
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
Utgiven i Helsingfors den 5 september 2012

Justitieministeriets förordning

501/2012

om studiesociala förmåner i utbildning som leder till yrkesinriktad examen på
brottspåföljdsområdet

Utfärdad i Helsingfors den 31 augusti 2012

I enlighet med justitieministeriets beslut föreskrivs med stöd av 13 § 2 mom. i lagen om
Brottspåföljdsområdets utbildningscentral (1316/2006):

1 §

Resekostnader och avlöning

Brottspåföljdsområdets utbildningscentral
betalar till studerande ersättning enligt statens
resereglemente för resekostnaderna för resor
som hör samman med studierna med undan-
tag för resor under perioderna av arbetsprak-
tik.

Bestämmelser om lönen under praktikpe-
rioderna finns i 18 § 2 mom. i lagen om
Brottspåföljdsområdets utbildningscentral
(1316/2006).

2 §

Inkvartering och mat

Utbildningscentralen ordnar vid behov av-
giftsfri inkvartering för studerande utan ett
tjänsteförhållande så att företräde ges stude-
rande vars permanenta bostad ligger mer än
80 kilometer från utbildningscentralen.

Utbildningscentralen ordnar för studerande
utan ett tjänsteförhållande en avgiftsfri måltid
under undervisningsdagarna.

3 §

Hälsovård

Bestämmelser om studerandehälsovård
finns i hälso- och sjukvårdslagen
(1326/2010). En studerande i tjänsteförhål-
lande omfattas av företagshälsovården.

Bestämmelser om ersättning i vissa fall för
skade eller sjukdom som studerande ådragit
sig finns i lagen om ersättning för skada eller
sjukdom som har uppkommit under studiere-
laterade förhållanden som är jämställbara
med arbete (1318/2002).

4 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 okto-
ber 2012.

Genom denna förordning upphävs justitie-
ministeriets förordning om studiesociala för-
måner i utbildning som leder till yrkesinrik-
tad examen inom fångvårdsektorn
(310/2007).

På studiesociala förmåner för studerande



som innan denna förordning träder i kraft har
inlett studier som leder till grundexamen för
fångvården tillämpas de bestämmelser som
gäller vid ikraftträdandet.

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

Helsingfors den 31 augusti 2012

Justitieminister Anna-Maja Henriksson

Regeringssekreterare Matti Vartia
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