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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till 
lag om ändring och temporär ändring av lagen om finan-
siering av undervisnings- och kulturverksamhet, lag om 
ändring av 12 a § i lagen om fritt bildningsarbete och lag 
om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om 
temporär ändring av lagen om finansiering av undervis-
nings- och kulturverksamhet 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås det att lagen 
om finansiering av undervisnings- och kul-
turverksamhet och lagen om fritt bildnings-
arbete ändras. 

De temporära bestämmelser i lagen om fi-
nansiering av undervisnings- och kulturverk-
samhet om hur priset per enhet ska räknas ut 
som är i kraft till utgången av 2015 ska änd-
ras så att det år 2014 inte görs justeringar en-
ligt förändringar i kostnadsnivån i de genom-
snittliga priserna per enhet för gymnasieut-
bildning, grundläggande yrkesutbildning, yr-
keshögskolor och grundläggande konstun-
dervisning som finansieras enligt antalet un-
dervisningstimmar, priset per enhet för sär-
skilda yrkesläroanstalter eller den finansie-
ring som beviljas med stöd av lagen om fi-
nansiering av undervisnings- och kulturverk-
samhet för de verksamheter som avses i la-
gen om grundläggande utbildning. Enligt för-
slaget ska ändringar i kostnadsnivån inte hel-
ler göras i fråga om de belopp som gäller 
övergångsperioden för finansieringssystemet 
för yrkesutbildningens och yrkeshögskolor-
nas investeringar. 

Till lagen fogas bestämmelser om sänkning 
av de genomsnittliga priserna per enhet för 
gymnasieutbildning och grundläggande yr-
kesutbildning år 2014. 

Den temporära bestämmelsen om priset per 
enhet för yrkesinriktad tilläggsutbildning ska 
ändras så att det belopp som används som 
grund vid beräkningen av priset per enhet år 
2014 är 91,2 procent av det genomsnittliga 
priset per enhet för grundläggande yrkesut-
bildning. 

Till bestämmelsen om priset per enhet för 
grundläggande yrkesutbildning ska fogas ett 
nytt moment, enligt vilket priset per enhet för 
en examensdel inom grundläggande yrkesut-
bildning som ordnas i form av läroavtalsut-
bildning ska vara lika stor som priset per en-
het för grundläggande yrkesutbildning som 
ordnas i form av läroavtalsutbildning när det 
läroavtal som ligger till grund för finansie-
ringen ingås för en person under 25 år utan 
examen efter slutförd lärokurs för den grund-
läggande utbildningen. 

Den spareffekt som riktats till teatrar, or-
kestrar och museer åren 2012—2015 görs 
permanent. Dessutom ska till lagen temporärt 
fogas en bestämmelse, enligt vilken det år 
2014 inte görs någon justering enligt kost-
nadsnivån i priserna per enhet för museer, te-
atrar och orkestrar. 

Till lagen fogas en temporär bestämmelse, 
enligt vilken det ska vara möjligt att avvika 
från lagens bestämmelser om statsunderstöd 
för anläggningsprojekt när det gäller huvud-
projektet för hundraårsjubileet av Finlands 
självständighet. 

Den temporära bestämmelsen om pris per 
enhet i lagen om fritt bildningsarbete ska 
ändras så att justeringar enligt förändringar i 
kostnadsnivån i priserna per enhet inte heller 
görs år 2014. 

Propositionen hänför sig till budgetproposi-
tionen för 2014 och avses bli behandlad i 
samband med den. 

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 
2014. 

————— 
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MOTIVERING 

1  Nuläge 

1.1 Lagen om finansiering av undervis-
nings- och kulturverksamhet 

Enligt 23 § i lagen om finansiering av un-
dervisnings- och kulturverksamhet 
(1705/2009), nedan finansieringslagen, ut-
färdas genom förordning av statsrådet årligen 
bestämmelser om de genomsnittliga priser 
per enhet för gymnasieutbildning, grundläg-
gande yrkesutbildning, yrkeshögskolor och 
grundläggande konstundervisning som läggs 
till grund för finansieringen för det följande 
året. I priserna per enhet beaktas enligt 54 § 
2 mom. i lagen om statsandel för kommunal 
basservice (1704/2009) bland annat 

1) uppskattade förändringar i statsandels-
åliggandenas omfattning och art, 

2) uppskattade förändringar i kostnadsni-
vån, och 

3) skillnaden mellan förändringen i den 
faktiska kostnadsnivån för året före det år 
som föregått finansåret och en i enlighet med 
2 punkten gjord uppskattning för det nämnda 
året. 

Statsandelen för gymnasieutbildning, 
grundläggande yrkesutbildning, yrkes-
högskolorna och grundläggande konstunder-
visning baseras på priset per enhet som räk-
nas ut per studerande för varje utbildnings-
form vart fjärde år utifrån de landsomfattan-
de faktiska driftskostnaderna och antalet stu-
derande. Kostnaderna tjänar i fyra år som 
grund för uträkningen av statsandelen. De 
genomsnittliga priserna per enhet som fast-
ställs årligen genom förordning av statsrådet 
justeras under mellanåren på det sätt som fö-
reskrivs i 23 §. Nuvarande priser per enhet 
för undervisnings- och kulturverksamhet har 
justerats enligt utbildnings- och verksamhets-
form på basis av 2009 års faktiska kostnader 
för år 2012, och de utgör grunden för beräk-
ningen av priserna per enhet också åren 
2013—2015. Inom varje utbildningsform be-
räknas priserna per enhet enligt utbildnings-
anordnare på basis av de genomsnittliga pri-
serna per enhet på det sätt som föreskrivs i 
24—26 § i finansieringslagen. På grund av 
sparåtgärderna inom statsfinanserna justera-

des de ovannämnda genomsnittliga priserna 
per enhet inte år 2013 enligt förändringarna i 
kostnadsnivån. Om detta har föreskrivits ge-
nom en temporär ändring av 23 a § i finansi-
eringslagen. År 2013 är det genomsnittliga 
priset per enhet bestämt per elev för gymna-
sieutbildningen 6 704,40 euro, för grundläg-
gande yrkesutbildning 11 137,20 euro, för 
yrkeshögskolorna 7 771,56 euro och för 
grundläggande konstundervisning 74,66 
euro. 

Priserna per enhet för yrkesinriktad till-
läggsutbildning per studerandeårsverke be-
räknas på basis av det genomsnittliga priset 
per enhet för yrkesutbildning på det sätt som 
anges i 27 § 1 mom. i finansieringslagen. Yr-
kesinriktad tilläggsutbildning finansieras i 
huvudsak av staten. En del av utbildningen 
betalas av de studerande och av arbetsgivare, 
av vilka avgifter kan tas ut. Kommunerna är 
enligt lag inte skyldiga att delta i finansie-
ringen av yrkesinriktad tilläggsutbildning. 

Undervisnings- och kulturministeriet fast-
ställer årligen det per studerandearbetsdag 
bestämda priset per enhet för särskilda yrkes-
läroanstalter enligt priset per enhet för det fö-
regående året justerat till den beräknade 
kostnadsnivån det år då priset per enhet till-
lämpas. 

Läroavtalsutbildningen är grundläggande 
yrkesutbildning eller yrkesinriktad tilläggs-
utbildning. Läroavtalsutbildning anordnas i 
huvudsak på arbetsplatser på basis av ett 
skriftligt anställningsavtal för viss tid, dvs. 
ett läroavtal. 

Priset per enhet för grundläggande yrkesut-
bildning som ordnas i form av läroavtalsut-
bildning är samma för alla utbildningsanord-
nare och det fastställs på basis av det genom-
snittliga priset per enhet för grundläggande 
yrkesutbildning. Priset per enhet för sådan 
grundläggande yrkesutbildning som ordnas i 
form av läroavtalsutbildning utgör 63,13 pro-
cent av det genomsnittliga priset per enhet 
för yrkesutbildning. 

