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Försvarsministeriets förordning
om Försvarsutbildningsföreningens avgiftsbelagda prestationer år 2022

I enlighet med försvarsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grun-
derna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994:

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om de avgifter som tas ut för prestationer
som hänför sig till Försvarsutbildningsföreningens offentliga förvaltningsuppgifter enligt
7 § 1 mom. i lagen om frivilligt försvar (556/2007).

2 §

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Av orsaker enligt 6 § 3 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992)
som hänför sig till utbildningsverksamhet tar Försvarsutbildningsföreningen för följande
offentligrättsliga prestationer ut följande fasta avgifter som är lägre än självkostnadsvär-
det:

1) utbildningstillfällen som ordnas av Försvarsutbildningsföreningen och som främjar
militär förmåga, 10 euro per person,

2) utbildningsdagar som ordnas av Försvarsutbildningsföreningen och som främjar mi-
litär förmåga, 15 euro per person,

3) utbildningsveckoslut som ordnas av Försvarsutbildningsföreningen och som främ-
jar militär förmåga, 30 euro per person.

I priset för ett utbildningstillfälle ingår undervisning och undervisningsmaterial samt
användning av en eventuell inlärningsmiljö och i fråga om närundervisning försäkrings-
skydd, skyddskläder och skyddsutrustning.

I priset för en utbildningsdag ingår undervisning, undervisningsmaterial, måltider som
antecknats i programmet, försäkringsskydd, användning av en eventuell inlärningsmiljö
samt skyddskläder och skyddsutrustning.

I priset för ett utbildningsveckoslut ingår undervisning, undervisningsmaterial, måltider
som antecknats i programmet, försäkringsskydd, användning av en eventuell inlärnings-
miljö, skyddskläder och skyddsutrustning samt inkvartering.

3 §

Övriga avgiftsbelagda prestationer

Sådana i 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda prestationer som
Försvarsutbildningsföreningen prissätter enligt företagsekonomiska grunder är
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1) konserter som hålls av försvarsmusikkårer,
2) andra på beställning eller uppdrag baserade prestationer som hänför sig till För-

svarsutbildningsföreningens offentliga förvaltningsuppgifter än de prestationer som av-
ses i 1 punkten.

Försvarsutbildningsföreningen beslutar, med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i
lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), om avgifterna för sådant
framtagande av uppgifter som avses i 2 mom. i den paragrafen och för sådant utlämnande
av uppgifter som kopia eller utskrift som avses i 3 mom. i den paragrafen.

4 §

Uttag och återbetalning av kursavgift

Kursavgifterna vid Försvarsutbildningsföreningen tas ut efter det att ansökan om antag-
ning som studerande till en kurs har godkänts.

Kursavgiften tas dock inte ut, om den som har antagits till en kurs lämnar återbud senast
21 dagar innan kursen inleds. Kursavgiften tas inte heller ut om den som har antagits till
kursen är förhindrad att delta på grund av sjukdom eller av någon annan motsvarande or-
sak.

Försvarsutbildningsföreningen betalar i de fall som avses i 2 mom. på ansökan tillbaka
en betald kursavgift

5 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2022 och gäller till och med den 31 de-
cember 2022.

Helsingfors den 25 januari 2022

Försvarsminister Antti Kaikkonen

Ekonomidirektör Kristiina Olsson
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