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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)

1 § 1 mom. 3 punkten, 25, 27 och 27 a §, 31 § 4 mom., 32 § 2 mom. samt 45 a och 46 §,
sådana de lyder, 1 § 1 mom. 3 punkten, 31 § 4 mom. och 32 § 2 mom. i lag 1410/2014,

25 § delvis ändrad i lagarna 1511/2011, 892/2013, 1410/2014, 248/2015 och 1486/2016,
27 § delvis ändrad i lagarna 926/2010, 1511/2011 och 189/2015, 27 a § i lag 1607/2015,
45 a § i lag 1486/2016 och 46 § i lag 1112/2015,

ändras 1 § 1 mom. 2 punkten och 4 mom., 3 § 1 punkten, 5 § 1 och 2 punkten, 6 §, rub-
riken för 7 §, 7 § 1 och 3 mom., rubriken för 8 §, 8 § 1 och 4 mom., 9, 10, 23 och 23 b §,
det inledande stycket i 31 § 1 mom., 32 § 1 och 4 mom., 48 § 1, 4 och 6 mom., 49–51 §,
57 § 2 mom. 2 och 3 punkten, 58 § 1 mom. och 59 §,

av dem 1 § 1 mom. 2 punkten och 4 mom., 3 § 1 punkten, 5 § 1 punkten, rubriken för
7 §, rubriken för 8 §, 8 § 4 mom., 23 §, det inledande stycket i 31 § 1 mom., 32 § 1 mom.
och 57 § 2 mom. 2 och 3 punkten sådana de lyder i lag 1410/2014, 5 § 2 punkten sådan
den lyder i lag 926/2010, 6 § sådan den lyder i lagarna 1410/2014 och 1486/2016, 7 §
3 mom., 8 § 1 mom., 48 § 1 och 4 mom. och 50 § sådana de lyder i lag 1486/2016, 10 §
sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 926/2010 och 1486/2016, 23 b § sådan den lyder
i lagarna 1607/2015 och 1486/2016, 48 § 6 mom. sådant det lyder i lag 486/2013 samt 49
och 59 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 1511/2011, samt

fogas till lagen nya 9 a och 10 a § samt ett nytt 3 a kap. som följer:

1 §

Tillämpningsområde

I denna lag föreskrivs om statsandelar och statsunderstöd som beviljas kommuner, sam-
kommuner, registrerade sammanslutningar, stiftelser och statliga affärsverk för driftskost-
nader samt om annan finansiering av sådan verksamhet som regleras i

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
2) lagen om yrkesutbildning (531/2017),

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
För andra kostnader än driftskostnader för lokaler, inventarier och annan lös egendom

som används i verksamhet som avses i lagen om yrkesutbildning beviljas finansiering med
iakttagande av 9 § i denna lag. Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas
lagen inte på finansiering av sådan utbildning som avses i 22 § 2 mom., 33 eller 35 § i la-
gen om yrkesutbildning.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
RP 39/2017
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3 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) undervisningsverksamhet anordnande av verksamhet enligt de lagar som nämns i

1 § 1 mom. 1 och 2 punkten och sådan verksamhet enligt lagen om grundläggande utbild-
ning och lagen om grundläggande konstundervisning som avses i 2 § 2 mom. 1, 2, 3 a, 3 b,
4 och 8–10 punkten,

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

5 §

Grunden för beräkning av finansieringen

Finansieringen för driftskostnaderna bestäms enligt kalkylerade grunder. Finansiering-
en bestäms

1) för gymnasier på basis av antalet studerande samt de per studerande bestämda pri-
serna per enhet,

2) för en särskild utbildningsuppgift i gymnasiet som den andel av tilläggsfinansiering-
en för den särskilda utbildningsuppgiften som motsvarar den relativa andel som utbild-
ningsanordnarens prestationer utgör av samtliga utbildningsanordnares prestationer,

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

6 §

Kommunens statsandel och grunden för statsandelen för utbildning som avses i 
gymnasielagen

För kostnader som föranleds av de verksamheter som nämns i 5 § 1 och 2 punkten be-
viljas kommunen i statsandel det belopp som fås när grunden för kommunens statsandel,
som beräknats enligt 2 mom., minskas med kommunens självfinansieringsandel som be-
räknats enligt 8 §.