Undervisnings- och kulturministeriet be-
stämmer årligen inom ramen för statsbudge-
ten priserna per enhet för sådan yrkesinriktad 
tilläggsutbildning som ordnas i form av läro-
avtalsutbildning, särskilt för utbildning som 
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förbereder för en yrkesexamen eller special-
yrkesexamen och särskilt för yrkesinriktad 
tilläggsutbildning som inte syftar till examen. 

År 2013 var priset per enhet för grundläg-
gande yrkesutbildning som ordnas i form av 
läroavtalsutbildning 7 030,91 euro inom den 
kommunala yrkesutbildningen och 7 396,52 
euro inom den privata yrkesutbildningen, 
3 268,70 euro för sådan utbildning som för-
bereder för yrkesexamen eller specialyrkes-
examen och 2 360,73 euro för annan yrkesin-
riktad tilläggsutbildning som inte syftar till 
examen och som genomförs i form av läroav-
talsutbildning. Priset per enhet för tilläggsut-
bildning är dessutom graderat enligt anordna-
rens resultat. Avläggande av en del av en 
grundexamen har ansetts utgöra yrkesinriktad 
tilläggsutbildning som inte syftar till examen. 

I lagen om statsandel för kommunal bass-
service (1704/2009) föreskrivs bland annat 
om bestämmande av den statsandel enligt ål-
dersklass som beviljas kommunerna för för-
skoleundervisning och grundläggande ut-
bildning. Statsandelen beviljas av finansmi-
nisteriet inom ramen för finansieringen av 
den kommunala basservicen. I finansierings-
lagen föreskrivs det om finansieringen till 
den del som statsandelen enligt lagen om 
statsandel för kommunal basservice inte 
täcker den verksamhet som anges i lagen om 
grundläggande utbildning. Enligt finansie-
ringslagen är den finansiering som beviljas 
för påbyggnadsundervisning inom den 
grundläggande utbildningen, förberedande 
undervisning som ordnas för invandrare före 
den grundläggande utbildningen, grundläg-
gande utbildning som ordnas för andra än lä-
ropliktiga samt för inledande av verksamhet 
som privat anordnare av grundläggande ut-
bildning via de koefficienter som anges i la-
gen bunden till hemkommunsersättningens 
grunddel som finansministeriet årligen beslu-
tar om separat för varje kommun. 

Finansieringen av grundläggande utbild-
ning som ordnas utomlands, den förhöjning 
som beviljas för de elever inom grundläg-
gande utbildning som omfattas av förlängd 
läroplikt och den tilläggsfinansiering som 
beviljas privata anordnare av grundläggande 
utbildning för elever som får skolhemsun-
dervisning är däremot, via de koefficienter 
som anges i finansieringslagen, bunden till 

det grundpris för grundläggande utbildning 
som fastställs årligen. 

De inbesparingar i statsfinanserna som 
krävdes genomfördes år 2013 med stöd av 
lagen om statsandel för kommunal basservice 
genom att statsandelsprocenten sänktes. För 
att utsträcka sparbetinget till finansieringen 
av förskoleundervisning och grundläggande 
utbildning som beviljas med stöd av finansie-
ringslagen har till lagen temporärt fogats en 
29 a §. På basis av paragrafen har från den 
verksamhet inom förskoleundervisning och 
grundläggande utbildning som är bunden till 
grundpriset för den grundläggande utbild-
ningen eller hemkommunsersättningens 
grunddel 2013 dragits av ett eurobelopp som 
motsvarar det statsandelsindex som ingår i 
grundpriset och hemkommunsersättningens 
grunddel. 

Enligt 35 § i finansieringslagen beräknas 
de priser per enhet som fastställs per kalkyle-
rat årsverke och som utgör grund för statsan-
delen för museer, teatrar och orkestrar vart 
fjärde år utifrån de totala riksomfattande 
kostnaderna för varje form av konst- och kul-
turinstitution. Undervisnings- och kulturmi-
nisteriet bestämmer priset per enhet i enlighet 
med den beräknade kostnadsnivån för fi-
nansåret och så att de förändringar i verk-
samhetens omfattning och art som föranleds 
av statens åtgärder beaktas i tillämpliga de-
lar. Som pris per enhet under andra år fast-
ställs det pris per enhet som fastställts för det 
föregående året justerat med förändringar i 
kostnadsnivån samt i verksamhetens omfatt-
ning och art. I den temporära 35 a § före-
skrivs om beräkningen av priset per enhet för 
museer, teatrar och orkestrar åren 2012—
2015. 

Med anläggningsprojekt avses byggande, 
förvärv eller grundlig reparation av lokaler 
som utgör en funktionell helhet, eller mot-
svarande åtgärder som berör sådana lokaler, 
samt anskaffning av lös egendom i samband 
med en sådan åtgärd, om åtgärdens beräkna-
de totalkostnader uppgår till minst det belopp 
som statsrådet fastställt genom förordning. 
Om statsunderstöd för anläggningsprojekt fö-
reskrivs i 5 kap. i finansieringslagen. 

Finansieringen av anläggningsprojekt sker i 
form av statsunderstöd. I statsbudgeten anvi-
sas årligen ett anslag för statsunderstöd för 
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anläggningsprojekt. Statsbidragsmyndighet 
vid projekt för anläggning av bibliotek är nä-
rings-, trafik- och miljöcentralen. Bestäm-
melser om projektplanen för anläggningspro-
jekt, fastställande av statsunderstödets max-
imibelopp, tillstånd att påbörja projekt, ansö-
kan om statsunderstöd, projektredovisning 
och finansieringsplanen för anläggningspro-
jekt finns i 37–42 § i finansieringslagen. 

Enligt 68 § i finansieringslagen ska det ge-
nomsnittliga priset per enhet för yrkesutbild-
ning och yrkeshögskolor höjas med skillna-
den mellan det belopp som hänför sig till 
övergångsperioden för finansieringssystemet 
för investeringar och de avskrivningar enligt 
bokföringen som gjorts av anordnare av ut-
bildning/huvudmännen för yrkeshögskolor-
na, om beloppet av avskrivningarna under-
skrider de i paragrafen angivna beloppen. 
Beloppen justeras årligen enligt de beräknade 
förändringarna i kostnadsnivån. På basis av 
den temporära 68 a § som fogats till lagen 
gjordes ingen justering av kostnadsnivån år 
2013. 

Enligt 69 § i finansieringslagen ska de årli-
ga statsandelar som beräknas per studerande 
och som före lagens ikraftträdande den 1 ja-
nuari 2006 har beviljats för anläggningspro-
jekt som hänför sig till yrkesutbildning eller 
yrkeshögskolor dras av vid beräkningen av 
de genomsnittliga priserna per enhet. Stats-
andelarna betalas i form av s.k. efterhandsfi-
nansiering. I praktiken görs avdraget från det 
belopp som avses i 68 §. 
 
1.2 Lagen om fritt bildningsarbete 

I 11 § i lagen om fritt bildningsarbete 
(632/1998) föreskrivs om beräkning av priset 
per enhet för folkhögskolor, idrottsutbild-
ningscenter, sommaruniversitet och studie-
centraler och av det genomsnittliga priset per 
enhet för medborgarinstitut. Enligt 11 och 12 
§ beaktas vid beräkningen av priserna per 
enhet förändringen i kostnadsnivån och i 
verksamhetens omfattning och art med iakt-
tagande i tillämpliga delar av 54 § 2 mom. 
och 57 § i lagen om statsandel för kommunal 
basservice. På grund av sparåtgärderna inom 
statsfinanserna gjordes inga indexjusteringar 
i statsandelarna för det fria bildningsarbetets 
läroanstalter år 2013 med stöd av 12 a §, som 

temporärt fogats till lagen om fritt bildnings-
arbete 
 
2  Bedömning av nuläget  

2.1 Lagen om finansiering av undervis-
nings- och kulturverksamhet  

Enligt statsrådets beslut av den 27 mars 
2013 om ramarna för statsfinanserna 2014—
2017 ska indexhöjningarna av statsandelarna 
inom undervisnings- och kulturministeriets 
förvaltningsområde inte göras år 2014. 

