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Muu asiaMnrovvvvom ändring av 12 § i yrkeshögskolelagen Utgiven i Helsingfors den 6 juni 2016

415/2016

Lag
om ändring av 12 § i yrkeshögskolelagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i yrkeshögskolelagen (932/2014) 12 §, sådan den lyder i lag 257/2015, som föl-

jer:

12 §

Undervisningens avgiftsfrihet samt avgifter för annan verksamhet

Den undervisning som leder till yrkeshögskoleexamen och högre yrkeshögskoleexa-
men och urvalsproven i anslutning till antagningen av studerande är avgiftsfria för de stu-
derande. Undervisningens avgiftsfrihet hindrar inte att en yrkeshögskola ordnar sådan un-
dervisning som leder till gemensam eller dubbel examen och för vilken en utländsk hög-
skola tar ut en avgift för sin andel av undervisningen.

Av andra sökande än de som söker till en utbildning som ges på finska eller svenska kan
det krävas att de genomgår internationella avgiftsbelagda tester.

För annan verksamhet än sådan som avses i 1 mom. får yrkeshögskolan ta ut avgifter.
Närmare bestämmelser om avgifter för yrkeshögskolornas offentligrättsliga prestationer
utfärdas genom förordning av statsrådet med iakttagande av vad som i lagen om grunderna
för avgifter till staten (150/1992) föreskrivs om självkostnadsvärdet för offentligrättsliga
prestationer. Om en offentligrättslig avgift som tas ut hos en studerande inte har betalts på
förfallodagen, får årlig dröjsmålsränta tas ut från förfallodagen med iakttagande av vad
som föreskrivs i räntelagen (633/1982). Avgiften är direkt utsökbar. Bestämmelser om in-
drivningen finns i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007).

————
Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2016.
Denna lag tillämpas vid antagning av studerande till utbildning som börjar den 1 augusti

2017 eller därefter.
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