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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till 
lag om finansiering av utbildning som avses i gymnasiela-
gen, lagen om grundläggande yrkesutbildning och lagen 
om yrkesinriktad vuxenutbildning och till lagar om änd-
ring av gymnasielagen, lagen om grundläggande yrkesut-
bildning, 18 § i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning 
samt 7 och 9 § i lagen om antagningsregistret, högskolor-
nas riksomfattande datalager och studentexamensre-
gistret 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att det stiftas 
en ny lag om finansiering av utbildning som 
avses i gymnasielagen, lagen om grundläg-
gande yrkesutbildning och lagen om yrkesin-
riktad vuxenutbildning. I lagen föreskrivs om 
de nya grunderna för den finansiering som 
beviljas anordnare av gymnasieutbildning, 
grundläggande yrkesutbildning och yrkesin-
riktad tilläggsutbildning. Dessutom föreslås 
det att gymnasielagen och lagen om grund-
läggande yrkesutbildning ändras. Vidare fö-
reslås ändringar i lagen om yrkesinriktad 
vuxenutbildning och lagen om antagningsre-
gistret, högskolornas riksomfattande datala-
ger och studentexamensregistret. 

I propositionen föreslås det att fastställan-
det av finansieringen på basis av det faktiska 
kostnadsunderlaget slopas och att finansie-
ringen av gymnasieutbildningen, den grund-
läggande yrkesutbildningen och den yrkesin-
riktade tilläggsutbildningen ändras så att den 
grundar sig på statsbudgeten. En kommunal 
finansieringsandel ingår i den finansiering 
som omfattar utbildning enligt lagen om 
gymnasieutbildning och  lagen om grundläg-
gande yrkesutbildning samt i den utbildning 
som förbereder för yrkesinriktad grundexa-
men enligt lagen om yrkesinriktad vuxenut-
bildning. Det föreslås att anslaget i budgeten 
höjs med index. 

Finansieringen av gymnasieutbildningen, 
den grundläggande yrkesutbildningen och 
den yrkesinriktade tilläggsutbildningen ska 
huvudsakligen utgöras av grund-, presta-
tions- och effektivitetsfinansieringsandelar, 
och deras andelar av den totala finansiering-
en ska fastställas i lagstiftningen. Grunderna 
för de olika finansieringsandelarna ska fast-

ställas på basis av olika prestationer, såsom 
studerandeår, examina och examensdelar. Fi-
nansieringsandelarnas inbördes viktningstal 
och de prestationer som beaktas i dessa vari-
erar för olika utbildningsformer. I finansie-
ringssystemet för yrkesutbildningen föreslås 
det att grunderna för beviljande av finansie-
ring delvis ska vara olika för grundläggande 
yrkesutbildning i läroanstaltsform, grundläg-
gande yrkesutbildning som ordnas som läro-
avtalsutbildning, yrkesinriktad tilläggsutbild-
ning i läroanstaltsform och yrkesinriktad 
tilläggsutbildning i läroavtalsform. 

Den finansiering som beviljas för ett fi-
nansår baserar sig inte på prestationerna un-
der finansåret, utan på de faktiska prestatio-
nerna under åren före finansåret. Den finan-
siering som utbildningsanordnarna beviljas 
kommer att basera sig på den relativa andel 
som utbildningsanordnarens prestationer ut-
gör av alla prestationer som ska beaktas. 

I stället för antalet studerande ska antalet 
studerandeår användas som grund för finan-
sieringen. Med ett studerandeår avses 365 
kalenderdagar, under vilka den studerande el-
ler den som avlägger examen beaktas som 
grund för finansieringen. I basfinansierings-
andelen beaktas de faktiska studerandeåren 
som prestationer. I gymnasieutbildningen be-
aktas också studier och tillgänglighet enligt 
20 § 4 mom. i gymnasielagen. I grundläg-
gande yrkesutbildning och yrkesinriktad till-
läggsutbildning i läroanstaltsform beaktas i 
studerandeåren utbildningsområden och ex-
amina genom koefficienter samt antalet stu-
derande som fått specialundervisning. I den 
yrkesinriktade tilläggsutbildningen beaktas 
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enligt förslaget också personer som inte har 
en examen efter grundskolestadiet. 

När det gäller tiden för beviljande av finan-
siering justeras beviljningsgrunderna så att 
basfinansiering för gymnasieutbildning och 
yrkesinriktad grundexamen beviljas för högst 
tre studerandeår. Om den studerande tidigare 
har avlagt examen efter grundskolestadiet 
kan basfinansiering för grundläggande yr-
kesutbildning ändå beviljas för högst två stu-
derandeår. I samband med dessa ändringar 
fogas till gymnasielagen och lagen om 
grundläggande yrkesutbildning bestämmelser 
om de studerandes rätt att anmäla sig som 
frånvarande. 

I prestationsfinansieringsandelen beaktas 
avlagda examina, inom yrkesutbildningen 
examensdelar och delar av handledande ut-
bildning för grundläggande yrkesutbildning 
och i gymnasieutbildningen prestationer som 
ingår i gymnasiets lärokurs. I yrkesutbild-
ningen ökas finansieringen dessutom på basis 
av prestationer av studerande som fått speci-
alundervisning och studerande som saknar 
examen efter grundskolestadiet. 

I effektivitetsfinansieringsandelen införs 
som nya resultatindikatorer uppgifter om att 
antalet studerande som avbrutit sina studier 
minskat, en enkät om de studerandes välbe-
finnande och de studerandes arbetslivsfeed-
back. I den grundläggande yrkesutbildningen 
i läroanstaltsform ingår i effektivitetsfinansi-
eringen också en resultatindikator. I den be-
aktas de utexaminerades sysselsättning och 
placering i fortsatta studier samt personalens 
behörighet och utvecklingsåtgärder.  Inom 
gymnasieutbildningen tas som en ny indika-
tor i bruk hur de studerande har placerat sig i 
fortsatta studier. 

Ur budgetanslaget inklusive kommunande-
larna finansieras dessutom utöver finansie-
ringsandelarna följande helheter: finansiering 
av en särskild utbildningsuppgift inom speci-
alundervisning i grundläggande yrkesutbild-
ning, inkvarteringsfinansiering samt finansie-
ring enligt prövning i gymnasiet och i grund-
läggande yrkesutbildning. Dessa dras av från 
budgetanslaget innan finansieringsandelarna 
beräknas. Dessutom får privata utbildnings-
anordnare ersättning för mervärdesskatten 
genom ett separat anslag. 

Finansieringen av utbildning som ordnas 
på basis av en särskild utbildningsuppgift 
inom specialundervisningen enligt lagen om 
grundläggande yrkesutbildning baserar sig på 
ett grundpris som bestäms genom förordning 
av statsrådet. Inom finansieringen av utbild-
ning som ordnas på basis av en särskild ut-
bildningsuppgift inom specialundervisningen 
föreslås inga finansieringsandelar som base-
rar sig på prestationer eller effektivitet, utan 
finansieringen baserar sig på antalet stude-
randeår. 

Anordnare av gymnasieutbildning och 
grundläggande yrkesutbildning beviljas fi-
nansiering också för anordnande av inkvarte-
ring som baserar sig på ett grundpris som fö-
reskrivs genom förordning av statsrådet. 

Anordnare av gymnasieutbildning och 
grundläggande yrkesutbildning kan också 
beviljas finansiering enligt prövning. Den 
prövningsbaserade förhöjningen inom gym-
nasieutbildningen innehåller enligt förslaget 
en separat finansiering för gymnasiets sär-
skilda utbildningsuppgift. 

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 
2017. 

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

1  Inledning 

Regeringsprogrammet för statsminister Jyrki 
Katainens regering 

I enlighet med regeringsprogrammet för 
statsminister Jyrki Katainens regering ska fi-
nansieringsbasen för gymnasierna förnyas så 
att den då årsklasserna minskar tryggar gym-
nasieutbildningens kvalitet och regionala till-
gänglighet också med hjälp av distansunder-
visning. I finansieringsgrunderna för gymna-
sieutbildningen tas med en finansieringsandel 
som baserar sig på genomslagskraften och 
som ger belöning för utbildningens kvalitet 
och för förbättrande av kvaliteten, t.ex. för att 
individens inlärningsresultat förbättras och 
för att få avbryter sina studier. 

Enligt regeringsprogrammet ska finansie-
ringen av yrkesutbildningen förnyas så att 
den bättre än nu stöder utbildning för hela 
årsklassen, genomströmningen i utbildningen 
och en snabbare övergång till arbetslivet. Lä-
roanstalterna belönas för utbildningens kvali-
tet och för förbättring av kvaliteten. Finansie-
ringen av utbildning för fristående examina 
ordnas så att finansieringen inte motiverar till 
att det ordnas onödig förberedande utbild-
ning. Finansieringen för utbildning på andra 
stadiet beviljas utbildningsanordnaren. 

 
Utvecklingsplanen för utbildning och forsk-
ning vilken statsrådet har godkänt 

Enligt den av statsrådet godkända utveck-
lingsplanen för utbildning och forskning 
2011—2016 reformeras finansieringsgrun-
derna för gymnasieutbildningen med beak-
tande av att finansieringen ska vara anord-
narneutral. I enlighet med regeringspro-
grammet för statsminister Jyrki Katainens 
regering ska finansieringsbasen för gymnasi-
erna förnyas så att den då årsklasserna mins-
kar tryggar gymnasieutbildningens kvalitet 
och regionala tillgänglighet också med hjälp 
av distansundervisning. Medan kontaktun-
dervisning fortfarande är den primära och 
huvudsakliga undervisningsformen utnyttjas 
distansundervisningens möjligheter för att 
trygga utbudet på undervisning och mångsi-

dig undervisning. I finansieringsgrunderna 
för gymnasieutbildningen tas med en finansi-
eringsandel som baserar sig på genomslags-
kraften och som ger belöning för utbildning-
ens kvalitet och förbättrande av kvaliteten, 
t.ex. för att individens inlärningsresultat för-
bättras och för att få avbryter sina studier. 
Vid finansieringsreformen tryggas invandra-
res möjligheter till gymnasieutbildning. 
Omständighetsfaktorer bör beaktas. Revide-
ringen av finansieringsgrunderna bör stöda 
utvecklandet av gymnasieutbildningens kva-
litet och resultat och uppmuntra eleverna att 
genomföra utbildningen. 

Enligt utvecklingsplanen bör finansiering-
en för anordnare av yrkesutbildning utveck-
las så att den utgör en klarare helhet än nu 
och stöder uppnåendet av målen för livslångt 
lärande, genomförande av samhällsgarantin 
samt utbildningssystemets kvalitet, effektivi-
tet och resultat. Enligt utvecklingsplanen för-
nyas finansieringen av yrkesutbildningen så 
att den belönar utbildningens kvalitet och 
förbättringar av kvaliteten. Målet är att bättre 
stöda utbildningen av en hel åldersklass, för-
bättra genomströmningen i utbildningen, 
främja en snabbare övergång till arbetslivet 
och erkännande av tidigare förvärvat kun-
nande. 

En förutsättning för att man ska kunna sva-
ra på de ökande behoven av vuxenutbildning 
är att verksamheten effektiveras och finansie-
ringen blir mera sporrande. För läroanstalter-
na skapas ekonomiska incitament att utbilda 
vuxna som saknar en examen och de motive-
ras att samarbeta med arbetsplatserna och att 
bedriva uppsökande verksamhet. 
 
Det strukturpolitiska programmet 

Regeringen beslutade den 29 augusti 2013 
om ett strukturpolitiskt program enligt vilket 
gymnasieutbildningen utvecklas genom både 
effektivare finansiering och undervisning så 
att flere studerande blir färdiga inom den 
målsatta tiden tre år. 

I enlighet med det strukturpolitiska pro-
grammet ska godkännande av tidigare för-
värvat kunnande, arbetserfarenhet och tidiga-
re utbildning ingå i de utbildningsprogram 
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som leder till yrkesinriktade examina. Enligt 
regeringens beslut av den 29 november 2013 
om genomförande av det strukturpolitiska 
programmet ska finansieringssystemet för 
yrkesutbildningen (grund- och tilläggsutbild-
ning) revideras så att så att finansieringen i 
första hand baserar sig på prestationer (t.ex. 
examina, delexamina, kompetenspoäng) och 
resultat, inte på studietiden. I framtiden ska 
utbildningsanordna koncentrera sig på att 
ordna examina och delar av examina och den 
offentliga finansieringen av annan utbildning 
slopas. Detta gäller ämnesstudier inom gym-
nasieutbildning samt utbildning som inte le-
der till någon delexamen inom yrkesinriktad 
tilläggsutbildning (vid läroanstalter och i lä-
roavtalsform). Nätet för utbildningsanordnare 
på andra stadiet koncentreras så att starka 
anordnare av gymnasieutbildning och yrkes-
inriktad utbildning (grund- och tilläggsut-
bildning) får bättre verksamhetsförutsätt-
ningar och så att tillgängligheten till utbild-
ning som motsvarar behoven av fortsatta stu-
dier och arbetslivets behov kan tryggas regi-
onalt. 

Regeringen har den 25 mars 2014 beslutat 
om genomförandet av det strukturpolitiska 
programmet som en del av planen för de of-
fentliga finanserna. Finansieringssystemet för 
och nätet av utbildningsanordnare inom ut-
bildningen på andra stadiet reformeras. Fi-
nansieringen ska inte längre beviljas enligt 
det faktiska kostnadsunderlaget, och den to-
tala statliga finansieringen av utbildningen på 
andra stadiet ska grunda sig på statsbudgeten 
på samma sätt som för universitet och yrkes-
högskolor. I fortsättningen ska anslaget i 
statsbudgeten höjas på basis av ett index i 
förhållande till förändringen i kostnadsnivån. 

De nya finansieringsgrunderna tillämpas 
första gången då finansieringen för 2017 slås 
fast. Reformerna minskar den offentliga fi-
nansieringen med sammanlagt 260 miljoner 
euro, varav på ramnivå som en minskning av 
statsandelarna har beaktats 100,5 miljoner 
euro per år från och med 2017. Statens till-
läggsfinansiering för särskilda uppgifter 
inom gymnasieutbildning halveras från och 
med 2016. Från ingången av 2017 upphör 
statsandelsfinansieringen av ämnesstudier 
inom gymnasieutbildningen för dem som har 
avlagt studentexamen, den statsandelsfinan-

siering som beviljas utbildningsanordnare för 
examensinriktade studerande i gymnasium 
och yrkesutbildning begränsas till högst tre 
år, statens finansiering för sådan yrkesinrik-
tad tilläggsutbildning som inte leder till en 
examen eller en del av en examen upphör 
och finansieringen av specialläroanstalter 
frångås i sin nuvarande form. Finansieringen 
för utbildning som ordnas av Suomen Ilmai-
luopisto och specialläroanstalter och som le-
der till en examen eller en del av en examen 
överförs till finansieringen av den yrkesinrik-
tade tilläggsutbildningen. 
 
Regeringsprogrammet för statsminister 
Alexander Stubbs regering 

Enligt statsminister Alexander Stubbs re-
geringsprogram 24.6.2014 baserar sig pro-
grammet på på statsminister Katainens pro-
gram, på det strukturpolitiska programmet 
och på riktlinjerna för genomförandet av det 
strukturpolitiska programmet och för anpass-
ningen av den offentliga ekonomin. Reger-
ingsprogrammet för Jyrki Katainens regering 
för valperioden 2011—2015 och målen en-
ligt det regeringsprogrammet gäller fortfa-
rande. Finansieringen av och strukturen för 
yrkesutbildning och allmänbildande utbild-
ning på andra stadiet läggs om före 2017, 
konstateras i regeringsprogrammet. 
 
2  Nuläge 

2.1 Lagstiftning och praxis 

Grundprinciperna för finansieringssystemet 

Finansieringen av gymnasieutbildningen, 
den grundläggande yrkesutbildningen och 
den yrkesinriktade tilläggsutbildningen base-
rar sig på ett kalkylerat system. Finansiering-
ens totala belopp grundar sig huvudsakligen 
på insamling av kostnadsuppgifter om de 
verkliga riksomfattande kostnaderna. Finan-
sieringen baserar sig på den så kallade upp-
rätthållarmodellen, där finansieringen bevil-
jas utbildningsanordnarna, som beslutar om 
allokeringen av finansieringen. 

Det är huvudsakligen kommunerna som 
anordnar gymnasieutbildning. De kommuner 
som ordnar utbildning varierar i storlek från 
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kommuner med några tusen invånare till Hel-
singfors med över en halv miljon invånare. 
Statsandelen för gymnasieutbildningen är 
graderad enligt antalet studerande i gymna-
sieutbildning. Den finansiering som beviljas 
anordnare av gymnasieutbildning och grund-
läggande yrkesutbildning är en del av kom-
munernas statsandelssystem. Det nuvarande 
statsandelssystemet har varit i kraft sedan 
början av 2010. Kommunernas statsandelssy-
stem består av två delar: den statsandel för 
kommunal basservice som administreras av 
finansministeriet, och den statsandelsfinansi-
ering som regleras i lagen om finansiering av 
undervisnings- och kulturverksamhet 
(1705/2009), nedan finansieringslagen, och 
som administreras av undervisnings- och kul-
turministeriet. 

Yrkesutbildningen är huvudsakligen av-
sedd att svara för arbetslivets behov inom 
områden som är större än en kommun och 
den är ofta riksomfattande. Det väsentliga är 
att utbildningsutbudet inriktas så att det sva-
rar på behoven i de olika branscherna inom 
näringslivet och det övriga arbetslivet. Målet 
är att finansieringssystemet på lika grunder 
ska finansiera verksamheten för olika former 
av upprätthållare, kommuner, samkommuner 
och privata utbildningsanordnare. 

Inom kultur- och undervisnings- och kul-
turministeriets förvaltningsområde baserar 
sig finansieringen av grundläggande yrkesut-
bildning och yrkesinriktad tilläggsutbildning 
på ett system med kalkylerade statsandelar, 
som omfattar den lagstadgade finansieringen 
för utbildningsanordnarnas driftsutgifter. Det 
separata systemet för finansiering av inve-
steringar har slopats från ingången av 2006. 

Bestämmelser om finansieringen av gym-
nasieutbildningen och den yrkesinriktade till-
läggsutbildningen finns i lagen om finansie-
ring av undervisnings- och kulturverksamhet, 
samt i förordningen om finansiering av un-
dervisnings- och kulturverksamhet 
(1766/2009), nedan finansieringsförordning-
en. I finansieringslagen avses med gymna-
sieutbildning den i gymnasielagen 
(629/1998) avsedda gymnasieutbildningen 
och den i gymnasielagen avsedda förbere-
dande utbildning för gymnasieutbildning som 
ordnas för invandrare och andra personer 
med främmande språk som modersmål. Med 

grundläggande yrkesutbildning avses i lagen 
om grundläggande yrkesutbildning 
(630/1998) avsedd yrkesutbildning som leder 
till en yrkesinriktad grundexamen och förbe-
redande och orienterande utbildning före den 
grundläggande yrkesutbildningen, som avses 
i denna lag, samt i lagen om yrkesinriktad 
vuxenutbildning (631/1998) avsedd utbild-
ning som förbereder för yrkesinriktad grund-
examen som avläggs som fristående examen. 
Med yrkesinriktad tilläggsutbildning avses 
åter sådan utbildning som förbereder för yr-
kesexamen och specialyrkesexamen som av-
ses i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning, 
samt annan tilläggsutbildning än sådan som 
leder till en examen. 

Av dem som ordnar gymnasieutbildning är 
228 kommuner, fem samkommuner och 36 
privata utbildningsanordnare. Dessutom har 
åtta universitets normalskolor rätt att ordna 
gymnasieutbildning. 

Grundläggande yrkesutbildning i läroan-
staltsform ordnades 2014 av 131 utbildnings-
anordnare, 11 kommuner, 35 samkommuner, 
84 privata sammanslutningar eller stiftelser 
samt av staten. Av utbildningsanordnarna i 
läroanstaltsform hade 173 tillstånd att ordna 
yrkesinriktad tilläggsutbildning. Grundläg-
gande yrkesutbildning i läroavtalsform ord-
nades av 71 utbildningsanordnare och yrkes-
inriktad tilläggsutbildning i läroavtalsform 
ordnades av 77 utbildningsanordnare. 

Det genomsnittliga priset per enhet för 
gymnasieutbildning 2014 är 6 425,98 euro 
per studerande. Statsandelsfinansieringens 
totala belopp uppgick i statsbudgeten för 
2014 till cirka 679 miljoner euro, varav stats-
andelen utgjorde cirka 277 miljoner euro. 

Det genomsnittliga priset per enhet för 
grundläggande yrkesutbildning i läroanstalts-
form år 2014 är 10 970,06 euro och statsan-
delsfinansieringens totala belopp i statsbud-
geten för 2014 är cirka 1 663 miljoner euro, 
varav statens finansieringsandel är cirka 
698 miljoner euro och kommunernas andel 
cirka 965 miljoner euro. Statsandelsfinansie-
ringens totala belopp i statsbudgeten 2014 för 
grundläggande yrkesutbildning i läroavtals-
form år 2014 är cirka 96 miljoner euro, varav 
statens finansieringsandel är cirka 24 miljo-
ner euro och kommunernas finansieringsan-
del cirka 56 miljoner euro. Den statliga fi-
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nansieringen av yrkesinriktad tilläggsutbild-
ning i läroanstaltsform i statsbudgeten för 
2014 är cirka 130 miljoner euro på moment 
29.30.31 och 16 miljoner euro på moment 
29.30.51 (specialläroanstalter). Statsfinansie-
ringens totala belopp i statsbudgeten 2014 för 
grundläggande yrkesutbildning i läroavtals-
form är cirka 60 miljoner euro. Dessutom 
anordnas en del av yrkesutbildningen som fö-
retagsfinansierad personalutbildning eller 
som arbetskraftspolitisk utbildning. 
 
Fördelningen av finansieringsansvaret mellan 
stat och kommun 

Staten och kommunen finansierar tillsam-
mans gymnasieutbildningen och den grund-
läggande yrkesutbildningen. I 6 och 8 § i fi-
nansieringslagen föreskrivs om fördelningen 
av finansieringsansvaret mellan kommunerna 
och staten. Kommunernas självfinansierings-
andel är 58,11 procent och statens finansie-
ringsandel är 41,89 procent. Kostnadsfördel-
ningen mellan staterna och kommunerna 
genomförs enligt en upprätthållarmodell som 
baserar sig på en finansieringsandel som be-
räknas per invånare. Kommunen deltar i fi-
nansieringen med ett eurobelopp per invåna-
re. Det var 2013 cirka 190 euro per invånare. 

Den offentliga finansieringen av yrkesin-
riktad tilläggsutbildning består i sin helhet av 
statsfinansiering och den ingår inte i kost-
nadsfördelningen mellan staten och kommu-
nerna. 
 
Kommunernas statsandel samt samkommu-
nernas och de privata utbildningsanordnarnas 
finansiering av gymnasieutbildning och 
grundläggande yrkesutbildning 

Finansieringen av gymnasieutbildningen 
och den grundläggande yrkesutbildningen 
beviljas och betalas enligt upprätthållarmo-
dellen direkt till utbildningsanordnaren. 

I gymnasiet utgörs beloppet av den totala 
finansieringen av produkten av antalet stude-
rande inom gymnasieutbildning och inom ut-
bildning som förbereder invandrare och per-
soner med ett främmande språk som mo-
dersmål för gymnasieutbildning och det per 
studerande bestämda priset per enhet. Dess-
utom har det föreskrivits att en privat utbild-

ningsanordnare som såsom särskild utbild-
ningsuppgift har ålagts att ordna gymnasie-
utbildning på något annat språk än finska el-
ler svenska beviljas i statsandel ett belopp 
som motsvarar 57 procent av produkten av 
antalet studerande och priset per enhet i fråga 
om sådana studerande som enligt lagen om 
hemkommun (201/1994) inte har någon 
hemkommun i Finland. 

I grundläggande yrkesutbildning utgörs fi-
nansieringen av produkten av antalet presta-
tioner (antal studerande, antalet läroavtal) 
och priset per enhet för prestationen. 

Till utbildningsanordnarna betalas finansie-
ring enligt priset per enhet till fullt belopp, 
med undantag för kommunerna. Från den 
statsandel som kommunerna får avdras 
kommunens andel per invånare. På så sätt 
undviks onödig betalningstrafik som går i 
kors. 
 
Genomsnittliga priser per enhet 

Enligt 23 § 1 mom. i finansieringslagen ut-
färdas genom förordning av statsrådet årligen 
bestämmelser om de genomsnittliga priser 
per enhet för gymnasieutbildning, grundläg-
gande yrkesutbildning och grundläggande 
konstundervisning som läggs till grund för 
finansieringen för det följande finansåret. De 
genomsnittliga priserna per enhet fastställs 
enligt vad som bestäms i 54 § 2 mom. och 
57 § i lagen om statsandel för kommunal 
basservice (1704/2009). Dessa paragrafer in-
nehåller bestämmelser om förändringar som 
beaktas då de genomsnittliga priserna per en-
het beräknas. Till dem hör förändringar i 
statsandelsåliggandenas omfattning och art, 
uppskattade förändringar i kostnadsnivån, 
skillnaden mellan förändringen i den faktiska 
kostnadsnivån för året före det år som före-
gått finansåret och en uppskattning för det 
nämnda året samt de justeringar som görs 
vart fjärde år för justering av kostnadsfördel-
ningen mellan staten och kommunerna enligt 
58 § i den nämnda lagen. 

Statsandelsprocenten bestäms i samband 
med justeringen av kostnadsfördelningen för 
finansåret och de tre därpå följande åren. En-
ligt 58 § i lagen om ändring av lagen om stat-
sandel för kommunal basservice (676/2014) 
som träder i kraft vid ingången av 2015 be-
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stäms statsandelsprocenten för varje finansår. 
Justeringen av kostnadsfördelningen görs 
också årligen. Enligt övergångsbestämmelsen 
görs den första justeringen av kostnadsför-
delningen enligt denna lag för finansåret 
2016 utifrån uppgifterna om 2013 års kost-
nader. 

Enligt 23 § 2 mom. i finansieringslagen be-
stäms de priser per enhet som läggs till grund 
för finansieringen för det följande finansåret 
av undervisnings- och kulturministeriet. En-
ligt bestämmelsen bestäms priserna per enhet 
för de olika utbildningsformerna så att de eu-
robelopp som beräknats enligt priserna per 
enhet och läggs till grund för finansieringen 
sammanlagt motsvarar de belopp som beräk-
nas på basis av de genomsnittliga priserna 
per enhet. 

Priserna per enhet har sänkts för viss tid 
fram till år 2015 så att priserna per enhet 
sänkts på grund av sparåtgärderna och änd-
ringen i kostnadsnivån (indexförhöjningen) 
inte har beaktats åren 2013 och 2014. 

Priserna per enhet för gymnasieutbildning 
och grundläggande yrkesutbildning, som be-
stäms enligt finansieringslagen, justeras vart 
fjärde år så att de motsvarar de riksomfattan-
de totalkostnaderna för utbildningen för alla 
utbildningsanordnare. 

Från och med 2016 görs justeringen årli-
gen. I 24 § 1 mom. i finansieringslagen före-
skrivs hur priserna per enhet för gymnasieut-
bildning beräknas på basis av de faktiska 
riksomfattande totalkostnaderna för utbild-
ningen för alla utbildningsanordnare. Som 
kostnader för utbildning enligt gymnasiela-
gen beaktas kostnader för gymnasieutbild-
ning enligt 1 § 1 mom. och kostnader för ut-
bildning som förbereder invandrare och per-
soner med ett främmande språk som mo-
dersmål för gymnasieutbildning enligt 3 § 1 
mom. Kostnadsuppgifter samlas in av utbild-
ningsanordnarna. När priserna per enhet be-
räknas beaktas emellertid inte utgifterna för 
undervisning utomlands eller studerande som 
får sådan undervisning.  

I 25 § 1 mom. i finansieringslagen före-
skrivs hur priserna per enhet för grundläg-
gande yrkesutbildning beräknas på basis av 
de riksomfattande totalkostnader som alla ut-
bildningsanordnare har haft av utbildningen. 
Som kostnader för grundläggande yrkesut-

bildning beaktas de totalkostnader som alla 
utbildningsanordnare har orsakats för utbild-
ning som avses i lagen om grundläggande 
yrkesutbildning samt för kostnader för ut-
bildning som förbereder för sådana yrkesin-
riktade grundexamina som avläggs i form av 
fristående examina enligt lagen om yrkesin-
riktad vuxenutbildning. Som kostnader för 
utbildning som avses i lagen om yrkesutbild-
ning beaktas både den grundläggande yrkes-
utbildning som leder till en yrkesinriktad 
grundexamen och orienterande och förbere-
dande utbildning före den grundläggande yr-
kesutbildningen, som avses i 3 § 2 mom. i 
denna lag, samt undervisning i huslig eko-
nomi som avses i 3 mom. 

De per studerande bestämda priserna per 
enhet beräknas så att de faktiska riksomfat-
tande totalkostnaderna divideras med det to-
tala kalkylerade antalet studerande under 
nämnda år, vilka studerar inom utbildningar 
som beaktas i kalkyleringsgrunderna för 
kostnaderna. När priserna per enhet för gym-
nasieutbildning beräknas beaktas 58 procent 
av antalet studerande som inlett studierna ef-
ter att de fyllt 18 år. När priserna per enhet 
beräknas för grundläggande yrkesutbildning 
beaktas inte kostnader för läroavtalsutbild-
ning och inte heller studerande som genom-
går sådan utbildning. 

Den årliga förändringen i kostnadsnivån 
bestäms enligt prisindexet för basservice. 
Prisindexet grundar sig på förändringen i 
kostnadsnivån viktad med driftskostnaderna 
för social- och hälsovården samt undervis-
nings- och kulturverksamheten. 

Priserna per enhet ses över nästa gång för 
år 2016 på basis av de faktiska riksomfattan-
de kostnaderna så att kostnadsuppgifterna för 
2013 används som grund för kalkyleringen. 

Justeringen av kostnadsfördelningen gäller 
inte anläggningskostnader, mervärdesskatt, 
kalkylerade räntor och avskrivningar och inte 
heller kostnader för låneskötsel. I 31 § i fi-
nansieringslagen bestäms om kostnader som 
inte beaktas vid beräkningen av priser per 
enhet. För anordnare av yrkesutbildning be-
stäms i 25 § 2 mom. hur avskrivningar beak-
tas. 

Det nuvarande förfarandet för justering av 
kostnadsfördelningen trädde i kraft 2006 och 
det tillämpades första gången när statsande-
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larna för 2008 fastställdes. Grunden var de 
faktiska kostnaderna för 2005. 
 
Finansieringen av gymnasieutbildningen 

Styrningssystemet för gymnasieutbildning-
en består av lagstiftning som reglerar verk-
samheten samt av de riksomfattande lä-
roplansgrunderna. 

I 24 § i finansieringslagen föreskrivs om 
hur priserna per enhet för gymnasieutbild-
ningen beräknas. I paragrafens 1 mom. före-
skrivs hur priserna per enhet beräknas enligt 
de faktiska kostnaderna. Enligt paragrafens 2 
mom. graderas priserna per enhet för kom-
muner och samkommuner på basis av nyck-
eltalet för antalet studerande, i enlighet med 
vad som föreskrivs genom förordning av 
statsrådet. Priset kan höjas för utbildning 
med ett litet antal studerande. Priset per enhet 
för en privat utbildningsanordnare är det-
samma som priset per enhet i den kommun 
där utbildningen huvudsakligen ordnas. Om 
kommunen inte ordnar gymnasieutbildning, 
beräknas priset per enhet för en privat anord-
nare av gymnasieutbildning på samma sätt 
som priset per enhet för kommunen. För un-
dervisning som ordnas utomlands bestäms 
priset per enhet genom att det genomsnittliga 
pris per enhet som föreskrivs för gymnasie-
utbildning enligt 23 § graderas i enlighet med 
vad som föreskrivs genom förordning av 
statsrådet och vad undervisnings- och kul-
turministeriet bestämmer med stöd av för-
ordningen. Undervisnings- och kulturmini-
steriet kan dessutom enligt 24 § 2 mom. höja 
priset per enhet på grundval av en särskild 
utbildningsuppgift som ålagts utbildningsan-
ordnaren eller av andra särskilda skäl. 

I 1 § i finansieringsförordningen finns 
närmare bestämmelser om hur priset per en-
het för gymnasierna beräknas. Priset per en-
het för gymnasieutbildning i en kommun el-
ler samkommun räknas så att det nyckeltal 
som beräknats på basis av det totala antalet 
studerande i gymnasieutbildning i gymnasi-
erna i kommunen eller samkommunen multi-
pliceras med det genomsnittliga priset per 
enhet för gymnasieutbildning och det på så 
sätt uträknade beloppet divideras med talet 
100. Vid beräkning av nyckeltalet beaktas 
inte studerande som har inlett studierna efter 

att de fyllt 18 år eller studerande som enligt 
gymnasielagen antagits för att avlägga ett el-
ler flera läroämnen i gymnasiet. Nyckeltalet 
för en kommun eller samkommun är 100. I 
en kommun eller samkommun där antalet 
studerande i gymnasiet understiger 200 höjs 
nyckeltalet med talet 0,4 för varje studerande 
med vilken antalet studerande understiger 
200, och dessutom med talet 2,1 för varje 
studerande med vilken antalet studerande 
understiger 60. Nyckeltalet höjs dock högst 
med talet 106. I en kommun eller samkom-
mun som ordnar gymnasieutbildning på både 
finska och svenska, beräknas nyckeltalet skilt 
för sig för finskspråkig och skilt för sig för 
svenskspråkig utbildning. Nyckeltalet är det 
med antalet studerande vägda medeltalet av 
de nyckeltal som beräknats enligt språk-
grupp. 

I 24 § 3 mom. i finansieringslagen före-
skrivs hur priset per enhet bestäms för stude-
rande i utbildning som förbereder för gymna-
sieutbildning. I utbildning som förbereder för 
gymnasieutbildning, som ordnas för invand-
rare och personer med ett främmande språk 
som modersmål, bestäms priset per enhet ge-
nom en gradering av det genomsnittliga pri-
set per enhet för gymnasieutbildning. Som 
prestation som är grund för finansieringen 
används antalet studerande samt de priser per 
enhet som fastställts per studerande. 

I paragrafens 4 mom. bestäms att priset per 
enhet höjs i internatskolor för elever som får 
inkvartering och måltider. I paragrafens 4 
och 5 mom. föreskrivs att de priser per enhet 
som sammanlagt fastställts för utbildnings-
anordnarna ska motsvara de riksomfattande 
totalkostnaderna. I paragrafens 6 mom. be-
stäms hur priset per enhet beräknas för stude-
rande i internatskolor. 

Genom förordning av statsrådet föreskrivs 
om de grunder enligt vilka läroämnen som 
slutförs i enlighet med 20 § 3 mom. i gymna-
sielagen omvandlas till studerandeantal och 
beaktas i antalet studerande, vilka har inlett 
studierna efter det att de fyllt 18 år. 

Finansieringen av särskilda utbildnings-
uppgifter utgör en del av statsandelsfinansie-
ringen för gymnasieutbildningen. Andelen 
förhöjningar minskar på motsvarande sätt 
enhetspriset och statsandelen för andra an-
ordnare av gymnasieutbildning. Den förhöj-
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ning som beviljas för en särskild utbildnings-
uppgift varierar enligt anordnare. 

Grunden för fastställande av en särskild ut-
bildningsuppgift för ett gymnasium är till-
stånd för gymnasieutbildning enligt 4 § i 
gymnasielagen. Undervisnings- och kultur-
ministeriet beslutar om beviljande av till-
stånd att ordna gymnasieutbildning och om 
ändring av tillstånd. De särskilda utbild-
ningsuppgifter som ingår i de nuvarande till-
stånden att ordna gymnasieutbildning har i 
huvudsak förnyats åren 2003—2004, då mi-
nisteriet beslutade om särskilda utbildnings-
uppgifter enligt ansökan och om de rättighe-
ter att avvika från den riksomfattande timför-
delningen som ingick i tillstånden. 

Efter 1998 har i tillstånden att ordna gym-
nasieutbildning inte medtagits rätt till förhöj-
ning av priset per enhet på basis av en sär-
skild utbildningsuppgift. De enda undantagen 
är tillstånd för enstaka utbildningar som sik-
tade på IB-examina, vilka beviljats i början 
av 2000-talet och enstaka tillstånd som gällde 
idrott. Sammanlagt 42 utbildningsanordnare 
har särskilda utbildningsuppgifter. Av dem 
har framförallt de stora städerna flera speci-
aluppgifter. Utbildningsanordnarna kan pla-
cera sin särskilda utbildningsuppgift i det 
gymnasium de önskar (med undantag för IB-
undervisningen). Drygt 70 läroanstalter har 
särskilda uppgifter. 

Årligen har cirka 30 utbildningsanordnare 
fått förhöjning enligt prövning på priset per 
enhet. Genom en förhöjning enligt prövning 
har man kunnat trygga bland annat tillgäng-
ligheten till utbildningen. De som fått förhöj-
ningar är i allmänhet små utbildningsanord-
nare i glest bebyggda områden, folkhögsko-
lor som ordnar gymnasieutbildning, små pri-
vata svenskspråkiga utbildningsanordnare 
inom finskspråkiga områden eller sådana, 
vilkas verkliga kostnader av andra orsaker, 
t.ex. på grund av att antalet studerande 
snabbt minskat, har varit klart högre än de 
kalkylerade kostnaderna. 

Utbildningen efter det grundläggande sta-
diet har utvecklats så att studeranden i ökan-
de omfattning kan satsa på egna studiestigar. 
Strävan har varit att bygga ut flexibla möj-
ligheter att avlägga delar av examina utöver 
examensgränserna. Finansieringssystemet 
har inte sporrat till att uppnå det här utbild-

ningspolitiska målet: fördelningen av kostna-
derna mellan utbildningsarrangörerna har hit-
tills grundat sig på inbördes överenskommel-
ser. 
 
Beräkning av priserna per enhet för grund-
läggande yrkesutbildning 

De genomsnittliga priserna per enhet för 
grundläggande yrkesutbildning bestäms på 
det sätt som anges i 23 § i finansieringslagen. 
Bestämmelser om priserna per enhet för yr-
kesinriktad tilläggsutbildning finns i 25 § 2 
mom. i finansieringslagen. Som kalkyle-
ringsgrund används de riksomfattande total-
kostnader som alla yrkesutbildningsanordna-
re har orsakats för utbildningen inom respek-
tive utbildningsområde. Bestämmelser om 
graderingen av priserna per enhet finns i 4 § 
1 mom. i finansieringsförordningen. Där be-
stäms för vilka examina, och utbildningspro-
gram som leder till examina, priserna per en-
het är högre än för annan utbildning inom 
samma utbildningsområde. Dessutom grade-
ras priserna per enhet på basis av specialun-
dervisning och verksamhetens resultat. 

I 25 § 3 mom. i finansieringslagen finns 
bestämmelser om hur priserna per enhet be-
stäms för orienterande och förberedande ut-
bildning som ordnas enligt 3 § 2 mom. i la-
gen om grundläggande yrkesutbildning. Pri-
serna per enhet för dessa utbildningar be-
stäms genom gradering av de genomsnittliga 
priserna per enhet för grundläggande yrkes-
utbildning. Kostnaderna för dessa utbild-
ningar räknas inte med i de kostnader per ut-
bildningsområde som beräknas enligt 25 § 2 
mom. Däremot ingår den undervisning i hus-
lig ekonomi som avses i 3 § 3 mom. i lagen 
om yrkesutbildning och som ordnas som an-
nan än grundläggande yrkesutbildning i 
kostnaderna för turism-, kosthålls- och eko-
nomibranschen. I fråga om finansieringen av 
orienterande och förberedande utbildning 
före grundläggande yrkesutbildning tillämpas 
det genomsnittliga priset per enhet för grund-
läggande yrkesutbildning multiplicerat med 
0,7, för den förberedande utbildningen för 
invandrare inför den grundläggande yrkesut-
bildningen priset per enhet multiplicerat med 
0,84 och för undervisning och handledning 
som ordnas för handikappade studerande i 
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tränings- och rehabiliteringssyfte priset per 
enhet multiplicerat med 1,18. 

I 25 § 4 mom. i finansieringslagen finns 
bestämmelser om hur priset per enhet beräk-
nas när en utbildningsanordnare ordnar ut-
bildning inom två eller flera utbildningsom-
råden eller olika utbildningar som förbereder 
för grundläggande yrkesutbildning, som av-
ses i 3 § 2 mom. i lagen om grundläggande 
yrkesutbildning. Priset för enhet för utbild-
ningsanordnaren beräknas då med viktning. 
Priset per enhet bestäms enligt ett med anta-
let studerande vägt medeltal som beräknas på 
basis av antalet studerande och priserna per 
enhet inom de olika utbildningsområdena 
och examina och inom utbildning som förbe-
reder för grundläggande yrkesutbildning. 

Enligt lagens 25 § 5 mom. bestäms priserna 
per enhet så att priserna per enhet samman-
lagt motsvarar de riksomfattande totalkost-
naderna. 

Priserna per enhet för den grundläggande 
yrkesutbildningen graderas dessutom på ba-
sis av specialundervisning. Enligt 4 § 4 mom. 
i finansieringsförordningen höjs priset per 
enhet med 47 procent i specialundervisning-
en på alla utbildningsområden samt i fråga 
om den vägledande och förberedande utbild-
ningen före den grundläggande yrkesutbild-
ningen och den förberedande utbildningen 
för invandrare före den grundläggande yr-
kesutbildningen. 

Enligt 37 § 2 mom. i lagen om grundläg-
gande yrkesutbildning är får studerande bo 
avgiftsfritt i studiebostäder som utbildnings-
anordnaren anvisar. Förmånen gäller inte 
grundläggande yrkesutbildning som avläggs 
som fristående examen. 

I 10 § i finansieringsförordningen bestäms 
hur priset per enhet höjs på basis av inkvarte-
ringsförmån. Enligt bestämmelsens 1 mom. 
höjs priset per enhet för utbildningsanordna-
ren i fråga om studerande som har haft in-
kvarteringsförmån med ett belopp som är 15 
procent av det genomsnittliga priset per enhet 
för grundläggande yrkesutbildning. För spe-
cialundervisning som ordnas på basis av en 
särskild utbildningsuppgift är förhöjningen 
dock 63 procent av det genomsnittliga priset 
per enhet för grundläggande yrkesutbildning. 
I det fall att studerande får inkvartering och 

måltider i internat är förhöjningen 26 pro-
cent. 

Enligt 25 § 4 mom. i finansieringslagen 
kan undervisnings- och kulturministeriet 
dessutom på basis av en särskild utbildnings-
uppgift som ålagts utbildningsanordnaren el-
ler av andra särskilda skäl höja priset per en-
het. Utbildningsanordnarnas pris per enhet 
har höjts på basis av en särskild utbildnings-
uppgift som fastställs i utbildningstillståndet 
(utbildning för gravt handikappade). Dessut-
om har utbildningsanordnarnas pris per enhet 
höjts för små utbildningsanordnare och för 
dem som ordnar svenskspråkig utbildning 
inom ett stort område på basis av deras eko-
nomiska situation. En grund för förhöjning 
av priset per enhet kan också vara att utbild-
ningen är exceptionellt dyr (gruvbranschen) 
eller att det är fråga om ett riksomfattande 
utvecklingsprojekt. Initialkostnaderna för 
koncentrationen av fältet av anordnare av yr-
kesutbildning genom fusioner har också 
stötts genom att priset per enhet har höjts en-
ligt prövning. År 2014 utgör de förhöjningar 
som beviljats enligt prövning cirka 0,7 pro-
cent av finanseringen genom priser per enhet 
för hela den grundläggande yrkesutbildning-
en. 38 utbildningsanordnare har fått förhöj-
ning enligt prövning. 
 
Finansiering enligt resultat för grundläggan-
de yrkesutbildning 

Enligt 25 § 2 mom. i finansieringslagen 
graderas priserna per enhet för grundläggan-
de yrkesutbildning också på basis av goda re-
sultat i utbildningen. Den resultatbaserade 
graderingen bestäms på basis av studerande-
nas sysselsättning, övergång till fortsatta stu-
dier, avbrutna studier och studietider (mätare 
på genomslagskraft) samt personalens behö-
righet och åtgärder för personalutveckling 
(personalmätare). Den andel som bestäms på 
basis av utbildningens resultat är högst tre 
procent av de riksomfattande totalkostnader 
som avses i 25 § 1 mom. I 5—7 § i finansie-
ringsförordningen finns bestämmelser om de 
genomslagskrafts- och personalmätare som 
används vid graderingen av priset per enhet 
och bedömningen av resultaten. 

I 8 § i finansieringsförordningen föreskrivs 
om vilka utbildningsanordnare som inte om-
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fattas av resultatindexberäkningen. Ett resul-
tatindex beräknas inte för de anordnare av 
grundläggande yrkesutbildning, för vilka den 
behövliga informationen inte är tillgänglig 
eller då antalet studerande är så litet att resul-
tatindexet inte kan beräknas på ett statistiskt 
tillförlitligt sätt. Resultatindexet beräknas 
inte heller för de utbildningsanordnare som 
har en i 9 § i lagen om yrkesutbildning av-
sedd särskild uppgift att ordna specialunder-
visning. 

De som avlägger yrkesinriktad grundexa-
men som läroavtalsutbildning är med i be-
räkningen av den resultatbaserade finansie-
ringen för grundläggande yrkesutbildning i 
läroanstaltsform. Vid beräkningen av genom-
slagskraftsmätaren (studerandenas sysselsätt-
ning, övergång till fortsatta studier, genom-
strömning och avbrott i studierna) består po-
pulationen som ligger till grund för beräk-
ningen av de studerande som genomför en 
yrkesinriktad grundexamen, både som lä-
roplansbaserad utbildning och i utbildning 
som förbereder för fristående examen. Till 
populationen hör de studerande som deltar i 
utbildning i läroanstaltsform och de stude-
rande som deltar i läroavtalsutbildning. Priset 
per enhet för sådan grundläggande yrkesut-
bildning som ordnas i form av läroavtalsut-
bildning utgör, såsom nedan konstateras, 
63,13 procent av det genomsnittliga priset 
per enhet för grundläggande yrkesutbildning. 
Det graderas inte på basis av resultatet. 
 
Finansiering av grundläggande yrkesutbild-
ning som ordnas som läroavtalsutbildning 

Enligt 25 § 6 mom. i finansieringslagen ut-
gör priset per enhet för sådan grundläggande 
yrkesutbildning som ordnas i form av läroav-
talsutbildning 63,13 procent av det genom-
snittliga priset per enhet för grundläggande 
yrkesutbildning. År 2014 är priset per enhet 
för grundläggande yrkesutbildning som ord-
nas i form av läroavtalsutbildning 6 925,78 
euro och för privata utbildningsanordnare 
7 030,91 euro. Enligt 4 § 7 mom. i finansie-
ringsförordningen tillämpas i fråga om finan-
sieringen av läroavtalsutbildning som ordnas 
som specialundervisning priset per enhet för 
läroavtalsutbildning höjt med 50 procent. 

Också priset per enhet för en del av en yr-
kesinriktad grundexamen som ordnas i form 
av läroavtalsutbildning är 63,13 procent av 
det genomsnittliga priset per enhet för yrkes-
utbildning när det läroavtal som ligger till 
grund för finansieringen ingås för en person 
under 25 år utan examen efter lärokursen för 
den grundläggande utbildningen. 

I fråga om läroavtalsutbildning som förbe-
reder för yrkesinriktad grundexamen finns 
ingen kvot för antalet läroavtal per anordnare 
utan utbildning får ordnas enligt efterfrågan. 

Om beräkningen av antalet studerande be-
stäms i 21 § i finansieringsförordningen. Fi-
nansieringen beviljas och justeras på basis av 
det aritmetiska medeltalet av antalet stude-
rande den 20 januari och den 20 september 
före nämnda åtgärd. 
 
 
Fastställandet av finansieringen för anordna-
de av grundläggande yrkesutbildning i läro-
anstaltsform 

De centrala elementen i styrningssystemet 
för den grundläggande yrkesutbildningen är 
regleringssystemet som baserar sig på ett till-
ståndsförfarande och finansieringssystemet 
som är nära anknutet till det. I den grundläg-
gande yrkesutbildningen grundar sig den fi-
nansiering som utbildningsanordnaren bevil-
jas på produkten av de per studerande be-
stämda priserna per enhet och utbildningsan-
ordnarens studerandeantal. I utbildningstill-
ståndet anges utbildningsanordnarens maxi-
mala antal studerande. För grundläggande 
yrkesutbildning som ordnas i läroanstalts-
form utgör det maximala antal studerande 
som anges i utbildningstillståndet också taket 
för utbildningsanordnarens förskottsfinansie-
ring och slutliga finansiering. 

Om beräkningen av antalet studerande i 
grundläggande yrkesutbildning bestäms i 
48 § i finansieringslagen. För grundläggande 
yrkesutbildning beräknas förskottsfinansie-
ringen på basis av det genomsnittliga antalet 
studerande under året före finansåret. Enligt 
50 § i finansieringslagen justerar undervis-
nings- och kulturministeriet före utgången av 
finansåret den finansiering som beviljats så 
att den överensstämmer med det viktade an-
talet studerande under finansåret. Finansie-
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ringen för grundläggande yrkesutbildning för 
finansåret justeras dock så att den högst mot-
svarar det totala antal studerande som fast-
ställts i tillståndet att ordna yrkesutbildning. 

Utgående från de maximala studerandean-
tal som anges i utbildningstillstånden och de 
genomsnittliga priser per enhet som bestäms 
för finansieringen kan man noggrant beräkna 
anslagsbehovet för statens budgetproposition 
och säkerställa att det anslag som reserverats 
under momentet i praktiken inte oförutsett 
överskrids. 

Om beräkningen av antalet studerande be-
stäms i 21 § i finansieringsförordningen. Fi-
nansieringen beviljas och justeras på basis av 
det viktade medeltalet av antalet studerande 
den 20 januari och den 20 september före 
nämnda åtgärd. I antalet studerande i yrkes-
utbildning inräknas studerande som genom-
för examen inom grundläggande yrkesutbild-
ning, studerande som får utbildning som för-
bereder för en yrkesinriktad grundexamen 
som avläggs som en fristående examen, stu-
derande som får sådan orienterande och för-
beredande utbildning som avses i lagen om 
grundläggande yrkesutbildning samt stude-
rande som får undervisning i huslig ekonomi 
på annat sätt än som grundläggande yrkesut-
bildning. 

I 23 § i finansieringsförordningen finns be-
stämmelser om begränsningar när det gäller 
vem som räknas som studerande. Enligt be-
stämmelsen kan en studerande räknas som 
studerande högst den tid studierna kan ta i 
anspråk om de bedrivs på heltid. Enligt 23 § i 
förordningen om yrkesutbildning gäller i frå-
ga om heltidsstudier vad som bestäms i lagen 
om studiestöd (65/1994) och med stöd av 
den. Enligt 5 a § 3 mom. i lagen om studie-
stöd betraktas de yrkesinriktade studierna 
som heltidsstudier när studiernas omfattning 
i genomsnitt är tre studieveckor per studie-
månad. Yrkesinriktade grundexamina omfat-
tar 120 studieveckor, så enligt bestämmelsen 
i studiestödslagen kan heltidsstudier för av-
läggande av en grundexamen räcka högst 
fyra år. 
 
Särdragen när det gäller finansieringen av ut-
bildning som ordnas som specialundervis-
ning enligt en särskild utbildningsuppgift 
inom grundläggande yrkesutbildning 

Enligt 20 § 2 mom. i lagen om yrkesutbild-
ning kan undervisnings- och kulturministeriet 
med stöd av 9 § bestämma att utbildningsan-
ordnaren har som särskild utbildningsuppgift 
att sörja för ordnandet av specialundervis-
ning, undervisning och handledning som ges 
i tränings- och rehabiliteringssyfte i samband 
med specialundervisning samt för utveck-
lings-, handlednings- och stöduppgifter som 
gäller undervisningen. Sex av anordnarna av 
grundläggande yrkesutbildning är s.k. speci-
alläroanstalter, som inom ramen för sitt ut-
bildningstillstånd endast ordnar utbildning 
som är specialundervisning enligt en särskild 
utbildningsuppgift. Dessutom har sex andra 
utbildningsanordnare beviljats en begränsad 
rätt att ordna specialundervisning enligt en 
särskild utbildningsuppgift, dvs. i utbild-
ningstillståndet ingår, som en del av det tota-
la antalet studerande, det antal studerande 
som får specialundervisning och inom dessa 
ramar ordnas specialundervisning enligt en 
särskild utbildningsuppgift. År 2013 bevilja-
des sammanlagt 155 miljoner euro i finansie-
ring för utbildning som ordnas som special-
undervisning enligt en särskild utbildnings-
uppgift. 

I 9 § i finansieringsförordningen bestäms 
med stöd av 25 § 3 mom. i finansieringslagen 
hur priserna per enhet för specialundervis-
ning som ordnas enligt en särskild utbild-
ningsuppgift ska beräknas. Då tillämpas inte 
finansieringsförordningens bestämmelser om 
gradering av priserna per enhet för den förbe-
redande utbildningen för grundläggande yr-
kesutbildning för invandrare och orienteran-
de och förberedande utbildning för handi-
kappade studerande och inte heller grade-
ringsprocenten för specialundervisning. En-
ligt 8 § i finansieringsförordningen tillämpas 
inte heller bestämmelserna om resultatindex-
beräkning på specialundervisning som ordnas 
enligt en särskild utbildningsuppgift. 

Enligt 9 § 2 mom. i finansieringsförord-
ningen höjs vid beräkningen av priset per en-
het för specialundervisning som ordnas enligt 
en särskild utbildningsuppgift de priser per 
enhet som beräknats per studerande för de 
olika utbildningsområdena inom yrkesutbild-
ningen med ett belopp som fås när nämnda 
utbildningsområdesspecifika priser per enhet 
multipliceras med 1,31. Enligt 9 § 3 mom. i 
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finansieringsförordningen är priset per enhet 
för undervisning och handledning som ord-
nas för handikappade studerande i tränings- 
och rehabiliteringssyfte och för finansiering-
en av förberedande utbildning för invandrare 
inför den grundläggande yrkesutbildningen 
det genomsnittliga priset per enhet i grund-
läggamde yrkesutbildning multiplicerat med 
1,65. I 9 § 4 mom. i finansieringsförordning-
en bestäms om förhöjning av priserna per 
enhet för gravt handikappade studerande el-
ler på grundval av att den studerande har ett 
personligt skolgångsbiträde. Priserna per en-
het höjs i dessa fall med ett eurobelopp som 
fås när det genomsnittliga priset per enhet för 
grundläggande yrkesutbildning multipliceras 
med 1,12 för en gravt handikappade stude-
randes del och dessutom med det belopp som 
fås när det genomsnittliga priset multiplice-
ras med 2,72 om den studerande behöver ett 
personligt skolgångsbiträde. 
 
Fastställandet av finansieringen för yrkesin-
riktad tilläggsutbildning 

Statsfinansieringen för yrkesinriktad till-
läggsutbildning beviljas för utbildning för 
yrkesexamina och specialyrkesexamina och 
för utbildning som förbereder för dem samt 
för annan yrkesinriktad tilläggsutbildning än 
sådan som förbereder för en fristående exa-
men. Statsfinansiering för tilläggsutbildning 
beviljas också för genomförande av yrkesin-
riktade grundexamina som avläggs som fri-
stående examen utan förberedande utbild-
ning. Enligt 10 § 1 mom. i finansieringslagen 
är statsandelsprocenten för yrkesinriktad till-
läggsutbildning för frivillig utbildning 85,60 
procent och för personalutbildning 47,23 
procent. 

Enligt 5 § i finansieringslagen bestäms fi-
nansieringen för yrkesinriktad tilläggsutbild-
ning på basis av det antal studerandeårsver-
ken som fastställts för utbildningsanordnaren 
som grund för beräkning av statsfinansie-
ringen samt det per studerandeårsverke be-
stämda priset per enhet. 

Enligt 49 § i finansieringslagen fastställer 
undervisnings- och kulturministeriet årligen 
inom ramen för maximibeloppet i statsbud-
geten det antal studerandeårsverken som 

läggs till grund för den kalkylbaserade finan-
sieringen för varje utbildningsanordnare. 

I utbildningstillstånden för den yrkesinrik-
tade tilläggsutbildningen anges för varje ut-
bildningsanordnare minimiantalet studeran-
deårsverken per år. Syftet med att ange mi-
nimiantalet är att öka förutsägbarheten i ut-
bildningsanordnarnas verksamhet. Den 
egentliga styrningen av verksamhet sker ge-
nom finansieringsbesluten. 

Antalet studerandeårsverken för tilläggsut-
bildningen fastställs utifrån de antal stude-
randeårsverken som fastställts i tillståndet att 
ordna utbildning enligt 5 § 2 mom. i lagen 
om yrkesinriktad vuxenutbildning. Det antal 
studerandeårsverken som läggs till grund för 
finansieringen fastställs årligen så att det 
motsvarar minst minimiantalet enligt utbild-
ningstillståndet. År 2014 har minimiantalet 
studerandeårsverken enligt utbildningstill-
stånden varit sammanlagt 12 883 studerande-
årsverken. Det maximala antal studerande-
årsverken som fastställs har begränsats i 
statsbudgeten. Det har blivit vedertaget att 
som grund för fastställandet av antalet stude-
randeårsverken använda medeltalet av det 
faktiska antalet studerandeårsverken under de 
två år som föregår finansåret och det antal 
studerandeårsverken som anmälts i förfrågan 
om basuppgifter. Användningen av ett me-
deltal för två år har fördröjt förändringar i fi-
nansieringen för utbildningsanordnarna. I 
samband med fastställandet av prestationerna 
måste deras totalantal ändå anpassas till det 
penningbelopp som står till förfogande i 
statsbudgeten. 

Enligt 10 § 1 mom. i finansieringslagen ut-
färdas genom förordning av statsrådet be-
stämmelser om hur de studerandeårsverken 
som läggs till grund för statsandelen fast-
ställs. Enligt 30 § i finansieringsförordningen 
är ett studerandeårsverke 190 arbetsdagar om 
minst sju timmar per studerande. 

Grundexamina, yrkesexamina och special-
yrkesexamina som avläggs som fristående 
examen utan förberedande utbildning beaktas 
också då antalet studerandeårsverken som 
läggs till grund för finansieringen av yrkesin-
riktad tilläggsutbildning beräknas. En sådan 
del av en fristående examen som den stude-
rande avlägger utan att delta i den förbere-
dande utbildningen inför examen motsvarar 
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vid fastställande av finansieringen åtta pro-
cent av ett helt studerandeårsverke. 
 
 
 
Priserna per enhet för yrkesinriktad  tilläggs-
utbildning 

I 27 § i finansieringslagen föreskrivs om 
hur priserna per enhet för den yrkesinriktade 
tilläggsutbildningen beräknas. Enligt para-
grafens 1 mom. beräknas priserna per enhet 
för yrkesinriktad tilläggsutbildning som ord-
nas vid en läroanstalt nas på basis av det ge-
nomsnittliga pris per enhet som föreskrivs för 
grundläggande yrkesutbildning i 23 § 1 
mom., särskilt för frivillig tilläggsutbildning 
och för personalutbildning. 

Priserna per enhet för yrkesinriktad till-
läggsutbildning graderas inom utbildning och 
specialundervisning i olika prisgrupper. I 
11 § i finansieringsförordningen bestäms om 
graderingen av priserna per enhet. I paragra-
fens 1 mom. definieras prisgrupperna som 
fastställts per utbildningsområde och i vissa 
fall per examen och för varje prisgrupp en 
koefficient. Dessutom anges i bestämmelsen 
en koefficient också för utbildning som inte 
förbereder för en fristående examen. Pris-
grupperna baserar sig på skillnader i kostna-
derna för att arrangera utbildning inom olika 
områden och för olika examina. 

Priserna per enhet för olika utbildningsom-
råden fås så att det genomsnittliga priset mul-
tipliceras med koefficienten för utbildnings-
områdets prisgrupp, vilken bestäms i finansi-
eringsförordningen. 

Enligt 11 § i finansieringsförordningen 
höjs priset per enhet för yrkesinriktad till-
läggsutbildning i fråga om studerande som 
får särskilda undervisnings- eller elevvårds-
tjänster på grund av handikapp eller sjukdom 
eller av någon därmed jämförbar orsak. För-
höjningen är 50 procent av det genomsnittli-
ga priset per enhet för grundläggande yrkes-
utbildning. 
 
Resultatfinansiering för yrkesinriktad  
tilläggsutbildning 

Enligt 27 § 3 mom. i finansieringslagen 
graderas priserna per enhet för yrkesinriktad 

tilläggsutbildning också på basis av goda re-
sultat i utbildningen. Den andel som bestäms 
på basis av resultatet utgör högst tre procent 
av utbildningsanordnarnas sammanlagda 
kalkylerade grund för statsandelen för yrkes-
inriktad tilläggsutbildning. 

Beloppet av den statsandel som baserar sig 
på verksamhetens resultat bestäms på basis 
av avlagda examina. Vid beräkningen av den 
resultatbaserade finansieringen beaktas dess-
utom prisgruppen och andelen avlagda exa-
mina inom varje prisgrupp. Graderingen be-
viljas de huvudmän som ordnar den förbere-
dande yrkesinriktade tilläggsutbildningen 
inom vilken examina har avlagts. 

Den resultatbaserade finansieringen beräk-
nas som en del av det pris per enhet som fast-
ställs för utbildningsanordnaren. Den resul-
tatbaserade finansieringen baserar sig på det 
genomsnittliga antalet avlagda yrkesexamina 
och specialyrkesexamina under de två år som 
föregår året för fastställandet av finansiering-
en samt på det genomsnittliga antalet stude-
randeårsverken under samma tid. Den resul-
tatbaserade finansieringen beräknas utifrån 
utbildningsanordnarens kalkylerade grund. 

I 12 § i finansieringsförordningen finns 
närmare bestämmelser om hur den resultat-
baserade finansieringen fastställs och om re-
sultatfinansieringens maximala andelar för 
olika utbildningsanordnare. 
 
Fastställande av finansieringen för läroav-
talsbaserad  yrkesinriktad tilläggsutbildning 

Enligt 10 § 2 mom. i finansieringslagen 
beviljas utbildningsanordnaren i statsandel 
för driftskostnaderna för sådan yrkesinriktad 
tilläggsutbildning som ordnas i form av läro-
avtalsutbildning det belopp som fås när anta-
let studerande som genomgår utbildningen 
multipliceras med de per studerande bestäm-
da priserna per enhet för utbildningen. 

Enligt 27 § 2 mom. i finansieringslagen be-
stämmer undervisnings- och kulturministeriet 
årligen inom ramen för statsbudgeten priser-
na per enhet för den yrkesinriktade tilläggs-
utbildning som ordnas som läroavtalsutbild-
ning. Priserna per enhet bestäms skilt för ut-
bildning som förbereder för yrkesexamen 
och specialyrkesexamen samt för annan yr-
kesinriktad tilläggsutbildning. Inom läroav-
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talsutbildningen graderas inte priserna per 
enhet enligt utbildningsområde. 

Enligt 13 § 5 mom. i finansieringsförord-
ningen tillämpas i finansieringen av tilläggs-
utbildning som ordnas i form av specialun-
dervisning priset per enhet enligt den kalky-
lerade grunden höjt med 50 procent. Priserna 
per enhet för den yrkesinriktade tilläggsut-
bildning som ordnas som läroavtalsutbild-
ning har 2014 i utbildning som förbereder för 
yrkesexamen och specialyrkesexamen varit 
3 268,70 euro och i annan tilläggsutbildning 
2 360,73 euro. 

I utbildningstillstånden för yrkesinriktad 
tilläggsutbildning bestäms det årliga minimi-
antalet läroavtal. I den yrkesinriktade till-
läggsutbildningen bestäms det maximala an-
talet läroavtal årligen i statsbudgeten och per 
utbildningsanordnare årligen genom ministe-
riets beslut om det maximala antalet. 

Om beräkningen av antalet studerande be-
stäms i 21 § i finansieringsförordningen. Fi-
nansieringen beviljas och justeras på basis av 
det viktade medeltalet av antalet studerande 
den 20 januari och den 20 september före 
nämnda åtgärd. Finansieringen för grundläg-
gande yrkesutbildning som ordnas i form av 
läroavtalsutbildning betalas enligt medeltalet 
för dessa två datum, men dock högst inom 
ramen för det antal prestationer som anges i 
undervisnings- och kulturministeriets beslut. 
 
Den resultatbaserade finansieringen för läro-
avtalsbaserad  yrkesinriktad tilläggsutbild-
ning 

Den resultatbaserade andelen av finansie-
ringen för läroavtalsbaserad yrkesinriktad 
tilläggsutbildning utgör högst tre procent av 
den kalkylerade andel som ligger till grund 
för statsandelen. Priserna per enhet graderas 
på basis av resultaten separat för examensin-
riktad utbildning och för annan utbildning. 
Vid beräkningen av en utbildningsanordnares 
resultatbaserade finansiering används medel-
talet av antalet faktiska studerandeårsverken 
under de två år som föregår finansieringsbe-
slutet och det genomsnittliga antalet avlagda 
yrkes- och specialyrkesexamina under mot-
svarande tid och antalet examina som på 
motsvarande sätt har räknats ut för utbild-
ningsanordnaren. 

 
 
 
Finansieringen för specialyrkesläroanstalter  

I 10 § 3 mom. i finansieringslagen finns 
bestämmelser om grunderna för finansiering-
en av specialyrkesläroanstalter. Finansiering 
för specialyrkesläroanstalter beviljas sådana 
utbildningsanordnare som enligt 4 § 3 mom. i 
lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning har 
rätt att ordna yrkesinriktad tilläggsutbildning 
som huvudsakligen behövs för att utbild-
ningsanordnaren eller dennas medlemssam-
manslutning ska kunna bedriva verksamhet 
och som ordnas i en särskild yrkesläroanstalt. 

Enligt 10 § 3 mom. i finansieringslagen 
beviljas utbildningsanordnaren i statsandel 
för driftskostnaderna för sådan yrkesinriktad 
tilläggsutbildning som ordnas i form av läro-
avtalsutbildning det belopp som fås när anta-
let studerandearbetsdagar multipliceras med 
de per studerandearbetsdag bestämda priser-
na per enhet. 

Undervisnings- och kulturministeriet fast-
ställer årligen inom ramen för statsbudgeten 
antalet studerandearbetsdagar som används 
som grund för finansieringen följande fi-
nansår. Det är vedertaget att det antal stude-
randearbetsdagar som undervisnings- och 
kulturministeriet beviljar baserar sig på anta-
let studerandetimmar som anmälts på stati-
stikföringsdagarna under de två föregående 
åren före finansåret. De uppgifter om stude-
randetimmar som utbildningsanordnarna an-
mält omvandlas till studerandearbetsdagar så 
att timmarna divideras med 7 och medeltalet 
för två år beräknas. I statsbudgeten definieras 
separat det maximala antalet studerandear-
betsdagar som årligen beviljas Suomen Ilma-
iluopisto. 

Enligt 27 § 4 mom. i finansieringslagen 
fastställer undervisnings- och kulturministe-
riet årligen det per studerandearbetsdag be-
stämda priset per enhet för särskilda yrkeslä-
roanstalter. Priset per enhet bestäms så att 
priset per enhet för det föregående året juste-
ras till den beräknade kostnadsnivån för till-
lämpningsåret. 

Priserna per enhet graderas enligt 14 § i fi-
nansieringsförordningen genom att priset per 
enhet för specialläroanstalten multipliceras 
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med det tal som fastställs enligt prisgrupp för 
enskilda utbildningsområden och som anges i 
11 § 1 mom. i finansieringsförordningen. En-
ligt 14 § 2 mom. i finansieringsförordningen 
placeras läroanstalterna för beräkningen av 
priserna per enhet på basis av det huvudsak-
liga utbildningsområdet vid läroanstalten i 
prisgrupper som fastställts per utbildnings-
område. Placeringen i prisgrupper ska ses 
över vart fjärde år. 

Finansieringen för särskilda yrkesläroan-
stalter inriktas inte separat i utbildning som 
leder till examen och utbildning som inte le-
der till examen, såsom i övrig yrkesinriktad 
tilläggsutbildning. All utbildning som ordnas 
av samma utbildningsanordnare finansieras 
oberoende av utbildningens innehåll med ett 
lika stort pris per enhet. Däremot beaktas i 
finansieringen skilt distansundervisnings-
timmar och närundervisningstimmar. 

Enligt 14 § 3 mom. i finansieringsförord-
ningen är priset per enhet för utbildning som 
ordnas i form av distansundervisning, obero-
ende av den prisgrupp som bestämts enligt 
utbildningsområde, 50 procent av det per 
studerandearbetsdag bestämda priset per en-
het för särskilda yrkesläroanstalter enligt 
27 § 4 mom. i lagen om finansiering av un-
dervisnings- och kulturverksamhet. 

Enligt 14 § 4 mom. i finansieringsförord-
ningen beaktas av antalet studerandearbets-
dagar inom utbildning som ordnas i form av 
distansundervisning vid beräkning av stats-
andelen högst 40 procent av de studerandear-
betsdagar som den särskilda yrkesläroanstal-
ten ordnar i annan form än distansundervis-
ning. Dessutom krävs det att utbildningen är 
handledd och baserar sig på utbildningspla-
nen för den särskilda läroanstalten. 

Finansieringen av särskilda yrkesläroan-
stalter grundar sig inte på kostnaderna och 
deras finansiering justeras inte heller vid ut-
gången av finansåret.  
 
