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Statsrådets förordning

656/2014

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

Utfärdad i Helsingfors den 14 augusti 2014

I enlighet med statsrådets beslut
ändras i förordningen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1766/2009)

1 och 1 a § samt 19 § 2 mom., av dem 1 a § och 19 § 2 mom. sådana de lyder i förordning
50/2014 som följer:

1 §

Beräkning av priset per enhet för
gymnasieutbildning

Priset per enhet för gymnasieutbildning i
en kommun eller samkommun räknas så att
det nyckeltal som beräknats enligt 2 och 3
mom. på basis av det totala antalet stude-
rande i gymnasieutbildning i gymnasierna i
kommunen eller samkommunen multipliceras
med det genomsnittliga pris per enhet som
med stöd av 23 § i lagen om finansiering av
undervisnings- och kulturverksamhet fast-
ställts för gymnasiet och det på så sätt uträk-
nade beloppet divideras med talet 100. Vid
beräkning av nyckeltalet beaktas inte stude-
rande som har inlett studierna efter att de fyllt
18 år eller studerande enligt 20 § 3 mom.
gymnasielagen (629/1998) som antagits för
att avlägga ett eller flera läroämnen i gymna-
siet.

Nyckeltalet för en kommun eller samkom-
mun är 100. I en kommun eller samkommun
där antalet studerande som deltar i gymnasie-
utbildning i gymnasiet understiger 200 höjs
nyckeltalet med talet 0,4 för varje studerande

med vilken antalet studerande understiger
200, och dessutom med talet 2,1 för varje
studerande med vilken antalet studerande un-
derstiger 60. Nyckeltalet höjs dock högst
med talet 106. I en kommun eller samkom-
mun som ordnar gymnasieutbildning på både
finska och svenska, beräknas nyckeltalet skilt
för sig för finskspråkig och skilt för sig för
svenskspråkig utbildning. Nyckeltalet är det
med antalet studerande vägda medeltalet av
de nyckeltal som beräknats enligt språk-
grupp.

Även om gymnasieutbildning med ett så-
dant förhöjt nyckeltal som avses i 2 mom.
överförs till en kommun som uppstår genom
en kommunsammanslagning eller blir en del
av gymnasieutbildningen i en annan kommun
eller samkommun till följd av en ändring i
tillståndet att ordna utbildning, beräknas
nyckeltalet särskilt för var och en av de tidi-
gare anordnarna av gymnasieutbildning.
Nyckeltalet för en anordnare av sammansla-
gen utbildning är det med antalet studerande
vägda medeltalet av de nyckeltal som beräk-
nats. Nyckeltalet höjs på det sätt som avses i
detta moment endast om gymnasieutbild-



ningen sammanslås senast den 31 december
2012 och ett gymnasium enligt detta moment
samt förutsättningarna för höjning av dess
nyckeltal kvarstår.

Vid bestämmande av gymnasieutbildning-
ens pris per enhet beräknas nyckeltalet enligt
uppgifterna om antalet studerande den 20
september det år som föregår finansåret.

1 a §

Beräkning av priset per enhet för utbildning
som förbereder för gymnasieutbildning

Priset per enhet för anordnare av utbild-
ning som förbereder för gymnasieutbildning
är det genomsnittliga pris per enhet som med
stöd av 23 § i lagen om finansiering av
undervisnings- och kulturverksamhet före-
skrivs för gymnasieutbildning multiplicerat
med 1,21.

19 §

Beräkning av antalet studerande i gymnasier

— — — — — — — — — — — — —
Antalet studerande i gymnasieutbildning

och antalet studerande inom utbildning som
förbereder för gymnasieutbildning beräknas
skilt för sig. I antalet studerande i gymnasie-
utbildning medräknas de som studerar för att
avlägga hela gymnasiets lärokurs. Därvid be-
aktas inte privatstuderande eller studerande
som deltar i utbildning som ordnas i form av
avgiftsbelagd service.
— — — — — — — — — — — — —

Denna förordning träder i kraft den 14
augusti 2014.

Denna förordning tillämpas dock redan på
finansiering av utbildning som börjar den 1
augusti 2014.

Helsingfors den 14 augusti 2014

Undervisnings- och kommunikationsminister Krista Kiuru

Regeringsråd Janne Öberg
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