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Statsrådets förordning

72/2014

om sättande i kraft av överenskommelsen mellan Finland och Sverige om samarbete på
utlandsundervisningens område och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av

de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Utfärdad i Helsingfors den 17 juli 2014

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 2 § i lagen om sättande i kraft av de
bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen om samarbete
mellan Finland och Sverige på utlandsundervisningens område (483/2014):

1 §
Den i Stockholm den 19 februari 2014
ingångna överenskommelsen mellan Finland
och Sverige om samarbete på utlandsunder-
visningens område träder i kraft den 30 juli
2014 så som därom har överenskommits.
Överenskommelsen har godkänts av riks-
dagen den 27 maj 2014 och av republikens
president den 27 juni 2014. Noterna om dess
godkännande har utväxlats den 30 juni 2014.

2 §
De bestämmelser i överenskommelsen som
inte hör till området för lagstiftningen är i
kraft som förordning.

3 §
Lagen om sättande i kraft av de bestäm-

melser som hör till området för lagstiftningen
i överenskommelsen om samarbete mellan
Finland och Sverige på utlandsundervisning-
ens område (483/2014) träder i kraft den 30
juli 2014.

4 §
Denna förordning träder i kraft den 30 juli

2014.

Helsingfors den 17 juli 2014

Arbetsminister Lauri Ihalainen

Direktör Mika Tammilehto
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Fördragstext 
 
 

ÖVERENSKOMMELSE 
mellan Finland och Sverige om samarbete på utlandsundervisningens område 

 
Överenskommelsen mellan Finland och Sverige om samarbete på utlandsundervisningens 

område, undertecknad den 27 juni 1996 jämte protokoll, upphör att gälla då någondera av för-
dragsländerna säger upp den. 

Sveriges regering har sagt upp den ovannämnda överenskommelsen den 23 maj 2013. Över-
enskommelsen upphör att gälla efter läsåret 2013—2014. Regeringarna i Finland och Sverige, 
som vill samarbeta på utlandsundervisningens område, har kommit överens om följande: 

 
Artikel 1 

Samarbetet avser grundskolans årskurser 
1 —9 av sådana godkända utlandsskolor ut-
anför de fördragsslutande staterna, som för-
klarats berättigade till statsbidrag och innebär  

att för de finländska elever i svensk ut-
landsskola utbetalas statsbidrag av finländska 
staten enligt det belopp, som utbetalas i 
statsbidrag för finländska elever i finländsk 
utlandsskola och som utgör det av finansmi-
nisteriets fastställda grundpris per elev i Fin-
land, dock högst det belopp per elev svenska 
staten utbetalar till utlandsskolan.  

att för svenska elever i finländsk utlands-
skola utbetalas statsbidrag av svenska staten 
enligt det belopp, som utbetalas i statsbidrag 
för svenska elever i svensk utlandsskola, 
dock högst det belopp per elev finska staten 
utbetalar till utlandsskolan.  

Bestämmelserna i denna artikel tillämpas 
endast om grannlandseleverna uppfyller de 
villkor som följer hemlandets bestämmelser 
om statsunderstödd undervisning i utlandet 
och har sådana språkkunskaper som krävs för 
att tillgodogöra undervisningen vid utlands-
skolan samt under förutsättning att det inte 
på samma ort finns en statsunderstödd ut-
landsskola med undervisning på elevens mo-
dersmål. 

För finska elever gäller lagen om grund-
läggande utbildning (628/1998), där det i 7§ 
står att statsrådet kan bevilja en registrerad 
sammanslutning eller stiftelse tillstånd att 
ordna sådan utbildning som avses i denna 

lag. Tillstånd kan också beviljas för under-
visning utomlands. 

För svenska elever gäller förordningen 
(1994:519) om statsbidrag till utbildning av 
utlandssvenska barn och ungdomar.  

Närmare anvisningar för intagning av ele-
ver kan meddelas av Utbildningsstyrelsen i 
Finland och Statens skolverk i Sverige, vilka 
nedan benämns tillsynsmyndigheter.  

Överenskommelsen nedför inte att elever 
från grannlandet har rätt att vinna inträde i 
det andra landets utlandsskolor. Den enskilda 
utlandsskolan beslutar härom. 
 
 

Artikel 2 

Statsbidrag till kompletterande undervis-
ning i grannlandselevs modersmål utgår i en-
lighet med närmare anvisningar från till-
synsmyndigheten i elevens hemland. 
 
 

Artikel 3 

Ansökan om statsbidrag enligt artikel 1 och 
2 ges av respektive utlandsskola till tillsyns-
myndigheten i elevens hemland. Tillsyns-
myndigheten beslutar om bidragets storlek. 
Bidraget betalas ut direkt till huvudmannen 
för utlandsskolan. 

För en elev som varit intagen i en skola för 
kortare tid än ett läsår beräknas halva statsbi-
draget för påbörjad termin. 
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Tillsynsmyndigheten har rätt att begära in 
och erhålla upplysning om förhållanden i 
skolan. 

 
Artikel 4 

För att tillförsäkra att eleverna så långt som 
möjligt får undervisning på sitt modersmål 
bör gälla att en av lärarna undervisar grann-
landseleverna på deras modersmål om ele-
verna från ett och samma grannland utgör 
minst en tredjedel av det elevantal som ligger 
till grund för beräkningen av statsbidrag och 
om det finns mer än två lärare. När informa-
tion lämnas om en sådan ledig läraranställ-
ning skall det anges att lärarutbildning från 
grannlandet kan komma att tillmätas särskild 
betydelse.  

Lärare som avses i denna artikel anställs 
enligt de regler och på de villkor som gäller 
för ifrågavarande utlandsskola.  
 

Artikel 5 

Utlandsskolans styrelse får för grannlands-
eleverna göra en sådan jämkning i timplanen 
att den så långt möjligt överensstämmer med 
vad som gäller i elevernas hemland. 
 

Artikel 6 

Denna överenskommelse träder i kraft 30 
dagar efter den dag då båda fördragsslutande 
staterna meddelat att de åtgärder som krävs 
för att överenskommelsen skall träda i kraft 
genomförts. Överenskommelsen tillämpas 
från och med läsåret 2014/15. 

För läsåret 2013/14 skall kostnadsbidraget 
enligt artikel 1 i överenskommelsen mellan 
Finland och Sverige om samarbete på ut-
landsundervisningens område utgöra det av 
finansministeriet fastställda grundpris per 
elev i Finland, dock högst det belopp per elev 
svenska staten utbetalar till utlandsskolan. 
 

Artikel 7 

Båda fördragsslutande staterna kan säga 
upp överenskommelsen genom skriftligt 
meddelande. 

Efter uppsägningen gäller överenskommel-
sen till och med utgången av läsåret närmast 
efter det läsår under vilket uppsägningen 
skett.  

Som skedde i Stockholm den 19 februari 
2014, i två exemplar på svenska och finska 
språken, vilka båda texter äger lika giltighet. 

 
 
 
 
 
 
För Sveriges regering    För Finlands regering 
 
 
 
Bertil Östberg  Harry Helenius 
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