Avgifter som tas ut av de studerande inom 
yrkesutbildningen 

Enligt 37 § 1 mom. i lagen om grundläg-
gande yrkesutbildning är undervisningen av-
giftsfri för de studerande i grundläggande yr-
kesutbildning. Enligt 27 § 4 mom. i lagen 
kan en studerande antas för att avlägga en 

yrkesinriktad examen eller en del av denna 
som privatstuderande och i dessa fall kan av-
gifter tas ut av den studerande. Undervis-
nings- och kulturministeriet kan av särskilda 
skäl ge tillstånd att ta ut avgifter hos de stu-
derande även i andra fall. Enligt 17 § 1 mom. 
i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning till-
lämpas bestämmelsen också på utbildning 
som förbereder för yrkesinriktad grundexa-
men som avläggs genom en fristående exa-
men enligt denna lag. 

Enligt 17 § 2 mom. i lagen om yrkesinrik-
tad vuxenutbildning kan en skälig avgift tas 
ut hos de studerande i utbildning som förbe-
reder för yrkesexamen och specialyrkesexa-
men samt i annan tilläggsutbildning. Med 
avgiften täcks kostnader för utbildningen och 
kostnader för ordnande av examen. 
 
Beaktande av mervärdesskatten i priserna per 
enhet för privata utbildningsanordnare 

Enligt 32 § 1 mom. i finansieringslagen 
höjs för privata utbildningsanordnare priser-
na per enhet för gymnasier och yrkesutbild-
ning så att förhöjningen motsvarar den andel 
som den mervärdesskatt som de privata ut-
bildningsanordnarna betalat utgör av de mer-
värdesskattefria kostnader som dessa utbild-
ningsformer orsakar de privata utbildnings-
anordnarna. Åren 2012-2015 är förhöjningen 
på basis av kostnadsuppgifterna för 2009 i 
yrkesutbildning 5,2 procent och i gymnasie-
utbildning 3,71 procent. 

Bestämmelsen i paragrafens 2 mom. gör 
det möjligt att i samband med upprätthållar-
arrangemangen för yrkeshögskolor och yr-
kesutbildning som kompensation för den ex-
tra belastning som återbetalningen av mer-
värdesskatt till kommuner och samkommu-
ner orsakar ersätta en privat huvudman för en 
yrkeshögskola och en privat anordnare av yr-
kesutbildning genom att höja priset per enhet 
för en privat sammanslutning eller stiftelse. 
Priset per enhet kan höjas på ansökan i fråga 
om en sådan fastighet och sådana anlägg-
ningstillgångar som en kommun eller sam-
kommun har överlåtit till en privat sam-
manslutning eller stiftelse för verksamhet 
som avses i finansieringslagen, så att förhöj-
ningen multiplicerad med det antal studeran-
de som läggs till grund för bestämmandet av 
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finansieringen högst motsvarar beloppet av 
den mervärdesskatt som betalas för de över-
låtelser som sker för nämnda ändamål. Be-
stämmelsen gäller överlåtelse av fastighet 
genom försäljning eller genom att fastigheten 
upplåts för användning. Syftet med bestäm-
melsen är att stöda utveckling av strukturerna 
för yrkeshögskolor och yrkesutbildning. 

Förhöjningarna beaktas inte vid fastställan-
det av genomsnittliga priser per enhet enligt 
23 § 1 mom. och inte heller vid fastställandet 
av priser per enhet enligt paragrafens 2 mom. 
Förhöjningen enligt paragrafens 2 mom. be-
aktas inte vid beräkningen av kommunens fi-
nansieringsandel och inte heller vid beräk-
ningen av den procent som avses i 1 mom. 
 
 
 
Beräkning av finansieringen 

Undervisnings- och kulturministeriet är 
statsbidragsmyndighet i ärenden som gäller 
driftskostnader som avses i lagen om finansi-
ering av undervisnings- och kulturverksam-
het. På uppdrag av undervisnings- och kul-
turministeriet svarar finansieringsenheten vid 
Utbildningsstyrelsen för insamlingen av data 
och för redovisningstjänsterna. Data- och 
rapporteringssystemen som behövs för redo-
visningen köps av datacentralen vid Tam-
merfors universitet. En del av datainsamling-
en sköts av Statistikcentralen. 

Under det år då kostnaderna justeras har i 
processen för bestämmande av de genom-
snittliga priserna per enhet för gymnasier, 
grundläggande yrkesutbildning och grund-
läggande konstundervisning datacentralen 
vid Tammerfors universitet i samarbete med 
ministeriet på basis av de insamlade kost-
nadsuppgifterna beräknat summan av de 
kostnader som läggs till grund för statsande-
len, de genomsnittliga kostnaderna för pri-
serna per enhet och lagt till indexförhöjning-
arna och förhöjningarna på grund av statsan-
delsuppgiftens art och omfattning. Under 
andra år än de år då kostnaderna justeras be-
räknas förhöjningarna på priset per enhet för 
föregående år enligt index och verksamhe-
tens art och omfattning samt eventuella andra 
förändringar för respektive år, såsom eventu-
ella nedskärningar. På basis av kalkylerna av 

de genomsnittliga priserna lägger ministeriet 
fram ett förslag till förordning om bestäm-
mande av de genomsnittliga priserna per en-
het. 

Statistikcentralen samlar in kostnadsupp-
gifter för kommunernas och samkommuner-
nas gymnasieutbildning av kommunerna och 
samkommunerna och Utbildningsstyrelsen 
samlar övrga utbildningsanordnares kost-
nadsuppgifter. Utbildningsstyrelsen samlar in 
prestations- och kostnadsuppgifter för yrkes-
utbildning och för gymnasieutbildningen 
dessutom också uppgifter om studerandena 
för alla anordnare och för den privata, statli-
ga och universitetens gymnasieutbildning 
kostnadsuppgifterna. 

Tammerfors universitets datacentral beräk-
nar enhetspriserna per anordnare. Ministeriet 
bestämmer årligen enhetspriserna på basis av 
dessa kalkyler. Tammerfors universitets da-
tacentral räknar ut kommunens självfinansie-
ringsandel per invånare. Tammerfors univer-
sitets datacentral grundar de register som be-
hövs för finansieringen, gör upp rapporterna 
över dem och sätter in dem på internetser-
vern. På basis av dessa kalkyler bestämmer 
ministeriet den årliga finansieringen. 
 
Betalningen av finansieringen per utbild-
ningsanordnare 

Enligt 50 § i finansieringslagen beviljar 
undervisnings- och kulturministeriet utan an-
sökan kommunen eller en annan anordnare 
av utbildning kommunens statsandel enligt 
6 §, samkommuner och privata utbildnings-
anordnare finansiering enligt 7 § och finansi-
ering för yrkesinriktad tilläggsutbildning en-
ligt 10 §. Statens servicecenter för ekonomi- 
och personalförvaltning betalar finansiering-
en för driftsutgifterna till utbildningsanord-
narna såsom bestäms i 49 § i lagen om om 
statsandel för kommunal basservice. 
 
2.2 Bedömning av nuläget 

Gymnasieutbildning 

Den förhöjning som kommunala utbild-
ningsanordnare får när antalet studerande 
understiger 200 har tryggat tillgängligheten 
till utbildningen. Samtidigt har det ändå varit 
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ett hinder för att utveckla anordnarnätverket 
på ett ändamålsenligt sätt på sådana områden 
där nätet av kommuner är tätt och invånartät-
heten är hög och där gymnasierna är små och 
ligger nära varandra geografiskt. Cirka en 
tredjedel av anordnarna av gymnasieutbild-
ning har färre än 100 studerande. De utbild-
ningsanordnare som har färre än 200 stude-
rande utgör cirka 60 procent alla anordnare 
av gymnasieutbildning. Enligt en undersök-
ning (VATT 135/2007) minskade kostnader-
na per studerande klart vid en övergång från 
gymnasier med 100 studerande till gymnasier 
med 200 studerande. Efter 200 studerande 
avtog förändringen och när antalet studeran-
de översteg 400 ledde en ökning av storleken 
endast till en liten minskning av kostnaderna. 
Enligt dessa uppskattningar uppnås således 
den optimala kostnadseffektiviteten efter cir-
ka 400 studerande. 

Till skillnad från finansieringen av yrkes-
utbildningen innehåller inte finansieringen av 
gymnasieutbildningen någon finansiering av 
investeringar via avskrivningar, och anordna-
re av gymnasieutbildning får finansiering en-
dast för så kallade små projekt, som under-
stiger 400 000 euro. Finansieringssystemet är 
inte upprätthållarneutralt, eftersom priset per 
enhet för en privat utbildningsanordnare be-
stäms enligt den kommun där anordnaren är 
belägen. 

Finansieringen av gymnasieutbildningen 
har baserats på studerandeantalet under två 
kalkyleringsdagar per år. Gymnasieutbild-
ningen är kursbunden och den studerande 
kan studera i olika takt. En studerande som 
avlägger gymnasiets lärokurs kan räknas med 
i beräkningen av statsandelen under högst 
fyra år. Det är relativt sällsynt att studerande 
avbryter gymnasieutbildning. men studieti-
derna har blivit längre under 2000-talet. 
Kostnaderna har ökat på grund av att studie-
tiderna har blivit längre. Finansieringsgrun-
derna har inte motiverat till resultatrik verk-
samhet, t.ex. till att studierna klaras av på tre 
år, och till genomslagskraft i utbildningen, 
t.ex. till att de studerande söker sig till fort-
satt utbildning. De har inte heller motiverat 
till ändamålsenligt regionalt utvecklande av 
anordnarnätverket. 
 
Grundläggande yrkesutbildning 

I det gällande finansieringssystemet för den 
grundläggande yrkesutbildningen baserar sig 
finansieringen för utbildningsanordnarna på 
antalet studerande och ett per studerande be-
stämt pris per enhet. 

Den resultatbaserade finansieringens andel 
är tre procent av totalfinansieringen för den 
grundläggande yrkesutbildningen. Alla ut-
bildningsanordnare kan inte heller få resul-
tatbaserad finansiering på grund av att de har 
för få studerande. I det nuvarande finansie-
ringssystemet beviljas 97 procent av finansi-
eringen på basis av att den studerande är när-
varande, oberoende av prestationerna. Det 
nuvarande finansieringssystemet tryggar en 
stabil finansiering som kan beräknas på för-
hand, men styr och motiverar inte tillräckligt 
starkt till bättre effektivitet och genomslags-
kraft i verksamheten och inte heller till er-
kännande av kunskaper som de kunskaper 
som studerande tidigare skaffat sig, så att den 
effektiva studietiden kunde förkortas. 

Ändringarna av bestämmelserna och före-
skrifterna om utvecklande av examensstruk-
turen för yrkesutbildningen träder i kraft den 
1 augusti 2015. Det centrala syftet med re-
formen är att stärka den kompetensbaserade 
definitionen av yrkesexamina samt den struk-
tur som består av examensdelar, vilket stöder 
uppbyggandet av flexibla och individuella 
studievägar samt främjar identifieringen och 
erkännandet av tidigare förvärvat kunnande 
som en del av examen. 

De reviderade grunderna för antagning av 
studerande till grundläggande yrkesutbild-
ning trädde i kraft hösten 2013. Ett mål med 
reformerna av antagningen av studerande är 
att möjliggöra flexibla och individuella stu-
dievägar och minska antalet avbrott i studier-
na. Målet är flexibla övergångsförfaranden, 
genom vilka studerande som planerar byte av 
utbildningsplats kan övergå till lediga platser 
inom en annan utbildning också mitt under 
läsåret utan att behöva delta i den gemen-
samma ansökan på nytt. 

I samband med utvecklingen av examens-
systemet inom yrkesutbildningen har det 
lagts stor vikt vid att det vid ordnandet av ut-
bildning ska vara möjligt att avlägga en exa-
mensdel som ger yrkesskicklighet stegvis el-
ler att avlägga delarna en i sänder. Regeln är 
fortfarande att hela examen ska avläggas utan 
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avbrott, men i vissa situationer kan det med 
tanke på den studerandes livssituation vara 
ändamålsenligt att delarna i en examen av-
läggs en i sänder. Möjligheten att avlägga en 
examen i delar håller upp studiemotivationen 
och förhindrar att studierna avbryts för gott. 
Enligt den regeringsproposition som gäller 
utvecklandet av examenssystemet (12/2014 
rd) är avsikten att lagstiftningsändringar gäl-
lande det bereds i samband med revideringen 
av finansieringslagstiftningen. 

Också finansieringssystemet borde stödja 
målen för utvecklande av examensstrukturen, 
förkortning av studietiden, identifiering och 
erkännande av tidigare förvärvad kunskap 
och flexibel antagning av studerande. Finan-
sieringen för anordnare av grundläggande 
yrkesutbildning baserar sig på kalkylering av 
antalet studerande, som utförs två gånger per 
år, och finansiering kan beviljas för tiden för 
heltidsstudier, d.v.s. för yrkesinriktad grund-
examen för högst fyra år. Finansieringen be-
aktar således inte tillräckligt väl utbildning 
som börjar vid olika tider under året och inte 
heller att studietiderna kan variera mera än 
nu. Därför främjar inte finansieringen till-
räckligt väl ett effektivt och flexibelt utnytt-
jande av studieplatserna. Systemet motiverar 
inte heller tillräckligt väl utbildningsanord-
narna att förkorta studietiden genom att iden-
tifiera och erkänna tidigare förvärvad kun-
skap eller genom att utnyttja studier som er-
bjuds sommartid. 

Möjligheter att i examen inkludera exa-
mensdelar från andra grundexamina eller yr-
kes- eller specialyrkesexamina ökar också 
flexibiliteten i yrkesutbildningen. Det nuva-
rande examenssystemet beaktar dock inte ett 
sådant förfarande i yrkesutbildningen, utan 
finansiering beviljas alltid i första hand utgå-
ende från det utbildningsområde inom vilket 
examen avläggs. 

För avläggande av en yrkesinriktad grund-
examen i läroanstaltsform kan enligt gällande 
regler beviljas finansiering för högst fyra år, 
vilket motsvarar den maximala tiden för av-
läggande av en examen enligt lagen om 
grundläggande yrkesutbildning. Omfattning-
en av en yrkesinriktad grundexamen är dock 
tre år och enligt lagen om grundläggande yr-
kesutbildning borde utbildningsanordnaren 
ordna studierna så att de studerande kan av-

lägga examen inom en tid som motsvarar ex-
amens omfattning. Det är viktigt att finansie-
ringssystemet möjliggör finansiering för hela 
studietiden, men å andra sidan sporrar inte 
finansieringssystemet i sin nuvarande form 
till att så många studerande som möjligt skul-
le kunna fullgöra sina studier inom tre år i 
enlighet med studiernas omfattning. 
 
Yrkesinriktad tilläggsutbildning 

Enligt lagen om yrkesinriktad vuxenutbild-
ning är syftet att ge möjlighet att påvisa yr-
kesskickligheten oberoende av hur den för-
värvats samt att främja avläggande av exa-
mina eller delar av dem. 

Enligt lagen bör yrkesinriktad tilläggsut-
bildning, liksom grundläggande yrkesutbild-
ning som fullgörs i form av en fristående ex-
amen, organiseras så att studietiderna är så 
korta som möjligt och att långvarig frånvaro 
från arbetet inte behövs. Enligt lagen ska den 
förberedande utbildningen och avläggandet 
av examen individualiseras. I samband med 
individualiseringsprocessen bedöms det som 
den studerande tidigare lärt sig och en plan 
görs upp över utbildningsbehovet, den förbe-
redande utbildningens omfattning och art och 
examensprestationerna. En viktig utgångs-
punkt för de fristående examina är att den 
studerande avlägger endast det innehåll i ex-
amensgrunderna som han eller hon inte an-
nars behärskar. 

Den nuvarande finansieringsmodellen stö-
der inte till alla delar målen för verksamhets-
lagstiftningen. Grunden för den statsandel 
som betalas till utbildningsanordnaren är ett 
studerandeårsverke. I yrkesinriktad tilläggs-
utbildning i läroanstaltsform är ett studeran-
deårsverke 190 arbetsdagar per studerande. 
Dessutom graderas priserna per enhet i yr-
kesinriktad tilläggsutbildning på basen av ut-
bildningens resultat, och den andel av finan-
sieringen som baserar sig på resultatet är 
inom yrkesinriktad tilläggsutbildning högst 
tre procent av utbildningsanordnarnas sam-
manlagda kalkylerade grund för statsandelen. 
Som mätare för resultatet används antalet av-
lagda examina i förhållande till antalet stude-
randeårsverken. Den statsandel som utbild-
ningsanordnaren får bestäms huvudsakligen 
på basis av den tid som använts för studierna, 
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inte på basis av resultaten. Det nuvarande fi-
nansieringssystemet stöder inte målen för 
den yrkesinriktade vuxenutbildningen att ex-
amen eller en del av examen ska kunna av-
läggas oberoende av hur kunskaperna förvär-
vats. Det sporrar inte hellre tillräckligt dem 
som avlägger examen att direkt ta den fristå-
ende examen i stället för att söka sig till för-
beredande utbildning i de fall då det är möj-
ligt med tanke på den studerandes kunnande, 

Studerandeårsverkena i yrkesinriktad till-
läggsutbildning i läroanstaltsform graderas 
enligt utbildningsområde. De per utbild-
ningsområde bestämda priserna per stude-
randeårsverke bildas genom att det genom-
snittliga priset per enhet för grundläggande 
yrkesutbildning multipliceras ned koefficien-
ten för utbildningsområdet. Priserna per en-
het i grundläggande yrkesutbildning bildas 
av de kostnader som godkänns som grund för 
priserna per enhet.  Eftersom den yrkesinrik-
tade tilläggsutbildningen inte haft något eget 
pris per enhet som baserar sig på den kost-
nadsstruktur som är karakteristisk för den har 
de per studerandeårsverke bestämda priserna 
inte till alla delar avspeglat verksamhetens 
kostnadsstruktur. 
 
3  Målsättning och de vikt igaste  
förs lagen 

3.1 Målsättning 

Syftet med propositionen är att i enlighet 
med besluten i regeringens strukturpolitiska 
program förnya statsandelsgrunderna för ut-
bildningen på andra stadiet. Avsikten är ock-
så att genomföra de ändringar i finansiering-
en som förorsakas av besluten om sparåtgär-
der inom statsfinanserna, vilka gäller år 
2017. Dessutom är syftet att utveckla finan-
sieringssystemet så att det blir mera transpa-
rent och tydligt och att det blir lättare att på 
förhand beräkna finansieringen. Enligt beslu-
tet om genomförande av regeringens struk-
turpolitiska program riktar sig reformen av 
finansieringssystemet för utveckling av fi-
nansieringen genomgående till grunderna för 
fastställandet av finansieringen. 

Målet med att revidera finansieringssyste-
met för gymnasieutbildningen samt den 
grundläggande yrkesutbildningen och den 

yrkesinriktade tilläggsutbildningen är att ef-
fektivera verksamheten inom utbildningssy-
stemet och stärka utbildningsanordnarnas 
förutsättningar att flexiblare svara på de för-
änderliga behoven för de studerande, arbets-
livet i övrigt samt regionerna genom hög-
klassig undervisning och utbildning. Stats-
budgeten som riksdagen årligen antar sätter 
ett tak för anslaget för verksamheten. Det 
slås inte på förhand fast något pris på finan-
sieringsandelarna och finansieringen följer 
inte direkt de verkliga kostnaderna. Utgångs-
punkten för finansieringen är att trygga en 
ändamålsenlig finansiering som tillräckligt 
väl kan beräknas på förhand. 
 
Gymnasieutbildning 

Finansieringen som inriktas till särkskilda 
utbildningsuppgifter i gymnasiet halveras. 
Enligt ramerna för stadbudjeten föreslås att 
detta skall träda i kraft redan under år 2016, 
vilket medför att lagen om finansiering av 
undervisnings- och kulturverksamhet  före-
slås att ändras för denna del i en separat re-
geringsproposition. Statsandelsfinansieringen 
för ämnesstudier i gymnasiet för studerande 
som avlagt studentexamen och den basfinan-
sieringsandel som utbildningsanordnare be-
viljas för studerande i gymnasier och inom 
grundläggande yrkesutbildning begränsas till 
högst tre år. Finansieringssystemet är upp-
rätthållarneutralt. I framtiden beviljas utbild-
ningsanordnarna statsandel huvudsakligen på 
basis av prestationer och genomslagskraft. 

Målet för reformen är att i enlighet med de 
utbildningspolitiska målen förnya finansie-
ringen av gymnasieutbildningen så att finan-
sieringen då åldersklasserna minskar tryggar 
den regionala tillgängligheten till gymnasie-
utbildning, stöder det strukturella utvecklan-
det av gymnasienätet och utbildningens re-
sultat samt motiverar till genomströmning av 
utbildningen. När det gäller regional tillgäng-
lighet är målet att trygga och stärka förutsätt-
ningarna att ordna gymnasieutbildning i om-
råden som glest bebyggda och geografiskt 
omfattande samt att trygga anordnade av ut-
bildning på finska och svenska. På områden 
med ett tätt anordnarnätverk och tät bebyg-
gelse är målet att stödja att utbildningsanord-
narna blir tillräckligt starka och på så sätt 
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också stärka ett mångsidigt undervisningsut-
bud. 

Finansieringssystemet tryggar en finansie-
ring som är ändamålsenlig och tillräckligt 
stabil och förutsägbar, motiverar och styr ut-
bildningsanordnarna att förbättra verksamhe-
tens genomslagskraft, kvalitet och effektivi-
tet och gör det möjligt att bygga upp studie-
vägar som svarar mot de studerandes behov 
(till exempel kombinationer av gymnasie- 
och yrkesutbildning, d.v.s. såkallade dubbel-
examina). Målet med finansieringssystemet 
är att identifiera särdragen i olika former för 
anordnande av utbildning och möjliggöra 
t.ex. kvällsgymnasier och internatskolor. I re-
formen beaktas särdragen i utbildning som är 
avsedd för vuxna. Finansieringssystemet ef-
fektiverar avläggande av examen för de stu-
derande och motiverar dem som anordnar 
gymnasieutbildning till en resultatrik och ef-
fektiv verksamhet samt till att effektivare se 
till att de studerande planerar sina studier och 
skaffar sig färdighet för fortsatta studier. 
 
 
Grundläggande yrkesutbildning och yr-
kesinriktad tilläggsutbildning 

Utgångspunkten för finansieringen av yr-
kesutbildningen är att trygga en ändamålsen-
lig och tillräckligt förutsägbar finansiering 
för att inom olika områden anordna utbild-
ning som svarar mot arbetslivets behov och 
är inriktad på en examen och som siktar på 
avläggande av delar av examina. Målet för 
reformen att göra finansieringssystemet till 
en sammanhängande helhet, inom vars ram 
man kan beakta särdragen i de olika former-
na för anordnande och genomförande av ut-
bildning. 
 
3.2 De viktigaste förslagen 

De allmänna principerna för finansieringssy-
stemet 

Finansieringen av gymnasieutbildningen 
och den yrkesinriktade tilläggsutbildningen 
bestäms i framtiden huvudsakligen på basis 
av examinas/examensdelarnas, gymnasiets 
lärokurs samt studieprocessens art och effek-
tivitet. Finansieringssystemet förnyas så att 

man i första hand betalar för prestationer och 
resultat, inte för studietid. 

; Totalfinansieringen skulle indelas i finan-
sieringsandelar och övrig finansiering. Dess-
utom skulle medvärdeskatten för privata un-
dervisningsanordnare kompenseras enligt ut-
fallet. Finansieringsandelar skulle vara basfi-
nansieringsandelen, prestationsfinansierings-
andelen och den finansieringsandel som ba-
serar sig på genomslagskraften. Deras ande-
lar av den totala finansieringen bestäms i lag-
stiftningen. Som grund för varje finansie-
ringsandel beaktas olika prestationer, såsom 
studerandeår, examina och examensdelar, 
gymnasiets lärokurs, tillgänglighet, syssel-
sättning och övergång till fortsatta studier 
och en enkät om de studerandes välbefinnan-
de och feedback från arbetslivet samt en 
minskning av avbrotten i studierna. Finansie-
ringsandelarnas inbördes viktningstal och de 
prestationer som beaktas i dessa varierar i 
olika utbildningsformer. 

Den andel som en utbildningsanordnare 
beviljas ur varje finansieringsandel motsvarar 
den relativa andel som de prestationer utbild-
ningsanordnaren förverkligat utgör av alla 
utbildningsanordnares prestationer. Presta-
tionernas värde i eurobelopp bestäms och va-
rierar årligen på basis av det totala antalet 
prestationer på riksnivå. Genom detta förfa-
rande kan den finansiering som betalas för 
prestationerna hållas inom ramen för det an-
slag som fastställts i budgeten. 

Nu baserar sig finansieringen på det faktis-
ka antalet studerande och prestationer under 
finansåret. De enda undantagen är den resul-
tatbaserade finansieringen för yrkesinriktad 
tilläggsutbildning och finansieringen av spe-
cialläroanstalter. I propositionen föreslås en 
övergång till en modell där den finansiering 
som beviljas för ett finansår inte baserar sig 
på prestationerna under finansåret, utan på de 
förverkligade prestationerna under åren före 
finansåret. Det blir då möjligt att bevilja fi-
nansieringen som slutlig finansiering enligt 
budgetvillkoret och finansiering som beviljas 
på förhand behöver inte längre justeras enligt 
de förverkligade prestationerna. 

I stället för antalet studerande tas som 
grund för finansieringen i bruk begreppet 
studerandeår, med vilket avses 365 kalender-
dagar, under vilka studeranden eller den som 
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avlägger examen beaktas som grund för fi-
nansieringen. Begreppet studerandeår skulle 
vara enhetligt i gymnasieutbildning, grund-
läggande yrkesutbildning och läroavtalsut-
bildning. Däremot skulle dagarna för yrkes-
inriktad tilläggsutbildning i läroanstaltsform 
beräknas som i nuläget då studeranden stude-
rar minst 7h / dag. Beräkningen av antalet 
studerandeår är inte bundet vid vissa på för-
hand bestämda kalkyleringsdagar, utan ge-
nom begreppet studerandeår kunde man flex-
ibelt beakta variationen i antalet studerande 
under finansåret. 

Enligt riktlinjerna i det strukturpolitiska 
programmet begränsas den enligt studietiden 
bestämda basfinansieringsandelen som en ut-
bildningsanordnare i gymnasier och grund-
läggande yrkesutbildning beviljas för en ex-
amensstuderande till högst tre år. 

Finansieringen ska inte längre beviljas en-
ligt det faktiska kostnadsunderlaget, och den 
totala statliga finansieringen av utbildningen 
på andra stadiet ska grunda sig på statsbud-
geten med kommunala finansieringsandelar. 
I fortsättningen ska anslaget höjas på basis av 
ett index i förhållande till förändringen i 
kostnadsnivån. 

Det föreslås att det i finansieringen av 
gymnasieutbildning, grundläggande yrkesut-
bildning och yrkesinriktad tilläggsutbildning 
ska tas i bruk finansieringsgrunder som mot-
svarar den modell som används i universitet 
och högskolor. Enligt den fastställs inte på 
förhand något fast pris för de prestationer 
som läggs till grund för finansieringen. Den-
na modell lämpar sig bättre än det nuvarande 
fasta priset per enhet när anslaget i budgeten 
används som grund. Modellen lämpar sig 
också för det strukturpolitiska programmets 
målsättningar, enligt vilka finansieringen i 
framtiden i första hand ska basera sig på pre-
stationer och inte på studietid. 

Utbildningsanordnaren eller en annan in-
stans kan bevilja ytterligare finansiering för 
anordning av utbildning utöver den offentliga 
finansieringen. Denna beviljade finansiering 
skulle inte minska finansieringen genom 
denna lag. 
 
De centrala dragen i finansieringssystemet 
för gymnasieutbildning 

Finansieringen ska inte längre beviljas en-
ligt det faktiska kostnadsunderlaget, och den 
totala statliga finansieringen av utbildningen 
på andra stadiet ska grunda sig på statsbud-
geten med kommunala finansieringsandelar. 

Från 2017 indras statsandelsfinansieringen 
för ämnesstudier i gymnasiet för studerande 
som avlagt studentexamen och den basfinan-
sieringsandel som utbildningsanordnare be-
viljas för studerande i gymnasier och inom 
grundläggande yrkesutbildning begränsas till 
högst tre år. Finansieringssystemet är upp-
rätthållarneutralt. I framtiden beviljas utbild-
ningsanordnarna finansiering huvudsakligen 
på basis av prestationer och genomslagskraft. 

Anordnare av gymnasieutbildning beviljas 
basfinansiering, finansiering som baserar sig 
på prestationerna och finansiering som base-
rar sig på genomslagskraften. Dessutom be-
viljas finansiering för inkvartering, finansie-
ring enligt prövning och för privata utbild-
ningsanordnare ersättning för mervärdesskatt 
för mervärdesskatt som orsakas av anord-
nande av sådan gymnasieutbildning som av-
ses i gymnasielagen förutom för medvärdes-
skatt i anläggningsprojekt. Utbildningsan-
ordnare beviljas finansiering för inkvartering 
om en anordnare av gymnasieutbildning ord-
nar utbildning av internattyp. 

Anordnare av gymnasieutbildning kan be-
viljas finansiering enligt prövning i högst tre 
år utan avbrott. Den treåriga tidsbegräns-
ningen skulle vara bunden till studerandens 
studieplats. Ifall studeranden avbryter sina 
studier och börjar nya studier, skulle beräk-
ningen av den treåriga tidsbegränsningen 
börja på nytt vid ingången av de nya studier-
na. 

Finansiering enligt prövning kan beviljas 
för att stöda och genomföra strukturreformen 
samt för att utveckla och effektivera utbild-
ningsanordnarens nätverk av verksamhets-
ställen. Finansiering enligt prövning kunde 
också beviljas för uppnående av utbildnings-
politiska mål som är viktiga för utbildnings-
anordnaren. Det totala beloppet av den pröv-
ningsbelagda finansieringen består såsom nu 
av summan av de finansieringsbeslut som 
undervisnings- och kulturministeriet fattar. 
Dessutom beviljar undervisnings- och kul-
turministeriet en utbildningsanordnare finan-
siering enligt prövning för en särskild utbild-
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ningsuppgift. På finansiering enligt prövning 
som beviljas för en särskild utbildningsupp-
gift tillämpas inte den maximitidsgräns på tre 
år som tillämpas på annan prövningsbelagd 
finansiering. 

Finansieringen beviljas på kalkylerade 
grunder. När de olika finansieringsandelarna 
beräknas beaktas verksamhetens art, genom-
slagskraft och effektivitet för utbildningsan-
ordnaren. Det slås inte på förhand fast något 
pris på finansieringsandelarna och finansie-
ringen följer inte direkt de verkliga kostna-
derna. Det slutliga priset för varje finansie-
ringsandel bildas först när alla uppgifter om 
de kriterier som påverkar bestämmandet av 
finansieringen är tillgängliga. 

Finansieringen bestäms för utbildningsan-
ordnarna varje höst med ett finansieringsbe-
slut som gäller följande år. Genom detta be-
slut får utbildningsanordnarna finansiering 
delvis på basis av de verkliga kostnaderna för 
ett år, delvis på basis av ett medeltal för de 
verkliga kostnaderna för tre år. 
 
Särdragen i finansieringssystemet för yrkes-
utbildningen 

Den finansiering som beviljas utbildnings-
anordnarna i finansieringssystemet för grund-
läggande yrkesutbildning och yrkesinriktad 
tilläggsutbildning bestäms enligt den form i 
vilken utbildningen ordnas (grundläggande 
yrkesutbildning i läroanstaltsform, yrkesin-
riktad tilläggsutbildning i läroanstaltsform, 
grundläggande yrkesutbildning som ordnas 
som läroavtalsutbildning och yrkesinriktad 
tilläggsutbildning som ordnas som läroav-
talsutbildning). Det anslag som reserverats i 
budgeten med kommunala finansieringsande-
lar för respektive utbildningsform delas in i 
finansieringsandelar, som är basfinansie-
ringsandelen, prestationsfinansieringsandelen 
och den finansieringsandel som baserar sig 
på genomslagskraften. I grundläggande yr-
kesutbildning i läroavtalsform finns dessut-
om en andel för specialundervisning enligt en 
särskild utbildningsuppgift, finansiering för 
inkvartering och finansiering enligt prövning. 
För ersättningar för mervärdesskatt för priva-
ta utbildningsanordnare reserveras ett skilt 
anslag. För varje finansieringsandel fastställs 
i lagstiftningen ett viktat tal. Finansierings-

andelarnas inbördes förhållanden kan variera 
för olika anordningsformer. 

Syftet med basfinansieringsandelen är att 
skapa en förutsägbar grund för anordnande 
av utbildning. Basfinansieringen sporrar ock-
så till utbildning av hela åldersklassen genom 
att trygga finansiering också då en studeran-
de av olika orsaker inte lyckas slutföra delar 
av en examen eller avlägger dem i en lång-
sammare takt än genomsnittet. 

Basfinansieringen bestäms enligt kalkyle-
ring på grundval av studerandevolymen, pre-
cis som finansieringen i dag. Som prestation 
som beskriver studerandevolymen används 
studerandeår för alla former av utbildnings-
anordnare. Studerandeåret ersätter det stude-
randeantal som nu beräknas på basis av två 
kalkyldagar inom grundläggande yrkesut-
bildning och läroavtalsutbildning samt stude-
randeårsverket som används i yrkesinriktad 
tilläggsutbildning. Ibruktagandet av ett stude-
randeår gör finansieringssystemet klarare, ef-
tersom en enhetlig prestation skulle användas 
som grund för finansieringen inom alla ut-
bildningsformer och för alla utbildningsan-
ordnare. Ett studerandeår skulle lämpa sig 
både för grundläggande yrkesutbildning, som 
är långvarig, och för yrkesinriktad tilläggsut-
bildning som är kortare. 

Som grund för den finansieringsandel som 
baserar sig på prestationer används avlagda 
examina samt delar av examina och av förbe-
redande utbildning. Syftet med den finansie-
ringsandel som baserar sig på prestationer är 
att styra och motivera utbildningsanordnarna 
att effektivisera studieprocesserna och se till 
att studerande får sina examina och delar av 
examina avklarade i enlighet med de mål 
som ställts upp för utbildningen. Vid be-
stämmandet av det antal prestationer som är 
grund för finansårets finansiering används 
medeltalet för tre år, vilket jämnar ut de årli-
ga variationerna i examensprestationer och 
gör finansieringen stabilare och mera förut-
sägbar. 

Det finns för närvarande 374 examina inom 
yrkesexamenssystemet. I yrkesexamina finns 
sammanlagt uppskattningsvis 3500 olika de-
lar. Dessutom varierar examensdelarnas om-
fattning och kraven på kunnandet både inom 
en examen och mellan olika examina. För att 
examensdelar ska kunna användas som grund 
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för finansieringen måste ör alla examensdelar 
fastställas ett viktat tal, som beskriver denna 
examensdels vikt i förhållande till hela exa-
men. Annars skulle finansieringen bestäm-
mas i samma förhållande för alla delar i en 
examen oberoende av hur omfattande och 
krävande de är, vilket kunde leda till att ut-
bildningsanordnare erbjuder sådana exa-
mensdelar som kan produceras lätt och 
snabbt i stället för att koncentrera sig på så-
dana delar av examina som är viktiga med 
tanke på den kompetens som arbetsmarkna-
den behöver. 

Enligt förslaget skulle vikten för delar i en 
examen i grundutbildning som anordnas i lä-
roanstaltsform för yrkesinriktade grundexa-
mina bestämmas på basis av omfattningen av 
kompetenspoängen för de yrkesinriktade 
grundexamina.  Vikten av delar av utbildning 
i handledande utbildning för grundläggande 
yrkesutbildning skulle motsvarligen bestäm-
mas på basis av omfattningen av kompetens-
poängen för utbildningen. 

Inom yrkesinriktad tilläggsutbildning jäm-
nas de olika kostnadsverkningar som exa-
mensdelarna förorsakar utbildningsanordnar-
na genom att ett viktat tal fastställs för exa-
mensdelarna på basis av deras omfattning 
och kostnaderna för dem. 

Detta skulle medföra att olika koefficienter 
skulle användas för delar i en examen för ut-
bildning i läroanstaltsform och läroavtalsut-
bildning. Vikten för delar av examen i läro-
anstaltsform skulle bestämmas enligt kompe-
tenspoäng och vikten för delar av examen i 
läroavtalsutbildning skulle i förordningen be-
stämmas skilt med en egen koefficient för 
varsitt del av examen, som skulle vara tre 
olika.   

Procentandelarna för finansieringen för ex-
amina och examensdelar bestäms så att den 
grundläggande yrkesutbildningens och den 
yrkesinriktade tilläggsutbildningens olika 
mål och särdrag beaktas. För en yrkesinriktad 
grundexamen borde det viktade talet för ex-
amen vara sådant att det motiverar till att av-
lägga hela examen, vilket är det primära må-
let för grundläggande yrkesutbildning. En 
tillräckligt stor finansieringsandel för exa-
mensdelarna möjliggör å andra sidan flexibla 
studievägar och individuella val. Den finan-
siering som en utbildningsanordnare får för 

en examen inom yrkesinriktad tilläggsutbild-
ning baserar sig mer accentuerat än inom 
grundutbildningen på delarna i examen. 

Vid bestämmandet av basfinansieringen 
och den prestationsbaserade finansieringen 
beaktas, med undantag för läroavtalsutbild-
ningen, kostnadsskillnaderna mellan olika 
branscher samt andra faktorer som förorsakar 
skillnaderna i kostnaderna, såsom specialstu-
derande och studerande som saknar examen 
på andra stadiet. De kostnadsfaktorer som 
ska beaktas kan variera beroende på i vilken 
form utbildningen anordnas, allt efter vad 
som är ändamålsenligt att beakta för respek-
tive form av anordnande. 

Bestämningen av finansieringens totala 
nivå baserar sig i framtiden inte på kostnads-
underlaget, men avsikten är att vid faststäl-
landet av kostnadsskillnader mellan olika 
branscher beakta de kostnadsuppgifter som 
samlats in av utbildningsanordnarna. Koeffi-
cienterna för utbildningsområdena ses över 
vid behov med jämna mellanrum utgående 
från kostnadsutvecklingen. Målet är att på 
lång sikt ta fram enhetliga kostnadskoeffici-
enter för de olika branscherna inom den 
grundläggande yrkesutbildningen och den 
yrkesinriktade tilläggsutbildningen. Den an-
del av finansieringen som baserar sig på ge-
nomslagskraften inriktas utgående från ge-
nomslagskraften i utbildningsanordnarens 
verksamhet och kvalitet. Målet är att motive-
ra och styra utbildningsanordnarna att rikta in 
utbildningen på de områden där det finns be-
hov av arbetskraft och att se till att utbild-
ningen svarar mot arbetslivets behov och 
svara för dess kvalitet. Den finansiering som 
baserar sig på genomslagskraften är också en 
garanti för att den prestationsbaserade finan-
sieringen inte leder till att utbildningsanord-
narna handlar oändamålsenligt, t.ex. så att de 
inriktar sin utbildning i syfte att maximera 
finansieringen i stället för att svara mot ar-
betslivets kompetensbehov. Den finansiering 
som baserar sig på genomslagskraften och 
den finansiering som baserar sig på presta-
tionerna skulle således utgöra en helhet där 
de båda delarna balanserar varandra. 

Den andel av finansieringen som baserar 
sig på genomslagskraften blir större än den 
nuvarande resultatbaserade finansieringen av 
grundläggande yrkesutbildning och yrkesin-
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riktad tilläggsutbildning. Vid bestämmandet 
av den genomslagskraftbaserade finansie-
ringen för grundläggande yrkesutbildning i 
läroanstaltsform används delvis samma ge-
nomslagskraftsmätare som nu används för 
resultatindexet, personalutvecklingsmätaren 
och lärarbehörighetsmätaren. Dessa utveck-
las enligt behov. I den yrkesinriktade till-
läggsutbildningen skulle den resultatbaserade 
finansieringen som baserar sig på examina i 
framtiden delvis innehålla finansiering som 
baserar sig på prestationer. Nya grunder för 
genomslagskraftsfinansieringen som införs 
både i den grundläggande yrkesutbildningen 
och i den yrkesinriktade tilläggsutbildningen 
är en minskning i antalet avbrott i studierna, 
en enkät om de studerandes välbefinnande 
och feedback från arbetslivet. Dessa införs i 
det skede när mätare för feedback har utveck-
lats och tagits i bruk. 
 
Fastställande av finansieringen för grundläg-
gande yrkesutbildning i läroanstaltsform 

I grundläggande yrkesutbildning i läroan-
staltsform blir basfinansieringens andel av 
totalfinansieringen 49,9 %, den prestations-
baserade finansieringens andel 44,1 % och 
den genomslagskraftsbaserade finansiering-
ens andel 6 %. En övergång till dessa andelar 
sker inom ramen för en övergångstid, då bas-
finansieringens andel i början är högre. An-
delarna för den finansiering som baseras på 
prestationer och genomslagskraft ökas årli-
gen gradvis så att de slutliga procentandelar-
na är i användning vid finansieringen för fi-
nansåret 2021. En övergångsperiod på flera 
år är nödvändig för att utbildningsanordnarna 
ska kunna anpassa sin verksamhet så att den 
motsvarar kraven enligt det nya finansie-
ringssystemet och för att man ska hinna ska-
pa ändamålsenliga system för insamling av 
de prestationsuppgifter som behövs som 
grund för finansieringen. 

Basfinansieringsandelen kommer att basera 
sig på antalet studerandeår för det är år som 
är två år före finansåret. Som grund för fi-
nansåret 2021 används alltså uppgifter som 
baserar sig på antalet studerande år 2019. 
Övre gränsen för det antal studerandeår som 
beaktas kommer dock såsom nu att vara det 
maximala antalet studerandeår enligt utbild-

ningstillståndet för finansåret. Kostnadsskill-
naderna mellan olika branscher beaktas ge-
nom koefficienter för olika utbildningsområ-
den eller examina. Dessutom beaktas som 
grund för finansieringen de studerande som 
får specialundervisning. Om en studerande 
inte en tidigare examen på andra stadiet räk-
nas han eller hon med i studerandeåren för 
högst 3 års tid. En studerande får tidigare 
förvärvat kunnande identifierat och erkänt 
som en del av examen, ifall det förkortar den 
tid som används för studierna. Om den stude-
rande redan har en examen på andra stadiet 
är det maximala antalet studerandeår som be-
altas 2 år. 

Den finansiering som baserar sig på presta-
tioner baseras på avlagda yrkesinriktade 
grundexamina och delar av yrkesexamina 
som ingår i dem samt på delar av förbere-
dande utbildning som fullgjorts inom utbild-
ning som förbereder för grundläggande yr-
kesutbildning. Kostnadsskillnaderna mellan 
olika branscher beaktas genom koefficienter 
för olika utbildningsområden eller examina 
på motsvarande sätt som för basfinansie-
ringsandelen. 

Vikten för olika delar av examina och delar 
av utbildning fastställs på basis av hur många 
kompetenspoäng de omfattar. Vikten för de-
lar av yrkesexamina kommer att vara de-
samma inom grundläggande yrkesutbildning 
och yrkesinriktade grundexamina som av-
läggs som fristående examen, trots att exa-
mensdelarnas omfattning i grundexamina 
som avläggs som fristående examina inte har 
definierats i form av kompetenspoäng. 

En studerande får tidigare förvärvat kun-
nande identifierat och erkänt som en del av 
examen, ifall det förkortar den tid som an-
vänds för studierna. Vikten för avlagda exa-
mina och examensdelar är större för sådana 
studerande som inte tidigare har avlagt exa-
men på andra stadiet och som sannolikt inte 
har lika mycket tidigare förvärvat kunnande 
som kan identifieras och erkännas som en del 
av examen. 

Omfattningen av en yrkesinriktad grundex-
amen inom grundläggande yrkesutbildning är 
180 kompetenspoäng. Examen består av yr-
kesinriktade examensdelar omfattande 135 
kompetenspoäng, av gemensamma examens-
delar omfattande 35 kompetenspoäng och 
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valfria examensdelar omfattande 10 kompe-
tenspoäng. I de valfria examensdelarna kan 
ingå också yrkesinriktade examensdelar, som 
blir beaktade som prestationer i den presta-
tionsbaserade finansieringsdelen. De exa-
mensdelar som ingår i de gemensamma exa-
mensdelarna blir indirekt beaktade som en 
del av grunden för den prestationsbaserade 
finansieringen i viktkoefficienten för dem 
som inte har tidigare utbildning på andra sta-
diet. Det är typiskt att en studerande som ti-
digare har avlagt en examen på andra stadiet 
har sådana tidigare förvärvade kunskaper 
som kan identifieras och erkännas så att kra-
ven på kunnande i de gemensamma exa-
mensdelarna helt eller delvis kan uppfyllas. 
Däremot har studerande som saknar examen 
på andra stadiet i allmänhet inte på samma 
sätt tidigare förvärvat kunnande som de som 
redan har tagit en examen. Det är motiverat 
att avlagda yrkesinriktade examensdelar ges 
en större vikt för de studerande som inte har 
en examen efter grundstadiet för att en till-
räcklig finansiering ska kunna tryggas också 
för att ordna gemensamma examensdelar. 

Delar av utbildning i handledande utbild-
ningen för grundläggande yrkesutbildning 
viktas inte på grundval av om den studerande 
redan tidigare avlagt en examen på andra 
stadiet. En sökande som redan har avlagt en 
examen kan endast av en grundad anledning 
antas som studerande i handledande utbild-
ning och därför finns det endast få sådana 
studerande i handledande utbildning. På 
grund av den handledande utbildningens ka-
raktär förkortar en tidigare avlagd examen i 
regel inte den tid som används för studierna. 
I handledande utbildning väljer de studeran-
de att avlägga sådana delar av utbildningen 
så att de kan förstärka sitt kunnande i enlig-
het med de mål för kunnandet som uppställt. 
Det är därför mycket sällsynt att tidigare för-
värvad kunskap identifieras och erkänns. 

I utbildning som handleder för grundläg-
gande yrkesutbildning beaktas inte som 
grund för den prestationsbaserade finansie-
ringen om en studerande har slutfört hela den 
handledande utbildningen, utan den presta-
tionsbaserade finansieringen skulle bestäm-
mas av slutförandet av delar av utbildningen. 
Det primära målet för utbildningen är inte att 
slutföra hela den handledande utbildningen, 

utan att den studerande ska övergå till exa-
mensinriktad utbildning. Det är därför inte 
motiverat att beakta slutförande av hela ut-
bildningen som grund för den prestationsba-
serade finansieringen. 

Enligt förslaget beaktas kostnaderna för 
specialundervisning i basfinansieringsande-
len och avlagda examensdelar beaktas också 
i prestationsfinanseringsandelen. Det vore 
motiverat att beakta specialundervisning i 
basfinansieringen, eftersom en studerande 
som får specialundervisning inte nödvändigt-
vis klarar av sina studier inom samma tid 
som andra studerande. Det är ändå nödvän-
digt att beakta specialundervisning inte en-
dast i basfinansieringsandelen utan också i 
den prestationsbaserade finansieringsandelen 
för att motivera utbildningsanordnare att med 
hjälp av specialundervisning göra det möjligt 
också för specialstuderande att avlägga en 
examen. 

Vid bestämmandet av den genomslags-
kraftbaserade finansieringen för grundläg-
gande yrkesutbildning används samma ge-
nomslagskraftsmätare som nu används för 
resultatindexet, personalutvecklingsmätaren 
och lärarbehörighetsmätaren. Dessutom före-
slås att det 2017 tas i bruk en mätare som ba-
serar sig på feedback från de studerande. De 
uppgifter som fås genom denna mätare an-
vänds första gången som grund för finansie-
ringen 2019. En mätare som baserar sig på de 
studerandes arbetslivsfeedback föreslås tas i 
bruk 2019 och de uppgifter som fås genom 
denna mätare används första gången som 
grund för finansieringen 2021. I det nya fi-
nansieringssystemet får alla utbildningsan-
ordnare resultatbaserad finansiering, medan 
endast 4/5 av utbildningsanordnarna får re-
sultatfinansiering i det nuvarande systemet. 
 
Tidsmässig begränsning av finansieringen för 
grundläggande yrkesutbildning i läroanstalts-
form 

Skrivelsen i det strukturpolitiska program-
met, enligt vilken statsandelsfinansieringen 
för examensinriktade studerande inom yrkes-
utbildningen begränsas till högst tre år ge-
nomförs så att en studerande kan räknas med 
i grunden för basfinansieringen under högst 
tre år. En studerandes examensprestationer 
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och delprestationer för examen kunde dock 
räknas som grund för den prestationsbasera-
de finansieringen också efter tre år. 

Tidsgränsen på tre år skulle inte gälla ut-
bildning som handleder för grundläggande 
yrkesutbildning. 

Tidsgränsen på tre år är bunden till stude-
randens respektive studieplats. Om den stu-
derande avbryter sina studier och inleder nya 
studier identifieras och erkänns det kunnande 
han eller hon tidigare förvärvat och studieti-
den bestäms enligt det. Om den studerande 
inte har några tidigare kunskaper börjar man 
räkna tre års period på nytt från att de nya 
studierna inleds. 

Enligt förslaget kan en studerande som re-
dan avlagt en examen på andra stadiet räknas 
med i grunden för finansieringen högst två 
år. På motsvarande sätt kunde ändå presta-
tionerna räknas med i grunden för den presta-
tionsbaserade finansieringen för en längre 
tid. Begränsningen motiverar till att tidigare 
förvärvade kunskaper identifieras och er-
känns i full omfattning och den tid som an-
vänds för studierna förkortas. 
 
Studerandes möjligheter att anmäla sig som 
frånvarande 

Enligt 31 § i lagen om grundläggande yr-
kesutbildning och 24 § i gymnasielagen ska 
en studerande slutföra sina studier inom en 
tid som med högst ett år får överskrida den 
tid som studierna avses omfatta, om inte stu-
deranden av grundad anledning beviljas för-
längning. Bestämmelserna om inom vilken 
tid studierna ska slutföras i yrkesinriktad 
grundutbildning medger ändå inte tillräckligt 
flexibla möjligheter att växla om mellan ar-
bete och utbildning eller för att en studerande 
i vissa situationer kunde avlägga examen en 
del i sänder och i synnerhet i gymnasieut-
bildningen att utbytesstudera. I bestämmel-
serna har inte heller definierats om den stu-
derande ska ha rätt att återgå till studierna ef-
ter avbrottet för att slutföra dem. Inte heller 
har det i bestämmelserna närmare definierats 
vilka orsaker som ska anses vara grundade 
anledningar för att förlänga studietiden. Ock-
så förslaget om att finansieringen ska begrän-
sas till tre eller två år förutsätter närmare be-

stämmelser om hur de tre år som beaktas som 
grund för finansieringen ska definieras. 

Det föreslås att till lagen om grundläggan-
de yrkesutbildning och till gymnasielagen att 
fogas en bestämmelse om studerandes rätt att 
göra frånvaroanmälan. Det föreslås att från-
varoanmälan binds till terminens längd, ef-
tersom det inte är ändamålsenligt att en stu-
derande anmäler sig som frånvarande för 
korta tidsperioder. Det är meningen att möj-
ligheten att göra frånvaroanmälan ska ge 
mera individuell flexibilitet när det gäller av-
läggande av examen. Regeln kommer ändå 
fortfarande att vara att examen ska avläggas 
utan mellanår, ifall det inte finns någon god-
tagbar grund för att hålla mellanår. Det före-
slås också i lagarna att det specifieras vilka 
orsaker som är godtagbara för att förlänga 
studietiden. Som godtagbar grund anses som 
i universitetslagen och yrkeshögskolelagen 
fullgörande av värnplikt samt moderskaps-, 
eller föräldraledighet samt under första ter-
minen egen sjukdom eller svår livssituation. 

En studerande som är frånvarande kan inte 
anmälas som berättigande till finansiering. I 
studerandeåren medräknas endast den tid de 
studerande är närvarande. 
 
Finansieringen av utbildning som ordnas som 
specialundervisning enligt en särskild utbild-
ningsuppgift inom grundläggande yrkesut-
bildning 

Enligt förslaget ska finansieringen för ut-
bildningsanordnare som med stöd av 20 § 2 
mom. i lagen om yrkesutbildning fått rätt att 
ordna specialundervisning enligt en särskild 
utbildningsuppgift inte basera sig på andelar 
för bas-, prestations- och genomslagskrafts-
finansiering. Specialundervisning som ordnas 
enligt en särskild utbildningsuppgift är av-
sedd för de studerande som är gravast handi-
kappade. 

Finansieringen av utbildning som ordnas 
som specialundervisning enligt en särskild 
utbildningsuppgift baserar sig på ett grund-
pris som bestäms genom förordning av stats-
rådet och som graderas med finansieringsko-
efficienter som bestäms per utbildningsom-
råde. I finansieringen beaktas som i nuläget 
också den studerandes grava handikapp och 
behovet att anlita skolgångsbiträde. Genom 



 RP 310/2014 rd  
  

 

31

en separat finansiering för specialundervis-
ning enligt en särskild utbildningsuppgift fi-
nansieras utbildning som leder till examen, 
handledande utbildning för grundläggande 
yrkesutbildning samt utbildning som handle-
der för arbete och ett självständigt liv. 
 
Fastställande av finansieringen för yrkesin-
riktad tilläggsutbildning i läroanstaltsform 

I grundläggande yrkesutbildning i läroan-
staltsform blir basfinansieringens andel av 
totalfinansieringen 35 %, den prestationsba-
serade finansieringens andel 61 % och den 
genomslagskraftsbaserade finansieringens 
andel 4 %. Under de första åren kommer bas-
finansieringens relativa andel att vara större 
än den slutliga och den andel av finansie-
ringen som baserar sig på genomslagskraften 
tas i bruk först 2020. Andelarna för den fi-
nansiering som baseras på prestationer och 
genomslagskraft ökas årligen gradvis så att 
de slutliga procentandelarna är i användning 
vid finansieringen för finansåret 2020. Över-
gångsperioden ger utbildningsanordnarna 
möjlighet att anpassa sin verksamhet så att 
den motsvarar kraven enligt det nya finansie-
ringssystemet. Finansiering för utbildning 
utan examenssyfte skulle inte ingå i det nya 
finansieringssystemet, vilket skulle medföra 
att denna finansiering skulle avhållas utbild-
ningsanordnarna redan från början av året 
2017. 

Basfinansieringsandelen baserar sig på me-
deltalet av de faktiska studerandeåren under 
tre år före det år som föregår finansåret. An-
vändningen av ett medeltal för tre år jämnar 
ut de årliga variationerna i antalet studeran-
deår. Kostnadsskillnaderna mellan olika 
branscher beaktas genom koefficienter för 
olika utbildningsområden eller examina. 
Dessutom beaktas som finansieringsgrund 
antalet studerandeår för de studerande som 
fått specialundervisning samt för de stude-
rande som saknar examen efter grundstadiet. 
I koefficienterna för dem som saknar examen 
efter grundstadiet beaktas de utbildningspoli-
tiska målen för att nå målgruppen och de 
kostnaderna som utbildningsanordnarna har 
för uppsökande och stödjande verksamhet. 

Beaktandet av specialundervisningen kom-
penserarde extra kostnaderna för de studer-

nade som får särskilda undervisnings- eller 
elevvårdstjänster på grund av handikapp eller 
sjukdom eller av någon därmed jämförbar or-
sak. En studerande som får specialundervis-
ning klarar inte heller nödvändigtvis av sina 
studier inom samma tid som andra studeran-
de. 

Som ett undantag från ovan beskrivna hu-
vudregel kan undervisnings- och kulturmini-
steriet av grundad anledning fördela presta-
tioner avvikande från de kalkylerade grun-
derna eller begränsa antalet prestationer per 
utbildningsanordnare som används som 
grund för kalkyleringen Ministeriet bör vid 
fastställandet av prestationerna trygga att fi-
nansieringen för yrkesinriktad tilläggsutbild-
ning fördelas jämnt regionalt enligt utbild-
ningsbehoven. 

Den finansiering som baseras på prestatio-
nerna grundar sig på avlagda yrkes- och spe-
cialyrkesexamina och delar av dessa exami-
na. Kostnadsskillnaderna mellan olika bran-
scher beaktas genom koefficienter för olika 
utbildningsområden eller examina. Dessutom 
beaktas som grund för finansieringen de stu-
derande som fått specialundervisning i delar 
av examen samt de som saknar examen efter 
grundstadiet. Det är befogat att beakta speci-
alundervisning också i den prestationsbase-
rade finansieringsandelen för att motivera ut-
bildningsanordnare att med hjälp av special-
undervisning göra det möjligt också för spe-
cialstuderande att avlägga en hel examen el-
ler en del av en examen. 

Vikten för delar av examen fastställs med 
viktkoefficienter på basis av deras omfatt-
ning och utbildningsanordnarens kostnader 
för utbildningen. Det kommer att finnas tre 
olika koefficienter. 

Inom yrkesinriktad tilläggsutbildning be-
stäms genomslagskraftsfinansieringen på ba-
sis av enkäten om de studerandes välbefin-
nande och de studerandes arbetslivsfeedback. 
Dessutom beaktas i den finansiering som ba-
seras på genomslagskraften hur stor del av de 
studerande som inlett utbildningen som av-
lägger examen. Den finansieringsandel som 
baserar sig på genomslagskraften tas dock i 
bruk först när datainsamlingen om dessa fak-
torer och mätarna har tagits i användning. In-
nan den del av finansieringen som baseras på 
genomslagskraften tas i bruk är den presta-
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tionsbaserade finansieringsandelen i motsva-
rande mån större. Den finansieringsdel som 
baseras på genomslagskraft tas när det gäller 
studerandefeedbacken i bruk vid fastställan-
det av finansieringen för finansåret 2020. 
 
 
Fastställande av finansieringen för läroav-
talsutbildning 

Också inom läroavtalsutbildningen bestäms 
finansieringen enligt en basfinansieringsan-
del, en prestationsbaserad finansieringsandel 
och en genomslagskraftsbaserad finansie-
ringsandel. 

Finansieringen bestäms enligt samma prin-
ciper som för yrkesinriktad tilläggsutbildning 
i läroanstaltsform, men i finansieringen av lä-
roavtalsutbildning används inte koefficienter 
för olika områden eller examina. 

I yrkesinriktad tilläggsutbildning som ord-
nas som läroavtalsutbildning skulle grundfi-
nansieringens andel vara 35 procent, presta-
tionsbaserade finansieringsandelen 60 pro-
cent och finansieringen som baseras på ge-
nomslagskraft 5 procent. I yrkesinriktad 
tilläggsutbildning som ordnas som läroav-
talsutbildning är basfinansieringens andel 
49,9 procent, den prestationsbaserade finan-
sieringens andel 45,1 procent och den ge-
nomslagskraftsbaserade finansieringens an-
del 5 procent. Antalet studerande som får 
specialundervisningstjänster viktas på mot-
svarande sätt som vid finansieringen av 
tilläggsutbildning i läroanstaltsform. Antalet 
studerande som saknar examen efter grund-
stadiet viktas i den prestationsbaserade finan-
sieringen samt i examina och delar av exa-
mina och i tilläggsutbildning som ordnas i 
form av läroavtalsutbildning också i basfi-
nansieringsandelen. Också inom läroavtal-
sutbildningem kan undervisnings- och kul-
turministeriet vid sitt finansieringsbeslut av 
grundad anledning fördela prestationer i bas-
finansieringsandelen avvikande från de kal-
kylerade grunderna. Ministeriet bör vid fast-
ställandet av prestationerna trygga att finan-
sieringen för läroavtalsutbildningen fördelas 
jämnt regionalt enligt utbildningsbehoven. 
 
 
 

Datainsamling och övergångsperioder 

En tillräckligt lång övergångstid bör reser-
veras för utbildningsanordnarna och Utbild-
ningsstyrelsen för att ordna insamlingen av 
de data som finansieringssystemet kräver. 
Som antalet studerandeår för yrkesinriktad 
tilläggsutbildning i läroanstaltsform och 
gymnasieutbildning används uppgifterna för 
det är år som föregår året före finansåret. I 
yrkesinriktad tilläggsutbildning och läroav-
talsutbildning bestäms i regel studerandeåren 
på basis av på medeltalet av de faktiska stu-
derandeåren under tre år före det år som fö-
regår finansåret. 

I princip används alltså för yrkesinriktad 
tilläggsutbildning i läroanstaltsform och 
gymnasieutbildning finansåret 2017 uppgif-
ter om studerandeåren 2015 och finansåret 
2018 uppgifter om studerandeåren 2016. En-
ligt förslaget används ändå för bestämmandet 
av finansieringen för år 2017 som prestatio-
ner för 2015 och 2016 viktade studerandean-
tal och studerandeårsverken som baserar sig 
på kalkyleringsdagarna i Utbildningsstyrel-
sens insamling av basuppgifter och som kal-
kylerat omvandlas till studerandeår, eftersom 
det är möjligt att ta i bruk ett fungerande sy-
stem för insamling av studerandeår först 
2017. Enligt förslaget används för läroavtals-
utbildning och yrkesinriktad tilläggsutbild-
ning i läroanstaltsform prestationer från åren 
2014—2016 baserade på kalkyleringsdagar-
na i Utbildningsstyrelsens insamling av bas-
uppgifter och som kalkylerat omvandlas till 
studerandeår. 

Från och med 2017 fås antalet studerandeår 
ur undervisningsförvaltningens datasystem 
för utbildningsanordnare. Därifrån överförs 
de till Utbildningsstyrelsens Register för ve-
rifierat kunnande i Webbtjänst för lärande, 
med användning av de uppgifter som finns i 
undervisningsförvaltningens datasystem om 
datum när de studerande inlett och avbrutit 
studier, om frånvaro och om datum för utex-
aminering, med undantag för yrkesinriktad 
tilläggsutbildning i läroanstaltsform där istäl-
let beaktas de studiedagar där studietiden är 
över 7h / dag. 

Som antal examina och examensdelar an-
vänds uppgifter för tre år före året före fi-
nansåret. År 2017 skulle t.ex. uppgifterna för 
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2013—2015 användas. Uppgifter om avlagda 
examina får i fråga om gymnasieutbildning 
och grundexamina för yrkesinriktad grundut-
bildning i läroanstaltsform ur Statistikcentra-
lens material och för läroavtalsutbildningens 
samt den yrkesinriktade tilläggsutbildningens 
del från Utbildningsstyrelsens insamling om 
kostnadsuppgifter. Dessa uppgifter kunde 
användas som grund för finansieringen redan 
från år 2017. Från och med 2017 samlas ex-
amensuppgifterna för yrkesinriktade grund-
examina till Utbildningsstyrelsens register 
över verifierat kunnande från undervisnings-
förvaltningens datasystem för utbildningsan-
ordnare. För fristående examina samlas upp-
gifterna i databasen AITU från och med 
2015, varifrån informationen skulle skickas 
till Registret för verifierat kunnande. För 
gymnasieutbildningens del skulle informa-
tionen samlas i studentexamensregistret, var-
ifrån informationen skulle skickas till Re-
gistret för verifierat kunnande. Studentexa-
mensnämndens insamling av basuppgifter 
ändras på så vis, att insamlingen befrämjar 
även finansieringssystemet. 

För delar av läroplansbaserade yrkesinrik-
tade grundexamina finns för närvarande inte 
tillgång till uppgifter som kunde användas 
som finansieringsgrund. Avsikten är att upp-
gifterna om examensdelarna ska samlas i Ut-
bildningsstyrelsens register över verifierat 
kunnande från undervisningsförvaltningens 
datasystem för utbildningsanordnare. Uppgif-
ter om avlagda examensdelar samlas för för-
sta gången in för 2017, och de kan då använ-
das som grund för finansieringen finansåret 
2019. Som grund för finansieringen finans-
åren 2017 och 2018 används för den presta-
tionsbaserade finansieringsandelen endast 
examina inom grundläggande yrkesutbild-
ning i läroanstaltsform. 

Avsikten är att överföra uppgifter om fri-
stående examina och delar av dessa först från 
undervisningsförvaltningens datasystem till 
databasen AITU som upprätthålls av Utbild-
ningsstyrelsen. Därifrån överförs godkända 
examina och examensdelar till Registret för 
verifierat kunnande. 

Utbildningsanordnarna och examensanord-
narna sänder uppgifterna till databasen 
AITU. I grundläggande yrkesutbildning och 
yrkesinriktad tilläggsutbildning viktas stude-

randeår och examina dessutom på basis av 
antalet specialstuderande. Nu samlas det in 
uppgifter om antalet specialstuderande, men 
när det gäller avlagda examina finns det inte 
uppgifter om vilka examina som har avlagts 
av specialstuderande. Det är meningen att da-
tainsamlingen om specialstuderande som 
grund för finansieringen för finansåren 2017 
och 2018 ska genomföras på motsvarande 
sätt, dvs. genom att för antalet specialstude-
rande använda uppgifter som baserar sig på 
Utbildningsstyrelsens förfrågan om basupp-
gifter, som skulle användas även för kalkyle-
ring av delar av examen som slutförts av spe-
cialstuderande under övergångsperioden. I 
datainsamlingen borde man ändå från och 
med 2017 kunna utreda om examen avlagts 
av en specialstuderande. Uppgifter om speci-
alstuderande och de examina som de avlagt 
levereras från och med 2017 som samlade 
uppgifter med beaktande av dataskyddet från 
undervisningsförvaltningens datasystem till 
Utbildningsstyrelsens Webbtjänst för läran-
de. 

I yrkesutbildningen beaktas de studerande 
som inte har någon examen efter grundstadiet 
genom att i den yrkesinriktade tilläggsutbild-
ningen utom avlagda examina och examens-
delar viktas också studerandeår. För åren 
2013—2016 används Statistikcentralens ma-
terial, som bildas kalkylmässigt utan pro-
centandelar för dem som saknar examen efter 
grundstadiet. Från och med 2017 fås dessa 
uppgifter ur undervisningsförvaltningens sy-
stem för utbildningsanordnarna och överförs 
därifrån till Utbildningsstyrelsens Webbtjänst 
för lärande och registret över verifierat kun-
nande. 

Uppgifterna om sysselsättning och placer-
ing i fortsatta studier för grundläggande yr-
kesutbildning i läroanstaltsform producerar 
Statistikcentralen genom att kombinera upp-
gifter om studerande inom olika utbildnings-
sektorer och uppgifterna i sysselsättningssta-
tistiken. För personalmätarnas del inkluderas 
datainsamlingen i helheten Webbtjänst för lä-
rande, men under 2015—2016 används ändå 
ännu den nuvarande datainsamlingen. 

Datasystemstillämpningen av enkäten om 
de studerandes välbefinnande och de stude-
randes arbetslivsfeedback kopplas från 2017 
till helheten Webbtjänst för lärande. Uppgif-
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terna om perifert läge fås ur det material som 
finansministeriet beställer av Statistikcentra-
len. 

Antalet kurser i ämnesstudier i gymnasiet 
fås åren 2015 och 2016 genom den nuvaran-
de datainsamlingen och från 2017 är det me-
ningen att uppgifterna ska samlas in via Ut-
bildningsstyrelsens styrelsens datasystem för 
undervisningsförvaltningen Webbtjänst för 
lärande. 

Studerande i Kompetensprogrammet för 
unga vuxna beaktas inte i grundfinansiering-
en och inte heller i prestationsbaserade finan-
sieringen och de särskiljs ur Utbildningssty-
relsens uppgifter då de finns i utbildningsan-
ordnarens prestationsuppgifter (t.ex. i Stati-
stikcentralens examensuppgifter). 

Målet är att man ska avstå från datainsam-
ling som är överlappande med Statistikcen-
tralens inom fem år från att det nya finansie-
ringssystemet tagits i bruk. Strävan är att Sta-
tistikcentralen i framtiden enligt överens-
kommelse ska få tillgång till statistiska upp-
gifter som Utbildningsstyrelsen samlat in. 

Målet är att koncentrera de uppgifter som 
utbildningsanordnarna ger och rapportering-
en av finansieringsuppgifter till tjänsten Vi-
punen. 

Alla uppgifter som samlas in om finansie-
ringen och som överförs direkt från under-
visningsförvaltningssystemet för utbildnings-
anordnarna, sammanställs under våren på 
året före finansåret och utbildningsanordnar-
na får prestationsbeslutet av prestationsupp-
gifterna före beslutet för finansieringen av fi-
nansåret fastställs. På detta vis försöker man 
trygga att finansieringen baserar sig på kor-
rekta uppgifter om prestationer. 
 
4  Proposi t ionens konsekvenser 

4.1 Ekonomiska konsekvenser 

Statsfinansiella och kommunfinansiella kon-
sekvenser 

Finansieringen ska inte längre beviljas en-
ligt det faktiska kostnadsunderlaget, och den 
totala statliga finansieringen av utbildningen 
på andra stadiet ska grunda sig på statsbud-
geten på samma sätt som för universitet och 
yrkeshögskolor. I fortsättningen ska anslaget 

i statsbudgeten höjas på basis av ett index i 
förhållande till förändringen i kostnadsnivån. 
Detta leder också till en höjning av den fi-
nansiering av yrkesinriktad tilläggsutbildning 
som genomförs i form av läroavtal och som 
inte är bunden till den nuvarande höjningen 
av kostnadsnivån. 

Ett separat anslag skulle införas för att er-
sätta medvärdeskatten för privata utbilning-
sanordnare. Ersättningen skulle basera sig på 
den betalda medvärdeskatten enligt euro för 
euro – principen. Anslagets storlek skulle i 
framtiden variera från år till år när nuläget är 
att medvärdeskattens andel kontrollerats vart 
fjärde år och alla privata utbilningsanordnare 
har fått samma genomsnittliga medvärdes-
skattskompensation. Anslaget för medvär-
desskatt skulle skiljas åt till en egen helhet i 
budgeten och för år 2017 skulle den grunda 
sig på medvärdesskattskompensationen för år 
2016. I fortsättningen skulle i statsbudjeten 
och dess kommunala finansieringsandel till-
sättas ett årligen växlande anslag för kom-
pensation av medvärdeskatt för privata ut-
bildningsanordnare.   

