrättäessä rahoitusta varainhoitovuo-
delle 2027. Erityisen koulutustehtävän saa-
neiden lukioiden rahoitusosuus on 1,57 pro-
senttia mää-rättäessä rahoitusta varainhoito-
vuosille 2022–2023, 1,55 prosenttia määrät-
täessä rahoitusta varainhoitovuodelle 2024, 
1,51 prosenttia määrättäessä rahoitusta va-
rainhoitovuodelle 2025 ja 1,47 prosenttia 
määrättäessä rahoitusta varainhoitovuodelle 
2026. 

Lain 24 §:n 1 momentissa säädettyä tutkin-
tokoulutukseen valmentavan koulutuksen pai-
nokerrointa sovelletaan ensimmäisen kerran 
määrättäessä varainhoitovuoden 2027 rahoi-
tusta. Tutkintokoulutukseen valmentavan kou-
lutuksen painokerroin on 1,21 määrättäessä 
rahoitusta varainhoitovuosille 2022–2024, 
1,22 määrättäessä rahoitusta varainhoitovuo-
delle 2025 ja 1,19 määrättäessä rahoitusta 
varainhoitovuodelle 2026. 

Lain 24 §:n 1 momentissa säädettyä aikui-
sille tarkoitetussa lukiokoulutuksessa opiske-
levien painokerrointa sovelletaan ensimmäi-
sen kerran määrättäessä rahoitusta varain-
hoitovuodelle 2027. Painokerroin on 0,650 
määrättäessä rahoitusta varainhoitovuosille 
2022–2023, 0,644 määrättäessä rahoitusta 
varainhoitovuodelle 2024, 0,633 määrättä-
essä rahoitusta varainhoitovuodelle 2025 ja 
0,622 määrättäessä rahoitusta varainhoito-
vuodelle 2026. 

Lain 24 §:n 7 momentissa säädettyä aikui-
sille tarkoitetussa lukiokoulutuksessa opiske-
levien yksikköhinnan prosenttiosuutta sovelle-
taan ensimmäisen kerran määrättäessä rahoi-
tusta varainhoitovuodelle 2024. Prosentti-
osuus on 63,3 määrättäessä rahoitusta va-
rainhoitovuodelle 2022 ja 62,2 määrättäessä 
rahoitusta varainhoitovuodelle 2023.  
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Laki 
kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 2 §:n 1 momen-

tin 3 kohta, 
muutetaan  41 §:n 4 momentin 2 kohta, 58 §:n 2 momentin 1 kohta ja 59 §:n 1 momentin 1 

kohta, 
sellaisina kuin niistä ovat 41 §:n 4 momentin 2 kohta ja 58 §:n 2 momentin 1 kohta laissa 

1485/2016, seuraavasti: 
 

 
Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 
 

2 § 

Soveltamisala 

Tämän lain perusteella ei myönnetä valtion-
osuutta käyttökustannuksiin, jotka aiheutuvat: 
— — — — — — — — — — — — — — 

3) perusopetuslain 5 §:ssä tarkoitetusta li-
säopetuksesta; 
— — — — — — — — — — — — — — 
 

41 § 

Erikoissairaanhoidossa olevan, kouluko-
tiopetuksen tai lastensuojelun vuoksi sijoite-

tun oppilaan korvaus 

— — — — — — — — — — — — — — 
Edellä 1–3 momentissa tarkoitettua korvausta 
varainhoitovuodelle laskettaessa otetaan vä-
hennyksenä huomioon oppilaan osuus opetuk-
sen järjestäjälle maksettavasta seuraavasta ra-
hoituksesta:  
— — — — — — — — — — — — — — 

 2) oppilaan lisäopetuksen järjestämisestä 
varainhoitovuodelle maksettavasta opetus- ja 
kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 11 
ja 29 §:ssä tarkoitetusta rahoituksesta; 

2 § 

Soveltamisala 

Tämän lain perusteella ei myönnetä valtion-
osuutta käyttökustannuksiin, jotka aiheutuvat: 
— — — — — — — — — — — — — — 

kumotaan (3 kohta) 
 

— — — — — — — — — — — — — — 
 

41 § 

Erikoissairaanhoidossa olevan, kouluko-
tiopetuksen tai lastensuojelun vuoksi sijoite-

tun oppilaan korvaus 

— — — — — — — — — — — — — — 
Edellä 1–3 momentissa tarkoitettua kor-

vausta varainhoitovuodelle laskettaessa ote-
taan vähennyksenä huomioon oppilaan osuus 
opetuksen järjestäjälle maksettavasta seuraa-
vasta rahoituksesta:  
— — — — — — — — — — — — — — 

