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Statsrådets förordning
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om ändring av statsrådets förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverk-
samhet

Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2013

I enlighet med statsrådets beslut
ändras i statsrådets förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

(1766/2009) 2, 17, 25 och 29 § 1 och 2 mom., av dem 29 § 2 mom. sådant det lyder i
förordning 200/2010, som följer:

2 §

Priserna per enhet för gymnasieutbildning
som ordnas utomlands

Genom förordning av undervisnings- och
kulturministeriet föreskrivs såsom pris per
enhet för gymnasieutbildning som ordnas ut-
omlands med stöd av ett tillstånd enligt 3 § 1
mom. i gymnasielagen det genomsnittliga
pris per enhet som föreskrivits för gymnasie-
utbildning med stöd av 23 § i lagen om finan-
siering av undervisnings- och kulturverksam-
het (1705/2009), eller nämnda pris per enhet
höjt eller sänkt med högst 20 procent.

17 §

Priserna per enhet för grundläggande
utbildning som ordnas utomlands

Genom förordning av undervisnings- och
kulturministeriet föreskrivs såsom pris per
enhet för grundläggande utbildning som ord-
nas utomlands med stöd av ett tillstånd enligt
7 § 1 mom. i lagen om grundläggande utbild-
ning (628/1998) det grundpris för den grund-
läggande utbildningen som avses i 54 § i
lagen om statsandel för kommunal basservice
(1704/2009), eller nämnda grundpris höjt el-
ler sänkt med högst 20 procent.

25 §

Lämnande av uppgifter

Anordnaren av utbildningen eller verksam-
heten ska lämna undervisnings- och kultur-
ministeriet de i 58 § 1 mom. i lagen om fi-
nansiering av undervisnings- och kulturverk-
samhet avsedda uppgifter om kostnaderna
och verksamhetens omfattning som behövs
för att fastställa finansieringen. Uppgifterna
ska lämnas på Utbildningsstyrelsens och Sta-
tistikcentralens blanketter på det sätt som
anges i 2—4 mom.

Uppgifter om kostnaderna och inkom-
sterna i fråga om gymnasieutbildning, yrkes-
utbildning, yrkeshögskolor, grundläggande
konstundervisning som finansieras enligt an-
talet undervisningstimmar samt museer, teat-
rar och orkestrar ska årligen lämnas in på
Utbildningsstyrelsens och Statistikcentralens
blanketter för insamling av kostnadsuppgif-
ter, före utgången av april påföljande år, om
inte undervisnings- och kulturministeriet be-
slutar något annat.

Uppgifterna om verksamhetens omfattning
ska lämnas på Utbildningsstyrelsens och Sta-
tistikcentralens blanketter inom 10 dagar från
statistikföringsdagen, om inte undervisnings-
och kulturministeriet beslutar något annat.



Utbildningsanordnarna ska årligen lämna
undervisnings- och kulturministeriet uppgif-
terna om elevantal för fastställande av finan-
siering för grundläggande utbildning enligt
11 och 12 §, 13 § 1 och 2 mom., 14—16 §
och 18 § i lagen om finansiering av undervis-
nings- och kulturverksamhet, samt uppgifter
om slutförda läroämnen enligt 13 § 3 mom. i
den lagen och uppgifter om verksamhet en-
ligt 19 § i den lagen på Statistikcentralens
blanketter enligt situationen på statistikfö-
ringsdagen.

29 §

Statsbidragsmyndighet i vissa fall

Undervisnings- och kulturministeriet är
statsbidragsmyndighet i ärenden som gäller
anläggningsprojekt enligt de lagar som
nämns i 1 § 1 mom. 5—8 punkten i lagen om
finansiering av undervisnings- och kultur-
verksamhet samt anläggningsprojekt enligt
lagen om kommunernas kulturverksamhet.
Regionförvaltningsverket är statsbidragsmyn-
dighet för anläggningsprojekt enligt de lagar
som nämns i 1 § 1 mom. 1—4 punkten i
lagen om finansiering av undervisnings- och
kulturverksamhet samt anläggningsprojekt
enligt lagen om grundläggande utbildning, i
lagen om grundläggande konstundervisning,
bibliotekslagen och lagen om barndagvård.
Regionförvaltningsverket i Södra Finland är
behörig statsbidragsmyndighet i ärenden som
gäller anläggningsprojekt för läroanstalter,
när undervisningen ordnas utomlands.

Undervisnings- och kulturministeriet är
statsbidragsmyndighet

1) i fråga om förskoleundervisning,
grundläggande utbildning, gymnasieutbild-
ning, morgon- och eftermiddagsverksamhet
och grundläggande konstundervisning när det
gäller statsbidrag för uppnående av utbild-
ningspolitiska syften enligt 44 § 1 mom. i
lagen om finansiering av undervisnings- och
kulturverksamhet, strategisk utveckling av
undervisning och verksamhet, försök, inle-
dande och utveckling av verksamhet och be-
hövliga specialuppgifter i anslutning till verk-
samheten, samt statsbidrag som avses i 44 §
2 mom. i den paragrafen,

2) i fråga om yrkesutbildning när det gäl-
ler statsbidrag för uppnående av utbildnings-
politiska syften enligt 1 mom. i den paragraf
som nämns i 1 punkten, samt statsbidrag som
avses i 2 mom. i den paragrafen,

3) i fråga om allmänna bibliotek, kulturvä-
sendet, museer, teatrar och orkestrar samt
idrottsverksamhet och ungdomsarbete när det
gäller statsbidrag som avses i 1 och 2 mom. i
den paragraf som nämns i 1 punkten,

4) när det gäller statsbidrag enligt 3 mom.
i den paragraf som nämns i 1 punkten för
skötseln av sådana centralbiblioteks- och
landskapsbiblioteksuppgifter som avses i bib-
liotekslagen.
— — — — — — — — — — — — —

Denna förordning träder i kraft den 1 ja-
nuari 2014.

Helsingfors den 19 december 2013

Kultur- och idrottsminister Paavo Arhinmäki

Regeringssekreterare Toni Tuomainen
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