Grunden för kommunens statsandel fås genom sammanräkning av produkten av antalet
studerande inom gymnasieutbildning som ordnas av kommunen och inom utbildning som
förbereder invandrare och främmandespråkiga för gymnasieutbildning och de per stude-
rande bestämda priserna per enhet samt den tilläggsfinansiering för en särskild utbild-
ningsuppgift i gymnasiet som avses i 24 a § och som bildas så att den relativa andel som
prestationerna inom den särskilda utbildningsuppgift som anordnas av kommunen utgör
av samtliga utbildningsanordnares prestationer multipliceras med den nationella tilläggs-
finansieringen för den särskilda utbildningsuppgiften.

När kommunen beviljas statsandelar åren 2017–2019 beaktas 98,96 procent av grunden
för statsandelen enligt 2 mom. för sådan utbildning som avses i gymnasielagen.

7 §

Finansiering av gymnasieutbildning som ordnas av samkommuner och privata 
utbildningsanordnare

För i gymnasielagen avsedd gymnasieutbildning beviljas samkommuner och privata ut-
bildningsanordnare finansiering till ett belopp som motsvarar statsandelsgrunden och som
beräknats på det sätt som föreskrivs i 6 § 2 mom. enligt antalet studerande hos utbildnings-
anordnarna, priserna per enhet och tilläggsfinansieringen för en särskild utbildningsupp-
gift.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
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Åren 2017–2019 beviljas samkommunerna för sådan utbildning som avses i gymnasie-
lagen 98,96 procent av den finansiering som avses i 1 mom.

8 §

Kommunens självfinansieringsandel av driftskostnaderna för utbildning som avses i 
gymnasielagen

Kommunens självfinansieringsandel av driftskostnaderna för gymnasieutbildning utgör
58,11 procent och av driftskostnaderna för utbildning som förbereder invandrare och
främmandespråkiga för gymnasieutbildning 50 procent av det belopp som fås när det be-
lopp som beräknats enligt 2 och 3 mom. divideras med antalet invånare i hela landet och
det därigenom erhållna beloppet multipliceras med kommunens invånarantal.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Till följd av att kommunens finansieringsandel för yrkeshögskolor stryks läggs till

kommunens självfinansieringsandel i fråga om gymnasieutbildningen årligen ett belopp
på 14,69 euro per invånare på 2017 års nivå. När det årliga beloppet beräknas beaktas den
uppskattade förändringen i kostnadsnivån för finansåret och förändringen i antalet invå-
nare i hela landet.

9 §

Anslag för yrkesutbildning

Undervisnings- och kulturministeriet beviljar anordnare av yrkesutbildning finansie-
ring för de uppgifter som det föreskrivs om i lagen om yrkesutbildning inom ramen för det
anslag som tas in i statsbudgeten och inom ramen för kommunens finansieringsandel en-
ligt 9 a § 1 mom. (anslag för yrkesutbildning). Som finansiering beviljas på kalkylerade
grunder basfinansiering, prestationsbaserad finansiering och genomslagsfinansiering.
Därtill beviljas strategifinansiering.

Det statliga anslag och den kommunala finansieringsandel som avses i 1 mom. och som
anvisats för anordnare av yrkesutbildning det föregående året höjs med undantag av poster
av engångsnatur så att höjningen motsvarar den årliga höjningen av kostnadsnivån enligt
yrkesutbildningsindexet. Yrkesutbildningsindexet består av det allmänna förtjänstnivåin-
dexet, konsumentprisindexet och partiprisindexet. Närmare bestämmelser om uträkningen
av yrkesutbildningsindexet och beaktandet av höjningen av kostnadsnivån utfärdas genom
förordning av statsrådet.

Privata utbildningsanordnare beviljas dessutom ersättning för mervärdesskatt med iakt-
tagande av 32 i §.

9 a §

Kommunens självfinansieringsandel vid finansiering av yrkesutbildning

Kommunens finansieringsandel vid finansiering av yrkesutbildning är det belopp som
fås när det i 9 § 1 mom. avsedda statliga anslaget multipliceras med talet 1,3461. Kommu-
nernas finansieringsandel motsvarar dock högst nivån för 2017.