Den föreslagna finansieringsmodellen styr 
utbildningsanordnarna att effektivera sin 
verksamhet. De begränsningar av studieti-
derna som ingår i finansieringssystemet och 
verkningarna av att erkännandet och indivi-
dualiseringen av kunnandet effektiveras, vil-
ket uppskattas förkorta studietiderna beaktas 
i antalet studerandeår inom basfinansieringen 
från och med 2017. Maximistuderandeåren 
för tillstånd att ordna utbildning för grund-
läggande yrkesutbildning i läroanstaltsform 
fastställs från och med år 2017 så, att de tar i 
beaktande effektiveringen orsakad av den 
förkortade studietiden. 

Finansieringen av särskilda utbildnings-
uppgifter inom gymnasieutbildningen halve-
ras. Det minskar totalfinansieringen med 
6 miljoner euro, varav statsandelen utgör 
1,5 miljoner euro. 

Beloppet av finansieringen för 2017 skulle 
utgöra av budgetanslaget för 2016 innehåller 
kommunernas finansieringsandel förutom för 
yrkesinriktad tilläggsutbildning. Från bud-
getanslaget avskiljs först kompensationen av 
medvärdesskatt. Detta anslag skulle höjas 
med ett index och från vilken på 2017 års 
nivå avdras cirka 178 miljoner euro enligt 
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strukturpolitiska programmet och dessutom 
69 miljoner euro enligt den strukturella revi-
deringen av anordnarnätverket, tillsammans 
ungefär 247 miljoner euro, varav minskning-
en av statsandelen utgör cirka 93 miljoner 
euro och minskningen av kommunernas an-
del cirka 154 miljoner euro. På grund av in-
besparingarna enligt det strukturpolitiska 
programmet minskar den kommunala finan-
sieringsandelen för gymnasieutbildning och 
grundläggande yrkesutbildning. Enligt bila-
gan till regeringens beslut av den 29 novem-
ber 2013 om genomförande av det struktur-
politiska programmet och rambeslutet 
2015—2018 utgör största delen av minsk-
ningarna av finansieringen av en del av 
minskningarna av kommunernas uppgifter 
och förpliktelser. Dessa lösningar baserar sig 
på det finanspolitiska ministerutskottets rikt-
linjer för yrkeshögskolorna av den 28 no-
vember 2013, där det avtalades om att ett se-
parat beslut ska ingås om finansieringsande-
larna enligt det strukturpolitiska programmet. 
Kommunernas självfinansieringsandel per 
invånare för utbildningen på andra stadiet 
minskas således för alla kommuner i Finland. 
När finansieringen i framtiden baseras på 
budgeten ger det också mera stabilitet åt för-
utsägbarheten i den kommunala ekonomin. 
Kommunernas betalningsandel per invånare 
ökar inte i direkt proportion till den faktiska 
kostnadsstegringen. 

Minskningen av finansieringen från och 
med år 2017 består av begränsningen av stu-
dietiden till 3 år inom gymnasieutbildning 
och grundläggande yrkesutbildning (upp-
skattningsvis cirka 56 miljoner euro från to-
tala finansieringsbeloppet), den förkortning 
av studietiden som uppnås genom effektivare 
utbildningsprocesser och erkännande av tidi-
gare kunnande (uppskattningsvis cirka 
78 miljoner euro från totala finansieringsbe-
loppet), förkortning av studietiderna på grund 
av effektivare individualisering (uppskatt-
ningsvis cirka 9 miljoner euro från totala fi-
nansieringsbeloppet), begränsningen av mål-
gruppen för ämnesstudier i gymnasieutbild-
ningen och halveringen av finansieringen för 
särskilda utbildningsuppgifter (uppskatt-
ningsvis cirka 2 miljoner euro), slopandet av 
finansiering för annan än examensinriktad 
utbildning, i vilket också ingår att speciallä-

roanstalterna blir en del av den yrkesinrikta-
de tilläggsutbildningen (uppskattningsvis 
cirka 33 miljoner euro från totala finansie-
ringsbeloppet). Grundläggande yrkesutbild-
ning som nu genomförs som läroavtal får 
statsandel i den omfattning som läroavtalsut-
bildning anordnas. I utbildningstillstånden 
har inte omfattningen av den grundläggande 
yrkesutbildning som genomförs som läroav-
talsutbildning fastställts. Detta har i praktiken 
inneburit att anslaget för grundläggande yr-
kesutbildning i läroavtalsform i statsbudgeten 
har ändrats enligt omfattningen av läroav-
talsutbildningen. I framtiden anvisas för den-
na verksamhet i statsbudgeten ett anslag om 
inte automatiskt ändras då verksamhetens 
omfattning ändras. 

Gymnasieutbildningens mängd styrs inte 
heller. I framtiden skulle också gymnasieut-
bildningens anslag bestämmas genom anslag 
i statsbudjeten. I anslaget skulle det vid be-
hov tas i beaktning omfattningsförändringen 
enligt 5 §. 

Förslaget möjliggör att de medel som anvi-
sas för statens och kommunernas utbildning 
på andra stadiet kan prognostiseras bättre än 
nu och dämpar ökningen av de offentliga ut-
gifterna för utbildningen. Kommunandelen 
som beräknas per invånare skulle inte längre 
stiga direkt i proportion till ökade verkliga 
kostnader.  

Inrättande och upprätthållandet av ett regis-
ter för verifierat kunnande medför tilläggs-
kostnader för Utbildningsstyrelsen liksom 
också införlivandet av insamlingen av kost-
nadsuppgifter i helhetgen Webbtjänst för lä-
rande. Förhandlingar om andra aktörer som 
kan medverka i finansieringen av utveckling-
en och upprätthållandet av Registret för veri-
fierat kunnande pågår. Registret för verifierat 
kunnande skulle fungera som en av myndig-
heter upprätthållen databas, som skulle mins-
ka på överlappsarbete myndigheter utför un-
der förvaltningsområden samt underlätta 
medborgarservice. Myndigheter och med-
borgare skulle få de prestationsuppgifter de 
behöver pålitligt från ett register. Registret 
för verifierat kunnande skulle minska på up-
pehället av överlappande och separata regis-
ter och skulle minska på kostnader för uppe-
hälle av datasystem. Kostnaderna för utveck-
landet och ändringarna av datasystemen upp-
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skattas åren 2015—2018 till 3,74 miljoner 
euro, varav utbildningsadministrationens an-
del vore 2,3 miljoner euro. Kostnaderna för 
upprätthållandet uppskattas år till 0,95 miljo-
ner euro och från och med år 2018 till 
1,15 miljoner euro. Dessutom uppstår det ut-
vecklings och upprätthållningskostnader vid 
insamling av kostnadsuppgifter och enskilda 
förfrågningar som finansieringssystems krä-
ver, när de byggs in i Webbtjänsten för lä-
randet. I rapporteringen utnyttjas rapporte-
ringsverktyget Vipunen. Utvecklandet av Vi-
punen uppskattas också kräva finansiering. 

Utbildningsstyrelsen får tilläggskostnader 
för utvecklandet och upprätthållandet av 
feedbacksystemet för vuxenutbildningen. 
Dessa tilläggskostnader blir ändå inte bety-
dande och kan täckas inom ramen för det nu-
varande anslaget i statsbudgeten. 
 
 
Konsekvenserna för finansieringen till ut-
bildningsanordnarna 

Den enligt det strukturpolitiska program-
met reviderade finansieringssystemet skulle 
minska på finansiering av anordnare av ut-
bildning med 191 miljoner euro, varav störs-
ta delen minskar (178 miljoner euro) från och 
med år 2017. Minskningarna skulle riktas till 
gymnasieutbildningen ungefär med 22 miljo-
ner euros besparingar (inkluderat halveringen 
av finansieringen av särskilda uppgifter inom 
gymnasieutbildning från och med år 2016), 
för den grundläggande yrkesutbildningen i 
läroanstaltsforms del besparingar på ungefär 
120 miljoner euro, för läroavtalsutbildning-
ens del besparingar på ungefär 6 miljoner 
euro, för den yrkesinriktade tilläggsutbild-
ningen i läroanstaltsforms del besparingar på 
ungefär 35 miljoner euro (inkluderat att 
statsanslaget för serviceuppgifter för arbets-
livet upphör från och med år 2015) och för 
nuvarande särskilda yrkesläroanstalters del 
besparingar på ungefär 8 miljoner euro. 

Den föreslagna finansieringsmodellen på-
verkar fördelningen av finansieringen mellan 
utbildningsanordnarna på andra stadiet. Mo-
dellen utgår från resultat och det totala finan-
sieringsbeloppet beror därför på hur väl yr-
kesskolan har uppfyllt vart och ett av finansi-
eringskriterierna. 

Läsårskoefficienter för studerande som 
börjat gymnasieutbildningen efter att de fyllt 
18 år skulle ändras från de nuvarande, likaså 
finansieringen för de studenter som inte har 
en hemkommun och som studerar i Finland i 
en under utbildning av en privat anordnare 
med särskild uppgift att anordna gymnasie-
utbildning med annat språk än finska eller 
svenska. 

Enligt propositionen skulle finansieringen 
för en sådan studerande som både utför en 
grundläggande yrkesexamen enligt lagen för 
grundläggande yrkesutbildning och i ett 
gymnasium studier som leder till studentex-
amen samtidigt, ackumuleras finansieringen 
både från andelen för grundläggande yrkes-
utbildning och andelen för gymnasieutbild-
ning. Enligt gällande praxis fås finansiering-
en för dessa studier från någondera utbild-
ningsformerna, i regel från den grundläggan-
de yrkesutbildningen i läroanstaltform, varav 
anordnaren för den grundläggande yrkesut-
bildningen anskaffar gymnasiestudierna från 
anordnaren för gymnasieutbildning.  På 
grund av ändringen utförs en förflyttning av 
andelar från momentet 29.20.30 för grund-
läggande yrkesutbildning till momentet 
29.10.30 för gymnasieutbildning. 

Ändringarna för de enskilda utbildningsan-
ordnarna minskas genom att i lagen inklude-
ras en övergångsbestämmelse enligt vilken 
basfinansieringens andel i början är stor och 
sedan minskas gradvis. Avsikten är att de 
ändringar på grund av reformen av finansie-
ringssystemet som rör utbildningsanordnarna 
ska jämnas ut över flera år. Övergångsbe-
stämmelsen avskaffar inte de konsekvenser 
på de ändringar som orsakas av förändringar 
i finansieringen av de olika utbildningsfor-
merna. Dessa är att avstå från övrig utbild-
ning i samband med yrkesinriktad tilläggsut-
bildning, förflytningen av särskilda yrkeslä-
roanstalter till en del av yrkesinriktad till-
läggsutbildning, begränsning av offentlig fi-
nansiering för ämnesstudier i gymnasieut-
bildning för dem som inte har en studentex-
amen, samt ändringen i finansieringssystemet 
som medför att finansieringen av privata an-
ordnare av gymnasieutbildning inte längre 
beviljas enligt kommunens enhetspris där 
den är belägen. 
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I framtiden får utbildningsanordnarna efter 
övergångsperioden sin finansiering till största 
delen på basis av prestationerna och deras 
genomslagskraft. Då finansieringsgrunden 
ändras så att prestationer och genomslags-
kraft ges större vikt fördelas de tillgängliga 
resurserna mellan utbildningsanordnarna på 
ett nytt sätt. I och med de nya grunderna för 
bestämmandet av finansieringen riktas finan-
sieringen relativt sett i högre grad till sådana 
utbildningsanordnare, där genomströmningen 
i utbildningen är effektiv och utbildningen 
har genomslagskraft. Finansieringsreformer 
ökar finansieringen för de utbildningsanord-
nare där andelen avlagda examina och exa-
mensdelar och utbildningens genomslags-
kraft är hög i förhållande till antalet stude-
rande. Enligt försökskalkylerna är de relativa 
skillnaderna mellan den nuvarande finansie-
ringen och finansieringen enligt de nya grun-
derna i genomsnitt mindre för stora utbild-
ningsanordnare än för mindre utbildningsan-
ordnare för vilka variationerna blir relativt 
sett större. För stora utbildningsanordnare 
och sådana som har utbildning i flera bran-
scher utjämnas t.ex. skillnaderna i avläggan-
det av examen inom olika utbildningsanord-
nare medan förändringarna blir större för 
mindre utbildningsanordnare och sådana som 
ordnar utbildning i endast en bransch, bl.a. 
beroende på inom vilket utbildningsområde 
de ordnar utbildning. 

Enligt statsrådets beslut av den 3 april 2014 
om en plan för de offentliga finanserna 
2015—2018 revideras utom finansieringssy-
stemet för utbildningen på andra stadiet ock-
så anordnarnätverket för utbildningen på 
andra stadiet. Reformen innebär i praktiken 
att då lagen om finansiering av utbildning 
som avses i gymnasielagen, lagen om grund-
läggande yrkesutbildning och lagen om yr-
kesinriktad vuxenutbildning träder i kraft så 
ändras också utbildningsanordnarstrukturen. 
Alla tillstånd för at anordna gymnasieutbild-
ning, grundläggande yrkesutbildning och yr-
kesinriktad grundutbildning går ut den 31 de-
cember 2016. De nya tillstånden med en ny 
struktur för anordnarnätverket träder i kraft 
den 1 januari 2017. I och med att strukturen 
för anordnarnätverket förnyas kommer nät-
verket av utbildningsanordnare att på många 
sätt utformas på ett nytt sätt och det är därför 

inte möjligt att uppskatta hur finansieringen 
inriktas utgående från den nuvarande anord-
narstrukturen. Den centrala målsättningen för 
revideringen av finansieringssystemet är att 
leda in utbildningsanordnarna på en mera 
framgångsrik och effektiv verksamhet. Att 
uppskatta finansieringen för utbildningsan-
ordnarna på basis av den förgångna verk-
samheten ger inte till alla delar en riktig bild 
av hur finansieringen kommer att fördela sig 
i framtiden, eftersom förändringarna i utbild-
ningsanordnarnas verksamhet påverkar den 
finansiering de får. 
 
 
 
 
4.2 Konsekvenser för myndigheterna 

Ett genomförande av förslaget medför för-
ändringar i uppgifterna för de aktörer som 
svarar för statsandelssystemet. De viktigaste 
förändringarna handlar om att det inte längre 
i framtiden behöver kalkyleras årliga genom-
snittliga priser per enhet för gymnasiet och 
yrkesutbildningen och det utfärdas inte några 
statsrådsbeslut om dem. På motsvarande sätt 
beräknas och fastställs inte längre priser per 
enhet för anordnare av utbildning som avses i 
gymnasielagen eller grundläggande yrkesut-
bildning och yrkesinriktad tilläggsutbildning. 
Det fattas inte längre för varje finansår några 
förhands- och slutliga finansieringsbeslut 
som gäller alla utbildningsanordnare och fi-
nansieringen korrigeras inte längre från för-
handsfinansiering till slutlig finansiering på 
basis av dessa beslut. Utbildningsanordnarna 
kommer inte anhålla om så många korriger-
ingar av finansiering och besluten om dessa 
kommer att minska då mekanismerna i finan-
sieringssystemet blir enklare. Det görs inte 
längre någon årlig justering av kostnadsför-
delningen. Kalkyleringsprocessen i samband 
med bestämmandet av finansieringen förenk-
las. I stället för dessa kalkyler beräknas och 
fastställs finansieringen årligen för utbild-
ningsanordnarna enligt grunderna i 3 kap. i 
propositionen. Före fastställningen av finan-
sieringen med budgetförslag skulle Under-
visnings- och kulturministeriet fatta ett beslut 
om prestationsuppgifter, som utbildningsan-
ordnaren har möjlighet att söka ändring till. 
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Efter att finansieringsbeslutet har fastställts 
gäller möjligeten att söka ändring finansie-
ringsbeslutet förutom prestationsuppgifterna. 
Den datainsamling som behövs som grund 
för bestämmandet av finansieringen skulle 
genomföras med hjälp av elektroniska sy-
stem, som byggs upp som en del av Utbild-
ningsstyrelsens Webbtjänst för lärande. In-
samlingen av kostnadsuppgifter skulle fort-
sätta i mindre omfattning för att följa upp 
kostnadsutvecklingen inom utbildningsområ-
dena och med tanke på den utbildningspoli-
tiska betydelsen, trots att uppgifterna inte 
längre direkt skulle användas för att beräkna 
finansieringen, och datainsamlingen inklude-
ras i helheten Webbtjänst för lärande. Enligt 
uppskattningarna minskar reformen i någon 
mån tjänstemännens arbete i anslutning till 
finansieringssystemet och innebär att arbetet 
med datasystemen får en annan form än tidi-
gare. 

Ett genomförande av förslaget medför för-
ändringar i uppgifterna för de aktörer som 
svarar för statsandelssystemet. De viktigaste 
förändringarna handlar om att det inte längre 
i framtiden behöver kalkyleras årliga genom-
snittliga priser per enhet för gymnasiet och 
yrkesutbildningen och att det inte utfärdas 
några statsrådsbeslut om dem. På motsvaran-
de sätt beräknas och fastställs inte längre pri-
ser per enhet för anordnare av utbildning som 
avses i gymnasielagen eller grundläggande 
yrkesutbildning och yrkesinriktad tilläggsut-
bildning. 'I stället för dessa kalkyler beräknas 
och fastställs finansieringen årligen för ut-
bildningsanordnarna enligt grunderna i 3 kap. 
i propositionen. 

Finansieringsreformen innebär en föränd-
ring av de uppgifter som läggs till grund för 
finansieringen och innehållet i de uppgifter 
som samlas in. Den datainsamling som be-
hövs som grund för bestämmandet av finan-
sieringen genomförs med hjälp av elektro-
niska system, och datainsamlingen sköts hu-
vudsakligen Utbildningsstyrelsen och delvis 
av Statistikcentralen. Övergången till elek-
tronisk datainsamling minskar också de ma-
nuella arbetsmomenten. Utbildningsstyrelsen 
svarar fortfarande för datainsamlingen. 

Den nuvarande insamlingen av kostnads-
uppgifter kan minskas och den byggs upp 
huvudsakligen med hjälp av elektroniska sy-

stem så att den kräver mindre manuellt arbe-
te, vilket också underlättar Utbildningsstyrel-
sens arbete. Efter att de nya systemen som 
baserar sig på Utbildningsstyrelsens Webb-
tjänst och Registret över verifierat kunnande 
har tagits i bruk beräknas arbetsmängden 
minska. Man kan då överföra uppgifter mel-
lan datasystemen och det behövs ingen sepa-
rat datainsamling. Då har inte Utbildnings-
styrelsen och Statistikcentralen längre någon 
överlappande datainsamling. 

Den nuvarande datainsamlingen som base-
rar sig på kalkyldagar kan avslutas, eftersom 
man i fortsättningen får uppgifterna direkt ur 
utbildningsanordnarnas informationssystem 
om de studerande. Detta underlättar också 
Utbildningsstyrelsens arbete. 

Först fattas prestationsuppgiftsbeslutet i 
Undervisnings- och kulturministeriet. Beräk-
ningen av finansieringen på basis av det da-
tamaterial som Utbildningsstyrelsen levere-
ras utförs på motsvarande sätt som kalkyle-
ringen av finansieringen för yrkeshögskolor, 
universitet och kommunala grundservice. 

För fristående examina ger examenskom-
missionerna intyg över godkännande av tidi-
gare avlagda examina och examensdelar. De 
examina och examensdelar som examens-
kommissionerna godkänt kommer till databa-
sen AITU som upprätthålls av Utbildnings-
styrelsen, och överförs därifrån Registret för 
verifierat kunnande. Examenskommissioner-
nas ställning förändras så att hälften av stats-
andelen för vuxenutbildningen kommer att 
beviljas på basis av kommissionernas beslut 
om examina och examensdelar. Arbetsmäng-
den i examenskommissionerna kommer inte 
att öka märkbart. Dessutom kommer Utbild-
ningsstyrelsens databas AITU att minska på 
examenskommissionernas arbete vid god-
kännandet av prestationerna. 

Propositionen bedöms inte ha några konse-
kvenser för miljön eller för jämställdheten 
mellan könen. 
 
Konsekvenser för utbildningsanordnarna 

I det nya finansieringssystemet baserar sig 
finansieringen av utbildningen inte längre på 
ett fast pris per enhet som bestäms för utbild-
ningsanordnarna. Det totala beloppet av den 
finansiering som en utbildningsanordnare får 
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beror i framtiden på hur många sådana pre-
stationer som beaktas i finansieringen som 
den enskilda utbildningsanordnaren och de 
övriga anordnarna har producerat. Finansie-
ringen baserar sig i framtiden alltid på de 
faktiska prestationerna under de år som före-
går finansåret. Därför kan det slutliga finan-
sieringsbeloppet för en utbildningsanordnare 
slås fast redan hösten före finansåret, på det 
villkor att budgeten godkänns i riksdagen. 

Jämfört med nuläget skulle prestationerna, 
dvs. antalet examina, det antal som slutfört 
gymnasiets lärokurs samt de delar av exami-
na och utbildning som har avlagts få avsevärt 
större vikt som grund för finansieringen. 
Dessutom begränsas basfinansieringen när 
det gäller finansieringen av examensinriktad 
utbildning inom den grundläggande yrkesut-
bildningen till högst tre eller två år i stället 
för nuvarande fyra. I gymnasieutbildningen 
begränsas basfinansieringen till högst tre år. 
Dessa förändringar motiverar utbildningsan-
ordnarna att genom olika styrningsmedel och 
andra stödåtgärder göra det möjligt för de 
studerande att samla prestationer så att de 
studerande kan avlägga examen inom den tid 
som motsvarar dess omfattning. Reformerna 
av finansieringssystemet motiverar till att ti-
digare förvärvad kunskap identifieras och er-
känns i full omfattning. 

Övergången till definitionen av ett stude-
randeår från den statistiska kalkyleringen av 
antalet studerande på basis av kalkyldagar 
motiverar utbildningsanordnarna att ordna 
mer individuella studievägar och flexiblare 
förfaranden vid antagningen av studerande. 

Jämfört med nuläget ökar också den finan-
siering som baserar sig på genomslagskraften 
och en ny mätare införs. Den omfattar 
minskning av avbrutna studier, en enkät om 
de studerandes välbefinnande och studeran-
des arbetslivsfeedback och inom gymnasie-
utbildningen också hur de studerande place-
rat sig i fortsatta studier. Detta motiverar ut-
bildningsanordnarna att anordna sådan ut-
bildning som svarar mot arbetslivets behov. 

Finansieringssystemet ger också i fortsätt-
ningen utbildningsanordnarna rätt att besluta 
hur de fördelar finansieringen. Detta gäller 
utbildningsanordnare på lika villkor obero-
ende av formen för upprätthållandet eller un-
dervisningsspråket. 

Undervisnings- och kulturministeriet har 
gjort försökskalkyler per utbildningsområde 
och utbildningsanordnare för reformen av fi-
nansieringssystemet. Kalkylerna baserar sig 
på det nuvarande nätverket av utbildningsan-
ordnare, i huvudsak på uppgifterna för åren 
2010—2013. I kalkylerna har inte beaktats 
de inbesparingar som genomförs för året 
2014 eller efter det. Inom den yrkesinriktade 
tilläggsutbildningen har ändå från finansie-
ringens nivå dragits av finansieringen för så-
dan utbildning som inte leder till en examen, 
vilket enligt kalkylerna minskar den totala fi-
nansieringen för yrkesinriktad tilläggsutbild-
ning med cirka 25 miljoner euro. Finansie-
ringen av sådan utbildning som inte leder till 
någon examen fördelar sig på relativt olika 
sätt för olika utbildningsanordnare. Kalky-
lerna anger de förändringar i den finansiering 
som utbildningsanordnarna får, vilka beror 
på reformen av finansieringssystemet. Kalky-
lerna har funnits till påseende på undervis-
nings- och kulturministeriets webbsidor un-
der den tid då remisser kunnat ges. 

Försökskalkylerna visar att finansieringen 
ökar för cirka 61 procent av dem som anord-
nar gymnasieutbildningen och minskar för 39 
procent. För anordnare av grundläggande yr-
kesutbildning stiger finansieringen för 48 
procent och sjunker för 52 procent. För an-
ordnare av grundläggande yrkesutbildning i 
läroavtalsform stiger finansieringen för 43 
procent och sjunker för 57 procent. För an-
ordnare av grundläggande yrkesutbildning i 
läroavtalsform stiger finansieringen för 43 
procent och sjunker för 57 procent. För an-
ordnare av grundläggande yrkesutbildning i 
läroavtalsform stiger finansieringen för 46 
procent och sjunker för 56 procent. För an-
ordnare av yrkesinriktad tilläggsutbildning 
stiger finansieringen för 42 procent och sjun-
ker för 58 procent. 

För anordnare av gymnasieutbildning är de 
viktigaste grunderna för att finansieringen 
minskar att i genomsnitt för få studerande 
slutför studierna inom tre år, likställiga fi-
nansieringsgrunder, vilket medför att finansi-
eringen av privata utbildningsanordnare inte 
är beroende av den kommuns finansiering 
där de är belägna samt de studerandes placer-
ing i fortsatta studier. Dessutom har man 
ännu inte i det nya finansieringssystemet 
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kunnat beakta finansiering enligt prövning 
per utbildningsanordnare. Av ämnesstudierna 
har kalkylmässigt beaktats 55 procent, efter-
som finansieringen av ämnesstudier i det nya 
finansieringssystemet inte längre skulle gälla 
dem som redan har avlagt studentexamen. 
Försökskalkylmaterialet gäller år 2013 och 
därför har man i kalkylerna inte ännu haft 
tillgång till uppgifterna om utbildning som 
förbereder för gymnasiet. De kommer att 
finnas med i det nya finansieringssystemet. 
När man bedömer försökskalkylerna för 
gymnasiet bör man också beakta att antalet 
studerande som slutfört hela gymnasiets 
lärokurs är kalkylmässig i försökskalkylerna 
och som grund för den har använts det antal 
som avlagt studentexamen. Det finns inte 
heller ännu tillgång till uppgifter om feed-
back om studerandes välbefinnande som på-
verkar finansieringen på basis av genom-
slagskraft. 

I försökskalkylerna för grundläggande yr-
kesutbildning har inte beaktats förhöjningar 
enligt prövning. De största reservationerna 
när det gäller yrkesinriktad tilläggsutbildning 
och läroavtalsutbildning gäller insamlingen 
av data om delar av examina och koefficien-
terna för examensdelar. För grundexamina 
har i stället för examensdelar använts kalky-
lerade examensdelar som baserar sig på anta-
let avlagda examina, delar av examen eller 
studerandeår. 

När man bedömer kalkylerna bör man ock-
så beakta att i tilläggsfinansieringen för exa-
mensdelar är kalkylmässig när det gäller spe-
cialstuderande i grundläggande yrkesutbild-
ning, yrkesinritad tilläggsutbildning och lä-
roavtalsutbildning. I kalkylerna har de speci-
alstuderandes procentuella andel av alla stu-
derande kalkylerats och antalet examensdelar 
har multiplicerats med denna procentandel. 
Också tilläggsfinansieringen för studerande 
som inte har någon examen efter grundstadiet 
är kalkylerad när det gäller studerandeår, ex-
amina och examensdelar. En procentuell an-
del för dem som saknar examen efter grund-
stadiet har beräknats utgående från examens-
uppgifterna för 2012 och med denna procent-
andel har examina, examensdelar eller stude-
randeår som är grund för tilläggsfinansie-
ringen beräknats. 

I alla utbildningsformer har då utbildnings-
anordnare fusionerats prestationerna räknats 
ihop för de utbildningsanordnare som slagits 
samman. När det gäller den del av finansie-
ringen som baseras på genomslagskraften är 
uppgifterna om förbättring av genomström-
ningen och feedbacken om de studerandes 
välbefinnande och arbetslivsfeedback kalky-
lerad och baserar sig endast på utbildnings-
anordnarens antal studerande. Om materialet 
i försökskalkylerna i specialfall bearbetats 
för en enskild utbildningsanordnares eller ett 
utbildningsområdes del har detta meddelats i 
samband med försökskalkylerna. 

Det bedöms att införandet av det nya finan-
sieringssystemet i början medför extra arbete 
för utbildningsanordnarna då innehållet i da-
tainsamlingen och insamlingssättet ändras, 
men att det senare avsevärt minskar det ma-
nuella arbetet, eftersom största delen av upp-
gifterna överförs direkt ur undervisningsför-
valtningens datasystem för utbildningsanord-
nare till Utbildningsstyrelsens datasystem 
och man i huvudsak kan slopa separat datain-
samling. 
 
 
 
4.3 Samhälleliga konsekvenser 

Ett centralt mål för genomförandet av ung-
domsgarantin är att göra det möjligt för alla 
ungdomar som går ut grundskolan att övergå 
till andra stadiet och att stödja dem i att skaf-
fa sig en examen. Vid reformen av finansie-
ringssystemet säkerställs att utbildningsan-
ordnarna satsar på att alla studerande ska av-
lägga en examen, eftersom i grunden för fi-
nansieringen inte endast beaktas den tid som 
använts för studierna utan också i hög grad 
också avläggandet av examen, fullgörande av 
gymnasiets lärokurs och delar av examina. 
 
Konsekvenser för gymnasieutbildningen 

Reformen gör det möjligt att använda de 
resurser som anvisas för utbildningen allt ef-
fektivare och förbättrar alltså också resulta-
ten, produktiviteten och genomslagskraften 
från ett samhällsperspektiv. Reformen av fi-
nansieringssystemet stöder utvecklandet av 
nätverket av utbildningsanordnare och star-
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kare utbildningsanordnare kan använda re-
surserna effektivare för utbildningen. Refor-
men tryggar den regionala tillgängligheten 
till gymnasieutbildning i glesbebyggda trak-
ter i vårt land, såsom i östra och norra Fin-
land. Samtidigt stöds också ett ändamålsen-
ligt utvecklande av anordnarnätverket i regi-
oner där det finns ett tätt nätverk, anordnarna 
är små och avstånden korta. Den tryggar ock-
så utbildning på finska och svenska. 

Genom finansieringsreformen för gymna-
sieutbildningen tryggas finansieringen för 
anordnare av gymnasieutbildning då ålders-
klasserna blir mindre. Finansieringssystemet 
belönar för resultat och genomslagskraft, och 
motiverar då till att studierna slutförs inom 
tre år enligt bestämmelserna. Den presta-
tionsbaserade finansieringen förväntas få ut-
bildningsanordnare att öka studiehandled-
ningen, utveckla undervisningsmetoderna, 
förbättra kvaliteten och effektiviteten, vilket 
hjälper de studerande att klara av examen 
inom den målsatta tiden. Den leder också de 
studerande i högre grad vidare till fortsatta 
studier. Reformen leder också till att hela 
verksamheten i skolorna utvecklas så att ele-
verna behov av handledning och feedbacken 
från eleverna beaktas. 

Reformen tryggar de studerandes möjlighe-
ter att få ett tillräckligt mångsidigt utbud på 
undervisning och i rätt tid med tanke på 
framåtskridandet i studierna. 
 
För studerande i grundläggande yrkesutbild-
ning 

Genom reformen av finansieringssystemet 
för grundläggande yrkesutbildning stöds ge-
nomförandet av målen för reformen av yr-
kesutbildningen som pågår som bäst. I det 
nya finansieringssystemet beaktas bättre än i 
nuläget kompetensgrunden för yrkesexamina, 
en struktur som baserar sig på examensdelar 
samt identifiering och erkännande av tidigare 
förvärvad kunskap, vilket stöder individuella 
och flexibla studievägar. Genom förslaget får 
också de studerande klarare möjligheterna att 
avlägga en yrkesinriktad grundexamen steg 
för steg, i examensdelar. 

Då den maximala tiden för basfinansiering 
begränsas till tre eller två år motiveras ut-
bildningsanordnarna att genom olika styr-

ningsmedel och andra stödåtgärder göra det 
möjligt för de studerande att avlägga examen 
inom den tid som motsvarar dess omfattning 
och de studerande kommer då snabbare ut i 
arbetslivet eller fortsatta studier utan att onö-
digt dra ut på studierna. Då basfinansieringen 
för de studerande som redan avlagt en exa-
men efter grundstadiet begränsas till två år 
motiveras utbildningsanordnarna att se till att 
alla de kunskaper som de studerande tidigare 
förvärvat identifieras och erkänns som en del 
av examen. 

Övergången från den statiska kalkyleringen 
av antal studerande på basis av kalkyldagar 
till definitionen av ett studerandeår gör den 
individuella studievägens längd mer flexibel. 
Den gör det också möjligt att mera flexibelt 
än nu påbörja studierna också mitt under ett 
läsår och t.ex. byta utbildningsområde eller 
läroanstalt utan att på nytt delta i gemensam 
elevansökan. 

Också införandet av en prestationsbaserad 
finansieringsandel som baserar sig på exami-
na och examensdelar motiverar utbildnings-
anordnarna att med hjälp av handledning och 
andra stödåtgärder se till att de studerande 
lyckas avlägga examen och delar av examen. 
Den finansiering som baserar sig på presta-
tioner motiverar också till identifiering och 
erkännande av tidigare förvärvad kunskap. 

En enkät om de studerandes välbefinnande 
och studerandes arbetslivsfeedback tas i bruk 
som en nya mätare för den finansiering som 
baserar sig på genomslagskraften. Detta ökar 
de studerandes delaktighet och påverknings-
möjligheter när det gäller planeringen av ut-
bildningens innehåll. 

Genom att de finansieringsandelar som ba-
seras på prestationer och genomslagskraft 
ökar märkbart kan antagningen av studerande 
påverkas så att utbildningsanordnarna inte 
har något motiv att antal sådana sökande som 
de bedömer ha svagare förutsättningar att av-
lägga examen eller delar av examen än andra 
sökande. Målet är ändå att garantera att hela 
åldersklassen utbildas och också de sökande 
som har svagare inlärningsfärdigheter får 
tillgång till utbildning genom en tillräcklig 
basfinansieringsandel samt genom att finan-
sieringssystemet i tillräckligt hög grad beak-
tar stödåtgärder såsom specialundervisning 
samt de kostnader som utbildningsanordnar-
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na förorsakas av handledning av studerande 
som saknar examen på andra stadiet. 

I finansieringen av utbildning som ordnas 
som specialundervisning enligt en särskild 
utbildningsuppgift tas inte finansieringsande-
lar som baserar sig på prestationer och ge-
nomslagskraft i bruk. Genom detta säker-
ställs att de gravast handikappade studerande 
också i fortsättningen kan erbjudas utbild-
ning som motsvarar deras individuella mål 
och färdigheter. I dem utbildning som riktas 
till de gravast handikappade studerande är 
inte det enda målet att de studerande ska 
uppnå de krav på yrkesfärdighet och kompe-
tens som motsvarar examensgrunderna utan 
också att de studerande ska skaffa sig kom-
petens som motsvarar deras personliga mål 
och öka de studerandes individuella inlär-
ningsfärdigheter. 
 
 
Konsekvenser för arbetsmarknaden 

Statsrådet har bland annat i planen för de 
offentliga finanserna 2015—2018 ställt som 
mål att sysselsättningsgraden ska höjas, ar-
betskarriärerna förlängas och den strukturella 
arbetslösheten minskas. Då finansieringen i 
högre grad än i nuläget baseras på genom-
slagskraften och samt på antalet avlagda ex-
amina och examensdelar sporrar det utbild-
ningsanordnarna att styra de studerande att så 
snabbt som möjligt avlägga en examen eller 
en examensdel. 

 I ett finansieringssystem som sporrar till 
avläggande av examen och examensdelar 
kommer de genomsnittliga utbildningstiderna 
att förkortas. För den ungdomsåldersklass 
som kommer ut på arbetsmarknaden innebär 
det att tiden i arbetslivet förlängs i början av 
karriären. För vuxna som är med i arbetslivet 
betyder förändringen att tiderna då de är bor-
ta från arbetslivet förkortas och att de har 
mera flexibla möjligheter än nu att byta från 
ett arbete till ett annat. Reformen av finansie-
ringssystemet har positiva verkningar både 
när det gäller sysselsättningsnivån och ar-
betskarriärernas totala längd. 

Jämfört med nuläget prioriteras i det nya 
finansieringssystemet avlagda examina och 
examensdelar. I samband med detta måste 
det dock genom uppföljning av att examens-

grunderna följs och genom den finansie-
ringsandel som baseras på genomslagskraften 
säkerställas att de avlagda examina och exa-
mensdelarna till sin kvalitet svarar mot ar-
betslivets krav på yrkeskunnande och kom-
petens. Ökningen av den finansieringsdel 
som baseras på genomslagskraften bidrar 
också till att målet att utbildningen ska inrik-
tas på branscher och yrken som är ändamåls-
enliga från arbetslivets synpunkt. 
 
 
Konsekvenser för befolkningens utbildnings-
nivå och studerande 

I den internationella undersökning om 
vuxnas färdigheter som gjordes av organisa-
tionen för ekonomiskt samarbete och utveck-
ling OECD var det viktigaste resultatet för 
Finlands del att även om vuxnas kompetens 
står på en hög internationell nivå så har sär-
skilt de vuxna som saknar en examen på 
andra stadiet svårigheter att klara sig i dagens 
samhälle och på arbetsmarknaden. Genom 
denna reform kommer det att bli vanligare att 
avlägga en examen eller delar av en examen 
också bland den vuxna befolkningen. 

Genom de ändringar som nu föreslås främ-
jas studierna för dem som inte har avlagt nå-
gon examen. 

I framtiden får utbildningsanordnarna en 
större statsandel för de studerande som inte 
har yrkesexamen efter grundstadiet eller stu-
dentexamen eller högskoleexamen. 
 
5  Beredningen av proposit ionen 

5.1 Beredningsskeden och berednings-
material 

Undervisnings- och kulturministeriet till-
satte den 23 september 2013 en arbetsgrupp 
med uppgift att bereda revideringen av finan-
sieringssystemet. Arbetsgruppen hade till 
uppgift att bereda reformen av finansierings-
systemet utgående från skrivelserna i reger-
ingsprogrammet, utvecklingsplanen för ut-
bildning och forskning samt regeringens rikt-
linjer i halvtidsöversynen av regeringsperio-
den. Arbetsgruppen fick i uppdrag att utarbe-
ta ett förslag angående struktureringen av fi-
nansieringssystemet för yrkesutbildning och 
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utvecklingsbehoven i detta hänseende. Ar-
betsgruppens promemoria publicerades i au-
gusti 2014 (Undervisnings- och kulturmini-
steriets arbetsgruppspromemorior och utred-
ningar 21:2014). 

Reformen av finansieringen för gymnasie-
utbildningen har beretts vid undervisnings- 
och kulturministeriet med stöd av den samar-
betsgrupp som ministeriet tillsatte våren 
2014. 

Propositionen har beretts vid undervis-
nings- och kulturministeriet utgående från de 
förslag som framlagts av arbetsgruppen med 
uppgift att bereda revideringen av finansie-
ringssystemet för utbildningen samt bered-
ningen för revidering av finansieringen för 
gymnasieutbildningen. Undervisnings- och 
kulturministeriet har begärt utlåtanden av fi-
nansministeriet, justitieministeriet, arbets- 
och näringsministeriet, Kommunförbundet. 

Propositionen har behandlats i delegationen 
för kommunal ekonomi och kommunalför-
valtning och i kulturpolitiska ministerarbets-
gruppen. 
 
5.2 Remissyttranden och hur de har be-
aktats 

Utkastet till regeringsproposition sändes 
för remiss till ett stort antal instanser och 
publicerades på undervisnings- och kultur-
ministeriets webbsida i oktober 2014. Det in-
kom inom utsatt tid utlåtanden från totalt 200 
instanser (FM och JM fattas åtminstone). I 
remissyttrandena ansågs att det är motiverat 
att införa ett finansieringssystem som baserar 
sig på prestationer och resultat, men å andra 
sidan önskade man med tanke på stabiliteten 
och förutsägbarheten i finansieringen en stör-
re basfinansieringsandel än den som föresla-
gits. Kritik framfördes mot att sambandet 
mellan finansieringen och den verkliga kost-
nadsbasen bryts, men man ansåg att index-
förhöjningen är en bra sak. I remissyttrande-
na ansågs att det finns risk för att finansie-
ringen maximeras på bekostnad av studiernas 
kvalitet och de studerande som är i behov av 
särskilt stöd. Det kritiserades att basfinansie-
ringsandelen begränsas till tre studerandeår. 
Det betonades att det viktigt att utbilda hela 
åldersklassen. En del ansåg att ett system 
som baserar sig på prestationer under de fö-

regående åren inte reagerar tillräckligt snabbt 
på förändringar. Det begärdes en precisering 
av vilken ställning de som studerar för en 
dubbelexamen har när det gäller finansie-
ringen. Det ansågs att kriterierna för den fi-
nansiering som baserar sig på genomslags-
kraften delvis är oklara och oändamålsenliga. 
Detta gällde särskilt minskning av avbrott i 
studierna. Datainsamlingen ansågs förorsaka 
kostnader och administration. I flera utlåtan-
den föreslogs att det ska bestämmas en pro-
centandel enligt vilken en utbildningsanord-
nares finansiering högst kan ändras per år. 
Övergångsperioderna ansågs viktiga och det 
konstaterades att de i propositionen var till-
räckligt långa. 

Inbesparingen i den statliga finansieringen 
av gymnasieutbildningen upplevde remissin-
stanserna som ett problem. En del ansåg att 
de kunde understöda reformen och att den 
stärker utbildningens resultat. Det kritisera-
des av flera olika orsaker att basfinansiering-
en begränsas till endast tre år. Förslaget an-
sågs strida mot målen för utbildningsgarantin 
att se till att hela åldersklassen, också de som 
har den svagaste skolframgången, får utbild-
ning. Det ansågs att den treåriga finansie-
ringen inte beaktar särdragen och kostnader-
na för vuxenstuderande, studerande med 
främmande språk som modersmål och de 
som behöver särskilt stöd i undervisningen, 
de som studerar för en dubbelexamen och 
studerande i en särskild utbildningsuppgift. 
Det ansågs att det blir svårare att på förhand 
beräkna vilken finansieringen blir när finan-
sieringen kommer med längre dröjsmål än ti-
digare och inte är kostnadsbaserad. I remiss-
yttrandena betonades att det är viktigt att den 
regionala tillgången till gymnasieutbildning 
tryggas och att de studerandes olikheter be-
aktas. Det ansågs att den maximala tid en 
studerande får vara frånvarande, fyra måna-
der, är för kort. För de små kommunernas del 
betonades ett nära samarbete mellan årskur-
serna 7—9 och gymnasiet, särskilt när det 
gäller undervisningsresurserna. Man önskade 
att finansieringen av undervisning enligt en 
särskild utbildningsuppgift ska säkerställas. 
När det gäller den finansiering som baserar 
sig på genomslagskraften ansågs att minsk-
ning av avbrott i studierna och enkäten om de 
studerandes välbefinnande inte lämpar sig 
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som grund för bestämmande av finansiering-
en i den form som presenterades i förslaget 
och det ansågs också finnas problem när det 
gäller placering i fortsatta studier. För de pri-
vata utbildningsanordnarnas del fästes upp-
märksamhet vid ersättningen för mervärdes-
skatten. 

I fråga om den grundläggande yrkesutbild-
ningen tog man i utlåtanden upp att utbild-
ningen fortfarande måste svara mot arbetsli-
vets behov då finansieringssystemet reforme-
ras. Det poängterades att koefficienterna för 
finansiering och specialundervisning är vik-
tiga och att de bör vara på en tillräcklig nivå. 
Det ansågs vara bra att erkännandet av tidi-
gare förvärvat kunnande betonades i proposi-
tionen. Det ansågs att den feedback som sam-
las in från arbetslivet bör beaktas som en del 
av genomslagskraften, medan feedbacken 
från de studerande väckte frågor. Remissin-
stanserna var oroliga över utbildningsanord-
narnas förmåga att göra behövliga invester-
ingar. 

När det gällde den yrkesinriktade tilläggs-
utbildningen ansågs finansieringsreformens 
mål vara bra, men man ansåg att effektivite-
ten som mål inte får gå före arbetslivets be-
hov. I utlåtandena tog man upp att också till-
läggsutbildning som inte leder till en examen 
är viktig och hoppas att finansieringen av så-
dan utbildning inte upphör. Det önskades 
preciseringar av definitionen av en studeran-
de som fått specialundervisning och av finan-
sieringen av fristående examina som avläggs 
utan förberedande utbildning. Man betonade 
läroavtalsutbildningens betydelse som en del 
av utbildningen på andra stadiet som helhet. 

Paragraferna i propositionen och detaljmo-
tiveringarna har preciserats på många punk-
ter. Ändringar har gjorts i bestämmelser och i 
övergångsbestämmelserna. De ändringar som 
gjorts på basis av remissyttrandena har be-
handlats också i styrgruppen för reformen.  
 
6  Samband med andra proposi t io -
ner 

Riksdagen behandlar regeringens proposi-
tioner till riksdagen med förslag till lagar om 
ändringar i lagen om grundläggande yrkesut-
bildning, 11 § i lagen om yrkesinriktad vux-
enutbildning, 25 § i lagen om finansiering av 

undervisnings- och kulturverksamhet och 7 § 
i lagen om studiestöd (RP 211/2014 rd), där 
det föreslås bestämmelser om handledande 
utbildning för grundläggande yrkesutbildning 
samt utbildning som handleder för arbete och 
ett självständigt liv till lagen om grundläg-
gande yrkesutbildning. Den handledande ut-
bildningen för grundläggande yrkesutbild-
ning är en ny utbildningshelhet som ska inne-
fatta de nuvarande förberedande utbildning-
arna för grundläggande yrkesutbildning för 
olika målgrupper samt undervisningen i hus-
lig ekonomi. De nya handledande studiehel-
heterna avses enligt propositionen träda i 
kraft den 1 augusti 2015.  

Vid beredningen av denna regeringspropo-
sition har man tagit i beaktande de ändrings-
förslag som ingår i regeringens proposition 
om de nya handledande utbildningshelheter-
na som riksdagen för tillfället behandlar. De 
nya handledande utbildningshelheterna införs 
enligt förslaget i augusti 2015, vilket betyder 
att i finansieringssystemet för grundläggande 
yrkesutbildning som föreslås träda i kraft i 
början av år 2017, ingår dessa nya utbild-
ningshelheter, det vill säga handledande ut-
bildning för grundläggande yrkesutbildning 
samt utbildning som handleder för arbete och 
ett självständigt liv. De orienterande och för-
beredande utbildningar som följer gällande 
bestämmelser och avses i 3 § 2 mom. i lagen 
om yrkesutbildning, dvs. orienterande och 
förberedande utbildning före den grundläg-
gande yrkesutbildningen, utbildning som 
förbereder för den grundläggande yrkesut-
bildningen för invandrare, undervisning och 
handledning i tränings- och rehabiliterings-
syfte för handikappade studerande samt så-
dan undervisning i huslig ekonomi som ord-
nas i annan form än som grundläggande yr-
kesutbildning som avses i 3 § 3 mom. ingår 
inte i finansieringsmodellen enligt denna 
proposition. Ifall riksdagen inte godkänner 
lagförslaget som innehåller nya handledande 
utbildningshelheter enligt regeringens propo-
sition, bör ändringarna tas i beaktande vid 
behandlingen av denna proposition. 

Riksdagen behandlar regeringens proposi-
tion till riksdagen med förslag till granskning 
av bestämmelserna om sökande av ändring i 
vissa förvaltningsärenden (RP 230/2014 rd), 
där det föreslås ändringar i 34 § i gymnasie-



 RP 310/2014 rd  
  

 

45

lagen och 44 § i lagen om grundläggande yr-
kesutbildning. Ändringsförslag till delar av 
dessa paragrafer föreslås även i denna reger-

ingsproposition, vilket ska tas i beaktande 
vid behandlingen av ovannämnda propositio-
ner. 
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DETALJMOTIVERING 

1  Lagförslag 

1.1 Lag om finansiering av utbildning 
som avses i gymnasielagen, lagen om 
grundläggande yrkesutbildning och 
lagen om yrkesinriktad vuxenutbild-
ning 

1 kap. Allmänna bestämmelser 

1 §. Tillämpningsområde. I 1 mom. före-
slås i likhet med nuvarande lagstiftning en 
bestämmelse om att finansiering enligt lagen 
beviljas för utbildning enligt de lagar som 
förtecknas i momentet. Den finansiering som 
föreskrivs i momentet avses omfatta finansie-
ring och statsunderstöd som beviljas för 
driftskostnader för sådana verksamhetsfor-
mer som anges i lagarna och avskrivningar i 
fråga om yrkesutbildningen samt annan fi-
nansiering. Finansiering kan beviljas kom-
muner, samkommuner, registrerade sam-
manslutningar och stiftelser eller statliga af-
färsverk. 

I 2 mom. bestäms om kommunens kalkyle-
rade självfinansieringsandel för gymnasieut-
bildning och grundläggande yrkesutbildning. 
Enligt 2 mom. ska tillämpningsområdet om-
fatta även statlig finansiering för utbildning 
av förvärvs- och trafikpiloter. Utbildningen 
av förvärvs- och trafikpiloter har finansierats 
inom systemet för finansiering av yrkesinrik-
tad tilläggsutbildning. Eftersom annan ut-
bildning än utbildning som leder till examen 
eller en examensdel inte i fortsättningen är 
sådan utbildning som avses i lagen om yrkes-
inriktad vuxenutbildning behövs det en sepa-
rat bestämmelse om finansieringen av utbild-
ningen av förvärvs- och trafikpiloter. 

2 §. Definitioner. I paragrafen anges inne-
hållet i de termer och begrepp som används i 
finansieringslagen. Med privat utbildnings-
anordnare avses enligt 1 punkten en registre-
rad sammanslutning, en stiftelse och ett stat-
ligt affärsverk, dock inte ett universitet enligt 
universitetslagen (558/2009). Enligt 49 § i 
universitetslagen beviljar undervisnings- och 
kulturministeriet universiteten finansiering 
för de uppgifter som det föreskrivs om i uni-

versitetslagen inom ramen för ett anslag i 
statsbudgeten. Inte heller den nya finansie-
ringslagen ska tillämpas på den utbildning 
som universiteten ordnar. Den gällande tolk-
ningen framgår tydligare än tidigare av la-
gen. Enligt 4 § beaktas universitetens öv-
ningsskolor endast i kommunens självfinan-
sieringsandel. 

I 2 punkten definieras grundläggande yr-
kesutbildning. Grundläggande yrkesutbild-
ning definieras inte explicit i gällande lag om 
finansiering av undervisnings- och kultur-
verksamhet, men en indirekt definition finns 
i 25 § 1 mom. När priserna per enhet för 
grundläggande yrkesutbildning bestäms gäll-
er det enligt momentet att beakta de riksom-
fattande totalkostnader som yrkesutbild-
ningsanordnarna har orsakats för utbildning 
enligt lagen om yrkesutbildning samt för ut-
bildning som enligt lagen om yrkesinriktad 
vuxenutbildning förbereder för sådana yrkes-
inriktade grundexamina som avläggs i form 
av fristående examina vilka divideras med 
det totala antal studerande inom den nämnda 
utbildningen som läggs till grund för bevil-
jandet av statsandel. När priserna per enhet 
beräknas beaktas enligt momentet inte kost-
nader för läroavtalsutbildning och inte heller 
studerande som genomgår sådan utbildning. 

Med grundläggande yrkesutbildning avses 
enligt den föreslagna 2 punkten sådan annan 
utbildning enligt lagen om grundläggande 
yrkesutbildning än utbildning som utifrån 20 
§ 2 mom. i den lagen ordnas på grund av en 
särskild utbildningsuppgift inom specialun-
dervisning. Med grundläggande yrkesutbild-
ning avses dessutom i lagen om yrkesinriktad 
vuxenutbildning avsedd utbildning som för-
bereder för en yrkesinriktad grundexamen 
som avläggs genom fristående examen eller 
för avläggande av en examensdel samt delta-
gande i fristående examenstillfällen. 

Examensinriktad grundläggande yrkesut-
bildning enligt 2 punkten kan ordnas i läro-
anstaltsform eller som läroavtalsutbildning. 
Handledande utbildning för grundläggande 
yrkesutbildning kan inte ordnas som läroav-
talsutbildning. I lagbestämmelserna konstate-
ras särskilt om bestämmelsen i fråga gäller 
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grundläggande yrkesutbildning i läroanstalts-
form eller grundläggande yrkesutbildning 
som ordnas som läroavtalsutbildning. 

Definitionen av grundläggande yrkesut-
bildning omfattar inte sådan examensinriktad 
eller handledande utbildning som med stöd 
av 20 § 2 mom. i lagen om grundläggande 
yrkesutbildning ordnas på grund av en sär-
skild utbildningsuppgift inom specialunder-
visning. Till denna del skiljer sig den före-
slagna definitionen från den grundläggande 
yrkesutbildning som avses i 25 § 1 mom. i 
gällande lag om finansiering av undervis-
nings- och kulturverksamhet. Utbildning som 
ordnas på grund av en särskild utbildnings-
uppgift inom specialundervisning ska inte fi-
nansieras via basfinansieringsandelen, presta-
tionsfinansieringsandelen eller effektivitets-
finansieringen, utan via särskild finansiering 
av en särskild utbildningsuppgift inom speci-
alundervisning. 

Enligt den bestämmelse i 3 § 1 mom. i la-
gen om grundläggande yrkesutbildning som 
träder i kraft i augusti 2015 är grundläggande 
yrkesutbildning utbildning som avläggs en-
ligt den av utbildningsanordnaren godkända 
läroplan som avses i 14 § i den lagen och vil-
ken leder till en yrkesinriktad grundexamen. 
I 3 § 2 mom. i lagen om grundläggande yr-
kesutbildning finns bestämmelser om olika 
utbildningar som förbereder och handleder 
för grundläggande yrkesutbildning och som 
enligt den regeringsproposition (RP 
211/2014 rd) som riksdagen behandlar som 
bäst ska slås samman till två handledande ut-
bildningshelheter, nämligen handledande ut-
bildning för grundläggande yrkesutbildning 
och utbildning som handleder för arbete och 
ett självständigt liv. Definitionen av grund-
läggande yrkesutbildning i 2 punkten i den 
nya finansieringslagen är bredare än den de-
finition av grundläggande yrkesutbildning 
som används i lagen om grundläggande yr-
kesutbildning, eftersom den föreslagna defi-
nitionen omfattar även sådan handledande 
utbildning för grundläggande yrkesutbildning 
som avses i lagen om grundläggande yrkes-
utbildning och i lagen om yrkesinriktad vux-
enutbildning avsedd utbildning som förbere-
der för grundläggande yrkesexamen som av-
läggs genom fristående examen. I lagen om 
grundläggande yrkesutbildning avsedd ut-

bildning som handleder för arbete och ett 
självständigt liv ordnas alltid på grund av en 
särskild utbildningsuppgift inom specialun-
dervisning, vilket innebär att definitionen av 
grundläggande yrkesutbildning i den nya fi-
nansieringslagen inte omfattar denna handle-
dande utbildning. 

I 3 punkten definieras yrkesinriktad till-
läggsutbildning. Yrkesinriktad tilläggsutbild-
ning definieras inte explicit i gällande lag om 
finansiering av undervisnings- och kultur-
verksamhet. Med yrkesinriktad tilläggsut-
bildning avses enligt förslaget utbildning en-
ligt lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning 
som förbereder för yrkesexamina eller speci-
alyrkesexamina eller delar av dessa examina. 
Den statliga finansieringen av annan yrkesin-
riktad tilläggsutbildning än sådan som förbe-
reder för fristående examina eller delar av 
dem upphör vid ingången av 2017. Yrkesin-
riktad tilläggsutbildning kan ordnas i läroan-
staltsform eller som läroavtalsutbildning. I 
lagbestämmelserna konstateras särskilt om 
bestämmelsen i fråga gäller endast yrkesin-
riktad tilläggsutbildning i läroanstaltsform el-
ler yrkesinriktad tilläggsutbildning som ord-
nas som läroavtalsutbildning. 

Enligt den föreslagna 4 punkten avses med 
studerande som får specialundervisning en 
studerande som avses i 20 § 1 mom. i lagen 
om grundläggande yrkesutbildning. Enligt 1 
mom. i den nya 19 a § som föreslås i den re-
geringsproposition (211/2014 rd) som riks-
dagen behandlar ska studerande som för en 
längre tid eller regelbundet behöver särskilt 
stöd i sitt lärande och sina studier på grund 
av inlärningssvårigheter, skada, sjukdom el-
ler någon annan orsak få specialundervis-
ning. I 20 § 1 mom. i gällande lag finns en 
bestämmelse om specialundervisning. 

Enligt 20 § 2 mom. i lagen om grundläg-
gande yrkesutbildning kan undervisnings- 
och kulturministeriet i tillståndet att ordna 
utbildning bestämma att ge utbildningsan-
ordnaren en särskild uppgift som innebär att 
sörja för ordnande av specialundervisning. 
Enligt den föreslagna definitionen ska med 
studerande som får specialundervisning inte 
avses studerande som deltar i utbildning som 
ordnas på grund av en särskild utbildnings-
uppgift inom specialundervisning. Utbildning 
som ordnas på grund av en särskild utbild-



 RP 310/2014 rd  
  

 

48 

ningsuppgift inom specialundervisning ska 
inte finansieras via basfinansieringsandelen, 
prestationsfinansieringsandelen eller effekti-
vitetsfinansieringen, utan via särskild finan-
siering av en särskild utbildningsuppgift 
inom specialundervisning. 

Enligt den föreslagna definitionen avses 
med studerande som får specialundervisning 
även en studerande som deltar i sådan utbild-
ning som avses i lagen om yrkesinriktad 
vuxenutbildning och som förbereder för yr-
kesinriktad grundexamen som avläggs ge-
nom fristående examen eller för yrkesexa-
men eller specialyrkesexamen och den stude-
rande ges särskilda undervisnings- eller stu-
derandevårdstjänster på grund av den stude-
randes funktionsnedsättning eller sjukdom el-
ler av någon därmed jämförbar orsak. I lagen 
om yrkesinriktad vuxenutbildning ingår inte 
någon sådan liknande skyldighet som i 20 § i 
gällande lag om grundläggande yrkesutbild-
ning eller i den föreslagna 19 a § utifrån vil-
ken undervisningen för en studerande ska 
ordnas som specialundervisning när de före-
skrivna villkoren är uppfyllda. Den föreslag-
na definitionen av studerande som får speci-
alundervisning motsvarar det som i 11 § 1 
mom. i statsrådets gällande förordning om 
finansiering av undervisnings- och kultur-
verksamhet föreskrivs om finansiering av 
särskilda undervisnings- och studerande-
vårdstjänster i samband med yrkesinriktad 
tilläggsutbildning. 

Med den som saknar examen efter grund-
skolestadiet avses enligt den föreslagna 5 
punkten en studerande eller examinand som 
inte har avlagt studentexamen, yrkesinriktad 
examen eller högskoleexamen i Finland eller 
utomlands. 

Med studerandeår avses enligt 6 punkten 
365 kalenderdagar, under vilka en studerande 
eller examinand beaktas som grund för finan-
siering. 
 
2 kap. Allmänna bestämningsgrun-

der för finansiering samt 
kommunens självfinansie-
ringsandel 

3 §. Finansiering som beviljas. I 1 mom. 
föreskrivs det om den finansiering som bevil-
jas utbildningsanordnare. Finansieringen be-

står enligt förslaget av ett årligt anslag som 
bestäms i statsbudgeten och den därtill hö-
rande kommunala självfinansieringsandelen 
för de olika utbildningsformerna med undan-
tag för den yrkesinriktade tilläggsutbildning-
en där finansieringen i sin helhet består av ett 
anslag som bestäms i statsbudgeten. Finansi-
eringen ska bestå av allmänna medel och be-
viljas på kalkylerade grunder. Den finansie-
ring som beviljas utbildningsanordnare ska 
enligt förslaget bestå av följande finansie-
ringsandelar: basfinansieringsandel, presta-
tionsfinansieringsandel och effektivitetsfi-
nansieringsandel. Dessutom ska utbildnings-
anordnarna beviljas annan särskild finansie-
ring som inte hänför sig till dessa finansie-
ringsandelar, enligt 19 § och 26—28 §. När-
mare bestämmelser om finansieringsandelar-
na och annan finansiering för olika utbild-
ningsformer föreslås i 3—6 kap.  

I 1 mom. föreskrivs också om fastställande 
av prestationer. Enligt den föreslagna be-
stämmelsen fastställer undervisnings- och 
kulturministeriet de prestationer som beaktas 
som grund för finansieringen till utbildnings-
anordnaren. Utbildningsanordnaren har rätt 
att söka ändring i beslutet om prestationer 
som beaktas. 

I 2 mom. föreslås bestämmelser om beräk-
ning av finansieringsandelarna till utbild-
ningsanordnarna. De finansieringsandelar till 
utbildningsanordnarna som avses i 1 mom. 
ska beräknas så att den lagstadgade andelen 
för varje finansieringsandel separeras från 
summan av det anslag som i statsbudgeten 
reserverats för finansieringsandelarna för 
varje utbildningsform och kommunens andel 
som läggs till det anslaget. Varje finansie-
ringsandel innehåller flera olika indikatorer. 
För varje indikator bestäms i finansierings-
förordningen antingen en egen andel av hel-
hetsfinansieringen av finansieringsandelen 
eller så grundar sig beloppet för finansie-
ringsandelens varje indikator på antalet jäm-
förbara prestationer i förhållande till hela fi-
nansieringsandelens jämförbara prestationer 
(till exempel utgör basfinansieringens alla 
indikatorer studerandeår, varvid prestationer-
na för olika indikatorer är inbördes jämförba-
ra). Vid beräkningen av prestationernas rela-
tiva andelar ska enligt förslaget beaktas vad 
som någon annanstans i lagen föreskrivs om 
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beräkningsgrunderna för prestationer och om 
koefficienterna. I lagen anges vilka prestatio-
ner som ska beaktas som grund för respekti-
ve finansieringsandel. Studerandeår samt av-
lagda examina och examensdelar är exempel 
på prestationer som ska beaktas. Inom basfi-
nansieringsandelarna för yrkesinriktad 
tilläggsutbildning och läroavtalsutbildning 
ska ministeriet kunna inrikta studerandeårsfi-
nansiering även på andra än kalkylerade 
grunder. 

Vidare föreslås analogt med den nuvarande 
lagen om finansiering av undervisnings- och 
kulturverksamhet bestämmelser om finansie-
ring som kommunen ska få för anordnande 
av utbildning som avses i gymnasielagen och 
för anordnande av grundläggande yrkesut-
bildning. När de kalkylerade grunderna för 
finansieringssystemet ändras används i lagen 
inte längre definitioner med avseende på 
kommunens statsandel eller dess kalkylerade 
grund. 

Med stöd av 3 mom. ska den kommunspe-
cifika självfinansieringsandelen enligt 4 § 
dras av från den finansiering som beviljas 
kommunen. Om kommunens självfinansie-
ringsandel är större än den kalkylerade finan-
siering som kommunen erhåller, betalar ser-
vicecentret för statens ekonomi- och perso-
nalförvaltning ut summan på det sätt som fö-
reskrivs i 49 § i lagen om statsandel för 
kommunal basservice med stöd av 46 § i la-
gen om finansiering av undervisnings- och 
kulturverksamhet. Den föreslagna bestäm-
melsen motsvarar i sak den gällande be-
stämmelsen. 

I 4 mom. föreslås en informativ hänvisning 
som gäller den ersättning för mervärdesskatt 
som enligt 7 § ska beviljas privata utbild-
ningsanordnare. 

I 5 mom. föreslås en informativ hänvisning 
till de särskilda statsunderstöd enligt 7 kap. 
som undervisnings- och kulturministeriet ska 
kunna bevilja utbildningsanordnare. 

4 §. Kommunens självfinansieringsandel. I 
paragrafen bestäms om beräknandet av 
kommunens självfinansieringsandel. Kom-
munens självfinansieringsandel tillämpas en-
ligt förslaget på finansieringen av utbildning-
ar som föreskrivs om i 1 § 2 mom. i lagen, 
dvs. utbildning som avses i gymnasielagen 
och lagen om grundläggande yrkesutbildning 

samt utbildning som förbereder för yrkesin-
riktad grundexamen eller en del av examen 
enligt lagen om yrkesinriktad vuxenutbild-
ning. 

I 1 mom. bestäms om fastställandet av be-
loppet som grundar sig på statens finansie-
ring och som utgör en grund för fastställan-
det av kommunens självfinansieringsandel. 
Som grund för kalkylen beaktas statsfinansi-
eringen som avses i 3 § 1 mom. i lagen och 
statsfinansieringen för ersättningen för mer-
värdesskatt till privata utbildningsanordnare i 
fråga om utbildning som omfattas av kom-
munens självfinansieringsandel. Enligt gäl-
lande bestämmelser beaktas vid beräknandet 
av kommunens självfinansieringsandel inte 
de studerande som inte har hemkommun en-
ligt lagen om hemkommun i Finland eller 
som har hemkommun på Åland. En motsva-
rande princip följs enligt förslaget också i det 
nya finansieringssystemet. Enligt förslaget 
multipliceras det ovannämnda beloppet på 
statsfinansieringen med talet 0,9975, genom 
vilket man kalkylmässigt beaktar andelen 
studerande som inte har hemkommun enligt 
lagen om hemkommun i Finland eller som 
har hemkommun på Åland. Det handlar om 
ett kalkylmässigt avdrag som bygger på me-
deltalet för åren 2011—2013 för studerande 
utan hemkommun och åländska studerande i 
utbildning som omfattas av kommunens 
självfinansieringsandel. För närvarande byg-
ger uppgifter om antalet studerande utan 
hemkommun och åländska studerande på en 
separat datainsamling, som man dock avstår 
ifrån i samband med den föreslagna finansie-
ringsreformen. Med tanke på helheten har 
övergången till kalkylerade uppgifter inte en 
betydande inverkan på statens och kommu-
nernas finansiering. 

Till beloppet som avses i 1 mom. läggs 
därtill produkten av antalet studerandeår som 
studerande vid statliga läroanstalter och uni-
versitetens övningsskolor avlagt i utbildning 
som omfattas av kommunens självfinansie-
ringsandel året som föregår året före finans-
året och den kalkylerade statsfinansieringen 
per studerandeår som avses i 4 mom. Dessa 
utbildningar finansieras inte inom ramen för 
budgetanslaget som avses i 3 § 1 mom. i la-
gen, men dessa utbildningar omfattas dock 
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av kommunens självfinansieringsandel som 
avses i 1 § 2 mom. 

I 2 mom. föreskrivs om beräknandet av 
kommunens självfinansieringsandel. Enligt 8 
§ 1 mom. i den gällande lagen om finansie-
ring av undervisnings- och kulturverksamhet 
är kommunens självfinansieringsandel av 
driftskostnaderna för gymnasieutbildning, 
grundläggande yrkesutbildning 58,11 procent 
och av driftskostnaderna för utbildning som 
förbereder för gymnasieutbildning 50 pro-
cent. Framöver grundar sig finansieringen 
inte längre på faktiska kostnader, och därmed 
fastställs kommunens självfinansieringsandel 
utifrån statsfinansieringen så att ovannämnda 
procenter för självfinansieringsandel i den 
gällande lagen om finansiering av undervis-
nings- och kulturverksamhet ändras till koef-
ficienter. Enligt den föreslagna bestämmel-
sen är koefficienten för kommunens självfi-
nansieringsandel 1,387 med undantag för ut-
bildning som förbereder för gymnasieutbild-
ning, där koefficienten är 1. Till kommunens 
självfinansieringsandel läggs därtill beloppet 
som bestäms om i 3 mom. 

I det nya finansieringssystemet kan man 
beräkna kommunens självfinansieringsandel 
efter att anslaget i statsbudgeten är fastställt. 
Beloppet på helhetsfinansieringen i utbild-
ning som omfattas av kommunens självfi-
nansieringsandel består av anslaget i stats-
budgeten, till vilket läggs till kommunens 
självfinansieringsandel som beräknats enligt 
2 mom. 

I 2 mom. i paragrafen bestäms enligt för-
slaget också om kommunens invånarspecifi-
ka självfinansieringsandel. Kommunens in-
vånarspecifika självfinansieringsandel fås 
genom att dividera det eurobelopp som 
nämns tidigare i 2 mom. med invånarantalet i 
hela landet den sista dagen året före det år 
som föregår finansåret. Den kommunspecifi-
ka självfinansieringsandelen fås genom att 
kommunens invånarspecifika självfinansie-
ringsandel och ifrågavarande kommuns invå-
narantal den sista dagen året före det år som 
föregår finansåret multipliceras. 

I 3 mom. föreskrivs om ett fast belopp som 
läggs till kommunens självfinansieringsan-
del. Beloppet som läggs till bygger på fi-
nanspolitiska ministerutskottets riktlinje från 
den 28 november 2013, enligt vilken kom-

munens självfinansieringsandel för yrkes-
högskolornas driftskostnader slopas från bör-
jan av 2015 och ett separat beslut gjordes om 
åtgärderna enligt det strukturpolitiska pro-
grammet. Enligt ministerutskottets beslut ge-
nomförs besparingarna inom statsfinansie-
ringen för utbildningen på andra stadiet så att 
minskandet av statsandelsprocenten inte ökar 
besparingarnas effekt på finansieringen av 
utbildningsanordnarna. För att garantera det-
ta bestäms att i ändringarna som framöver 
görs i priserna per enhet för utbildningen på 
andra stadiet förblir självfinansieringsande-
len den samma som nu (58,11 %), med un-
dantag för åtgärder i fråga om utbildningen 
på andra stadiet som avtalas om som en del 
av det strukturpolitiska programmet och för 
behandlingen av vilka ett separat beslut fatt-
tas. Koefficienterna som föreslås till följd av 
beslutet grundar sig på de nuvarande procen-
terna för kommunens självfinansieringsandel. 
Beloppet som föreslås läggas till kommunens 
självfinansieringsandel består av en post till 
följd av ändringen av finansieringen av yr-
keshögskolorna (290 948 999 euro), från vil-
ken man avdrar en post till följd av det sepa-
rata beslutet om det strukturpolitiska pro-
grammet (40 600 000 euro), som fås genom 
att kommunernas finansieringsandel minskar 
mer (77,93 %) än den normala kommunfi-
nansieringsandelen (58,11 %), varvid man 
avdrar ett belopp från kommunens självfi-
nansieringsandel som motsvarar denna skill-
nad (77,93 % – 58,11 %). När regeringens 
proposition utarbetades var 2017 års kost-
nadsnivå inte ännu känd, varvid beloppet se-
nare måste justeras till 2017 års nivå i fråga 
om posten som beror på yrkeshögskolorna, 
som följer 2015 års nivå. Finansieringsposten 
enligt det strukturpolitiska programmets se-
parata beslut är färdigt på 2017 års nivå. 

