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om ändring av lagen om fritt bildningsarbete

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2014

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) 11 § 8 mom., sådant det lyder i lag

1103/2010, samt
ändras 11 § 2—6 mom., 14 § och 16 § 2 mom., sådana de lyder, 11 § 2—6 mom. och 16 §

2 mom. i lag 1103/2010 samt 14 § i lag 1765/2009, som följer:

11 §

Pris per enhet

— — — — — — — — — — — — —
Priset per enhet för en studerandevecka vid

folkhögskolorna beräknas årligen så att
driftskostnaderna för verksamheten vid folk-
högskolorna under det år som föregår året
före det år då priset per enhet bestäms divide-
ras med antalet studerandeveckor i folkhög-
skolorna samma år. Till driftskostnaderna
räknas de avskrivningar för verksamhet som
gäller fritt bildningsarbete som folkhögsko-
lornas huvudmän gjort enligt bokföringen.
Genom förordning av statsrådet föreskrivs

vid behov om inberäknandet av avskriv-
ningar i driftskostnaderna. Genom förordning
av statsrådet föreskrivs om höjning av priset
per enhet i sådana folkhögskolor där den
huvudsakliga utbildningsuppgiften eller en
del av utbildningsuppgiften enligt huvudman-
nens tillstånd att driva läroanstalt är utbild-
ning som är avsedd för gravt handikappade
eller en del av utbildningsuppgiften är utbild-
ning som är avsedd för aktivt medborgarskap
i arbetslivet och för utveckling av arbetsför-
hållandena eller någon annan särskild utbild-
ningsuppgift som av särskilda skäl har fast-
ställts i tillståndet att driva läroanstalt. Ge-
nom förordning av statsrådet föreskrivs också
om avdrag från priset per enhet i fråga om
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studerandeveckor för studerande som bor ut-
anför folkhögskolan.

Priset per enhet för ett studerandedygn vid
de riksomfattande idrottsutbildningscentren
beräknas årligen så att driftskostnaderna för
verksamheten vid idrottsutbildningscentren
under det år som föregår året före det år då
priset per enhet bestäms divideras med anta-
let studerandedygn i idrottsutbildningscen-
tren samma år. Priset per enhet för en stude-
randedag vid de regionala idrottsutbildnings-
centren bestäms årligen inom ramen för an-
slaget i statsbudgeten.

Priset per enhet för en undervisningstim-
me vid medborgarinstituten beräknas årli-
gen så att driftskostnaderna för verksamhe-
ten vid medborgarinstituten under det år som
föregår året före det år då priset per enhet
bestäms divideras med antalet undervis-
ningstimmar vid instituten samma år. Till
driftskostnaderna räknas de avskrivningar för
verksamhet som gäller fritt bildningsarbete
som medborgarinstitutens huvudmän gjort
enligt bokföringen. Genom förordning av
statsrådet föreskrivs vid behov om inberäk-
nandet av avskrivningar i driftskostnaderna.
Priserna per enhet för medborgarinstitut
graderas i tätt befolkade kommuner på basis
av befolkningstätheten i den kommun där
medborgarinstitutet finns. Bestämmelser om
graderingsskalan och en mer exakt beräk-
ning av priset per enhet samt vilka kommu-
ner som anses vara tätt befolkade utfärdas
genom förordning av statsrådet. Det genom-
snittliga priset per enhet för medborgarinsti-
tuten bestäms genom förordning av statsrådet
och fastställs i tillämpliga delar enligt be-
stämmelserna i 23 § i lagen om finansiering
av undervisnings- och kulturverksamhet
(1705/2009).

Priset per enhet för en undervisningstimme
vid sommaruniversiteten beräknas årligen så
att driftskostnaderna för verksamheten vid
sommaruniversiteten under det år som före-
går året före det år då priset per enhet be-
stäms divideras med antalet undervisnings-
timmar vid sommaruniversiteten samma år.
Till driftskostnaderna räknas de avskriv-
ningar för verksamhet som gäller fritt bild-
ningsarbete som sommaruniversitetens hu-
vudmän gjort enligt bokföringen. Genom för-

ordning av statsrådet föreskrivs vid behov om
inberäknandet av avskrivningar i driftskost-
naderna.

Priset per enhet för en undervisningstimme
vid studiecentralerna beräknas årligen så att
driftskostnaderna för verksamheten vid stu-
diecentralerna under det år som föregår året
före det år då priset per enhet bestäms divide-
ras med antalet undervisningstimmar vid stu-
diecentralerna samma år. Till driftskostna-
derna räknas de avskrivningar för verksamhet
som gäller fritt bildningsarbete som studie-
centralernas huvudmän gjort enligt bokfö-
ringen. Genom förordning av statsrådet före-
skrivs vid behov om inberäknandet av av-
skrivningar i driftskostnaderna.
— — — — — — — — — — — — —

14 §

Specialunderstöd och extra understöd

Huvudmannen för en läroanstalt kan inom
ramen för anslagen i statsbudgeten beviljas
understöd i form av kvalitets- och utveck-
lingsbidrag, bidrag för studiecheckar och bi-
drag för struktur-utveckling samt extra un-
derstöd för driftskostnaderna.

16 §

Statsbidragsmyndighet

— — — — — — — — — — — — —
Statsbidragsmyndighet när det gäller kvali-

tets- och utvecklingsbidrag, bidrag för studie-
checkar och extra understöd som avses i 14 §
är Utbildningsstyrelsen. Statsunderstöd för
strukturutveckling och statsunderstöd för
idrottsutbildningscenter beviljas av undervis-
nings- och kulturministeriet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
Med avvikelse från vad som i 11 § 2—6

mom. föreskrivs om beräkning av priserna
per enhet och justering av kostnaderna görs
den första justeringen av kostnaderna enligt
denna lag för finansåret 2016 enligt uppgifter
om kostnaderna för 2013. På de priser per
enhet som fastställts för finansåret 2015 til-
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lämpas de bestämmelser som gällde när
denna lag trädde i kraft.

På bidrag som beviljats för läroanstalternas

strukturutvecklingsprogram före ikraftträdan-
det av denna lag tillämpas de bestämmelser
som gällde när lagen trädde i kraft.

Helsingfors den 30 december 2014
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