Kommunens självfinansieringsandel vid finansiering av yrkesutbildning är det belopp
som fås när det belopp av kommunens finansieringsandel som avses i 1 mom. divideras
med antalet invånare i hela landet och det därigenom erhållna beloppet multipliceras med
kommunens invånarantal.
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10 §

Finansiering som beviljas anordnare av yrkesutbildning samt kommunens statsandel

Anordnare av yrkesutbildning beviljas basfinansiering, prestationsbaserad finansiering
och genomslagsfinansiering till en sådan andel av det belopp av varje finansieringsandel
enligt 32 a § som motsvarar den relativa andel som utbildningsanordnarens prestationer
utgör av alla utbildningsanordnares prestationer. Av det belopp enligt 32 a § som basfi-
nansieringsandelen utgör dras dock först av det sammanräknade beloppet av de höjningar
enligt prövning som avses i 32 e §.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. beviljas en kommun som ordnar yr-
kesutbildning i statsandel ett belopp som fås när man från det belopp som beräknats i en-
lighet med 1 mom. drar av kommunens självfinansieringsandel enligt 9 a § 2 mom.

10 a §

Beviljande av finansiering för yrkesutbildning finansåren 2018–2020

Vid beräkning av den i 10 § 1 mom. avsedda finansieringen för finansåren 2018 och
2019 görs det i anslaget för yrkesutbildning en kalkylerad ökning som är 10 272 000 euro
enligt nivån 2017.

Av den finansiering som finansåren 2018 och 2019 beviljas de kommuner och samkom-
muner som ordnar yrkesutbildning dras det belopp av som fås när 10 272 000 euro enligt
nivån 2017 divideras med de prestationer som används som grund för bestämmande av
basfinansieringen för kommuner och samkommuner som ordnar yrkesutbildning och mul-
tipliceras med de prestationer som används som grund för bestämmande av basfinansie-
ringen för utbildningsanordnaren i fråga.

Finansåret 2020 fogas till det anslag som tas in i statsbudgeten 10 272 000 euro enligt
nivån 2017.

23 §

Genomsnittliga priser per enhet

Genom förordning av statsrådet utfärdas årligen bestämmelser om de genomsnittliga
priser per enhet för gymnasieutbildning och grundläggande konstundervisning som läggs
till grund för finansieringen för det följande finansåret, med iakttagande av 54 § 2 mom.
och 57 § i lagen om statsandel för kommunal basservice.

Priserna per enhet bestäms av undervisnings- och kulturministeriet. De priser per enhet
som avses i 24 § i denna lag bestäms så att de belopp som beräknas enligt priserna per en-
het och som läggs till grund för finansieringen sammanlagt motsvarar de belopp som be-
räknas på basis av de genomsnittliga priserna per enhet.

23 b §

Avdrag från det genomsnittliga priset per enhet

Från de genomsnittliga priser per enhet som beräknats i enlighet med 23 § 1 mom. dras
årligen följande belopp av:

1) i fråga om gymnasieutbildning 1 048,52 euro,
2) i fråga om grundläggande konstundervisning 2,41 euro.
Trots det som föreskrivs i 1 mom. ska det genomsnittliga priset per enhet för gymnasie-

utbildning dock vara minst 5 954,28 euro och det genomsnittliga priset per enhet för
grundläggande konstundervisning minst 74,92 euro.
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31 §

Kostnader som inte beaktas vid beräkningen av priser per enhet

Som driftskostnader för gymnasier och sådan grundläggande konstundervisning som fi-
nansieras enligt antalet undervisningstimmar betraktas inte

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

32 §

Beaktande av mervärdesskatten i priserna per enhet för privata utbildningsanordnare

För privata utbildningsanordnare höjs priserna per enhet och den tilläggsfinansiering
för särskilda utbildningsuppgifter i gymnasiet som avses i 24 a § för gymnasier och grund-
läggande konstundervisning så att höjningen motsvarar den andel som den mervärdesskatt
som de privata utbildningsanordnarna betalat utgör av de mervärdesskattefria kostnader
som dessa utbildningsformer orsakar de privata utbildningsanordnarna.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Den förhöjning som avses i 1 mom. beaktas inte när de genomsnittliga priserna per en-

het föreskrivs enligt 23 § 1 mom. och inte heller när priserna per enhet bestäms enligt
2 mom. i den paragrafen.

