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om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Utfärdad i Helsingfors den 20 december 2013

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) rubri-

ken för 6 § samt 6 § 2 mom. 1 punkten, rubriken för 8 § samt 8 § 1 mom. och 24 §, av dem 8 §
1 mom. sådant det lyder i lag 1511/2011 och 24 § sådan den lyder delvis ändrad i lag
1511/2011, som följer:

6 §

Kommunens statsandel och grunden för stat-
sandelen för utbildning som avses i gymna-
sielagen, för grundläggande yrkesutbildning

och för yrkeshögskolor

— — — — — — — — — — — — —
Grunden för kommunens statsandel fås ge-

nom sammanräkning av
1) produkten av antalet studerande inom

gymnasieutbildning som ordnas av kommu-
nen och inom utbildning som förbereder in-
vandrare och personer med ett främmande
språk som modersmål för gymnasieutbild-
ning och det per studerande bestämda priset
per enhet,
— — — — — — — — — — — — —

8 §

Kommunens självfinansieringsandel av
driftskostnaderna för utbildning som avses i
gymnasielagen, för yrkesutbildning och för

yrkeshögskolor

Kommunens självfinansieringsandel av
driftskostnaderna för gymnasieutbildning,

grundläggande yrkesutbildning och yrkes-
högskolor utgör 58,11 procent och av drifts-
kostnaderna för utbildning som förbereder
invandrare och personer med ett främmande
språk som modersmål för gymnasieutbild-
ning 50 procent av det belopp som fås när det
belopp som beräknats enligt 2 och 3 mom.
divideras med antalet invånare i hela landet
och det därigenom erhållna beloppet multip-
liceras med kommunens invånarantal.
— — — — — — — — — — — — —

24 §

Priserna per enhet för gymnasier

De per studerande bestämda priserna per
enhet för gymnasier beräknas vart fjärde år
på basis av de riksomfattande totalkostnader
som alla utbildningsanordnare har orsakats
av utbildning som avses i gymnasielagen un-
der året före det år som föregår det år då
priserna per enhet bestäms. När priserna per
enhet beräknas beaktas emellertid inte utgif-
terna för undervisning utomlands eller stude-
rande som får sådan undervisning. När pri-
serna per enhet beräknas beaktas 58 procent
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av antalet studerande som inlett studierna
efter att de fyllt 18 år.

Priserna per enhet för kommuner och sam-
kommuner graderas på basis av nyckeltalet
för antalet studerande, i enlighet med vad
som föreskrivs genom förordning av statsrå-
det. Priset per enhet för en privat utbildnings-
anordnare är detsamma som priset per enhet i
den kommun där utbildningen huvudsakligen
ordnas. Om kommunen inte ordnar gymna-
sieutbildning, beräknas priset per enhet för en
privat anordnare av gymnasieutbildning på
samma sätt som priset per enhet för kommu-
nen. För undervisning som ordnas utomlands
bestäms priset per enhet genom att det ge-
nomsnittliga pris per enhet som föreskrivs för
gymnasieutbildning enligt 23 § graderas i en-
lighet med vad som föreskrivs genom förord-
ning av statsrådet och vad undervisnings- och
kulturministeriet bestämmer med stöd av för-
ordningen. Undervisnings- och kulturministe-
riet kan dessutom höja priset per enhet på
grundval av en särskild utbildningsuppgift
som ålagts utbildningsanordnaren eller av an-
dra särskilda skäl.

Priset per enhet för anordnare av gymna-
sieutbildning bestäms i fråga om studerande i
utbildning som förbereder för gymnasieut-
bildning genom en gradering av det genom-
snittliga pris per enhet för gymnasieutbild-
ning som föreskrivs med stöd av 23 §.

Om en anordnare av gymnasieutbildning
med stöd av 4 § 2 mom. i gymnasielagen har
ålagts ordna utbildning vid en internatskola,
höjs priset per enhet för elever som får in-
kvartering och måltider vid internatskolan, i
enlighet med vad som föreskrivs genom för-
ordning av statsrådet.

Priserna per enhet bestäms så att de belopp
som fås när de priser per enhet som beräknats
för utbildningsanordnarna multipliceras med
antalet studerande hos utbildningsanord-
narna, sammanlagt motsvarar de riksomfat-
tande totalkostnader som avses i 1 mom.

Under andra år än de som nämns i 1 mom.
beräknas priserna per enhet i enlighet med
denna paragraf, dock på basis av de totalkost-
nader som utretts vid beräknandet av priserna
per enhet för det år som avses i 1 mom.

För en studerande som har inlett studierna
efter det att han eller hon fyllt 18 år är priset
per enhet 58 procent av det per studerande
bestämda priset per enhet för utbildningsan-
ordnaren i fråga. Detta gäller dock inte stude-
rande som får utbildning vid en internatskola.
Undervisnings- och kulturministeriet kan på
grundval av en särskild utbildningsuppgift
som ålagts utbildningsanordnaren eller av nå-
got annat särskilt skäl höja ett sådant pris per
enhet som avses i detta moment.

Närmare bestämmelser om beräknande av
priserna per enhet utfärdas genom förordning
av statsrådet.

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 sådana studerande som avses
i 1 och 5 mom. i denna paragraf, vilka har
inlett studierna efter det att de fyllt 18 år.

Denna lag träder i kraft den 1 februari
2014.

Bestämmelserna i denna lag tillämpas på
finansiering av utbildning som inleds den 1
augusti 2014 eller därefter.

Helsingfors den 20 december 2013
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