I 4 mom. föreskrivs enligt förslaget om den 
kalkylerade finansieringen per studerandeår 
som tillämpas vid beaktandet av statsfinansi-
eringen av studerande vid statliga läroanstal-
ter och universitetens övningsskolor som av-
ses i 1 mom. Den föreslagna kalkylerade 
statsfinansieringen per studerandeår fås av 
priserna per enhet för 2015 genom att multi-
plicera talen med statens finansieringsandel 
(41,89 %). När regeringens proposition utar-
betades var 2017 års kostnadsnivå inte ännu 
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känd, varvid beloppet senare måste justeras 
till 2017 års nivå. 

5 §. Beaktande av kostnadsnivåns föränd-
ring. I paragrafen föreskrivs det om det fi-
nansieringsindex genom vilket den årliga 
höjningen av kostnadsnivån ska beaktas i 
budgetanslagen, i de kalkylerade beloppen 
enligt 4 § och i grundpriserna enligt 6 §. 

I 1 mom. föreskrivs om höjning av budget-
anslagen, de kalkylerade beloppen enligt 4 § 
samt grundpriserna enligt 6 § på basis av fi-
nansieringsindex. Enligt den föreslagna be-
stämmelsen höjs anslaget som beviljats gym-
nasier och yrkesutbildning det föregående fi-
nansåret enligt 3 § på basis av finansierings-
index. Finansieringen skulle dock inte gälla 
poster av engångskaraktär. Indexhöjningen 
gäller även kalkylerade poster enligt 4 § 3 
och 4 mom. samt grundpriser enligt 6 §. Ifall 
indexen faller, minskas dock inte anslagen 
eller de andra posterna. 

Enligt den föreslagna bestämmelsen i 1 
mom. ska de ovannämnda anslagen och 
andra posterna höjas så att de motsvarar höj-
ningen i kostnadsnivån enligt indexen året 
före det år som föregår indexets fastställelse-
året. Till exempel finansåret 2017 beaktas 
som höjning i kostnadsnivån skillnaden mel-
lan värdena i slutet av 2013 och i slutet av 
2014. En ändring av verksamhetens omfatt-
ning kan bero till exempel på en ändring i an-
talet åldersklasser, invandring eller andra sa-
ker som påverkar studerandeantalets ökning. 
Ändringen kan också bero på en lag eller 
förordning som gäller ifrågavarande utbild-
ningsuppgift eller en myndighetsbestämmel-
se som grundar sig på en lag eller förordning. 

I 2 mom. föreskrivs att finansieringsindexet 
består av det inkomstnivåindex, konsument-
prisindex, byggkostnadsindex samt baspris-
index för hemmamarknaden som Statistik-
centralen offentliggör. Närmare bestämmel-
ser om viktningen av de index som används i 
finansieringsindexet för varje utbildnings-
form och om beaktandet av kostnadsnivåns 
uppgång föreslås bli utfärdade genom för-
ordning av statsrådet. 

I 3 mom. föreskrivs det om hur poängtalet 
för finansieringsindexet bestäms. I indexseri-
erna har poängtalet för december 2010 an-
getts med talet 100. Enligt förslaget ska fi-
nansieringsindexet bestämmas utifrån index-

en enligt 2 mom. så att poängtalen för de-
cember 2010 för indexen motsvarar poängta-
let 100 för finansieringsindexet.  

I 4 mom. föreslås en bestämmelse som gäl-
ler förfarandet när finansieringsindexet fast-
ställs. Poängtalet för finansieringsindexet ska 
fastställas av undervisnings- och kulturmini-
steriet. Fastställandet av finansieringsindexet 
är ett förfarande av teknisk natur, eftersom 
indexet bestäms utifrån poängtalen för övriga 
index fastställda av Statistikcentralen. Enligt 
den föreslagna bestämmelsen ska undervis-
nings- och kulturministeriet fastställa poäng-
talet för finansieringsindexet före utgången 
av mars månad året före finansåret. Av prak-
tiska skäl är det nödvändigt att poängtalet of-
fentliggörs före utgången av mars månad året 
före finansåret. Tidtabellen för behandlingen 
av statsbudgeten kräver detta.  

6 §. Grundpriser för inkvartering och en 
särskild utbildningsuppgift inom specialun-
dervisning. I paragrafen föreslås en bestäm-
melse om bemyndigande att genom förord-
ning av statsrådet ange de grundprisbelopp 
som ska användas vid bestämmande av fi-
nansiering för inkvartering som erbjuds de 
studerande samt vid bestämmande av finan-
siering för utbildning som ordnas på grund 
av en i 20 § 2 mom. i lagen om grundläggan-
de yrkesutbildning avsedd särskild utbild-
ningsuppgift inom specialundervisning. En-
ligt den föreslagna 1 punkten ska grundpriset 
för inkvartering användas som finansierings-
grund för inkvartering som avses i gymnasie-
lagen och i lagen om grundläggande yrkesut-
bildning. 

Enligt den föreslagna 2 punkten ska grund-
priset för en särskild utbildningsuppgift inom 
specialundervisning användas som bestäm-
ningsgrund för finansiering av utbildning 
som ordnas på grund av en särskild utbild-
ningsuppgift. Denna utbildning ska inte fi-
nansieras via basfinansieringsandelen, presta-
tionsfinansieringsandelen eller effektivitets-
finansieringen, utan via särskild finansiering 
av en särskild utbildningsuppgift inom speci-
alundervisning. 

Enligt den föreslagna 3 punkten ska även 
bestämmelser om koefficienterna för grund-
priset för inkvartering och för grundpriset för 
en särskild utbildningsuppgift inom special-
undervisning utfärdas genom förordning av 
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statsrådet. Med hjälp av koefficienterna kan 
man beakta kostnadsskillnaderna mellan att 
ordna inkvartering och att ordna specialun-
dervisning. 

7 §. Ersättning för mervärdesskatt till pri-
vata utbildningsanordnare. Utifrån 1 mom. 
ska privata utbildningsanordnare i enlighet 
med principen en euro för en euro få ersätt-
ning för den mervärdesskatt enligt mervär-
desskattelagen (1501/1993) som utförandet 
av de uppgifter som föreskrivs i de lagar som 
gäller deras utbildningsform medför. Finan-
siering för mervärdesskatt ska inte beviljas i 
fråga om annan verksamhet som inte är så-
dan verksamhet som avses i lagstiftningen 
om utbildningsformen. Om verksamheten är 
sådan att det är möjligt att ansöka om skatt-
skyldighet för mervärdesskatteplikt, ger den 
mervärdesskatt som verksamheten medför 
inte rätt till finansiering. Finansieringen är ett 
belopp i euro och baserar sig på uppgifterna 
från det senast fastställda bokslutet. För än-
damålet reserveras i budgeten ett anslag som 
är separat från annan finansiering och obero-
ende av det anslag som avses i 3 § 1 mom. i 
lagförslaget. Mervärdesskattekompensatio-
nen omfattar även den kommunandel som 
avses i 4 §. De faktiska ersättningsgilla mer-
värdesskatteutgifterna enligt en privat utbild-
ningsanordnares bokslut för varje år beaktas 
som grund för dimensioneringen av mervär-
desskattekompensationen två budgetår senare 
än bokslutsåret. Kompensationsbestämmel-
serna och kompensationsförfarandena ge-
nomförs så att de inte medför dubbel nytta. 

I 2 mom. föreslås analogt med nuläget en 
bestämmelse enligt vilken en privat anordna-
re av gymnasieutbildning inte beviljas ersätt-
ning för mervärdesskatt för anläggningspro-
jekt, om den nedre gräns för totalkostnaderna 
för ett anläggningsprojekt som anges i stats-
rådets förordning överskrids. 

Avsikten är också att förhandla med fi-
nansministeriet så att anordnare av gymna-
sieutbildning framöver kan få mervärdesskat-
teersättning även för mervärdesskatten för 
anläggningsprojekt. Det vore ändamålsenligt 
att privata anordnare av gymnasieutbildning 
fick mervärdesskattekompensation eftersom 
det inte framöver är möjligt att få separata 
statsunderstöd för anläggningsprojekt som 

slopas från år 2015 till följd av reformen av 
statsandelarna för kommunal basservice. 

I 3 mom. föreskrivs det om mervärdesskat-
tekompensation som beviljas privata anord-
nare av yrkesutbildning. Den i 1 mom. av-
sedda ersättningen till en privat anordnare av 
yrkesutbildning kan på ansökan höjas i fråga 
om mervärdesskatt för en sådan fastighet och 
sådana anläggningstillgångar som en kom-
mun eller samkommun har överlåtit till en 
privat sammanslutning eller stiftelse för 
verksamhet som avses i den föreslagna lagen 
så att höjningen motsvarar högst beloppet av 
den mervärdesskatt som ska betalas på grund 
av de överlåtelser som sker för det ändamå-
let. 

8 §. Finansieringskoefficienter. I paragra-
fen föreslås bestämmelser om finansierings-
koefficienter med vars hjälp man kan beakta 
kostnadsskillnaderna mellan utbildningsom-
rådena och examina inom grundläggande yr-
kesutbildning och yrkesinriktad tilläggsut-
bildning i läroanstaltsform. Även den relativa 
viktningen för handledande utbildning för 
grundläggande yrkesutbildning ska bestäm-
mas utifrån finansieringskoefficienter som 
föreskrivs genom förordning. Studerande 
som får specialundervisning inom handle-
dande utbildning för grundläggande yrkesut-
bildning ska beaktas med finansieringskoef-
ficienter och inte med de koefficienter för 
specialundervisning som avses i den före-
slagna 9 §. Finansieringskoefficienterna ska 
inte användas inom utbildning som ordnas 
som läroavtalsutbildning. 

Det föreslås att finanseringskoefficienterna 
ska justeras minst vart fjärde år. Vid behov 
ska de kunna justeras oftare än så. De finan-
sieringskoefficienter som anges med stöd av 
bestämmelsen ska användas första gången 
när finansiering beviljas för finansåret 2017, 
vilket innebär att utifrån justeringsreglering-
en bör koefficienterna justeras första gången 
senast inför den finansiering som beviljas för 
finansåret 2020. 

För närvarande bestäms priserna per enhet 
för grundläggande yrkesutbildning per ut-
bildningsområde. De priser per enhet som 
bestämts per utbildningsområde graderas 
dessutom per examen eller utbildningspro-
gram och kompetensområde genom grade-
ringar som anges genom förordning av stats-
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rådet. Likaså ska priset per enhet för handle-
dande utbildning för grundläggande yrkesut-
bildning bestämmas genom graderingar som 
föreskrivs genom förordning av statsrådet. 
Priserna per enhet för yrkesinriktad tilläggs-
utbildning i läroanstaltsform ska i sin tur 
fastslås så att det genomsnittliga priset per 
enhet för grundläggande yrkesutbildning 
multipliceras med det tal enligt prisgrupp för 
enskilda utbildningsområden och delvis för 
enskilda examina som anges genom förord-
ning av statsrådet. 

Enligt det föreslagna 2 mom. ska bestäm-
melser om finansieringskoefficienterna för 
olika utbildningsområden och examina utfär-
das genom förordning av statsrådet. Det 
kommer att anges separata finansieringskoef-
ficienter för grundläggande yrkesutbildning 
och för yrkesinriktad tilläggsutbildning. Ni-
vån för finansieringskoefficienterna enligt 
det utkast till förordning som ingår som bila-
ga till regeringspropositionen motsvarar 2013 
års utbildningsområdesspecifika priser per 
enhet samt de gällande graderingarna för 
grundläggande yrkesutbildning och prisgrup-
perna för yrkesinriktad tilläggsutbildning en-
ligt statsrådets förordning. Gällande grade-
ringar och prisgrupper baserar sig på de fak-
tiska kostnaderna för 2009. 

9 §. Utbildningsnivåkoefficienter, koeffici-
enter för specialundervisning och examens-
delskoefficienter. Enligt paragrafen ska pre-
stationerna av studerande och examinander 
som saknar examen efter grundskolestadiet 
viktas med utbildningsnivåkoefficienter. Ut-
bildningsnivåkoefficienterna ska användas 
inom grundläggande yrkesutbildning och yr-
kesinriktad tilläggsutbildning men inte inom 
gymnasieutbildning. Prestationerna för alla 
finansieringsandelar ska inte viktas med ut-
bildningsnivåkoefficienter, utan användning-
en av koefficienterna regleras genom be-
stämmelserna om beräkningsgrunderna för 
finansieringsandelarna för respektive form 
för anordnande av yrkesutbildning. 

Enligt 2 mom. ska kostnaderna för special-
undervisning inom yrkesutbildning beaktas 
genom att sådana studerandes prestationer 
som får specialundervisning viktas med koef-
ficienter för specialundervisning så som före-
skrivs i lagen. 

De koefficienter för specialundervisning 
som avses i paragrafen ska inte användas 
inom handledande utbildning för grundläg-
gande yrkesutbildning eller inom i 20 § 2 
mom. i lagen om grundläggande yrkesutbild-
ning avsedd utbildning som ordnas på grund 
av en särskild utbildningsuppgift inom speci-
alundervisning. Studerande som får special-
undervisning inom en handledande utbild-
ning för grundläggande yrkesutbildning ska 
beaktas med de finansieringskoefficienter 
som avses i den föreslagna 8 §. Utbildning 
som ordnas på grund av en särskild utbild-
ningsuppgift inom specialundervisning ska i 
sin tur finansieras inom ramen för den sär-
skilda finansiering av specialundervisning 
som föreskrivs i de föreslagna 25 och 26 §. 

Koefficienterna för specialundervisning ska 
inte heller användas inom gymnasieutbild-
ning. 

Prestationerna för alla finansieringsandelar 
ska inte viktas med koefficienter för special-
undervisning, utan användningen av koeffi-
cienterna regleras genom bestämmelserna om 
beräkningsgrunderna för finansieringsande-
larna för respektive form för anordnande av 
yrkesutbildning. De koefficienter för special-
undervisning som föreslås i det utkast till 
förordning som ingår som bilaga till reger-
ingspropositionen motsvarar proportionellt 
till sin nivå de höjningar av priset per enhet 
som enligt gällande lagstiftning om finansie-
ring av undervisnings- och kulturverksamhet 
beviljas på grundval av specialundervisning. 

I 3 mom. föreskrivs det om koefficienter 
för examensdelarna. Examensdelarna ska 
viktas på basis av hur stor del av hela exa-
men den aktuella examensdelen täcker. Det 
är meningen att det ska finnas tre olika slags 
viktkoefficienter, och varje examensdel ska 
höra till någon av viktkoefficientsklasserna. 
Bestämmelser om viktkoefficienterna och om 
till vilken viktkoefficientsklass en examens-
del hör ska utfärdas genom förordning av 
undervisnings- och kulturministeriet. Med 
hjälp av viktkoefficienterna blir de kostnader 
som en annorlunda examensdel medför för 
utbildningsanordnaren kommensurabla. 

Bestämmelser om utbildningsnivåkoeffici-
enterna och koefficienterna för specialunder-
visning ska utfärdas genom förordning av 
statsrådet. Bestämmelser om examensdelsko-
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efficienterna ska utfärdas genom förordning 
av undervisnings- och kulturministeriet. 

10 §. Beaktande av studerande som grund 
för basfinansieringen inom gymnasieutbild-
ning och grundläggande yrkesutbildning. I 
enlighet med beslutet från ramförhandlingar-
na våren 2014 begränsas finansieringen av 
examensinriktad utbildning till tre år. Studie-
tiden tre år motsvarar gymnasiets lärokurs 
och tiden för avläggande av examen enligt 
omfattningen av en yrkesinriktad grundexa-
men (180 kompetenspoäng). I den föreslagna 
paragrafen anges hur länge en studerande kan 
beaktas som grund för basfinansieringen 
inom gymnasieutbildning och inom grund-
läggande yrkesutbildning i läroanstaltsform. 
Enligt propositionen riktas begränsningen tre 
år enligt rambeslutet till basfinansieringsan-
delen men inte till prestationsfinansierings-
andelen eller till effektivitetsfinansieringsan-
delen. 

Enligt 1 mom. ska en studerande som sak-
nar examen efter grundstadiet när utbildning-
en inleds beaktas i finansieringen av yrkesin-
riktade grundexamina som grund för basfi-
nansieringen under en period av högst tre 
studerandeår och övriga studerande dock 
högst under två studerandeår. I finansiering-
en av gymnasieutbildning beaktas studerande 
som grund för basfinansieringen under tre 
studerandeår. Bestämmelsen drar inte upp 
någon tidsgräns för den studerandes studie-
rätt, som regleras genom 24 § 1 mom. i gym-
nasielagen och 31 § i lagen om grundläggan-
de yrkesutbildning. 

Bestämmelserna i 15 och 21 § ska tilläm-
pas vid beräkningen av studerandeår. När 
studerandeåren beräknas ska alla kalenderda-
gar beaktas från den dag studierna inleddes 
till den kalenderdag då den studerande av-
lägger examen eller slutför den handledande 
utbildningen eller avbryter sina studier. Om 
en studerande har anmält sig som frånvaran-
de någon termin innebär detta att både tiden 
för slutförandet av studierna och den tid som 
beaktas som grund för basfinansiering för-
längs. 

I 1 mom. föreslås en särskild bestämmelse 
om hur en studerande som avlägger yrkesin-
riktad grundexamen och som redan avlagt en 
examen efter grundskolestadiet ska beaktas 
som grund för basfinansieringen. Studerande 

som redan tidigare avlagt en examen har i re-
gel förvärvat sådant kunnande som kan iden-
tifieras och erkännas som en del av den exa-
men som ska avläggas. Identifiering och er-
kännande av tidigare förvärvat kunnande ska 
följaktligen kunna förkorta den tid som an-
vänds för att avlägga examen. Enligt den fö-
reslagna bestämmelsen ska andra studerande 
än studerande som avlägger yrkesinriktad 
grundexamen och som saknar examen efter 
grundskolestadiet när de inleder utbildningen 
beaktas som grund för basfinansieringen un-
der en period av högst två studerandeår. 

En studerande anses sakna examen efter 
grundskolestadiet, om han eller hon inte har 
haft någon examen efter grundskolestadiet 
när han eller hon inledde den utbildning som 
avses i bestämmelsen. En studerande ska an-
ses sakna examen efter grundskolestadiet så 
som avses i bestämmelsen även om han eller 
hon under utbildningstiden avlägger någon 
annan examen efter grundskolestadiet. Den 
föreslagna bestämmelsen är motiverad för att 
den tid som berättigar till basfinansiering inte 
ska ändras mitt under det att examen avläggs. 

De tidsgränser som föreskrivs i paragrafen 
är examensspecifika och ska inte tillämpas på 
utbildning som förbereder för gymnasieut-
bildning eller på handledande utbildning för 
grundläggande yrkesutbildning. Om en stu-
derande har avbrutit sina studier och börjar 
avlägga en ny yrkesinriktad examen, ska de 
studerandeår som använts med tanke på den 
första examen inte beaktas när tidsgränserna 
för den nya examensinriktade utbildningen 
fastställs. För gymnasieutbildning gäller att 
oberoende av om anordnaren av gymnasieut-
bildning byts kan en studerande beaktas som 
grund för basfinansieringen under en tid av 
sammanlagt högst tre studerandeår. 

De tidsgränser som anges i paragrafen ska 
gälla endast i fråga om basfinansieringsande-
len. Examina och examensdelar som avlagts 
efter tidsgränsernas slut ska kunna räknas 
som prestationer för prestationsfinansierings-
andelen. 

Enligt 2 mom. ska paragrafen inte tilläm-
pas på i gymnasielagen avsedd utbildning 
som förbereder för gymnasieutbildning och i 
lagen om grundläggande yrkesutbildning av-
sedd handledande utbildning för grundläg-
gande yrkesutbildning. I 2 mom. finns därtill 
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en informativ bestämmelse enligt vilket för 
maximitiden för finansiering som betalas för 
utbildning som ordnas på grund av en sär-
skild utbildningsuppgift inom specialunder-
visningen enligt 20 § 2 mom. i lagen om 
grundläggande yrkesutbildning föreskrivs i 
26 §. 

11 §. Beaktande av en studerande som stu-
derar inom flera utbildningar som grund för 
finansieringen. I paragrafen föreskrivs det 
om hur prestationerna för en studerande ska 
beaktas i en situation där den studerande 
samtidigt studerar inom flera utbildningar 
som omfattas av tillämpningsområdet för la-
gen. I analogi med 48 § 4 mom. i gällande fi-
nansieringslag ska enligt 1 mom. en stude-
rande under samma tid kunna räknas som en 
studerande som utgör grund för finansiering-
en inom endast en utbildning som omfattas 
av tillämpningsområdet för lagen. Utifrån 
den gällande bestämmelsen har det dock varit 
oklart inom vilken utbildning en studerande 
räknas som grund för finansieringen. Enligt 
den föreslagna bestämmelsen ska prestatio-
nerna för en studerande beaktas som grund 
för finansieringen inom den utbildning som 
den studerande har påbörjat först. Efter det 
att den studerande har slutfört den utbildning 
som han eller hon påbörjat först ska han eller 
hon kunna räknas som grund för finansie-
ringen inom den andra utbildningen, om han 
eller hon ännu fortsätter i den utbildningen. 

I 2 mom. föreskrivs enligt förslaget om be-
aktande av prestationer om studeranden sam-
tidigt studerar för en yrkesinriktad grundex-
amen enligt lagen om grundläggande yrkes-
utbildning och för studentexamen enligt la-
gen om anordnande av studentexamen 
(672/2005). Med avvikelse från vad som fö-
reskrivits tidigare i 1 mom. beaktas studeran-
den inom grundläggande yrkesutbildning en-
ligt 4 kap., dvs. prestationerna för den stude-
rande beaktas normalt i grund-, prestations- 
och effektivitetsfinansieringsandelarna i fi-
nansieringen av grundläggande yrkesutbild-
ning av läroanstaltsform. På beaktandet av 
studerandeår tillämpas bestämmelserna i 10 § 
i lagen. Inom gymnasieutbildningen beaktas 
prestationerna för den studerande i grundfi-
nansieringen enligt 16 § 6 mom. och i presta-
tions- och effektivitetsfinansieringen enligt 
17 och 18 §. 

12 §. Examina och examensdelar som ska 
beaktas som beräkningsgrund inom yrkesut-
bildningen. Enligt 1 mom. är huvudregeln att 
de examina och examensdelar som avlagts 
med stöd av enligt den nya lagen finansierad 
utbildning som avses i lagen om grundläg-
gande yrkesutbildning eller genom förbere-
dande utbildning hos en i lagen om yrkesin-
riktad vuxenutbildning avsedd utbildnings-
anordnaren ska ligga till grund för presta-
tionsfinansieringsandelen för utbildningsan-
ordnaren. Som grund för prestationsfinansie-
ringen ska inte få uppges examina eller exa-
mensdelar som avlagts efter t.ex. i lagen om 
grundläggande yrkesutbildning avsedd ut-
bildning som finansieras som arbetskraftsut-
bildning eller med intäkterna av avgiftsbe-
lagd serviceverksamhet eller i lagen om yr-
kesinriktad vuxenutbildning avsedd förbere-
dande utbildning. 

I 2 mom. föreskrivs det om finansiering av 
fristående examina i de fall där examen inte 
avläggs eller finansieras som en del av förbe-
redande utbildning. Av gällande lydelse i 49 
§ 3 mom. i lagen om finansiering av under-
visnings- och kulturverksamhet följer att en 
sådan del av en fristående examen som den 
studerande avlägger utan att delta i den för-
beredande utbildningen inför examen vid 
fastställande av finansieringen motsvarar åtta 
procent av ett helt studerandeårsverke. Be-
stämmelsen gäller yrkesexamina och special-
yrkesexamina samt enligt hänvisningsbe-
stämmelsen i 9 § i gällande lag även yrkesin-
riktade grundexamina som avläggs genom 
fristående examina. En del av examinanderna 
kommer inte heller i fortsättningen att delta i 
förberedande utbildning, utan utbildningsan-
ordnaren kan efter personlig tillämpning som 
avses i 8 a § i lagen om yrkesinriktad vuxen-
utbildning hänvisa personen direkt till ett ex-
amenstillfälle där han eller hon kan avlägga 
examen eller en examensdel. Utbildningsan-
ordnaren kan då uppge de examina som av-
lagts på detta sätt som grund för finansie-
ringen som en del av prestationsfinansiering-
en för grundläggande yrkesutbildning eller 
yrkesinriktad tilläggsutbildning i läroanstalts-
form. Om en examinand hänvisas till ett ex-
amenstillfälle utan personlig tillämpning i 
utbildningsanordnarens regi, medför examen 
ingen ökning av prestationsfinansieringen för 
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utbildningsanordnaren, eftersom utbetalning 
av finansieringsbeloppen alltid är kopplad till 
utbildningsanordnare som utfört personlig 
tillämpning. 

Det föreslagna 3 mom. gäller situationer 
där en studerande eller examinand hos flera 
olika utbildningsanordnare har avlagt exa-
mensdelar som ingår i examen genom i lagen 
om grundläggande yrkesutbildning avsedd 
utbildning eller i lagen om yrkesinriktad 
vuxenutbildning avsedd förberedande utbild-
ning eller personlig tillämpning. Det ska då 
fastslås för vilken utbildningsanordnare av-
läggandet av hela examen beaktas som pre-
station. Bestämmelsen gäller även sådana si-
tuationer där examensdelar som ingår i exa-
men har finansierats enligt olika finansie-
ringsformer eller examensdelar har avlagts 
vid examenstillfällen utan någon personlig 
tillämpning. 

Enligt det föreslagna 3 mom. ska en exa-
men beaktas som en prestation för den ut-
bildningsanordnare som vars prestation i en-
lighet med 1 eller 2 mom. har beaktats den 
tidsmässigt sista i examen ingående exa-
mensdelen som en studerande eller exami-
nand har avlagt. Med den tidsmässigt sista 
examensdelen avses den tidsmässigt sist av-
lagda examensdel utifrån vilken hela examen 
blir avlagd, dvs. efter vilken den studerande 
eller examinanden är berättigad att få ett in-
tyg över examen. Om denna tidsmässigt sista 
examensdel har finansierats på annat sätt än 
enligt den nya lagen eller om examensdelen 
har avlagts direkt vid ett examenstillfälle 
utan någon personlig tillämpning före det, 
ska inte hela examen beaktas som grund för 
finansiering. 

Enligt den föreslagna bestämmelsen i 4 
mom. beaktas grundexamina och examensde-
lar som avses i 2 mom. som en del av finan-
sieringen av grundläggande yrkesutbildning i 
läroanstaltsform och yrkesexamina och spe-
cialyrkesexamina och delar av dessa examina 
som en del av finansieringen av yrkesinriktad 
tilläggsutbildning i läroanstaltsform. Utöver 
denna huvudbestämmelse föreskrivs i 4 
mom. om finansiering av fristående examina 
i situationer där examen inte avläggs eller fi-
nansieras som en del av förberedande utbild-
ning och den utbildningsanordnare som får 
finansiering för grundexamen inte har till-

stånd att ordna grundläggande yrkesutbild-
ning i läroanstaltsform eller den utbildnings-
anordnare som får finansiering för yrkes- el-
ler specialyrkesexamina inte har tillstånd att 
ordna yrkesinriktad tilläggsutbildning i läro-
anstaltsform. I dessa situationer kan utbild-
ningsanordnaren uppge grundexamina och 
examensdelar enligt 1 mom. som grund för 
en del av prestationsfinansieringen för grund-
läggande utbildning som ordnas som läroav-
talsutbildning och yrkes- och specialyrkesex-
amina och examensdelar enligt 1 mom. som 
grund för en del av prestationsfinansieringen 
för tilläggsutbildning som ordnas som läro-
avtalsutbildning. 

I 5 mom. föreskrivs det om beräknings-
grunderna för prestationsfinansiering när en 
del av yrkes- eller specialyrkesexamen av-
läggs som en del av grundexamen. Enligt 13 
§ i lagen om grundläggande yrkesutbildning 
och enligt 13 § i lagen om yrkesinriktad vux-
enutbildning bestämmer Utbildningsstyrelsen 
examensgrunderna för yrkesinriktade grund-
examina som ingår i examensstrukturen. Yr-
kesinriktade grundexamina består av exa-
mensdelar som i fristående examina utgörs 
förutom av yrkesinriktade examensdelar och 
i grundexamina inom grundläggande yrkes-
utbildning förutom av yrkesinriktade exa-
mensdelar också av gemensamma och fritt 
valbara examensdelar. I examensgrunderna 
anges reglerna för examinas uppbyggnad där 
det bestäms hur examen byggs upp av obli-
gatoriska och valbara examensdelar. I grund-
examina inom grundläggande yrkesutbild-
ning kan i de valbara yrkesinriktade exa-
mensdelarna i vissa situationer ingå delar av 
yrkes- och specialyrkesexamina enligt vad 
som bestäms i examensgrunderna. Dessutom 
kan examensdelar som ingår i yrkes- och 
specialyrkesexamina inlemmas i de fritt val-
bara examensdelarna. Även vid fristående 
examina ingår minst en obligatorisk och en 
valbar examensdel i examen. Enligt exa-
mensgrunderna kan de valbara examensde-
larna i vissa fall bestå av sådana delar av yr-
kes- eller specialyrkesexamen som den stu-
derande avlägger som fritt valbara examens-
delar som en del av yrkesinriktad grundexa-
men. Utbildningsanordnaren kan erbjuda 
möjlighet att avlägga delar av yrkes- och 
specialyrkesexamen inom ramen för utbild-
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ningsanordnarens utbildningsutbud eller 
skaffa förberedande utbildning eller exa-
menstillfällen för yrkes- eller specialyrkesex-
amen av en annan utbildningsanordnare. Med 
tanke på finansieringen handlar det dock all-
tid om anordnande av utbildning inom ramen 
för finansiering av grundläggande yrkesut-
bildning. Eftersom delen av yrkes- eller spe-
cialyrkesexamen då oavsett innehållet ingår i 
en yrkesinriktad grundexamen ska enligt 
momentet en sådan del av yrkes- eller speci-
alyrkesexamen beaktas som en del av finan-
sieringen av grundläggande yrkesutbildning i 
läroanstaltsform eller grundläggande utbild-
ning inom läroavtalsutbildningen. Som fi-
nansieringskoefficient för examensdelen an-
vänds enligt förslaget finansieringskoeffici-
enten enligt den yrkesinriktade grundexamen 
som avläggs, och som examensdelens om-
fattning baserad på kompetenspoäng omfatt-
ningen i kompetenspoäng enligt uppbygg-
nadsreglerna i examensgrunderna för den yr-
kesinriktade grundexamen eller inom läroav-
talsutbildning den examensdelskoefficient 
som angetts för den aktuella delen i grundex-
amen. 

13 §. Beräkning av nya och sammanslagna 
utbildningsanordnares finansiering. I para-
grafen bestäms enligt förslaget om de presta-
tioner som beaktas som grund för finansie-
ringen vid beviljande av tillstånd att ordna 
utbildning för en ny utbildningsanordnare 
varvid man inte kan använda de faktiska pre-
stationerna från åren som föregår finansåret 
för ifrågavarande utbildningsanordnare. I 1 
mom. föreskrivs om bestämmandet av finan-
siering i samband med omorganisering i ut-
bildningsanordnarens eller anordnarnas verk-
samhet. Enligt den bestämmelse som föreslås 
beaktas i fastställandet av finansieringen av 
en ny utbildningsanordnare de faktiska pre-
stationerna från tidigare år för utbildningsan-
ordnare som varit föremål för omorganise-
ring. Bestämmelsen tillämpas när det nya 
tillståndet att ordna utbildning har beviljats 
efter det att utbildningsordnare har slagits 
samman, delats upp eller efter någon annan 
motsvarande omorganisering av verksamhe-
ten, dvs. på basis av en sådan organisering 
där det är möjligt att använda de faktiska pre-
stationerna för utbildningsanordnaren eller 
anordnarna som varit föremål för omorgani-

sering. När exempelvis två eller flera utbild-
ningsanordnare sammanslås används därmed 
de sammanslagna anordnarnas sammanräk-
nade prestationer som den nya utbildnings-
anordnarens prestationer. Bestämmelsen i 1 
mom. tillämpas också när ett nytt tillstånd att 
ordna utbildning beviljas på grund av en änd-
ring i anordnarens ställning som juridisk per-
son, till exempel när en anordnare i stiftelse-
form ombildas till aktiebolag. 

Antalet studerandeår i tillståndet för en ny 
anordnare av grundläggande yrkesutbildning 
i läroanstaltsform kan avvika från antalet 
studerandeår i tidigare tillstånd för anordnare 
som varit föremål för omorganisering. I 1 
mom. föreslås också en bestämmelse enligt 
vilken antalet prestationer som beaktas juste-
ras så att det motsvarar den proportionella 
förändringen i antalet studerandeår enligt det 
nya tillståndet att ordna utbildning. Ändring-
en beaktas dock endast när antalet studeran-
deår avviker med över 10 procent från det 
sammanräknade antalet studerandeår i det el-
ler de tillstånd att ordna utbildning som gäll-
de året innan det nya tillståndet träder i kraft. 
För annan utbildning än grundläggande yr-
kesutbildning bestäms inte det maximala an-
talet studerandeår i tillståndet att ordna ut-
bildning. 

Ett nytt tillstånd att ordna utbildning kan 
beviljas också en sådan utbildningsanordnare 
som inte tidigare ordnat ifrågavarande ut-
bildning. Då finns inte faktiska prestationer 
från tidigare år som kan användas som grund 
för fastställandet av finansieringen. Enligt det 
föreslagna 2 mom. ska vid fastställandet av 
finansieringen för en annan än en sådan ny 
utbildningsanordnare som avses i 1 mom. 
som prestationer i stället för faktiska presta-
tionsantal användas kalkylerade prestations-
antal som bygger på det uppskattade antalet 
studerandeår under finansåret. I fråga om en 
anordnare av grundläggande yrkesutbildning 
i läroanstaltsform ska uppskattningen grunda 
sig på antalet studerandeår i tillståndet med 
beaktande av den årliga ökningen av stude-
randevolymen med anknytning till att verk-
samheten inleds. Enligt den föreslagna be-
stämmelsen används kalkylerade prestationer 
ända tills de faktiska prestationerna för fi-
nansåret som är grund för fastställandet av 
finansieringen kan användas enligt föreskrif-
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terna i lagen. Genom förordning av statsrådet 
kan man utfärda närmare bestämmelser om 
fastställandet och justeringen av kalkylerade 
prestationer. 

I 3 mom. föreslås ett bemyndigande att ut-
färda förordning, enligt vilket det genom för-
ordning av statsrådet är möjligt att bestämma 
om att höja de sammanräknade prestationer-
na som gäller utbildningsformen för utbild-
ningsanordnare som sammanslås. Målet med 
höjningsmöjligheten är att sporra utbild-
ningsanordnare till ändamålsenlig samman-
slagning av funktioner. 

Enligt 4 mom. ska det som föreskrivs i pa-
ragrafen tillämpas också om utbildningsan-
ordnaren beviljas en särskild utbildningsupp-
gift inom specialundervisningen enligt 20 § 2 
mom. i lagen om grundläggande yrkesutbild-
ning. Utbildning som ordnas enligt en sär-
skild utbildningsuppgift inom specialunder-
visningen finansieras genom separat finansie-
ring som föreskrivs om i 26 § i lagen och 
som grundar sig på antalet faktiska studeran-
deår året som föregick året före finansåret. 
En särskild uppgift inom specialundervis-
ningen kan beviljas en specialläroanstalt var-
vid utbildningen enligt tillståndet att ordna 
utbildning finansieras enbart inom ramen för 
den separata finansieringen för specialunder-
visning. En särskild uppgift inom specialun-
dervisningen kan också beviljas som begrän-
sad, varvid man i tillståndet anger antalet 
studerandeår för ifrågavarande utbildnings-
uppgift. I detta fall tillämpas principerna i pa-
ragrafen i fråga om detta antal studerandeår. 
 
3 kap. Bestämmande av finansiering-

en till utbildningsanordnaren 
för utbildning enligt gymna-
sielagen 

14 §. Finansieringsandelar. I paragrafen 
föreskrivs det om hur finansieringen fördelas 
mellan olika finansieringsandelar. I statsbud-
geten beslutas det årligen om ett anslag för 
gymnasieutbildningen, och anslaget ska först 
minskas med den finansiering som föreskrivs 
längre fram i 19 §. Finansieringsandelarna 
fördelas mellan basfinansiering, prestations-
finansiering och effektivitetsfinansiering. En-
ligt det föreslagna 1 mom. ska basfinansie-
ringen utgöra 49,9 procent, prestationsfinan-

sieringen 46,1 procent och effektivitetsfinan-
sieringen 4 procent av finansieringen genom 
finansieringsandelarna. 

En bestämmelse om bemyndigande att ut-
färda förordning föreslås i 2 mom. Det är 
meningen att genom förordning av statsrådet 
utfärda bestämmelser om hur prestationsfi-
nansieringsandelen och effektivitetsfinansie-
ringsandelen ska delas upp i mindre andelar 
som beviljas på basis av olika prestationer. 

15 §. Beräkning av de studerandeår som 
ligger till grund för finansieringen. I 1 mom. 
föreskrivs det om beräkning av studerandeår 
som används vid beräkningen av finansie-
ringen för olika utbildningsanordnare. Ett 
studerandeår ska bestå av 365 dagar då den 
studerande är närvarande vid utbildning, in-
klusive ferietider (studerandedag). Studeran-
dedagarna per studerande beräknas på basis 
av faktisk närvaro. Exempelvis när en stude-
rande har inlett studierna den 1 september 
och avbrutit sina studier den 30 september 
samma år får utbildningsanordnaren 30 stu-
derandedagar för den studerande. Utbild-
ningsanordnarens studerandedagar per stude-
rande räknas samman och divideras sedan 
med talet 365, och på så vis fås antalet stude-
randeår för varje utbildningsanordnare. Vid 
beräkningen av studerandeår beaktas kalen-
derdagarna från den dag då studierna inleds 
till den kalenderdag då den studerande av-
lägger examen eller anses ha avgått. Vid be-
räkningen ska dock inte beaktas den tid un-
der vilken den studerande har anmält sig som 
frånvarande. 

16 §. Basfinansiering. I 1 mom. föreskrivs 
det om basfinansieringen och om grunderna 
för beviljande av basfinansiering. Basfinan-
siering ska beviljas på basis av faktiska stu-
derandeår i gymnasieutbildning samt stude-
randeår i utbildning som förbereder för gym-
nasieutbildning samt på basis av slutförda 
studier (prestationer). Till studierna räknas 
också studier som avses i 11 § 2 mom. Till 
studerandeåren ska räknas studerandeåren 
inom utbildning som förbereder för gymna-
sieutbildning. Den basfinansiering för gym-
nasieutbildning som beviljas på basis av stu-
derandeår ska höjas på grundval av tillgäng-
ligheten. För gymnasieutbildning som ordnas 
i utlandet beviljas finansiering endast i fråga 
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om de studerande som har hemkommun i 
Finland. 

Prestationerna beräknas utgående från de 
faktiska prestationerna för året före det år 
som föregår finansåret. 

Vid beräkningen av de faktiska studerande-
åren beaktas med olika koefficienter åldern 
för dem som inlett gymnasieutbildning samt 
studerandeår som avlagts av studerande utan 
hemkommun som studerar i Finland. Be-
stämmelsen ska tillämpas både när studeran-
deåren i gymnasieutbildning beräknas och 
när studerandeåren i utbildning som förbere-
der för gymnasieutbildning beräknas. Det är 
meningen att det genom förordning av stats-
rådet ska föreskrivas att vid beräkningen av 
studerandeår i gymnasieutbildning ska de 
som inlett sina studier innan de fyllt 18 år 
beaktas med koefficienten 1 och de som varit 
minst 18 år beaktas med koefficienten 0,58. 

I 4 mom. föreslås bestämmelser om koeffi-
cienten för prestationer för studerande som 
studerar i internet, vilken motsvarar koeffici-
enten för studerande under 18 år. 

I 5 mom. föreslås bestämmelser om till-
gänglighetsförhöjning för utbildningsanord-
nare. En utbildningsanordnare som uppfyller 
kriterierna ska kunna få tillgänglighetsför-
höjning. 

En utbildningsanordnare ska kunna få till-
gänglighetsförhöjning, om det sammanlagda 
antalet studerandeår för dem som inlett studi-
erna innan de fyllt 18 år för alla utbildnings-
anordnare av utbildning som ordnas i kom-
munen understiger 200 inom finsk- eller 
svenskspråkig utbildning. Till dem som inlett 
sina studier innan de fyllt 18 år räknas stude-
rande vid internatskola oavsett ålder. Antalet 
studerande ska räknas separat för finsk- och 
svenskspråkig utbildning. En utbildningsan-
ordnare ska få tillgänglighetsförhöjning till 
förhöjt belopp för fjärrort, om utbildningen 
ordnas i en kommun där fjärrortstalet enligt 
26 § i lagen om statsandel för kommunal 
basservice är högre än 1,2. Om utbildnings-
anordnaren ordnar utbildning på flera än en 
kommuns område, ska en eventuell tillgäng-
lighetsförhöjning beräknas kommunvis på 
basis av antalet studerandeår i de enskilda 
verksamhetsställena. Det är meningen att be-
stämmelser om beräkning av tillgänglighets-

förhöjningen ska utfärdas genom förordning 
av statsrådet. 

Med stöd av 6 mom. ska en anordnare av 
gymnasieutbildning beviljas finansiering på 
basis av slutförda studier enligt 20 § 4 mom. 
i gymnasielagen, om en studerande utan stu-
dentexamen har slutfört studierna. Dessa pre-
stationer ska räknas samman och omvandlas 
till studerandeår med hjälp av en koefficient 
som anges genom förordning av statsrådet. 
Om studeranden samtidigt avlägger en yrkes-
inriktad grundexamen enligt lagen om grund-
läggande yrkesutbildning och studentexamen 
enligt lagen om anordnande av studentexa-
men (672/2005), omvandlas gymnasiestudi-
erna som studeranden avlagt till antal stude-
randeår med en koefficient. 

Studier som tidigare fullgjorts inom en an-
nan utbildning och som räknas till godo i den 
studerandes prestationer ska inte kunna räk-
nas in i antalet studier som anmäls, vilket 
gäller även för närvarande. Det är meningen 
att genom förordning av statsrådet föreskriva 
att slutförda studier ska omvandlas till stude-
randeår med koefficienten 0,09, som motsva-
rar den nuvarande finansieringsnivån där fi-
nansieringen för en studieprestation utgör en 
femtondel av finansieringen för dem som in-
lett studierna som 18-åringar. 

Enligt 6 mom. höjs studerandeår för ut-
bildning som förbereder för gymnasieutbild-
ning med en koefficient. Avsikten är att ge-
nom förordning av statsrådet bestämma att 
studerandeår för utbildning som förbereder 
för gymnasieutbildning höjs med koefficien-
ten 2,75. Finansieringen av utbildning som 
förbereder för gymnasieutbildning kommer i 
sin helhet från grundfinansieringen, varvid 
koefficienten har beräknats för att beakta den 
totala finansieringen av utbildningen. Finan-
sieringsnivån har höjts från den nuvarande 
finansieringen av utbildning som förbereder 
för gymnasieutbildning, för att finansieringen 
ska göra det möjligt att minska studiegrup-
perna och trygga bättra stödåtgärder som stu-
derandena behöver. 

Genom förordning av statsrådet utfärdas 
närmare bestämmelser om beräkningen av de 
finansieringsgrunder som avses i paragrafen 
och om deras inbördes fördelning samt om 
de kriterier som ligger till grund för finansie-
ring som beviljas enligt kalkylerade grunder. 
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Genom förordning av statsrådet utfärdas be-
stämmelser om koefficienterna, tillgänglig-
hetsförhöjningen och den språkliga tillgäng-
lighetsförhöjningen. 

Med beräkning av finansieringen avses be-
räkning per utbildningsanordnare av de pre-
stationer som används som grund för finansi-
eringen. 

Med inbördes fördelning av beräknings-
grunderna avses hur det anslag som bestäms i 
statsbudgeten fördelas mellan beräknings-
grunderna inom finansieringsandelarna. Ex-
empelvis för prestationsfinansieringen är det 
meningen att genom förordning av statsrådet 
utfärda bestämmelser om att det anslag som 
reserverats för prestationsfinansieringsande-
len i fråga om gymnasieutbildning ska förde-
las mellan studentexamina samt gymnasiets 
lärokurs så att det för vardera finansierings-
grunden reserveras finansiering motsvarande 
50 procent av det totala anslag som reserve-
rats för finansieringsandelen. 

Med beräkningskriterier för finansieringen 
avses de kriterier som används vid beräk-
ningen utifrån vilka prestationerna beaktas 
vid beräkningen, exempelvis den tillgänglig-
hetsförhöjning som utbildningsanordnaren 
får för fjärrort. 

Med koefficient avses det tal med vilket 
prestationerna viktas. Exempelvis prestatio-
nerna av dem som fyllt 18 år beaktas med 
koefficienten 0,58 vid beräkningen av stude-
randeår. 

17 §. Prestationsfinansiering. I paragrafen 
föreskrivs det om prestationsfinansiering för 
anordnare av gymnasieutbildning. Presta-
tionsfinansiering ska beviljas på basis av pre-
stationerna, dvs. avlagda studentexamina 
samt slutförande av gymnasiets lärokurs en-
ligt 7 § i gymnasielagen. En studerande som 
med godkänt betyg slutfört de riksomfattande 
lärokurserna i läroämnen som ingår i läropla-
nen och fått gymnasiets avgångsbetyg för 
detta ska anses ha slutfört hela gymnasiets 
lärokurs. På motsvarande sätt räknas presta-
tionerna för Reifeprüfung-examen och Inter-
national Baccalaureate-examen (IB-examen) 
som enligt 17 § i lagen om anordnande av 
studentexamen (672/2005) är examina som 
till nivån motsvarar studentexamen. Utöver 
hela IB-examen bestäms en del av dess pre-
stationsfinansiering av studier som leder till 

IB-examen (intyg som beviljas för studierna 
high level och standard level enligt läropla-
nen för Pre-International Baccalaureate). 
Reifeprüfung-examen utgör däremot en hel-
het och kan inte lösgöras från de studier som 
föregår den. Prestationsfinansieringen för 
dessa studier bestäms därför enbart på basis 
av Reifeprüfung-examen. Närmare bestäm-
melser om beräkning av prestationer som 
motsvarar studentexamen i Finland ska enligt 
förslaget utfärdas genom förordning. För 
gymnasieutbildning som ordnas i utlandet 
beviljas finansiering endast i fråga om de 
studerande som har hemkommun i Finland. 

Prestationerna ska beräknas utifrån det 
aritmetiska medelvärdet för tre år. Det arit-
metiska medelvärdet fås genom beräkning 
utgående från medelvärdet för året före det år 
som föregår finansåret och de två åren före 
det förstnämnda året. 

Vid beräkningen av prestationsfinansie-
ringen beaktas de studerandes prestationer 
med olika koefficienter för sådana som inlett 
gymnasiestudierna innan de var 18 år och så-
dana som fyllt 18 år när de inledde studierna 
samt prestationerna av studerande utan hem-
kommun i Finland enligt lagen om hem-
kommun (201/1994) som studerar i Finland 
och av vilka avgifter kan tas ut med stöd av 
28 § 4 mom. i gymnasielagen. Studerande 
vid internat beaktas med koefficienten för 
studerande under 18 år oavsett studerandens 
ålder. Om studeranden samtidigt avlägger en 
yrkesinriktad grundexamen enligt lagen om 
grundläggande yrkesutbildning och student-
examen enligt lagen om anordnande av stu-
dentexamen (672/2005) beaktas studerande-
na med koefficienten för studerande under 18 
år oavsett studerandens ålder. Vid beräknan-
de av prestationer beaktas de studerandes 
prestationer med olika koefficienter för såda-
na som inlett gymnasiestudierna innan de var 
18 år och sådana som fyllt 18 år när de inled-
de studierna. I gymnasieundervisning i Fin-
land som avses i 28 § 4 mom. i gymnasiela-
gen beaktas prestationerna för studerande 
utan hemkommun i Finland enligt lagen om 
hemkommun med koefficienten för stude-
rande under 18 år oavsett studerandens ålder. 

Genom förordning av statsrådet utfärdas 
närmare bestämmelser om beräkningen av de 
finansieringsgrunder som avses i paragrafen 
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och om deras inbördes fördelning samt om 
de kriterier som ligger till grund för finansie-
ring som beviljas enligt kalkylerade grunder. 

18 §. Effektivitetsfinansiering. I 1 mom. fö-
reskrivs det om effektivitetsfinansiering för 
utbildningsanordnare. Utbildningsanordnare 
ska beviljas effektivitetsfinansiering på basis 
av de studerandes placering inom fortsatt ut-
bildning, minskning av antalet som avbryter 
sina gymnasiestudier och poängsättning av 
förfrågan om studerandes välfärd. För gym-
nasieutbildning som ordnas i utlandet bevil-
jas finansiering endast i fråga om de stude-
rande som har hemkommun i Finland. 

I 2 mom. anges från vilken tid de prestatio-
ner som används vid beräkningen av effekti-
vitetsfinansiering ska beaktas. Prestationerna 
med avseende på studerande inom fortsatta 
studier beräknas på basis av det aritmetiska 
medelvärdet av de faktiska prestationerna 
under de tre åren före det år som föregår fi-
nansåret. Uppgifter om studerande som av-
lägger tilläggsstudier utomlands fås inte från 
myndighetsregistren. På grund av detta sam-
lar statsunderstödsmyndigheten uppgifter av 
utbildningsanordnarna genom en separat för-
frågan. Poängsättningen av förfrågan om stu-
derandes välfärd beräknas utifrån året före 
det år som föregår finansåret. Minskningen 
av antalet som avbryter sina gymnasiestudier 
beräknas utgående från uppgifterna för året 
före det år som föregår det år som föregår fi-
nansåret och för året före det år som föregår 
finansåret. 

I gymnasieundervisning i Finland som av-
ses i 28 § 4 mom. i gymnasielagen beaktas 
prestationerna för studerande utan hemkom-
mun i Finland enligt lagen om hemkommun 
med koefficienten för studerande under 18 år 
oavsett studerandens ålder. Genom förord-
ning av statsrådet utfärdas närmare bestäm-
melser om beräkningen av finansierings-
grunderna enligt paragrafen och om deras in-
bördes fördelning samt om de kriterier som 
ligger till grund för finansiering som beviljas 
enligt kalkylerade grunder. Det är meningen 
att genom förordning av undervisnings- och 
kulturministeriet utfärda bestämmelser om de 
påståenden i och den poängsättning av den 
riksomfattande förfrågan om studerandes väl-
färd som ska beaktas vid beräkningen av fi-
nansieringsandelen för gymnasieutbildning. 

19 §. Särskild finansiering som beviljas 
anordnare av gymnasieutbildning. Enligt 1 
mom. ska undervisnings- och kulturministe-
riet bevilja inkvarteringsfinansiering för en 
sådan anordnare av gymnasieutbildning vars 
utbildningsform går ut på att ordna utbild-
ning vid en internatskola. Enligt förslaget ska 
gymnasiets inkvarteringsfinansiering beräk-
nas så att grundpriset enligt 6 § multiplicerat 
med 1,73 multipliceras med det antal stude-
randeår som räknas in för de studerande som 
får inkvartering. Med studerande som får in-
kvartering avses studerande som får avgifts-
fri inkvartering och dagliga avgiftsfria målti-
der enligt 28 § i gymnasielagen. 

Enligt 2 mom. ska undervisnings- och kul-
turministeriet kunna bevilja anordnare av 
gymnasieutbildning finansiering som är be-
roende av prövning. För finansiering som är 
beroende av prövning reserveras högst 0,5 
procent av det anslag som det beslutats om i 
statsbudgeten, vilket motsvarar det belopp på 
ca 3,5 miljoner euro som för närvarande de-
las ut som behovsprövad höjning. Varje ut-
bildningsanordnare ska kunna beviljas finan-
siering som är beroende av prövning utan 
avbrott i högst tre år. Det är inte meningen att 
finansiering som är beroende av prövning ska 
bli en sådan permanent form av tilläggsfinan-
siering för utbildningsanordnaren som kan 
användas för att finansiera kostnader som 
hänför sig till fullgörandet av utbildnings-
uppgiften. Avsikten är således att förhindra 
överlappande finansiering. Till en början ska 
utbildningsanordnarna kunna beviljas finan-
siering som är beroende av prövning för de 
merkostnader som strukturreformen och den 
strukturella utvecklingen av nätverket av an-
ordnare samt den strukturella utvecklingen i 
övrigt medför. Syftet med finansiering som 
är beroende av prövning är att jämna ut de 
extra kostnaderna för utbildningsanordnarna. 
Merkostnader för organisationsförändringar 
och tillfälliga förändringar i antalet studeran-
de samt successiv anpassning av verksam-
hetsförutsättningarna är exempel på sådana 
kostnader. Utbildningsanordnarna ska kunna 
beviljas finansiering som är beroende av 
prövning för att betydande bildningspolitiska 
mål ska kunna uppnås. Det totala beloppet av 
finansiering som är beroende av prövning 
ska, liksom för närvarande, bestå av det 
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sammanlagda beloppet enligt undervisnings- 
och kulturministeriets beslut. 

Undervisnings- och kulturministeriet kan 
bevilja en utbildningsanordnare finansiering 
som är beroende av prövning på basis av en 
särskild utbildningsuppgift. För finansiering 
som är beroende av prövning för en särskild 
utbildningsuppgift reserveras högst 0,95 pro-
cent av det anslag som det beslutas om i 
statsbudgeten. Den tidsgräns på tre år som 
tillämpas på annan behovsprövad finansie-
ring ska dock inte tillämpas på sådan finansi-
ering som är beroende av prövning som be-
viljas på basis av en särskild utbildningsupp-
gift. 
 
4 kap. Bestämmande av finansiering-

en av grundläggande yrkesut-
bildning i läroanstaltsform 
och utbildning som ordnas 
med stöd av en särskild ut-
bildningsuppgift inom speci-
alundervisning 

20 §. Finansieringsandelar. I den föreslag-
na paragrafen föreskrivs det hur man inom 
grundläggande yrkesutbildning i läroanstalts-
form ska fördela budgetanslaget mellan de 
finansieringsandelar som anges i 3 § 1 mom., 
dvs. mellan basfinansieringsandelen, presta-
tionsfinansieringsandelen och effektivitetsfi-
nansieringsandelen. 

I 1 mom. anges de poster som före fördel-
ningen på finansieringsandelarna ska dras av 
från det anslag för grundläggande utbildning 
i läroanstaltsform som det beslutats om i 
budgeten. Enligt den föreslagna bestämmel-
sen ska det anslag som bestämts i budgeten 
minskas med den finansiering för utbildning 
på grund av en särskild utbildningsuppgift 
inom specialundervisning som avses i 26 §, 
med den finansiering beroende av prövning 
som avses i 27 §, den inkvarteringsfinansie-
ring som avses i 28 § samt sådan utebliven 
finansiering som avses i 54 §. Utbildning en-
ligt en särskild utbildningsuppgift inom spe-
cialundervisning ska finansieras via särskild 
finansiering baserad på grundpriset för den 
särskilda utbildningsuppgiften inom special-
undervisning och inkvarteringsarrangemang 
ska finansieras via särskild finansiering base-
rad på grundpriset för inkvartering. 

Det anslag som återstår efter avdragen ska 
enligt förslaget fördelas så att basfinansie-
ringsandelen utgör 49,9 procent, prestations-
finansieringsandelen 44,1 procent och effek-
tivitetsfinansieringsandelen 6 procent. De fö-
reskrivna procentuella andelarna ska med be-
aktande av övergångsbestämmelserna för 
åren 2017—2020 tillämpas fullt ut första 
gången på den finansiering som beviljas för 
finansåret 2021. 

Enligt den föreslagna bestämmelsen avdras 
från anslaget som bestäms i budgeten även 
den uteblivna finansiering som avses i 54 §. 
Med detta avses sådana finansieringsposter 
som betalas retroaktivt om det efter att tids-
fristen för rättelseyrkande gått ut har kommit 
fram sådana uppgifter som påverkar finansie-
ringens belopp som utbildningsanordnaren 
inte har känt till. Betalning av utebliven fi-
nansiering kan också grunda sig på rättelse-
yrkande eller besvär gällande finansieringen 
som beviljats i ett beslut. I det proportionella 
finansieringssystemet innebär ökandet av fi-
nansieringsbeloppet för en utbildningsanord-
nare på grund av prestationer som saknats att 
övriga anordnare betalats för mycket finansi-
ering under ifrågavarande finansår. Finansie-
ringsposter som betalas retroaktivt tas dock 
enligt förslaget i beaktande vid beviljande av 
finansiering nästa möjliga finansår eftersom 
det inte är motiverat att ändra finansieringen 
som redan beviljats alla utbildningsanordnare 
för finansåret på grund av utebliven finansie-
ring för en viss utbildningsanordnare. 

En bestämmelse om bemyndigande att ut-
färda förordning föreslås i 2 mom. Det är 
meningen att genom förordning av statsrådet 
utfärda bestämmelser om hur prestationsfi-
nansieringsandelen och effektivitetsfinansie-
ringsandelen ska fördelas på mindre andelar 
som beviljas på basis av olika prestationer. 
Enligt den bestämmelse som föreslås i för-
ordningen ska 40 procent av prestationsfi-
nansieringsandelen beviljas på basis av exa-
mina och 60 procent på basis av examensde-
lar och utbildningsdelar i en handledande ut-
bildning. Av den totala finansieringen base-
rad på finansieringsandelar beviljas således 
20 procent på basis av examina och 24,1 pro-
cent på basis av examensdelar och utbild-
ningsdelar i en handledande utbildning. Av 
effektivitetsfinansieringsandelen ska 8/12 
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beviljas på basis av resultatindikatorn, 1/12 
på basis av förfrågan om studerandes välfärd, 
1/12 på basis av studerandes arbetslivsre-
spons och 2/12 på basis av minskning av av-
brutna studier. Även dessa föreskrivna pro-
centuella andelar ska med beaktande av 
övergångsbestämmelserna för åren 2017—
2020 tillämpas fullt ut första gången på den 
finansiering som beviljas för finansåret 2021. 

21 §. Beräkning av de studerandeår som 
används som grund för finansieringen. Enligt 
definitionen av studerandeår i 2 § 6 punkten i 
lagförslaget består ett studerandeår av 365 
kalenderdagar under vilka en studerande eller 
examinand beaktas som grund för finansie-
ringen. I 21 § föreskrivs det närmare om be-
räkningen av studerandeår i grundläggande 
yrkesutbildning i läroanstaltsform. 

När studerandeåren beräknas ska enligt den 
föreslagna bestämmelsen alla kalenderdagar 
beaktas från det att studierna inleds till den 
kalenderdag då den studerande avlägger ex-
amen eller slutför den handledande utbild-
ningen eller anses ha avgått. Den tid som in-
går i studerandeåren ska börja räknas från 
den dag då studierna inleds och på motsva-
rande sätt ska den avslutas den dag då exa-
men avläggs eller den studerande avgår. Som 
tid som ingår i studerandeåren ska räknas alla 
kalenderdagar inom denna period, inklusive 
helgdagar, ferietider och eventuella andra 
avbrott i studierna på grund av t.ex. sjukfrån-
varo. Som tid som ingår i ett studerandeår 
räknas både den dag då studierna inleds och 
den dag då examen avläggs, men inte den 
dag från och med vilken den studerande an-
ses ha avgått. 

Enligt gällande lydelse i 31 § 2 mom. i la-
gen om yrkesutbildning anses en studerande 
ha avgått, om han eller hon inte har slutfört 
sina studier inom den tid som nämns i 1 
mom. i den paragrafen. Enligt 1 mom. ska en 
studerande slutföra sina studier inom en tid 
som med högst ett år får överskrida den tid 
som studierna avses omfatta, om inte den 
studerande av grundad anledning beviljas 
förlängning. Enligt andra meningen i 2 mom. 
anses även en studerande som utan att anmä-
la giltigt skäl uteblir från undervisningen ha 
avgått, om det är uppenbart att han eller hon 
inte har för avsikt att fortsätta studierna. I 
den regeringsproposition som riksdagen be-

handlar som bäst och som gäller nya handle-
dande utbildningshelheter (RP 211/2014 rd) 
föreslås det att dessa bestämmelser om stu-
dietiden ändras så att det i 31 § 1 mom. i la-
gen om grundläggande yrkesutbildning före-
skrivs om studietiden för examensinriktad 
utbildning, i 2 mom. om studietiden för 
handledande utbildning för grundläggande 
yrkesutbildning och i 3 mom. om studietiden 
för utbildning som handleder för arbete och 
ett självständigt samt att gällande 2 mom. blir 
4 mom. 

Enligt hänvisningsbestämmelsen i 11 § 8 
punkten i lagen om yrkesinriktad vuxenut-
bildning ska bestämmelserna i andra me-
ningen i 31 § 2 mom. i lagen om grundläg-
gande yrkesutbildning om när en studerande 
kan anses ha avgått tillämpas på utbildning 
som avses i lagen om yrkesinriktad vuxenut-
bildning. Utöver de fall som regleras i lag 
ska en studerande anses ha avgått också när 
han eller hon själv har meddelat utbildnings-
anordnaren att han eller hon avbryter studier-
na och avgår från läroanstalten. 

Det föreslås att bestämmelser om den stu-
derandes rätt att anmäla sig som frånvarande 
fogas till lagen om grundläggande yrkesut-
bildning. Enligt den föreslagna bestämmel-
sen ska en studerande kunna anmäla sig som 
frånvarande en termin åt gången. I 21 § 1 
mom. i den föreslagna lagen föreskrivs det 
också om hur anmälan som frånvarande ska 
beaktas i beräkningen av studerandeåren. En-
ligt den föreslagna bestämmelsen ska vid be-
räkningen av studerandeår inte beaktas ka-
lenderdagarna under de terminer då den stu-
derande i enlighet med 31 b § i lagen om 
grundläggande yrkesutbildning har anmält 
sig som frånvarande studerande. 

Det ska inte gå att anmäla sig som frånva-
rande från i lagen om yrkesinriktad vuxenut-
bildning avsedd utbildning som förbereder 
för grundexamen som avläggs genom fristå-
ende examen. I utbildning som förbereder för 
yrkesinriktad grundexamen som avläggs ge-
nom fristående examen kan det dock i prak-
tiken ingå längre perioder då den studerande 
inte deltar i den förberedande utbildningen. 
Vid beräkningen av studerandeår ska enligt 
den föreslagna bestämmelsen då inte beaktas 
kalenderdagarna under en sådan oavbruten 
period av minst 45 kalenderdagar under vil-
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ken den studerande inte har deltagit i utbild-
ning som förbereder för examen eller en ex-
amensdel eller i ett fristående examenstillfäl-
le. Om en studerande har ett sådant uppehåll 
på minst 45 dagar i sina studier, ska inräk-
ningen av de kalenderdagar som beaktas vid 
beräkningen av studerandeåren avslutas med 
den dag då den studerande sista gången för 
uppehållet deltog i utbildning som förbereder 
för examen eller en examensdel eller i ett fri-
stående examenstillfälle. Kalenderdagar som 
beaktas vid beräkningen av studerandeåren 
ska fortsätta räknas in på nytt från och med 
den kalenderdag då den studerande första 
gången efter uppehållet deltar i utbildning 
som förbereder för examen eller en exa-
mensdel eller i ett fristående examenstillfälle. 

22 §. Basfinansiering. I paragrafen före-
skrivs det om beräkningsgrunderna för basfi-
nansieringsandelen för grundläggande yrkes-
utbildning i läroanstaltsform. För basfinansi-
eringsandelen ska som prestationer beaktas 
de faktiska studerandeåren under året före det 
år som föregår finansåret vilka viktas med fi-
nansieringskoefficienter samt, när det gäller 
studerandeåren för studerande som fått spe-
cialundervisning, med koefficienter för spe-
cialundervisning. Antalet prestationer som 
beaktas ska dock vara knutet till det maxima-
la antalet studerandeår enligt tillståndet att 
ordna utbildning. 

I det föreslagna 1 mom. föreskrivs det om 
beräkning av det totala antal prestationer som 
ska beaktas som grund för basfinansierings-
andelen. Enligt den föreslagna bestämmelsen 
fås det totala antal studerandeår som ska be-
aktas genom att de antal prestationer som av-
ses i 1—3 mom. räknas samman. Det totala 
antal studerandeår som ska beaktas som pre-
stationer beräknas i praktiken så att presta-
tionsmängden studerandeår viktade med fi-
nansieringskoefficienterna fastställs enligt 2 
mom. och till detta läggs den i 3 mom. av-
sedda prestationsmängden studerandeår för 
studerande som fått specialundervisning vik-
tade med koefficienten för specialundervis-
ning. De prestationsmängder som beräknats 
utifrån 2 och 3 mom. ska dock kunna mins-
kas enligt 5 mom., om antalet oviktade stude-
randeår har överskridit det maximala antalet 
studerandeår enligt det tillstånd att ordna ut-
bildning som är i kraft under finansåret. 

Enligt det föreslagna 2 mom. ska som pre-
stationer beaktas de faktiska studerandeåren 
under året före det år som föregår finansåret 
viktade med finansieringskoefficienterna en-
ligt 8 §. Som studerandeår beaktas enligt för-
slaget både studerandeåren inom examensin-
riktad utbildning och studerandeåren inom 
handledande utbildning för grundläggande 
yrkesutbildning. Studerandeåren ska viktas 
med de koefficienter som avses i 8 § och som 
beaktar kostnadsskillnaderna mellan utbild-
ningsområdena, examina och handledande 
utbildning. De föreslagna finansieringskoef-
ficienterna presenteras i det utkast till förord-
ning som ingår som bilaga till propositionen. 

Enligt det föreslagna 3 mom. ska som be-
räkningsgrund för basfinansieringsandelen 
också beaktas studerandeåren för de stude-
rande som fått specialundervisning och som 
avlägger en yrkesinriktad grundexamen, och 
då så att studerandeåren viktas med den koef-
ficient för specialundervisning som avses i 9 
§. Det föreslagna 3 mom. ska inte tillämpas i 
fråga om handledande utbildning för grund-
läggande yrkesutbildning. För studerande 
som fått specialundervisning och genomgår 
en handledande utbildning föreslås det att det 
fastställs en särskild finansieringskoefficient 
för handledande utbildning, vilket innebär att 
specialundervisning inom handledande ut-
bildning beaktas redan i det antal prestationer 
som avses i 2 mom. 

Undervisningen för en studerande ges inte i 
alla situationer som specialundervisning un-
der hela tiden för avläggande av examen eller 
fullgörande av handledande utbildning, efter-
som behovet av specialundervisning kan 
uppkomma eller upphöra mitt under studier-
na. 

I det föreslagna 4 mom. föreskrivs det om 
när ett studerandeår ska anses ha fullgjorts av 
en studerande som fått specialundervisning. 
Enligt den föreslagna bestämmelsen ska ett 
studerandeår anses ha fullgjorts av en speci-
alstuderande under de kalenderdagar då den 
individuella plan för hur undervisningen ska 
ordnas (IP) som avses i 20 § 1 mom. i lagen 
om grundläggande yrkesutbildning är i kraft. 
Även för närvarande villkoras finansieringen 
av specialundervisning av att det utarbetas en 
individuell plan för hur undervisningen ska 
ordnas och att planen är i kraft. Bestämmel-
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serna i 4 mom. ska tillämpas på både exa-
mensinriktad utbildning och handledande ut-
bildning för grundläggande yrkesutbildning. 

I lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning 
finns inte några bestämmelser om utarbetan-
de av en individuell plan för hur undervis-
ningen ska ordnas. Enligt 2 § 4 mom. i lag-
förslaget avses med studerande som får spe-
cialundervisning studerande som deltar i så-
dan utbildning som avses i lagen om yrkesin-
riktad vuxenutbildning och förbereder för yr-
kesinriktad grundexamen som avläggs ge-
nom fristående examen och som ges särskil-
da undervisnings- eller studerandevårdstjäns-
ter på grund av den studerandes funktions-
nedsättning eller sjukdom eller av någon 
därmed jämförbar orsak. Enligt den föreslag-
na bestämmelsen ska ett studerandeår när det 
gäller en studerande som deltar i utbildning 
som förbereder för yrkesinriktad grundexa-
men som avläggs genom fristående examen 
anses ha fullgjorts av en studerande som får 
specialundervisning under de kalenderdagar 
då utbildningsanordnaren riktat dessa under-
visnings- eller studerandevårdstjänster till 
den studerande. Ett studerandeår ska anses ha 
fullgjorts av en studerande som får special-
undervisning under tiden mellan de kalen-
derdagar då den studerande har rätt att få 
dessa tjänster. Utbildningsanordnarens totala 
antal studerandeår anges i tillståndet att ord-
na utbildning. I tillståndet att ordna utbild-
ning kan dessutom anges studerandeårskvo-
ter för exempelvis anordnande av utbildning 
enligt en särskild utbildningsuppgift inom 
specialundervisning med stöd av 20 § 2 
mom. i lagen om grundläggande yrkesutbild-
ning. Enligt gällande lag om finansiering av 
undervisnings- och kulturverksamhet beräk-
nas finansieringen för finansåret enligt det 
genomsnittliga antalet studerande. För grund-
läggande yrkesutbildning beräknas finansie-
ringen dock högst i enlighet med det totala 
antal studerande som anges i tillståndet att 
ordna utbildning. 