3 a kap.

Grunderna för bestämmande av finansiering för yrkesutbildning

32 a §

Finansieringsandelar

Basfinansieringens andel är 50 procent, den prestationsbaserade finansieringens andel
35 procent och genomslagsfinansieringens andel 15 procent av det belopp som fås när be-
loppet för strategifinansiering enligt 32 h § dras av från anslaget för yrkesutbildning.

32 b §

Studerandeår

Med studerandeår avses 365 dagar då den studerande beaktas som grund för finansie-
ringen. Den studerande beaktas som grund för finansieringen från den dag då den stude-
randes studierätt börjar fram till den dag då studierätten upphör. Den studerande beaktas
dock inte som grund för finansieringen om den studerandes studierätt tillfälligt avbryts.
När studierätten bestäms tillämpas bestämmelserna i lagen om yrkesutbildning i fråga om
när studierätten börjar, studierätten upphör, studierätten tillfälligt avbryts, den studerande
avhålls från studierna eller den studerande avstängs från läroanstalten för viss tid.

Om det i den personliga utvecklingsplanen för kunnandet som avses i 44 § i lagen om
yrkesutbildning eller i utbildning som avses i 8 § i den lagen i övrigt har överenskommits
att den studerande inte studerar alla regelbundna studiedagar, beaktas den studerande som
grund för finansieringen endast till den del det är fråga om studiedagar som har överens-
kommits i den personliga utvecklingsplanen för kunnandet.

Närmare bestämmelser om beaktande av en studerande som grund för finansieringen
utfärdas genom förordning av undervisnings- och kulturministeriet.
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32 c §

Beslut om målinriktade studerandeår

Undervisnings- och kulturministeriet beslutar årligen inom ramen för statsbudgeten och
för finansåret om det målinriktade antalet studerandeår för utbildningsanordnare samt om
det där innefattade målinriktade antalet studerandeår inom arbetskraftsutbildningen. Det
målinriktade antalet studerandeår för utbildningsanordnaren får inte understiga det minsta
antal studerandeår som anges i anordnartillståndet.

Ministeriet kan under finansåret öka det målinriktade antalet studerandeår för utbild-
ningsanordnare eller det målinriktade antalet studerandeår för utbildning som ordnas i
form av arbetskraftsutbildning.

I samband med de beslut som avses i 1 och 2 mom. kan ministeriet också besluta om
det målinriktade antalet studerandeår för en viss examen eller utbildning, i fråga om det
minsta antal studerandeår som anges i anordnartillståndet dock endast när det gäller ar-
betskraftsutbildning.

Ministeriet ska höra utbildningsanordnaren före beslut som gäller studerandeår enligt
denna paragraf. Ministeriet ska höra arbets- och näringsministeriet före beslut som gäller
studerandeår för arbetskraftsutbildning enligt denna paragraf.

32 d §

Basfinansiering

Basfinansieringen bestäms utifrån det i 32 c § 1 mom. avsedda målinriktade antal stu-
derandeår som har viktats med en viktkoefficient som baserar sig på det faktiska antalet
studerandeår under året före det år som föregår finansåret.

Antalet faktiska studerandeår viktas på följande grunder:
1) kostnaderna för att ordna olika examina som ingår i examensstrukturen, handledan-

de utbildning och övrig yrkesutbildning samt ordnande av i 63 § i lagen om yrkesutbild-
ning avsedda studier som stöder studiefärdigheterna,

2) examenstyper och ordnande av utbildning i form av läroavtalsutbildning,
3) ordnande av särskilt stöd som avses i 64 § i lagen om yrkesutbildning eller ordnande

av krävande särskilt stöd som avses i 65 § i den lagen,
4) ordnande av inkvartering enligt 103 § i lagen om yrkesutbildning,
5) ordnande av personalutbildning som avses i 9 § i lagen om yrkesutbildning,
6) ordnande av arbetskraftsutbildning som avses i lagen om yrkesutbildning,
7) ordnande av fängelseundervisning.
Ett studerandeår räknas som prestation för den utbildningsanordnare som har utarbetat

en i 44 § i lagen om yrkesutbildning avsedd personlig utvecklingsplan för kunnandet eller
som ansvarar för anordnandet av utbildning som avses i 8 § i den lagen.