Vad gäller finansministeriets förvaltnings-
område ingår i regeringens tredje rambeslut 
som ett led i åtgärderna för att balansera 
statsfinanserna bland annat ett förslag om att 
statsandelsprocenten för kommunal basservi-
ce ska sänkas så att dess minskande inverkan 
på statens utgifter ökar med 237 miljoner 
euro från det belopp på 125 miljoner euro 
som tidigare angetts, dvs. på årsnivå ökar till 
sammanlagt 362 miljoner euro år 2014. Av-
sikten är att statsandelarna ska minskas ge-
nom en sänkning av den statsandelsprocent 
som fastställs i 55 § i lagen om statsandel för 
kommunal basservice. De priser per enhet för 
grundläggande utbildning som ska fastställas 
med stöd av finansieringslagen är med stöd 
av lagen om statsandel för kommunal basser-
vice via koefficienter bundna till det grund-
pris för grundläggande utbildning som fast-
ställs årligen eller till hemkommunersätt-
ningens grunddel som finansministeriet be-
slutar om för var och en kommun. Avsikten 
är att man inom finansministeriets förvalt-
ningsområde ska justera dessa enligt kost-
nadsnivån 2014 och 2015. Av denna orsak 
bör det i finansieringslagen tas in en undan-
tagsbestämmelse om justering av kostnadsni-
vån. Enligt den ska den höjning som gjorts 
på grund av förändringen i kostnadsnivån 
2014 dras av från de priser per enhet som är 
bundna till grundpriset för grundläggande ut-
bildning och till hemkommunersättningens 
grunddel. Detta ska förutom 2014 även göras 
2015. 

Som ett led i åtgärderna för att balansera 
statsfinanserna inriktas enligt regeringspro-
grammet och rambesluten för statsfinanserna 
(5.10.2011 och 4.4.2012) sparåtgärder på 
gymnasieutbildningen till ett belopp av 37 
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miljoner euro på 2015 års nivå och på den 
grundläggande yrkesutbildningen till ett be-
lopp av 49 miljoner euro på 2015 års nivå. 

Sparkravet gällande gymnasieutbildningen 
och den grundläggande yrkesutbildningen 
genomförs stegvis från år 2014 så, att den 
statliga finansieringen av gymnasieutbild-
ningen minskar med 15 miljoner euro år 
2014. Inom den grundläggande yrkesutbild-
ningen är sparkravet sammanlagt 25 miljoner 
euro år 2014. Sparkravet minskas av anslaget 
på 13 miljoner euro för genomförande av 
ungdomsgarantin år 2014 inom den grund-
läggande yrkesutbildningen. 

Åren 2013 och 2014 genomförs inbespar-
ingar inom läroavtalsutbildningen på sam-
manlagt 31 miljoner euro, varav 9,1 miljoner 
euro år 2014. Enligt regeringens ställningsta-
gande vid sin halvtidsöversyn stöder reger-
ingen de ungas lärande i arbetet genom en 
utvidgning av läroavtalsutbildningen och ge-
nom att skapa en mer flexibel modell för 
unga att kombinera utbildning och arbete. 
Åtgärderna inriktas på unga under 25 år utan 
examen efter lärokursen för den grundläg-
gande utbildningen. Den arbetsgrupp som 
undervisningsministern tillsatte i mars 2013 
föreslog bland annat att man ska främja av-
läggande av en del av yrkesinriktad grundex-
amen genom läroavtalsutbildning så att av-
läggande av en del av examen ska genomfö-
ras till priset per enhet för läroavtalsutbild-
ning som syftar till examen. I rambeslutet av 
den 27 mars 2013 anvisades tilläggsfinansie-
ring för läroavtalsutbildning och utvecklande 
av inlärning i arbetet till ett sammanlagt be-
lopp av 17,8 miljoner euro åren 2014—2015. 

Ett sparkrav riktas mot yrkesinriktad till-
läggsutbildning så att den utgiftsbesparing 
som regeringen beslutat om är 4,1 miljoner 
euro år 2014. För att genomföra besparingen 
har till 27 a § i finansieringslagen fogats en 
temporär bestämmelse som trädde i kraft re-
dan från ingången av 2013 och enligt vilken 
priserna per enhet för yrkesinriktad tilläggs-
utbildning beräknas utgående från ett belopp 
som år 2013 är 92,6 procent och år 2014 är 
89,8 procent av det genomsnittliga priset per 
enhet för grundläggande yrkesutbildning. 
Procenttalet för priset per enhet för 2014 i 
bestämmelsen grundades på 2013 års genom-
snittliga pris per enhet för grundläggande yr-

kesutbildning och det sparmål som fastställts 
för 2014. Eftersom det föreslås att det ge-
nomsnittliga priset per enhet för grundläg-
gande yrkesutbildning ska ändras så att det år 
2014 är lägre än det var 2013, måste också 
den temporärt fastställda procent som an-
vänds vid fastställandet av priset per enhet 
för 2014 ändras på motsvarande sätt. 

I 35 a §, som trädde i kraft vid ingången av 
2012, föreskrivs om beräkningen av priset 
per enhet för museer, teatrar och orkestrar 
åren 2012—2015. Enligt den sänktes priserna 
per enhet år 2012 så att besparingen uppgick 
till 5 miljoner euro för museernas och sam-
manlagt 5 miljoner euro för teatrarnas och 
orkestrarnas del. 

År 2012 genomfördes besparingen genom 
att priset per enhet för museer sänktes med 9 
460 euro, priset per enhet för teatrar med 3 
675 euro och priset per enhet för orkestrar 
med 3 643 euro. Som pris per enhet för 2013 
fastställdes det föregående årets pris per en-
het justerat med förändringar i kostnadsnivån 
samt i verksamhetens omfattning och art 
samt med avdrag för ovan nämnda eurobe-
lopp. Enligt paragrafen fastställs också 2014 
och 2015 års pris per enhet enligt denna prin-
cip. 

För att hållbarhetsgapet inom den offentli-
ga ekonomin och utvecklingen vad gäller sta-
tens skuldsättning ska hållas under kontroll 
ska de inbesparingar som gäller statsandelar-
na och statsunderstöden för teatrar, orkestrar 
och museer enligt beslutet om ramarna för 
statsfinanserna fortsätta efter 2015 genom att 
man ändrar den temporära sparlagen till per-
manent. Dessutom ska också indexjustering-
arna av statsandelarna för museer, teatrar och 
orkestrar lämnas ogjorda. Indexjusteringen år 
2013 finansierades med tippningsvinstmedel. 

I rambeslutet för 2014–2017 har regeringen 
beslutat vidta åtgärder för finansiering av 
hundraårsjubileet av Finlands självständighet 
under ramperioden. Finanspolitiska minister-
utskottet förordade den 11 juni 2013 att pro-
jektet för anläggning av Helsingfors stads 
centrumbibliotek ska bli huvudprojekt för 
hundraårsjubileet av Finlands självständig-
het. Regeringen har vid förhandlingarna om 
statsbudgeten för 2014 kommit överens om 
att projektet för anläggning av Helsingfors 
stads centrumbibliotek ska utgöra huvudpro-
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jekt för hundraårsjubileet av Finlands själv-
ständighet, för vilket det i budgetpropositio-
nen för 2014 föreslås en fullmakt på 30 mil-
joner euro. 