I 5 mom. föreslås således en bestämmelse 
enligt vilken antalet studerandeår som ska 
beaktas som prestationer för basfinansie-
ringsandelen alltjämt ska vara knutet till det 
totala antal studerandeår som anges i tillstån-
det att ordna utbildning. Enligt den föreslag-
na bestämmelsen ska som prestationer beak-

tas högst det antal studerandeår som anges i 
det tillstånd att ordna utbildning som är i 
kraft under finansåret och från vilket har dra-
gits av antalet studerandeår i utbildning som 
med stöd av 20 § 2 mom. i lagen om grund-
läggande yrkesutbildning ordnas på grund en 
särskild utbildningsuppgift inom specialun-
dervisning. Studerandeåren i utbildning som 
ordnas på grund av en särskild utbildnings-
uppgift inom specialundervisning ska dras av 
eftersom en särskild utbildningsuppgift inom 
specialundervisning inte finansieras inom 
ramen för basfinansieringsandelen. 

Det antal studerandeår som anges i tillstån-
den att ordna utbildning har inte viktats med 
några finansieringskoefficienter, och därför 
bör det totala antalet enligt tillståndet jämfö-
ras med de oviktade faktiska studerandeåren. 
Om de faktiska studerandeåren enligt jämfö-
relsen överskrider det totala antal studeran-
deår som anges i tillståndet att ordna utbild-
ning, ska de prestationer som beaktas, dvs. 
antalet faktiska studerandeår viktade med fi-
nansieringskoefficienterna och koefficienter-
na för specialundervisning, dras av i samma 
proportion som de oviktade studerandeåren 
överskrider det antal studerandeår som anges 
i tillståndet att ordna utbildning. Det avdrag 
som görs på basis av det överskjutande anta-
let kommer då att riktas till alla prestationer 
på samma sätt. Om det totala antal studeran-
deår som anges i tillståndet att ordna utbild-
ning är exempelvis 2 000 studerandeår, men 
de faktiska studerandeåren är 2 100, ska ut-
bildningsanordnarens studerandeår viktade 
med finansieringskoefficienterna och koeffi-
cienterna för specialundervisning dras av 
med en andel som motsvarar det överskju-
tande antalet, dvs. med 5 procent. 

Skillnaden mellan det faktiska antalet stu-
derandeår under året före det år som föregår 
finansåret och det totala antal studerandeår 
som anges i det giltiga tillståndet att ordna 
utbildning kan också bero på förändringar i 
det antal studerande som anges i tillståndet 
att ordna utbildning för dessa två år. Om det 
totala antal studerandeår som anges i tillstån-
det att ordna utbildning har höjts, är det fak-
tiska antalet studerandeår under året före det 
år som föregår finansåret sannolikt lägre än 
det totala antal studerandeår som anges i till-
ståndet att ordna utbildning. Det här innebär 
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att nivån på basfinansiering som beviljas på 
basis av det faktiska antalet studerandeår un-
der året före det år som föregår finansåret 
inte motsvarar den faktiska studerandevoly-
men för finansåret. Nivån på basfinansiering-
en rättas dock då till inom ett par år så att den 
stämmer överens med den studerandevolym 
som anges i det nya tillståndet att ordna ut-
bildning. Under en övergångsperiod ska ut-
bildningsanordnaren vid behov kunna bevil-
jas finansiering som är beroende av prövning 
på grund av att studerandevolymen har ökat. 

Om det totala antal studerandeår som anges 
i tillståndet att ordna utbildning har sänkts, är 
det faktiska antalet studerandeår under året 
före det år som föregår finansåret sannolikt 
större än det totala antal studerandeår som 
anges i tillståndet att ordna utbildning. Det 
här innebär att nivån på basfinansiering som 
beviljas på basis av det faktiska antalet stude-
randeår under året före det år som föregår fi-
nansåret är högre än den faktiska studerande-
volymen för finansåret. Nivån på finansie-
ringen rättas då till inom ett par år så att den 
stämmer överens med den studerandevolym 
som anges i det nya tillståndet att ordna ut-
bildning. 

23 §. Prestationsfinansiering. I paragrafen 
föreskrivs det om beräkningsgrunderna för 
prestationsfinansieringsandelen för grund-
läggande yrkesutbildning i läroanstaltsform. 
Avlagda examina samt avlagda yrkesinrikta-
de examensdelar och utbildningsdelar i en 
handledande utbildning för grundläggande 
yrkesutbildning ska beaktas som prestationer 
för prestationsfinansieringsandelen. 

I det föreslagna 1 mom. föreskrivs det om 
beräkning av det totala antal examina som 
ska beaktas som grund för prestationsfinansi-
eringsandelen. Enligt den föreslagna be-
stämmelsen fås det totala antal examina som 
ska beaktas för prestationsfinansieringsande-
len genom att de antal prestationer som avses 
i 2 och 4 mom. räknas samman. Det totala 
antal examina som ska beaktas som presta-
tioner beräknas i praktiken så att utifrån 2 
mom. fastställs prestationsmängden examina 
viktade med finansieringskoefficienter till 
vilken läggs den i 4 mom. avsedda presta-
tionsmängd med utbildningsnivåkoefficien-
ten viktade examina som avlagts av personer 
som saknar examen efter grundskolestadiet. 

I det föreslagna 1 mom. föreskrivs det ock-
så om beräkning av det totala antal examens-
delar och utbildningsdelar som ska beaktas 
som grund för prestationsfinansieringsande-
len. Enligt den föreslagna bestämmelsen fås 
det totala antal examensdelar och utbild-
ningsdelar som ska beaktas för prestationsfi-
nansieringsandelen genom att de antal presta-
tioner som avses i 2—4 mom. räknas sam-
man. Det totala antal examensdelar och ut-
bildningsdelar som ska beaktas som presta-
tioner beräknas i praktiken så att utifrån 2 
mom. fastställs prestationsmängden exa-
mensdelar och utbildningsdelar viktade med 
finansieringskoefficienter till vilken läggs 
den i 3 mom. avsedda prestationsmängd med 
koefficienten för specialundervisning viktade 
examensdelar som avlagts av studerande som 
fått specialundervisning samt den i 4 mom. 
avsedda prestationsmängden med utbild-
ningsnivåkoefficienten viktade examensdelar 
som avlagts av studerande som saknar exa-
men efter grundskolestadiet. 

I 1 mom. anges också vilken tid gransk-
ningen av de prestationer som ska beaktas 
gäller. Som prestationer beaktas enligt den 
föreslagna bestämmelsen medelvärdet av de 
faktiska prestationerna under de tre åren före 
det år som föregår finansåret. Som grund för 
finansieringen för exempelvis finansåret 
2021 används således examina samt exa-
mensdelar och utbildningsdelar som avlagts 
åren 2017—2019. Användningen av medel-
värdet för tre år utjämnar de årliga skillna-
derna i antalet avlagda examina samt exa-
mensdelar och utbildningsdelar. 

Enligt det föreslagna 2 mom. ska avlagda 
examina samt avlagda yrkesinriktade exa-
mensdelar och utbildningsdelar inom handle-
dande utbildning för grundläggande yrkesut-
bildning viktade med finansieringskoeffici-
enterna enligt 8 § beaktas som prestationer. 

En yrkesinriktad grundexamen inom 
grundläggande yrkesutbildning omfattar 180 
kompetenspoäng. Examen består av yrkesin-
riktade examensdelar omfattande 135 kom-
petenspoäng, gemensamma examensdelar 
omfattande 35 kompetenspoäng och fritt val-
bara examensdelar omfattande 10 kompe-
tenspoäng. Yrkesinriktade grundexamina 
som avläggs genom fristående examen består 
enbart av yrkesinriktade examensdelar. Exa-
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mensdelar i en yrkesinriktad grundexamen 
som avläggs genom fristående examen mot-
svarar i huvudsak de yrkesinriktade exa-
mensdelarna i en yrkesinriktad grundexamen 
som avläggs inom grundläggande yrkesut-
bildning. 

Endast yrkesinriktade examensdelar ska 
beaktas som grund för prestationsfinansie-
ringsandelen. Bestämmelser om yrkesinrik-
tade grundexaminas uppbyggnad finns i 
statsrådets förordning (801/2014). De yrkes-
inriktade examensdelarnas andel i examen 
kan variera enligt den studerandes individu-
ella val. Enligt förordningen kan i de fritt 
valbara examensdelarna ingå yrkesinriktade 
examensdelar, examensdelar som baserar sig 
på lokala krav på yrkesskicklighet, gemen-
samma examensdelar eller gymnasiestudier, 
studier som stöder förutsättningarna för fort-
satta studier eller yrkesmässig utveckling el-
ler individuella examensdelar som baserar 
sig på kunnande som förvärvats via arbetser-
farenhet. Av dessa fritt valbara examensdelar 
ska de yrkesinriktade examensdelar som kan 
vara examensdelar i en yrkesinriktad grund-
examen, yrkesexamen eller specialyrkesexa-
men kunna räknas som grund för prestations-
finansieringen. Som grund för prestationsfi-
nansieringen ska också kunna räknas exa-
mensdelar som baserar sig på lokala krav på 
yrkesskicklighet, vilka till sin karaktär mot-
svarar yrkesinriktade examensdelar. 

Enligt statsrådets förordning om yrkesin-
riktade grundexaminas uppbyggnad kan Ut-
bildningsstyrelsen i examensgrunderna be-
stämma att högst 15 kompetenspoäng av yr-
kesinriktade examensdelar anvisas för fritt 
valbara examensdelar. Om en studerande an-
vänder denna individuella valmöjlighet att 
som fritt valbara studier fullgöra exempelvis 
gemensamma examensdelar eller gymnasie-
studier, minskar detta omfattningen av yrkes-
inriktade examensdelar i den yrkesinriktade 
grundexamen. Med beaktande av olika alter-
nativ för examens uppbyggnad kan omfatt-
ningen av yrkesinriktade examensdelar i en 
yrkesinriktad grundexamen vara 120—145 
kompetenspoäng, dvs. 66—81 procent av ex-
amens totala omfattning. 

Enligt det föreslagna 2 mom. ska examina 
samt examensdelarna och utbildningsdelarna 
viktas med de finansieringskoefficienter som 

avses i 8 §. På så vis beaktas kostnadsskill-
naderna mellan utbildningsområdena, exami-
na och handledande utbildning. Vid vikt-
ningen används samma finansieringskoeffi-
cienter som vid viktningen av de studerande-
år som ska beaktas som prestationer för bas-
finansieringsandelen. 

I 3 mom. föreskrivs det om hur studerande 
som fått specialundervisning ska beaktas som 
grund för prestationsfinansieringsandelen. 
Som prestationer ska enligt förslaget beaktas 
yrkesinriktade examensdelar som avlagts av 
studerande som fått specialundervisning, och 
då så att examensdelarna viktas med viktko-
efficienten för specialundervisning. Det före-
slagna 3 mom. ska inte tillämpas i fråga om 
handledande utbildning för grundläggande 
yrkesutbildning. För studerande som fått spe-
cialundervisning och genomgår en handle-
dande utbildning föreslås det att det fastställs 
en särskild finansieringskoefficient för hand-
ledande utbildning, vilket innebär att special-
undervisning inom handledande utbildning 
beaktas redan i det antal prestationer som av-
ses i 2 mom. 

I 3 mom. föreskrivs det också om när en 
examensdel ska anses ha avlagts av en stude-
rande som fått specialundervisning. Enligt 
den föreslagna bestämmelsen ska en exa-
mensdel anses ha avlagts av en studerande 
som fått specialundervisning, om den stude-
randes i 20 § 1 mom. i lagen om grundläg-
gande yrkesutbildning avsedda individuella 
plan för hur undervisningen ska ordnas är i 
kraft den dag examensdelen avläggs. En ex-
amensdel ska inte anses ha avlagts av en stu-
derande som fått specialundervisning, om 
den individuella planen för hur undervis-
ningen ska ordnas inte är i kraft den dag ex-
amensdelen avläggs, fastän planen varit i 
kraft tidigare under de aktuella studierna. 

I lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning 
finns inte några bestämmelser om utarbetan-
de av en individuell plan för hur undervis-
ningen ska ordnas. Enligt definitionen i 2 § 4 
mom. i lagförslaget avses med studerande 
som får specialundervisning studerande som 
deltar i sådan utbildning som avses i lagen 
om yrkesinriktad vuxenutbildning och förbe-
reder för yrkesinriktad grundexamen som av-
läggs genom fristående examen och som ges 
särskilda undervisnings- eller studerande-
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vårdstjänster på grund av den studerandes 
funktionsnedsättning eller sjukdom eller av 
någon därmed jämförbar orsak. Enligt den 
föreslagna bestämmelsen ska en examensdel 
i en yrkesinriktad grundexamen som avläggs 
som fristående examen anses ha avlagts av 
en studerande som får specialundervisning, 
om utbildningsanordnaren har riktat dessa 
särskilda undervisnings- eller studerande-
vårdstjänster till den studerande den dag ex-
amensdelen avlagts. Med rikta enligt be-
stämmelsen avses i praktiken att den stude-
rande som får specialundervisning har rätt att 
få tjänsterna den dag examensdelen avläggs. 

I 4 mom. föreskrivs det om hur examina 
samt yrkesinriktade examensdelar som av-
lagts av en studerande som saknar examen 
efter grundskolestadiet ska beaktas som 
grund för prestationsfinansieringsandelen. 
Som prestationer ska enligt den föreslagna 
bestämmelsen beaktas examina som avlagts 
av studerande som saknar examen efter 
grundskolestadiet samt de yrkesinriktade ex-
amensdelar som de avlagt. Examina samt ex-
amensdelarna ska viktas med den utbild-
ningsnivåkoefficient som avses i 10 § i den 
föreslagna lagen. 

I det föreslagna 4 mom. anges också när en 
examen eller en examensdel ska anses ha av-
lagts av en studerande som saknar examen 
efter grundskolestadiet. Enligt den föreslagna 
bestämmelsen ska en examen eller en exa-
mensdel anses ha avlagts av en studerande 
som saknar examen efter grundskolestadiet, 
om den studerande inte hade någon examen 
efter grundskolestadiet när han eller hon på-
började utbildningen. 

I 4 mom. anges också när den som avlägger 
en yrkesinriktad grundexamen genom fristå-
ende examen anses vara en person som sak-
nar examen på andra stadiet när han eller hon 
deltar i ett examenstillfälle utan förberedande 
utbildning. I en sådan situation kan inte den 
ovannämnda bestämmelsen användas vid de-
finieringen, eftersom den som avlägger exa-
men inte påbörjar utbildning på det sätt som 
avses i bestämmelsen. Enligt den föreslagna 
bestämmelsen ska en yrkesinriktad grundex-
amen eller examensdel anses ha avlagts av en 
person som saknar examen efter grundskole-
stadiet, om examinanden saknat examen efter 

grundskolestadiet när han eller hon deltog i 
examenstillfället. 

Enligt det föreslagna 5 mom. ska examens-
delar och utbildningsdelar beaktas på basis 
av deras omfattning. Som omfattning an-
vänds kompetenspoängen enligt de examens-
grunder och utbildningsgrunder som avses i 
lagen om grundläggande yrkesutbildning. 
Kompetenspoängen för examensdelarna och 
utbildningsdelarna bestäms i de examens-
grunder och grunder för handledande utbild-
ning som Utbildningsstyrelsen utarbetar. 
Omfattningen av examensdelarna anges dock 
inte med kompetenspoäng i grunderna för 
yrkesinriktade grundexamina som avläggs 
genom fristående examen. Enligt den före-
slagna bestämmelsen ska de kompetenspoäng 
som anges för en motsvarande yrkesinriktad 
examensdel i de examensgrunder som avses i 
lagen om grundläggande yrkesutbildning an-
vändas som omfattning av examensdelarna i 
yrkesinriktade grundexamina som avläggs 
genom fristående examen. Den föreslagna 
bestämmelsen behövs för att examensdelarna 
ska kunna beaktas kommensurabelt som 
grund för prestationsfinansieringsandelen för 
både grundläggande yrkesutbildning och 
grundexamina som avläggs genom fristående 
examen. 

24 §. Effektivitetsfinansiering. Enligt 25 § 
2 mom. i gällande lag om finansiering av un-
dervisnings- och kulturverksamhet graderas 
priserna per enhet på basis av goda resultat i 
utbildningen. Den resultatbaserade grade-
ringen bestäms på basis av de studerandes 
sysselsättning, övergång till fortsatta studier, 
avbrutna studier och studietider samt perso-
nalens behörighet och åtgärder för personal-
utveckling. Enligt 5 § i statsrådets förordning 
om finansiering av undervisnings- och kul-
turverksamhet graderas priset per enhet för 
grundläggande yrkesutbildning på basis av 
goda resultat i verksamheten genom en resul-
tatindikator för utbildningsanordnaren. En 
genomslagskraftsmätare mäter de studeran-
des sysselsättning, övergång till fortsatta stu-
dier, genomströmning och avbrott i studier-
na. En behörighetsmätare för lärare mäter 
personalbehörigheten och en personalutveck-
lingsmätare mäter åtgärderna för personalut-
veckling. 
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Bestämmelser om beräkningsgrunderna för 
effektivitetsfinansieringsandelen för grund-
läggande yrkesutbildning i läroanstaltsform 
föreslås i 24 §. Enligt det föreslagna 1 mom. 
ska resultatindikatorn, förfrågan om stude-
randes välfärd, studerandes arbetslivsrespons 
samt minskning av antalet som avbryter sina 
studier beaktas som prestationer för effektivi-
tetsfinansieringsandelen. De faktiska uppgif-
terna för året före det år som föregår finans-
året som gäller varje faktor som mäts ska an-
vändas som bestämningsgrunder för presta-
tionerna för effektivitetsfinansiering. I 1 
mom. bestäms också att som grund för effek-
tivitetsfinansieringsandelen används uppgif-
ter om studerande som avlägger yrkesinrik-
tade grundexamina. I effektivitetsfinansie-
ringen beaktas därmed inte studerande i ut-
bildning som förbereder för grundläggande 
yrkesutbildning. 

Resultatindikatorn enligt 1 mom. 1 punkten 
i förslaget motsvarar delvis det index för re-
sultatbaserad finansiering som för närvarande 
föreskrivs i 25 § 1 mom. i lagen om finansie-
ring av undervisnings- och kulturverksamhet. 
Resultatindikatorn ska analogt med nuläget 
basera sig på sysselsättning och övergång till 
fortsatta studier för dem som avlagt examen 
samt på personalens behörighet och åtgärder 
för personalutveckling. Jämfört med nuläget 
ska genomströmningen i utbildningen ha en 
lägre viktning i den nya resultatindikatorn, 
eftersom avläggande av examen ska beaktas 
redan i prestationsfinansieringsandelen och 
minskningen av avbrutna studier ska mätas 
med en ny mätare som tas i bruk. 

Enligt 8 § i den gällande förordningen be-
räknas ett resultatindex för alla anordnare av 
grundläggande yrkesutbildning, med undan-
tag av de anordnare för vilka den behövliga 
informationen inte är tillgänglig eller antalet 
studerande är så litet att resultatindexet inte 
kan beräknas på ett statistiskt tillförlitligt 
sätt. Enligt 5 § 3 mom. i förordningen görs 
graderingen av priset per enhet på basis av 
verksamhetens resultat för fyra femtedelar av 
de utbildningsanordnare som ingår i resultat-
indexberäkningen. I fortsättningen ska ett re-
sultatindex dock beräknas för alla anordnare 
av grundläggande yrkesutbildning. Analogt 
med nuläget ska resultatindex dock inte be-
räknas för de utbildningsanordnare med en 

särskild uppgift för att ordna specialunder-
visning som avses i 20 § 2 mom. i lagen om 
grundläggande yrkesutbildning. 

Den förfrågan om studerandes välfärd som 
avses i den föreslagna 2 punkten avses vara 
en riksomfattande enkät som årligen riktas 
till studerande och där de studerande får ut-
trycka sin åsikt om måluppfyllelsen i utbild-
ningen och om sitt välbefinnande. Enligt det 
föreslagna 3 mom. ska bestämmelser om på-
ståendena och poängsättningen av förfrågan 
om studerandes välfärd utfärdas genom för-
ordning av undervisnings- och kulturministe-
riet. 

Påståendena i den riksomfattande förfrågan 
om studerandes välfärd ska relatera särskilt 
till målen för yrkesutbildningen och till de 
studerandes välbefinnande. Bestämmelser 
om utbildningens syfte finns i 5 § i lagen om 
grundläggande yrkesutbildning och i 2 § i la-
gen om yrkesinriktad vuxenutbildning. Be-
stämmelser om studerandes välbefinnande 
finns i lagen om elev- och studerandevård 
(1287/2013), där det uppställs mål för bl.a. 
välbefinnandet i läroanstalten och i studie-
miljön, en sund och trygg läroanstalt och stu-
diemiljö, gemensam verksamhet, medverkan 
samt samarbetet mellan hemmet och utbild-
ningsanordnaren. Lagen om elev- och stude-
randevård tillämpas inte på utbildning som 
avses i lagen om yrkesinriktad vuxenutbild-
ning, men de generella mål som anges i lagen 
kan dock i tillämpliga delar användas som 
grund för påståendena i förfrågan om stude-
randes välfärd. 

Enligt den föreslagna 3 punkten i 1 mom. 
ska studerandes arbetslivsrespons användas 
som prestationer för effektivitetsfinansie-
ringen. 

Genomströmningsindexet enligt 1 mom. 4 
punkten baserar sig på den årliga ökningen 
av fullföljd utbildning, dvs. på hur utbild-
ningsanordnaren genom sin verksamhet har 
lyckats förbättra genomströmningen i utbild-
ningen och förhindra att de studerande avbry-
ter sin utbildning. Syftet med införandet av 
en genomströmningsmätare är att sporra ut-
bildningsanordnarna till insatser för att mins-
ka antalet studerande som avbryter utbild-
ningen. För de förebyggande insatserna kan 
man dra nytta av exempelvis studerandes in-
dividuella valmöjligheter, flexibla utbild-
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ningsstigar, såsom möjligheten att avlägga en 
examensdel i taget samt smidiga övergångar 
mellan handledande utbildning och examens-
inriktad utbildning eller från ett utbildnings-
område till ett annat inom en examensinrik-
tad utbildning. 

Enligt den föreslagna bestämmelsen om 
bemyndigande i 3 mom. ska närmare be-
stämmelser om de mätare som används vid 
beräkningen av effektivitetsfinansieringsan-
delen och om beräkningen av resultatindex 
utfärdas genom förordning av statsrådet. 

25 §. Finansieringskoefficienter för en sär-
skild utbildningsuppgift inom specialunder-
visning och förhöjningskoefficienter. I para-
grafen föreskrivs det om finansieringskoeffi-
cienterna för utbildning som ordnas på grund 
av en i 20 § 2 mom. i lagen om grundläggan-
de yrkesutbildning avsedd särskild utbild-
ningsuppgift inom specialundervisning samt 
om förhöjningskoefficienterna för den. Ut-
bildning som ordnas på grund av en särskild 
utbildningsuppgift inom specialundervisning 
ska inte finansieras genom finansiering base-
rad på basfinansieringsandelar, prestationsfi-
nansieringsandelar och effektivitetsfinansie-
ringsandelar. Examensinriktad grundläggan-
de yrkesutbildning, handledande utbildning 
för grundläggande yrkesutbildning samt ut-
bildning som handleder för arbete och ett 
självständigt liv kan ordnas på grund av en 
särskild utbildningsuppgift inom specialun-
dervisning. 

Enligt 9 § 2 mom. i statsrådets gällande 
förordning om finansiering av undervisnings- 
och kulturverksamhet ska i fråga om utbild-
ning som ordnas på grund av en särskild ut-
bildningsuppgift inom specialundervisning 
priset per enhet för utbildningsanordnaren 
höjas för de olika utbildningsområdena med 
ett belopp som fås när de utbildningsområ-
desspecifika priserna per enhet multipliceras 
med 1,31. Enligt 3 mom. ska på finansiering-
en av undervisning och handledning som 
ordnas för handikappade studerande i trä-
nings- och rehabiliteringssyfte och på förbe-
redande utbildning för invandrare inför den 
grundläggande yrkesutbildningen tillämpas 
det genomsnittliga priset per enhet för grund-
läggande yrkesutbildning multiplicerat med 
1,65. 

Enligt det föreslagna 1 mom. ska kostnads-
skillnaderna mellan utbildningsområdena, 
examina och handledande utbildning beaktas 
genom att de faktiska studerandeåren viktas 
med finansieringskoefficienter för en särskild 
utbildningsuppgift inom specialundervisning. 
De finansieringskoefficienter för en särskild 
utbildningsuppgift inom specialundervisning 
som föreslås i det utkast till förordning som 
ingår som bilaga till regeringspropositionen 
motsvarar finansieringskoefficienterna ut-
ifrån 8 § i den föreslagna lagen, dock så att i 
finansieringskoefficienterna för en särskild 
utbildningsuppgift inom specialundervisning 
beaktas i analogi med den nuvarande nivån 
de förhöjningar som anges i 9 § 2 och 3 
mom. i statsrådets gällande förordning om 
finansiering av undervisnings- och kultur-
verksamhet. Finansieringskoefficienter för en 
särskild utbildningsuppgift inom specialun-
dervisning ska också fastställas för handle-
dande utbildning för grundläggande yrkesut-
bildning och för utbildning som handleder 
för arbete och ett självständigt liv. 

I 9 § 4 mom. i statsrådets gällande förord-
ning om finansiering av undervisnings- och 
kulturverksamhet föreskrivs dessutom om 
andra förhöjningar för utbildning som ordnas 
på grund av en särskild utbildningsuppgift 
inom specialundervisning. Enligt det gällan-
de momentet höjs det pris per enhet som be-
räknats för utbildningsanordnaren enligt pa-
ragrafens 2 och 3 mom. i fråga om gravt 
handikappade studerande med ett belopp som 
fås när det genomsnittliga pris per enhet som 
fastställts för yrkesutbildning multipliceras 
med 1,12. Om ordnandet av utbildningen 
förutsätter att den studerande har ett person-
ligt skolgångsbiträde, höjs priset per enhet 
för en sådan studerande dessutom med ett be-
lopp som fås när det genomsnittliga priset 
per enhet multipliceras med 2,72. 

Enligt det föreslagna 2 mom. beaktas de 
förhöjningar som avses i 9 § 4 mom. i stats-
rådets gällande förordning om finansiering 
av undervisnings- och kulturverksamhet ge-
nom att de faktiska studerandeåren viktas 
med förhöjningskoefficienter. Enligt försla-
get utfärdas bestämmelser om förhöjningsko-
efficienterna genom förordning av statsrådet. 
Enligt den föreslagna bestämmelsen i förord-
ningen ska förhöjningar beviljas för stude-
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rande med svår funktionsnedsättning och om 
anordnandet av utbildningen förutsätter att 
den studerande har ett personligt skolgångs-
biträde. Förhöjningskoefficienterna enligt det 
utkast till förordning som ingår som bilaga 
till propositionen motsvarar till sin nivå de 
nuvarande koefficienterna enligt 9 § 4 mom. 
i statsrådets förordning. 

I det föreslagna 2 mom. föreskrivs det ock-
så för vilken tid ett studerandeår ska anses ha 
fullgjorts av en studerande som är berättigad 
till förhöjning. Enligt den föreslagna be-
stämmelsen ska ett studerandeår anses ha 
fullgjorts av en studerande som är berättigad 
till förhöjning under tiden mellan de kalen-
derdagar då förhöjningsgrunden är i kraft. 
Både den dag förhöjningsgrunden inträder 
och den dag den upphör ska räknas in i stu-
derandeåret. 

Enligt det föreslagna 3 mom. ska bestäm-
melser om finansieringskoefficienterna för en 
särskild utbildningsuppgift inom specialun-
dervisning och om förhöjningskoefficienter-
na utfärdas genom förordning av statsrådet. 

26 §. Beräkningsgrunder för finansieringen 
av en särskild utbildningsuppgift inom speci-
alundervisning. I paragrafen föreskrivs det 
om beräkningsgrunderna för finansiering av 
en särskild utbildningsuppgift inom special-
undervisning. Utbildning som ordnas på 
grund av en särskild utbildningsuppgift inom 
specialundervisning ska finansieras utgående 
från de faktiska studerandeåren under året 
före det år som föregår finansåret. 

I det föreslagna 1 mom. föreskrivs det om 
beräkning av det totala antal studerandeår 
som ska beaktas. Enligt den föreslagna be-
stämmelsen fås det totala antal studerandeår 
som ska beaktas genom att de antal presta-
tioner som avses i 2 och 3 mom. räknas sam-
man. Det totala antal studerandeår som ska 
beaktas som prestationer beräknas i praktiken 
så att prestationsmängden studerandeår vik-
tade med finansieringskoefficienterna för en 
särskild utbildningsuppgift inom specialun-
dervisning fastställs enligt 2 mom. och till 
detta läggs de med förhöjningskoefficienter 
viktade i 3 mom. avsedda studerandeåren för 
studerande som är berättigade till förhöjning-
ar enligt 25 § 2 mom. De prestationsmängder 
som beräknats utifrån 2 och 3 mom. ska dock 
kunna minskas enligt 4 mom., om antalet 

oviktade studerandeår har överskridit det 
maximala antal studerandeår för utbildning 
som ordnas på grund av en särskild utbild-
ningsuppgift inom specialundervisning som 
anges i det tillstånd att ordna utbildning som 
är i kraft under finansåret. 

Enligt förslaget bestäms i 1 mom. också 
om den maximala finansieringstiden för ex-
amensinriktad utbildning som ordnas på 
grund av en särskild utbildningsuppgift inom 
specialundervisning. På utbildning som ord-
nas på grund av en särskild utbildningsupp-
gift inom specialundervisning tillämpas inte 
bestämmelserna i 10 § om beaktandet av stu-
derande som grund för grundfinansieringen, 
eftersom specialundervisningen finansieras 
inom ramen för separat finansiering. Enligt 
den föreslagna bestämmelsen beaktas en stu-
derande som avlägger en yrkesinriktad grun-
dexamen som grund för finansieringen högst 
under fyra år. Efter fyra studerandeår kan den 
studerandes prestationer inte längre räknas 
som grund för finansieringen. Enligt 31 § 1 
mom. i lagen om grundläggande yrkesutbild-
ning ska en yrkesinriktad grundexamen av-
läggas inom en tid som med högst ett år får 
överskrida den tid som studierna avses om-
fatta, om inte studeranden av grundad anled-
ning beviljas förlängning. Tidsgränsen på 
fyra år motsvarar den oförlängda tiden för 
avläggande av examen enligt lagen om 
grundläggande yrkesutbildning. 

Enligt det föreslagna 2 mom. ska som pre-
stationer beaktas de faktiska studerandeåren 
under året före det år som föregår finansåret, 
viktade med de finansieringskoefficienter för 
en särskild uppgift inom specialundervisning 
som avses i 25 § 1 mom. Tiden för beaktande 
av prestationerna motsvarar den tid för beak-
tande av de prestationer som används som 
beräkningsgrund för basfinansieringsandelen 
för grundläggande yrkesutbildning i läroan-
staltsform. Bestämmelserna i 21 § ska till-
lämpas vid beräkningen av studerandeåren. 
På examensinriktad utbildning som ordnas på 
grund av en särskild utbildningsuppgift inom 
specialundervisning ska inte tillämpas de be-
gränsningar som enligt 11 § gäller för antalet 
studerandeår som ska beaktas. Studerande-
åren för en studerande som deltar i utbildning 
som ordnas på grund av en särskild utbild-
ningsuppgift inom specialundervisning ska 
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kunna räknas som grund för finansieringen 
under den studietid som anges i 31 § i lagen 
om grundläggande yrkesutbildning. 

I 3 mom. föreskrivs det om hur studerande-
åren för studerande som är berättigade till 
förhöjningar enligt 25 § 2 mom. ska beaktas 
vid finansiering av utbildning som ordnas på 
grund av en särskild utbildningsuppgift inom 
specialundervisning. Som prestationer beak-
tas enligt den föreslagna bestämmelsen stu-
derandeåren för studerande som är berättiga-
de till förhöjningarna och då så att studeran-
deåren viktas med förhöjningskoefficienterna 
enligt statsrådets förordning. 

Som prestationer beaktas dock högst det to-
tala antal studerandeår enligt en särskild 
uppgift inom specialundervisning som anges 
i det tillstånd att ordna utbildning som är i 
kraft under finansåret. För s.k. specialläroan-
stalter motsvarar detta antal studerandeår det 
totala antalet studerandeår enligt tillståndet 
att ordna utbildning. Andra läroanstalter med 
en särskild utbildningsuppgift inom special-
undervisning har en i tillståndet att ordna ut-
bildning fastställd särskild kvot för anord-
nande av specialundervisningen enligt den 
särskilda utbildningsuppgiften. 

Om de faktiska studerandeåren under året 
före det år som föregår finansåret som inte 
viktats med finansieringskoefficienter över-
skrider det totala antal studerandeår för ut-
bildning på grund av en särskild utbildnings-
uppgift inom specialundervisning som anges 
i det tillstånd att ordna utbildning som är i 
kraft under finansåret, ska vid minskning av 
de studerandeår som ska beaktas som grund 
för finansieringen iakttas motsvarande prin-
ciper som i fråga om grundläggande yrkesut-
bildning i läroanstaltsform, vilka anges i 22 § 
5 mom. i den föreslagna lagen. Antalet pre-
stationer viktade med finansieringskoeffici-
enterna för en särskild utbildningsuppgift 
inom specialundervisning enligt 26 § 2 mom. 
ska enligt det föreslagna 4 mom. då dras av i 
samma proportion som de studerandeår som 
inte viktats med finansieringskoefficienter 
överskrider antalet studerandeår enligt till-
ståndet att ordna utbildning. Antalet stude-
randeår viktade med förhöjningskoefficien-
terna enligt 26 § 2 mom. ska dras av på mot-
svarande sätt. 

I 5 mom. föreskrivs det om bestämmande 
av finansiering av utbildning som ordnas på 
grund av en i 20 § 2 mom. i lagen om grund-
läggande yrkesutbildning avsedd särskild ut-
bildningsuppgift inom specialundervisning. 
Enligt den föreslagna bestämmelsen ska ut-
bildningsanordnaren beviljas finansiering till 
ett belopp som fås genom att grundpriset en-
ligt 6 § för en särskild utbildningsuppgift 
inom specialundervisning multipliceras med 
antalet prestationer enligt 4 mom., dvs. anta-
let studerandeår som ska beaktas. 

27 §. Finansiering som är beroende av 
prövning. I paragrafen föreskrivs det om fi-
nansiering som är beroende av prövning. En-
ligt förslaget ska undervisnings- och kultur-
ministeriet kunna bevilja en anordnare av 
grundläggande yrkesutbildning i läroanstalts-
form finansiering som är beroende av pröv-
ning på basis av en särskild utbildningsupp-
gift som ålagts utbildningsanordnaren eller 
av andra särskilda skäl. Den föreslagna be-
stämmelsen motsvarar 25 § 4 mom. i gällan-
de lag om finansiering av undervisnings- och 
kulturverksamhet. Enligt det momentet kan 
priset per enhet för utbildningsanordnaren 
höjas på samma grunder. 

28 §. Inkvarteringsfinansiering. Enligt 25 § 
4 mom. i gällande lag om finansiering av un-
dervisnings- och kulturverksamhet höjs priset 
per enhet för utbildningsanordnaren på basis 
av att de studerande erbjuds inkvarterings-
förmån. Enligt 37 § 3 mom. i lagen om 
grundläggande yrkesutbildning är det avgifts-
fritt för den studerande att bo i studiebostäder 
som utbildningsanordnaren anvisar. I lagen 
anges dock inte i vilka situationer utbild-
ningsanordnaren är skyldig att erbjuda stude-
rande denna inkvarteringsförmån, utan ut-
bildningsanordnaren får bestämma när för-
månen ska erbjudas. 

Bestämmelser om olika stora förhöjningar 
som beviljas på basis av inkvarteringsförmån 
finns i 10 § i statsrådets gällande förordning 
om finansiering av undervisnings- och kul-
turverksamhet. I 1 mom. föreskrivs det om 
höjning av priset per enhet på basis av den 
inkvarteringsförmån som avses i 37 § 3 
mom. i lagen om grundläggande yrkesutbild-
ning. I 2 mom. föreskrivs det om höjning av 
priset per enhet på basis av inkvarteringsför-
mån för studerande i utbildning som ordnas 
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på grund av en särskild utbildningsuppgift 
inom specialundervisning. Enligt 38 § 2 
mom. i lagen om grundläggande yrkesutbild-
ning kan en studerande som deltar i utbild-
ning som ordnas på grund av en särskild ut-
bildningsuppgift inom specialundervisning 
ges helpension i elevhem eller på annat in-
kvarteringsställe. 

I 3 mom. föreskrivs det om höjning av pri-
set per enhet i fråga om studerande som har 
fått den inkvartering och de måltider som hör 
till utbildning som ordnas vid internatskola. 
Enligt 37 § 2 mom. i lagen om grundläggan-
de yrkesutbildning har de studerande vid ut-
bildning som ges vid internatskola förutom 
rätt till en avgiftsfri måltid per dag också 
dagligen rätt till andra avgiftsfria måltider. 

Bestämmelser om inkvarteringsfinansiering 
föreslås i 28 §. Enligt 1 mom. ska inkvarte-
ringsfinansiering beviljas på basis av inkvar-
teringsförmånen vid utbildning vid inter-
natskola enligt 37 § 2 mom. i lagen om 
grundläggande yrkesutbildning, på basis av 
inkvarteringsförmånen enligt 3 mom. i den 
paragrafen och på basis av den inkvarterings-
förmån vid utbildning som ordnas på grund 
av en särskild utbildningsuppgift inom speci-
alundervisning som avses i 38 § 2 mom. i 
samma lag. Inkvarteringsfinansiering kom-
mer således att beviljas för samma verksam-
hetsformer som ligger till grund för att priset 
per enhet för utbildningsanordnaren höjs en-
ligt gällande lag om finansiering av under-
visnings- och kulturverksamhet. 

I det föreslagna 2 mom. föreskrivs det om 
prestationer som ska beaktas som beräk-
ningsgrund för inkvarteringsfinansieringen. 
Som prestationer för inkvarteringsfinansie-
ring beaktas enligt förslaget de studerandeår 
som de studerande som fått de förmåner som 
avses i 1 mom. har fullgjort under året före 
det år som föregår finansåret. Ett studerande-
år anses ha fullgjorts av en studerande som 
fått dessa förmåner under tiden mellan de ka-
lenderdagar då den studerande har rätt att få 
den nämnda förmånen. Som dagar som ska 
beaktas vid beräkningen av studerandeåren 
anses alla kalenderdagar från och med den 
dag förmånsrätten inträder till och med den 
dag den upphör. Både den dag då förmånsrät-
ten inträder och den dag den upphör räknas 
således in i studerandeåret. 

I det föreslagna 3 mom. föreskrivs det om 
beräkning av beloppet av den inkvarterings-
finansiering som beviljas en utbildningsan-
ordnare. Enligt förslaget ska en utbildnings-
anordnare beviljas inkvarteringsfinansiering 
till ett belopp som fås genom att det grund-
pris för inkvartering som anges genom för-
ordning av statsrådet multipliceras med anta-
let studerandeår för studerande som fått de 
förmåner som avses i de olika punkterna i 28 
§ 1 mom. och med den inkvarteringskoeffici-
ent för förmånen i fråga som anges genom 
förordning av statsrådet. De belopp som be-
räknats på detta sätt ska sedan räknas sam-
man, varvid det totala beloppet av inkvarte-
ringsförmånen för utbildningsanordnaren fås. 
 
5 kap. Bestämmande av finansiering-

en av yrkesinriktad tilläggsut-
bildning i läroanstaltsform 

29 §. Finansieringsandelar. I paragrafen 
föreskrivs det om hur budgetanslaget förde-
las mellan finansieringsandelarna för yrkes-
inriktad tilläggsutbildning, dvs. mellan basfi-
nansieringsandelen, prestationsfinansierings-
andelen och effektivitetsfinansieringsande-
len. I statsbudgeten bestäms årligen det an-
slag som riktas till yrkesinriktad tilläggsut-
bildning i läroanstaltsform. Anslaget ska för-
delas på finansieringsandelarna på det sätt 
som anges i den föreslagna paragrafen. En-
ligt förslaget uppgår basfinansieringsandelen 
till 35 procent, prestationsfinansieringsande-
len till 60 procent och effektivitetsfinansie-
ringsandelen till 5 procent. I lagen föreslås 
också övergångsbestämmelser som gäller 
fördelningen mellan finansieringsandelarna 
under finansåren 2017—2019. Med beaktan-
de av övergångsbestämmelserna för 2017—
2019 ska dessa procentuella andelar tilläm-
pas första gången på den finansiering som 
beviljas för finansåret 2020. 

En bestämmelse om bemyndigande att ut-
färda förordning föreslås i 2 mom. Det är 
meningen att det genom förordning av stats-
rådet ska utfärdas bestämmelser om fördel-
ningen av prestationsfinansieringsandelen för 
finansiering av yrkesinriktad tilläggsutbild-
ning i läroanstaltsform. Avsikten är att både 
avlagda examina och avlagda examensdelar 
ska påverka prestationsfinansieringsandelen. 
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Utbildning som förbereder för fristående ex-
amen framskrider genom att en examensdel 
avläggs i taget, och en del av de studerande 
planerar inte att avlägga hela examen utan 
endast en examensdel eller några examensde-
lar. Det är därför motiverat att största delen 
av prestationsfinansieringen riktas till utbild-
ningsanordnarna på basis av examensdelar. 
När det gäller prestationsfinansieringen 
kommer de kostnader som anordnandet av 
förberedande utbildning medför för utbild-
ningsanordnarna att täckas för en examensdel 
i taget. Om en studerande avlägger hela exa-
men, får utbildningsanordnaren den totala fi-
nansieringen redan för examensdelarna. 
Dessutom får utbildningsanordnaren finansi-
ering för avläggandet av hela examen, även 
om kostnaderna för anordnandet av utbild-
ningen har täckts redan utifrån examensde-
larna. Förutom för examensdelarna är det 
dock ändamålsenligt att bevilja prestations-
baserad finansiering också för examina för 
att det ska finnas en tillräckligt stark drivfjä-
der för att avlägga hela examen. Den betal-
ningsandel som fördelas på basis av examen 
kommer dock att vara klart mindre än den 
andel som betalas på basis av examensdelar-
na. 

Genom förordning av statsrådet utfärdas 
också bestämmelser om fördelningen av ef-
fektivitetsfinansieringsandelen. I effektivi-
tetsfinansieringsandelen beaktas enligt för-
slaget förfrågan om studerandes välfärd, stu-
derandes arbetslivsrespons samt hur många 
av dem som inlett utbildningen som avlagt 
examen. 

30 §. Beräkning av studerandeår. I para-
grafen föreskrivs det om hur studerandeåren 
beräknas vid yrkesinriktad tilläggsutbildning. 
För närvarande används studerandeårsverke 
som prestation för den yrkesinriktade till-
läggsutbildningen. Ett studerandeårsverke är 
190 arbetsdagar om minst sju timmar per 
studerande. I samband med revideringen av 
finansieringssystemet föreslås det dock att 
begreppet studerandeår införs inom alla for-
mer för att ordna yrkesutbildning, och inom 
den yrkesinriktade tilläggsutbildningen ersät-
ter studerandeåren studerandeårsverken som 
den prestation som ligger till grund för finan-
sieringen. 

Inom yrkesinriktad tilläggsutbildning be-
står ett studerandeår av 365 kalenderdagar 
under vilka den studerande har deltagit i ut-
bildning som förbereder för en fristående ex-
amen eller i examenstillfällen. Studerandeår 
är en kalkylerad storhet som ska användas 
för att bestämma finansieringen. I praktiken 
kan ett studerandeår inte fyllas av en enskild 
studerandes studier eller deltagande i yrkes-
prov, utan det handlar om en storhet som de-
finierats som grund för finansieringen och 
som uttrycker den arbetsmängd som utbild-
ningsanordnaren riktat till den yrkesinriktade 
tilläggsutbildningen. 

Utbildning som förbereder för fristående 
examen ordnas året om. Möjligheten att inle-
da studierna och avsluta dem är inte bunden 
av terminerna vid läroanstalterna, utan studi-
erna kan börja och upphöra på flexibelt när 
som helst. Yrkes- och specialyrkesexamina 
avläggs vanligen vid sidan om arbetet och 
examen kan också avläggas via examensde-
lar, eventuellt med uppehåll mellan delarna. 
Den studerande studerar inte under uppehål-
len utan arbetar och återupptar studierna se-
nare. Kalenderdagarna under uppehållen be-
aktas inte som en del av studerandeåret. 

Ett studerandeår består därför av de kalen-
derdagar då den studerande deltar sju timmar 
i utbildning som förbereder för en yrkes- el-
ler specialyrkesexamen eller en examensdel 
eller deltar i utarbetandet av ett studiepro-
gram eller en yrkesprovsplan eller i ett fristå-
ende examenstillfälle. Sjutimmarsregeln 
motsvarar regeln enligt gällande förordning 
om finansiering av undervisnings- och kul-
turverksamhet. Deltagande i förberedande 
utbildning innebär studier enligt ett person-
ligt studieprogram och studierna kan bestå av 
närundervisning, distansundervisning och in-
lärning i arbetet. Även uppdatering av det 
personliga studieprogrammet, avläggande av 
examensdelar, handledning, rådgivning, ut-
värdering och återkoppling ingår i ett stude-
randeår. 

31 §. Basfinansiering. I paragrafen före-
skrivs det om beräkningsgrunderna för basfi-
nansieringsandelen för yrkesinriktad till-
läggsutbildning i läroanstaltsform. 

Enligt det föreslagna 1 mom. ska undervis-
nings- och kulturministeriet fastställa det an-
tal prestationer som ska användas som grund 
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för basfinansieringsandelen följande finansår. 
Enligt huvudregeln ska de faktiska studeran-
deåren under de tre åren före det år som fö-
regår finansåret beaktas som prestationer. 
Medelvärdet för tre år utjämnar de årliga 
skillnaderna i antalet studerandeår. 

Enligt 2 mom. ska studerandeåren viktas 
med koefficienten enligt 9 § för de studeran-
de som ges särskilda undervisnings- eller 
studerandevårdstjänster på grund av den stu-
derandes funktionsnedsättning eller sjukdom 
eller av någon därmed jämförbar orsak. Syf-
tet med förhöjningen är att kompensera för 
de extra kostnaderna för de särskilda under-
visnings- eller studerandevårdstjänsterna. Ett 
studerandeår ska anses ha fullgjorts av en 
studerande som fått specialundervisning un-
der de kalenderdagar enligt 30 § då utbild-
ningsanordnaren har riktat tjänster enligt 31 § 
till den studerande. 

Enligt det föreslagna 3 mom. ska studeran-
deåren för studerande som saknar examen ef-
ter grundskolestadiet viktas med utbildnings-
nivåkoefficienten enligt 10 §. Syftet med ut-
bildningsnivåkoefficienten är att styra utbild-
ningsanordnarna så att de tillhandahåller 
målgruppen handlednings- och rådgivnings-
tjänster i enlighet med målen att höja befolk-
ningens utbildningsnivå, samt att täcka kost-
naderna för handledningen och rådgivningen. 
En studerande ska anses vara en studerande 
som saknar examen efter grundskolestadiet, 
om han eller hon inte har någon examen när 
utbildningen inleds. 

Enligt det föreslagna 4 mom. ska studeran-
deåren viktas med de finansieringskoefficien-
ter som avses i 8 § och som baserar sig på 
kostnadsskillnaderna mellan utbildningsom-
rådena och examina. 

Det årliga antalet prestationer fastställs som 
det sammanlagda antalet prestationer viktade 
med de koefficienter som beskrivs ovan. 

Trots att kalkylmässighet är huvudregeln 
när basfinansieringsandelen bestäms ska un-
dervisnings- och kulturministeriet enligt det 
föreslagna 5 mom. av grundad anledning 
kunna fastställa prestationer också med avvi-
kelse från de kalkylerade grunderna. Möjlig-
heten att avvika kan behövas exempelvis i 
samband med en plötslig strukturomvandling 
då finansiering bör riktas till vissa branscher 
eller regioner med avvikelse från kalkyle-

ringsbestämmelserna. I sådana situationer 
kan ministeriet besluta om till exempel en 
ökning av utbildningsanordnarens prestatio-
ner. Ministeriet kan också begränsa det antal 
prestationer per utbildningsanordnare som 
används som grund för beräkningen. Syftet 
med begränsningen är att stävja en okontrol-
lerad ökning av prestationerna för enskilda 
utbildningsanordnare. När ministeriet fast-
ställer prestationerna ska det trygga en regi-
onalt rättvis fördelning av finansieringen av 
yrkesinriktad tilläggsutbildning enligt utbild-
ningsbehovet. 

32 §. Prestationsfinansiering. I paragrafen 
föreskrivs det om beräkningsgrunderna för 
prestationsfinansieringsandelen för yrkesin-
riktad tilläggsutbildning i läroanstaltsform. 
Enligt det föreslagna 1 mom. ska medelvär-
det av antalet avlagda examina och avlagda 
examensdelar under de tre åren före det år 
som föregår finansåret beaktas som presta-
tioner för prestationsfinansieringsandelen. 
Användningen av medelvärdet för tre år ut-
jämnar de årliga skillnaderna i antalet avlag-
da examina samt examensdelar. 

Enligt 2 mom. ska examensdelarna viktas 
med koefficienten enligt 9 § för de studeran-
de som ges särskilda undervisnings- eller 
studerandevårdstjänster på grund av den stu-
derandes funktionsnedsättning eller sjukdom 
eller av någon därmed jämförbar orsak. Syf-
tet med förhöjningen är att kompensera för 
de extra kostnaderna för de särskilda under-
visnings- eller studerandevårdstjänsterna. 
Kompensering med avseende på examensde-
lar är motiverad eftersom största delen av 
prestationsfinansieringen består av finansie-
ring som betalas på basis av examensdelarna. 
Alla specialstuderande avlägger inte heller 
hela examen eller klarar inte av att göra det. 
Den kompensation som riktas till examens-
delarna ersätter de faktiska kostnaderna för 
specialstudierna. En examensdel ska anses ha 
avlagts av en studerande som fått specialun-
dervisning, om den studerande har fått sär-
skilda undervisnings- och studerandevårds-
tjänster under den förberedande utbildningen 
före examen. 

Examensdelarna för studerande som saknar 
examen efter grundskolestadiet ska viktas 
med utbildningsnivåkoefficienten enligt 10 §. 
Syftet med utbildningsnivåkoefficienten är 
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att styra utbildningsanordnarna så att de till-
handahåller handlednings- och rådgivnings-
tjänster för målgruppen i enlighet med målen 
att höja befolkningens utbildningsnivå, samt 
att täcka kostnaderna för handledningen och 
rådgivningen. De prestationer som baserar 
sig på examensdelar och examina viktas med 
utbildningsnivåkoefficienten, om den stude-
rande saknat examen efter grundskolestadiet 
när utbildningen började. 

Om en examinand deltar i ett examenstill-
fälle utan förberedande utbildning, ska exa-
men eller examensdelen anses ha avlagts av 
en person som saknar examen efter grund-
skolestadiet om han eller hon saknar examen 
efter grundskolestadiet när han eller hon del-
tar i examenstillfället. 

Skillnaderna mellan de examensdelar som 
avläggs beaktas genom en examensdelskoef-
ficient enligt 34 §. 

När det gäller studerandeår som bestäms 
utifrån prestationerna hos studerande som 
saknar examen efter grundskolestadiet ska 
examina viktas med utbildningsnivåkoeffici-
enten enligt 10 §. Specialstudier ska däremot 
inte beaktas vid bestämmandet av den finan-
siering som betalas på basis av examina, utan 
specialstudierna beaktas som en del av basfi-
nansieringen och examensdelarna. Detta ef-
tersom bestämmandet av finansiering påver-
kas av samtliga avlagda examensdelar som 
en specialstuderandes examen består av. Ef-
tersom specialstudierna viktas för alla exa-
mensdelar behöver specialstudierna inte 
längre beaktas separat när hela examen av-
läggs. Den finansiering som betalas på basis 
av hela examen innehåller inte längre utöver 
examensdelsprestationer och basfinansiering 
några sådana merkostnader som det är moti-
verat att kompensera med en särskild koeffi-
cient. 

Enligt 5 mom. ska examina och examens-
delar vid yrkesinriktad tilläggsutbildning i lä-
roanstaltsform viktas med de finansierings-
koefficienter enligt 8 § som bestäms enligt 
utbildningsområde eller examen. Finansie-
ringskoefficienterna är desamma som för 
basfinansieringsandelen och baserar sig på 
kostnadsskillnaderna mellan utbildningsom-
rådena och examina. 

Det årliga antalet prestationer fastställs på 
samma sätt som för basfinansieringsandelen, 

dvs. som det sammanlagda antalet prestatio-
ner viktade med de koefficienter som be-
skrivs ovan. 

33 §. Effektivitetsfinansiering. I paragrafen 
föreskrivs det om bestämningsgrunderna för 
effektivitetsfinansieringsandelen för yrkesin-
riktad tilläggsutbildning i läroanstaltsform. 
Förfrågan om studerandes välfärd, studeran-
des arbetslivsrespons och hur många av dem 
som inlett utbildningen som avlagt examen 
ska användas som bestämningsgrunder för 
effektivitetsfinansieringsandelen. Syftet med 
effektivitetsfinansieringen är att fästa utbild-
ningsanordnarnas uppmärksamhet vid den 
förberedande utbildningens och examenstill-
fällenas kvalitet. Avsikten är att effektivitets-
finansieringsdelen ska tas i bruk först år 
2020, efter en övergångsperiod. De presta-
tioner som beaktas i effektivitetsfinansie-
ringsandelen utformas utifrån de svar på för-
frågan om studerandes välfärd som samlats 
in och den arbetslivsrespons som fåtts från 
studerande under kalenderåret före det år 
som föregår finansåret. Genom förordning av 
statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om 
de mätare som ska användas vid beräkningen 
av effektivitetsfinansieringsandelen och om 
sättet att beräkna denna andel. 
 
6 kap. Bestämmande av finansiering-

en av läroavtalsutbildning 

34 §. Finansieringsandelar för grundläg-
gande yrkesutbildning som ordnas som läro-
avtalsutbildning. I paragrafen föreskrivs det 
om hur budgetanslaget fördelas mellan finan-
sieringsandelarna för grundläggande utbild-
ning som ordnas som läroavtalsutbildning, 
dvs. mellan basfinansieringsandelen, presta-
tionsfinansieringsandelen och effektivitetsfi-
nansieringsandelen. I statsbudgeten bestäms 
årligen det anslag som riktas till grundläg-
gande yrkesutbildning som ordnas som läro-
avtalsutbildning. Anslaget ska fördelas på fi-
nansieringsandelarna på det sätt som anges i 
den föreslagna paragrafen. Enligt förslaget 
uppgår basfinansieringsandelen till 49,9 pro-
cent, prestationsfinansieringsandelen till 45,1 
procent och effektivitetsfinansieringsandelen 
till 5 procent. I lagen föreslås också över-
gångsbestämmelser som gäller fördelningen 
mellan finansieringsandelarna under finans-
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åren 2017—2019. Med beaktande av över-
gångsbestämmelserna för 2017—2019 ska 
dessa procentuella andelar tillämpas första 
gången på den finansiering som beviljas för 
finansåret 2020. 

En bestämmelse om bemyndigande att ut-
färda förordning föreslås i 2 mom. Det är 
meningen att det genom förordning av stats-
rådet ska utfärdas bestämmelser om fördel-
ningen av prestationsfinansieringsandelen för 
grundläggande yrkesutbildning som ordnas 
som läroavtalsutbildning. Avsikten är att 
både avlagda examina och avlagda examens-
delar ska påverka prestationsfinansieringsan-
delen. Utbildning som förbereder för fristå-
ende examen framskrider genom att en exa-
mensdel avläggs i taget, och en del av de stu-
derande planerar inte att avlägga hela exa-
men utan endast en examensdel eller några 
examensdelar. Det är därför motiverat att en 
större del av prestationsfinansieringen riktas 
till utbildningsanordnarna på basis av exa-
mensdelar. När det gäller prestationsfinansie-
ringen kommer de kostnader som anordnan-
det av förberedande utbildning medför för 
utbildningsanordnarna att täckas för en exa-
mensdel i taget. Om en studerande avlägger 
hela examen, får utbildningsanordnaren den 
totala finansieringen redan för examensde-
larna. Dessutom får utbildningsanordnaren 
finansiering för avläggandet av hela examen, 
även om kostnaderna för anordnandet av ut-
bildningen har täckts redan utifrån examens-
delarna. Förutom för examensdelarna är det 
dock ändamålsenligt att bevilja prestations-
baserad finansiering också för examina för 
att det ska finnas en tillräckligt stark drivfjä-
der för att avlägga hela examen. 

I effektivitetsfinansieringsandelen för 
grundläggande yrkesutbildning som ordnas 
som läroavtalsutbildning beaktas enligt för-
slaget förfrågan om studerandes välfärd, stu-
derandes arbetslivsrespons samt hur många 
av dem som inlett utbildningen som avlagt 
examen. 

35 §. Finansieringsandelar för yrkesinrik-
tad tilläggsutbildning som ordnas som läro-
avtalsutbildning. I paragrafen föreskrivs det 
om hur budgetanslaget fördelas mellan finan-
sieringsandelarna för tilläggsutbildning i 
form av läroavtalsutbildning, dvs. mellan 
basfinansieringsandelen, prestationsfinansie-

ringsandelen och effektivitetsfinansierings-
andelen. I statsbudgeten bestäms årligen det 
anslag som riktas till yrkesinriktad tilläggs-
utbildning som ordnas som läroavtalsutbild-
ning. På samma sätt som för den grundläg-
gande utbildningen gäller också för tilläggs-
utbildningen att anslaget först ska minskas 
med det belopp som enligt 7 § ska användas 
för den mervärdesskattekompensation som 
betalas till privata utbildningsanordnare. Det 
anslag som återstår ska fördelas på finansie-
ringsandelarna på det sätt som anges i den fö-
reslagna paragrafen. Enligt förslaget uppgår 
basfinansieringsandelen till 35 procent, pre-
stationsfinansieringsandelen till 60 procent 
och effektivitetsfinansieringsandelen till 5 
procent. I lagen föreslås också övergångsbe-
stämmelser som gäller fördelningen mellan 
finansieringsandelarna under finansåren 
2017—2019. Med beaktande av övergångs-
bestämmelserna för 2017—2019 ska dessa 
procentuella andelar tillämpas första gången 
på den finansiering som beviljas för finans-
året 2020. 

En bestämmelse om bemyndigande att ut-
färda förordning föreslås i 2 mom. Det är 
meningen att det genom förordning av stats-
rådet ska utfärdas bestämmelser om fördel-
ningen av prestationsfinansieringsandelen för 
yrkesinriktad tilläggsutbildning som ordnas 
som läroavtalsutbildning. Både avlagda exa-
mina och avlagda examensdelar påverkar 
prestationsfinansieringsandelen. Utbildning 
som förbereder för fristående examen fram-
skrider genom att en examensdel avläggs i 
taget, och en del av de studerande planerar 
inte att avlägga hela examen utan endast en 
examensdel eller några examensdelar. Det är 
därför motiverat att största delen av presta-
tionsfinansieringen riktas till utbildningsan-
ordnarna på basis av examensdelar. När det 
gäller prestationsfinansieringen kommer de 
kostnader som anordnandet av förberedande 
utbildning medför för utbildningsanordnarna 
att täckas för en examensdel i taget. Om en 
studerande avlägger hela examen, får utbild-
ningsanordnaren den totala finansieringen 
redan för examensdelarna. Dessutom får ut-
bildningsanordnaren finansiering för avläg-
gandet av hela examen, även om kostnaderna 
för anordnandet av utbildningen har täckts 
redan utifrån examensdelarna. Förutom för 
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examensdelarna är det dock ändamålsenligt 
att bevilja prestationsbaserad finansiering 
också för examina för att det ska finnas en 
tillräckligt stark drivfjäder för att avlägga av 
hela examen. Den betalningsandel som för-
delas på basis av examen kommer dock att 
vara klart mindre än den andel som betalas 
på basis av examensdelarna 

I effektivitetsfinansieringsandelen beaktas 
analogt med den grundläggande utbildningen 
i form av läroavtalsutbildning förfrågan om 
studerandes välfärd, studerandes arbetslivsre-
spons och avläggande av examen. 

36 §. Beräkning av studerandeår inom lä-
roavtalsutbildning. I paragrafen föreskrivs 
det om beräkningen av studerandeår vid läro-
avtalsutbildning. Också inom läroavtalsut-
bildning övergår man till studerandeår som 
prestation som ligger till grund för finansie-
ringen. 

Också inom läroavtalsutbildning ska ett 
studerandeår bestå av 365 kalenderdagar. 

Läroavtalsutbildning grundar sig på ett ar-
betsavtal för viss tid. Utbildning ordnas året 
om enligt start- och sluttidpunkterna i arbets-
avtalen, och möjligheten att inleda studierna 
och avsluta dem är inte bunden av terminerna 
vid läroanstalterna. Huvudregeln är att under 
läroavtalsutbildningen beaktas alla kalender-
dagar mellan dagen då läroavtalet börjar och 
dagen då det upphör som en del av studeran-
deåret. Som kalenderdagar i studerandeåret 
inräknas även den studerandes arbetsavtals-
enliga ferieperioder, veckoslut eller andra re-
gelbundna lediga dagar, helgdagar samt den 
studerandes tillfälliga frånvaron t.ex. på 
grund av sjukdom. 

När läroavtalet upphör antingen på grund 
av att studierna avbryts eller genom att exa-
men avläggs avslutas också beräkningen av 
studerandeåret. 

Också inom läroavtalsutbildning kan exa-
men avläggas i form av examensdelar, och då 
kan det finnas uppehåll mellan avläggandet 
av delarna. Den studerande studerar inte un-
der uppehållen och kalenderdagarna under 
uppehållen beaktas inte som en del av stude-
randeåret. 

Vid beräkningen av studerandeåren beaktas 
inte heller de kalenderdagar då den studeran-
de under minst 45 sammanhängande dagar 
inte deltagit i utbildning enligt sitt läroavtal 

på grund av sjukdom, familjeledighet enligt 4 
kap. i arbetsavtalslagen eller värnplikt eller 
någon annan motsvarande omständighet. 

37 §. Basfinansiering. I paragrafen före-
skrivs det om beräkningsgrunderna för basfi-
nansieringsandelen för läroavtalsutbildning. 
Bortsett från undantaget enligt 4 mom. ska 
finansieringen beräknas på samma grunder 
för både grundläggande utbildning och till-
läggsutbildning som ordnas som läroavtals-
utbildning. Det ska dock fattas ett separat fi-
nansieringsbeslut för var och en av dem. 

Enligt det föreslagna 1 mom. ska undervis-
nings- och kulturministeriet fastställa det an-
tal prestationer som ska användas som grund 
för basfinansieringsandelen följande finansår. 
Enligt huvudregeln ska de faktiska studeran-
deåren under de tre åren före det år som fö-
regår finansåret beaktas som prestationer. 
Medelvärdet för tre år utjämnar de årliga 
skillnaderna i antalet studerandeår. 

Enligt 2 mom. ska studerandeåren viktas 
med koefficienten enligt 9 § för de studeran-
de som ges särskilda undervisnings- eller 
studerandevårdstjänster på grund av den stu-
derandes funktionsnedsättning eller sjukdom 
eller av någon därmed jämförbar orsak. Syf-
tet med förhöjningen är att kompensera för 
de extra kostnaderna för de särskilda under-
visnings- eller studerandevårdstjänsterna. 
Inom utbildning som förbereder för friståen-
de examen ska studerandeåren för de stude-
rande som fått specialundervisning viktas för 
de kalenderdagar enligt 38 § då den stude-
rande har fått sådana tjänster som avses i 39 
§. Inom examensinriktad grundläggande yr-
kesutbildning som ordnas som läroavtalsut-
bildning viktas de prestationer som bestäms 
på basis av de studerande som fått specialun-
dervisning med koefficienten enligt 9 § för 
de kalenderdagar då den individuella plan för 
hur undervisningen ska ordnas som avses i 
20 § 1 mom. i lagen om grundläggande yr-
kesutbildning är i kraft. 

Inom yrkesinriktad tilläggsutbildning som 
ordnas som läroavtalsutbildning ska de stu-
derandeår som bestäms på basis av studeran-
de som saknar examen efter grundskolestadi-
et viktas med utbildningsnivåkoefficienten 
enligt 10 §. Syftet med utbildningsnivåkoef-
ficienten är att styra utbildningsanordnarna 
så att de tillhandahåller målgruppen handled-
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nings- och rådgivningstjänster i enlighet med 
målen att höja befolkningens utbildningsni-
vå, samt att täcka kostnaderna för handled-
ningen och rådgivningen. En studerande ska 
anses vara en studerande som saknar examen 
efter grundskolestadiet, om han eller hon inte 
har någon examen när läroavtalet underteck-
nas. 

Trots att kalkylmässighet är huvudregeln 
när basfinansieringsandelen bestäms ska un-
dervisnings- och kulturministeriet enligt det 
föreslagna 4 mom. av grundad anledning 
kunna fastställa prestationer också med avvi-
kelse från de kalkylerade grunderna. Möjlig-
heten att avvika kan behövas exempelvis i 
samband med en plötslig strukturomvandling 
då finansiering bör riktas till vissa branscher 
eller regioner med avvikelse från kalkyle-
ringsbestämmelserna. I sådana situationer 
kan ministeriet besluta om till exempel en 
ökning av utbildningsanordnarens prestatio-
ner. Ministeriet kan också begränsa det antal 
prestationer per utbildningsanordnare som 
används som grund för beräkningen. Syftet 
med begränsningen är att stävja en okontrol-
lerad ökning av prestationerna för enskilda 
utbildningsanordnare. När ministeriet fast-
ställer prestationerna ska det trygga en regi-
onalt rättvis fördelning av finansieringen av 
yrkesinriktad tilläggsutbildning enligt utbild-
ningsbehovet. 

38 §. Beräkningsgrunder för prestationsfi-
nansieringsandelen inom grundläggande yr-
kesutbildning som ordnas som läroavtalsut-
bildning. I paragrafen föreskrivs det om be-
räkningsgrunderna för prestationsfinansie-
ringsandelen för grundläggande yrkesutbild-
ning som fullgörs i form av läroavtalsutbild-
ning. Enligt det föreslagna 1 mom. ska me-
delvärdet av antalet avlagda examina och av-
lagda examensdelar under de tre åren före det 
år som föregår finansåret beaktas som presta-
tioner för prestationsfinansieringsandelen. 
Användningen av medelvärdet för tre år ut-
jämnar de årliga skillnaderna i antalet avlag-
da examina samt examensdelar. 

I 2 mom. föreskrivs det om viktning av ex-
amensdelarna. Enligt bestämmelsen ska ex-
amensdelarna viktas med koefficienten enligt 
9 § för de studerande som ges särskilda un-
dervisnings- eller studerandevårdstjänster på 
grund av den studerandes funktionsnedsätt-

ning eller sjukdom eller av någon därmed 
jämförbar orsak. Syftet med förhöjningen är 
att kompensera för de extra kostnaderna för 
de särskilda undervisnings- eller studerande-
vårdstjänsterna. Kompensering med avseen-
de på examensdelar är motiverad eftersom 
största delen av prestationsfinansieringen be-
står av finansiering som betalas på basis av 
examensdelarna. Alla specialstuderande av-
lägger inte heller hela examen eller klarar 
inte av att göra det. Den kompensation som 
riktas till examensdelarna ersätter de faktiska 
kostnaderna för specialstudierna. En exa-
mensdel ska anses ha avlagts av en studeran-
de som fått specialundervisning, om den stu-
derande har fått särskilda undervisning- och 
studerandevårdstjänster under den förbere-
dande utbildningen för examen eller om den 
studerandes i 20 § 1 mom. i lagen om grund-
läggande yrkesutbildning avsedda individuel-
la plan för hur undervisningen ska ordnas är i 
kraft den dag examen avläggs. 

Skillnaderna mellan de examensdelar som 
avläggs beaktas genom en examensdelskoef-
ficient enligt 34 §. 

Det årliga antalet prestationer fastställs på 
samma sätt som för basfinansieringsandelen, 
dvs. som det sammanlagda antalet prestatio-
ner viktade med de koefficienter som be-
skrivs ovan. 

39 §. Beräkningsgrunder för prestationsfi-
nansieringsandelen inom yrkesinriktad till-
läggsutbildning som ordnas som läroavtals-
utbildning. I paragrafen föreskrivs det om be-
räkningsgrunderna för prestationsfinansie-
ringsandelen för yrkesinriktad tilläggsutbild-
ning som fullgörs i form av läroavtalsutbild-
ning. Enligt det föreslagna 1 mom. ska me-
delvärdet av antalet avlagda examina och av-
lagda examensdelar under de tre åren före det 
år som föregår finansåret beaktas som presta-
tioner för prestationsfinansieringsandelen. 
Användningen av medelvärdet för tre år ut-
jämnar de årliga skillnaderna i antalet avlag-
da examina samt examensdelar. 