Närmare bestämmelser om beräkningen av det vägda antalet prestationer och viktkoef-
ficienterna för de grunder som anges i 2 mom. utfärdas genom förordning av undervis-
nings- och kulturministeriet.

32 e §

Höjning av basfinansieringen efter prövning

Den basfinansiering som beviljas utbildningsanordnare kan efter prövning höjas av sär-
skilda skäl som hänför sig till utbildningsanordnarens verksamhet. Undervisnings- och
kulturministeriet beslutar på ansökan om höjning efter prövning.
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32 f §

Prestationsbaserad finansiering

Den prestationsbaserade finansieringen bestäms utifrån kompetenspoängen för exa-
mensdelar och antalet examina som avlagts under året före det år som föregår finansåret.

Kompetenspoängen för examensdelar viktas på följande grunder:
1) kostnaderna för att ordna olika examina som ingår i examensstrukturen,
2) examenstyper,
3) ordnande av särskilt stöd som avses i 64 § i lagen om yrkesutbildning eller ordnande

av krävande särskilt stöd som avses i 65 § i den lagen.
Examina viktas på följande grunder:
1) kostnaderna för att ordna olika examina som ingår i examensstrukturen,
2) examenstyper,
3) ordnande av särskilt stöd som avses i 64 § i lagen om yrkesutbildning eller ordnande

av krävande särskilt stöd som avses i 65 § i den lagen,
4) den studerandes utbildning efter grundstadiet.
En examensdel räknas som prestation för den utbildningsanordnare som har utarbetat

en i 44 § i lagen om yrkesutbildning avsedd personlig utvecklingsplan för kunnandet. En
examen räknas som prestation för den utbildningsanordnare som har utfärdat ett i 57 § i
lagen om yrkesutbildning avsett examensbetyg. Om examen har ordnats i form av i 27 §
1 mom. i lagen om yrkesutbildning avsedd läroavtalsutbildning, beaktas examen dock
som prestation för den anordnare som har skaffat läroavtalsutbildningen.

En examensdel beaktas inte som grund för prestationsbaserad finansiering om den har
erkänts utifrån tidigare förvärvat kunnande så att den som avlagt examen inte har visat sitt
kunnande genom yrkesprov eller på något annat sätt enligt 52 § i lagen om yrkesutbild-
ning. Vad som föreskrivs i detta moment tillämpas dock inte om kunnandet i examensde-
len har bedömts vid anskaffning av utbildning enligt 30 § i den lagen.

Som grund för prestationsbaserad finansiering beaktas högst 120 kompetenspoäng per
målinriktat studerandeår under finansåret i fråga. Om de faktiska studerandeåren för en ut-
bildningsanordnare under finansåret i fråga har överskridit ett sådant maximalt antal stu-
derandeår för en viss examen som anges i anordnartillståndet eller som bestäms med tanke
på målinriktade studerandeår, beaktas dessa examensdelar eller examina till den överskri-
dande delen inte som grund för prestationsbaserad finansiering, om inte utbildningsanord-
naren uppger någon grundad anledning till överskridningen.

Närmare bestämmelser om beräkningen av det vägda antalet prestationer, viktkoeffi-
cienterna för de grunder som anges i 2 och 3 mom. samt beräkningsgrunderna för de be-
gränsningar som avses i 6 mom. utfärdas genom förordning av undervisnings- och kultur-
ministeriet.

32 g §

Genomslagsfinansiering

Genomslagsfinansieringen bestäms på följande grunder:
1) sysselsättning och övergång till fortsatta studier i fråga om dem som avlagt examen

eller examensdelar,
2) studeranderespons, och
3) arbetslivsrespons.
Vid beräkning av examen och examensdelar som prestation för utbildningsanordnaren

tillämpas vad som föreskrivs i 32 f § 4 mom.
Närmare bestämmelser om bestämmande och beräkning av grunderna för genomslags-

finansieringen utfärdas genom förordning av undervisnings- och kulturministeriet.
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32 h §

Strategifinansiering

Strategifinansieringens andel är högst fyra procent av anslaget för yrkesutbildning. Som
strategifinansiering beviljas de understöd för yrkesutbildning som avses i 44 § 1 mom.

