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Lag
om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

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

68 §, sådan den lyder i lag 1410/2014,
ändras 11 och 12 §, 13 § 1 mom. samt 14, 15, 18 och 23 b §, sådana de lyder, 11 och

12 §, 13 § 1 mom. samt 14, 15 och 18 § i lag 1410/2014 och 23 b § i lag 189/2015, samt
fogas till lagen en ny 8 a, 27 a och 35 a § som följer:

8 a §

Beräkning av det belopp som läggs till kommunens självfinansieringsandel med anledning 
av att kommunens finansieringsandel för yrkeshögskolor stryks från och med år 2016

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 8 § 4 mom. om beräkningen av det årliga be-
lopp som läggs till kommunens självfinansieringsandel, ska den uppskattade förändringen
i kostnadsnivån för finansåret inte beaktas under åren 2016—2019.

11 §

Finansiering av påbyggnadsundervisning enligt lagen om grundläggande utbildning

För sådan påbyggnadsundervisning som avses i 5 § i lagen om grundläggande utbild-
ning beviljas kommunen, samkommunen eller en privat undervisningsanordnare som har
fått tillstånd att ordna grundläggande utbildning finansiering till ett belopp som fås när
man från hemkommunsersättningen grunddel, som fastställts i enlighet med 38 § i lagen
om statsandel för kommunal basservice, drar av 194,08 euro, och den erhållna skillnaden
multipliceras med talet 1,26 och med elevantalet inom påbyggnadsundervisningen för den
grundläggande utbildningen.

12 §

Finansiering av förberedande undervisning som ordnas för invandrare före den 
grundläggande utbildningen

För sådan förberedande undervisning som avses i 5 § i lagen om grundläggande utbild-
ning och som ordnas för invandrare före den grundläggande utbildningen beviljas kom-
munen, samkommunen eller en privat undervisningsanordnare som har fått tillstånd att
ordna grundläggande utbildning finansiering till ett belopp som fås när man från hemkom-
munsersättningens grunddel, som fastställts i enlighet med 38 § i lagen om statsandel för
kommunal basservice, drar av 194,08 euro, och den erhållna skillnaden multipliceras med
talet 2,49 och med det elevantal som avses i denna paragraf.
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13 §

Finansiering av förskoleundervisning och grundläggande utbildning för andra än 
läropliktiga

För sådan grundläggande utbildning som ordnas för andra än läropliktiga samt för så-
dan förskoleundervisning som föregår fullgörande av förlängd läroplikt enligt 25 §
2 mom. i lagen om grundläggande utbildning, beviljas kommunen, samkommunen eller
en privat undervisningsanordnare som har fått tillstånd att ordna grundläggande utbildning
finansiering till ett belopp som fås när man från hemkommunsersättningens grunddel, som
fastställts i enlighet med 38 § i lagen om statsandel för kommunal basservice, drar av
194,08 euro, och den erhållna skillnaden multipliceras med talet 1,41 och med det elevan-
tal som avses i denna paragraf.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

14 §

Tilläggsfinansiering för i lagen om grundläggande utbildning avsedd förlängd läroplikt

Utöver vad som i lagen om statsandel för kommunal basservice och i 13 § 1 mom. i den-
na lag föreskrivs om den statsandel som beviljas för driftskostnaderna för sådan utbildning
som hänför sig till den 11-åriga läroplikt som avses i 25 § 2 mom. i lagen om grundläg-
gande utbildning, beviljas kommunen, samkommunen eller en privat undervisningsanord-
nare som fått tillstånd att ordna grundläggande utbildning, som tilläggsfinansiering för den
nämnda utbildningen ett belopp som fås när man från hemkommunsersättningens grund-
del enligt 38 § i lagen om statsandel för kommunal basservice drar av 194,08 euro, och
den erhållna skillnaden multipliceras med talet 2,97 och med det elevantal som avses i
denna paragraf och utökas med det belopp som fås när man från hemkommunsersättning-
ens grunddel enligt 38 § i lagen om statsandel för kommunal basservice drar av 194,08 eu-
ro, och den erhållna skillnaden multipliceras med talet 1,79 och med antalet mycket gravt
utvecklingsstörda elever.

15 §

Tillägg för internatskola och skolhemsförhöjning

För elever som erbjuds inkvartering och måltider vid en internatskola som ordnar sådan
utbildning som avses i lagen om grundläggande utbildning beviljas kommunen, samkom-
munen eller en privat undervisningsanordnare ett belopp som fås när man från hemkom-
munsersättningens grunddel, som fastställts i enlighet med 38 § i lagen om statsandel för
kommunal basservice, drar av 194,08 euro, och den erhållna skillnaden multipliceras med
talet 0,46 och med antalet elever som inkvarteras vid internatskolan.

För elever som får undervisning vid ett skolhem beviljas en sådan privat anordnare av
grundläggande utbildning som enligt tillståndet att ordna grundläggande utbildning såsom
särskild utbildningsuppgift har ålagts att ordna skolhemsundervisning, tilläggsfinansie-
ring till ett belopp som fås när man från hemkommunsersättningens grunddel, som fast-
ställts i enlighet med 38 § i lagen om statsandel för kommunal basservice, drar av
194,08 euro, och den erhållna skillnaden multipliceras med talet 1,86 och med antalet
elever som får skolhemsundervisning.

18 §

Finansiering av sådan utbildning enligt lagen om grundläggande utbildning som ordnas 
utomlands

För sådan utbildning som ordnas utomlands beviljas utbildningsanordnaren finansie-
ring till ett belopp som fås när man från hemkommunsersättningens grunddel, som fast-
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ställts i enlighet med 38 § i lagen om statsandel för kommunal basservice, drar av
194,08 euro, och den erhållna skillnaden multipliceras med talet 1,23 och med det elevan-
tal som avses i denna paragraf. Finansieringen per elev kan höjas eller sänkas genom för-
ordning av statsrådet eller förordning av undervisnings- och kulturministeriet.

23 b §

Avdrag från det genomsnittliga priset per enhet

Från de genomsnittliga pris per enhet som beräknats i enlighet med 23 § 1 mom. avdras
årligen följande belopp:

1) i fråga om gymnasieutbildning 1 048,52 euro,
2) i fråga om grundläggande yrkesutbildning 826,73 euro, och
3) i fråga om grundläggande konstundervisning 2,41 euro.
Trots vad som föreskrivs i 1 mom. ska det genomsnittliga priset per enhet för gymna-

sieutbildning och grundläggande konstundervisning dock ligga minst på 2015 års nivå och
det genomsnittliga priset per enhet för grundläggande yrkesutbildning minst på den nivå
som fås när det från det genomsnittliga priset per enhet för 2015 avdras 426,78 euro.

27 a §

Beräkning under åren 2016—2019 av priserna per enhet för särskilda yrkesläroanstalter

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 27 § 4 mom. om justering av priserna per enhet
för särskilda yrkesläroanstalter till den uppskattade kostnadsnivån det år då priset per en-
het tillämpas, ska förändringen i kostnadsnivån inte beaktas vid fastställandet av de årliga
priserna per enhet under åren 2016—2019.

35 a §

Avdrag från priserna per enhet för museer, teatrar och orkestrar

Från de pris per enhet som beräknats i enlighet med 35 § 1—3 mom. avdras årligen föl-
jande belopp:

1) från priset per enhet för museer 15 177 euro,
2) från priset per enhet för teatrar 8 545 euro,
3) från priset per enhet för orkestrar 8 479 euro.

————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

Helsingfors den 30 december 2015
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