Enligt 2 mom. ska examensdelarna viktas 
med koefficienten enligt 9 § för de studeran-
de som ges särskilda undervisnings- eller 
studerandevårdstjänster på grund av den stu-
derandes funktionsnedsättning eller sjukdom 
eller av någon därmed jämförbar orsak. Syf-
tet med förhöjningen är att kompensera för 
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de extra kostnaderna för de särskilda under-
visnings- eller studerandevårdstjänsterna. 
Kompensering med avseende på examensde-
lar är motiverad eftersom största delen av 
prestationsfinansieringen består av finansie-
ring som betalas på basis av examensdelarna. 
Alla specialstuderande avlägger inte heller 
hela examen eller klarar inte av att göra det. 
Den kompensation som riktas till examens-
delarna ersätter de faktiska kostnaderna för 
specialstudierna. En examensdel inom yrkes-
inriktad tilläggsutbildning ska anses ha av-
lagts av en studerande som fått specialunder-
visning, om den studerande har fått särskilda 
undervisnings- och studerandevårdstjänster 
under den förberedande utbildningen före 
examen. Specialstudier ska däremot inte be-
aktas vid bestämmandet av den finansiering 
som betalas på basis av examina, utan speci-
alstudierna beaktas som en del av basfinansi-
eringen och examensdelarna. Detta eftersom 
bestämmandet av finansiering påverkas av 
samtliga avlagda examensdelar som en spe-
cialstuderandes examen består av. Eftersom 
specialstudierna viktas för alla examensdelar 
behöver specialstudierna inte längre beaktas 
separat när hela examen avläggs. Den finan-
siering som betalas på basis av hela examen 
innehåller inte längre utöver examensdels-
prestationer och basfinansiering några sådana 
merkostnader som det är motiverat att kom-
pensera med en särskild koefficient. 

Specialstudier ska däremot inte beaktas vid 
bestämmandet av den finansiering som beta-
las på basis av examina, utan specialstudier-
na beaktas som en del av basfinansieringen 
och examensdelarna. Detta eftersom be-
stämmandet av finansiering påverkas av 
samtliga avlagda examensdelar som en spe-
cialstuderandes examen består av. Eftersom 
specialstudierna viktas för alla examensdelar 
behöver specialstudierna inte längre beaktas 
separat när hela examen avläggs. Den finan-
siering som betalas på basis av hela examen 
innehåller inte längre utöver examensdels-
prestationer och basfinansiering några sådana 
merkostnader som det är motiverat att kom-
pensera med en särskild koefficient. 

Skillnaderna mellan de examensdelar som 
avläggs beaktas genom en examensdelskoef-
ficient enligt 34 §. 

Examina och examensdelarna för studeran-
de som saknar examen efter grundskolestadi-
et ska viktas med utbildningsnivåkoefficien-
ten enligt 10 §. Syftet med utbildningsnivå-
koefficienten är att styra utbildningsanord-
narna så att de tillhandahåller målgruppen 
handlednings- och rådgivningstjänster i en-
lighet med målen att höja befolkningens ut-
bildningsnivå, samt att täcka kostnaderna för 
handledningen och rådgivningen. En stude-
rande anses sakna examen efter grundskole-
stadiet om han eller hon inte har avlagt någon 
examen efter grundskolestadiet innan läroav-
talet ingås. 

Till skillnad från yrkesinriktad tilläggsut-
bildning i läroanstaltsform ska prestationerna 
för prestationsfinansieringsandelen för läro-
avtalsutbildning inte viktas med finansie-
ringskoefficienterna enligt utbildningsområ-
det eller examen. Det årliga antalet prestatio-
ner fastställs på samma sätt som för basfi-
nansieringsandelen, dvs. som det samman-
lagda antalet prestationer viktade med de ko-
efficienter som beskrivs ovan. 

40 §. Effektivitetsfinansiering. I paragrafen 
föreskrivs det om bestämningsgrunderna för 
effektivitetsfinansieringsandelen. Förfrågan 
om studerandes välfärd, studerandes arbets-
livsrespons och hur många av de studerande 
som inlett utbildningen som avlagt examen 
ska användas som bestämningsgrunder för 
effektivitetsfinansieringsandelen. Syftet med 
effektivitetsfinansieringen är att fästa utbild-
ningsanordnarnas uppmärksamhet vid den 
förberedande utbildningens och examenstill-
fällenas kvalitet. Avsikten är att effektivitets-
finansieringsdelen ska tas i bruk först år 
2020, efter en övergångsperiod. De presta-
tioner som beaktas i effektivitetsfinansie-
ringsandelen utformas utifrån de svar på för-
frågan om studerandes välfärd som samlats 
in och den arbetslivsrespons som fåtts från 
studerande under kalenderåret före det år 
som föregår finansåret. Genom förordning av 
statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om 
de mätare som ska användas vid beräkningen 
av effektivitetsfinansieringsandelen och om 
sättet att beräkna denna andel. 
 
7 kap. Särskilda statsunderstöd 
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41 §. Statsunderstöd. I paragrafen före-
skrivs det om möjligheten att bevilja de an-
ordnare av utbildning och verksamhet som 
avses i 1 § statsunderstöd för inledande och 
utveckling av verksamhet samt försök som 
gäller sådan verksamhet, för behövliga speci-
aluppgifter i samband med verksamheten el-
ler för uppnående av utbildningspolitiska syf-
ten. I enlighet med principen om att undvika 
dubbelfinansiering ska finansiering inte kun-
na beviljas för ett sådant projekt eller sådan 
verksamhet som ligger till grund för att ut-
bildningsanordnaren beviljas t.ex. finansie-
ring som är beroende av prövning enligt 19 
eller 27 §. 

42 §. Statsunderstöd som beviljas för un-
dervisning på och i samiska samt vissa andra 
statsunderstöd. I 1 mom. föreskrivs det om 
beviljande, enligt vad som statsrådet faststäl-
ler genom förordning, av statsunderstöd för 
utbildning på samiska och i samiska. 

Enligt det föreslagna 2 mom. ska anordnare 
av verksamhet enligt gymnasielagen, inom 
ramen för det anslag som anvisats för ända-
målet i statsbudgeten, beviljas statsunderstöd 
för sådan undervisning i modersmål och i 
finska eller svenska som andra språk som 
kompletterar gymnasieutbildningen och ges 
elever med främmande språk som modersmål 
samt för stödjande av annan undervisning för 
dessa elever. 

Med stöd av 3 mom. ska även kommunen 
eller en registrerad förening kunna beviljas 
statsunderstöd för de kostnader som inom 
ramen för gränskommunsamarbetet orsakas 
av finska elevers skolgång i Sverige. Närma-
re bestämmelser om statsunderstöden utfär-
das genom förordning av statsrådet. 

Paragrafen motsvarar gällande bestämmel-
se i lagen om finansiering av undervisnings- 
och kulturverksamhet. Det att bestämmelser 
om understöd enligt paragrafen för gymna-
sieutbildning och yrkesutbildning finns i den 
nya finansieringslagen i stället för i lagen om 
finansiering av undervisnings- och kultur-
verksamhet medför inget behov av att ändra 
innehållet i statsrådets förordning om grun-
derna för statsunderstöd som beviljas för un-
dervisning på samiska och i samiska i den 
grundläggande utbildningen, gymnasiet och 
yrkesutbildningen (1769/2009) eller i under-
visningsministeriets förordning om grunder-

na för statsunderstöd som beviljas för kom-
pletterande undervisning i den grundläggan-
de utbildningen och gymnasieutbildningen 
för elever med främmande språk, samiska 
och romani som modersmål (1777/2009). 

43 §. Statsunderstöd för ordnande av fri-
stående examina som avläggs utan förbere-
dande utbildning. Enligt paragrafen ska så-
dana anordnare av fristående examina som 
inte får statsandel för utbildningen eller ord-
nandet av examina kunna få statsunderstöd 
för ordnande av examina i de fall där examen 
avläggs utan förberedande utbildning. Syftet 
med bestämmelsen är att examensavgifterna 
ska vara skäliga även i dessa fall. Examens-
anordnare som har tillstånd att ordna utbild-
ning ska få finansiering för anordnande av 
fristående examina som en del av den presta-
tionsfinansiering som föreskrivs i den före-
slagna lagen. Närmare bestämmelser om 
statsunderstödet ska få utfärdas genom för-
ordning av statsrådet. Innehållet i paragrafen 
motsvarar 44 § i gällande lag om finansiering 
av undervisnings- och kulturverksamhet. 

44 §. Tillämpning av statsunderstödslagen. 
Enligt paragrafen ska statsunderstödslagen 
tillämpas på statsunderstöd som beviljas, om 
inte något annat föreskrivs i den föreslagna 
lagen. Den föreslagna bestämmelsen motsva-
rar gällande bestämmelse. 
 
8 kap. Särskilda bestämmelser 

45 §. Statlig finansiering för förvärvs- och 
trafikpilotutbildning. I paragrafen föreskrivs 
det om statlig finansiering för utbildning som 
förbereder för förvärvs- och trafikpilotyrket. 
Trafikpilotutbildningen är inte utbildning en-
ligt examenssystemet utan den har finansie-
rats som annan än examensinriktad yrkesin-
riktad tilläggsutbildning under budgetmo-
mentet för särskilda yrkesläroanstalter. Un-
der momentet för särskilda yrkesläroanstalter 
i statsbudgeten har det särskilt reserverats en 
maximikvot för antalet studerandearbetsda-
gar för Suomen Ilmailuopisto. För år 2014 
beviljades Suomen Ilmailuopisto 10 423 stu-
derandearbetsdagar och sammanlagt 6 354 
505 euro. Suomen Ilmailuopisto har varit 
verksamt som en särskild yrkesläroanstalt, 
och på samma sätt som andra särskilda läro-
anstalters finansiering har dess finansiering 
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varit kalkylmässig, vilket innebär att finansi-
eringen inte täcker alla kostnader för anord-
nandet av utbildningen. När finansieringen 
av utbildning som inte leder till examen upp-
hör kan pilotutbildningen inte längre finansi-
eras utifrån de nuvarande finansieringsgrun-
derna. Enligt rambeslutet för statsfinanserna 
ska finansieringen av Suomen Ilmailuopisto 
dock tryggas som en del av finansieringen av 
den yrkesinriktade tilläggsutbildningen. 

Eftersom examina och examensdelar i fort-
sättningen ska utgöra prestationer för finan-
siering av yrkesinriktad tilläggsutbildning, 
lämpar sig inte pilotutbildningen som finan-
sieringsobjekt enligt principerna för finansie-
ring av yrkesinriktad tilläggsutbildning. Det 
föreslås därför en bestämmelse enligt vilken 
utbildning som förbereder för förvärvs- och 
trafikpilotyrket inte i fortsättningen ska fi-
nansieras genom finansiering som grundar 
sig på bas-, prestations- och effektivitetsfi-
nansieringsandelar, utan finansieringen tryg-
gas genom ett eget pris per studerandeår. Ge-
nom förordning av statsrådet utfärdas be-
stämmelser om beloppet av priset per stude-
randeår. Priset per studerandeår ska höjas 
med indexet för yrkesutbildning med iaktta-
gande av de förfaranden som föreskrivs i den 
föreslagna 6 § och med stöd av den. Priset 
per studerandeår kommer således att höjas i 
samma proportion som den finansiering av 
yrkesutbildning som bestämts i budgeten. 
Bestämmelser om priset utfärdas genom för-
ordning av statsrådet. Analogt med nuläget 
ska finansieringen inte vara kostnadsbaserad 
utan kalkylmässig, men de årliga variationer-
na i antalet prestationer avspeglas i finansie-
ringsbeloppet. Som prestationer för finansie-
ringen beaktas enligt förslaget studerande-
åren i fråga om vilka det antal som ligger till 
grund för finansieringen bestäms på basis av 
medelvärdet för de tre åren före det år som 
föregår finansåret. Studerandeåren beräknas 
enligt samma grunder som inom yrkesinrik-
tad tilläggsutbildning, men till ett studeran-
deår räknas alla de kalenderdagar då den stu-
derande har deltagit i utbildning. I statsbud-
geten bestäms det årliga maximala antalet 
studerandeår för förvärvs- och trafikpilotut-
bildningen. 

46 §. Utbetalning av finansiering. Det är 
meningen att utbetalningen av statsandelar 

ska skötas centraliserat av Servicecentret för 
statens ekonomi- och personalförvaltning. 
Bestämmelser om detta finns i 49 § i lagen 
om statsandel för kommunal basservice. Den 
föreslagna bestämmelsen motsvarar gällande 
bestämmelse. 

47 §. Avbrytande av utbetalning. I paragra-
fen föreskrivs det om statsbidragsmyndighe-
tens rätt att bestämma att utbetalningen av fi-
nansiering eller understöd som beviljas enligt 
den föreslagna lagen ska avbrytas. Bestäm-
melser om avbrytande av utbetalning behövs 
eftersom finansieringen till många delar ba-
serar sig på kvantiteter inom den faktiska 
verksamheten och eftersom det bland anord-
narna också finns många privata sam-
manslutningar och stiftelser vilkas verksam-
hetsförutsättningar kan förändras i och med 
omständigheterna och vilkas verksamhet ex-
empelvis av ekonomiska orsaker kan upphö-
ra helt och hållet. Exempelvis en särskild ut-
bildningsuppgift är en del av i paragrafen av-
sedd verksamhet som ligger till grund för fi-
nansieringen. Utbetalningen av finansiering 
ska kunna avbrytas, om utbildningsanordna-
ren upphör med sin särskilda utbildnings-
uppgift. Utbildningsanordnaren ska inte ha 
rätt att få finansiering efter det att den verk-
samhet som ligger till grund för finansiering-
en har upphört. Den föreslagna bestämmel-
sen motsvarar gällande bestämmelse. 

48 §. Rättelseposter som inte betalas eller 
återkrävs. Enligt paragrafen ska en sådan rät-
telsepost för en enskild utbildningsanordnare 
som understiger 2 000 euro och baserar sig 
på ett beslut som fattats med stöd av den fö-
reslagna lagen inte betalas eller återkrävas. 
Den föreslagna bestämmelsen motsvarar med 
vissa tekniska korrigeringar den gällande be-
stämmelsen. 

49 §. Statsbidragsmyndighet. I paragrafen 
föreskrivs det om behörighetsfördelningen 
mellan olika statsbidragsmyndigheter. Behö-
riga myndigheter är enligt förslaget antingen 
undervisnings- och kulturministeriet, region-
förvaltningsverket eller Utbildningsstyrelsen. 

Enligt 1 mom. ska regionförvaltningsverket 
vara statsbidragsmyndighet i ärenden som 
gäller beviljande av statsunderstöd för un-
dervisning på och i samiska. 

I 2 mom. anges de ärenden där Utbild-
ningsstyrelsen ska vara statsbidragsmyndig-
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het, exempelvis ärenden som gäller statsun-
derstöd för funktionell utveckling av under-
visningen samt ärenden som avses i 42 § 2 
och 3 mom. 

Enligt 3 mom. ska undervisnings- och kul-
turministeriet vara statsbidragsmyndighet i 
andra ärenden som avses i den föreslagna la-
gen. Närmare bestämmelser om behörighets-
fördelningen ska få utfärdas genom förord-
ning av statsrådet. 

50 §. Tillställande av uppgifter. I 1 mom. 
föreskrivs det analogt med motsvarande be-
stämmelse i lagen om finansiering av under-
visnings- och kulturverksamhet om tillstäl-
lande av de uppgifter som behövs för be-
stämmandet av finansiering. I momentet fö-
reskrivs det också om inlämnande av kost-
nadsuppgifter, trots att de enligt den före-
slagna lagen inte direkt ska användas för att 
bestämma grunden för finansiering. 

Enligt 2 mom. ska examenskommissioner 
och anordnare av fristående examina tillställa 
statsbidragsmyndigheten de uppgifter som 
behövs för att bestämma finansieringen. 

I 3 mom. bestäms enligt förslaget om ut-
bildningsanordnarens skyldighet att tillställa 
prestationerna som används som grund för 
finansieringen till statsbidragsmyndigheten 
inom den lagstadgade tiden. Närmare be-
stämmelser om tidpunkten för tillställandet 
av uppgifterna utfärdas genom förordning av 
statsrådet. 

Närmare bestämmelser om tillställandet av 
uppgifter kan utfärdas genom förordning av 
statsrådet. 

51 §. Granskning av uppgifter. Paragrafen 
motsvarar det som i 58 § i gällande lag om 
finansiering av undervisnings- och kultur-
verksamhet föreskrivs om granskning av 
uppgifter. 

52 §. Förhandlingsförfarande. I paragrafen 
föreskrivs det om förhandlingsförfarande i 
vissa situationer. Undervisnings- och kultur-
ministeriet ska förhandla med Finlands 
Kommunförbund rf om det anslag som i 
budgeten för följande finansår upptas för den 
finansiering som avses i den föreslagna la-
gen. Undervisnings- och kulturministeriet 
ska också förhandla med Finlands Kommun-
förbund rf om tillställandet av uppgifter som 
behövs för att bestämma och fastställa finan-
sieringen. 

53 §. Ändringssökande. Enligt 1 mom. får 
ändring i ett beslut som gäller statsunderstöd 
sökas enligt statsunderstödslagen. Den före-
slagna bestämmelsen motsvarar den gällande 
bestämmelsen i 60 § 4 mom. i lagen om fi-
nansiering av undervisnings- och kulturverk-
samhet. 

Enligt 2 mom. får man begära omprövning 
i andra beslut än sådana som gäller statsun-
derstöd i enlighet med förvaltningslagen 
(434/2003). Bestämmelser om förfarandet 
vid begäran om omprövning finns i 7 a kap. i 
förvaltningslagen. Den föreslagna bestäm-
melsen motsvarar delvis den gällande be-
stämmelsen i 60 § 1 mom. i lagen om finan-
siering av undervisnings- och kulturverk-
samhet. Begäran om omprövning riktas på 
motsvarande sätt som för närvarande till 
statsbidragsmyndigheten som fattat beslutet. 
Den föreslagna nya bestämmelsen skulle 
dock inte innehålla ett undantag till tids-
fristen för framförande av begäran om om-
prövning enligt förvaltningslagen och där-
med föreslås att tidsfristen för begäran om 
omprövning förkortas från tre månader till 30 
dagar i enlighet med förvaltningslagen. 

Enligt gällande 60 § 1 mom. i lagen om fi-
nansiering av undervisnings- och kulturverk-
samhet får rättelse yrkas på i alla andra beslut 
som fattats med stöd av ifrågavarande lag än 
sådana som gäller statsunderstöd. Begäran 
om omprövning lämpar sig därmed bra för 
ärendegrupper där man rutinmässigt beslutar 
om många liknande ärenden och motivering-
arna till besluten kan vara kortfattade. Beslut 
om återkrav bygger däremot redan i första 
skedet av förvaltningsförfarandet på en om-
fattande och grundlig utredning och besluten 
motiveras i detalj. I det skede när ändring 
söks handlar det därför i regel om olika åsik-
ter om tolkningen av lagen, varvid en begä-
ran om omprövning inte ger mervärde i 
handläggningen av ärendet utan kan i onödan 
fördröja att ärendet kan tas upp i domstol för 
avgörande. Därmed föreslås att i 2 mom. fö-
reskrivs att omprövning inte får begäras i be-
slut som gäller återkrav av betalning enligt 
55 §. 

Enligt 2 mom. får omprövning inte heller 
begäras i beslut som gäller beviljande av fi-
nansiering till den del som beslutet omfattar 
antalet prestationer som ska beaktas. Under-
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visnings- och kulturministeriet fastställer an-
talet prestationer som beaktas som grund för 
finansieringen med ett beslut som är separat 
från finansieringsbeslutet och i det kan ut-
bildningsanordnaren separat söka ändring. I 
beslutet om beviljande av finansiering an-
vänds prestationsantal som grundar sig på det 
tidigare beslutet om fastställande av presta-
tioner, varvid det är motiverat att inte tillåta 
besvär i fråga om prestationsantalen i sam-
band med finansieringsbeslutet. 

I 3 mom. bestäms enligt förslaget om sö-
kande av ändring hos förvaltningsdomstolen 
och högsta förvaltningsdomstolen. Enligt den 
föreslagna bestämmelsen får ändring sökas i 
ett beslut som har fattats med anledning av 
en begäran om omprövning enligt 2 mom. 
samt ett beslut om återkrav av finansiering 
enligt 55 § genom besvär hos förvaltnings-
domstolen enligt förvaltningsprocesslagen 
(586/1996). Enligt gällande 60 § 2 mom. i 
lagen om finansiering av undervisnings- och 
kulturverksamhet får ändring i ett beslut som 
har fattats med anledning av ett rättelseyr-
kande sökas genom besvär enligt förvalt-
ningsprocesslagen. Enligt gällande 7 § i för-
valtningsprocesslagen kan besvär över beslut 
av ministerier anföras hos högsta förvalt-
ningsdomstolen. Riksdagen behandlar dock 
regeringens proposition till riksdagen med 
förslag till granskning av bestämmelserna om 
sökande av ändring i vissa förvaltningsären-
den (RP 230/2014), där det föreslås att 7 § i 
förvaltningsprocesslagen ändras så att änd-
ring i ett ministeriums beslut får sökas ge-
nom besvär till förvaltningsdomstolen i stäl-
let för högsta förvaltningsdomstolen. Be-
stämmelsen som föreslås i 3 mom. motsvarar 
därmed den nya huvudregeln som föreslås i 
förvaltningsprocesslagen där förvaltnings-
domstolen är den första besvärsinstansen i 
fråga om ministeriernas beslut. 

I regeringens proposition med förslag till 
granskning av bestämmelserna om sökande 
av ändring i vissa förvaltningsärenden som 
behandlas av riksdagen föreslås också att be-
svärstillståndssystemet för besvär som riktas 
till högsta förvaltningsdomstolen utvidgas. I 
3 mom. föreslås därför en bestämmelse om 
att besvär i andra beslut av förvaltningsdom-
stolen än sådana som gäller återkrav av fi-
nansiering får anföras endast om högsta för-

valtningsdomstolen beviljas besvärstillstånd. 
Besvärstillståndet skulle dock inte gälla rät-
ten att söka ändring i ett beslut av förvalt-
ningsdomstolen som gäller återkrav av finan-
siering, utan ändring i dessa beslut kan alltid 
sökas hos högsta förvaltningsdomstolen i en-
lighet med förvaltningsprocesslagen. 

I 4 mom. bestäms enligt förslaget om verk-
ställandet av ett beslut om beviljande av fi-
nansiering utan laga kraft om inte besvärs-
myndigheten bestämmer annat. Enligt 31 § i 
förvaltningsprocesslagen får ett beslut i vil-
ket ändring kan sökas genom besvär inte 
verkställas innan det har vunnit laga kraft. 
Enligt förvaltningsprocesslagen kan ett beslut 
dock verkställas innan det har vunnit laga 
kraft, om så stadgas i lag eller förordning. Ett 
beslut om beviljande av finansiering kan vara 
utan laga kraft på grund av att besvär om ett 
beslut om rättelseyrkande i fråga om presta-
tionsantalet har anförts hos förvaltningsdom-
stolen. Ett beslut om beviljande av finansie-
ring kan vara utan laga kraft också på grund 
av att besvärstiden för ett beslut om rättelse-
yrkande inte gått ut när den beviljade finan-
sieringen ska betalas ut eller besvär om be-
slutet har anförts. Det skulle dock strida mot 
intresset hos den utbildningsanordnare som 
tar emot finansiering att finansieringsbeslutet 
inte skulle kunna verkställas, dvs. att finansi-
eringen inte skulle kunna betalas ut, om be-
slutet ännu är utan laga kraft. Den föreslagna 
bestämmelsen om verkställandet av beslut 
utan laga kraft gäller endast beslut om bevil-
jande av finansiering, men inte beslut om 
återkrav av finansiering. 

54 §. Betalning av utebliven finansiering. I 
paragrafen bestäms enligt förslaget om skyl-
digheten att betala utebliven finansiering. En-
ligt det föreslagna 1 mom. ska utebliven fi-
nansiering betalas om det inom fem år efter 
att den föreskrivna tidsfristen för rättelseyr-
kande gått ut kommer fram uppgifter som 
påverkar finansieringens belopp som utbild-
ningsanordnaren inte kände till. Innehållet i 
paragrafen motsvarar 61 § 1 mom. i gällande 
lag om finansiering av undervisnings- och 
kulturverksamhet. Bestämmelsen tillämpas 
inte i en sådan situation där utbildningsan-
ordnaren upptäcker ett sådant fel i uppgifter 
som anmälts som grunder för fastställande av 
finansieringen som utbildningsanordnaren 
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har känt till eller borde ha känt till och finan-
sieringen skulle ändras till utbildningsanord-
narens fördel. 

Utebliven finansiering fastställs genom att 
uppgifter som används som grund för fast-
ställande av finansieringen som tidigare sak-
nats beaktas och genom att beräkna finansie-
ringen på nytt för ifrågavarande finansår. På 
betalning av en utebliven förmån tillämpas i 
övrigt bestämmelserna om rättelse av sakfel i 
50 § i förvaltningslagen, enligt vilken ett be-
slut kan rättas till en parts nackdel endast 
med partens samtycke, om felet inte orsakats 
av partens eget förfarande. I det proportionel-
la finansieringssystemet innebär ökande av 
beloppet på en utbildningsanordnares finan-
siering på basis av prestationer som saknats 
vanligtvis att övriga anordnare betalats för 
mycket finansiering under ifrågavarande fi-
nansår. Finansiering som beviljats övriga ut-
bildningsanordnare återkrävs i regel dock 
inte om finansieringen som beviljats en ut-
bildningsanordnare korrigeras enligt denna 
paragraf. 

Enligt den föreslagna bestämmelsen i 1 
mom. beaktas utebliven finansiering vid be-
viljande av finansiering för nästa möjliga fi-
nansår. Nästa möjliga finansår är det år för 
vilket finansieringsbeslut inte ännu fattats. 
Finansiering som ska betalas enligt denna pa-
ragraf som uteblivit under föregående finans-
år avdras från finansieringen för ifrågavaran-
de finansår innan finansieringen fördelas på 
grund-, prestations- och effektivitetsfinansie-
ringsandelarna. 

I 2 mom. bestäms enligt förslaget om när 
skyldigheten att betala utebliven finansiering 
upphör. Enligt den föreslagna bestämmelsen 
betalas inte utebliven finansiering om uppgif-
terna som avses i 1 mom. kommer fram sena-
re än fem år efter utgången av det finansår 
som uppgifterna gäller. Till exempel kan fi-
nansiering som beviljas för 2017 korrigeras 
på basis av nya uppgifter som kommer fram 
före slutet av 2022. Med uppgifter som 
kommer fram avses den tidpunkt när uppgif-
ten kommit till statsbidragsmyndighetens 
kännedom eller borde ha kommit till statsbi-
dragsmyndighetens kännedom. Den före-
slagna bestämmelsen innebär ett undantag till 
bestämmelsen i 52 § i förvaltningslagen, en-
ligt vilken initiativet ska tas eller yrkandet på 

rättelse av ett fel framställas inom fem år från 
det att beslutet fattades. Bestämmelsen mot-
svarar till sakinnehållet 63 § i gällande lag 
om finansiering av undervisnings- och kul-
turverksamhet. Jämfört med gällande be-
stämmelse preciseras bestämmelsens formu-
lering dock så att beräknandet av tidsfristen 
när betalningsskyldigheten upphör binds till 
slutet av det finansår som uppgifterna om 
den beviljade finansieringen gäller och inte 
till slutet av det finansår när förmånen borde 
ha betalats. 

Enligt det föreslagna 3 mom. ska utebliven 
finansiering beaktas vid beviljande av finan-
siering för nästa möjliga finansår. Nästa möj-
liga finansår är det år för vilket finansie-
ringsbeslut inte ännu fattats. Finansiering 
som ska betalas enligt denna paragraf som 
uteblivit under föregående finansår avdras 
från finansieringen för ifrågavarande finansår 
innan finansieringen fördelas på grund-, pre-
stations- och effektivitetsfinansieringsande-
larna. Den föreslagna bestämmelsen tilläm-
pas förutom i situationer som avses i 54 § i 
lagen även på utebliven finansiering som be-
talas på basis av rättelseyrkande eller besvär 
som gäller ett beslut om finansiering. . I det 
proportionella finansieringssystemet innebär 
ökande av beloppet på en utbildningsanord-
nares finansiering att övriga anordnare beta-
lats för mycket finansiering under ifrågava-
rande finansår. Finansieringsposter som beta-
las retroaktivt tas dock enligt förslaget i be-
aktande vid beviljande av finansiering nästa 
möjliga finansår eftersom det inte är motive-
rat att ändra finansieringen som redan bevil-
jats alla utbildningsanordnare för finansåret 
för att korrigera utebliven finansiering för en 
viss utbildningsanordnare. 

55 §. Återbetalning och återkrav av finan-
siering. I paragrafen föreskrivs om återbetal-
ning av finansiering som beviljats utan 
grund. Enligt den föreslagna bestämmelsen 
ska statsbidragsmyndigheten ålägga den till 
ett för stort belopp utbetalade finansieringen 
att bli föremål för återkrav om en utbild-
ningsanordnare har fått grundlös finansiering 
med stöd av ifrågavarande lag. Den föreslag-
na bestämmelsen motsvarar i sak bestämmel-
sen i 62 § 1 mom. om återbetalning av en 
grundlös förmån i gällande lag om finansie-
ring av undervisnings- och kulturverksamhet. 



 RP 310/2014 rd  
  

 

86 

I 50 § i förvaltningslagen bestäms om rät-
telse i sakfel i ett beslut. Enligt ifrågavarande 
bestämmelse kan en myndighet undanröja ett 
oriktigt beslut som den har fattat och avgöra 
saken på nytt, bland annat om beslutet grun-
dar sig på en klart oriktig eller bristfällig ut-
redning eller på uppenbart oriktig tillämp-
ning av lag. Rättelse till en parts nackdel för-
utsätter enligt förvaltningslagen att parten 
samtycker till rättelsen. Samtycke behövs 
dock inte, om felet är uppenbart och det har 
orsakats av partens eget förfarande. Därmed 
kan undervisnings- och kulturministeriet kor-
rigera beviljad finansiering till utbildnings-
anordnarens nackdel och återkräva finansie-
ring som betalats till för stort belopp om ut-
bildningsanordnaren lämnat bristfälliga eller 
felaktiga uppgifter på basis av vilka finansie-
ringen beviljats. Om rättelse av skriv- och 
räknefel bestäms i 51 § i förvaltningslagen. 
Enligt ifrågavarande bestämmelse ska en 
myndighet rätta uppenbara skriv- eller räkne-
fel eller andra jämförbara klara fel i sitt be-
slut. Ett fel får dock inte rättas, om rättelsen 
leder till ett resultat som är oskäligt för en 
part och felet inte har föranletts av partens 
förfarande. Med andra ord kan eventuella 
räknefel i beräknandet av finansieringen kor-
rigeras med stöd av 51 § i förvaltningslagen 
även till partens nackdel utan samtycke. 

I 2 mom. föreskrivs enligt förslaget om 
skälighet i fråga om återkrav. Enligt den fö-
reslagna bestämmelsen kan man helt eller 
delvis avstå från återkrav om det belopp som 
återkrävs är ringa eller om återkravet eller 
räntekravet enligt 56 § anses oskäligt. Be-
stämmelsen motsvarar i sak bestämmelsen i 
62 § 2 mom. i gällande lag om finansiering 
av undervisnings- och kulturverksamhet, 
men bestämmelsens formulering preciseras 
så att skälighet kan gälla beloppet som åter-
krävs helt eller delvis. 

I 3 mom. föreslås en bestämmelse om tids-
fristen för beslut om återkrav. Enligt den fö-
reslagna bestämmelsen ska statsbidragsmyn-
digheten fatta beslut om återkrav senast inom 
fem efter utgången av det finansår som åter-
kravet av den beviljade finansieringen omfat-
tar. Till exempel ska beslut om återkrav av 
finansiering som beviljats för 2017 göras före 
utgången av 2022. Tidsfristen gäller beslut 
om återkrav som fattas av statsbidragsmyn-

digheten. Om statsbidragsmyndigheten fattat 
beslutet inom den tidsfrist som föreskrivs i 
paragrafen men beslutet om återkrav på 
grund av ändringssökande vinner laga kraft 
först efter att tidsfristen gått ut, kan finansie-
ring som betalats till för stort belopp återkrä-
vas på basis av ett lagakraftvunnet beslut av 
besvärsinstansen. 

Bestämmelsen som föreslås i 3 mom. inne-
bär ett undantag till bestämmelsen i 52 § i 
förvaltningslagen, enligt vilken initiativet ska 
tas eller yrkandet på rättelse av ett fel fram-
ställas inom fem år från det att beslutet fatta-
des. Den föreslagna bestämmelsen motsvarar 
i sak bestämmelsen i 63 § i gällande lag om 
finansiering av undervisnings- och kultur-
verksamhet. Jämfört med gällande bestäm-
melse preciseras bestämmelsens formulering 
dock så att beräknandet av tidsfristen för be-
slut om återkrav binds till slutet av det fi-
nansår som återkravet av beviljad finansie-
ring gäller och inte till slutet av det finansår 
när den återkrävda förmånen betalats. 

56 §. Ränta, dröjsmålsränta och kvittning. 
Skyldigheten att betala ränta vid återbetal-
ning eller återkrav inträder den dag då finan-
sieringen eller en del av den har betalats till 
utbildningsanordnaren. Ränta ska betalas 
fram till den dag då finansieringen återbeta-
las, och högst fram till den förfallodag som 
undervisnings- och kulturministeriet angett 
för återbetalningen av finansieringen. Enligt 
paragrafen ska utbildningsanordnaren betala 
dröjsmålsränta om utbildningsanordnaren 
inte har fullgjort sin återbetalningsskyldighet 
inom den tid som undervisnings- och kultur-
ministeriet fastställt. Paragrafen motsvarar 
delvis 56 och 57 § i universitetslagen. 

57 §. Tillämpning av vissa bestämmelser i 
lagen om statsandel för kommunal basservi-
ce. I paragrafen föreskrivs det om till vilka 
delar lagen om statsandel för kommunal bas-
service ska tillämpas på verksamheterna en-
ligt den föreslagna lagen. Analogt med gäl-
lande lag om finansiering av undervisnings- 
och kulturverksamhet hänvisas det till föl-
jande bestämmelser i lagen om statsandel för 
kommunal basservice: bestämmelsen om nya 
och mera omfattande statsandelsåligganden, 
bestämmelsen om bestämmande av kommu-
nens invånarantal vilken behövs när kommu-
nens betalningsandel per invånare och fjärr-
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ortskoefficient bestäms, samt bestämmelsen 
om regionförvaltningsverkets behörighet att 
förelägga vite i en situation där en kommun, 
en samkommun eller en utbildningsanordna-
re vid ordnandet av statsandelsåligganden har 
underlåtit att uppfylla en förpliktelse om vil-
ken det föreskrivs eller bestäms i lag eller 
med stöd av lag. De bestämmelser i lagen om 
statsandel för kommunal basservice som 
gäller beviljande av statsandel och finansie-
ring vid ändring i kommunindelningen samt 
bestämmande av statsandelarna och finansie-
ringen när en kommuns område delas ska 
inte längre tillämpas på finansiering som av-
ses i den föreslagna lagen, eftersom det före-
slås att det föreskrivs särskilt om hur finansi-
eringen bestäms när nya utbildningsanordna-
re uppkommer och gamla slås samman. 
 
9 kap. Ikraftträdande- och över-

gångsbestämmelser 

58 §. Ikraftträdande. I 1 mom. finns en be-
stämmelse om lagens ikraftträdande. Enligt 2 
mom. tillämpas lagen första gången på finan-
siering som beviljas för finansåret 2017. 

I 3 mom. föreskrivs enligt förslaget om in-
förandet av indexjusteringarna enligt 5 § i la-
gen. Enligt den föreslagna bestämmelsen till-
lämpas indexhöjningen första gången vid be-
slut för finansåret 2017 om anslaget i stats-
budgeten som avses i 3 § 1 mom. i lagen. På 
motsvarande sätt görs indexhöjningarna av 
grundpriset för inkvartering och grundpriset 
för en särskild utbildningsuppgift inom spe-
cialundervisningen som avses i 6 § i finansie-
ringen för finansåret 2017. Den första index-
höjningen motsvarar enligt bestämmelserna i 
5 § ökningen i kostnadsnivån år 2014. 

Enligt 3 mom. tillämpas indexhöjningen 
första gången på de kalkylerade poster som 
avses i 4 § 3 och 4 mom. i lagen finansåret 
2018. Ifrågavarande kalkylerade poster är be-
stämda i lag eller avsedda att bestämmas på 
2017 års nivå och därmed görs inte en index-
höjning av ifrågavarande poster ännu för fi-
nansåret 2017. 

Enligt 4 mom. tillämpas 10 § i lagen inte 
på studerande som börjat avlägga examen in-
nan lagen träder i kraft. I 10 § i lagen anges 
de tidsgränser inom vilka en studerande kan 
beaktas som grund för basfinansieringen. 

Tidsgränserna ska inte tillämpas på de stude-
rande som börjat avlägga examen innan la-
gen träder i kraft eftersom det inte är motive-
rat att sådana begränsningar tillämpas retro-
aktivt. Om begränsningarna tillämpades ret-
roaktivt skulle det krävas betydande admi-
nistrativa arbetsinsatser, eftersom det då 
skulle gälla att för varje enskild studerande 
fastställa i hur många år han eller hon allt-
jämt ska kunna beaktas som grund för finan-
sieringen. 

Enligt det föreslagna 5 mom. tillämpas 50 
§ 2 mom. i lagen redan från den 1 maj 2015. 

59 §. Övergångsbestämmelser om beräk-
ning av studerandeår och gymnasiets läro-
kurs inom gymnasieutbildningen. I paragra-
fen anges det år och den viktkoefficient som 
ska användas åren 2017 och 2018 och 2020 
vid beräkningen av studerandeår och gymna-
siets lärokurs som används vid finansiering-
en. 

60 §. Övergångsbestämmelser om finansie-
ring som är beroende av prövning och finan-
sieringsandelar för gymnasieutbildningen. I 
1 mom. föreskrivs det om en större andel för 
finansiering som är beroende av prövning för 
åren 2017—2021. I 2—4 mom. föreskrivs 
det om hur finansieringen fördelas på finan-
sieringsandelar åren 2017—2019. 

61 §. Övergångsbestämmelser om finansie-
ringsandelar för grundläggande yrkesutbild-
ning i läroanstaltsform. I 62 § föreslås en 
övergångsbestämmelse som gäller fördel-
ningen av finansieringsandelarna inom 
grundläggande yrkesutbildning i läroanstalts-
form. Det föreslås att basfinansieringens an-
del ska vara större under de första åren efter 
införandet av det nya finansieringssystemet 
och att andelarna för prestationsfinansiering 
och effektivitetsfinansiering ska höjas suc-
cessivt så att den fördelning av finansierings-
andelarna som anges i 20 § används fullt ut 
första gången när finansiering beviljas för fi-
nansåret 2021. År 2017 är basfinansierings-
andelen enligt förslaget 86 procent, presta-
tionsfinansieringsandelen 10 procent och ef-
fektivitetsfinansieringsandelen fyra procent. 
Finansåret 2018 ska basfinansieringsandelen 
utgöra 81 procent, prestationsfinansierings-
andelen 15 procent och effektivitetsfinansie-
ringsandelen 4 procent. Finansåret 2019 ska 
basfinansieringsandelen utgöra 71 procent, 
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prestationsfinansieringsandelen 25 procent 
och effektivitetsfinansieringsandelen fyra 
procent. Finansåret 2020 ska basfinansie-
ringsandelen utgöra 59 procent och presta-
tionsfinansieringsandelen 35 procent. År 
2020 ska effektivitetsfinansieringsandelen 
följa 19 § 1 mom., dvs. utgöra 6 procent. 

62 §. Beräkningen av studerandeår finans-
åren 2017 och 2018 inom den grundläggan-
de yrkesutbildningen i läroanstaltsform. I pa-
ragrafen föreslås en övergångsbestämmelse 
som gäller beräkningen av studerandeåren 
inom den grundläggande yrkesutbildningen i 
läroanstaltsform vid beviljande av finansie-
ring för finansåren 2017 och 2018. Över-
gångsbestämmelsen behövs eftersom uppgif-
terna om de faktiska studerandeåren för åren 
2015 och 2016 enligt lagbestämmelserna ska 
användas som grund för finansieringen för 
finansåren 2017 och 2018. För de åren finns 
det dock inte några uppgifter om studerande-
åren enligt den nya lagen, och därför ersätts 
studerandeåren kalkylmässigt utifrån de upp-
gifter om antalet studerande som samlats in 
enligt gällande finansieringssystem. 

Det föreslagna 1 mom. innebär en avvikel-
se från den beräkning av studerandeåren som 
föreslås enligt 21 och 22 §. Enligt det före-
slagna momentet ska det genomsnittliga an-
talet studerande användas som det antal stu-
derande som avses i 22 § 2 mom. när finansi-
ering beviljas för finansåren 2017 och 2018. 
Också för 22 § 3 och 4 mom. gäller att det 
genomsnittliga antalet studerande som fått 
specialundervisning ska användas som det i 
de momenten avsedda antal studerandeår för 
studerande som fått specialundervisning. En-
ligt 22 § 3 mom. beaktas som prestationer de 
studerandeår som fullgjorts av specialstude-
rande som avlägger en yrkesinriktad grund-
examen enligt lagen om grundläggande yr-
kesutbildning, och i 4 mom. i den paragrafen 
anges det när ett studerandeår anses ha full-
gjorts av en studerande som får specialun-
dervisning. Enligt gällande finansieringssy-
stem samlas uppgifterna om studerande som 
fått specialundervisning in enligt situationen 
under beräkningsdagarna. Med beaktande av 
den föreslagna övergångsbestämmelsen kan 
följaktligen den definition av studerande som 
får specialundervisning som gäller enligt 22 

§ 4 mom. inte tillämpas när finansiering be-
viljas för finansåren 2017 och 2018. 

Det föreslagna 2 mom. innebär en avvikel-
se från den beräkning av studerandeåren som 
enligt 26 § föreslås för utbildning som ordnas 
på grund av en särskild utbildningsuppgift 
inom specialundervisning. Enligt den före-
slagna bestämmelsen ska det genomsnittliga 
antalet studerande användas som det antal 
studerandeår som avses i 26 § 2 mom. när fi-
nansiering beviljas för finansåren 2017 och 
2018. På motsvarande sätt ska som antalet 
studerandeår för studerande som är berätti-
gade till förhöjningarna enligt 26 § 2 mom. 
användas det genomsnittliga antal studerande 
berättigade till motsvarande förhöjningar en-
ligt de bestämmelser som gällde vid ikraft-
trädandet av lagen. Enligt gällande finansie-
ringssystem samlas uppgifterna om studeran-
de som fått specialundervisning samt uppgif-
terna om studerande som är berättigade till 
dessa förmåner in enligt situationen under 
beräkningsdagarna. Med beaktande av den 
föreslagna övergångsbestämmelsen kan följ-
aktligen den definition av studerande är be-
rättigade till förhöjningarna som gäller enligt 
25 § 2 mom. inte tillämpas när finansiering 
beviljas för finansåren 2017 och 2018. 

Det föreslagna 3 mom. innebär en avvikel-
se från den beräkning av studerandeåren som 
föreslås enligt 28 § när det gäller beviljande 
av inkvarteringsfinansiering. Enligt den före-
slagna bestämmelsen gäller att när finansie-
ring beviljas för finansåren 2017 och 2018 
ska som antalet studerandeår för studerande 
som fått förmåner enligt 28 § användas det 
genomsnittliga antal studerande berättigade 
till motsvarande förmåner enligt de bestäm-
melser som gällde vid ikraftträdandet av la-
gen. Enligt gällande finansieringssystem 
samlas uppgifterna om studerande som fått 
inkvarteringsförmån in enligt situationen un-
der beräkningsdagarna. Med beaktande av 
den föreslagna övergångsbestämmelsen kan 
följaktligen den definition av studerande som 
är berättigade till förmånerna som gäller en-
ligt 28 § 2 mom. inte tillämpas när finansie-
ring beviljas för finansåren 2017 och 2018. 

I det föreslagna 4 mom. anges vad som i 1-
3 mom. avses med genomsnittligt antal stu-
derande. Med genomsnittligt antal studeran-
de avses enligt den föreslagna bestämmelsen 
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det viktade medelvärdet av det antal stude-
rande den 20 januari och den 20 september 
som beaktas som grund för finansieringen, 
och då så att antalet studerande i januari vik-
tas med talet 7/12 och antalet studerande i 
september med talet 5/12. Bestämmelsen om 
beräkning av det genomsnittliga antalet stu-
derande motsvarar regleringen av beräkning-
en av det genomsnittliga antalet studerande i 
enlighet med gällande lag om finansiering av 
undervisnings- och kulturverksamhet. 

Enligt 22 § 4 mom. i lagen jämförs de fak-
tiska antalen studerandeår med antalet stude-
randeår enligt tillståndet att ordna utbildning 
och enligt 26 § 4 mom. i lagen med antalet 
studerandeår för utbildning som ordnas på 
basis av en särskild utbildningsuppgift inom 
specialundervisningen enligt tillståndet att 
ordna utbildning. Vid beviljande av finansie-
ring för finansåren 2017 och 2018 används i 
jämförelsen tillstånden för att ordna utbild-
ning för ifrågavarande finansår där de maxi-
mala antalen studerande bestäms samt åren 
2015 och 2016 de faktiska genomsnittliga 
studerandeantalen. De genomsnittliga stude-
randeantalen och studerandeåren enligt till-
stånden att ordna utbildning är inte direkt in-
bördes jämförbara och därmed föreslås att 
antalen studerandeår enligt tillstånden om-
vandlas till jämförbara med de genomsnittli-
ga studerandeåren med hjälp av en koeffici-
ent. Enligt den föreslagna bestämmelsen i 5 
mom. omvandlas antalen studerandeår enligt 
tillstånden att ordna utbildning som avses i 
22 § 4 mom. och 26 § 4 mom. i lagen till ge-
nomsnittliga studerandeantal genom att anta-
let studerandeår multipliceras med 1,074. 
Koefficienten som används har bestämts så 
att de 1 095 kalenderdagar som ingår i tre to-
tala studerandeår på 365 kalenderdagar delats 
med de kalenderdagar som ingår i yrkesinrik-
tade grundexamens typiska längd. Yrkesin-
riktade grundexamens typiska längd har upp-
skattats till en tidsperiod på tre år som börjar 
i mitten av augusti och slutar i slutet av maj, 
varvid ifrågavarande tidsintervall omfattar 
totalt 1 020 kalenderdagar. 

63 §. Beaktande av examensdelar och 
handledande utbildningsdelar i grundläg-
gande yrkesutbildning i läroanstaltsform fi-
nansåren 2019 och 2020. Det föreslås en 
övergångsbestämmelse som gäller hur exa-

mensdelar och utbildningsdelar i en handle-
dande utbildning ska beaktas som beräk-
ningsgrund för grundläggande yrkesutbild-
ning i läroanstaltsform när finansiering bevil-
jas för finansåren 2019 och 2020. Enligt för-
slaget ska examensdelar och utbildningsdelar 
som avlagts 2017 beaktas som prestationer 
när finansiering beviljas för finansåret 2019. 
Det årliga medelvärdet av examensdelar och 
utbildningsdelar som avlagts 2017 och 2018 
ska beaktas som prestationer när finansiering 
beviljas för finansåret 2020. 

Den föreslagna övergångsbestämmelsen 
innebär en avvikelse från 23 § 1 mom., enligt 
vilket det årliga medelvärdet av de faktiska 
prestationerna under de tre åren före det år 
som föregår finansåret ska beaktas som pre-
stationer som utgör beräkningsgrunder för 
prestationsfinansieringen. Den föreslagna 
övergångsbestämmelsen behövs eftersom de 
faktiska prestationerna för 2015—2017 an-
nars skulle användas som prestationer för fi-
nansåret 2019 och analogt de faktiska presta-
tionerna för 2016—2018 som prestationer för 
finansåret 2020. För åren 2015—2016 finns 
det dock inte några tillförlitliga uppgifter om 
avlagda examensdelar eller utbildningsdelar i 
en handledande utbildning. 

64 §. Beaktande av dem som saknar exa-
men efter grundskolestadiet inom grundläg-
gande yrkesutbildning i läroanstaltsform. 
Enligt 23 § 4 mom. ska som prestationer be-
aktas examina samt yrkesinriktade examens-
delar som avlagts av studerande som saknat 
examen efter grundskolestadiet när utbild-
ningen inleddes. För närvarande finns det 
dock inte några tillförlitliga uppgifter om ex-
amina och examensdelar som avlagts av dem 
som saknat examen efter grundskolestadiet. 
För examina som avlagts åren 2013—2016 
har Statistikcentralen däremot material och 
utifrån det kan man kalkylmässigt fastställa 
hur stora procentuella andelar de som saknar 
examen efter grundskolestadiet som avlagt 
examen utgör av alla som avlagt examen 
ifrågavarande år. 

När examina som avlagts åren 2013-2016 
används som grund för fastställande av fi-
nansieringen ska enligt den föreslagna över-
gångsbestämmelsen inte antalet examina som 
avlagts av dem som saknar examen på andra 
stadiet viktas med en utbildningsnivåkoeffi-
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cient utan i stället ska den koefficienten an-
vändas för att vikta det antal examina som 
motsvarar den relativa andel som de som 
saknar examina efter grundskolestadiet som 
avlagt examen det aktuella året utgör av alla 
som avlagt examen det aktuella året. Till ex-
empel när examina som avlagts år 2013 an-
vänds som grund för finansieringen beräknas 
prestationerna som avses i 23 § 4 mom. i la-
gen på basis av övergångsbestämmelsen så 
att det totala antalet examina som avlagts år 
2013 multipliceras med den relativa andel av 
alla som avlagt examina som de som avlagt 
examina ifrågavarande år och saknar exami-
na efter grundstadiet utgör. Antalet prestatio-
ner som fås genom detta viktas med utbild-
ningsnivåkoefficienten. 

Enligt 23 § 1 mom. i lagen beaktas som 
prestationer medeltalet av de faktiska presta-
tionerna under de tre år som föregår året före 
finansåret. Vid beviljande av finansiering för 
finansåren 2017 och 2018 används därmed 
vid beräkning av antalet prestationer för alla 
år som beaktas ovan beskrivna övergångsbe-
stämmelse. Vid beviljande av finansiering för 
exempelvis finansåret 2019, där de faktiska 
prestationerna för 2015—2017 används, till-
lämpas däremot övergångsbestämmelsen en-
dast vid beräkningen av de faktiska presta-
tionerna åren 2015 och 2016 och på presta-
tionerna för 2017 tillämpas bestämmelsen i 
23 § 4 mom. i lagen. Därmed upphör över-
gångsbestämmelsens giltighet i praktiken vid 
finansieringen för finansåret 2021. 

Enligt övergångsbestämmelserna ska exa-
mensdelarna beaktas som grund för finansie-
ringen från om med finansåret 2019. Då är de 
uppgifter som avses i 23 § 4 mom. tillgängli-
ga, dvs. uppgifterna om examensdelar som 
avlagts av dem som saknat examen efter 
grundskolestadiet när utbildningen inleddes. 
Övergångsbestämmelsen i 64 § gäller således 
inte examensdelar. 

65 §. Övergångsbestämmelser som gäller 
finansieringsandelar för yrkesinriktad till-
läggsutbildning. I paragrafen föreslås över-
gångsbestämmelser som gäller fördelningen 
av finansieringsandelarna för yrkesinriktad 
tilläggsutbildning i läroanstaltsform och yr-
kesinriktad tilläggsutbildning som ordnas 
som läroavtalsutbildning. Effektivitetsfinan-
sieringsandelen tas enligt förslaget i bruk 

först år 2020. År 2017 utgör basfinansie-
ringsandelen 65 procent och prestationsfi-
nansieringsandelen 35 procent. Finansåret 
2018 ska basfinansieringsandelen utgöra 55 
procent och prestationsfinansieringsandelen 
45 procent. Finansåret 2019 ska basfinansie-
ringsandelen utgöra 45 procent och presta-
tionsfinansieringsandelen 55 procent. År 
2020 ska effektivitetsfinansieringsandelen 
uppgå till fullt belopp, dvs. 4 procent. 

66 §. Bestämmande av basfinansieringsan-
delen inom yrkesinriktad tilläggsutbildning 
finansåren 2017—2019. I paragrafen bestäms 
enligt förslaget om bestämmandet av basfi-
nansieringsandelen finansåren 2017—2019. 

67 §. Bestämmande av prestationsfinansie-
ringsandelen inom yrkesinriktad tilläggsut-
bildning och läroavtalsutbildning finansåren 
2017—2019. I paragrafen bestäms enligt för-
slaget om bestämmandet av prestationsfinan-
sieringsandelen finansåren 2017—2019. 

68 §. Övergångsbestämmelser som gäller 
finansieringsandelar för grundläggande ut-
bildning inom läroavtalsutbildningen. I para-
grafen föreslås övergångsbestämmelser om 
fördelningen av finansieringsandelarna för 
läroavtalsutbildning. Effektivitetsfinansie-
ringsandelen tas enligt förslaget i bruk först 
år 2020. År 2017 utgör basfinansieringsande-
len 70 procent och prestationsfinansierings-
andelen 30 procent. Finansåret 2018 ska bas-
finansieringsandelen utgöra 60 procent och 
prestationsfinansieringsandelen 40 procent. 
Finansåret 2019 ska basfinansieringsandelen 
utgöra 55 procent och prestationsfinansie-
ringsandelen 45 procent. 

69 §. Bestämmande av basfinansieringsan-
delen inom läroavtalsutbildning finansåren 
2017—2019. I paragrafen bestäms enligt för-
slaget om bestämmandet av basfinansierings-
andelen finansåren 2017—2019. 
 
1.2 Gymnasielagen 

24 §. Studietid. Bestämmelser om anmälan 
som frånvarande föreslås i 3 mom. Enligt det 
föreslagna momentet ska en studerande kun-
na anmäla sig som frånvarande studerande 
för en termin åt gången. Anmälan ska göras 
innan terminen inleds och på det sätt som ut-
bildningsanordnaren bestämmer. En stude-
rande kan efter att ha tagit emot en studie-
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plats under första läsåret anmäla sig som 
frånvarande endast av grundad anledning, 
vilken är fullgörande av tjänst enligt värn-
pliktslagen, civiltjänstlagen eller lagen om 
frivillig militärtjänst för kvinnor, uttagande 
av moderskaps-, faderskaps- eller föräldrale-
dighet eller egen sjukdom eller övrig svår 
livssituation. Egen sjukdom eller övrig svår 
livssituation motsvarar de godtagbara skäl 
enligt studiestödslagen på basis av vilka ut-
betalningen av studiestöd kan fortsätta trots 
att studierna framskrider långsamt. 

Förslaget avviker från motsvarande be-
stämmelser i universitetslagen och yrkeshög-
skolelagen på så vis att studerande inte sär-
skilt behöver anmäla sig som närvarande. 
Avsikten är att minska den administrativa 
börda som anmälningsförfarandet medför för 
utbildningsanordnaren. Bestämmelser om 
anmälan behövs för beräkningen av finansie-
ringen för varje utbildningsanordnare. Ut-
bildningsanordnaren ska besluta om anmäl-
ningsförfarandet och om huruvida frånvaro-
anmälan kan ändras mitt under terminen. 

Enligt 24 § 1 mom. ska gymnasiets läro-
kurs slutföras inom en tid som med högst ett 
år får överskrida den tid som examen avses 
omfatta, dvs. på fyra år, om inte den stude-
rande av grundad anledning beviljas förläng-
ning. 

Till tiden för avläggande av examen ska 
enligt det föreslagna 4 mom. inte räknas en 
termin under vilken den studerande har an-
mält sig som frånvarande på grund av tjänst-
göring som avses i värnpliktslagen, civil-
tjänstlagen eller lagen om frivillig militär-
tjänst för kvinnor eller för att ta ut mo-
derskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet. 
Den föreslagna bestämmelsen motsvarar de 
bestämmelser som enligt den regeringspro-
position (RP 243/2014 rd) som riksdagen be-
handlar som bäst föreslås i universitetslagen 
och yrkeshögskolelagen. Till tiden för avläg-
gande av examen räknas inte heller en sådan 
termin då den studerande anmält sig som 
frånvarande under det första läsåret på grund 
av en orsak som avses i 3 mom. 3 punkten, 
dvs. egen sjukdom eller övrig svår livssitua-
tion. Dessa orsaker anses redan för närvaran-
de i regel vara godtagbara skäl för en för-
längning av studietiden. 

Det har dock inte funnits någon uttrycklig 
bestämmelse om detta i lagen, och utbild-
ningsanordnaren har varit tvungen att fatta 
beslut om förlängning av studietiden utifrån 
24 § 1 mom. Det är viktigt att den föreslagna 
bestämmelsen fogas till lagen för att likabe-
handling av de studerande och de studeran-
des rättsskydd ska kunna tryggas. 

I 4 mom. föreslås också en bestämmelse 
enligt vilken en sådan annan frånvaro som 
omfattar högst två terminer under vilken den 
studerande har anmält sig som frånvarande 
inte ska räknas till tiden för avläggande av 
examen. Med stöd av den föreslagna be-
stämmelsen kan följaktligen en studerande 
som så önskar anmäla sig som frånvarande 
under högst två terminer utan att han eller 
hon uppger någon orsak. De två terminerna 
kan vara separata eller följa på varandra. Den 
föreslagna bestämmelsen motsvarar de be-
stämmelser som föreslås i universitetslagen 
och yrkeshögskolelagen enligt den reger-
ingsproposition som riksdagen behandlar. 
Möjligheten att anmäla sig som frånvarande 
är en nyhet inom gymnasieutbildningen. 

25 §. Studerandens skyldigheter. Det före-
slås att ett nytt moment fogas till paragrafen. 
I momentet föreskrivs det om mottagande av 
en studieplats. Den som har blivit antagen 
som studerande ska enligt förslaget inom ut-
satt tid meddela utbildningsanordnaren om 
han eller hon tar emot studieplatsen. Den 
som blivit antagen som studerande går miste 
om sin studieplats om han eller hon inte gör 
anmälan inom utsatt tid. 

28 §. Studiesociala förmåner. I gällande 1 
mom. hänvisas det felaktigt till 20 § 3 mom. 
Det bör hänvisas till 20 § 4 mom. I 1 mom. 
föreslås följaktligen en ändring av teknisk 
natur. 

34 §. Ändringssökande. Enligt 2 mom. 4 
punkten i den gällande paragrafen söks änd-
ring i ett beslut hos regionförvaltningsverket 
om beslutet gäller studietiden eller att den 
studerande anses ha avgått. Det föreslås att 
till paragrafen fogas att ändring kan sökas 
hos regionförvaltningsverket även i fråga om 
utbildningsanordnarens beslut som gäller en 
studerandes anmälan som frånvarande. 

35 §. Finansiering. Laghänvisningen i 1 
mom. ändras så att det hänvisas till lagen om 
finansiering av utbildning som avses i gym-
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nasielagen, lagen om grundläggande yrkes-
utbildning och lagen om yrkesinriktad vux-
enutbildning. 
 
1.3 Lagen om grundläggande yrkesut-

bildning 

27 c §. Mottagande av studieplats. Det fö-
reslås att ny 27 c § fogas till lagen. I den nya 
paragrafen föreskrivs det om mottagande av 
en studieplats. Den som har blivit antagen 
som studerande ska enligt förslaget inom ut-
satt tid meddela utbildningsanordnaren om 
han eller hon tar emot studieplatsen. Den 
som blivit antagen som studerande går miste 
om sin studieplats om han eller hon inte gör 
anmälan inom utsatt tid. 

I lagen har det inte tidigare funnits någon 
sådan bestämmelse som förpliktar de stude-
rande och enligt vilken de ska meddela ut-
bildningsanordnaren att de tar emot studie-
platsen. Enligt 6 § i statsrådets förordning om 
förfarandet vid ansökan till yrkesutbildning, 
gymnasieutbildning och förberedande utbild-
ning efter den grundläggande utbildningen 
(294/2014) beslutar undervisnings- och kul-
turministeriet om tidtabellerna för ansökan 
enligt den förordningen. Enligt vedertagen 
praxis har ministeriet också beslutat om när 
de studerande senast ska meddela utbild-
ningsanordnaren att de tar emot studieplat-
sen. Den utsatta tiden har nämnts i den anmä-
lan om antagning som sänds till de studeran-
de. 

De som blivit antagna som studerande ska 
redan för närvarande meddela utbildningsan-
ordnaren om mottagande av studieplatsen, 
vilket innebär att den föreslagna bestämmel-
sen inte ändrar nuvarande praxis när det gäll-
er skyldigheten att meddela. Det nuvarande 
rättsläget är dock oklart i det fallet att en stu-
derande inte anmäler om mottagande av stu-
dieplatsen inom utsatt tid. Den föreslagna be-
stämmelsen bör fogas till lagen för att förfa-
randet ska bli tydligt så att rättsskyddet för 
både dem som blivit antagna som studerande 
och dem som fått en reservplats kan tryggas. 
Om de som blivit antagna som studerande 
inte meddelar om mottagandet av studieplat-
sen inom utsatt tid, ska utbildningsanordna-
ren erbjuda studieplatserna till dem som fått 
en reservplats. En sökande som meddelar om 

mottagande av studieplatsen efter den utsatta 
tiden ska inte kunna bli antagen som stude-
rande förrän den lediga studieplatsen har er-
bjudits dem som fått en reservplats. 

Undervisnings- och kulturministeriet ska 
även i fortsättningen i samband med det årli-
ga beslutet om gemensam ansökan kunna be-
sluta om den tid inom vilken studerande ska 
meddela utbildningsanordnaren om motta-
gande av studieplatsen. Antagning av stude-
rande genomförs förutom genom gemen-
samma ansökningsförfaranden också genom 
tilläggsansökningar och separata ansökning-
ar, och utbildningsanordnaren beslutar om 
tidtabellerna för dem. I samband med dessa 
ansökningar ska utbildningsanordnaren sär-
skilt ange och meddela de studerande den tid 
inom vilken de ska meddela om mottagande 
av studieplatsen. 

31 a §. Terminer. Det föreslås att en ny 31 
a § fogas till lagen. I den nya paragrafen de-
finieras terminerna. Enligt det föreslagna 1 
mom. ska höstterminen börja den 1 augusti 
och avslutas den 31 december. Vårterminen 
ska i sin tur börja den 1 januari och avslutas 
den 31 juli. Paragrafen om terminer behövs 
eftersom de studerandes rätt att anmäla sig 
som frånvarande enligt förslaget binds vid 
terminernas längd. De föreslagna termins-
längderna motsvarar de terminslängder som 
används för anmälan som närvarande och 
frånvarande vid högskolorna. 

31 b §. Frånvaroanmälan. Till lagen fogas 
enligt förslaget en paragraf med bestämmel-
ser om rätt för studerande att anmäla sig som 
frånvarande studerande. Förslaget avviker 
från motsvarande bestämmelser i universi-
tetslagen och yrkeshögskolelagen på så vis 
att studerande inte särskilt behöver anmäla 
sig som närvarande. Avsikten är att minska 
den administrativa arbetsmängd som anmäl-
ningsförfarandet medför för utbildningsan-
ordnaren. Utbildningsanordnaren ska besluta 
om anmälningsförfarandet och om huruvida 
frånvaroanmälan kan ändras mitt under ter-
minen. 

Enligt det föreslagna 1 mom. ska en stude-
rande kunna anmäla sig som frånvarande 
studerande för en termin åt gången. Anmälan 
ska göras innan terminen inleds och på det 
sätt som utbildningsanordnaren bestämmer. 
En studerande kan efter att ha tagit emot en 
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studieplats under första läsåret anmäla sig 
som frånvarande endast av grundad anled-
ning, vilken är fullgörande av tjänst enligt 
värnpliktslagen, civiltjänstlagen eller lagen 
om frivillig militärtjänst för kvinnor, utta-
gande av moderskaps-, faderskaps- eller för-
äldraledighet eller egen sjukdom eller övrig 
svår livssituation. Egen sjukdom eller övrig 
svår livssituation motsvarar de godtagbara 
skäl enligt studiestödslagen på basis av vilka 
utbetalningen av studiestöd kan fortsätta trots 
att studierna framskrider långsamt. 

I 2 mom. föreskrivs det om hur anmälan 
som frånvarande studerande förlänger den tid 
för slutförande av studierna som anges i 31 §. 
I en regeringsproposition (RP 211/2014 rd) 
som regeringen behandlar som bäst föreslås 
det att 31 § i lagen om grundläggande yrkes-
utbildning ändras. Enligt förslaget i den pro-
positionen ska en yrkesinriktad grundexamen 
avläggas inom en tid som med högst ett år får 
överskrida den tid som examen avses omfat-
ta, dvs. på fyra år, om inte den studerande av 
grundad anledning beviljas förlängning. I 
samma proposition föreslås det att 31 § kom-
pletteras med bestämmelser om studietiden 
även när det gäller handledande utbildning 
för grundläggande yrkesutbildning och ut-
bildning som handleder för arbete och ett 
självständigt liv. Enligt de föreslagna nya be-
stämmelserna ska en handledande utbildning 
för grundläggande yrkesutbildning slutföras 
inom ett år, om inte den studerande på grund 
av sjukdom eller av någon annan särskild or-
sak beviljas förlängning. En utbildning som 
handleder för arbete och ett självständigt liv 
ska slutföras inom tre år. 

Till tiden för avläggande av examen eller 
till studietiden för en handledande utbildning 
ska enligt det föreslagna 2 mom. inte räknas 
en termin under vilken den studerande har 
anmält sig som frånvarande på grund av 
tjänstgöring som avses i värnpliktslagen, ci-
viltjänstlagen eller lagen om frivillig militär-
tjänst för kvinnor eller för att ta ut mo-
derskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet. 
Den föreslagna bestämmelsen motsvarar de 
bestämmelser som enligt den regeringspro-
position (RP 243/2014 rd) som riksdagen be-
handlar som bäst föreslås i universitetslagen 
och yrkeshögskolelagen. Till tiden för avläg-
gande av examen eller förberedande utbild-

ning räknas inte heller en sådan termin då 
den studerande anmält sig som frånvarande 
under det första läsåret på grund av en orsak 
som avses i 1 mom. 3 punkten, dvs. egen 
sjukdom eller övrig svår livssituation. Dessa 
orsaker anses redan för närvarande i regel 
vara godtagbara skäl för en förlängning av 
studietiden. Det har dock inte funnits någon 
uttrycklig bestämmelse om detta i lagen, och 
utbildningsanordnaren har varit tvungen att 
fatta beslut om förlängning av studietiden ut-
ifrån 31 § 1 mom. Det är viktigt att den före-
slagna bestämmelsen fogas till lagen för att 
likabehandling av de studerande och de stu-
derandes rättsskydd ska kunna tryggas. 

I lagen fastställs inte hur länge en godtag-
bar omständighet, dvs. tjänstgöring enligt 
värnpliktslagen, civiltjänstlagen eller lagen 
om frivillig militärtjänst för kvinnor eller 
moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledig-
het eller egen sjukdom eller svår livssitua-
tion, ska fortgå under en termin, och därför är 
utgångspunkten att även en kortvarig om-
ständighet ska kunna berättiga den studeran-
de att anmäla sig som frånvarande. Den stu-
derande ska själv få bestämma om han eller 
hon anmäler sig som frånvarande. Under ti-
den för exempelvis moderskaps-, faderskaps- 
eller föräldraledighet ska en studerande som 
så önskar få fortsätta sina studier och inte be-
höva anmäla sig som frånvarande. 

I 2 mom. föreslås också en bestämmelse 
enligt vilken en sådan annan frånvaro som 
omfattar högst två terminer under vilken den 
studerande har anmält sig som frånvarande 
inte ska räknas till tiden för avläggande av 
examen. Med stöd av den föreslagna be-
stämmelsen kan följaktligen en studerande 
som så önskar anmäla sig som frånvarande 
under högst två terminer utan att han eller 
hon uppger någon orsak. De två terminerna 
kan vara separata eller följa på varandra. Den 
föreslagna bestämmelsen motsvarar de be-
stämmelser som föreslås i universitetslagen 
och yrkeshögskolelagen enligt den reger-
ingsproposition som riksdagen behandlar. 
Möjligheten att anmäla sig som frånvarande 
är en nyhet inom den grundläggande yrkes-
utbildningen. Syftet med den föreslagna änd-
ringen är att möjliggöra alternering mellan 
utbildning och arbetsliv samt avläggande av 
examen genom en examensdel i taget. 
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Den rätt att anmäla sig som frånvarande 
som föreskrivs i den nya 31 b § förlänger den 
tid för att avlägga examen eller slutföra en 
handledande utbildning som anges i 31 §. 
Förlängning av studietiden på grund av 
tjänstgöring enligt värnpliktslagen, civil-
tjänstlagen eller lagen om frivillig militär-
tjänst för kvinnor eller på grund av mo-
derskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet 
ska inte förenas med någon tidsbegränsning. 
Av andra orsaker ska studietiden kunna för-
längas med sammanlagt högst två terminer. 
Anmälan som frånvarande ska då dock inte 
förlänga studietiden för en handledande ut-
bildning, eftersom det inte är motiverat att 
göra det möjligt att på basis av arbetslivsal-
ternering och avläggande av examen förlänga 
studietiden för en sådan utbildning. 

Om en studerande exempelvis har anmält 
sig som frånvarande under två terminer på 
grund av militärtjänst och dessutom annars 
som frånvarande under två terminer, förlängs 
den tid för avläggande av examen som anges 
i 31 § 1 mom. från fyra år till sex år. Om en 
studerande anmäler sig som frånvarande un-
der en hösttermin, förlängs studietiden med 
fem månader. Om en studerande anmäler sig 
som frånvarande under en vårtermin, för-
längs studietiden på motsvarande sätt med 
sju månader. Dessutom kan utbildningsan-
ordnaren ytterligare förlänga studietiden av 
grundad anledning i enlighet med 31 § 1 
mom. 

44 §. Ändringssökande. Enligt 3 mom. 4 
punkten i den gällande paragrafen söks änd-
ring i ett beslut hos regionförvaltningsverket 
om beslutet gäller studietiden eller att den 
studerande anses ha avgått vilket föreskrivs 
om i 31 §. Det föreslås att till paragrafen fo-
gas att ändring kan sökas hos regionförvalt-
ningsverket även i fråga om utbildningsan-
ordnarens beslut som gäller en studerandes 
anmälan som frånvarande enligt den nya 31 b 
§. 