Närmare bestämmelser om grunderna för beviljande av strategifinansiering får utfärdas
genom förordning av undervisnings- och kulturministeriet.

32 i §

Ersättning för mervärdesskatt till privata anordnare av yrkesutbildning

Privata anordnare av yrkesutbildning ersätts för andelen mervärdesskatt i de kostnader
som utbildningsanordnaren har för anskaffningar som anknyter till utbildningstjänster en-
ligt 39 och 40 § i mervärdesskattelagen (1501/1993) och till annan än affärsekonomisk
verksamhet. Ersättningen ska basera sig på uppgifterna i det senast fastställda bokslutet.

En privat anordnare av yrkesutbildning kan även i fråga om en sådan fastighet och så-
dana anläggningstillgångar som en kommun eller samkommun har överlåtit till en privat
sammanslutning eller stiftelse för verksamhet som avses i lagen om yrkesutbildning efter
ansökan beviljas en ersättning som högst motsvarar beloppet av den mervärdesskatt som
betalas för de överlåtelser som sker för nämnda ändamål.

32 j §

Bestämmande av prestationer för nya utbildningsanordnare

Om ett nytt anordnartillstånd har beviljats efter det att utbildningsordnare har slagits
samman eller delats upp eller efter någon annan motsvarande omorganisering av verksam-
heten eller efter det att en ändring har inträtt i utbildningsanordnarens ställning som juri-
disk person, bestäms utbildningsanordnarens prestationsbaserade finansiering och ge-
nomslagsfinansiering utifrån de faktiska prestationerna för sådana utbildningsanordnare
som varit föremål för en ovan avsedd omorganisering.

Andra än i 1 mom. avsedda nya utbildningsanordnare beviljas finansiering i form av
basfinansiering till dess att de faktiska prestationer som ligger till grund för prestationsba-
serad finansiering och genomslagsfinansiering kan tillämpas. Bristen på prestationsbase-
rad finansiering och genomslagsfinansiering kan i förekommande fall kompenseras med
en behovsprövad höjning av basfinansieringen. Viktkoefficienten för det målinriktade an-
talet studerandeår beträffande andra än i 1 mom. avsedda nya utbildningsanordnare be-
döms utifrån den plan för antalet studerandeår för enskilda examina och utbildningar som
ingår i ansökan om anordnartillstånd.

Den i 32 i § 1 mom. avsedda ersättningen för mervärdesskatt till en ny utbildningsan-
ordnare bestäms utifrån en kalkyl som ministeriet bestämmer till dess att de första uppgif-
terna om faktiska prestationer som behövs för att bestämma ersättningen är tillgängliga.

48 §

Beräkning av antalet studerande och elever

För gymnasier beräknas finansieringen för finansåret enligt det genomsnittliga antalet
studerande det år som föregår finansåret. Dessutom kan sådana kalkylerade förändringar
i antalet studerande beaktas som orsakas av lag eller förordning, en föreskrift eller ett be-
slut av en statlig myndighet som grundar sig på lag eller förordning, eller av statsbudgeten.
Vid beräkningen av priserna per enhet tillämpas dock antalet elever och studerande hösten
det år som föregår finansåret. När verksamheten inleds beräknas finansieringen enligt det
kalkylerade antalet studerande.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
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En studerande, en elev eller de studerandeår enligt 32 b § som bestäms utifrån den stu-
derandes studierätt kan under samma tid räknas som en sådan prestation som utgör grund
för finansiering inom endast en utbildning som omfattas av tillämpningsområdet för denna
lag. Studeranden, eleven eller studerandeåren beaktas då som grund för finansieringen i
den utbildning som studeranden eller eleven först har börjat genomgå.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Närmare bestämmelser om beräkningen av det antal studerande och elever som ska an-

vändas när finansieringen bestäms och om beaktande av en studerande, en elev eller stu-
derandeår som grund för finansieringen i de situationer som avses i 4 mom. utfärdas ge-
nom förordning av statsrådet.

49 §

Fastställande av antalet prestationer som används vid beräkning av finansieringen

Undervisnings- och kulturministeriet fastställer årligen inom ramen för statsbudgeten
det antal undervisningstimmar, ledda timmar och årsverken som läggs till grund för finan-
sieringen för det följande finansåret.

