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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till 
komplettering av regeringens proposition med förslag till 
lagar om ändring av universitetslagen och av yrkeshög-
skolelagen (RP 244/2014 rd) 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås en komplette-
ring av regeringens proposition med förslag 
till lagar om ändring av universitetslagen och 
av yrkeshögskolelagen. 

För att täcka de extra kostnaderna för 
granskningen av högskolebehörigheten och 
ordnandet av stödtjänster föreslås det att till 
universitetslagen och yrkeshögskolelagen fo-
gas bestämmelser om att en terminsspecifik 

handläggningsavgift för ansökan ska tas ut av 
andra sökande än sökande som har genom-
gått en sådan utbildning som ger högskole-
behörighet och som ingår i utbildningssyste-
met i staterna inom EU/EES-området eller i 
Schweiz. 

Lagarna avses träda i kraft den 1 augusti 
2016. 

————— 
 
 
 

MOTIVERING 

1  Nuläge och föres lagna ändringar 

1.1 Lagstiftning och praxis 

Enligt universitetslagen (558/2009) och yr-
keshögskolelagen (932/2014) är den under-
visning som leder till högskoleexamen och 
urvalsproven i anslutning till antagningen av 
studerande avgiftsfria för både finländska 
och utländska studerande. 

Undantag från huvudregeln utgör pro-
grammen inom ramen för det tidsbundna för-
söket med terminsavgifter som pågår till ut-
gången av 2014 samt utbildning som ordnas 
som uppdragsutbildning. Högskolorna har 
åren 2010—2014 kunnat ta ut avgifter av 
studerande utanför EU/EES-området som har 
antagits till sådant utbildningsprogram på 
främmande språk som leder till högre hög-
skoleexamen eller högre yrkeshögskoleexa-
men. Bestämmelser om försöket finns i 10 § i 
universitetslagen samt i 26 b § i yrkeshög-
skolelagen (351/2003) som gäller till utgång-
en av 2014. Högskolorna får bestämma stor-
leken på de avgifter som tas ut. För att avgif-
terna ska kunna tas ut krävs det att högsko-
lorna har stipendiesystem som vid behov kan 
användas för att stödja studierna för dem som 

studerar inom avgiftsbelagda utbildningspro-
gram. 

Bestämmelser om uppdragsutbildning finns 
i 9 § i universitetslagen och 13 § i yrkeshög-
skolelagen. Med uppdragsutbildning avses 
försäljning till studerande utanför EU/EES-
området av utbildning som leder till examen. 
Utbildningen beställs och betalas av en pri-
vaträttslig eller offentligrättslig juridisk per-
son, som en stat, en internationell organisa-
tion, ett offentligt samfund, en stiftelse eller 
ett privat samfund. Avgifter kan inte tas ut 
direkt eller indirekt av de studerande. 

I internationaliseringsstrategin för högsko-
lorna 2009—2015 anges som mål att skapa 
ett genuint internationellt högskolesamfund 
vid de finländska högskolorna bl.a. genom att 
antalet utländska lärare, forskare och exa-
mensstuderande ökas. Målet är att 20 000 ut-
ländska examensstuderande ska studera vid 
finländska högskolor 2015. Detta mål har i 
praktiken redan nåtts. Antalet utländska ex-
amensstuderande har mer än tredubblats un-
der 2000-talet. Även deras andel av samtliga 
studerande vid finländska högskolor har ökat, 
eftersom det totala antalet studerande är så 
gott som oförändrat. Vid de finländska yr-
keshögskolorna och universiteten studerade 
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år 2013 sammanlagt 19 986 utländska exa-
mensstuderande. De utländska examensstu-
derandenas andel av alla högskolestuderande 
är cirka 6,5 procent. De utländska studeran-
dena vid yrkeshögskolorna studerar främst 
inom program på främmande språk inom den 
första cykeln, där den målsatta studietiden är 
3,5—4 år (210—240 studiepoäng). Vid uni-
versiteten studerar de utländska studerandena 
i regel inom tvååriga program som leder till 
magisterexamen (120 studiepoäng).  

År 2013 kom cirka 77 procent (15 120) av 
de utländska examensstuderandena från län-
der utanför EU/EES-området. Vid yrkes-
högskolorna studerade 9 500 utländska stu-
derande, varav cirka 82 procent (7 772) kom 
från länder utanför EU/EES-området. Av de 
10 240 utländska universitetsstuderandena 
kom 72 procent (7 348) från länder utanför 
EU/EES-området. Som nya studerande bör-
jade sammanlagt 2 722 utländska studerande 
(2 220 studerande från länder utanför 
EU/EES-området) studera vid yrkeshögsko-
lor. Vid universiteten inledde 2 080 personer 
(1 638 från länder utanför EU/EES-området) 
grundexamensutbildning som nya studeran-
de. Största delen började studera inom ma-
gisterprogram, eftersom antalet utländska 
studerande som studerade för kandidatexa-
men var under 200. 

