
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
Utgiven i Helsingfors den 16 oktober 2013

Statsrådets förordning

710/2013

om de genomsnittliga priser per enhet för gymnasier, yrkesutbildning, yrkeshögskolor,
grundläggande konstundervisning och medborgarinstitut som läggs till grund för statsfi-

nansieringen år 2014

Utfärdad i Helsingfors den 3 oktober 2013

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 23 § i lagen om finansiering av
undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) samt 11 § 4 mom. i lagen om fritt bildnings-
arbete (632/1998), av dem 11 § 4 mom. sådant det lyder i sistnämnda lag 1765/2009:

1 §

Gymnasier, yrkesutbildning och yrkes-
högskolor

Vid bestämmande av de priser per enhet
som avses i 24—26 § i lagen om finansiering
av undervisnings- och kulturverksamhet
(1705/2009) är det per studerande fastställda
genomsnittliga priset per enhet

1) i gymnasier 6 425,98euro,
2) i yrkesutbildning 10 970,06 euro samt
3) i yrkeshögskolor 7 688,83 euro.

2 §

Grundläggande konstundervisning

Vid bestämmande av de priser per enhet
för grundläggande konstundervisning som
avses i 28 § i lagen om finansiering av under-
visnings- och kulturverksamhet är det per
undervisningstimme fastställda genomsnitt-
liga priset per enhet 74,66 euro.

3 §

Medborgarinstitut

Vid bestämmande av de priser per enhet
för medborgarinstitut som avses i 11 § 4
mom. i lagen om fritt bildningsarbete
(632/1998) är det per undervisningstimme
fastställda genomsnittliga priset per enhet 82,
60 euro.

4 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 janu-
ari 2014, eller om riksdagen godkänner stats-
budgeten för 2014 senare än nämnda tid-
punkt, vid den tidpunkt då statsbudgeten god-
känns, om inte något annat följer av 2 mom.
Förordningen tillämpas vid bestämmande av
priserna per enhet för 2014.

Om den godkända statsbudgeten och de
lagar som godkänts i samband med den avvi-



ker från budgetpropositionen för 2014 till de
delar som avses i denna förordning, bestäm-
mer statsrådet nya genomsnittliga priser per
enhet för 2014.

Helsingfors den 3 oktober 2013

Kultur- och idrottsminister Paavo Arhinmäki

Regeringsråd Marja-Riitta Pönkä
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