2) oppilaan tutkintokoulutukseen valmenta-
vasta koulutuksesta annetussa laissa 
(1215/2020) tarkoitetun tutkintokoulutukseen 
valmentavan koulutuksen järjestämisestä va-
rainhoitovuodelle maksettavasta opetus- ja 
kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 11 
ja 29 §:ssä tarkoitetusta rahoituksesta; 

— — — — — — — — — — — — — — 
 

— — — — — — — — — — — — — — 
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58 § 
 

Kustannustenjaon tarkistaminen 

— — — — — — — — — — — — — — 
Kustannustenjaon tarkistuksessa valtion ja 

kuntien välillä tarkistetaan valtakunnallisesti 
yhtenä kokonaisuutena 6–13 §:ssä tarkoitettu-
jen laskennallisten kustannusten perusteena 
olevat perushinnat. Lisäksi tarkistetaan ope-
tus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun 
lain 11 ja 29 §:n mukainen: 

 1) rahoitus lisäopetukseen;  
 
 

— — — — — — — — — — — — — — 
 

 

58 § 
 

Kustannustenjaon tarkistaminen 

— — — — — — — — — — — — — — 
Kustannustenjaon tarkistuksessa valtion ja 

kuntien välillä tarkistetaan valtakunnallisesti 
yhtenä kokonaisuutena 6–13 §:ssä tarkoitettu-
jen laskennallisten kustannusten perusteena 
olevat perushinnat. Lisäksi tarkistetaan ope-
tus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun 
lain 11 ja 29 §:n mukainen: 

1) rahoitus perusopetuksen järjestäjän jär-
jestämään tutkintokoulutukseen valmenta-
vaan koulutukseen; 
— — — — — — — — — — — — — — 

59 § 

Kustannustenjaon tarkistuksessa huomioon 
otettavat käyttökustannukset 

 
Kustannustenjaon tarkistuksessa otetaan 

huomioon kuntien, kuntayhtymien sekä mui-
den opetuksen järjestäjien 1 §:ssä tarkoitettu-
jen valtionosuuden perusteena olevien valti-
onosuustehtävien käyttökustannukset sekä 
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta anne-
tun lain perusteella rahoitettavien tehtävien 
järjestämisestä aiheutuvat käyttökustannuk-
set, jotka aiheutuvat: 

1) perusopetuslain 1 §:ssä tarkoitetusta lisä-
opetuksen järjestämisestä; 

 
— — — — — — — — — — — — — — 
 

 
 
 

59 § 

Kustannustenjaon tarkistuksessa huomioon 
otettavat käyttökustannukset 

 
Kustannustenjaon tarkistuksessa otetaan 

huomioon kuntien, kuntayhtymien sekä mui-
den opetuksen järjestäjien 1 §:ssä tarkoitettu-
jen valtionosuuden perusteena olevien valti-
onosuustehtävien käyttökustannukset sekä 
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta anne-
tun lain perusteella rahoitettavien tehtävien 
järjestämisestä aiheutuvat käyttökustannuk-
set, jotka aiheutuvat: 

1) perusopetuksen järjestäjän järjestämästä 
tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuk-
sesta; 

— — — — — — — — — — — — — — 
——— 

Tämä laki tulee voimaan  päivänä   kuuta 20    
. 

Perusopetuslaissa tarkoitettuun perusope-
tuksen lisäopetukseen sovelletaan 31 päivään 
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heinäkuuta 2022 saakka tämän lain voimaan 
tullessa voimassa olleita säännöksiä.  
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Laki 
tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetun lain (1215/2020) 3 §:n 

2 momentti, 5 § ja 28 §:n 3 momentti seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 
 

3 § 

Koulutuksen järjestäjät 

— — — — — — — — — — — — — — 
Kunta voi kuitenkin järjestää tutkintokoulu-

tukseen valmentavaa koulutusta ilman järjes-
tämislupaa. Koulutuksen on tällöin täytettävä 
4 §:n 2 momentissa säädetyt edellytykset. 