År 2013 sökte sammanlagt 30 910 utländs-
ka studerande till finländska högskolor. Till 
utbildningsprogram på främmande språk sök-
te sammanlagt cirka 28 500 personer, varav 
cirka 28 procent var finländare. En del av de 
finländska och utländska sökandena till pro-
grammen på främmande språk har avlagt 
högskoleexamen i Finland. Det finns inte ut-
tömmande statistik om hur många utländska 
sökanden som har genomgått en sådan ut-
bildning som ger högskolebehörighet och 
som inte ingår i utbildningsystemet i staterna 
inom EU/EES-området eller i Schweiz. 
 
1.2 Bedömning av nuläget 

Största delen av dem som söker till pro-
grammen på främmande språk söker till ut-
bildningen på grundval av behörighet som de 
fått utomlands. Rådgivningen till sökande, 
bedömningen av högskolebehörigheten och 
granskningen av betygens riktighet medför 

mycket arbete och stora kostnader för hög-
skolorna och högskolornas centraliserade 
tjänster. Arbetsmängden beror inte på den 
sökandes nationalitet utan på inom vilket 
lands utbildningssystem den examen som ger 
högskolebehörighet har avlagts. När det gäll-
er finländska examina är det i framtiden möj-
ligt att få uppgifter om examina direkt ur 
högskolornas datalager. Redan nu fås en stor 
del av uppgifterna om studentexamina direkt 
från studentexamensregistret. Granskningen 
av sådana examensbevis som finländska stu-
derande fått inom andra utbildningssystem än 
det finländska systemet medför lika mycket 
arbete som i fråga om utländska studerande. 

Alla ansökningar som lämnas till högsko-
lorna gås igenom enligt samma principer, 
vilket innebär att det för varje studerande 
som börjar inom en utbildning på ett främ-
mande språk granskas flera ansökningar där 
högskolebehörigheten grundar sig på en ut-
ländsk utbildning. Cirka hälften av alla sö-
kande till programmen på främmande språk 
(år 2013 cirka 10 000 sökande) går via Uni-
versity Admissions Finland (UAF), som är 
elva universitets gemensamma ansöknings-
service. UAF:s årsbudget är cirka 0,5 miljo-
ner euro. I budgeten ingår utöver de tjänster 
som UAF tillhandahåller högskolorna även 
utveckling av UAF:s system och tjänster. 
Kostnader föranleds också av högskolornas 
egen rådgivning samt av utvecklandet av Ut-
bildningsstyrelsens elektroniska ansöknings-
system och den tjänst i anslutning till syste-
met som riktar sig till sökande med främ-
mande språk som modersmål. 

I regeringens beslut av den 29 november 
2013 om genomförandet av det strukturpoli-
tiska programmet föreslogs att det för hög-
skolesökande som kommer från länder utan-
för EU/EES-området införs en för sökanden 
skälig ansökningsavgift som täcker utgifterna 
för behandlingen av ansökningarna. 
 
1.3 Den internationella utvecklingen 

samt lagstiftningen i utlandet 

Ansökningsavgifter tas ut i flera länder i 
Europa. Avgifter tas antingen ut av alla sö-
kande till högskolor (t.ex. Storbritannien, Ir-
land), av sökande med ett utländskt exa-
mensbevis (t.ex. Nederländerna och Belgi-
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en), eller av sökande av vissa nationaliteter, 
såsom sökande från länder utanför EU/EES-
området (t.ex. Spanien och Sverige). 

Avgifterna tas antingen ut per sökande, så 
att avgiften är densamma oberoende av hur 
många platser den sökande söker till, eller 
per ansökan, så att antalet ansökningar på-
verkar storleken av den avgift som den sö-
kande ska betala. Avgifterna kan också vara 
knutna både till den sökande och till antalet 
ansökningar och då tar högskolan ut både en 
avgift per sökande och en avgift som grundar 
sig på antalet ansökningar. 