Projektet för anläggning av Helsingfors 
stads centrumbibliotek avviker till sin karak-
tär och tidtabell från andra anläggningspro-
jekt som gäller allmänna bibliotek. Finansie-
ringslagens bestämmelser om anläggnings-
projekt kan således inte till alla delar fullt ut 
tillämpas på det anläggningsprojekt som ska 
utgöra huvudprojekt för hundraårsjubileet av 
Finlands självständighet. Av denna orsak är 
det skäl att till finansieringslagen foga en 
temporär bestämmelser enligt vilken det ska 
vara möjligt att avvika från bestämmelserna 
om anläggningsprojekt. 
 
2.2 Lagen om fritt bildningsarbete 

I enlighet med ovan nämnda beslut om ra-
marna för statsfinanserna gäller beslutet att 
inte göra någon indexhöjning statsandelarna 
för undervisnings- och kulturministeriets för-
valtningsområde. Därför ska undantagsbe-
stämmelsen om indexhöjningarna enligt för-
slaget ändras till att gälla även de priser per 
enhet som med stöd av lagen om fritt bild-
ningsarbete ska fastställas för folkhögskolor, 
medborgarinstitut, sommaruniversitet, stu-
diecentraler och idrottsutbildningscenter för 
2014. 
 
3  Föreslagna ändringar 

3.1 Lagen om finansiering av undervis-
nings- och kulturverksamhet 

Den 23 a § som temporärt fogats till lagen 
ska ändras. Till paragrafens 1 mom. fogas en 
bestämmelse, enligt vilken det inte heller år 
2014 ska göras några ändringar i de genom-
snittliga priserna per enhet i enlighet med de 
beräknade förändringarna i kostnadsnivån 
som avses i 54 § 2 mom. 2 punkten i lagen 
om statsandel för kommunal basservice. Ef-
tersom priserna per enhet för 2016 beräknas 
och justeras enligt 2013 års faktiska drifts-
kostnader för de utbildningsformer som av-
ses i paragrafen, behövs inget omnämnande 
av att skillnaden mellan 2014 års faktiska 

kostnadsnivå och uppskattningen för 2014 
inte ska beaktas år 2016. 

I det nya 2 mom. i 23 a § föreskrivs om den 
procent med vilken det genomsnittliga priset 
per enhet för gymnasieutbildning ska sänkas 
år 2014. Utöver att det inte görs någon juster-
ing enligt förändringen i kostnadsnivån sänks 
den statliga finansieringen av gymnasieut-
bildningen med 15 miljoner euro år 2014. 
Beloppet är 4,1814 procent mindre än 2013 
års genomsnittliga pris per enhet för gymna-
sieutbildning. Vid beräkningen av avdrags-
procenten för det genomsnittliga priset per 
enhet beaktas inte 2014 års tillägg på grund 
av förändringar i verksamhetens omfattning 
och art. 

I det nya 3 mom. i 23 a § föreskrivs om den 
procent med vilken det genomsnittliga priset 
per enhet för yrkesutbildning ska sänkas år 
2014. Utöver att det inte görs någon justering 
enligt förändringen i kostnadsnivån genom-
förs i enlighet med rambesluten för statsfi-
nanserna en inbesparing på 11 miljoner euro 
i priset per enhet för grundläggande yrkesut-
bildning år 2014 jämfört med 2013 års bud-
get. Det genomsnittliga priset per enhet för 
yrkesutbildning är 1,605 procent lägre år 
2014 jämfört med det genomsnittliga pris per 
enhet som fastställts för 2013. När avdraget 
beräknas beaktas inte inverkan på det ge-
nomsnittliga priset per enhet av den i 68 § 
avsedda skillnaden mellan avskrivningarna 
enligt bokföringen och den s.k. garantisum-
man och de s.k. efterhandsfinansierade stats-
andelar som enligt lagens 69 § ska dras av 
från den. 

Att man avstår från att beakta förändringen 
i kostnadsnivån och sänkningen av det ge-
nomsnittliga priset per enhet för grundläg-
gande yrkesutbildning återspeglas också i 
priset per enhet för yrkesinriktad tilläggsut-
bildning och i priset per enhet för grundläg-
gande yrkesutbildning som ordnas i form av 
läroavtalsutbildning och tillägg för inter-
natskola, vilka bestäms utifrån det genom-
snittliga priset per enhet för grundläggande 
yrkesutbildning. Att det inte görs någon ju-
stering på grund av förändringen i kostnads-
nivån inverkar dessutom på priset per enhet 
för särskilda yrkesläroanstalter. 

Som ett led i verkställandet av ungdomsga-
rantin föreslås i enlighet med beslutet om 
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ramarna för statsfinanserna att det till lagens 
25 § ska fogas ett nytt 7 mom. I det ska före-
skrivas om priset per enhet för en del av en 
yrkesinriktad grundexamen, när läroavtal in-
gås för en person under 25 år utan examen 
efter slutförd lärokurs för den grundläggande 
utbildningen. Då är priset per enhet detsam-
ma som för grundläggande yrkesutbildning 
som ordnas i form av läroavtalsutbildning. 
Avsikten är att utbildningsanordnaren på ett 
mera täckande sätt än nu ska sörja för unga 
läroavtalsstuderandes handledning och stöd. 
Målet är att främja uppkomsten av läroavtal 
för unga under 25 år. 

Vad gäller yrkesinriktad tilläggsutbildning 
ska den temporära bestämmelsen i 27 a § 
ändras så att det belopp som år 2014 används 
som grund vid beräkningen av priset per en-
het för yrkesinriktad tilläggsutbildning är 
91,2 procent av det genomsnittliga priset per 
enhet för grundläggande yrkesutbildning. 

I 29 a §, som det föreslås att ska ändras 
temporärt, föreskrivs om den minskning som 
ska göras i priserna per enhet för grundläg-
gande utbildning 2014 och 2015. Minskning-
en ska göras på den höjning som orsakas av 
ändringen i kostnadsnivån 2014. De verk-
samheter som finansieras enligt 11—13 § är, 
med stöd av 38 § i lagen om statsandel för 
kommunal basservice, bundna till hemkom-
munsersättningens grunddel som finansmini-
steriet beslutar om. De verksamheter som fi-
nansieras enligt 14 §, 15 § 2 mom. och 18 § 
är, med stöd av 54 § 1 mom. i sistnämnda 
lag, bundna till det grundpris för grundläg-
gande utbildning som ska fastställas genom 
förordning av statsrådet. Eftersom avsikten är 
att kostnadsnivån för hemkommunsersätt-
ningens grunddel och grundpriset för grund-
läggande utbildning ska justeras 2014, före-
slås det att den höjning som orsakas av änd-
ringen i kostnadsnivån 2014 utöver år 2014 
också år 2015 ska dras av från de priser per 
enhet som är bundna till grundpriset för 
grundläggande utbildning och hemkom-
munsersättningens grunddel. 

Priserna per enhet för museer, teatrar och 
orkestrar beräknas vart fjärde år på basis av 
de faktiska kostnaderna. För åren 2012—
2015 har priset per enhet beräknats på basis 
av de faktiska totala kostnaderna för 2009. 
Priset per enhet ses över nästa gång för åren 

2016—2019 på basis av de faktiska kostna-
derna för 2013. Det pris per enhet som 2012 
och 2013 använts som grund för statsandelen 
har genom sparlagen sänkts så, att de stats-
andelar som betalats för inrättningarnas 
driftskostnader sammanlagt varit tio miljoner 
euro per år lägre än den kalkylerade nivån. 
Sänkningarna av statsandelarna har således 
påverkat de faktiska kostnaderna för 2013 
och därigenom i form av en nivåsänkning 
också priset per enhet för åren 2016—2019. 

På basis av det ovanstående ändras gällan-
de 35 a §. Eftersom statsandelen inom 
statsandelssystemet räknas ut kalkylmässigt, 
kan också sparverkan anses bli permanent i 
samband med den kalkylerade kostnadsju-
steringen, och det är därför inte längre nöd-
vändigt att särskilt föreskriva om detta. För-
farandet hindrar en kumulering av sparver-
kan i samband med justering av priserna per 
enhet. 

