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Statsrådets förordning

1073/2011

om ändring av förordningen om fritt bildningsarbete

Utfärdad i Helsingfors den 13 oktober 2011

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från undervisnings- och kulturmi-
nisteriet,

upphävs i förordningen om fritt bildningsarbete (805/1998) 2 § 2 mom.,
ändras 2 § 4 mom., 3 § 3 mom. och 5 a § 1 mom.,
sådana de lyder, 2 § 4 mom. i förordning 1152/2008, 3 § 3 mom. i förordning 1201/2005 och

5 a § 1 mom. i förordning 1369/2001, samt
fogas till förordningen en ny 5 b § som följer:

2 §

Beräkning av prestationer vid folkhögskolor
och idrottsutbildningscentrer

— — — — — — — — — — — — —
Till distans- och flerformsundervisningen

vid folkhögskolor och riksomfattande idrotts-
utbildningscenter, som grundar sig på läroan-
staltens verksamhetsplan, ska det höra en el-
ler flera perioder av närundervisning på minst
15 timmar var. Från en period av närunder-
visning får det inom den distansundervisning
som folkhögskolorna ordnar göras avsteg för
en enskild person på grund av anstaltsvistelse
eller av särskilda hälsoskäl. När de studeran-
deveckor och de studerandedygn som ligger
till grund för statsandelen beräknas, ska man
beakta 60 procent av de studerandeveckor
som enligt 1 mom. och de studerandedygn
enligt 3 mom. som ingår i de distansstudiepe-
rioder som ersätter närundervisning vid en

folkhögskola eller ett riksomfattande idrotts-
utbildningscenter och grundar sig på verk-
samhetsplanen.
— — — — — — — — — — — — —

3 §

Priset per enhet per studerandevecka vid
folkhögskolor

— — — — — — — — — — — — —
Priset per enhet per studerandevecka vid

en folkhögskola där en del av utbildnings-
uppgiften är utbildning avsedd för aktivt
medborgarskap i arbetslivet och för utveck-
ling av arbetsförhållandena, eller någon an-
nan särskild utbildningsuppgift som av sär-
skilda skäl har fastställts i tillståndet att driva
läroanstalten, är beträffande denna utbildning
20 procent högre än något annat pris per
enhet än de som avses i denna paragraf.



5 a §

Anläggningsprojekt

Som anläggningsprojekt för ett idrottsut-
bildningscenter anses en sådan åtgärd enligt
36 § 1 mom. i lagen om finansiering av
undervisnings- och kulturverksamhet
(1705/2009) för vilken de beräknade total-
kostnaderna uppgår till minst 32 000 euro.
— — — — — — — — — — — — —

5 b §

Avskrivningar och mervärdesskatt för folk-
högskolor, medborgarinstitut, sommaruniver-

sitet och studiecentraler

Vid beräkningen av priserna per enhet en-
ligt 11 § 2 mom. och 4—6 mom. i lagen om
fritt bildningsarbete avdras från de privata
läroanstalternas huvudmäns bokföringsenliga
avskrivningar, såsom den relativa andelen
mervärdesskatter i dessa, den relativa andel
som mervärdesskatten under det år som avses
i ovan nämnda bestämmelser utgör av dessa
privata huvudmäns investeringar. Mervärdes-
skatteandelen beaktas vid beräkningen av de

andelar enligt 13 a § i lagen om fritt bild-
ningsarbete som mervärdesskatten utgör av
de privata läroanstalternas huvudmäns kost-
nader utan mervärdesskatt.

Denna förordning träder i kraft den 1 ja-
nuari 2012.

Bestämmelserna i 3 och 5 b § tillämpas
dock redan vid beräkningen och fastställandet
av priser per enhet och beviljande av statsan-
del för 2012.

Den upphävda bestämmelsen i 2 § 2 mom.
om att studiebrev vid brevundervisning räk-
nas in i folkhögskolans studerandeveckor til-
lämpas vid beviljande av statsandelar för
2012 och 2013 så att man beaktar 60 procent
av det genomförda antalet studiebrev.

De bestämmelser om inräknande av folk-
högskolans brevundervisning i studieveck-
orna samt de bestämmelser om gradering av
priset per enhet för kurser omfattande mindre
än tio dagar som gällde vid ikraftträdande av
denna förordning tillämpas på finansieringen
för de år som föregick ikraftträdandet.

Åtgärder som krävs för verkställigheten
av denna förordning får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

Helsingfors den 13 oktober 2011

Undervisningsminister Jukka Gustafsson

Regeringsråd Marja-Riitta Pönkä
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