46 §. Finansiering. Laghänvisningen i 1 
mom. ändras så att det hänvisas till lagen om 
finansiering av utbildning som avses i gym-
nasielagen, lagen om grundläggande yrkes-
utbildning och lagen om yrkesinriktad vux-
enutbildning. 
 

1.4 Lagen om yrkesinriktad vuxenut-
bildning 

18 §. Finansiering. I fortsättningen ska ut-
bildning enligt lagen om yrkesinriktad vux-
enutbildning finansieras på det sätt som an-
ges i lagen om finansiering av utbildning 
som avses i gymnasielagen, lagen om grund-
läggande yrkesutbildning och lagen om yr-
kesinriktad vuxenutbildning. Det föreslås att 
den hänvisning till lagen om finansiering av 
undervisnings- och kulturverksamhet som 
ingår i 1 mom. ändras så att det hänvisas till 
den nya finansieringslagen. 
 
1.5 Lagen om antagningsregistret, hög-

skolornas riksomfattande datalager 
och studentexamensregistret 

7 §. Ändamål och registeransvarig. Det fö-
reslås att paragrafen ändras så att det före-
skrivs att studentexamensregistret förs och 
används för beräkning av finansiering för ut-
bildning som avses i gymnasielagen. 

9 §. Utlämnande av uppgifter. Det föreslås 
att gällande paragraf ändras så att det före-
skrivs att ur studentregistret får till statsbi-
dragsmyndigheten utlämnas uppgifter som 
behövs för bestämmandet av finansiering.  
 
2  Närmare bestämmelser  och före-

skri f ter  

Bestämmelser om bestämningsgrunderna 
för statlig finansiering föreslås i 2—6 kap. i 
den nya lagen. Närmare bestämmelser om ut-
räkningen av det finansieringsindex och be-
aktandet av den höjning av kostnadsnivån 
samt om det bestämmande av inkvarterings-
finansiering som avses i 2 kap. samt om be-
räkningen och den interna fördelningen av de 
finansieringsgrunder som avses i 3—6 kap. 
föreslås bli utfärdade genom förordning av 
statsrådet. Bestämmelser om de beräknings-
kriterier som ligger till grund för den finansi-
ering som beviljas på kalkylerade grunder 
ska utfärdas genom förordning av statsrådet, 
dock så att bestämmelser om påståendena i 
och poängsättningen av förfrågan om stude-
randes välfärd utfärdas genom förordning av 
undervisnings- och kulturministeriet. 
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3  Ikraft trädande  

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 
2017. 

Lagen om ändring av gymnasielagen och 
lagen om ändring av lagen om grundläggan-
de yrkesutbildning föreslås träda i kraft den 1 
januari 2017. Bestämmelserna om anmälan 
som frånvarande i 24 § 3 och 4 mom. i gym-
nasielagen och 31 b § i lagen om grundläg-
gande yrkesutbildning ska dock inte tilläm-
pas på studerande som börjat studera för en 
examen eller inom en handledande utbild-
ning innan lagen har trätt i kraft. Det är moti-
verat att studietiden för dessa studerande be-
stäms utifrån de bestämmelser som gällde när 
de började studera för examen eller inom den 
handledande utbildningen. 
 
4  Förhål lande t i l l  grundlagen samt 

lagst i f tningsordning 

Enligt propositionen ska bestämningsgrun-
derna för statsandelen för gymnasieutbild-
ning och yrkesutbildning revideras. Det före-
slås att de nuvarande separata statsandels-
grunderna som gäller kalkylerade kostnader 
för gymnasieutbildning och yrkesutbildning 
slopas i statsandelssystemet. 

Propositionen garanterar en skälig, stabil 
och förutsebar finansiering för utbildnings-
anordnarna samt gör finansieringssystemet 
genomskinligare och tydligare. 

Den finansieringsreform för yrkeshögsko-
lorna som riksdagen behandlar som bäst ge-
nomförs så att hela ansvaret för finansiering-
en överförs till staten. Förhållandet mellan 
kommunerna och staten till följd av slopan-
det av kommunernas finansieringsandel be-
varas genom att beloppet av kommunens fi-
nansieringsandel per invånare höjs med av-
seende på andra stadiet. 

Genom systemet med statsandelar för un-
dervisnings- och kulturverksamhet fullgörs 
de skyldigheter att tillgodose kulturella rät-
tigheter som det allmänna har enligt 16 § 2 
mom. i grundlagen. Det allmänna ska, enligt 
vad som närmare bestäms genom lag, säker-
ställa lika möjligheter för var och en att en-
ligt sin förmåga och sina särskilda behov få 
även annan än grundläggande utbildning. En-
ligt 6 § i grundlagen får ingen utan godtag-

bart skäl särbehandlas på grund av exempel-
vis ålder, ursprung eller språk. Enligt 123 § 2 
mom. i grundlagen ska bestämmelser om 
grunderna för annan undervisning som staten 
och kommunerna ordnar samt om rätten att 
ordna motsvarande undervisning i privata lä-
roanstalter utfärdas genom lag. 

Att vara huvudman för gymnasieutbildning 
eller yrkesutbildning är inte en i lag föreskri-
ven skyldighet för kommunerna eller för pri-
vata sammanslutningar, utan en frivillig upp-
gift som baserar sig på ett tillstånd att ordna 
utbildning som undervisnings- och kulturmi-
nisteriet beviljar. Kommunerna har lagstad-
gad finansieringsskyldighet inom finansie-
ringen av gymnasieutbildning och yrkesut-
bildning. 

Grundlagsutskottet har enligt vedertagen 
praxis bedömt lagstiftning om statsandelarna 
utifrån grundlagens 121 § om kommunal 
självstyrelse och utifrån garantierna för 
grundläggande sociala och kulturella rättig-
heter (GrUU 34/2013 rd, GrUU 12/2011 rd 
och GrUU 29/2009 rd). Bestämmelser om 
uppgifter som ska anförtros kommunerna ska 
enligt 121 § 2 mom. i grundlagen utfärdas 
genom lag. Grundlagsutskottet har i sin eta-
blerade praxis betonat att när man lagstiftar 
om nya uppgifter för kommunerna måste 
man samtidigt i enlighet med finansierings-
principen se till att kommunerna har faktiska 
förutsättningar att klara av dem (GrUU 
34/2013 rd, s. 2/I, GrUU 30/2013 rd, s. 5/I, 
GrUU 12/2011 rd, s. 2/II, och GrUU 41/2010 
rd, s. 5/I). Finansieringsprincipen ingår också 
i artikel 9.2 i Europeiska stadgan om lokal 
självstyrelse. Enligt artikeln ska de lokala 
myndigheternas ekonomiska resurser mot-
svara de uppgifter som tilldelats dem i grund-
lag och annan lag. Statsandelssystemet täcker 
kostnaderna för den kommunala basservicen, 
och därmed genomförs finansieringsprinci-
pen mellan stat och kommun. 

Grundlagsutskottet har i sitt utlåtande 
(GrUU 16/2014 rd) påpekat att statsandelssy-
stemet är av central betydelse med avseende 
på grundlagens 6 § om jämlikhet, 16 § 2 
mom. och 19 § 3 mom. om det allmännas 
skyldigheter och 121 § om den kommunala 
självstyrelsen. Utskottet har ansett att lagstif-
taren har tämligen stort bedömningsutrymme 
när den beslutar om nedskärningar i statsan-
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delssystemet, också när nedskärningarna har 
stor effekt på enskilda kommuners statsande-
lar. Enligt utskottet är det dock viktigt, sär-
skilt med hänsyn till de sociala och kulturella 
grundläggande rättigheterna, att den ekono-
miska anpassningen i kommuner som förlo-
rar statsandelar lindras genom en tillräckligt 
lång och på objektiva grunder fastställd 
övergångstid eller genom andra arrange-
mang. Genomförandet av reformen får inte 
äventyra den regionala jämlikheten eller full-
görandet av kommunernas grundlagsfästa 
skyldigheter. Reformen får inte heller för-
svaga kommunernas förutsättningar så att det 
äventyrar deras möjligheter att självständigt 
bestämma över sin ekonomi och därigenom 
också om sin förvaltning (GrUU 50/2005 rd, 
s. 2/I, och GrUU 42/1998, s. 2/I). 

Kommunens uppgifter indelas i lagstadga-
de uppgifter och de uppgifter som kommu-
nen åtagit sig med stöd av självstyrelsen 
(allmän kompetens). Kommunen kan åläggas 
uppgifter endast genom bestämmelser i lag, 
inte genom bestämmelser på lägre nivå. Kra-
vet på bestämmelser i lag gäller även i fråga 
om en väsentlig utvidgning av en uppgift 
som redan föreskrivs i lag. Kravet på be-
stämmelser i lag hindrar dock inte en delege-
ring genom lag som innebär att närmare be-
stämmelser om verkställigheten av uppgif-
terna utfärdas genom förordning. I lagbe-
stämmelsen om bemyndigande att utfärda 
förordning ska det då exakt och noggrant av-
gränsas vad som kan bestämmas genom för-
ordning. 

Även om de statsandelsgrunder som an-
vänds vid finansiering av gymnasieutbildning 
och yrkesutbildning ändras, ingriper den fö-
reslagna regleringen inte i omfattningen av 
anordnandet av utbildning och innebär den 
inte heller att kommunernas finansieringsan-
svar ökar. Grunderna för kommunens självfi-
nansieringsandel anges i lag. Kostnadsök-
ningen för utbildningsanordnarna beaktas år-
ligen med ett index som beskriver hur kost-
naderna för verksamheten utvecklats. Årlig 
uppföljning av kostnaderna möjliggör i en-
lighet med finansieringsprincipen en årlig 
bedömning av kommunens ekonomiska bär-
kraft. De tillsynsrättigheter för statsbidrags-
myndigheten visavi kommunerna som ingår i 
propositionen utvidgas inte i förhållande till 
gällande lagstiftning och propositionen in-
skränker följaktligen inte kommunernas 
självbestämmanderätt. Propositionen inrym-
mer en förhandlingsskyldighet för staten och 
kommunerna med avseende på såväl be-
stämmandet av finansiering som insamlingen 
av uppgifter i anslutning till det.  

Med stöd av det föregående anser regering-
en att lagförslagen kan behandlas i vanlig 
lagstiftningsordning. 

Eftersom de viktigaste bestämningsgrun-
derna för statsandelen för gymnasieutbild-
ning och yrkesutbildning föreslås bli ändrade 
gäller det att få grundlagsutskottets utlåtande 
om lagstiftningsordningen. 
 

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

1. 

 
 

Lag 

om finansiering av utbildning som avses i gymnasielagen, lagen om grundläggande yrkesut-
bildning och lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning 

 
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 

 
1 kap. 

Allmänna bestämmelser 

1 § 

Tillämpningsområde 

I denna lag föreskrivs om finansiering som 
beviljas kommuner, samkommuner, registre-
rade sammanslutningar och stiftelser samt 
statliga affärsverk för sådana uppgifter som 
regleras i 

1) gymnasielagen (629/1998), 
2) lagen om grundläggande yrkesutbildning 

(630/1998), 
3) lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning 

(631/1998). 
I denna lag föreskrivs dessutom om kom-

munens kalkylerade självfinansieringsandel 
för finansieringen av sådan utbildning som 
avses i de lagar som nämns i 1 mom. 1 och 2 
punkten och som avser utbildning för yrkes-
inriktad grundexamen och för en examensdel 
som förbereder för utbildning enligt lagen 
om yrkesinriktad vuxenutbildning (kommu-
nens självfinansieringsandel) samt om finan-
sieringen av utbildningen av trafikpiloter. 
 

2 § 

Definitioner 

I denna lag avses med 
1) privat utbildningsanordnare en registre-

rad sammanslutning, en stiftelse och ett stat-

ligt affärsverk, dock inte ett universitet enligt 
universitetslagen (558/2009), 

2) grundläggande yrkesutbildning grund-
läggande yrkesutbildning och handledande 
utbildning enligt lagen om grundläggande 
yrkesutbildning, dock inte utbildning som 
ordnas på grund av en särskild utbildnings-
uppgift inom specialundervisning enligt 20 § 
2 mom. i den nämnda lagen, samt utbildning 
enligt lagen om yrkesinriktad vuxenutbild-
ning som förbereder för en yrkesinriktad 
grundexamen som avläggs genom fristående 
examen eller för avläggande av en examens-
del samt deltagande i fristående examenstill-
fällen, 

3) yrkesinriktad tilläggsutbildning utbild-
ning enligt lagen om yrkesinriktad vuxenut-
bildning som förbereder för yrkesexamen el-
ler specialyrkesexamen eller delar av dessa 
examina samt deltagande i fristående exa-
menstillfällen, 

4) studerande som får specialundervisning 
en studerande som avses i 19 a § 1 mom. i 
lagen om grundläggande yrkesutbildning, 
dock inte en studerande inom utbildning som 
ordnas på grund av en särskild utbildnings-
uppgift inom specialundervisning enligt 20 § 
2 mom. i den nämnda lagen, samt en stude-
rande som deltar i utbildning som förbereder 
för fristående examen enligt lagen om yrkes-
inriktad vuxenutbildning och som ges sär-
skilda undervisnings- eller studerandevårds-
tjänster på grund av den studerandes funk-
tionsnedsättning, sjukdom eller någon där-
med jämförbar orsak, 

5) en person som saknar examen efter 
grundskolestadiet: en studerande eller exa-
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minand som inte har avlagt studentexamen, 
yrkesinriktad examen eller högskoleexamen i 
Finland eller utomlands,  

6) studerandeår 365 kalenderdagar, under 
vilka en studerande eller examinand beaktas 
som grund för finansieringen. 
 
 
 
 

2 kap. 

Allmänna bestämningsgrunder för finan-
siering samt kommunens självfinansie-

ringsandel 

3 § 

Finansiering som beviljas 

Undervisnings- och kulturministeriet bevil-
jar utan ansökan utbildningsanordnare finan-
siering enligt kalkylerade grunder för utfö-
randet av de uppgifter som avses i 1 § inom 
gränserna för det anslag som beslut fattas om 
i statsbudgeten och kommunens självfinansi-
eringsandel enligt 4 § i anslutning till det. Fi-
nansieringen består av basfinansiering, pre-
stationsfinansiering och effektivitetsfinansie-
ring (finansieringsandelar) samt annan finan-
siering enligt 19 § och 26—28 § såsom avses 
nedan i 3-6 kap. Undervisnings- och kultur-
ministeriet fastställer de prestationer som 
ligger till grund för finansieringen till utbild-
ningsanordnaren. 

Den finansiering som utbildningsanordna-
ren beviljas av de finansieringsandelar som 
avses i 1 mom. grundar sig på de relativa an-
delar som utbildningsanordnarens prestatio-
ner som ska beaktas utgör av alla utbild-
ningsanordnares prestationer. Vid beräkning-
en av prestationernas relativa andelar beaktas 
vad som föreskrivs om beräkningsgrunderna 
för prestationer och koefficienterna. Basfi-
nansieringen för yrkesinriktad tilläggsutbild-
ning och grundläggande yrkesutbildning och 
yrkesinriktad tilläggsutbildning som ordnas 
som läroavtalsutbildning kan dock inriktas på 
ett sätt som avviker från den kalkylerade 
grunden enligt vad som föreskrivs närmare i 
31 och 37 §. Undervisnings- och kulturmini-
steriet fastställer de prestationer ligger till 

grund för finansieringen till utbildningsan-
ordnarna. 

Den finansiering som beviljas kommunen 
minskas med den kommunspecifika självfi-
nansieringsandelen enligt 4 §. 

Privata utbildningsanordnare beviljas dess-
utom ersättning för mervärdesskatt i enlighet 
med 7 §. 

Undervisnings- och kulturministeriet kan 
dessutom bevilja en utbildningsanordnare 
statsunderstöd på det sätt som föreskrivs i 
7 kap. 
 

4 § 

Kommunens självfinansieringsandel 

I beräkningen av kommunens självfinansie-
ringsandel enligt lagens 1 § 2 mom. multipli-
ceras statens finansiering som avses i 3 § 1 
mom. och 7 § 1 mom. för utbildning som av-
ses i gymnasielagen och i lagen om yrkesin-
riktad grundutbildning samt för en yrkesin-
riktad grundexamen eller för förberedande 
utbildning för en examensdel enligt lagen om 
yrkesinriktad vuxenutbildning med siffran 
0,9975. Det erhållna eurobeloppet ökas med 
antalet studerandeår som studerande har av-
lagt i statens läroanstalter och i universitetens 
övningsskolor i nämnda utbildningar under 
det år som föregår året före finansåret multi-
plicerat med det eurobelopp som avses i 4 
mom., dvs. studerandeårsspecifikt kalkylerad 
statsfinansieringsbunden inkomst. 

Kommunens självfinansieringsandel fås 
när det eurobelopp som avses i 1 mom. mul-
tipliceras med siffran 1 för den utbildning 
som förbereder för gymnasieutbildning och 
med siffran 1,387 för den övriga utbildning-
ens del och när man till det sålunda erhållna 
beloppet adderar det eurobelopp som avses i 
3 mom. Kommunens invånarspecifika själv-
finansieringsandel fås genom att dividera det 
eurobelopp som har nämnts tidigare i det här 
momentet med invånarantalet den sista dagen 
det år som föregår året före finansåret. Den 
kommunspecifika självfinansieringsandelen 
är inkomst som är beroende av kommunens 
invånarspecifika självfinansieringsandel och 
inkomst som bestäms enligt ifrågavarande 
kommuns invånarantal den sista dagen det år 
som föregår året före finansåret. 
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Kommunens självfinansieringsandel ökas 
årligen med ett eurobelopp, som på 2015 års 
nivå är 290 948 000 euro och som minskas 
med 40 600 000 euro på 2017 års nivå. 

Statsfinansieringen med avseende på det 
kalkylerade priset per studerandeår är på 
2015 års nivå inom gymnasieutbildningen 
2 515,30 euro, inom grundläggande yrkesut-
bildning i läroanstaltsform 4516,76 euro och 
inom grundläggande yrkesutbildning i läro-
avtalsform 2851,43 euro. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 § 

Beaktande av kostnadsnivåns förändring 

Det anslag som har beviljats för gymnasie-
utbildningen och yrkesutbildningen det år 
som föregår finansåret enligt 3 § 1 mom., de 
kalkylerade posterna enligt 4 § 3 och 4 mom. 
samt grundpriserna enligt 6 § höjs med un-
dantag för poster av engångskaraktär så att 
de motsvarar höjningen i kostnadsnivån det 
år som föregår året före det i 4 mom. avsedda 
fastställelseåret enligt det finansieringsindex 
som avses i den här paragrafen. Understödet 
återspeglar också förändringarna i verksam-
hetens omfattning. 

Finansieringsindexet består av inkomstni-
våindexet, konsumentprisindexet, byggkost-
nadsindex samt basprisindexet för hemma-
marknaden. Närmare bestämmelser om vikt-
ningen av de index som används i finansie-
ringsindexet samt om beaktandet av kost-
nadsnivåns uppgång utfärdas genom förord-
ning av statsrådet. 

Finansieringsindexet bestäms utifrån de in-
dex som föreskrivs i 2 mom. så att poängta-
len för indexen i december 2010 motsvarar 
poängtalet 100. 

Undervisnings- och kulturministeriet fast-
ställer poängtalet för finansårets finansie-
ringsindex före utgången av mars året före 
finansåret. 
 

6 § 

Grundpriser för inkvartering och en särskild 
utbildningsuppgift inom specialundervisning 

samt koefficienterna 

Genom förordning av statsrådet föreskrivs 
om 

1) grundpriset för inkvartering enligt 28 § 3 
mom. i gymnasielagen och enligt 37 och 38 § 
i lagen om grundläggande yrkesutbildning, 

2) grundpriset för utbildning som ordnas på 
grund av en särskild utbildningsuppgift inom 
specialundervisning enligt 20 § i den sist-
nämnda lagen, samt 

3) koefficienterna för de grundpris som av-
ses i 1 och 2 punkten. 
 
 
 
 

7 § 

Ersättning för mervärdesskatt till privata ut-
bildningsanordnare 

Privata utbildningsanordnare ersätts för den 
mervärdesskatteandel enligt mervärdsskatte-
lagen (1501/1993) som hänför sig till utfö-
randet av de uppgifter som föreskrivs i 1 §. 
Ersättningen baserar sig på de senaste faktis-
ka fastställda bokslutsuppgifterna före ut-
gången av april det år som föregår finansåret. 
För ersättnigen reserveras ett särskilt anslag i 
statsbudgeten och kommunernas finansie-
ringsandel enligt 4 § i anslutning till det. 

Anordnare av gymnasieutbildning ersätts 
dock inte för mervärdesskatt för anlägg-
ningsprojekt enligt 36 § 1 mom. i lagen om 
finansiering av undervisnings- och kultur-
verksamhet (1705/2009). 

Ersättningen enligt 1 mom. till en privat 
anordnare av yrkesutbildning kan höjas på 
ansökan i fråga om mervärdesskatt för en 
fastighet och anläggningstillgångar som en 
kommun eller samkommun överlåtit till en 
privat sammanslutning eller stiftelse för 
verksamhet enligt denna lag så att höjningen 
motsvarar högst beloppet av den mervärdes-
skatt som ska betalas på grund av överlåtel-
ser för ovannämnda ändamål. 
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8 § 

Finansieringskoefficienterna 

Kostnadsskillnaderna mellan utbildnings-
områden och examina inom grundläggande 
yrkesutbildning och yrkesinriktad tilläggsut-
bildning i läroanstaltsform samt handledande 
utbildning för grundläggande yrkesutbildning 
beaktas genom att de prestationer som an-
vänds som grund för finansieringsandelarna 
viktas med finansieringskoefficienter på det 
sätt som föreskrivs i denna lag. Finansie-
ringskoefficienterna justeras minst vart fjärde 
år. 

Bestämmelser om finansieringskoefficien-
terna utfärdas genom förordning av statsrå-
det. 
 
 
 
 
 
 
 

9 § 

Utbildningsnivåkoefficienterna, koefficien-
terna för specialundervisningen och exa-

mensdelskoefficienterna 

Prestationer av studerande och examinan-
der inom yrkesutbildningen som saknar exa-
men efter grundskolestadiet viktas med ut-
bildningsnivåkoefficienter på det sätt som fö-
reskrivs i denna lag. 

Prestationer av studerande som får special-
undervisning viktas med koefficienter på det 
sätt som föreskrivs i denna lag. 

Examensdelar viktas inom yrkesinriktad 
tilläggsutbildning och läroavtalsutbildning 
med examensdelskoefficienter som bestäms 
på grund av deras omfattning på det sätt som 
föreskrivs i denna lag. 

Bestämmelser om utbildningsnivåkoeffici-
enter och koefficienter för specialundervis-
ning utfärdas genom förordning av statsrådet. 
Bestämmelser om examensdelskoefficienter 
som bestäms på grund av en examensdels 
omfattning utfärdas genom förordning av 
undervisnings- och kulturministeriet. 
 

10 § 

Beaktande av studerande som grund för bas-
finansieringen inom gymnasieutbildningen 
och inom den grundläggande utbildningen 

En studerande som saknar examen efter 
grundskolestadiet när utbildningen inleds be-
aktas som grund för basfinansieringen av yr-
kesinriktade grundexamina under högst tre 
studerandeår och en övrig studerande under 
högst två studerandeår. Inom finansieringen 
av gymnasieutbildningen beaktas studerande 
som grund för basfinansieringen under högst 
tre studerandeår. 

Det som föreskrivs i denna paragraf tilläm-
pas inte på föreberedande utbildning för 
gymnasieutbildning enligt gymnasielagen 
och inte på handledande utbildning för 
grundläggande yrkesutbildning enligt lagen 
om grundläggande yrkesutbildning. För max-
imitiden för finansiering som betalas för ut-
bildning som ordnas på grund av en särskild 
utbildningsuppgift inom specialundervis-
ningen enligt 20 § 2 mom. i nämnda lag före-
skrivs i 26 §. 
 

11 § 

Beaktande av en studerande som studerar 
inom flera utbildningar som grund för finan-

sieringen 

När en studerande studerar samtidigt inom 
flera utbildningar som hör till tillämpnings-
området för denna lag, kan den studerandes 
prestationer räknas som grund för finansie-
ringen endast inom den utbildning som den 
studerande har påbörjat först. 

Om studeranden samtidigt studerar för en 
yrkesinriktad grundexamen enligt lagen om 
grundläggande yrkesutbildning och för stu-
dentexamen enligt lagen om anordnande av 
studentexamen (672/2005) beaktas med av-
vikelse från vad som föreskrivits tidigare i 1 
mom. prestationer av studerande inom grund-
läggande yrkesutbildning enligt 4 kap. samt 
för den grundläggande finansieringens del 
inom gymnasieutbildningen enligt 16 § 6 
mom. och i prestations- och effektivitetsfi-
nansieringen enligt 17 och 18 §. 
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12 § 

Examina och examensdelar som ska beaktas 
som beräkningsgrund inom yrkesutbildning-

en 

I prestationsfinansieringsandelen beaktas 
som utbildningsanordnarens prestationer de 
examina och examensdelar som har avlagts 
med stöd av utbildning som finansierats i en-
lighet med denna lag. 

Som utbildningsanordnarens prestationer 
beaktas också de examina och examensdelar 
som har avlagts utan förberedande utbildning 
på grund av personlig tillämpning som en ut-
bildningsanordnare enligt 4 § i lagen om yr-
kesinriktad vuxenutbildning utfört enligt 
8 a § i nämnda lag. 

En examen beaktas som en prestation för 
den utbildningsanordnare som vars prestation 
den tidsmässigt sista i examen ingående ex-
amensdelen som en studerande eller exami-
nand avlagt har beaktats på det sätt som av-
ses i 1 eller 2 mom. 

Grundexamina och examensdelar som av-
ses i 2 mom. beaktas som en del av finansie-
ringen av grundläggande yrkesutbildning i 
läroanstaltsform och yrkesexamina och spe-
cialyrkesexamina och delar av dessa examina 
beaktas som en del av finansieringen av yr-
kesinriktad tilläggsutbildning i läroanstalts-
form. Om utbildningsanordnaren inte har till-
stånd enligt 8 § i lagen om grundläggande 
yrkesutbildning att ordna grundläggande yr-
kesutbildning i läroanstaltsform, beaktas de 
grundexamina och examensdelar som avses 
ovan i finansieringen av grundläggande yr-
kesutbildning som ordnas som läroavtalsut-
bildning. Om utbildningsanordnaren inte har 
tillstånd enligt 4 § i lagen om yrkesinriktad 
vuxenutbildning att ordna yrkesinriktad 
tilläggsutbildning i läroanstaltsform, beaktas 
de yrkes- och specialyrkesexamina och exa-
mensdelar som avses ovan i finansieringen 
av tilläggsutbildning som ordnas som läroav-
talsutbildning. 

Om en del av en yrkesexamen eller speci-
alyrkesexamen avläggs som en del av en yr-
kesinriktad grundexamen i enlighet med ex-
amensgrunder som fastställts med stöd av 
13 § i lagen om grundläggande yrkesutbild-
ning eller 13 § i lagen om yrkesinriktad vux-

enutbildning, beaktas en sådan del av en yr-
kes- eller specialyrkesexamen som en del av 
finansieringen av grundläggande yrkesut-
bildning i läroanstaltsform eller grundläg-
gande utbildning inom läroavtalsutbildning-
en. 
 

13 § 

Beräkning av nya och sammanslagna utbild-
ningsanordnares finansiering  

Om det nya tillståndet att ordna utbildning 
har beviljats efter det att utbildningsordnare 
har slagits samman, delats upp eller efter nå-
gon annan motsvarande omorganisering av 
verksamheten eller om en ändring har inträtt 
i anordnarens ställning som juridisk person, 
betraktas vid bestämmandet av den nya an-
ordnarens finansiering som prestationer en-
ligt följande 3—6 kap. de faktiska prestatio-
nerna för sådana utbildningsanordnare som 
varit föremål för en ovan avsedd omorganise-
ring. Prestationerna regleras enligt den relati-
va förändringen i den nya utbildningsordna-
rens tillstånd eller i den uppskattade stude-
randeårsmängden, om studerandeårsmängden 
enligt den nya utbildningsanordnarens till-
stånd att ordna utbildning eller, om det i till-
ståndet inte har fastställts någon studerande-
årsmängd, den uppskattade studerandeårs-
mängden, avviker mer än 10 procent från stu-
derandeårsmängden i det tillstånd att ordna 
utbildning som gällde året innan den nya ut-
bildningsanordnarens tillstånd eller den 
sammanräknade studerandeårsmängden i så-
dana tillstånd eller, om det i tillståndet inte 
har fastställts någon studerandeårsmängd, ut-
fallet av studerandeårsmängden i utbildning 
som ordnats enligt dessa tillstånd. För att be-
stämma finansieringen utgående från presta-
tioner för en annan ny utbildningsanordnare 
än sådan som avses i 1 mom. används i stäl-
let för de faktiska prestationerna kalkylerade 
prestationsmängder, som grundar sig på den 
uppskattade studerandeårsmängden under fi-
nansåret. Kalkylmässiga prestationer används 
fram tills det att man kan använda de faktiska 
prestationerna på det sätt som föreskrivs i 
3—6 kap. Genom förordning av statsrådet får 
närmare bestämmelser utfärdas om bestäm-
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mande och justering av de kalkylmässiga 
prestationerna. 

Bestämmelser om höjning av samgående 
utbildningsanordnares i 1 mom. avsedda 
sammanräknade prestationer får utfärdas ge-
nom förordning av statsrådet. 

Det som föreskrivits tidigare i den här för-
ordningen tillämpas också om utbildningsan-
ordnaren beviljas en särskild utbildningsupp-
gift inom specialundervisningen enligt 20 § 2 
mom. i lagen om grundläggande yrkesutbild-
ning. 
 

3 kap. 

Bestämmande av finansieringen till ut-
bildningsanordnaren för utbildning enligt 

gymnasielagen 

14 § 

Finansieringsandelar 

De anslag som avses i 3 § 1 mom. för 
gymnasieutbildningen minskas med den fi-
nansiering som avses senare i 19 § och med 
icke-erhållen finansiering enligt 54 §. Det 
återstående anslaget fördelas mellan finansie-
ringsandelarna som följer: 

1) grundfinansieringsandelen 49,9 procent, 
2) prestationsfinansieringsandelen 46,1 

procent, och 
3) effektivitetsfinansieringsandelen fyra 

procent. 
Närmare bestämmelser om fördelningen av 

prestationsfinansieringsandelen och effektivi-
tetsfinansieringsandelen utfärdas genom för-
ordning av statsrådet. 
 

15 § 

Beräkning av de studerandeår som ligger till 
grund för finansieringen 

Vid beräkningen av studerandeår beaktas 
kalenderdagarna från den dag då studierna 
inleds till den kalenderdag då den studerande 
avlägger examen eller anses ha avgått. Vid 
beräkningen av studerandeår beaktas dock 
inte kalenderdagarna under de terminer då 
den studerande i enlighet med 24 § i gymna-

sielagen har anmält sig som frånvarande stu-
derande. 
 

16 § 

Basfinansieringen 

Utbildningsanordnaren beviljas basfinansi-
ering på basis av antalet studerandeår inom 
gymnasieutbildningen, utbildning som förbe-
reder för gymnasieutbildning, slutförda stu-
dier enligt 20 § 4 mom. i gymnasielagen och 
avlagda gymnasiestudier enligt 11 § 2 mom. 
Den finansiering som beviljas på basis av an-
talet studerandeår inom gymnasieutbildning-
en kan höjas på grund av tillgängligheten. 
För studerande som har en i lagen om hem-
kommun (201/1994) avsedd hemkommun i 
Finland beviljas finansiering för gymnasieut-
bildning som ordnas utomlands. 

De prestationer som ska beaktas i basfinan-
sieringen uppstår året före det år som föregår 
finansåret. 

Vid beräkningen av studerandeår beaktas 
med olika koefficienter prestationerna för 
studerande som inlett gymnasiestudierna före 
respektive vid 18 års ålder. För sådana stude-
randes del som deltar i gymnasieutbildning i 
Finland enligt gymnasielagens 28 § 4 mom. 
men som inte har en i lagen om hemkommun 
avsedd hemkommun i Finland tillämpas för 
uträknandet av studerandeårsmängden obe-
roende av studerandens ålder koefficienterna 
som är avsedda för studeranden som har fyllt 
18 år. 

Sådana studerande som studerar i inter-
natskolor omfattas oberoende av studeran-
dens ålder koefficienterna för studerande 
som inte har fyllt 18 år. 

Utbildningsanordnaren erhåller tillgänglig-
hetsförhöjning för gymnasieutbildning som 
ordnas i Finland, om det sammanlagda anta-
let studerandeår för studerande som inlett 
studierna innan de fyllt 18 år för alla utbild-
ningsanordnare som ordnar utbildning på 
kommunens område är under 200 inom den 
finsk- eller den svenskspråkiga utbildningen. 
Utbildningsanordnaren erhåller förhöjd till-
gänglighetsförhöjning på grund av fjärrort, 
om utbildningen ordnas i en kommun där 
kommunens fjärrortstal enligt 26 § i lagen 
om statsandel för kommunal basservice är 
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högre än 1,2. Om utbildningsanordnaren 
ordnar utbildning på flera än en kommuns 
område, beräknas en eventuell tillgänglig-
hetsförhöjning kommunvis på grund av anta-
let studerandeår i de enskilda verksamhets-
ställena. 

För studerande som inte har studentexamen 
omvandlas de sammanlagda studierna enligt 
gymnasielagens 20 § 4 mom. till studerande-
årsmängder med hjälp av en koefficient. Om 
studeranden samtidigt studerar för en grund-
examen enligt lagen om grundläggande yr-
kesutbildning och studentexamen enligt la-
gen om anordnande av studentexamen an-
vänds en koefficient för att omvandla stude-
randens realiserade gymnasiestudier till stu-
derandeårsmängder. 

Studerandeåren inom utbildning som förbe-
reder för gymnasieutbildning höjs med en 
koefficient. 

Närmare bestämmelser om koefficienter, 
beräkning, inbördes fördelning och beräk-
ningskriterierna för finansieringsgrunderna 
för basfinansieringen utfärdas genom förord-
ning av statsrådet. 
 

17 § 

Prestationsfinansieringen 

Utbildningsanordnare beviljas prestations-
finansiering på basis av antalet avlagda stu-
dentexamina samt antalet prestationer enligt 
gymnasiets lärokurs enligt 7 § i gymnasiela-
gen eller på grund av examina som till nivån 
motsvarar studentexamen samt studier enligt 
17 § i lagen om anordnande av studentexa-
men. Inom gymnasieundervisning som ord-
nas utomlands beviljas prestationsfinansie-
ring för sådana studerandes del som har 
hemkommun i Finland enligt lagen om hem-
kommun. 

De prestationer som ska beaktas i presta-
tionsfinansieringen bygger på det aritmetiska 
medelvärdet av de faktiska prestationerna 
under de tre åren före det år som föregår fi-
nansåret. 

Vid beräkningen av prestationsfinansiering 
enligt 1 mom. beaktas med olika koefficien-
ter prestationerna för studerande som inlett 
gymnasiestudierna före respektive vid 18 års 
ålder. Studerande vid internat beaktas med 

koefficienter för studerande som inte har fyllt 
18 år oberoende av studerandes ålder. Om 
studeranden samtidigt studerar för en yrkes-
inriktad grundexamen enligt lagen om yrkes-
inriktad grundutbildning och för studentexa-
men som avses i lagen om anordnande av 
studentexamen, beaktas studeranden obero-
ende av deras ålder med koefficienterna för 
studerande som har fyllt 18 år. Prestationer 
av studerande i Finland i sådan gymnasieut-
bildning som avses i 28 § 4 mom. i gymna-
sielagen, vilka saknar i lagen om hemkom-
mun avsedd hemkommun i Finland, beaktas 
med koefficienterna för studerande som har 
fyllt 18 år, oberoende av den studerandes ål-
der. 

Närmare bestämmelser om koefficienter, 
beräkning, inbördes fördelning och beräk-
ningskriterier i fråga om finansieringsgrun-
derna för prestationsfinansieringen utfärdas 
genom förordning av statsrådet. 
 

18 § 

Effektivitetsfinansieringen 

Utbildningsanordnaren beviljas effektivi-
tetsfinansiering på basis av hur studerande 
som studerar gymnasiets lärokurs enligt 7 § i 
gymnasielagen placerar sig inom fortsatta 
studier, minskningen av antalet som avbryter 
sina gymnasiestudier och poängsättningen av 
förfrågan om studerandes välfärd. För stude-
rande som deltar i gymnasieundervisning ut-
omlands beviljas finansiering för sådana stu-
derandens del som har en hemkommun i Fin-
land enligt lagen om hemkommun. 

De prestationer som ska beaktas i effektivi-
tetsfinansieringen bygger på placeringen 
inom fortsatta studier på grund av det aritme-
tiska medelvärdet av de faktiska prestatio-
nerna under de tre åren före det år som före-
går finansåret samt på poängsättningen av 
förfrågan om studerandes välfärd på grund av 
året före det år som föregår finansåret. 

Vid beräkningen av effektivitetsfinansie-
ringen enligt 1 mom. beaktas med olika koef-
ficienter prestationerna för sådana studerande 
som studerar i Finland med som inte har i la-
gen om hemkommun avsedd hemkommun i 
Finland och av vilka kan tas ut avgifter med 
stöd av 28 § 4 mom. i gymnasielagen. 
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Närmare bestämmelser om beräkning, in-
bördes fördelning och beräkningskriterier i 
fråga om finansieringsgrunderna för effekti-
vitetsfinansieringen utfärdas genom förord-
ning av statsrådet. Bestämmelser om påstå-
endena i och poängsättningen av den riksom-
fattande förfrågan om studerandes välfärd ut-
färdas genom förordning av undervisnings- 
och kulturministeriet. 
 
 
 

19 § 

Särskild finansiering som beviljas anordnare 
av gymnasieutbildning 

Anordnare av gymnasieutbildning, som 
ordnar utbildningen i form av utbildning i en 
internatskola, beviljas som inkvarteringsfi-
nansiering för de studerande som får inkvar-
tering det belopp som erhålls när grundpriset 
enligt 6 § för inkvarteringen multipliceras 
med den inkvarteringskoefficient som avses i 
den nämnda paragrafen och antalet studeran-
deår för de studerande som får inkvartering. 
Med studerande som får inkvartering avses 
dem som får avgiftsfri inkvartering och dag-
liga avgiftsfria måltider enligt 28 § i gymna-
sielagen. Studerande som får nämnda förmå-
ner anses ha avlagt ett studerandeår för tiden 
mellan de kalenderdagar som studerande har 
rätt att få nämnda förmåner. 

Undervisnings- och kulturministeriet kan 
på det sätt som ministeriet beslutar bevilja en 
anordnare av gymnasieutbildning finansie-
ring som är beroende av prövning utan av-
brott i högst tre år med undantag för finansie-
ring för en särskild utbildningsuppgift. Fi-
nansiering som är beroende av prövning kan 
beviljas för strukturell utveckling av anord-
narnätverket och annat inledande och annan 
utveckling av verksamheten, för försök som 
gäller sådan verksamhet samt för andra ut-
bildningspolitiskt betydande projekt eller syf-
ten. Högst 0,5 procent av de anslag som av-
ses i 3 § 1 mom. reserveras för finansiering 
som är beroende av prövning. Högst 
0,95 procent reserveras för finansiering som 
är beroende av prövning för en särskild ut-
bildningsuppgift. 
 

4 kap. 

Bestämmande av finansieringen av grund-
läggande yrkesutbildning i läroanstalts-

form och utbildning som ordnas med stöd 
av en särskild utbildningsuppgift inom 

specialundervisningen 

20 § 

Finansieringsandelar 

Det anslag för grundläggande yrkesutbild-
ning i läroanstaltsform som avses i 3 § 1 
mom. minskas med den finansiering för en 
särskild utbildningsuppgift inom specialun-
dervisning som avses i 26 §, den finansiering 
beroende av prövning som avses i 27 § samt 
den inkvarteringsfinansiering som avses i 
28 § samt finansiering som inte har erhållit 
enligt 54 §. Det anslag som återstår efter de 
poster som ska dras av fördelas mellan finan-
sieringsandelarna som följer: 

1) basfinansieringsandelen 49,9 procent, 
2) prestationsfinansieringsandelen 44,1 

procent och  
3) effektivitetsfinansieringsandelen sex 

procent. 
Närmare bestämmelser om fördelningen av 

prestationsfinansieringsandelen och effektivi-
tetsfinansieringsandelen utfärdas genom för-
ordning av statsrådet. 
 

21 § 

Beräkning av de studerandeår som används 
som grund för finansieringen 

Vid beräkningen av studerandeår beaktas 
kalenderdagarna från det att studierna inleds 
till den kalenderdag då den studerande av-
lägger examen eller handledande utbildning 
eller anses ha avgått. Vid beräkningen av 
studerandeår beaktas ändå inte kalenderda-
garna under de terminer då den studerande i 
enlighet med 31 b § i lagen om grundläggan-
de yrkesutbildning har anmält sig som från-
varande studerande och inte kalenderdagarna 
under en sådan oavbruten period av minst 45 
kalenderdagar under vilken en studerande 
som avlägger grundläggande yrkesexamen 
enligt lagen om yrkesinriktad vuxenutbild-
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ning inte har deltagit utbildning som förbere-
der för examen eller en examensdel eller i ett 
fristående examenstillfälle. 
 
 
 
 
 

22 § 

Basfinansiering 

Det totala antalet prestationer som ska be-
aktas i basfinansieringsandelen erhålls ge-
nom att de studerandeår som avses i 2—3 
mom. räknas samman. 

Som prestationer beaktas de faktiska stude-
randeåren under året före det år som föregår 
finansåret, vilka viktas med de finansierings-
koefficienter som avses i 8 §. 

Som prestationer beaktas de studerandeår 
som under året före det år som föregår fi-
nansåret har avlagts av studerande som av-
lägger yrkesinriktad grundexamen och som 
fått specialundervisning. Studerandeåren vik-
tas med koefficienten för specialundervisning 
enligt 9 §. 

Till studerandeår som avlagts av en stude-
rande som fått specialundervisning räknas de 
kalenderdagar då en individuell plan för hur 
undervisningen ska ordnas som utarbetats för 
den studerande enligt 20 § 1 mom. i lagen 
om grundläggande yrkesutbildning är i kraft 
eller när utbildningsanordnaren har riktat sär-
skilda undervisnings- eller studerandevårds-
tjänster mot den studerande inom utbildning 
som avses i lagen om yrkesinriktad vuxenut-
bildning. 

Om utbildningsanordnarens studerandeår 
enligt 2 mom., som inte viktats med finansie-
ringskoefficienter, överskrider antalet stude-
randeår enligt det tillstånd att ordna utbild-
ning som är i kraft under finansåret, minskat 
med antalet studerandeår enligt en särskild 
utbildningsuppgift inom specialundervisning 
enligt 20 § 2 mom. i lagen om grundläggande 
yrkesutbildning, minskas antalet studerande-
år enligt 2 och 3 mom. i samma proportion 
som antalet studerandeår som inte viktats 
med finansieringskoefficienter överskrider 
antalet studerandeår enligt tillståndet. 
 

23 § 

Prestationsfinansiering 

Det totala antalet examina som ska beaktas 
i prestationsfinansieringsandelen erhålls ge-
nom att de antal prestationer som avses i 2 
och 4 mom. räknas samman. Det totala anta-
let examens- och utbildningsdelar som ska 
beaktas i prestationsfinansieringsandelen er-
hålls genom att de antal prestationer som av-
ses i 2—4 mom. räknas samman. Som pre-
stationer beaktas medelvärdet av de faktiska 
prestationerna under de tre åren före det år 
som föregår finansåret. 

Som prestationer beaktas avlagda examina 
samt avlagda yrkesinriktade examensdelar 
och delar av handledande utbildning för 
grundläggande yrkesutbildning, vilka viktas 
med de finansieringskoefficienter som avses 
i 8 §. 

Som prestationer beaktas yrkesinriktade 
examensdelar som avlagts av studerande som 
fått specialundervisning, vilka viktas med 
den koefficient för specialundervisning som 
avses i 9 §. En examensdel anses ha avlagts 
av en studerande som fått specialundervis-
ning, om den individuella plan för hur under-
visningen ska ordnas som utarbetats för den 
studerande i enlighet med 20 § 1 mom. i la-
gen om grundläggande yrkesutbildning är i 
kraft eller om utbildningsanordnaren inom 
utbildning som avses i lagen om yrkesinrik-
tad vuxenutbildning har riktat särskilda un-
dervisnings- eller studerandevårdstjänster till 
den studerande den dag examensdelen av-
lagts. 

Som prestationer beaktas examina samt yr-
kesinriktade examensdelar som avlagts av 
studerande som saknar examen efter grund-
skolestadiet när utbildningen inleds. Presta-
tionerna viktas med den utbildningsnivåkoef-
ficient som avses i 9 §. Om en examinand 
deltar i ett examenstillfälle som avses i lagen 
om yrkesinriktad vuxenutbildning utan förbe-
redande utbildning, anses examen eller exa-
mensdelen ha avlagts av en som saknar exa-
men efter grundskolestadiet när examinanden 
saknar examen efter grundskolestadiet när 
han eller hon deltar i examenstillfället. 

Examens- och utbildningsdelar beaktas på 
basis av sin omfattning. Som omfattning an-
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vänds kompetenspoäng enligt grunderna för 
examina och utbildning som avses i lagen om 
grundläggande yrkesutbildning. Som omfatt-
ning av yrkesinriktade grundexamina som 
avläggs genom fristående examen används 
kompetenspoängen för motsvarande exa-
mensdel enligt ovan nämnda examensgrun-
der. 
 

24 § 

Effektivitetsfinansiering 

Som basis för effektivitetsfinansieringen 
används information om studerande som stu-
derar för yrkesinriktad grundexamen. Som 
prestationer beaktas enligt de faktiska upp-
gifterna året före det år som föregår finans-
året 

1) resultatmätare, som baserar sig på hur de 
som avlagt examen blivit sysselsatta och 
övergått till fortsatta studier samt personalens 
behörighet och utvecklingsåtgärder, 

2) den riksomfattande förfrågan om stude-
randes välfärd, som baserar sig på påståen-
den om hur målen för utbildningen uppnåtts 
och de studerandens välfärd, 

3) den studerandes arbetslivsrespons, 
4) minskningen av antalet studerande som 

avbryter sina studier, vilken baserar sig på 
den årliga ökningen av fullföljd utbildning. 

Närmare bestämmelser om beräkningen av 
de prestationer som avses i 1 mom. och om 
de mätare som ska användas utfärdas genom 
förordning av statsrådet. Bestämmelser om 
påståendena i och poängsättningen av förfrå-
gan om studerandes välfärd utfärdas genom 
förordning av undervisnings- och kulturmini-
steriet. 
 

25 § 

Finansieringskoefficienter för en särskild ut-
bildningsuppgift inom specialundervisning 

och förhöjningskoefficienter 

Kostnadsskillnaderna mellan utbildnings-
områdena, examina och handledande utbild-
ning inom utbildning som ordnas på grund av 
en särskild utbildningsuppgift inom special-
undervisning som avses i 20 § 2 mom. i la-
gen om grundläggande utbildning beaktas 

genom att de faktiska studerandeåren viktas 
med finansieringskoefficienter för en särskild 
utbildningsuppgift inom specialundervisning. 

Övriga kostnadsskillnader som orsakas av 
ordnandet av utbildning beaktas genom att de 
faktiska studerandeåren viktas med förhöj-
ningskoefficienter. Till studerandeår som av-
lagts av en studerande som är berättigad till 
ovan nämnda förhöjning räknas tiden mellan 
de kalenderdagar då förhöjningsgrunden är i 
kraft. 

Bestämmelser om finansieringskoefficien-
ter för en särskild utbildningsuppgift inom 
specialundervisning och förhöjningskoeffici-
enter utfärdas genom förordning av statsrå-
det. 
 

26 § 

Beräkningsgrunder för finansieringen av ut-
bildning som ordnas som en särskild utbild-

ningsuppgift inom specialundervisningen 

Det totala antalet studerandeår som ska be-
aktas i finansieringen av utbildning som ord-
nas på grund av en särskild utbildningsupp-
gift inom specialundervisning som avses i 20 
§ 2 mom. i lagen om grundläggande yrkesut-
bildning fås genom att de antal prestationer 
som avses i 2 och 3 mom. räknas samman. 
En studerande som studerar för yrkesinriktad 
grundexamen beaktas som basis för finansie-
ringen högst under fyra studerandeår. 

Som prestationer beaktas de faktiska stude-
randeåren under året före det år som föregår 
finansåret, vilka viktas med de finansierings-
koefficienter för en särskild utbildningsupp-
gift inom specialundervisning som avses i 25 
§ 1 mom. 

Som prestationer beaktas de studerandeår 
som avlagts av studerande som är berättigade 
till förhöjningar enligt 25 § 2 mom., vilka 
viktas med de förhöjningskoefficienter som 
avses i 25 § 3 mom. 

Om utbildningsanordnarens studerandeår 
enligt 2 mom., som inte viktats med utbild-
ningskoefficienter, överskrider antalet stude-
randeår inom utbildning som ordnas på grund 
av en särskild utbildningsuppgift inom speci-
alundervisning enligt det tillstånd att ordna 
utbildning som är i kraft under finansåret, 
minskas det i 2 och 3 mom. avsedda antalet 
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studerandeår i samma proportion som antalet 
studerandeår som inte viktats med finansie-
ringskoefficienter överskrider antalet stude-
randeår enligt tillståndet att ordna utbildning. 

En utbildningsanordnare som avses i denna 
paragraf beviljas i finansiering det belopp 
som fås genom att grundpriset enligt 6 § för 
en särskild utbildningsuppgift inom special-
undervisning multipliceras med antalet pre-
stationer enligt 1 mom. 
 
 

27 § 

Finansiering som är beroende av prövning 

Undervisnings- och kulturministeriet kan 
bevilja en anordnare av grundläggande yr-
kesutbildning i läroanstaltsform finansiering 
som är beroende av prövning på grund av en 
särskild utbildningsuppgift som ålagts ut-
bildningsanordnaren eller av andra särskilda 
skäl. 
 

28 § 

Inkvarteringsfinansiering 

Utbildningsanordnare beviljas inkvarte-
ringsfinansiering på basis av följande verk-
samhet: 

1) inkvarteringsförmån enligt 37 § 2 mom. 
i lagen om grundläggande yrkesutbildning 
inom utbildning i en internatskola, 

2) inkvarteringsförmån enligt 37 § 3 mom. 
i nämnda lag, och 

3) inkvarteringsförmån enligt 38 § 2 mom. 
i nämnda lag inom utbildning som ordnas på 
grund av en särskild utbildningsuppgift inom 
specialundervisning. 

Som prestationer vid beräkning av inkvar-
teringsfinansieringen beaktas antalet stude-
randeår som avlagts av studerande som fått 
förmåner enligt 1 mom. året före det år som 
föregår finansåret. För studerande som fått 
nämnda förmåner betraktas som studerandeår 
tiden mellan de kalenderdagar då den stude-
rande har rätt att få nämnda förmån. 

Utbildningsanordnare beviljas som inkvar-
teringsfinansiering det belopp som fås genom 
att grundpriset enligt 6 § för inkvartering 
multipliceras med antalet studerandeår som 

avlagts av studerande som fått de förmåner 
som avses i respektive punkt i 1 mom. och 
med inkvarteringskoefficienten samt genom 
att de erhållna beloppen räknas samman. 
 

5 kap. 

Bestämmande av finansieringen av yrkes-
inriktad tilläggsutbildning i läroanstalts-

form 

29 § 

Finansieringsandelar 

Anslaget enligt 3 § 1 mom. för yrkesinrik-
tad tilläggsutbildning i läroanstaltsform för-
delas mellan finansieringsandelarna som föl-
jer: 

1) basfinansieringsandelen 35 procent, 
2) prestationsfinansieringsandelen 61 pro-

cent, och 
3) effektivitetsfinansieringsandelen 4 pro-

cent. 
Närmare bestämmelser om fördelningen av 

prestationsfinansieringsandelen och effektivi-
tetsfinansieringsandelen utfärdas genom för-
ordning av statsrådet. 
 

30 § 

Beräkning av studerandeår 

Vid beräkningen av studerandeår beaktas 
alla de kalenderdagar då den studerande del-
tar minst sju timmar i utbildning som förbe-
reder för en yrkes- eller specialyrkesexamen 
eller en examensdel eller deltar i utarbetandet 
av ett studieprogram eller en yrkesprovsplan 
eller i ett fristående examenstillfälle. 
 

31 § 

Basfinansiering 

Undervisnings- och kulturministeriet fast-
ställer årligen antalet prestationer som ska 
användas som grund för finansårets basfinan-
sieringsandel på grund av medelvärdet av de 
faktiska studerandeåren under de tre kalen-
deråren före det år som föregår finansåret. 
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De prestationer som fastställs på grund av 
antalet studerande som fått specialundervis-
ning viktas med den koefficient som före-
skrivs i 9 § för de kalenderdagar under vilka 
den studerande av utbildningsanordnaren har 
fått tjänster som avses i 2 § 4 punkten. 

Prestationerna viktas med den utbildnings-
nivåkoefficient som föreskrivs i 9 § om den 
studerande saknar examen efter grundskole-
stadiet när utbildningen inleds. 

Studerandeåren viktas dessutom med fi-
nansieringskoefficienter enligt 8 § som fast-
ställs enligt utbildningsområdet eller examen. 

Undervisnings- och kulturministeriet kan 
av grundad anledning avvika från 1—4 mom. 
genom att utöka eller begränsa antalet presta-
tioner som används som grund för utbild-
ningsanordnarens beräkning. När ministeriet 
fastställer prestationerna ska det trygga en 
regionalt rättvis fördelning av finansieringen 
av yrkesinriktad tilläggsutbildning enligt ut-
bildningsbehovet. 
 

32 § 

Prestationsfinansiering 

Vid beräkningen av prestationsfinansie-
ringsandelen beaktas som prestationer me-
delvärdet av antalet yrkesexamina och speci-
alyrkesexamina som avlagts under de tre ka-
lenderåren före det år som föregår finansåret 
samt medelvärdet av antalet examensdelar av 
sådana examina. 

Antalet prestationer som grundar sig på ex-
amensdelar för studerande som fått special-
undervisning viktas med den koefficient som 
föreskrivs i 9 §, om den studerande har fått 
tjänster som avses i 2 § 4 punkten under för-
beredande utbildning före examen. 

Prestationer som grundar sig på examens-
delar viktas också med de examensdelskoef-
ficienter som föreskrivs i 9 §. 

Prestationer som grundar sig på examens-
delar och examina viktas med den utbild-
ningsnivåkoefficient som föreskrivs i 9 §, om 
den studerande har saknat examen efter 
grundskolestadiet när utbildningens inleddes. 

Om en examinand deltar i ett examenstill-
fälle utan förberedande utbildning, anses ex-
amen eller examensdelen ha avlagts av en 
som saknar examen efter grundskolestadiet 

när examinanden saknar examen efter grund-
skolestadiet när han eller hon deltar i exa-
menstillfället. 

Examensdelar och examina viktas dessut-
om med finansieringskoefficienter enligt 8 § 
som bestäms enligt utbildningsområdet eller 
examen. 
 

33 § 

Effektivitetsfinansiering 

Som bestämningsgrunder för effektivitets-
finansieringsandelen används förfrågan om 
studerandes välfärd, responsens på utbild-
ningens arbetslivsmotsvarighet samt hur 
många av dem som inlett utbildningen som 
avlagt examen. De prestationer som ska be-
aktas i effektivitetsfinansieringsandelen byg-
ger på responsen under kalenderåret före det 
år som föregår finansåret. Närmare bestäm-
melser om de mätare som ska användas vid 
beräkningen av effektivitetsfinansieringsan-
delen och sättet att beräkna effektivitetsfi-
nansieringsandelen utfärdas genom förord-
ning av statsrådet. 
 
 

6 kap. 

Bestämmande av finansieringen av läroav-
talsutbildning 

34 § 

Finansieringsandelar för grundläggande yr-
kesutbildning som ordnas som läroavtalsut-

bildning 

Anslaget enligt 3 § 1 mom. för grundläg-
gande yrkesutbildning som ordnas som läro-
avtalsutbildning fördelas mellan finansie-
ringsandelarna som följer: 

1) basfinansieringsandelen 49,9 procent, 
2) prestationsfinansieringsandelen 45,1 

procent och  
3) effektivitetsfinansieringsandelen fem 

procent. 
Närmare bestämmelser om fördelningen av 

prestationsfinansieringsandelen och effektivi-
tetsfinansieringsandelen utfärdas genom för-
ordning av statsrådet. 
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35 § 

Finansieringsandelar för yrkesinriktad till-
läggsutbildning som ordnas som läroavtals-

utbildning 

Anslaget enligt 3 § 1 mom. för yrkesinrik-
tad tilläggsutbildning som ordnas som läro-
avtalsutbildning fördelas mellan finansie-
ringsandelarna som följer: 

1) basfinansieringsandelen 35 procent, 
2) prestationsfinansieringsandelen 60 pro-

cent, och  
3) effektivitetsfinansieringsandelen fem 

procent. 
Närmare bestämmelser om fördelningen av 

prestationsfinansieringsandelen och effektivi-
tetsfinansieringsandelen utfärdas genom för-
ordning av statsrådet. 
 

36 § 

Beräkning av studerandeår inom läroavtals-
utbildning 

Vid beräkningen av ett studerandeår inom 
läroavtalsutbildning som ordnas som utbild-
ning som förbereder för fristående examen 
beaktas kalenderdagarna under den tidsperi-
od då den studerandes läroavtal är i kraft. 

Vid beräkningen av studerandeår beaktas 
inte de kalenderdagar då den studerandes del-
tagande i utbildning enligt läroavtalet är av-
brutet minst 45 kalenderdagar i följd på 
grund av sjukdom, familjeledighet enligt 4 
kap. i arbetsavtalslagen (55/2001), värnplikt 
eller någon annan motsvarande omständig-
het. 
 

37 § 

Basfinansiering 

Undervisning- och kulturministeriet fast-
ställer årligen det antal prestationer som ska 
användas som grund för basfinansieringsan-
delen för följande finansår på grund av me-
delvärdet av antalet faktiska studerandeår 
under de tre föregående kalenderåren före det 
år som föregår finansåret. 

Inom utbildning som förbereder för fristå-
ende examen viktas de prestationer som be-
stäms på grund av studerande som fått speci-
alundervisning med den koefficient som fö-
reskrivs i 9 § för de i 36 § avsedda kalender-
dagar under vilka den studerande av utbild-
ningsanordnaren har fått tjänster enligt 2 § 4 
punkten. Inom grundläggande yrkesutbild-
ning som ordnas som läroavtalsutbildning 
viktas de prestationer som bestäms på grund 
av studerande som fått specialundervisning 
med den koefficient som föreskrivs i 9 § för 
de kalenderdagar då den individuella plan för 
hur undervisningen ska ordnas som utarbe-
tats för den studerande i enlighet med 20 § 1 
mom. i lagen om grundläggande yrkesutbild-
ning är i kraft. 

Inom den yrkesinriktade tilläggsutbild-
ningen viktas dessutom de prestationer som 
baserar sig på studerandeår med den utbild-
ningsnivåkoefficient som föreskrivs i 9 §, om 
den studerande har saknat examen efter 
grundskolestadiet när läroavtalet underteck-
nades. 

Undervisnings- och kulturministeriet kan 
av grundad anledning avvika från 1-3 mom. 
genom att utöka eller begränsa antalet presta-
tioner som används som grund för utbild-
ningsanordnarens beräkning. När ministeriet 
fastställer prestationerna ska det trygga en 
regionalt rättvis fördelning av finansieringen 
av yrkesinriktad tilläggsutbildning enligt ut-
bildningsbehovet. 
 

38 § 

Beräkningsgrunder för prestationsfinansie-
ringsandelen inom grundläggande yrkesut-
bildning som ordnas som läroavtalsutbild-

ning 

Vid beräkningen av prestationsfinansie-
ringsandelen beaktas som prestationer under 
finansåret medelvärdet av antalet yrkesinrik-
tade grundexamina som avlagts under de tre 
kalenderåren före det år som föregår finans-
året samt medelvärdet av antalet sådana ex-
amensdelar. 

Antalet prestationer som grundar sig på ex-
amensdelar som avlagts av studerande som 
fått specialundervisning viktas med den koef-
ficient som föreskrivs i 9 §, om den stude-
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rande under förberedande utbildning för en 
examensdel har fått tjänster enligt 2 § 4 
punkten eller om en individuell plan för hur 
undervisningen ska ordnas som utarbetats för 
den studerande i enlighet med 20 § 1 mom. i 
lagen om grundläggande yrkesutbildning är i 
kraft den dag då examensdelen avläggs. 

Prestationer som grundar sig på examens-
delar viktas också med de examensdelskoef-
ficienter som föreskrivs i 9 §. 

Prestationer som grundar sig på examens-
delar och examina viktas med den utbild-
ningsnivåkoefficient som föreskrivs i 9 §, om 
den studerande har saknat examen efter 
grundskolestadiet innan läroavtalet ingicks. 
 
 
 
 
 
 

39 § 

Beräkningsgrunder för prestationsfinansie-
ringsandelen inom yrkesinriktad tilläggsut-
bildning som ordnas som läroavtalsutbild-

ning 

Vid beräkningen av prestationsfinansie-
ringsandelen beaktas som prestationer under 
finansåret medelvärdet av antalet yrkes- och 
specialyrkesexamina som avlagts under de 
tre kalenderåren före det år som föregår fi-
nansåret samt medelvärdet av antalet sådana 
examensdelar. 

Antalet prestationer som grundar sig på ex-
amensdelar som avlagts av studerande som 
fått specialundervisning viktas med den koef-
ficient som föreskrivs i 9 §, om den stude-
rande har fått tjänster enligt 2 § 4 punkten 
under förberedande utbildning före examen. 

Prestationer som grundar sig på examens-
delar viktas också med de examensdelskoef-
ficienter som föreskrivs i 9 §. 

Prestationer som grundar sig på examens-
delar och examina viktas med den utbild-
ningsnivåkoefficient som föreskrivs i 9 §, om 
den studerande har saknat examen efter 
grundskolestadiet innan läroavtalet ingicks. 
 

40 § 

Effektivitetsfinansiering 

Som bestämningsgrunder för effektivitets-
finansieringsandelen används förfrågan om 
studerandes välfärd, den studerandes arbets-
livsrespons, hur många av dem som inlett ut-
bildningen som avlägger examen och hur väl 
de som har avlagt examen har placerat sig i 
arbetslivet. De prestationer som ska beaktas i 
effektivitetsfinansieringsandelen bygger på 
den respons som insamlats under kalender-
året före det år som föregår finansåret. När-
mare bestämmelser om de mätare som an-
vänds vid beräkningen av effektivitetsfinan-
sieringsandelen och om sättet att beräkna ef-
fektivitetsfinansieringsandelen utfärdas ge-
nom förordning av statsrådet. 
 

7 kap. 

Särskilda statsunderstöd 

41 § 

Statsunderstöd 

För inledande och utveckling av verksam-
het enligt de lagar som nämns i 1 § samt för 
försök som gäller sådan verksamhet, för be-
hövliga specialuppgifter i samband med 
verksamheten eller för uppnående av utbild-
ningspolitiska syften kan statsunderstöd be-
viljas inom ramen för det anslag som anvi-
sats för ändamålet i statsbudgeten. 
 

42 § 

Statsunderstöd som beviljas för undervisning 
på och i samiska samt vissa andra statsun-

derstöd 

Kommunerna inom samernas hembygds-
område och andra utbildningsanordnare som 
är verksamma inom detta område beviljas år-
ligen, enligt vad som statsrådet fastställer ge-
nom förordning, statsunderstöd för de kost-
nader som föranleds av undervisning på sa-
miska och i samiska i gymnasierna och inom 
yrkesutbildningen. Statsunderstöden ska 
sammanlagt motsvara de genomsnittliga 
kostnaderna för avlönandet av den undervis-
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ningspersonal som behövs för nämnda un-
dervisning. 

Anordnare av verksamhet enligt gymnasie-
lagen beviljas, inom ramen för det anslag 
som anvisats för ändamålet i statsbudgeten, 
statsunderstöd för sådan undervisning i mo-
dersmål och i finska eller svenska som andra 
språk som ges elever med främmande språk 
som modersmål samt för stödjande av annan 
undervisning för dessa elever, när undervis-
ningen utgör ett komplement till gymnasie-
utbildningen, samt för undervisning i mo-
dersmål för samiskspråkiga och romanisprå-
kiga elever. 

Kommunen eller en registrerad förening 
beviljas statsunderstöd för de kostnader som 
inom ramen för gränskommunsamarbetet or-
sakas av finska elevers skolgång i Sverige. 

Genom förordning av undervisnings- och 
kulturministeriet utfärdas närmare bestäm-
melser om grunderna för fastställandet av de 
statsunderstöd som avses i 2 och 3 mom. 
 
 

43 § 

Statsunderstöd för ordnande av fristående 
examina som avläggs utan förberedande ut-

bildning 

En sammanslutning eller stiftelse som med 
en examenskommission har ingått ett sådant 
avtal om ordnande av fristående examina 
som avses i 7 § 3 mom. i lagen om yrkesin-
riktad vuxenutbildning, men som inte får 
statsandel för ordnandet av examina, kan be-
viljas statsunderstöd för ordnande av sådana 
fristående examina som avläggs utan förbe-
redande utbildning. Genom förordning av 
statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om 
statsunderstödet. 
 

44 § 

Tillämpning av statsunderstödslagen 

På statsunderstöd som beviljas med stöd av 
denna lag tillämpas statsunderstödslagen 
(688/2001), om inte något annat bestäms i 
denna lag. 
 

8 kap. 

Särskilda bestämmelser 

45 § 

Statlig finansiering för förvärvs- och trafikpi-
lotutbildning 

För utbildning som genomförs med stöd av 
de lagar som avses i 1 § och som förbereder 
för förvärvs- och trafikpilotyrket beviljas 
statlig finansiering, som uppgår till det be-
lopp som erhålls när det antal studerandeår 
som fastställts som grund för beräkningen av 
finansieringen till utbildningsanordnaren 
multipliceras med det pris som fastställts per 
studerandeår. Studerandeåren bestäms på 
grund av medelvärdet av de faktiska stude-
randeåren under de tre kalenderåren före det 
år som föregår finansåret. Vid beräkningen 
av ett studerandeår beaktas samtliga kalen-
derdagar då den studerande deltar i utbild-
ning som förbereder för förvärvs- eller tra-
fikpilotyrket. 

Bestämmelser om priset per studerandeår 
utfärdas genom förordning av statsrådet. Det 
pris som ligger till grund för finansieringen 
höjs med index med iakttagande av de förfa-
randen som föreskrivits i 5 § och med stöd av 
den. 
 

46 § 

Utbetalning av finansiering 

Servicecentret för statens ekonomi- och 
personalförvaltning betalar finansiering en-
ligt denna lag till utbildningsanordnaren på 
det sätt som föreskrivs i 49 § i lagen om stat-
sandel för kommunal basservice 
(1704/2009). Statsunderstödet betalas till ut-
bildningsanordnaren före utgången av kalen-
deråret. 
 

47 § 

Avbrytande av utbetalning 

Statsbidragsmyndigheten kan besluta att 
utbetalningen av sådan finansiering som av-
ses i denna lag avbryts, om  

1) det är uppenbart att finansieringstagaren 
inte längre ordnar sådan verksamhet som lig-
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ger till grund för finansieringen eller att fi-
nansieringstagaren i väsentlig utsträckning 
verkar i strid med de lagar eller förordningar 
som gäller verksamheten i fråga eller de fö-
reskrifter som har meddelats med stöd av 
dem, 

2) de grunder enligt vilka finansieringen 
för ett bestämt ändamål har beviljats har för-
ändrats väsentligt, eller 

3) Europeiska gemenskapens lagstiftning 
förutsätter att utbetalningen avbryts. 
 

48 § 

Prestation som inte betalas ut eller återkrävs 

En prestation under 2 000 euro som gäller 
en enskild utbildningsanordnare och som ba-
serar sig på ett beslut som fattats med stöd av 
denna lag betalas inte ut eller återkrävs inte. 
 

49 § 

Statsbidragsmyndighet 

Regionförvaltningsverket är statsbidrags-
myndighet i ärenden som avses i 42 § 1 
mom. 

Utbildningsstyrelsen är statsbidragsmyn-
dighet i ärenden som gäller 

1) funktionell utveckling av undervisning-
en, 

2) statsunderstöd som avses i 42 § 2 och 3 
mom. och i 43 §. 

Undervisnings- och kulturministeriet är 
statsbidragsmyndighet i andra ärenden som 
avses i denna lag. 

Närmare bestämmelser om behörighetsför-
delningen mellan statsbidragsmyndigheterna 
får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
 

50 § 

Tillställande av uppgifter 

Utbildningsanordnaren ska tillställa stats-
bidragsmyndigheten eller den myndighet 
som har förordnats för detta ändamål de upp-
gifter baserade på budgeten, ekonomiplanen, 
bokslutet och verksamhetsberättelsen som 
behövs för bestämmandet av finansiering en-
ligt denna lag samt de övriga uppgifter om 

kostnaderna och verksamhetens omfattning 
som behövs för att bestämma finansieringen 
och följa kostnadsnivån. 

Examenskommissioner, som avses i 7 § i 
lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning, och 
anordnare av fristående examina ska tillställa 
statsbidragsmyndigheten de uppgifter om av-
lagda examina och examensdelar som behövs 
för att bestämma utbildningsanordnarens fi-
nansiering. 

Närmare bestämmelser om de uppgifter 
som ska inlämnas in kan utfärdas genom för-
ordning av statsrådet. 
 