I paragrafen föreskrivs om beräkning av 
priset per enhet för museer, teatrar och or-
kestrar åren 2014 och 2015. Enligt 1 mom. 
ska priset per enhet år 2014 inte justeras en-
ligt förändringarna i kostnadsnivån. Föränd-
ringarna i kostnadsnivån ska enligt 2 mom. 
däremot beaktas år 2015. Från 2016 beräknas 
priserna per enhet för museer, teatrar och or-
kestrar på normalt sätt enligt gällande 35 §. 

Till lagen fogas temporärt en ny 43 a §. I 
den ingår ett bemyndigande att genom för-
ordning av statsrådet med avvikelse från det 
som anges i lagens 5 kap. bestämma om vill-
koren för, ansökan om och utbetalning av 
statsunderstöd för det anläggningsprojekt 
som utsetts till huvudprojekt för hundraårs-
jubileet av Finlands självständighet. Detta 
projekt utgörs av anläggningen av Helsing-
fors stads centrumbibliotek. 

Avsikten är att genom förordning av stats-
rådet bestämma att undervisnings- och kul-
turministeriet ska vara statsbidragsmyndighet 
i fråga om anläggningsprojektet och att stats-
understöd ska sökas hos undervisnings- och 
kulturministeriet. Dessutom ska genom för-
ordningen bestämmas om detaljer i anslut-
ning till anläggningsprojektets statsunder-
stödsförfarande, såsom t.ex. projektplanen 
och ansökan om liksom beviljande och utbe-
talning av statsunderstöd, projektredovisning 
och avbrytande av utbetalning. 
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Den 68 a § som temporärt fogades till la-
gen vid ingången av 2013 ska ändras så att i 
de belopp som nämns i 68 §, dvs. den garan-
tihöjning som beror på ändring av invester-
ingssystemet, inte heller år 2014 ska göras 
någon justering enligt de beräknade föränd-
ringarna i kostnadsnivån vid beräkningen av 
det genomsnittliga priset per enhet för anord-
nare av yrkesutbildning och yrkeshögskolor. 
 
3.2 Lagen om ändring av ikraftträdan-

debestämmelsen i lagen om tempo-
rär ändring av lagen om finansiering 
av undervisnings- och kulturverk-
samhet 

I lag 992/2012 föreskrivs att giltighetstiden 
för 27 a § i finansieringslagen från 2013 med 
avvikelse från övriga temporära bestämmel-
ser ska löpa ut redan den 31 december 2014. 
Avsikten är dock att giltighetstiden också för 
den paragrafen ska fortsätta till utgången av 
2015. Av denna anledning och för att undvi-
ka att det samtidigt finns två gällande be-
stämmelser med olika giltighetstid föreslås 
att lagens ikraftträdandebestämmelse ändras. 
 
3.3 Lagen om fritt bildningsarbete 

Det föreslås att 12 a § i lagen om fritt bild-
ningsarbete ska ändras temporärt. Enligt pa-
ragrafen beaktas inte heller år 2014 de juster-
ingar av kostnadsnivån som avses i 54 § 2 
mom. 1 och 2 punkten i lagen om statsandel 
för kommunal basservice vid bestämmande 
av de i 11 § avsedda priserna per enhet för 
folkhögskolor, sommaruniversitet, studiecen-
traler och idrottsutbildningscenter och vid 
fastställande av de genomsnittliga priserna 
per enhet för medborgarinstitut. 
 
4  Proposit ionens konsekvenser 

4.1 Ekonomiska konsekvenser 

De konsekvenser för statsandelarna för un-
dervisnings- och kulturministeriets förvalt-
ningsområde som beror på att justeringar en-
ligt förändringar i kostnadsnivån inte görs 
uppgår till sammanlagt ca 54,35 miljoner 
euro, vilket har beaktats i budgetpropositio-
nen för 2014. Den allmänbildande utbild-

ningens (gymnasier samt grundläggande 
konstundervisning och grundläggande ut-
bildning enligt finansieringslagen) andel av 
beloppet är ca 16,31 miljoner euro, yrkesut-
bildningens andel ca 16,44 miljoner euro, det 
fria bildningsarbetets andel ca 3,74 miljoner 
euro och den yrkesinriktade vuxenutbild-
ningens (yrkesinriktad tilläggsutbildning, lä-
roavtalsutbildning, kompetensprogrammet 
för unga vuxna och särskilda yrkesläroanstal-
ter) andel ca 5,40 miljoner euro. Yrkes-
högskolornas andel av indexjusteringarna 
uppgår 2014 till ca 9 miljoner euro. 

Sparmålet för den statliga finansieringen av 
gymnasieutbildning år 2014 är 15 miljoner 
euro, där även det uppskattade antalet stude-
rande har beaktats. För år 2014 innebär detta 
att det genomsnittliga priset per enhet sänks 
med 4,1814 procent jämfört med det genom-
snittliga priset per enhet för 2013. I denna 
procent har inte beaktats förändringar i verk-
samhetens omfattning och art. Förutom sta-
tens finansiering minskar sänkningen av det 
genomsnittliga priset per enhet för gymna-
sieutbildning även kommunernas finansie-
ring. Sänkningen av det genomsnittliga priset 
per enhet för gymnasieutbildning beräknas 
sänka statens och kommunernas finansiering 
med sammanlagt 35,8 miljoner euro år 2014. 

Sparmålet för den statliga finansieringen 
genom priset per enhet för yrkesutbildning år 
2014 är ca 11 miljoner euro. För år 2014 in-
nebär detta att det genomsnittliga priset per 
enhet sänks med ca 1,605 procent jämfört 
med det genomsnittliga priset per enhet för 
2013. I denna procent har inte beaktats skill-
naden mellan garantisumman för invester-
ingar och avskrivningarna enligt bokföringen 
och inverkan av de s.k. efterhandsfinansiera-
de statsandelar som ska dras av från den på 
det genomsnittliga priset per enhet. Inbespar-
ingar genomförs dessutom genom att stude-
randeantalet minskas. 

Sänkningen av det genomsnittliga priset 
per enhet för yrkesutbildning minskar även 
kommunernas finansieringsandel. Sänkning-
en av det genomsnittliga priset per enhet för 
yrkesutbildning beräknas sänka statens och 
kommunernas finansiering med sammanlagt 
26 miljoner euro. 

Ändringen i koefficienten för priset per en-
het för yrkesinriktad tilläggsutbildning får 
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som följd att den statliga finansieringen av 
tilläggsutbildning efter de ovan beskrivna 
ändringarna som påverkar priset per enhet för 
grundläggande yrkesutbildning minskar med 
4,1 miljoner euro år 2014 i överensstämmel-
se med statsbudgeten. 

År 2014 verkställs 1,48 miljoner euro av 
inbesparingen inom yrkesutbildning som 
ordnas i form av läroavtalsutbildning genom 
en nedskärning av priset per enhet för grund-
läggande yrkesutbildning. Då det genom-
snittliga priset per enhet för grundläggande 
yrkesutbildning sjunker år 2014, påverkar det 
priset per enhet för grundläggande yrkesut-
bildning som ordnas i form av läroavtalsut-
bildning. 

Betalningen av priset per enhet för en del 
av en yrkesinriktad grundexamen som ordnas 
i form av läroavtalsutbildning till priset per 
enhet för grundläggande yrkesutbildning som 
ordnas i form av läroavtalsutbildning när det 
läroavtal som ligger till grund för finansie-
ringen ingås för en person under 25 år utan 
examen efter slutförd lärokurs för den grund-
läggande utbildningen ökar de årliga kostna-
derna med uppskattningsvis 5,4 miljoner 
euro. Av detta är statens andel 2,3 miljoner 
euro och kommunernas andel 3,1 miljoner 
euro. 