Praxis i olika länder gällande de avgifter 
som tas ut av sökande varierar ofta, ibland 
från år till år. Hösten 2014 betalar utländska 
sökande i Tyskland en ansökningsavgift på 
75 euro. De sökande kan under en termin 
söka till flera utbildningar vid samma hög-
skola. Om de söker till flera högskolor beta-
lar de en tilläggsavgift på 15 euro/högskola. I 
England betalar alla sökande en ansöknings-
avgift på 12 pund (cirka 15 euro) om de sö-
ker till endast en studieplats och en avgift på 
23 pund (cirka 28 euro) om de söker till flera 
studieplatser. Ansökningsavgiften i England 
är densamma för alla studerande, också för 
utländska sökande. 

Införandet av ansökningsavgifter motiveras 
ofta med behovet att begränsa antalet ansök-
ningar eller täcka kostnaderna för handlägg-
ningen av ansökningarna. Orsaken till att av-
gifter införs har också betydelse för t.ex. hur 
avgifterna tas ut och hur intäkterna från av-
gifterna används. Höga avgifter per sökande 
kan exempelvis påverka antalet sökande, 
medan avgifter som tas ut per ansökan kan ha 
betydelse för antalet ansökningar. 

Avgifter tas ut antingen decentraliserat av 
de olika högskolorna eller centraliserat via 
ansökningstjänster. Intäkterna av avgifterna 
används för kostnaderna för och utvecklandet 
av högskolorna och de centraliserade tjäns-
terna. De decentraliserade lösningarna beror 
ofta på att högskolorna kan ta ut avgifter men 
inte är förpliktade till det. 

Eftersom ansökningsavgifter och termins-
avgifter infördes samtidigt för samma grupp 
av sökande är det svårt att bedöma vilka ef-
fekter respektive avgift har haft. I Tyskland, 
där det under de senaste åren har gjorts stora 
satsningar på att öka den internationella at-

traktionskraften, har antalet utländska sökan-
de och studerande ökat trots att ansöknings-
avgifter tas ut. 

Väsentliga jämförelseländer för Finlands 
del är de övriga nordiska länderna, där hög-
skolor som finansieras med offentliga medel 
i regel inte tar ut terminsavgifter av det egna 
landets medborgare för sådan högskoleut-
bildning som leder till examen. 

Hösten 2011 tog Sverige i bruk både ter-
minsavgifter och ansökningsavgifter för stu-
derande från länder utanför EU/EES-
området. Besluten grundar sig på det kraftigt 
ökade antalet sökande och studerande. Anta-
let utländska studerande vid högskolorna mer 
än fördubblades under 2006—2010 (år 2006 
cirka 11 800, år 2010 cirka 27 900). Mest 
ökade antalet studerande från länder utanför 
EU/EES-området. 

Terminsavgifterna och ansökningsavgifter-
na medförde en betydande minskning av an-
talet avgiftsskyldiga utländska sökande och 
utländska nya studerande. Hösten 2011 
sjönk, i jämförelse med föregående år, antalet 
sökande från länder utanför EU/EES-området 
med cirka 80 procent, men antalet har sedan 
långsamt ökat.  Antalet nya studerande från 
länder inom EU/EES-området och deras an-
del av alla utländska studerande, såsom ock-
så antalet studerande inom ramen för utby-
tesprogram ökade dock. Detta innebär att an-
talet nya utländska studerande minskade med 
cirka en tredjedel. Antalet håller åter på att 
öka. 

Efter den plötsliga nedgången 2011 har 
också antalet studerande som kommer från 
länder utanför EU/EES-området och som be-
talar de nya terminsavgifterna ökat. I Sverige 
antogs år 2011 4 600 studerande till den av-
giftbelagda utbildningen. Cirka en fjärdedel 
(1 350 studerande) tog emot studieplatsen. 
Stipendium beviljades 40 % av dem som ta-
git emot en plats. På motsvarande sätt antogs 
år 2012 5 800 studerande till de avgiftsbe-
lagda utbildningsprogrammen. Av dem tog 
1 740, dvs. cirka en fjärdedel, emot studie-
platsen. Stipendium beviljades 38 % av de 
avgiftsskyldiga studerandena. Hösten 2013 
var antalet avgiftsskyldiga studerande redan 
2 230. Den största delen av dem (1 630) stu-
derar inom ett ettårigt eller tvåårigt program. 
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Över hälften av de nya studerande inom ma-
gisterprogrammen studerar utan stipendium. 