51 § 

Granskning av uppgifter 

Statsbidragsmyndigheten beslutar om de 
granskningar av finansieringstagarens verk-
samhet och ekonomi som ska utföras för 
konstaterande av riktigheten av de uppgifter 
som avses i 1 mom. Undervisnings- och kul-
turministeriet kan ge Utbildningsstyrelsen i 
uppdrag att utföra granskningar. Statsbi-
dragsmyndigheten kan även ge en utomstå-
ende revisor i uppdrag att utföra granskning-
ar. Revisorn ska vara en sådan revisor som 
avses i lagen om revisorer inom den offentli-
ga förvaltningen och ekonomin (467/1999) 
och i revisionslagen (459/2007). Revisorn 
ska vara tillräckligt förtrogen med systemet 
för finansiering av utbildning. En revisions-
sammanslutning ska utse en huvudansvarig 
revisor för granskningen. 

Finansieringstagaren ska utan ersättning ge 
granskaren alla uppgifter och utredningar, 
handlingar, upptagningar och annat material 
som behövs för granskningen, samt även i 
övrigt bistå vid granskningen. Granskaren 
har rätt att i den omfattning som granskning-
en kräver få tillträde till de lokaler och områ-
den som finansieringstagaren förfogar över 
eller använder för den verksamhet som är fö-
remål för finansieringen. Granskning får 
dock inte utföras i lokaler som omfattas av 
hemfriden. Den som utför granskningen har 
rätt att omhänderta det material som är före-
mål för granskning, om granskningen kräver 
det. Ett protokoll ska upprättas över omhän-
dertagandet av material i samband med 
granskningen. I protokollet ska syftet med 
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omhändertagandet och det omhändertagna 
materialet nämnas. Materialet ska återlämnas 
utan dröjsmål när det inte längre behövs för 
granskningen. 

Statsbidragsmyndigheten och Utbildnings-
styrelsen har rätt att vid granskningen få be-
hövlig handräckning av polis- och utsök-
ningsmyndigheterna. 

En utomstående sakkunnig kan enligt be-
slut av statsbidragsmyndigheten bistå vid 
granskningen. 

På utomstående revisorer och utomstående 
sakkunniga tillämpas förvaltningslagen 
(434/2003), språklagen (423/2003), lagen om 
offentlighet i myndigheternas verksamhet 
(621/1999) samt 14 och 15 § i statstjänste-
mannalagen (750/1994). 

På utomstående revisorer och utomstående 
sakkunniga tillämpas bestämmelserna om 
straffrättsligt tjänsteansvar. 
 

52 § 

Förhandlingsförfarande 

Innan undervisnings- och kulturministeriet 
lägger fram sitt förslag till de anslag för fi-
nansiering enligt denna lag som ska tas in i 
det följande finansårets statsbudget ska mini-
steriet förhandla med Finlands Kommunför-
bund r.f. 

Undervisnings- och kulturministeriet ska 
också förhandla med Finlands Kommunför-
bund r.f. om hur finansieringen bestäms och 
om hur de uppgifter som behövs för att följa 
upp kostnadsnivån tillställs. 
 

53 § 

Ändringssökande 

I ett beslut som gäller statsunderstöd får 
ändring sökas enligt statsunderstödslagen. 

I andra beslut än sådana som avses i 1 
mom. enligt förvaltningslagen får man begä-
ra omprövning. Omprövning får dock inte 
begäras i beslut som gäller återkrav av betal-
ning enligt 55 § och inte i beslut som gäller 
beviljande av finansiering till den del som 
beslutet omfattar prestationsmängder som 
ska beaktas. 

I ett beslut som har fattats med anledning 
av en begäran om omprövning enligt ovan 
stående 2 mom. får ändring sökas genom be-
svär hos förvaltningsdomstolen enligt för-
valtningsprocesslagen (586/1996). Samma 
gäller ett beslut om återkrav av finansiering 
enligt 55 §.I förvaltningsdomstolens beslut 
får dock ändring sökas genom besvär i övriga 
beslut än i förvaltningsdomstolens beslut om 
återkrav av finansiering endast om högsta 
förvaltningsdomstolen beviljar besvärstill-
stånd. 

Ett beslut om beviljande av finansiering 
kan verkställas utan laga kraft, om inte be-
svärsmyndigheten bestämmer något annat. 
 

54 § 

Betalning av utebliven finansiering 

Om det efter att tidsfristen för begäran om 
omprövning har gått ut framkommer uppgif-
ter som påverkar finansieringsbeloppet och 
som utbildningsanordnaren inte har känt till, 
ska den uteblivna finansieringen betalas. 

Utebliven finansiering betalas inte om de 
uppgifter som avses i 1 mom. framkommer 
senare än inom fem år från utgången av det 
finansår vars finansiering uppgifterna gäller. 
I 1 mom. avsedd utebliven finansiering eller 
utebliven finansiering som beviljats i ett be-
slut med anledning av begäran om ompröv-
ning eller besvär beaktas vid beviljande av 
finansiering för följande möjliga finansår. 
 

55 § 

Återbetalning och återkrav av finansiering 

Om en utbildningsanordnare har fått grund-
lös finansiering med stöd av denna lag ska 
statsbidragsmyndigheten ålägga den till ett 
för stort belopp utbetalade finansieringen att 
bli föremål för återkrav.  

Man kan helt eller delvis avstå från åter-
krav om det belopp som återkrävs är ringa el-
ler om räntekravet enligt 56 § anses oskäligt. 

Statsbidragsmyndigheten ska fatta beslut 
om återkrav senast inom fem från utgången 
av det finansår som återkravet av den bevil-
jade finansieringen omfattar. 
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56 § 

Ränta, dröjsmålsränta och kvittning 

Utbildningsanordnaren ska från och med 
finansieringens utbetalningsdag på belopp 
som återkrävs betala årlig ränta enligt 3 § 2 
mom. i räntelagen (633/1982) ökad med tre 
procentenheter. 

Om ett belopp som återkrävs inte betalas 
senast den förfallodag som statsbidragsmyn-
digheten har fastställt ska en årlig dröjsmåls-
ränta betalas på beloppet enligt den räntesats 
som avses i 4 § i räntelagen. 

Ett belopp som ska återkrävas kan jämte 
ränta drivas in så att det dras av från finansie-
ring enligt denna lag och som senare betalas 
till utbildningsanordnaren. 
 

57 § 

Tillämpning av vissa bestämmelser i lagen 
om statsandel för kommunal basservice 

På finansiering som avses i denna lag till-
lämpas dessutom följande bestämmelser i la-
gen om statsandel för kommunal basservice: 

1) 55 § 2 mom. om nya och mera omfat-
tande statsandelsåligganden, 

2) 61 § 2 mom. om bestämmande av kom-
munens invånarantal, 

3) 63 b § om regionförvaltningsverkets be-
hörighet att förelägga vite. 
 

——— 
 

9 kap. 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmel-
ser 

58 § 

Ikraftträdande 

Denna lag träder i kraft den           20  . 
Denna lag tillämpas första gången på fi-

nansiering av utbildning som beviljas för fi-
nansåret 2017 enligt lagen om finansiering av 
utbildning som avses i gymnasielagen, lagen 
om grundläggande yrkesutbildning och lagen 
om yrkesinriktad vuxenutbildning. Indexför-

höjningen enligt lagens 5 § tillämpas första 
gången på anslag enligt 3 § 1 mom. och på 
grundpriserna enligt 6 § finansåret 2017 samt 
för de kalkylerade posterna enligt 4 § 3 och 4 
mom. finansåret 2018. 

Lagens 10 § tillämpas inte på studerande 
som har börjat avlägga examen före lagens 
ikraftträdande. 

Lagens 50 § 2 mom. tillämpas från och 
med den 1 maj 2015. 
 

59 § 

Övergångsbestämmelser om beräkning av 
studerandeår och gymnasiets lärokurs inom 

gymnasieutbildningen 

Med avvikelse från 16 § 1 mom. används 
vid beräkningen av finansieringen för finans-
året 2017 i stället för studerandeår det vikta-
de medelvärdet av antalet studerande den 20 
januari och den 20 september 2015, så att an-
talet studerande i januari viktas med talet 7 
och antalet studerande i september viktas 
med talet 5. 

Med avvikelse från 16 1 mom. används vid 
beräkningen av finansieringen för 2018 i stäl-
let för studerandeår det viktade medelvärdet 
av antalet studerande den 20 januari och den 
20 september 2016, så att antalet studerande i 
januari viktas med talet 7 och antalet stude-
rande i september viktas med talet 5. 

Vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. tilläm-
pas på beräkningen av ett studerandeår enligt 
19 § 1 mom. 

Med avvikelse från 11 § 1 mom. tillämpas 
inte gränsen på tre år i fråga om studerandeår 
när finansieringen för 2017-2018 beräknas. 
När finansieringen beräknas beaktas en stu-
derande under högst fyra studerandeår. 

Med avvikelse från det som föreskrivs i 
17 § 2 mom. om bildandet av de prestationer 
som beaktas för prestationsfinansieringen be-
aktar man i samband med uträkningen av 
gymnasiets lärokurs år 2020 de prestationer 
som har verkställts under de två år som före-
går finansåret. 
 
 

60 § 
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Övergångsbestämmelser om finansiering 
som är beroende av prövning och finansie-

ringsandelar för gymnasieutbildningen 

Med avvikelse från vad som i 19 § 2 mom. 
föreskrivs om finansiering som är beroende 
av prövning reserveras 2017—2021 högst 0,8 
procent för finansiering som är beroende av 
prövning. 

Med avvikelse från vad som i 14 § före-
skrivs om fördelning av finansieringen på fi-
nansieringsandelar, utgör finansåret 2017 
basfinansieringen 80 procent, prestationsfi-
nansieringen 20 procent och effektivitetsfi-
nansieringen 0 procent av den totala finansie-
ringen för finansieringsandelar. Finansåret 
2018 utgör basfinansieringen 70 procent, 
prestationsfinansieringen 30 procent och ef-
fektivitetsfinansieringen 0 procent av den to-
tala finansieringen för finansieringsandelar-
na. Finansåret 2019 utgör basfinansieringen 
60 procent, prestationsfinansieringen 40 pro-
cent och effektivitetsfinansieringen 0 procent 
av den totala finansieringen för finansie-
ringsandelarna. 
 
 
 
 
 
 
 
 

61 § 

Övergångsbestämmelser om finansierings-
andelar för grundläggande yrkesutbildning i 

läroanstaltsform 

Med avvikelse från 20 § 1 mom. utgör fi-
nansåret 2017 basfinansieringsandelen 
86 procent, prestationsfinansieringsandelen 
10 procent och effektivitetsfinansieringsan-
delen fyra procent. Finansåret 2018 utgör 
basfinansieringsandelen 81 procent, presta-
tionsfinansieringsandelen 15 procent och ef-
fektivitetsfinansieringsandelen fyra procent. 
Finansåret 2019 utgör basfinansieringsande-
len 71 procent, prestationsfinansieringsande-
len 25 procent och effektivitetsfinansierings-
andelen fyra procent. Finansåret 2020 utgör 

basfinansieringsandelen 59 procent och pre-
stationsfinansieringsandelen 35 procent. 
 

62 § 

Beräkningen av studerandeår finansåren 
2017 och 2018 inom den grundläggande yr-

kesutbildningen i läroanstaltsform 

Med avvikelse från 21 och 22 § används 
vid beviljandet av finansiering för finansåren 
2017 och 2018 som i 22 § 2 mom. avsett an-
tal studerandeår det genomsnittliga antalet 
studerande och som i 22 § 3 och 4 mom. av-
sett antal studerandeår som avlagts av stude-
rande som fått specialundervisning det ge-
nomsnittliga antalet studerande som fått spe-
cialundervisning. 

Med avvikelse från 21 och 26 § används 
vid beviljandet av finansiering för finansåren 
2017 och 2018 som i 26 § 2 mom. avsett an-
tal studerandeår det genomsnittliga antalet 
studerande. Som antal studerandeår som av-
lagts av studerande som är berättigade till i 
26 § 3 mom. avsedda förhöjningar används 
det genomsnittliga antalet studerande som är 
berättigade till motsvarande förhöjningar en-
ligt de bestämmelser som gällde vid lagens 
ikraftträdande. 

Med avvikelse från 21 och 28 § används 
vid beviljandet av finansiering för finansåren 
2017 och 2018 som antal studerandeår som 
avlagts av studerande som fått i 28 § avsedda 
förmåner det genomsnittliga antalet stude-
rande som var berättigade till motsvarande 
förmåner enligt de bestämmelser som gällde 
vid lagens ikraftträdande. 

Med genomsnittligt antal studerande avses 
ovan i denna paragraf det viktade medelvär-
det av antalet studerande den 20 januari och 
den 20 september det år som ska beaktas som 
grund för finansieringen, och där antalet stu-
derande i januari viktas med talet 7/12 och 
antalet studerande i september viktas med ta-
let 5/12. 

Det antal studerandeår som avses i lagens 
22 § 4 mom. och 26 § 4 mom. och som är 
bundna till tillstånden att ordna utbildning 
omvandlas till genomsnittligt studerandeantal 
genom att multiplicera antalet studerandeår 
med 1,074 när finansiering beviljas för fi-
nansåren 2017 och 2018. 
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63 § 

Beaktande av examensdelar och handledan-
de utbildningsdelar i grundläggande yrkes-

utbildning i läroanstaltsform finansåren 
2019 och 2020 

Med avvikelse från vad som i 23 § före-
skrivs om beaktande av prestationer i enlig-
het med medelvärdet av de faktiska presta-
tionerna under de tre åren före det år som fö-
regår finansåret, beaktas när finansiering be-
viljas för finansåret 2019 som prestationer de 
examens- och utbildningsdelar som avlagts 
2017. När finansiering beviljas för finansåret 
2020 beaktas som prestationer medelvärdet 
av examens- och utbildningsdelar som av-
lagts 2017 och 2018. 
 

64 § 

Beaktande av dem som saknar examen efter 
grundskolestadiet inom grundläggande yr-

kesutbildning i läroanstaltsform 

Med avvikelse från 23 § 4 mom. ska, när 
examina som avlagts 2013-2016 används 
som grund för finansiering, det antal examina 
viktas med utbildningsnivåkoefficienter som 
motsvarar den relativa andelen personer som 
saknar examen efter grundskolestadiet som 
avlagt examen under året i fråga av samtliga 
som avlagt examen. 
 

65 § 

Övergångsbestämmelser som gäller finansie-
ringsandelar för yrkesinriktad tilläggsutbild-

ning 

Med avvikelse från 29 § 1 mom. och 37 § 1 
mom. är finansieringsandelarna för yrkesin-
riktad tilläggsutbildning i läroanstaltsform 
och yrkesinriktad tilläggsutbildning som ord-
nas som läroavtalsutbildning finansåret 2017: 

1) basfinansieringsandelen 65 procent, 
2) prestationsfinansieringsandelen 35 pro-

cent och 
3) effektivitetsfinansieringsandelen 0 pro-

cent. 

Med avvikelse från 29 § 1 mom. och 37 § 1 
mom. är finansieringsandelarna för yrkesin-
riktad tilläggsutbildning i läroanstaltsform 
och yrkesinriktad tilläggsutbildning som ord-
nas som läroavtalsutbildning finansåret 2018: 

1) basfinansieringsandelen 55 procent, 
2) prestationsfinansieringsandelen 45 pro-

cent och 
3) effektivitetsfinansieringsandelen 0 pro-

cent. 
Med avvikelse från 29 § 1 mom. och 37 § 1 

mom. är finansieringsandelarna för yrkesin-
riktad tilläggsutbildning i läroanstaltsform 
och yrkesinriktad tilläggsutbildning som ord-
nas som läroavtalsutbildning 2019: 

1) basfinansieringsandelen 45 procent, 
2) prestationsfinansieringsandelen 55 pro-

cent och 
3) effektivitetsfinansieringsandelen 0 pro-

cent. 
 

66 § 

Bestämmande av basfinansieringsandelen 
inom yrkesinriktad tilläggsutbildning finans-

åren 2017—2019 

Med avvikelse från 31 § används vid bevil-
jandet av finansiering för finansåret 2017 vid 
beräkningen av antalet studerandeår enligt 
31 § 1 mom. medelvärdet av antalet stude-
randeårsverken som utförts 2014 och 2015 
och som uppgetts i förfrågan om kostnads-
uppgifter sammanställda enligt prisgrupp för 
utbildning som leder till examen eller en ex-
amensdel. Det antal studerandeårsverken en-
ligt utbildningsanordnare som ska tas som 
utgångspunkt finansåret 2017 kan vara högst 
10 procent eller 10 studerandeårsverken stör-
re än det antal studerandeårsverken som fast-
ställts som grund för finansieringen 2016. 
Det antal studerandeårsverken enligt utbild-
ningsanordnare som erhållits på detta sätt 
omvandlas till studerandeår genom att det 
först multipliceras med talet 190 och produk-
ten sedan divideras med talet 365. 

Med avvikelse från 31 § 2 mom. och 31 § 3 
mom. används vid beviljandet av finansiering 
för finansåret 2017 som i 31 § 2 mom. avsett 
antal studerandeår som avlagts av studerande 
som fått specialundervisning det genomsnitt-
liga antalet studerande som fått specialun-
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dervisning 2014 och 2015 och enligt i 31 § 3 
mom. avsett antal som saknar examen efter 
grundskolestadiet för en period av ett år. 
Närmare bestämmelser om beräkningsperio-
den för antalet som saknar examen efter 
grundskolestadiet och som ska användas som 
grund för finansieringen för finansåret 2017 
utfärdas genom förordning av statsrådet. 

Med avvikelse från 31 § används vid bevil-
jandet av finansiering för finansåret 2018 vid 
beräkningen av antalet studerandeår enligt 
31 § 1 mom. medelvärdet av antalet stude-
randeår som fastställts för 2017 och det fak-
tiska antalet studerandeår 2016. 

Med avvikelse från 31 § 2 mom. och 31 § 3 
mom. används vid beviljandet av finansiering 
för finansåret 2018 enligt 31 § 2 mom. avsett 
antal studerandeår som avlagts av studerande 
som fått specialundervisning antalet stude-
rande som fått specialundervisning 2016 och 
enligt 31 § 3 mom. avsett antal som saknar 
examen efter grundskolestadiet 2016. 

Med avvikelse från 31 § används vid bevil-
jandet av finansiering för finansåret 2019 
som i 31 § 1 mom. avsedda studerandeår 
medelvärdet av de faktiska studerandeåren 
2016 och 2017. 
 

67 § 

Bestämmande av prestationsfinansieringsan-
delen inom yrkesinriktad tilläggsutbildning 
och läroavtalsutbildning finansåren 2017—

2019 

Med avvikelse från 32 § 1 mom., 38 § 1 
mom. och 39 § 1 mom. beaktas vid beräk-
ningen av prestationsfinansieringsandelen för 
finansåret 2017 antalet examina och antalet 
examensdelar som avlagts under ett år. När-
mare bestämmelser om beräkningsperioden 
för det antal prestationer som ska används 
som grund för finansieringen för finansåret 
2017 utfärdas genom förordning av statsrå-
det. 

Med avvikelse från 32 § 1 mom., 38 § 1 
mom. och 39 § 1 mom. beaktas vid beräk-
ningen av prestationsfinansieringsandelen för 
finansåret 2018 medelvärdet av antalet exa-
mina och medelvärdet av antalet examensde-
lar som avlagts under två års tid. Närmare 
bestämmelser om beräkningsperioden för det 

antal prestationer som ska användas som 
grund för finansieringen för finansåret 2018 
utfärdas genom förordning av statsrådet. 

Med avvikelse från 32, 38 och 39 § utgår 
man vid bestämmandet av prestationsfinansi-
eringsandelen för finansåret från 2019 me-
delvärdet av antalet examina och medelvär-
det av antalet examensdelar som avlagts un-
der finansåren 2016 och 2017. 
 
 
 
 
 
 
 

68 § 

Övergångsbestämmelser som gäller finansie-
ringsandelar för grundläggande utbildning 

inom läroavtalsutbildningen 

Med avvikelse från 36 § 1 mom. är finansi-
eringsandelarna för grundläggande yrkesut-
bildning som ordnas som läroavtalsutbild-
ning finansåret 2017: 

1) basfinansieringsandelen 70 procent, 
2) prestationsfinansieringsandelen 30 pro-

cent och 
3) effektivitetsfinansieringsandelen 0 pro-

cent. 
Med avvikelse från 36 § 1 mom. är finansi-

eringsandelarna för grundläggande yrkesut-
bildning som ordnas som läroavtalsutbild-
ning finansåret 2018: 

1) basfinansieringsandelen 60 procent, 
2) prestationsfinansieringsandelen 40 pro-

cent och 
3) effektivitetsfinansieringsandelen 0 pro-

cent. 
Med avvikelse från 36 § 1 mom. är finansi-

eringsandelarna för grundläggande yrkesut-
bildning som ordnas som läroavtalsutbild-
ning finansåret 2019: 

1) basfinansieringsandelen 55 procent, 
2) prestationsfinansieringsandelen 45 pro-

cent och 
3) effektivitetsfinansieringsandelen 0 pro-

cent. 
 

69 § 
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Bestämmande av basfinansieringsandelen 
inom läroavtalsutbildning finansåren 2017—

2019 

Med avvikelse från 37 § 1 mom. används 
vid beviljandet av finansiering för finansåret 
2017 enligt 37 § 1 mom. avsett antal stude-
randeår medelvärdet av de genomsnittliga 
antal studerande inom utbildning som leder 
till examen eller en examensdel  2014 och 
2015 och enligt 37 § 2 mom. avsett antal stu-
derandeår som avlagts av studerande som fått 
specialundervisning det genomsnittliga anta-
let studerande som fått specialundervisning 
2014 och 2015 och enligt 37 § 3 mom. avsett 
antal som saknar examen efter grundskole-
stadiet det antal studerande saknar examen 
efter grundskolestadiet för en period av ett år. 
Närmare bestämmelser om beräkningsperio-
den för det antal som saknar examen efter 
grundskolestadiet och som ska används som 
grund för finansieringen för finansåret 2017 
utfärdas genom förordning av statsrådet. 

Med avvikelse från 37 § 1 mom. beaktas 
vid bestämmandet av basfinansieringsande-
len för finansåret 2018 medelvärdet av de 
studerandeår som fastställts för 2017 med 
stöd av 1 mom. och de faktiska studerande-
åren 2016 och enligt 37 § 2 mom. avsett antal 
studerandeår som avlagts av studerande som 
fått specialundervisning antalet studerande 
som fått specialundervisning 2016 och enligt 
37 § 3 mom. avsett antal som saknar examen 
efter grundskolestadiet det antal som saknar 
examen efter grundskolestadiet 2016. 

Med avvikelse från 37 § 1 mom. beaktas 
vid bestämmandet av basfinansieringsande-
len för 2019 enligt 37 § 1 mom. avsedda stu-
derandeår medelvärdet av de faktiska stude-
randeåren 2016 och 2017. 

I denna paragraf avses med genomsnittligt 
antal studerande medelvärdet av antalet stu-
derande den 20 januari och den 20 september 
det år som ska beaktas som grund för finan-
sieringen 

————— 
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2. 

 
 

Lag 

om ändring av gymnasielagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i gymnasielagen (629/1998) 28 § 1 mom., 34 § 2 mom. 4 punkten och 35 §, av dem 

34 § 2 mom. 4 punkten sådan den lyder i lag 1445/2009, och 
fogas till 24 § nya 3 och 4 mom. och till 25 § ett nytt 4 mom., sådana de lyder, 24 § delvis 

ändrad i lag 1044/2013 och 25 § delvis ändrad i lag 1268/2013, som följer: 
 

24 § 

Studietid 

— — — — — — — — — — — — — —  
En studerande kan anmäla sig som frånva-

rande för en termin åt gången. Anmälan ska 
göras på det sätt som utbildningsanordnaren 
bestämmer innan terminen inleds. Efter att ha 
tagit emot en studieplats kan den studerande 
dock under det första läsåret anmäla sig som 
frånvarande endast om han eller hon 

1) fullgör tjänstgöring enligt värnpliktsla-
gen (1438/2007), civiltjänstlagen 
(1446/2007) eller lagen om frivillig militär-
tjänst för kvinnor (194/1995), 

2) är moderskaps-, faderskaps- eller föräld-
raledig, eller 

3) på grund av egen sjukdom eller en svår 
livssituation är oförmögen att inleda sina stu-
dier. 

Till den tid för avläggande av examen som 
avses i 1 mom. räknas inte en termin under 
vilken studeranden har anmält sig som från-
varande på grund av tjänstgöring som avses i 
värnpliktslagen, civiltjänstlagen eller lagen 
om frivillig militärtjänst för kvinnor eller för 
att ta ut moderskaps-, faderskaps- eller för-
äldraledighet eller på grund av ett skäl som 
avses i 1 mom. 3 punkten. Till tiden för av-
läggande av examen räknas inte heller en an-
nan högst två terminer lång frånvaro under 
vilken studeranden har anmält sig som från-
varande. 
 

25 § 

Studerandens skyldigheter  

— — — — — — — — — — — — — —  
Den som blivit antagen som studerande ska 

inom utsatt tid meddela utbildningsanordna-
ren om han eller hon tar emot studieplatsen. 
Om den som blivit antagen som studerande 
inte gör anmälan inom utsatt tid går han eller 
hon miste om sin studieplats. 
 

28 § 

Studiesociala förmåner 

Undervisningen är avgiftsfri för studeran-
dena. Avgifter kan dock tas ut av studerande 
som avses i 20 § 4 mom. samt för studentex-
amen som avses i 18 § och prov som avses i 
12 § 2 mom. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

34 § 

Ändringssökande 

— — — — — — — — — — — — — —  
Utan hinder av 1 mom. söks ändring i ett 

beslut genom besvär hos regionförvaltnings-
verket så som bestäms i förvaltningspro-
cesslagen, om beslutet gäller 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) förlängning av den tid under vilken 
gymnasiets lärokurs får slutföras och när en 
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studerande ska anses ha avgått från gymnasi-
et eller anmälan som frånvarande. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

35 § 

Finansiering 

För utbildning enligt denna lag beviljas fi-
nansiering så som föreskrivs i lagen om fi-
nansiering av utbildning som avses i gymna-
sielagen, lagen om grundläggande yrkesut-
bildning och lagen om yrkesinriktad vuxen-
utbildning (  /2015) och, inom ramen för det 
anslag som anvisats för ändamålet i statsbud-
geten, statsunderstöd så som föreskrivs i la-

gen om finansiering av undervisnings- och 
kulturverksamhet (1705/2009). För invester-
ingsprojekt kan statsunderstöd också beviljas 
enligt statsunderstödslagen (688/2001). 
Statsbidragsmyndighet för investeringspro-
jekt är regionförvaltningsverket. 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den          20  . 
Lagens 24 § 3 och 4 mom. tillämpas inte på 

studerande som har börjat avlägga examen 
före lagens ikraftträdande. På studerande som 
inlett sina studier före lagens ikraftträdande 
tillämpas de bestämmelser om tiden för slut-
förande av studierna som gällde vid ikraftträ-
dandet. 

————— 
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3. 

 
 
 
 

Lag 

om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om grundläggande yrkesutbildning (630/1998) 44 § 3 mom. 4 punkten och 

46 § 1 mom., sådana de lyder, 44 § 3 mom. 4 punkten i lag 951/2011 och 46 § 1 mom. i lag 
1072/2005, samt 

fogas till lagen nya 27 c, 31 a och 31 b § som följer: 
 

27 c § 

Mottagande av studieplats  

Den som blivit antagen som studerande ska 
inom utsatt tid meddela utbildningsanordna-
ren om han eller hon tar emot studieplatsen. 
Om den som blivit antagen som studerande 
inte gör anmälan inom utsatt tid går han eller 
hon miste om sin studieplats. 
 

31 a § 

Terminer 

Höstterminen börjar den 1 augusti och av-
slutas den 31 december. Vårterminen börjar 
den 1 januari och avslutas den 31 februari. 
 

31 b § 

Frånvaroanmälan 

En studerande kan anmäla sig som frånva-
rande studerande för en termin åt gången. 
Anmälan ska göras på det sätt som utbild-
ningsanordnaren bestämmer innan terminen 
inleds. 

Efter att ha tagit emot en studieplats kan 
den studerande dock under det första läsåret 
anmäla sig som frånvarande endast om han 
eller hon 

1) fullgör tjänstgöring enligt värnpliktsla-
gen (1438/2007), civiltjänstlagen 
(1446/2007) eller lagen om frivillig militär-
tjänst för kvinnor (194/1995), 

2) är moderskaps-, faderskaps- eller föräld-
raledig, eller 

3) på grund av egen sjukdom eller en svår 
livssituation är oförmögen att inleda sina stu-
dier. 

Till den tid för avläggande av examen eller 
handledande utbildning som avses i 31 § rä-
knas inte en termin under vilken studeranden 
har anmält sig som frånvarande på grund av 
tjänstgöring som avses i värnpliktslagen, ci-
viltjänstlagen eller lagen om frivillig militär-
tjänst för kvinnor eller för att ta ut mo-
derskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet 
eller på grund av ett skäl som avses i 1 mom. 
3 punkten. Till tiden för avläggande av exa-
men räknas inte heller en högst två terminer 
lång frånvaro under vilken studeranden har 
anmält sig som frånvarande. 
 

44 § 

Ändringssökande 

— — — — — — — — — — — — — — 
Hos regionförvaltningsverket får man be-

gära omprövning av ett beslut så som be-
stäms i förvaltningslagen, om beslutet gäller 
— — — — — — — — — — — — — — 
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4) den studietid som bestäms i 31 § eller 
när en studerande ska anses ha avgått eller 
sådan anmälan som frånvarande som avses i 
31 b §, samt 
— — — — — — — — — — — — — — 
 

46 § 

Finansiering 

För utbildning enligt denna lag beviljas fi-
nansiering för driftskostnader så som be-
stäms i lagen om finansiering av utbildning 
som avses i gymnasielagen, lagen om grund-

läggande yrkesutbildning och lagen om yr-
kesinriktad vuxenutbildning (____/2015). 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
Denna lag träder i kraft den          20  . 
Lagens 31 b § tillämpas inte på studerande 

som har börjat avlägga en examen eller hand-
ledande utbildning före lagens ikraftträdande. 
På studerande som inlett sina studier före la-
gens ikraftträdande tillämpas de bestämmel-
ser om tiden för slutförande av studierna som 
gällde vid ikraftträdandet. 

 
————— 
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4. 

 

Lag 

om ändring av 18 § i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) 18 § 1 mom., sådant det lyder i 

lag 1013/2005, som följer: 
 

18 § 

Finansiering 

I fråga om finansieringen av utbildning en-
ligt denna lag och fristående examina som 
avläggs utan förberedande utbildning gäller 
vad som bestäms i lagen om finansiering av 

utbildning som avses i gymnasielagen, lagen 
om grundläggande yrkesutbildning och lagen 
om yrkesinriktad vuxenutbildning (   /2015). 
— — — — — — — — — — — — — — 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den     20  . 

 ————— 



 RP 310/2014 rd  
  

 

124 

5. 

 

Lag 

om ändring av 7 och 9 § i lagen om antagningsregistret, högskolornas riksomfattande data-
lager och studentexamensregistret 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om antagningsregistret, högskolornas riksomfattande datalager och 

(1058/1998) 7 § 1 mom. och 
fogas till 9 § ett nytt 3 mom., som följer: 

 
7 § 

Ändamål och registeransvarig 

Studentexamensregistret förs och används 
för ordnande av studentexamen, för förvaring 
av uppgifter om avlagda studentexamina och 
prov som hör till examina samt för uppfölj-
ning av hur studentexamen fungerar och be-
räkning av finansieringen av utbildning som 
avses i gymnasielagen. 
— — — — — — — — — — — — — — 
 
 
 
 
 

9 § 

Utlämnande av uppgifter 

— — — — — — — — — — — — — — 
De uppgifter enligt 8 § 2 mom. som behövs 

för att bestämma den finansiering som avses 
i lagen om finansiering av den utbildning 
som avses i gymnasielagen, lagen om grund-
läggande yrkesutbildning och yrkesinriktad 
vuxenutbildning utlämnas till den statsbi-
dragsmyndighet som avses i nämnda lag. 
Uppgifterna kan även utlämnas på maskin-
språk eller med hjälp av teknisk anslutning. 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den            20  . 

 
Helsingfors den 4 december 2014 

 
 

Statsminister 

ALEXANDER STUBB 

 
 
 

Undervisnings- och kommunikationsminister Krista Kiuru 
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Bilagor 
Parallelltext 

2. 

 

Lag 

om ändring av gymnasielagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i gymnasielagen (629/1998) 28 § 1 mom., 34 § 2 mom. 4 punkten och 35 §, av dem 

34 § 2 mom. 4 punkten sådan den lyder i lag 1445/2009, och 
fogas till 24 § nya 3 och 4 mom. och till 25 § ett nytt 4 mom., sådana de lyder, 24 § delvis 

ändrad i lag 1044/2013 och 25 § delvis ändrad i lag 1268/2013, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 
 
 
 
 
 

(ny) 

24 §

Studietid 

— — — — — — — — — — — — — —  
En studerande kan anmäla sig som frånva-

rande för en termin åt gången. Anmälan ska 
göras på det sätt som utbildningsanordnaren 
bestämmer innan terminen inleds. Efter att 
ha tagit emot en studieplats kan den stude-
rande dock under det första läsåret anmäla 
sig som frånvarande endast om han eller hon 

1) fullgör tjänstgöring enligt värnpliktsla-
gen (1438/2007), civiltjänstlagen 
(1446/2007) eller lagen om frivillig militär-
tjänst för kvinnor (194/1995), 

2) är moderskaps-, faderskaps- eller för-
äldraledig, eller 

3) på grund av egen sjukdom eller en svår 
livssituation är oförmögen att inleda sina 
studier. 

Till den tid för avläggande av examen som 
avses i 1 mom. räknas inte en termin under 
vilken studeranden har anmält sig som från-
varande på grund av tjänstgöring som avses 
i värnpliktslagen, civiltjänstlagen eller lagen 
om frivillig militärtjänst för kvinnor eller för 
att ta ut moderskaps-, faderskaps- eller för-
äldraledighet eller på grund av ett skäl som 
avses i 1 mom. 3 punkten. Till tiden för av-
läggande av examen räknas inte heller en 
annan högst två terminer lång frånvaro un-
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der vilken studeranden har anmält sig som 
frånvarande. 

 
 
 
 
 
 

(ny) 

25 § 

Studerandens skyldigheter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Den som blivit antagen som studerande ska 

inom utsatt tid meddela utbildningsanordna-
ren om han eller hon tar emot studieplatsen. 
Om den som blivit antagen som studerande 
inte gör anmälan inom utsatt tid går han el-
ler hon miste om sin studieplats. 

 
28 § 

Studiesociala förmåner 

Undervisningen är avgiftsfri för studeran-
dena. Avgifter kan dock tas ut av studerande 
som avses i 20 § 3 mom. samt för studentex-
amen som avses i 18 § och prov som avses i 
12 § 2 mom. 
— — — — — — — — — — — — — —  

28 § 

Studiesociala förmåner 

Undervisningen är avgiftsfri för studeran-
dena. Avgifter kan dock tas ut av studerande 
som avses i 20 § 4 mom. samt för studentex-
amen som avses i 18 § och prov som avses i 
12 § 2 mom. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
34 § 

Ändringssökande 

— — — — — — — — — — — — — —  
Utan hinder av 1 mom. söks ändring i ett 

beslut genom besvär hos regionförvaltnings-
verket så som bestäms i förvaltningspro-
cesslagen, om beslutet gäller 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) förlängning av den tid under vilken 
gymnasiets lärokurs får slutföras och när en 
studerande ska anses ha avgått från gymnasi-
et. 
— — — — — — — — — — — — — —  

34 § 

Ändringssökande 

— — — — — — — — — — — — — —  
Utan hinder av 1 mom. söks ändring i ett 

beslut genom besvär hos regionförvaltnings-
verket så som bestäms i förvaltningspro-
cesslagen, om beslutet gäller 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) förlängning av den tid under vilken 
gymnasiets lärokurs får slutföras och när en 
studerande ska anses ha avgått från gymnasi-
et eller anmälan som frånvarande. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
35 § 

Finansiering 

För utbildning enligt denna lag beviljas 
statsandel för anläggningsprojekt och drifts-
kostnader så som bestäms i lagen om finansi-
ering av undervisnings- och kulturverksamhet 
(635/1998). 

35 § 

Finansiering 

För utbildning enligt denna lag beviljas fi-
nansiering så som föreskrivs i lagen om fi-
nansiering av utbildning som avses i gymna-
sielagen, lagen om grundläggande yrkesut-
bildning och lagen om yrkesinriktad vuxen-
utbildning (  /2015) och, inom ramen för det 
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anslag som anvisats för ändamålet i stats-
budgeten, statsunderstöd så som föreskrivs i 
lagen om finansiering av undervisnings- och 
kulturverksamhet (1705/2009). För invester-
ingsprojekt kan statsunderstöd också beviljas 
enligt statsunderstödslagen (688/2001). 
Statsbidragsmyndighet för investeringspro-
jekt är regionförvaltningsverket. 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den    20  . 
Lagens 24 § 3 och 4 mom. tillämpas inte på 

studerande som har börjat avlägga examen 
före lagens ikraftträdande. På studerande 
som inlett sina studier före lagens ikraftträ-
dande tillämpas de bestämmelser om tiden 
för slutförande av studierna som gällde vid 
ikraftträdandet. 

————— 
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3. 

 

Lag 

om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om grundläggande yrkesutbildning (630/1998) 44 § 3 mom. 4 punkten och 

46 § 1 mom., sådana de lyder, 44 § 3 mom. 4 punkten i lag 951/2011 och 46 § 1 mom. i lag 
1072/2005, samt 

fogas till lagen nya 27 c, 31 a och 31 b § som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 
 
 
 
 

(ny) 

27 c § 

Mottagande av studieplats  

Den som blivit antagen som studerande ska 
inom utsatt tid meddela utbildningsanordna-
ren om han eller hon tar emot studieplatsen. 
Om den som blivit antagen som studerande 
inte gör anmälan inom utsatt tid går han el-
ler hon miste om sin studieplats. 

 
 
 
 
 

(ny) 

31 a § 

Terminer 

Höstterminen börjar den 1 augusti och av-
slutas den 31 december. Vårterminen börjar 
den 1 januari och avslutas den 31 februari. 

 
 
 
 
 

(ny) 

31 b §

Frånvaroanmälan 

En studerande kan anmäla sig som frånva-
rande studerande för en termin åt gången. 
Anmälan ska göras på det sätt som utbild-
ningsanordnaren bestämmer innan terminen 
inleds. 

Efter att ha tagit emot en studieplats kan 
den studerande dock under det första läsåret 
anmäla sig som frånvarande endast om han 
eller hon: 

1) fullgör tjänstgöring enligt värnpliktsla-
gen (1438/2007), civiltjänstlagen 
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(1446/2007) eller lagen om frivillig militär-
tjänst för kvinnor (194/1995), 

2) är moderskaps-, faderskaps- eller för-
äldraledig, eller 

3) på grund av egen sjukdom eller en svår 
livssituation är oförmögen att inleda sina 
studier. 

Till den tid för avläggande av examen eller 
handledande utbildning som avses i 31 § rä-
knas inte en termin under vilken studeranden 
har anmält sig som frånvarande på grund av 
tjänstgöring som avses i värnpliktslagen, ci-
viltjänstlagen eller lagen om frivillig militär-
tjänst för kvinnor eller för att ta ut mo-
derskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet 
eller på grund av ett skäl som avses i 1 mom. 
3 punkten. Till tiden för avläggande av exa-
men räknas inte heller en högst två terminer 
lång frånvaro under vilken studeranden har 
anmält sig som frånvarande. 

 
44 § 

Ändringssökande 

— — — — — — — — — — — — — —  
Hos regionförvaltningsverket får man begä-

ra omprövning av ett beslut så som bestäms i 
förvaltningslagen, om beslutet gäller 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) den studietid som bestäms i 31 § eller när 
en studerande ska anses ha avgått, samt 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

44 § 

Ändringssökande 

— — — — — — — — — — — — — — 
Hos regionförvaltningsverket får man be-

gära omprövning av ett beslut så som be-
stäms i förvaltningslagen, om beslutet gäller 
— — — — — — — — — — — — — — 

4) den studietid som bestäms i 31 § eller 
när en studerande ska anses ha avgått eller 
sådan anmälan som frånvarande som avses i 
31 b §, samt 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
46 § 

Finansiering 

För utbildning enligt denna lag beviljas fi-
nansiering för driftskostnader så som bestäms 
i lagen om finansiering av undervisnings- och 
kulturverksamhet (635/1998). 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

46 § 

Finansiering 

För utbildning enligt denna lag beviljas fi-
nansiering för driftskostnader så som bestäms 
i lagen om finansiering av utbildning som av-
ses i gymnasielagen, lagen om grundläggan-
de yrkesutbildning och lagen om yrkesinrik-
tad vuxenutbildning (____/2015). 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
Denna lag träder i kraft den     20  . 
Lagens 31 b § tillämpas inte på studerande 

som har börjat avlägga en examen eller 
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handledande utbildning före lagens ikraft-
trädande. På studerande som inlett sina stu-
dier före lagens ikraftträdande tillämpas de 
bestämmelser om tiden för slutförande av 
studierna som gällde vid ikraftträdandet. 

————— 
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4. 

 

Lag 

om ändring av 18 § i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) 18 § 1 mom., sådant det lyder i 

lag 1013/2005, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

18 § 

Finansiering 

I fråga om finansieringen av driftskostna-
derna för utbildning enligt denna lag och 
kostnaderna för fristående examina som av-
läggs utan förberedande utbildning gäller vad 
som bestäms i lagen om finansiering av un-
dervisnings- och kulturverksamhet 
(635/1998). 
— — — — — — — — — — — — — —  

18 § 

Finansiering 

I fråga om finansieringen av utbildning en-
ligt denna lag och fristående examina som 
avläggs utan förberedande utbildning gäller 
vad som bestäms i lagen om finansiering av 
utbildning som avses i gymnasielagen, lagen 
om grundläggande yrkesutbildning och lagen 
om yrkesinriktad vuxenutbildning (   /2015). 
— — — — — — — — — — — — — — 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den     20  . 

————— 
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5. 

 

Lag 

om ändring av 7 och 9 § i lagen om antagningsregistret, högskolornas riksomfattande data-
lager och studentexamensregistret 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om antagningsregistret, högskolornas riksomfattande datalager och 

(1058/1998) 7 § 1 mom. och 
fogas till 9 § ett nytt 3 mom., som följer: 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

7 § 

Ändamål och registeransvarig 

Studentexamensregistret förs och används 
för ordnande av studentexamen, för förvaring 
av uppgifter om avlagda studentexamina och 
prov som hör till examina samt för uppfölj-
ning av hur studentexamen fungerar. 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

7 § 

Ändamål och registeransvarig 

Studentexamensregistret förs och används 
för ordnande av studentexamen, för förvaring 
av uppgifter om avlagda studentexamina och 
prov som hör till examina samt för uppfölj-
ning av hur studentexamen fungerar och be-
räkning av finansieringen av utbildning som 
avses i gymnasielagen. 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
 
 
 
 

(ny) 

9 § 

Utlämnande av uppgifter  

— — — — — — — — — — — — — — 
De uppgifter enligt 8 § 2 mom. som behövs 

för att bestämma den finansiering som avses i 
lagen om finansiering av den utbildning som 
avses i gymnasielagen, lagen om grundläg-
gande yrkesutbildning och yrkesinriktad 
vuxenutbildning utlämnas till den statsbi-
dragsmyndighet som avses i nämnda lag. 
Uppgifterna kan även utlämnas på maskin-
språk eller med hjälp av teknisk anslutning. 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den            20  . 
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Förordningsutkast 
 

Statsrådets förordning 

om finansiering av utbildning som avses i gymnasielagen, lagen om grundläggande yrkesut-
bildning och lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning 

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om finansiering av utbildning 
som avses i gymnasielagen, lagen om grundläggande yrkesutbildning och lagen om yrkesin-
riktad vuxenutbildning (   /2015): 
 

1 § 

Bestämmande av kostnadsnivån 

När kostnadsnivåns uppgång bestäms för 
den finansiering som avses i 5 § i lagen om 
finansiering av utbildning som avses i gym-
nasielagen, lagen om grundläggande yrkes-
utbildning och lagen om yrkesinriktad vux-
enutbildning (  /2015) har förändringen i det 
allmänna inkomstnivåindexet en vikt av 64 
procent och förändringen i konsumentprisin-
dexet en vikt av 21 procent, vikten av bygg-
kostnadsindexet är 0 procent och förändring-
en i basprisindexet för hemmamarknaden har 
en vikt av 15 procent. 
 

2 § 

Grundpriser för inkvartering och en särskild 
utbildningsuppgift inom specialundervisning 

Grundpriset för inkvartering enligt 6 § i la-
gen om finansiering av utbildning som avses 
i gymnasielagen, lagen om grundläggande 
yrkesutbildning och lagen om yrkesinriktad 
vuxenutbildning är 1 670 euro. 

Grundpriset för en särskild utbildningsupp-
gift inom specialundervisning enligt 6 § i la-
gen om finansiering av utbildning som avses 
i gymnasielagen, lagen om grundläggande 
yrkesutbildning och lagen om yrkesinriktad 
vuxenutbildning är 17 300 euro. 
 

3 § 

Höjning av samgående utbildningsanordna-
res prestationer 

De sammanräknade prestationerna enligt 
utbildningsform hos samgående utbildnings-

anordnare höjs med koefficienten 1,03 under 
två års tid. 
 

4 § 

Beräkning av basfinansieringen för gymna-
sieutbildning 

Vid beräkningen av avlagda studerandeår 
beaktas antalet studerandeår som avlagts av 
studerande som inlett studierna före 18 års 
ålder med koefficienten 1 och antalet stude-
randeår som avlagts av studerande som inlett 
studierna vid 18 års ålder med koefficienten 
0,58. 

Slutförda studier omvandlas till studeran-
deår med koefficienten 0,09. 

Utbildningsanordnarens antal studerandeår 
enligt 1 mom. höjs på grund av tillgänglighe-
ten med en koefficient som erhålls när pro-
dukterna i 7—9 mom. summeras och den er-
hållna summan multipliceras med den vikt-
koefficient som föreskrivs i 10 mom., om ut-
bildningsanordnarens fjärrortstal är större än 
1,2. 

 Om den kommun där utbildningsanordna-
ren finns är en i 5 § i språklagen (423/2003) 
avsedd tvåspråkig kommun och dess fjärr-
ortstal är noll, får utbildningsanordnaren till-
gänglighetsförhöjning särskilt för finsksprå-
kiga och för svenskspråkiga studerande, om 
antalet studerande som inlett studierna före 
18 års ålder i språkgruppen är under 200 i 
hela kommunen med beaktande av alla ut-
bildningsanordnares studerande från den ak-
tuella språkgruppen. 

På motsvarande sätt får en utbildningsan-
ordnare som är verksam i en i 5 § i språkla-
gen avsedd enspråkig kommun tillgänglig-
hetsförhöjning särskilt för finskspråkiga och 
för svenskspråkiga studerande, om det i 
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kommunen ordnas utbildning både på finska 
och på svenska och antalet studerande som 
inlett studierna före 18 års ålder i språkgrup-
pen är under 200 i hela kommunen med be-
aktande av alla utbildningsanordnares stude-
rande i den aktuella språkgruppen. 

På motsvarande sätt får en utbildningsan-
ordnare tillgänglighetsförhöjning på grund av 
de regionala förhållandena, om det i den 
kommun där utbildningsanordnaren finns, 
finns sammanlagt under 200 studerande som 
har inlett studierna före 18 års ålder. 

Om antalet studerandeår understiger 200, 
beräknas viktkoefficienten genom att talet 
200 minskas med det viktade antalet stude-
randeår för studerande som inlett studierna 
före 18 års ålder inom gymnasieutbildningen 
och skillnaden multipliceras med talet 0,008. 

Om antalet studerandeår understiger 60, 
beräknas utöver 5 mom. viktkoefficienten så 
att talet 60 minskas med det viktade antalet 
studerandeår för studerande som inlett studi-
erna före 18 års ålder inom gymnasieutbild-
ningen och skillnaden multipliceras med talet 
0,043. 

Om antalet studerandeår understiger 20 och 
utbildningsanordnarens fjärrortstal är över 
1,8, beräknas utöver 5 och 6 mom. viktkoef-
ficienten så att talet 20 minskas med det vik-
tade antalet studerandeår för studerande som 
inlett studierna före 18 års ålder inom gym-
nasieutbildningen och skillnaden multiplice-
ras med talet 0,21. Om antalet studerandeår 
understiger 10, räknas antalet studerandeår 
på basis av 10 studerandeår. 

Viktkoefficienterna på basis av fjärrortsta-
let är följande: 

1) om fjärrortstalet är större än 1,9 är vikt-
koefficienten 1,9, 

2) om fjärrortstalet är 1,55—1,89 är vikt-
koefficienten 1,5, eller 

3) om fjärrortstalet är 1,2—1,54 är viktko-
efficienten 1,15. 

Vid beräkningen av antalet studerandeår i 
fråga om studerande inom en särskild utbild-
ningsuppgift som utbildningsanordnaren skö-
ter beaktas de faktiska studerandeåren inom 
den särskilda uppgiften, dock högst i enlighet 
med tillståndet att ordna utbildning. Det antal 
studerande som fastställts i tillståndet att 
ordna utbildning motsvarar det maximala an-
talet studerandeår. 

Utbildningsanordnarens studerandeår inom 
utbildning som förbereder för gymnasieut-
bildning höjs med viktkoefficienten 2,75. 
 
 

5 § 

Beräkning av prestationsfinansieringen för 
gymnasieutbildning 

Prestationsfinansieringens andel enligt 14 § 
i lagen om finansiering av utbildning som 
avses i gymnasielagen, lagen om grundläg-
gande yrkesutbildning och lagen om yrkesin-
riktad vuxenutbildning fördelas som följer: 

1) antalet avlagda studentexamina utgör 50 
procent, och 

2) antalet av gymnasiets lärokurs enligt 7 § 
i gymnasielagen som avlagts utgör 50 pro-
cent. 

Det totala antalet examina som ska beaktas 
i prestationsfinansieringsandelen erhålls ge-
nom att de examina som avses i 3 mom. räk-
nas samman. 

Vid beräkningen av antalet avlagda stu-
dentexamina är koefficienten för studentex-
amina som avlagts av studerande som inlett 
studierna före 18 års ålder och vid 18 års ål-
der 1,00, och vid beräkningen av det antal 
som slutfört gymnasiets lärokurs enligt 7 § i 
gymnasielagen är koefficienten för gymnasi-
ets lärokurs som avlagts av studerande som 
inlett studierna vid 18 års ålder 0,58 och och 
för gymnasiets lärokurs som avlagts av stu-
derande som inlett studierna före 18 års ålder 
1. 
 
 

6 § 

Beräkning av effektivitetsfinansieringen för 
gymnasieutbildning 

Effektivitetsfinansieringens andel enligt 
14 § i lagen om finansiering av utbildning 
som avses i gymnasielagen, lagen om grund-
läggande yrkesutbildning och lagen om yr-
kesinriktad vuxenutbildning fördelas som 
följer: 

1) studerande som avlagt studentexamen 
och som placerat sig inom fortsatta studier i 



 RP 310/2014 rd  
  

 

135

Finland inom tre år efter examen utgör 37,5 
procent, 

2) responsen som gäller studerandes väl-
färd utgör 25 procent, och 

3) minskningen av antalet studerande som 
avbryter sina gymnasiestudier utgör 37,5 
procent. 

Det totala antalet studerande som placerar 
sig inom fortsatta studier och som ska beak-
tas i effektivitetsfinansieringsandelen erhålls 
genom att det antal som avses i 2 mom. räk-
nas samman. I förfrågan om studerandes väl-
färd räknas det antal poäng som svaren ger 
samman. 

Vid beräkningen av effektivitetsfinansie-
ringen beaktas studerande som avlagt stu-
dentexamen och som placerat sig inom fort-
satta studier inom tre år efter studentexamen. 
Med dem som placerat sig inom fortsatta 
studier avses studerande i högskola eller 
inom yrkesutbildning samt sådana som av-
lagt högskoleexamen eller yrkesinriktad ex-
amen. 

I minskningen av antalet studerande som 
avbryter sina gymnasiestudier beaktas den 
utbildningsanordnarspecifika förändringen. 
Den tidpunkt med vilken förändringen jäm-
förs föreskrivs genom förordning av statsrå-
det. Den finansiering som beviljas sätts i re-
lation till utbildningsanordnarens antal stude-
randeår. 

Den riksomfattande förfrågan om stude-
randes välfärd innehåller påståenden om hur 
målen för gymnasieutbildningen uppnåtts 
och studerandes välfärd. 
 
 
 
 

7 § 

Inkvarteringskoefficienter inom gymnasieut-
bildning 

Inkvarteringskoefficienten enligt 6 § i la-
gen om finansiering av utbildning som avses 
i gymnasielagen, lagen om grundläggande 
yrkesutbildning och lagen om yrkesinriktad 
vuxenutbildning är i sådan i 28 § 2 mom. i 
gymnasielagen avsedd utbildning som ordnas 
som internatutbildning 1,73. 
 

8 § 

Fördelning av finansieringsandelarna inom 
grundläggande yrkesutbildning i läroan-

staltsform 

Av den prestationsfinansieringsandel som 
avses i 20 § 1 mom. 2 punkten i lagen om fi-
nansiering av utbildning som avses i gymna-
sielagen, lagen om grundläggande yrkesut-
bildning och lagen om yrkesinriktad vuxen-
utbildning beviljas 200/441 på basis av exa-
mina och 241/441 på basis av examensdelar 
och delar av handledande utbildning. Av den 
effektivitetsfinansieringsandel som avses i 
20 § 1 mom. 3 punkten i lagen om finansie-
ring av utbildning som avses i gymnasiela-
gen, lagen om grundläggande yrkesutbild-
ning och lagen om yrkesinriktad vuxenut-
bildning beviljas 8/12 på basis av det resul-
tatindex som avses i 24 § 1 mom. 1 punkten, 
1/12 på basis av den förfrågan om studeran-
des välfärd som avses i 24 § 1 mom. 2 punk-
ten, 1/12 på basis av den studerandes arbets-
livsrespons som avses i 24 § 1 mom. 3 punk-
ten och 2/12 på basis av den minskning av 
antalet studerande som avbryter sina studier 
som avses i 24 § 1 mom. 4 punkten. 
 
 
 

9 § 

Finansieringskoefficienter inom grundläg-
gande yrkesutbildning i läroanstaltsform 

Finansieringskoefficienterna för utbild-
ningsområden och examina är följande: 

1) det humanistiska och pedagogiska om-
rådet 1,41, 

2) kultur 1,51, dock grundexamen i musik 
2,12, 

3) det samhällsvetenskapliga, företagseko-
nomiska och administrativa området 1, 

4) det naturvetenskapliga området 1,06, 
5) teknik och kommunikation 1,42, dock: 
a) grundexamen för livsmedelsbranschen, 

kompetensområdet för mejeribranschen 1,91, 
b) grundexamen i sjöfart 1,77, 
c) grundexamen i logistik, utbildning till 

chaufför 1,91 samt utbildning till busschauf-
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för och kombinationsfordonsförare 2,41 
inom kompetensområdet för transportservice, 

d) grundexamen i flygplansmekanik 2,2, 
och 

e) grundexamen inom byggnadsbranschen, 
kompetensområdet för schaktningsmaskin-
transport 2,41, 

6) naturbruk och miljöområdet 1,89, dock: 
a) grundexamen inom skogsbranschen, 

kompetensområdet för körning av skogsma-
skiner 3,59, 

b) annan grundexamen inom skogsbran-
schen än den som avses i a-punkten 2,64, och 

c) grundexamen inom hästhushållning 
2,36, samt 

7) social-, hälso- och idrottsområdet, dock 
grundexamen i idrott 1,23, samt 

8) turism-, kosthålls- och ekonomibran-
schen 1,42. 

Finansieringskoefficienten för handledande 
utbildning för grundläggande yrkesutbildning 
är 1,35, dock 2,1 inom specialundervisning 
som avses i 19 a § 1 mom. i lagen om grund-
läggande yrkesutbildning. 
 
 
 

10 § 

Koefficienter för specialundervisning inom 
grundläggande yrkesutbildning i läroan-

staltsform 

Koefficienten för ett studerandeår som av-
lagts av en studerande som fått specialunder-
visning är 0,85. 

Koefficienten för en examensdel som av-
lagts av en studerande som fått specialunder-
visning är 0,85. 
 
 

11 § 

Utbildningsnivåkoefficienter inom grundläg-
gande yrkesutbildning i läroanstaltsform 

Utbildningsnivåkoefficienten för en exa-
men som avlagts av en studerande som sak-
nar examen efter grundskolestadiet är 0,9. 

Utbildningsnivåkoefficienten för en exa-
mensdel som avlagts av en studerande som 
saknar examen efter grundskolestadiet är 0,7. 

 
 

12 § 

Finansieringskoefficienter för en särskild ut-
bildningsuppgift inom specialundervisning 

Finansieringskoefficienterna för utbild-
ningsområden och examina inom utbildning 
som ordnas på grund av en särskild utbild-
ningsuppgift inom specialundervisning enligt 
20 § 2 mom. i lagen om grundläggande yr-
kesutbildning (630/1998) är följande: 

1) det humanistiska och pedagogiska om-
rådet 1,32, 

2) kultur 1,4, dock grundexamen i musik 
1,64, 

3) det samhällsvetenskapliga, företagseko-
nomiska och administrativa området 1, 

4) det naturvetenskapliga området 1,04, 
5) teknik och kommunikation 1,32, dock: 
a) grundexamen för livsmedelsbranschen, 

kompetensområdet för mejeribranschen 1,53, 
b) grundexamen i sjöfart 1,47, 
c) grundexamen i logistik, utbildning till 

chaufför 1,53 samt utbildning till busschauf-
för och kombinationsfordonsförare 1,73 
inom kompetensområdet för transportservice, 

d) grundexamen i flygplansmekanik 1,64, 
och 

e) grundexamen inom byggnadsbranschen, 
kompetensområdet för schaktningsmaskin-
transport 1,73, 

6) naturbruk och miljöområdet 1,69, 
a) grundexamen inom skogsbranschen, 

kompetensområdet för körning av skogsma-
skiner 2,35, 

b) annan grundexamen inom skogsbran-
schen än den som avses i a-punkten 1,99, och 

c) grundexamen inom hästhushållning 
1,88, samt 

7) social-, hälso- och idrottsområdet 1,18, 
dock grundexamen i idrott 1,46, samt 

8) turism-, kosthålls- och ekonomibran-
schen 1,32. 

Finansieringskoefficienten för handledande 
utbildning för grundläggande yrkesutbildning 
samt utbildning som handleder för arbete och 
ett självständigt liv är 1,35. 
 

13 § 
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Förhöjningskoefficienter för en särskild ut-
bildningsuppgift inom specialundervisning 

Förhöjningskoefficienten för studerandeår 
som avlagts av studerande med en svår funk-
tionsnedsättning är 0,72. Om ordnandet av 
utbildningen förutsätter att den studerande 
har ett personligt skolgångsbiträde är förhöj-
ningskoeffienten för de studerandeår som av-
lagts av dessa studerande 1,75. 
 

14 § 

Inkvarteringskoefficienter inom yrkesutbild-
ning 

De inkvarteringskoefficienter som avses i 
28 § i lagen om finansiering av utbildning 
som avses i gymnasielagen, lagen om grund-
läggande yrkesutbildning och lagen om yr-
kesinriktad vuxenutbildning är följande: 

1) koefficienten 1,73 för inkvarteringsför-
mån inom utbildning som ordnas som inter-
natutbildning enligt 37 § 2 mom. i lagen om 
grundläggande yrkesutbildning, 

2) koefficienten 1 för inkvarteringsförmån 
som avses i 37 § 3 mom. i den nämnda lagen, 
och 

3) koefficienten 4,2 för inkvarteringsför-
mån inom en särskild utbildningsuppgift 
inom specialundervisning enligt 38 § 2 mom. 
i den nämnda lagen. 
 

15 § 

Fördelning av finansieringsandelarna inom 
yrkesinriktad tilläggsutbildning i läroan-

staltsform 

Av den prestationsfinansieringsandel som 
avses i 29 § 1 mom. 2 punkten i lagen om fi-
nansiering av utbildning som avses i gymna-
sielagen, lagen om grundläggande yrkesut-
bildning och lagen om yrkesinriktad vuxen-
utbildning fördelas 26 procent på basis av 
examina och 74 procent på basis av exa-
mensdelar. 

Av den effektivitetsfinansieringsandel som 
avses i 29 § 1 mom. 3 punkten i lagen om fi-
nansiering av utbildning som avses i gymna-
sielagen, lagen om grundläggande yrkesut-
bildning och lagen om yrkesinriktad vuxen-

utbildning fördelas 37,5 procent på basis av 
den studeranderespons och 37,5 procent på 
basis av den arbetslivsrespons som avses i 35 
§ medan 25 procent fördelas på basis av hur 
många av dem som inlett utbildningen som 
har avlagt examen. 
 

16 § 

Finansieringskoefficienter inom yrkesinrik-
tad tilläggsutbildning i läroanstaltsform 

Finansieringskoefficienterna för utbild-
ningsområden och examina inom utbildning 
som ordnas på grund av en särskild utbild-
ningsuppgift inom specialundervisning enligt 
20 § 2 mom. i lagen om grundläggande yr-
kesutbildning (630/1998) är följande: 

1) det humanistiska och pedagogiska om-
rådet 1,32, 

2) kultur 1,4, dock grundexamen i musik 
1,64, 

3) det samhällsvetenskapliga, företagseko-
nomiska och administrativa området 1, 

4) det naturvetenskapliga området 1,04, 
5) teknik och kommunikation 1,32, dock: 
a) grundexamen för livsmedelsbranschen, 

kompetensområdet för mejeribranschen 1,53, 
b) grundexamen i sjöfart 1,47, 
c) grundexamen i logistik, utbildning till 

chaufför 1,53 samt utbildning till busschauf-
för och kombinationsfordonsförare 1,73 
inom kompetensområdet för transportservice, 

d) grundexamen i flygplansmekanik 1,64, 
och 

e) grundexamen inom byggnadsbranschen, 
kompetensområdet för schaktningsmaskin-
transport 1,73, 

6) naturbruk och miljöområdet 1,69, 
a) grundexamen inom skogsbranschen, 

kompetensområdet för körning av skogsma-
skiner 2,35, 

b) annan grundexamen inom skogsbran-
schen än den som avses i a-punkten 1,99, och 

c) grundexamen inom hästhushållning 
1,88, samt 

7) social-, hälso- och idrottsområdet 1,18, 
dock grundexamen i idrott 1,46, samt 

8) turism-, kosthålls- och ekonomibran-
schen 1,32. 

Finansieringskoefficienten för handledande 
utbildning för grundläggande yrkesutbildning 
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samt utbildning som handleder för arbete och 
ett självständigt liv är 1,35. 
 

17 § 

Koefficienter för specialundervisning inom 
yrkesinriktad tilläggsutbildning i läroan-

staltsform 

Koefficienten för ett studerandeår som av-
lagts av en studerande som fått specialunder-
visning är 0,7. 

Koefficienten för en examensdel som av-
lagts av en studerande som fått specialunder-
visning är 0,7. 
 

18 § 

Utbildningsnivåkoefficienter inom yrkesinrik-
tad tilläggsutbildning i läroanstaltsform 

Utbildningsnivåkoefficienten för en exa-
men som avlagts av en studerande som sak-
nar examen efter grundskolestadiet är 0,95. 

Utbildningsnivåkoefficienten för en exa-
mensdel som avlagts av en studerande som 
saknar examen efter grundskolestadiet är 
0,95. 

Utbildningsnivåkoefficenten för ett stude-
randeår som avlagts av en studerande som 
saknar examen efter grundskolestadiet är 
0,95. 
 

19 § 

Fördelning av finansieringsandelarna inom 
grundläggande yrkesutbildning som ordnas 

som läroavtalsutbildning 

Av den prestationsfinansieringsandel som 
avses i 36 § 1 mom. 2 punkten i lagen om fi-
nansiering av utbildning som avses i gymna-
sielagen, lagen om grundläggande yrkesut-
bildning och lagen om yrkesinriktad vuxen-
utbildning fördelas 200/451 på basis av exa-
mina och 251/451 på basis av examensdelar. 

Av den effektivitetsfinansieringsandel som 
avses i 36 § 1 mom. 3 punkten i lagen om fi-
nansiering av utbildning som avses i gymna-
sielagen, lagen om grundläggande yrkesut-
bildning och lagen om yrkesinriktad vuxen-
utbildning fördelas 3/10 på basis av den stu-

deranderespons och 3/10 på basis av den ar-
betslivsrespons som avses i 43 § medan 2/10 
fördelas på basis av hur många av dem som 
inlett utbildningen som har avlagt examen 
och 2/10 fördelas på basis av hur de som av-
lagt examen har sysselsatt sig. 
 

20 § 

Fördelning av finansieringsandelarna inom 
yrkesinriktad tilläggsutbildning som ordnas 

som läroavtalsutbildning 

Av den prestationsfinansieringsandel som 
avses i 37 § 1 mom. 2 punkten i lagen om fi-
nansiering av utbildning som avses i gymna-
sielagen, lagen om grundläggande yrkesut-
bildning och lagen om yrkesinriktad vuxen-
utbildning fördelas 1/4 på basis av examina 
och 3/4 på basis av examensdelar. 

Av den effektivitetsfinansieringsandel som 
avses i 37 § 1 mom. 3 punkten i lagen om fi-
nansiering av utbildning som avses i gymna-
sielagen, lagen om grundläggande yrkesut-
bildning och lagen om yrkesinriktad vuxen-
utbildning fördelas 3/10 på basis av den stu-
deranderespons och 3/10 på basis av den ar-
betslivsrespons som avses i 43 § medan 2/10 
fördelas på basis av hur många av dem som 
inlett utbildningen som har avlagt examen 
och 2/10 fördelas på basis av hur de som av-
lagt examen har sysselsatt sig. 
 

21 § 

Utbildningsnivåkoefficienter i läroavtalsut-
bildning  

Utbildningsnivåkoefficienten för en exa-
men som avlagts av en studerande som sak-
nar examen efter grundskolestadiet är 0,95. 

Utbildningsnivåkoefficienten för en exa-
mensdel som avlagts av en studerande som 
saknar examen efter grundskolestadiet är 
0,95. 

Utbildningsnivåkoefficenten för ett stude-
randeår som avlagts av en studerande som 
saknar examen efter grundskolestadiet är 
0,95. 
 

22 § 
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Priset för ett studerandeår inom utbildning 
som förbereder för förvärvs- och trafikpilot-

yrket 

Priset per studerandeår när finansiering be-
viljas Suomen Ilmailuopisto för utbildning 
som förbereder för förvärvs- och trafikpilot-
yrket är x. 
 

23 § 

Ikraftträdande 

Denna förordning träder i kraft den 1 janu-
ari 2017. 

Förordningens 3 § tillämpas om ansökan 
om tillstånd att ordna utbildning har blivit 
anhängig efter att denna förordning trätt i 
kraft. 
 
 

24 § 

Övergångsbestämmelser om gymnasieutbild-
ning 

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 4 
§ 12 mom. om viktkoefficienten för utbild-
ning som förbereder för gymnasieutbildning 
är viktkoefficienterna som följer: 

1) 2017 är viktkoefficienten 1,7, 
2) 2018 är viktkoefficienten 1,95, och 
3) 2019 är viktkoefficienten 2,3. 
Med avvikelse från vad som föreskrivs om 

koefficienten för slutförda studier enligt 4 § 2 
mom. är koefficenten 0,05 år 2017, 0,06 år 
2018 och 0,07 år 2019. 

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 
5 § 1 mom. om fördelningen av finansie-
ringsandelen under finansåret 2017—2019 
beviljas 100 procent av prestationsfinansie-
ringsandelen på basis av studentexamina och 
0 procent på basis av gymnasiets lärokurs. 

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 
4 § 7 mom. om viktkoefficienten är viktkoef-
ficienterna som följer: 

1) 2017 är viktkoefficienten 0,005, 
2) 2018 är viktkoefficienten 0,006, och 
3) 2019 är viktkoefficienten 0,007. 

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 
4 § 8 mom. om viktkoefficienten är viktkoef-
ficienterna som följer: 

1) 2017 är viktkoefficienten 0,025, 
2) 2018 är viktkoefficienten 0,027, och 
3) 2019 är viktkoefficienten 0,034. 
Med avvikelse från vad som föreskrivs i 

4 § 9 mom. om viktkoefficienten är viktkoef-
ficienterna som följer: 

1) 2017 är viktkoefficienten 0,12, 
2) 2018 är viktkoefficienten 0,13, och 
3) 2019 är viktkoefficienten 0,17. 

 
 

25 § 

Övergångsbestämmelser om fördelningen av 
finansieringsandelarna i grundläggande yr-

kesutbildning i läroanstaltsform 

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 
8 § 1 mom. beviljas prestationsfinansierings-
andelen finansåren 2017 och 2018 endast på 
basis av examina. Finansåret 2019 beviljas 
60 procent av prestationsfinansieringsande-
len på basis av examina och 40 procent på 
basis av examensdelar och delar av handle-
dande utbildning. Finansåret 2020 beviljas 
3/7 av prestationsfinansieringsandelen på ba-
sis av examina och 4/7 på basis av examens-
delar och delar av handledande utbildning. 

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 
8 § 2 mom. beviljas prestationsfinansierings-
andelen finansåren 2017-2018 endast på ba-
sis av resultatindikatorer. 
 
 

26 § 

Övergångsbestämmelse om utbildning som 
förbereder för förvärvs- och trafikpilotyrket 

Det belopp som föreskrivs i x § i denna 
förordning motsvarar det poängtal för finan-
sieringsindex som avses i lagen om finansie-
ring av utbildning (/2015) och enligt vilket 
den statliga finansiering som ska betalas till 
Suomen Ilmailuopisto i januari 2017 har be-
räknats. 
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