Den permanenta inbesparingen i priset per 
enhet för museer, teatrar och orkestrar mins-
kar de statsandelar som betalas till huvud-
männen för kulturinstitutioners driftskostna-
der med tio miljoner euro per år. 

I statens budgetproposition för 2014 före-
slås en fullmakt på 30 miljoner euro för ett 
projekt för anläggning av Helsingfors stads 
centrumbibliotek, som utsetts till huvudpro-
jekt för hundraårsjubileet av Finlands själv-
ständighet. 
 
4.2 Konsekvenser för kommunerna, ut-

bildningsanordnare och huvudmän 
för läroanstalter 

Propositionen har inga konsekvenser för 
kostnadsfördelningen mellan staten och 
kommunerna. De föreslagna ändringarna 
sänker såväl statens som kommunernas fi-
nansieringsandel. Till följd av att justeringar 
enligt kostnadsnivån inte görs blir kommu-
nerna som ordnar utbildning och andra ut-

bildningsanordnare och huvudmännen för lä-
roanstalterna tvungna att ännu år 2014 anpas-
sa sin verksamhet till nivån för statsandelarna 
2012. 

Dessutom förutsätter det sänkta priset per 
enhet att utbildningsanordnarna anpassar 
verksamheten till de resurser som står till för-
fogande, att verksamheten effektiviseras, att 
kostnaderna sänks och att det vidtas åtgärder 
för en strukturell utveckling av nätet av ut-
bildningsanordnare. 

Till följd av ändringen i priset per enhet för 
yrkesinriktad tilläggsutbildning blir anord-
narna av yrkesinriktad tilläggsutbildning 
tvungna att anpassa sin verksamhet till ansla-
gen i budgetpropositionen. 

Avläggande av en del av examen i form av 
läroavtalsutbildning till priset per enhet för 
läroavtalsutbildning som syftar till examen 
ökar utbildningsanordnarens resurser att 
stödja handledningen och stödet för lärande 
på arbetsplatsen. 
 
5  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts vid undervis-
nings- och kulturministeriet. Propositionen 
har behandlats i delegationen för kommunal 
ekonomi och kommunalförvaltning. 
 
6  Samband med andra proposit io-

ner 

De minskningar som görs i priserna per 
enhet för förskoleundervisning och grund-
läggande utbildning hänför sig till regering-
ens proposition med förslag till lag om änd-
ring av lagen om statsandel för kommunal 
basservice, som kommer att överlämnas till 
riksdagen. 

Propositionen hänför sig till budgetproposi-
tionen för 2014 och avses bli behandlad i 
samband med den. 
 
7  Ikraftträdande 

Lagarna föreslås träda i kraft vid ingången 
av 2014. Avsikten är att de föreslagna änd-
ringarna ska beaktas på förhand när de ge-
nomsnittliga priserna per enhet för undervis-
nings- och kulturverksamhet bestäms och 
priserna per enhet fastställs och när under-
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visnings- och kulturverksamheten och läro-
anstalterna inom det fria bildningsarbetet be-
viljas finansiering för 2014. 

Lagarna är, med undantag av 25 § i finan-
sieringslagen, temporära och gäller till och 

med den 31 december 2015. Den nya 43 a § 
ska dock gälla till utgången av 2019. 
 

Med stöd av det som anförts ovan före-
läggs riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 

1. 

Lag 

om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kultur-
verksamhet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) 23 a, 

27 a, 29 a, 35 a och 68 a §, 
sådana de lyder, 23 a, 27 a, 29 a och 68 a § i lag 995/2012 samt 35 a § i lag 1511/2011, och 
fogas till 25 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1511/2011, ett nytt 7 mom. och temporärt 

till lagen en ny 43 a § som följer: 
 

23 a § 

Beräkning av de genomsnittliga priserna per 
enhet för gymnasieutbildning, grundläggan-

de yrkesutbildning, yrkeshögskolor och 
grundläggande konstundervisning åren 

2013—2015 

De justeringar på basis av förändringar i 
kostnadsnivån som avses i 54 § 2 mom. 2 
och 3 punkten i lagen om statsandel för 
kommunal basservice och som avser åren 
2013 och 2014 ska, med avvikelse från 23 §, 
inte beaktas när bestämmelser utfärdas om de 
genomsnittliga priserna per enhet för gymna-
sieutbildning, grundläggande yrkesutbild-
ning, yrkeshögskolor och grundläggande 
konstundervisning. När bestämmelser utfär-
das om de ovannämnda priserna per enhet 
ska den justering enligt nämnda 3 punkt som 
avser år 2015 inte beaktas. 

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. om 
hur det genomsnittliga priset per enhet för 
gymnasieutbildning ska beräknas, är år 2014 
det genomsnittliga priset per enhet 4,1814 
procent lägre än det genomsnittliga priset per 
enhet för 2013. Den förhöjning av det ge-
nomsnittliga priset per enhet som görs på 
grund av förändringar i verksamhetens om-
fattning och art ska dock inte beaktas. 

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. om 
hur det genomsnittliga priset per enhet för 
grundläggande yrkesutbildning ska beräknas, 
är år 2014 det genomsnittliga priset per enhet 
1,605 procent lägre än det genomsnittliga 
priset per enhet för 2013. När minskningen 

beräknas ska den förhöjning av det genom-
snittliga priset per enhet som avses i 68 § inte 
beaktas och detsamma gäller det avdrag från 
det genomsnittliga priset som ska göras en-
ligt 69 §. 
 

25 § 

Priserna per enhet för grundläggande yrkes-
utbildning 

— — — — — — — — — — — — — —  
Priset per enhet också för en del av en ex-

amen inom sådan grundläggande yrkesut-
bildning som ordnas i form av läroavtalsut-
bildning bestäms enligt 6 mom. när det läro-
avtal som finansieringen baserar sig på ingås 
för en person under 25 år som saknar examen 
efter att ha slutfört den grundläggande ut-
bildningens lärokurs. 
 

27 a § 

Beräkning av priserna per enhet för yrkesin-
riktad tilläggsutbildning och särskilda yrkes-

läroanstalter åren 2013—2015 

Med avvikelse från bestämmelserna i 27 § 
1 mom. om beräkning av priserna per stude-
randeårsverke och per enhet för yrkesinriktad 
tilläggsutbildning, beräknas priserna per en-
het för yrkesinriktad tilläggsutbildning ut-
ifrån ett belopp som år 2013 är 92,6 procent 
och år 2014 är 91,2 procent av det genom-
snittliga pris per enhet för grundläggande yr-
kesutbildning som avses i 23 §. 



 RP 115/2013 rd  
  

 

13 

Med avvikelse från bestämmelserna i 27 § 
4 mom. om justering av priserna per enhet 
för särskilda yrkesläroanstalter enligt den 
uppskattade kostnadsnivån det år då priserna 
per enhet tillämpas, beaktas vid justering av 
priserna per enhet åren 2013 och 2015 inte 
den justering som görs till följd av en föränd-
ring i kostnadsnivån år 2013 och vid juster-
ing av priserna per enhet år 2014 beaktas inte 
den justering som görs till följd av en föränd-
ring i kostnadsnivån år 2014. 
 

29 a § 

Beräkning av priserna per enhet för grund-
läggande utbildning åren 2013—2015 

När de priser per enhet för grundläggande 
utbildning som avses i 29 § fastställs ska den 
förhöjning som följer av förändringar i kost-
nadsnivån dras av från grunddelen av hem-
kommunsersättningen och grundpriset för 
grundläggande utbildning så att den förhöj-
ning som baserar sig på förändringar år 2013 
dras av åren 2013—2015 och den förhöjning 
som  baserar sig på av förändringar år 2014 
dras av åren 2014 och 2015. 
 