Av studerande från länder utanför EU/EES-
området är det möjligt att ta ut avgifter för 
sådan utbildning som leder till examen, både 
inom ramen för utbildning som ordnas som 
s.k. uppdragsutbildning och direkt av de stu-
derande. Beloppet för terminsavgifterna vari-
erar enligt utbildning och det ska bestämmas 
i enlighet med kostnaderna för utbildningen. 
Terminsavgifterna är vanligen 9 000—
16 000 euro per år, men för studier i t.ex. 
medicin eller konst kan terminsavgiften vara 
dubbelt eller t.o.m. tre gånger så hög. An-
sökningsavgifter tas ut av sökande från län-
der utanför EU/EES-området. Avgiften på 
900 SEK (ca 95 euro) gäller enskilda ansök-
ningsperioder. Ansökningsobjektens antal 
har inte begränsats. 

I Danmark har högskolorna från och med 
läsåret 2006/2007 tagit ut terminsavgifter av 
alla högskolestuderande från länder utanför 
EU/EES-området. Beloppet för terminsavgif-
ten beror på de kostnader som utbildningen 
medför och varierar mellan 6 200 och 16 100 
euro. 

I Danmark sjönk antalet utlänningar som 
sökte till högskoleutbildning betydligt efter 
att terminsavgifterna infördes. Förändringen 
syntes i synnerhet i fråga om antalet sökande 
från länder utanför EU/EES-området. Efter 
reformen sjönk antalet omedelbart med cirka 
en tredjedel. Även om antalet studerande från 
länder utanför EU/EES-området senare har 
stigit så har det aldrig stigit till sin tidigare 
nivå. Det totala antalet utländska studerande 
har dock mer än fördubblats efter att avgif-
terna infördes. Detta beror på att det vid de 
danska universiteten och högskolorna stude-
rar allt flera studerande från länder utanför 
EU/EES-området. Det tas inte ut någon an-
sökningsavgift av sökande i Danmark. 

I den offentligt stödda högskoleutbildning-
en i Norge tar man inte ut terminsavgifter. 
Norska studerande betalar en anmälningsav-
gift per termin på cirka 300—600 norska 
kronor (50—100 euro). En betald anmäl-
ningsavgift är bl.a. en förutsättning för att få 
delta i tentamina.  

Antalet utländska studerande i Norge har 
mellan 2004 och 2013 ökat från cirka 8 500 
till cirka 21 000. 

Finansdepartementet i Norge uppskattade i 
samband med budgetdiskussionerna 2013 
kostnaderna för att införa terminsavgifter i 
Norge. Det ansågs då inte nödvändigt att in-
föra avgifterna. Finansdepartementet basera-
de sin bedömning på erfarenheterna från 
Danmark och Sverige. Finansdepartementet 
bedömde att antalet studerande från tredje 
länder skulle minska med cirka 75 procent. 
Finansdepartementet konstaterade i sin be-
dömning att ett eventuellt stipendiesystem yt-
terligare skulle minska terminsavgifternas ef-
fekt på de totala inkomsterna.  

Frågan om terminsavgifter för studerande 
från länder utanför EU/EES-området har åter 
varit aktuell i samband med behandlingen av 
budgeten för 2015. Regeringen har föreslagit 
att de statliga högskolorna från och med 
höstterminen 2015 ska kunna ta ut avgifter 
av studerande från andra länder än EU-
länderna och Schweiz. Det har föreslagits ett 
avgiftsbelopp på 95 000 norska kronor 
(11 200 euro) per år. Det ska inte tas ut av-
gifter av utbytesstuderande och sådana stude-
rande som får stöd från Norge för sina studi-
er. 

Propositionen med förslag till ändringar 
har varit på remiss under hösten 2014. Reger-
ingen har samtidigt föreslagit att den totala 
finansieringen av högskolorna ska minskas 
och att högskolorna från och med 2017 inte 
längre ska få basfinansiering utifrån de stu-
diepoäng som betalande studerande avlagt. I 
november 2014 avstod regeringen dock från 
propositionen om terminsavgifter. 
 
1.4 Föreslagna ändringar 

I regeringens proposition till riksdagen 
med förslag till lagar om ändring av universi-
tetslagen och av yrkeshögskolelagen (RP 
244/2014 rd), nedan den ursprungliga propo-
sitionen, har det föreslagits att 8 § i universi-
tetslagen och 12 § i yrkeshögskolelagen om 
undervisningens avgiftsfrihet ändras så att 
finländska universitet och yrkeshögskolor 
ska kunna delta i utbildningsprogram som 
erbjuder gemensamma eller dubbla examina 
och där utländska högskolor tar ut avgifter av 
studerande för sin andel av undervisningen. 