 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — — 
 

5 § 

Järjestämisluvassa määrättävät asiat 

Järjestämisluvassa määrätään, minkä koulu-
tusmuodon yhteyteen valmentavan koulutuk-
sen järjestämislupa myönnetään, jos koulu-
tuksen järjestäjällä on useita 4 §:n 1 momen-
tissa tarkoitetun opetuksen tai koulutuksen 
järjestämislupia. 

Järjestämisluvassa voidaan määrätä tutkin-
tokoulutukseen valmentavan koulutuksen 
opiskelijamäärästä tai opiskelijavuosien mää-
rästä. 

Järjestäessään tutkintokoulutukseen val-
mentavaa koulutusta koulutuksen järjestäjän 
on noudatettava, mitä koulutuksen järjestäjän 
perusopetuksen, lukiokoulutuksen tai amma-
tillisen koulutuksen järjestämisluvassa on 
määrätty opetuskielestä ja toiminta-alueesta, 
ellei tutkintokoulutukseen valmentavan kou-
lutuksen järjestämisluvassa toisin määrätä. 

3 § 

Koulutuksen järjestäjät 

— — — — — — — — — — — — — — 
Kunta voi kuitenkin järjestää tutkintokoulu-

tukseen valmentavaa koulutusta, jos kunnalla 
ei ole lukiokoulutuksen tai ammatillisen kou-
lutuksen järjestämislupaa tai jos kunnan jär-
jestämän valmentavan koulutuksen alueelli-
nen tarve ei ole pysyväisluonteista. Koulutuk-
sen on tällöin täytettävä 4 §:n 2 momentissa 
säädetyt edellytykset. 

— — — — — — — — — — — — — — 
 

5 § 

Järjestämisluvassa määrättävät asiat 

Järjestämisluvassa määrätään, minkä koulu-
tusmuodon yhteyteen valmentavan koulutuk-
sen järjestämislupa myönnetään, jos koulu-
tuksen järjestäjällä on useita 4 §:n 1 momen-
tissa tarkoitetun opetuksen tai koulutuksen 
järjestämislupia. 

 
 
 
 
Järjestäessään tutkintokoulutukseen val-

mentavaa koulutusta koulutuksen järjestäjän 
on noudatettava, mitä koulutuksen järjestäjän 
perusopetuksen, lukiokoulutuksen tai amma-
tillisen koulutuksen järjestämisluvassa on 
määrätty oppilas-, opiskelija- tai opiskelija-
vuosimäärästä, opetuskielestä ja toiminta-
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Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 § 

Koulutuksen järjestämistä koskevat siirtymä-
säännökset 

— — — — — — — — — — — — — — 
Jos järjestäjälle on tämän lain voimaan tul-

lessa voimassa olleiden säännösten nojalla 
myönnetty ammatillisesta koulutuksesta an-
netussa laissa tarkoitettu ammatilliseen koulu-
tukseen valmentavan koulutuksen järjestämis-
lupa, koulutuksen järjestäjä saa mainitun jär-
jestämisluvan perusteella järjestää tutkinto-
koulutukseen valmentavaa koulutusta.  
 

alueesta, ellei tutkintokoulutukseen valmenta-
van koulutuksen järjestämisluvassa muuta 
määrätä. Lisäksi on noudatettava, mitä perus-
opetuksen, lukiokoulutuksen tai ammatillisen 
koulutuksen järjestämisluvassa on määrätty 
koulutuksen järjestämismuodosta, erityisestä 
koulutustehtävästä ja muista koulutuksen jär-
jestämiseen liittyvistä ehdoista. 

 
28 § 

Koulutuksen järjestämistä koskevat siirtymä-
säännökset 

— — — — — — — — — — — — — — 
Jos järjestäjälle on tämän lain voimaan tul-

lessa voimassa olleiden säännösten nojalla 
myönnetty ammatillisesta koulutuksesta an-
netussa laissa tarkoitettu ammatilliseen koulu-
tukseen valmentavan koulutuksen järjestämis-
lupa, koulutuksen järjestäjä saa mainitun jär-
jestämisluvan perusteella järjestää tutkinto-
koulutukseen valmentavaa koulutusta. Tässä 
momentissa tarkoitettuun järjestämislupaan 
sovelletaan muutoin, mitä 4 §:n 1 momentissa 
säädetään velvollisuudesta järjestää koulu-
tusta sekä mitä 5 ja 6 §:ssä säädetään. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan  päivänä   kuuta 20    
. 
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Asetusluonnokset 
 