35 a § 

Beräkning av priset per enhet för museer, te-
atrar och orkestrar åren 2014 och 2015 

Med avvikelse från 35 § bestäms priset per 
enhet för museer, teatrar och orkestrar år 
2014 så att föregående års pris per enhet ju-
steras med de förändringar i verksamhetens 
omfattning och art som avses i 35 § 1 mom. 
och det erhållna talet minskas med följande 
belopp: 

1) för museer 9 460 euro 
2) för teatrar 3 675 euro, 
3) för orkestrar 3 643 euro. 

År 2015 beräknas priserna per enhet i öv-
rigt på det sätt som anges i 1 mom., men så 
att även de förändringar i kostnadsnivån som 
avses i 35 § 1 mom. beaktas innan avdragen 
görs. 
 

5 kap. 

Statsunderstöd för anläggningsprojekt 

43 a § 

Statsunderstöd åren 2014–2019 för huvud-
projektet för hundraårsjubileet av Finlands 

självständighet 

Med avvikelse från vad som i detta kapitel 
föreskrivs om statsunderstöd för anlägg-
ningsprojekt, bestäms om villkoren för, an-
sökan om och utbetalning av statsunderstöd 
åren 2014—2019 för huvudprojektet för 
hundraårsjubileet av Finlands självständighet 
genom förordning av statsrådet. 
 

68 a § 

Beräkning av beloppet av avskrivningar för 
yrkesutbildning och yrkeshögskolor åren 

2013—2015 

Med avvikelse från det som bestäms i 68 § 
om en årlig justering av de belopp som 
nämns i den paragrafen enligt de uppskattade 
förändringarna i kostnadsnivån, justeras be-
loppen inte 2013 och 2014 och inte heller 
2015 enligt förändringen av den uppskattade 
och den faktiska kostnadsnivån år 2013. 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den    2014. 
Lagens 43 a § gäller till och med den 31 

december 2019. 
 

————— 
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2. 

Lag 

om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av lagen om finan-
siering av undervisnings- och kulturverksamhet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kultur-

verksamhet (995/2012) ikraftträdandebestämmelsen som följer: 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013 

och gäller till och med den 31 december 
2015. 

——— 
Denna lag träder i kraft den           20  . 

 
————— 
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3. 

Lag 

om ändring av 12 a § i lagen om fritt bildningsarbete 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) 12 a §, sådan den lyder i lag 996/2012, 

som följer: 
 

12 a § 

Beräkning av priserna per enhet för fritt 
bildningsarbete åren 2013—2015 

Med avvikelse från det som bestäms i 11 § 
1 mom. och 12 § om beaktande av kostnads-
nivån vid bestämmande av de priser per en-
het som avses i 11 § samt vid utfärdande av 
bestämmelser om det genomsnittliga priset 
per enhet för medborgarinstitut, ska i priser-

na per enhet och i det genomsnittliga priset 
per enhet för medborgarinstituten inte beak-
tas de justeringar i kostnadsnivån enligt 54 § 
2 mom. 2 och 3 punkten i lagen om stadsan-
del för kommunal basservice som avser åren 
2013 och 2014 och inte heller den justering 
enligt nämnda 3 punkt som avser år 2015. 

——— 
Denna lag träder i kraft den           20  . 
 

————— 
 

Helsingfors den 16 september 2013 

 
 

Statsminister 

JYRKI KATAINEN 

 
 
 
 

Undervisningsminister Krista Kiuru 
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Bilaga 
Parallelltext 

1. 

Lag 

om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kultur-
verksamhet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) 23 a, 

27 a, 29 a, 35 a och 68 a §, 
sådana de lyder, 23 a, 27 a, 29 a och 68 a § i lag 995/2012 samt 35 a § i lag 1511/2011, och 
fogas till 25 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1511/2011, ett nytt 7 mom. och temporärt 

till lagen en ny 43 a § som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

23 a § 

Beräkning av de genomsnittliga priserna per 
enhet för gymnasieutbildning, grundläggande 
yrkesutbildning, yrkeshögskolor och grund-
läggande konstundervisning åren 2013 och 

2015 

Med avvikelse från 23 § 1 mom. beaktas 
inte 2013 de justeringar enligt förändringarna 
i kostnadsnivån som avses i 54 § 2 mom. 2 
och 3 punkten i lagen om statsandel för 
kommunal basservice när de genomsnittliga 
priserna per enhet för gymnasieutbildning, 
grundläggande yrkesutbildning, yrkeshögsko-
lor och grundläggande konstundervisning be-
stäms, och den justering som avses i nämnda 
3 punkt beaktas inte heller 2015. 

23 a § 

Beräkning av de genomsnittliga priserna per 
enhet för gymnasieutbildning, grundläggan-

de yrkesutbildning, yrkeshögskolor och 
grundläggande konstundervisning åren 

2013—2015 

De justeringar på basis av förändringar i 
kostnadsnivån som avses i 54 § 2 mom. 2 
och 3 punkten i lagen om statsandel för 
kommunal basservice och som avser åren 
2013 och 2014 ska, med avvikelse från 23 §, 
inte beaktas när bestämmelser utfärdas om de 
genomsnittliga priserna per enhet för gymna-
sieutbildning, grundläggande yrkesutbild-
ning, yrkeshögskolor och grundläggande 
konstundervisning. När bestämmelser utfär-
das om de ovannämnda priserna per enhet 
ska den justering enligt nämnda 3 punkt som 
avser år 2015 inte beaktas. 

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. om hur 
det genomsnittliga priset per enhet för gym-
nasieutbildning ska beräknas, är år 2014 det 
genomsnittliga priset per enhet 4,1814 pro-
cent lägre än det genomsnittliga priset per 
enhet för 2013. Den förhöjning av det ge-
nomsnittliga priset per enhet som görs på 
grund av förändringar i verksamhetens om-
fattning och art ska dock inte beaktas. 

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. om hur 
det genomsnittliga priset per enhet för 
grundläggande yrkesutbildning ska beräk-
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nas, är år 2014 det genomsnittliga priset per 
enhet 1,605 procent lägre än det genomsnitt-
liga priset per enhet för 2013. När minsk-
ningen beräknas ska den förhöjning av det 
genomsnittliga priset per enhet som avses i 
68 § inte beaktas och detsamma gäller det 
avdrag från det genomsnittliga priset som 
ska göras enligt 69 §. 

 
25 § 

Priserna per enhet för grundläggande yrkes-
utbildning 

 

25 § 

Priserna per enhet för grundläggande yrkes-
utbildning 

— — — — — — — — — — — — — —  
Priset per enhet också för en del av en ex-

amen inom sådan grundläggande yrkesut-
bildning som ordnas i form av läroavtalsut-
bildning bestäms enligt 6 mom. när det läro-
avtal som finansieringen baserar sig på in-
gås för en person under 25 år som saknar 
examen efter att ha slutfört den grundläg-
gande utbildningens lärokurs. 

 
 

27 a § 

Beräkning av priserna per enhet för yrkesin-
riktad tilläggsutbildning och särskilda yrkes-

läroanstalter åren 2013 och 2014 

Med avvikelse från det som bestäms i 27 § 
1 mom. om beräkning av priserna per enhet 
för yrkesinriktad tilläggsutbildning per stude-
randeårsverke, beräknas priserna per enhet 
för yrkesinriktad tilläggsutbildning utgående 
från ett belopp som år 2013 är 92,6 procent 
och år 2014 är 89,8 procent av det genom-
snittliga pris per enhet för grundläggande yr-
kesutbildning som avses i 23 § 1 mom. 

Med avvikelse från det som bestäms i 27 § 
4 mom. om justering av priserna per enhet för 
särskilda yrkesläroanstalter enligt den beräk-
nade kostnadsnivån det år som priserna per 
enhet tillämpas, beaktas vid en justering av 
priserna per enhet åren 2013 och 2014 inte 
den justering som görs till följd av föränd-
ringen i kostnadsnivån år 2013. 