I denna kompletterande proposition före-
slås det att 8 § i universitetslagen och 12 § i 
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yrkeshögskolelagen dessutom ändras så att 
Utbildningsstyrelsen ska ta ut en terminsspe-
cifik handläggningsavgift per sökande av sö-
kande som på grundval av en utbildning 
inom ett utbildningssystem i en annan stat än 
en sådan som hör till EU/EEC-området och 
Schweiz söker till en utbildning, oavsett den 
sökandes nationalitet. Med en enda hand-
läggningsavgift för ansökan kan sökanden 
enligt förslaget söka till flera utbildningar 
som börjar samma termin. Enligt förslaget är 
en betald avgift en förutsättning för att ansö-
kan ska beaktas vid antagningen. 

Med avvikelse från regeringens strukturpo-
litiska riktlinjer har man vid den fortsatta be-
redningen av ansökningsavgifterna, i samar-
bete med intressentgrupperna, stannat för det 
alternativ enligt vilket avgiften inte kopplas 
till nationalitet, eftersom kostnaderna för be-
handlingen av ansökan inte beror på den sö-
kandes nationalitet utan på inom vilket lands 
utbildningssystem den examen som ger hög-
skolebehörighet har avlagts. Dessutom skulle 
en granskning av nationalitet eller av om per-
sonen kan jämföras med medborgare från 
EU/EES-området leda till höga kostnader i 
förhållande till avgiftsbeloppet. Avsikten är 
att med hjälp av handläggningsavgiften täcka 
kostnaderna för granskningen av utländska 
examinas riktighet och för stödtjänsterna i 
samband med bedömningen av högskolebe-
hörighet. 

De influtna avgifterna ska användas för ut-
veckling och underhåll av ansöknings- och 
antagningssystemet samt för att utveckla och 
tillhandahålla tjänster för dem som söker till 
utbildning på grundval av en utländsk exa-
men. 

Det föreslås att bestämmelser om avgifts-
beloppet utfärdas genom förordning av un-
dervisnings- och kulturministeriet. Det före-
slås att avgiftsbeloppet ska vara 100 
euro/sökande/termin. Avgiftsbeloppet är då i 
samma storleksklass som i flera andra länder. 
Avgiften föreslås vara densamma oberoende 
av hur många ansökningsobjekt en sökande 
söker till under en termin. Det är fråga om en 
sådan offentligrättslig prestation som avses i 
6 § i lagen om grunderna för avgifter till sta-
ten. Enligt förslaget ska i fråga om avgiften 
till alla delar tillämpas bestämmelserna i la-
gen om grunderna för avgifter till staten. Det-

ta innebär bl.a. att ändringssökande enligt la-
gen om grunderna för avgifter till staten kan 
tillämpas. 

Enligt förslaget ska handläggningsavgifter-
na tas ut i ett centraliserat förfarande via hög-
skolornas elektroniska ansöknings- och an-
tagningssystem. Ett centraliserat förfarande 
minskar högskolornas arbetsmängd och är ett 
tydligt alternativ med tanke på de sökande. 
Alternativet att skapa betalningsfunktioner 
inom högskolornas egna system medför 
kostnader för högskolorna och är inte kost-
nadseffektivt. Ett icke-centraliserat betal-
ningsförfarande medför också invecklade 
förfaranden för att kontrollera om en sökande 
som har sökt till flera högskolor och utbild-
ningar redan har betalat en motsvarande av-
gift. 

Ansökan på grundval av en utbildning 
inom ett utbildningssystem i en stat som inte 
hör till EU/EEC-området innebär att den stu-
derande som grund för sin ansökningsbehö-
righet företer en examen eller dokumenterar 
studier enligt ett skolsystem i någon stat som 
inte hör till EU/EES-området. Det har inte 
någon betydelse var eller hur examina eller 
studierna är avlagda, utan betydelse har vil-
ket lands utbildningssystem examina eller 
studierna omfattas av. 
 
2  Proposi t ionens konsekvenser 

Utifrån i synnerhet Sveriges erfarenheter 
kan man uppskatta att ibruktagandet av en 
handläggningsavgift minskar antalet utländs-
ka sökande från länder utanför EU/EES-
området med omkring en fjärdedel. Samtidigt 
minskar andelen studerande från länder utan-
för EU/EES-området i förhållande till alla ut-
ländska studerande. Antalet utländska sökan-
de till programmen på främmande språk 
kommer uppskattningsvis att minska på års-
nivå från nuvarande cirka 20 000 sökande till 
cirka 12—15 000 sökande. Detta minskar ar-
betsmängden i samband med behandlingen 
av ansökningarna vid högskolorna. Antalet 
sökande och antalet personer som börjar 
inom en utbildning kan emellertid påverkas 
bl.a. genom förnyad rekrytering. 