Undervisnings- och kulturministeriet fastställer utifrån de uppgifter som utbildningsan-
ordnarna har lämnat med stöd av 58 § antalet prestationer som används som grund för den
prestationsbaserade finansieringen och genomslagsfinansieringen av yrkesutbildningen
för följande finansår och beloppet av de ersättningar för mervärdesskatt som avses i 32 i §
1 mom. De studerandeår, examina, examensdelar och andra prestationer som inte har an-
mälts inom utsatt tid kan lämnas obeaktade som grund för finansieringen.

50 §

Beviljande och justering av finansiering

Undervisnings- och kulturministeriet beviljar utan ansökan kommunen eller en annan
anordnare av verksamhet enligt någon av de lagar som nämns i 1 och 2 § de statsandelar
som avses i 6 §, 10 § 2 mom. och 19–22 §, sådan finansiering för driftskostnader som av-
ses i 7 §, 10 § 1 mom. och 11 § samt den ersättning för mervärdesskatt som avses i 32 i §
1 mom.

Med undantag för den statsandel som avses i 10 § 2 mom., den finansiering som avses
i 10 § 1 mom., 11 § och 24 a § och den ersättning för mervärdesskatt som avses i 32 i §
1 mom. justerar undervisnings- och kulturministeriet före utgången av finansåret den fi-
nansiering som beviljats i enlighet med 1 mom. så att den överensstämmer med det ge-
nomsnittliga antalet studerande under finansåret.

51 §

Utbetalning av finansiering för driftskostnader

Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning betalar ut den finansiering
för driftskostnader som avses i 50 §, den höjning av basfinansieringen efter prövning som
avses i 32 e § och den ersättning för mervärdesskatt som avses i 32 i § 1 mom. till kom-
munen eller en annan anordnare av verksamhet enligt någon av de lagar som nämns i 1
och 2 §, med iakttagande av 49 § i lagen om statsandel för kommunal basservice. Statsun-
derstöd betalas före utgången av kalenderåret. Strategifinansiering enligt 32 f § i denna lag
och ersättning för mervärdesskatt enligt 32 i § 2 mom. betalas före utgången av finansåret.
9
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57 §

Statsbidragsmyndighet

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Utbildningsstyrelsen är statsbidragsmyndighet i ärenden som gäller

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
2) inledande och utvecklande av verksamhet inom yrkesutbildning och för försök som

gäller sådan verksamhet, samt för behövliga specialuppgifter i samband med verksam-
heten, dock inte strategifinansiering enligt 32 h §, om inte undervisnings- och kulturmi-
nisteriet beslutar något annat,

3) statsunderstöd som avses i 45 § 2 och 3 mom.
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

58 §

Tillställande och granskning av uppgifter

Kommunen, samkommunen och en privat verksamhetsanordnare ska till statsbidrags-
myndigheten lämna in de uppgifter baserade på budgeten, ekonomiplanen, bokslutet och
verksamhetsberättelsen samt de övriga uppgifter som behövs för bestämmande av finan-
siering enligt denna lag och som gäller kostnader, verksamhetens omfattning och andra
prestationer som används som grund för finansieringen. Närmare bestämmelser om de
uppgifter som ska lämnas in kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

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

59 §

Förhandlingsförfarande

Innan undervisnings- och kulturministeriet lägger fram sitt förslag till de anslag för
statsandelar för driftskostnader som ska tas in i det följande finansårets statsbudget ska mi-
nisteriet förhandla om priserna per enhet och om anslaget för yrkesutbildning med Fin-
lands Kommunförbund rf.

Ministeriet ska också förhandla med Finlands Kommunförbund rf om vilka uppgifter
som ska anses vara behövliga när det gäller att bestämma och fastställa priserna per enhet
samt bestämma statsandelarna och finansieringen av yrkesutbildning, samt om hur dessa
uppgifter ska lämnas in till statsbidragsmyndigheten.