Valtioneuvoston asetus 
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 

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

(1766/2009) 1 a ja 3 §, 18 §:n edellä oleva väliotsikko, 19 §:n 2 momentti sekä 23 a ja 24 §, 
sellaisina kuin ne ovat 1 a § asetuksessa 656/2014, 3 § ja 19 §:n 2 momentti asetuksessa 

127/2021, 18 §:n edellä oleva väliotsikko asetuksessa 1537/2016 sekä 23 a ja 24 § asetuksessa 
735/2017, sekä 

lisätään 25 §:ään, sellaisena kuin se on asetuksessa 127/2021, uusi 6 momentti seuraavasti:  
 

1 a § 

Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen koulutuksen yksikköhinnan laskeminen 

 Lukiokoulutuksen järjestäjän yksikköhinta tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuk-
sesta annetussa laissa (1215/2020) tarkoitetussa tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuk-
sessa on opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 23 §:n nojalla säädetty lukiokou-
lutuksen keskimääräinen yksikköhinta kerrottuna luvulla 1,17. 

 
3 § 

Sisäoppilaitoksessa järjestettävän lukiokoulutuksen ja tutkintokoulutukseen valmentavan kou-
lutuksen yksikköhinnat 

Jos lukiokoulutuksen järjestäjän tehtäväksi on lukiolain 4 §:n 2 momentin nojalla määrätty 
järjestää lukiolaissa tarkoitettua koulutusta sisäoppilaitoksessa, yksikköhintaa korotetaan sisä-
oppilaitokseen kuuluvan majoituksen ja ruokailun saavien lukiokoulutuksen ja tutkintokoulu-
tukseen valmentavan koulutuksen opiskelijoiden osalta euromäärällä, joka on 40 prosenttia ope-
tus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 23 §:n nojalla säädetystä lukiokoulutuksen 
keskimääräisestä yksikköhinnasta. 

 
 Opiskelija- ja suoritemäärät  

 
19 § 

Lukion opiskelijamäärän laskeminen 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä ja tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen opiske-

lijamäärä lasketaan erikseen. Lukiokoulutuksen opiskelijamäärään lasketaan lukion koko oppi-
määrää opiskelevat opiskelijat. Opiskelijamäärään lasketaan myös ne opiskelijat, jotka suorit-
tavat oppivelvollisuuttaan oppivelvollisuuslain (1214/2020) 8 §:ssä tarkoitetun suunnitelman 
perusteella. Maksullisena palvelutoimintana järjestettävään koulutukseen osallistuvia opiskeli-
joita ei oteta lukuun tässä pykälässä tarkoitettuja opiskelijamääriä laskettaessa. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
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23 a § 

Rahoituksen perusteeksi lukemista koskevat rajoitukset 

Jos opiskelija opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 48 §:n 4 momentin perus-
teella luetaan lukiokoulutuksen rahoituksen perusteeksi tammikuun 20 päivänä, opiskelijan 
opiskeluoikeuden perusteella määräytyviä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 
32 b §:ssä tarkoitettuja opiskelijavuosia ei voida lukea rahoituksen perusteeksi kyseisenä 
vuonna tammikuun 1 päivän ja heinäkuun viimeisen päivän välisenä aikana. Jos opiskelija lue-
taan lukiokoulutuksen rahoituksen perusteeksi tai jos opiskelija opiskelee perusopetuksen jär-
jestäjän järjestämässä tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa syyskuun 20 päivänä, 
opiskelijavuosia ei voida lukea rahoituksen perusteeksi kyseisenä vuonna elokuun 1 päivän ja 
joulukuun viimeisen päivän välisenä aikana. Opiskelijavuodet voidaan kuitenkin lukea rahoi-
tuksen perusteeksi sen ajankohdan jälkeen, kun opiskelija on päättänyt lukiokoulutuksen tai tut-
kintokoulutukseen valmentavan koulutuksen. 

Jos opiskelijan opiskeluoikeuden perusteella määräytyvät opiskelijavuodet opetus- ja kulttuu-
ritoimen rahoituksesta annetun lain 48 §:n 4 momentin perusteella luetaan ammatillisen koulu-
tuksen rahoituksen perusteeksi 20 päivänä tammikuuta tai 20 päivänä syyskuuta, opiskelijaa ei 
voida samana ajankohtana lukea lukiokoulutuksen tai perusopetuksen järjestäjän järjestämän 
tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen rahoituksen perusteeksi. 