Könsfördelningen bland studerande från 
länder utanför EU/EES-området avviker i 
någon mån från den allmänna könsfördel-
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ningen bland högskolestuderande. Majorite-
ten av alla studerande, 54 procent, är kvin-
nor. Av studerande från länder utanför 
EU/EES-området är 59 procent män. Propo-
sitionens könsrelaterade konsekvenser är svå-
ra att bedöma. Propositionen kan ha ringa 
konsekvenser för könsfördelningen bland 
högskolestuderandena, beroende på vilken 
inverkan avgiften har på antalet utländska 
studerande och deras könsfördelning. 

En minskning av antalet utländska sökande 
kan ha negativa följder för internationalise-
ringen av vissa finländska högskolor. 

Om handläggningsavgiften är 100 euro per 
sökande, kommer intäkterna för Utbildnings-
styrelsen att vara ca 800 000 euro per år. Be-
dömningen av intäkterna påverkas dock vä-
sentligt av hur många av sökandena från län-
der utanför EU/EES-området som genomgått 
en sådan utbildning som ger högskolebehö-
righet och som ingår i utbildningssystemet i 
staterna inom EU/EES-området eller i 
Schweiz. Det finns inte uttömmande statistik 
om detta. 

De influtna handläggningsavgifterna ska 
användas för att täcka en del av utvecklings- 
och underhållskostnaderna för datasystemen 
från och med 2016. Avsikten är att man med 
de influtna handläggningsavgifterna utöver 
datasystemens utvecklings- och underhålls-
kostnader också ska täcka kostnaderna för 
stödtjänster och rådgivning till sökande i an-
slutning till bekräftandet av ansökningsbehö-
righeten och granskningen av betygens rik-
tighet samt kostnaderna för den information 
om utbildning och antagning som riktas till 
utländska sökande. Intäkterna ska också kun-
na användas för att täcka kostnaderna för det 
system för elektronisk hantering av bilagor 
som ska stödja granskningen av betygens rik-
tighet och av ansökningsbehörigheten. 

Skapandet av centraliserade ansöknings-
tjänster minskar resursbehovet vid de enskil-
da högskolorna och undanröjer överlappande 
tjänster. 

Datasystemet behöver byggas ut när det 
gäller uttag av handläggningsavgifter. För ut-
tag av handläggningsavgifter krävs funktio-
ner för att identifiera avgiftsskyldiga och 
verkställa uttag. Kostnader föranleds också 
av skapandet av en elektronisk tjänst för att 
hantera bilagorna till ansökningarna. Kostna-

derna för de funktioner som gäller uttaget av 
handläggningsavgiften och skapandet av han-
teringstjänsten för bilagor är ca 1 400 000 
euro. De egenskaper som därefter byggs ut 
kommer från och med år 2016 att öka de år-
liga drifts- och underhållskostnaderna för 
högskolornas ansöknings- och antagnings-
tjänster med mindre än 100 000 euro per år. 
 
3  Närmare bestämmelser  och före-

skri f ter  

Med stöd av 8 § 3 mom. i lagen om grun-
derna för avgifter till staten (150/1992) ska 
det genom förordning av undervisnings- och 
kulturministeriet utfärdas bestämmelser om 
storleken på den avgift som avses i 8 § 2 
mom. i universitetslagen och 12 § 2 mom. i 
yrkeshögskolelagen.  
 
4  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts vid undervis-
nings- och kulturministeriet. De lagförlag 
som ingår i propositionen har behandlats av 
regeringens kulturpolitiska ministerarbets-
grupp. 

I samband med remissrundan om reformen 
av antagningen av studerande begärdes även 
utlåtanden om utkastet till proposition om 
handläggningsavgifter för anmälan. Enligt 
utkastet ska avgifter tas ut av alla sökande 
som genomgått en utländsk utbildning som 
ger högskolebehörighet. 

Utlåtanden begärdes av de centralaste mi-
nisterierna, Utbildningsstyrelsen, Centret för 
internationell mobilitet och internationellt 
samarbete CIMO, universiteten, yrkes-
högskolorna, Finlands universitet UNIFI ry, 
Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene 
rf, studentorganisationer och centrala ar-
betsmarknadsorganisationer. 

Bland remissinstanserna rådde delade me-
ningar om propositionen. Sexton remissin-
stanser, bland dem ett universitet och flera 
yrkeshögskolor, understödde förslaget. Ett 
motsvarande antal remissinstanser under-
stödde inte förslaget eller ställde sig tvek-
samma till det. Flera remissinstanser tog inte 
ställning till förslaget. Man var orolig för att 
avgifterna skulle minska antalet utländska 
studerande som söker till finska högskolor. 
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Studerandeorganisationerna ansåg att försla-
get hämmar högskolornas internationalise-
ring. I stället för ansökningsavgifter föreslog 
flera remissinstanser att terminsavgifter ska 
få tas ut hos studerande från länder utanför 
EU/EES-området. Sättet på vilket avgiften 
enligt förslaget ska tas ut fick emellertid klart 
stöd hos remissinstanserna. 