————
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Lagen tillämpas första gången på finansiering som för finansåret 2018 beviljas för

utbildning som avses i lagen om yrkesutbildning. Beträffande tilläggsfinansiering för en
särskild utbildningsuppgift i gymnasierna tillämpas lagen första gången på gymnasiefi-
nansiering som beviljas för finansåret 2019. Lagens 9 § 2 mom. tillämpas första gången
på finansiering som beviljas för finansåret 2020.

3. Med avvikelse från vad som föreskrivs i 32 a § är basfinansieringens andel 95 pro-
cent, den prestationsbaserade finansieringens andel 5 procent och genomslagsfinansie-
ringens andel 0 procent finansåren 2018 och 2019. Finansåret 2020 är basfinansieringens
andel 70 procent, den prestationsbaserade finansieringens andel 20 procent och genom-
slagsfinansieringens andel 10 procent. Finansåret 2021 är basfinansieringens andel
60 procent, den prestationsbaserade finansieringens andel 30 procent och genomslagsfi-
nansieringens andel 10 procent.

4. Med avvikelse från vad som föreskrivs i 32 d § viktas under finansåren 2018 och
2019 det målinriktade antalet studerandeår på basis av det faktiska antalet studerande och
antalet studerandeårsverken och studerandearbetsdagar under året före det år som föregår
10
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finansåret. Vid bestämmande av studerandeår motsvarar en studerande och ett studerande-
årsverke ett studerandeår. Finansåren 2018 och 2019 används arbetskraftsutbildning eller
fängelseundervisning inte som grund för viktningen.

5. Med avvikelse från vad som föreskrivs i 32 f § används under finansåren 2018 och
2019 inte avlagda examensdelar som grund för bestämmande av den prestationsbaserade
finansieringen eller ordnandet av särskilt stöd eller krävande särskilt stöd som grund för
viktningen. Finansåren 2016 och 2017 beaktas en examen som avlagts som fristående ex-
amen som prestation för den utbildningsanordnare som har beviljats finansiering på basis
av ordnandet av förberedande utbildning. Om examen eller examensdelen är utbildning
avlagd under finansåren 2018 eller 2019 enligt det som avses i 134 § 1 mom. i lagen om
yrkesutbildning, räknas examen eller examensdelen som prestation för den utbildningsan-
ordnaren, som för den studerande har utarbetat en plan som motsvarar den personliga ut-
vecklingsplanen för kunnandet enligt 44 § i den lagen.

6. Med avvikelse från vad som i 32 f § 1 mom. föreskrivs om kompetenspoängen för
examensdelar, bestäms kompetenspoängen för examensdelar enligt grunderna för yrkes-
inriktade grundexamina, som bestäms med stöd av lagen om yrkesinriktad vuxenutbild-
ning (631/1998), på basis av kompetenspoängen för motsvarande examensdelar enligt
grunderna för yrkesinriktade grundexamina, som bestäms med stöd av lagen om grundläg-
gande yrkesutbildning (630/1998). Kompetenspoängen för examensdelar enligt grunder-
na för yrkesexamina och specialyrkesexamina, som bestäms med stöd av lagen om yrkes-
inriktad vuxenutbildning, bestäms så att talet 150 i fråga om yrkesexamina och talet 180 i
fråga om specialyrkesexamina divideras med det antal examensdelar som i enlighet med
reglerna om examensgrundernas uppbyggnad krävs för avläggandet av en examen.

7. Med avvikelse från vad som föreskrivs i 32 g § används under finansåren 2020 och
2021 inte arbetslivsrespons eller sysselsättning och övergång till fortsatta studier i fråga
om dem som avlagt examensdelar som grund för bestämmande av genomslagsfinansie-
ringen.

8. Med avvikelse från vad som föreskrivs i 32 i § 1 mom. grundar sig den ersättning för
mervärdesskatt som beviljas finansåren 2018 och 2019 på det genomsnittliga beloppet
mervärdesskatt som bestäms i enlighet med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdan-
det av denna lag och som har ställts i relation till den basfinansiering som utbildningsan-
ordnaren beviljas under finansåret i fråga.

9. Den 45 a § som gäller vid ikraftträdandet av lagen ska finansåret 2018 tillämpas på
den finansiering av utbildning som avses i den paragrafens 2 mom. om utbildningen har
inletts före ikraftträdandet.

Nådendal den 11 augusti 2017

Republikens President

 Sauli Niinistö

Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen
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