27 a § 

Beräkning av priserna per enhet för yrkesin-
riktad tilläggsutbildning och särskilda yrkes-

läroanstalter åren 2013—2015 

Med avvikelse från bestämmelserna i 27 § 
1 mom. om beräkning av priserna per stude-
randeårsverke och per enhet för yrkesinriktad 
tilläggsutbildning, beräknas priserna per en-
het för yrkesinriktad tilläggsutbildning ut-
ifrån ett belopp som år 2013 är 92,6 procent 
och år 2014 är 91,2 procent av det genom-
snittliga pris per enhet för grundläggande yr-
kesutbildning som avses i 23 §. 

Med avvikelse från bestämmelserna i 27 § 
4 mom. om justering av priserna per enhet 
för särskilda yrkesläroanstalter enligt den 
uppskattade kostnadsnivån det år då priserna 
per enhet tillämpas, beaktas vid justering av 
priserna per enhet åren 2013 och 2015 inte 
den justering som görs till följd av en föränd-
ring i kostnadsnivån år 2013 och vid juster-
ing av priserna per enhet år 2014 beaktas 
inte den justering som görs till följd av en 
förändring i kostnadsnivån år 2014. 
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29 a § 

Beräkning av priserna per enhet för grund-
läggande utbildning åren 2013—2015 

Vid fastställandet av de priser per enhet för 
grundläggande utbildning som avses i 29 § 
ska den höjning som orsakas av förändringen 
i kostnadsnivån 2013 dras av från hemkom-
munsersättningens grunddel och grundpriset 
för den grundläggande utbildningen åren 
2013—2015. 

29 a § 

Beräkning av priserna per enhet för grund-
läggande utbildning åren 2013—2015 

När de priser per enhet för grundläggande 
utbildning som avses i 29 § fastställs ska den 
förhöjning som följer av förändringar i kost-
nadsnivån dras av från grunddelen av hem-
kommunsersättningen och grundpriset för 
grundläggande utbildning så att den förhöj-
ning som baserar sig på förändringar år 
2013 dras av åren 2013—2015 och den för-
höjning som  baserar sig på av förändringar 
år 2014 dras av åren 2014 och 2015. 

 
 
 
 

35 a § 

Beräkning av priset per enhet för museer, te-
atrar och orkestrar åren 2012—2015 

De pris per enhet som fastställs för 2012 
ska sänkas från de pris per enhet som beräk-
nas i enlighet med 35 § enligt följande: 
 
 
 
 

1) priset per enhet för museer med 9 460 
euro, 

2) priset per enhet för teatrar med 3 675 
euro, 

3) priset per enhet för orkestrar med 3 643 
euro. 

Priset per enhet för 2013—2015 ska be-
stämmas så att priset per enhet för det föregå-
ende året, vilket inte har sänkts på basis av 1 
mom. i denna paragraf, justeras med föränd-
ringar i kostnadsnivån samt i verksamhetens 
omfattning och art enligt 35 § 1 mom. och det 
tal som då fås minskas med ett belopp enligt 
1 mom. i denna para-graf. 

35 a § 

Beräkning av priset per enhet för museer, te-
atrar och orkestrar åren 2014 och 2015 

Med avvikelse från 35 § bestäms priset per 
enhet för museer, teatrar och orkestrar år 
2014 så att föregående års pris per enhet ju-
steras med de förändringar i verksamhetens 
omfattning och art som avses i 35 § 1 mom. 
och det erhållna talet minskas med följande 
belopp: 

1) för museer 9 460 euro 
 

2) för teatrar 3 675 euro, 
 

3) för orkestrar 3 643 euro. 
 

År 2015 beräknas priserna per enhet i öv-
rigt på det sätt som anges i 1 mom., men så 
att även de förändringar i kostnadsnivån som 
avses i 35 § 1 mom. beaktas innan avdragen 
görs. 
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 5 kap. 

Statsunderstöd för anläggningsprojekt 

43 a § 

Statsunderstöd åren 2014–2019 för huvud-
projektet för hundraårsjubileet av Finlands 

självständighet 

Med avvikelse från vad som i detta kapitel 
föreskrivs om statsunderstöd för anlägg-
ningsprojekt, bestäms om villkoren för, ansö-
kan om och utbetalning av statsunderstöd 
åren 2014—2019 för huvudprojektet för 
hundraårsjubileet av Finlands självständig-
het genom förordning av statsrådet. 

 
68 a § 

Beräkning av beloppet av avskrivningar för 
yrkesutbildning och yrkeshögskolor åren 

2013 och 2015 

Med avvikelse från det som bestäms i 68 § 
om en årlig justering av de belopp som avses 
i den paragrafen enligt de beräknade föränd-
ringarna i kostnadsnivån, justeras beloppen 
inte 2013 och 2015 enligt skillnaden mellan 
den beräknade och den faktiska kostnadsni-
vån år 2013. 

68 a § 

Beräkning av beloppet av avskrivningar för 
yrkesutbildning och yrkeshögskolor åren 

2013—2015 

Med avvikelse från det som bestäms i 68 § 
om en årlig justering av de belopp som 
nämns i den paragrafen enligt de uppskattade 
förändringarna i kostnadsnivån, justeras be-
loppen inte 2013 och 2014 och inte heller 
2015 enligt förändringen av den uppskattade 
och den faktiska kostnadsnivån år 2013. 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den        20  . 
Lagens 43 a § gäller till och med den 31 

december 2019. 
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2. 

Lag 

om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av lagen om finan-
siering av undervisnings- och kulturverksamhet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kultur-

verksamhet (995/2012) ikraftträdandebestämmelsen som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013 

och bestämmelserna i 23 a, 26 a, 29 a och 
68 a § gäller till och med den 31 december 
2015. Lagens 27 a § gäller till och med den 
31 december 2014. 

Åtgärder som krävs för verkställigheten av 
denna lag får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013 

och gäller till och med den 31 december 
2015. 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den       2014. 
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3. 

Lag 

om ändring av 12 a § i lagen om fritt bildningsarbete 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) 12 a §, sådan den lyder i lag 996/2012, 

som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

12 a §  

Beräkning av priserna per enhet för fritt bild-
ningsarbete åren 2013 och 2015 

Med avvikelse från det som bestäms i 11 § 
1 mom. och 12 § om beaktande av kostnads-
nivån vid bestämmande av de priser per enhet 
som avses i 11 § och fastställande av det ge-
nomsnittliga priset per enhet för medborgar-
institut, beaktas inte 2013 i priserna per enhet 
och i det genomsnittliga priset per enhet för 
medborgarinstituten de justeringar enligt för-
ändringarna i kostnadsnivån som avses i 54 § 
2 mom. 2 och 3 punkten i lagen om stadsan-
del för kommunal basservice, och den juster-
ing som avses i nämnda 3 punkt beaktas inte 
heller 2015. 

12 a § 

Beräkning av priserna per enhet för fritt 
bildningsarbete åren 2013—2015 

Med avvikelse från det som bestäms i 11 § 
1 mom. och 12 § om beaktande av kostnads-
nivån vid bestämmande av de priser per en-
het som avses i 11 § samt vid utfärdande av 
bestämmelser om det genomsnittliga priset 
per enhet för medborgarinstitut, ska i priser-
na per enhet och i det genomsnittliga priset 
per enhet för medborgarinstituten inte beak-
tas de justeringar i kostnadsnivån enligt 54 § 
2 mom. 2 och 3 punkten i lagen om stadsan-
del för kommunal basservice som avser åren 
2013 och 2014 och inte heller den justering 
enligt nämnda 3 punkt som avser år 2015. 

——— 
Denna lag träder i kraft den     20  . 

 
 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