Efter remissförfarandet har propositionen 
preciserats så att avgifterna enligt förslaget 
endast tas ut av sökande som på grundval av 
en utbildning inom ett utbildningssystem i en 
annan stat än en sådan som hör till EU/EEC-
området och Schweiz söker till en utbildning. 
 
 
5  Samband med andra proposi t io -

ner 

Propositionen är en kompletterande propo-
sition som avses i 71 § i grundlagen. Den bör 
behandlas tillsammans med den proposition 
med förslag till lagar om ändring av universi-
tetslagen och yrkeshögskolelagen (RP 
244/2014 rd) som tidigare har lämnats till 
riksdagen. 
 
 
6  Ikraft trädande 

Det föreslås att lagförslagen i den komplet-
terande propositionen träder i kraft den 1 au-
gusti 2016. 

Bestämmelserna ska tillämpas första gång-
en vid intagningen av studerande till utbild-
ning som inleds hösten 2016. 
 
7  Förhål lande t i l l  grundlagen 

Enligt 16 § 2 mom. i grundlagen ska det 
allmänna, enligt vad som närmare bestäms 

genom lag, säkerställa lika möjligheter för 
var och en att oavsett medellöshet enligt sin 
förmåga och sina särskilda behov få även an-
nan än grundläggande utbildning samt ut-
veckla sig själv. Enligt bestämmelsen tryggas 
rättigheten inte som en subjektiv rättighet 
utan enligt vad som regleras i lag. Enligt fö-
rarbetena till grundlagen (RP 309/1993) är 
bestämmelsen inte ett hinder för att ta ut ut-
bildningsavgifter och förutsätter inte heller 
ett studiestödssystem, om det på något annat 
sätt är möjligt att se till att de som har det 
sämst har en realistisk möjlighet till utbild-
ning. 

Den föreslagna handläggningsavgiften kan 
till sin betydelse jämställas med bestämmel-
serna i gällande 8 § i universitetslagen och 
12 § i yrkeshögskolelagen, enligt vilka det av 
andra sökande än de som söker till en utbild-
ning som ges på finska eller svenska kan 
krävas att de genomgår internationella av-
giftsbelagda tester. Med beaktande av att 
storleken på avgiften är skälig och att den i 
överensstämmelse med lagen om grunderna 
för avgifter till staten baserar sig på de fak-
tiska kostnaderna kan det inte anses att den 
föreslagna bestämmelsen i strid med grund-
lagen utesluter medellösa från högskolestudi-
er. Lagförslaget kan behandlas i vanlig lag-
stiftningsordning. 
 

Med stöd av vad som anförts ovan föreslås 
det att riksdagen godkänner 8 § i det första 
lagförslaget och 12 § i det andra lagförslaget 
i regeringens proposition med förslag till la-
gar om ändring av universitetslagen och av 
yrkeshögskolelagen (RP 244/2014 rd), änd-
rade på det sätt som föreslås i denna kom-
pletterande proposition: 
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Lagförslag 
 

1. 

Lag 
om ändring av universitetslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i universitetslagen (558/2009) 8 § som följer: 

 
8 § 

Undervisningens avgiftsfrihet samt avgifter 
för annan verksamhet 

Den undervisning som leder till högskole-
examen och urvalsproven i anslutning till an-
tagningen av studerade är avgiftsfria för de 
studerande, om inte något annat föreskrivs i 
denna lag. Undervisningens avgiftsfrihet 
hindrar inte att ett universitet ordnar sådan 
undervisning som leder till gemensam eller 
dubbel examen och för vilken en utländsk 
högskola tar ut en avgift för sin andel av un-
dervisningen. 

Av personer som söker till en annan ut-
bildning än utbildning för en påbyggnadsex-
amen på grundval av en utbildning inom ett 
utbildningssystem i en annan stat än en sådan 
som hör till Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet och Schweiz tar Utbildningssty-
relsen ut en terminsspecifik handläggnings-
avgift för ansökan. En betald avgift är en 
förutsättning för att ansökan ska behandlas. 

Av andra sökande än de som söker till en 
utbildning som ges på finska eller svenska 

kan det krävas att de genomgår internationel-
la avgiftsbelagda tester. 