Mitä tässä pykälässä säädetään lukiokoulutuksen rahoituksesta, sovelletaan myös lukiokoulu-
tuksen järjestäjän järjestämään tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen. Mitä tässä 
pykälässä säädetään ammatillisen koulutuksen rahoituksesta, sovelletaan myös ammatillisen 
koulutuksen järjestäjän järjestämään tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen. 

 
 

24 § 

Opiskelijamäärien laskentapäivän soveltaminen eräissä tapauksissa 

Lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen tai lukiokoulutuksen järjestäjän järjestämän tutkintokou-
lutukseen valmentavan koulutuksen alkaessa uuden tai muutetun koulutuksen järjestämisluvan 
perusteella sovelletaan koulutuksen aloittamisajankohtaa seuraavan laskentapäivän mukaista 
opiskelijamäärää sen kuukauden alusta, josta lukien koulutus on alkanut. Koulutuksen päätty-
essä uuden tai muutetun koulutuksen järjestämisluvan vuoksi sovelletaan koulutuksen päätty-
misajankohtaa edeltävän laskentapäivän mukaista opiskelijamäärää koulutuksen päättymisajan-
kohtaa edeltävän kuukauden loppuun. Mitä tässä pykälässä säädetään, sovelletaan myös tapauk-
siin, joissa koulutuksen järjestäjän koulutustehtävä muuttuu olennaisesti. 
 

25 § 

Tietojen ilmoittaminen 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Mitä tässä pykälässä säädetään, sovelletaan myös tässä pykälässä tarkoitettujen opetuksen ja 

koulutuksen järjestäjien järjestämään tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen. 
 

————— 
 
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä  elokuuta 2022. 
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Tätä asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran myönnettäessä rahoitusta varainhoitovuodelle 
2022. 

Asetuksen 1 a §:ssä säädettyä tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen painokerrointa 
sovelletaan ensimmäisen kerran määrättäessä varainhoitovuoden 2024 rahoitusta. Tutkintokou-
lutukseen valmentavan koulutuksen painokerroin on 1,22 määrättäessä rahoitusta varainhoito-
vuodelle 2022 ja 1,19 määrättäessä rahoitusta varainhoitovuodelle 2023. 

Perusopetuslaissa tarkoitetun perusopetuksen lisäopetuksen, lukiolaissa tarkoitetun lukiokou-
lutukseen valmistavan koulutuksen ja ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitetun 
ammatilliseen koulutuksen valmentavan koulutuksen rahoitukseen sekä mainittujen koulutusten 
kustannusten ja suoritteiden huomioimiseen rahoituksen perusteena sovelletaan tämän asetuk-
sen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. 
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Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus 

ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista annetun opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön asetuksen 2 ja 7 §:n muuttamisesta 

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti 
muutetaan ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista annetun opetus- ja kult-

tuuriministeriön asetuksen (1244/2020) 2 §:n 3 momentti sekä 7 §:n 1 ja 3 momentti seuraavasti: 
 

2 § 

Tutkintojen ja muun koulutuksen painokertoimet 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetussa laissa (1215/2020) tarkoitetun 

tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen painokerroinkerroin on 1,54. 
 

7 § 

Erityisen tuen järjestämisen korotuskertoimet 

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 64 §:ssä tarkoitetun erityisen tuen järjestämisen 
korotuskerroin on tutkintokoulutuksessa 0,50 ja työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa 
koulutuksessa 0,64. Tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetun lain 21 §:ssä 
tarkoitetun erityisen tuen järjestämisen korotuskerroin on 0,64. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

Opiskelijavuosia painotetaan 1 momentissa tarkoitetuilla korotuskertoimilla niiden päivien 
ajalta, kun opiskelijan ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 64 §:ssä tai tutkintokoulutuk-
seen valmentavasta koulutuksesta annetun lain 21 §:ssä tarkoitettu erityisen tuen antamista kos-
keva päätös on voimassa. Edellä 2 momentissa tarkoitetuilla korotuskertoimilla opiskelijavuo-
sia painotetaan kaikkien opiskelijavuoteen kuuluvien päivien ajalta. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

 
 

————— 
 

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2022. 
Ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettuun ammatilliseen koulutukseen val-

mentavaan koulutukseen sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita sään-
nöksiä. 

Tätä asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran myönnettäessä varainhoitovuoden 2023 rahoi-
tusta. Tätä aiempien varainhoitovuosien rahoitusta myönnettäessä sovelletaan tämän asetuksen 
voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. 
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