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1502/2016
Lag
om ändring av 24 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)
24 § 1, 7 och 9 mom., sådana de lyder, 24 § 1 mom. i lag 1410/2014 samt 7 och 9 mom. i
lag 1045/2013, som följer:
24 §
Priserna per enhet för gymnasier
Priserna per enhet för studerande vid gymnasier beräknas årligen på basis av de riksomfattande totalkostnader som alla utbildningsanordnare har orsakats av gymnasieutbildning
under året före det år som föregår det år då priserna per enhet bestäms. När priserna per
enhet beräknas beaktas emellertid inte utgifterna för undervisning utomlands eller studerande som får sådan undervisning. Vid beräkning av priserna per enhet viktas antalet studerande som deltar i utbildning som förbereder för gymnasieutbildning med koefficienten
1,21. Vid beräkning av priserna per enhet viktas de studerande som studerar i gymnasieutbildning för vuxna eller utbildning som förbereder för gymnasieutbildning med koefficienten 0,65, med undantag av studerande som får utbildning vid en internatskola.
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
Om en studerande studerar i gymnasieutbildning för vuxna eller i utbildning som förbereder för gymnasieutbildning är priset per enhet 65 procent av det per studerande bestämda priset per enhet för utbildningsanordnaren i fråga. Detta gäller dock inte studerande som får utbildning vid en internatskola. Undervisnings- och kulturministeriet kan på
grundval av en särskild utbildningsuppgift som ålagts utbildningsanordnaren eller av något annat särskilt skäl höja ett sådant pris per enhet som avses i detta moment.
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
Genom förordning av statsrådet föreskrivs om de grunder enligt vilka läroämnen som
slutförs i enlighet med 20 § 4 mom. i gymnasielagen omvandlas till studerandeantal och
beaktas i antalet sådana studerande som avses i 1 och 5 mom. i denna paragraf och som
studerar i gymnasieutbildning för vuxna.
————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
År 2018 och 2019 används vid beräknandet av det pris per enhet för gymnasier som avses i 24 § 1 mom. studerandeantal som uppskattats av undervisnings- och kulturministeriet
som studerandeantal för gymnasieutbildning för vuxna och utbildning för vuxna som förbereder för gymnasieutbildning.
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