Universiteten får ta ut avgifter för annan 
verksamhet än sådan som avses i 1 mom. 
Närmare bestämmelser om avgifter för uni-
versitetens offentligrättsliga prestationer ut-
färdas genom förordning av statsrådet med 
iakttagande av vad som bestäms om själv-
kostnadsvärdet för offentligrättsliga presta-
tioner i lagen om grunderna för avgifter till 
staten (150/1992). Om en offentligrättslig 
avgift som tas ut av en studerande inte har 
betalats på förfallodagen, får årlig dröjsmåls-
ränta tas ut från förfallodagen på det sätt som 
bestäms i räntelagen (633/1982). Avgiften är 
direkt utsökbar. Bestämmelser om indrivning 
av sådana avgifter finns i lagen om verkstäl-
lighet av skatter och avgifter (706/2007). 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den     20  . Be-

stämmelserna i 8 § 2 mom. tillämpas första 
gången vid intagningen av studerande till ut-
bildning som inleds höstterminen 2016. 

————— 
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2. 
 

Lag 
om ändring av yrkeshögskolelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i yrkeshögskolelagen (932/2014) 12 § som följer: 

 
12 § 

Undervisningens avgiftsfrihet samt avgifter 
för annan verksamhet 

Den undervisning som leder till yrkeshög-
skoleexamen och högre yrkeshögskoleexa-
men och urvalsproven i anslutning till antag-
ningen av studerande är avgiftsfria för de 
studerande. Undervisningens avgiftsfrihet 
hindrar inte att en yrkeshögskola ordnar så-
dan undervisning som leder till gemensam el-
ler dubbel examen och för vilken en utländsk 
högskola tar ut en avgift för sin andel av un-
dervisningen. 

Av personer som söker till en utbildning på 
grundval av en utbildning inom ett utbild-
ningssystem i en annan stat än en sådan som 
hör till Europeiska ekonomiska samarbets-
området och Schweiz tar Utbildningsstyrel-
sen ut en terminsspecifik handläggningsav-
gift för ansökan. En betald avgift är en förut-
sättning för att ansökan ska behandlas. 

Av andra sökande än de som söker till en 
utbildning som ges på finska eller svenska 

kan det krävas att de genomgår internationel-
la avgiftsbelagda tester. 

Yrkeshögskolan får ta ut avgifter för annan 
verksamhet än sådan som avses i 1 mom. 
Närmare bestämmelser om avgifter för yr-
keshögskolornas offentligrättsliga prestatio-
ner utfärdas genom förordning av statsrådet 
med iakttagande av vad som bestäms om 
självkostnadsvärdet för offentligrättsliga pre-
stationer i lagen om grunderna för avgifter 
till staten (150/1992). Om en offentligrättslig 
avgift som tas ut av en studerande inte har 
betalats på förfallodagen, får årlig dröjsmåls-
ränta tas ut från förfallodagen enligt bestäm-
melserna i räntelagen (633/1982). Avgiften 
är direkt utsökbar. Bestämmelser om indriv-
ning av sådana avgifter finns i lagen om 
verkställighet av skatter och avgifter 
(706/2007). 
 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den     20  . Be-

stämmelserna i 12 § 2 mom. tillämpas första 
gången vid intagningen av studerande till ut-
bildning som inleds höstterminen 2016. 

 
Helsingfors den 4 december 2014 

 
Statsminister 

ALEXANDER STUBB 

 
 

Undervisnings- och kommunikationsminister Krista Kiuru 
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Förordningsutkast 
 
 

Undervisnings- och kulturministeriets förordning 
om ändring av undervisnings- och kulturministeriets förordning om Utbildningsstyrelsens 

avgiftsbelagda prestationer 

 
I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut  
fogas till 1 § 1 mom. i undervisnings- och kulturministeriets förordning om Utbildningssty-

relsens avgiftsbelagda prestationer (1111/2013) en ny 20 punkt 
som följer: 

 
1 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
20) handläggningsavgift för ansökan i en-

lighet med 8 § 2 mom. i universitetslagen 
(558/2009) och 12 § 2 mom. i yrkeshögsko-
lelagen (932/2014) av personer som söker till 
en utbildning på grundval av ett utbildnings-
system i en stat som inte hör till Europeiska 

ekonomiska samarbetsområdet, 100 euro per 
termin. 

——— 
Denna förordning träder i kraft den 1 au-

gusti 2016. Förordningen tillämpas första 
gången vid intagning av studerande till ut-
bildning som inleds höstterminen 2016. 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /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 /Warning
  /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 <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  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 /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


