
RP 140/2002 rd

229289P

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till
lag om ändring av 11 och 43 § lagen om finansiering av
undervisnings- och kulturverksamhet

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås en fullständig
övergång till ett system med kalkylerade
statsandelar i finansieringen av den yrkesin-
riktade tilläggsutbildningen. Avsikten är att
genomföra övergången genom en ändring av
lagen om finansiering av undervisnings- och
kulturverksamhet så att stadganden om det
statsunderstödssystem som finansieras av
länsstyrelserna upphävs. All yrkesinriktad
tilläggsutbildning skall alltså enligt förslaget
finansieras med statsandelar. Den yrkesinrik-
tade tilläggsutbildningen koncentreras då i
huvudsak till utbildningsanordnare som har
yrkesutbildning på andra stadiet, dvs. utbild-
ningsanordnare som är huvudmän för yrkes-
utbildningscentrer för vuxna, riksomfattande

särskilda yrkesläroanstalter och yrkesläroan-
stalter. Även sådana läroanstalter för fritt
bildningsarbete som stadigvarande har ordnat
yrkesinriktad tilläggsutbildning skall ha möj-
lighet att få statsandel. Däremot skall univer-
sitet och yrkeshögskolor som har ordnat an-
nan än yrkesinriktad tilläggsutbildning på
andra stadiet ordna denna utbildning via sitt
eget finansieringssystem, inte med statsandel
för yrkesinriktad tilläggsutbildning.

Propositionen hänför sig till budgetproposi-
tionen för 2003 och avses bli behandlad i
samband med den.

Den föreslagna lagen avses träda i kraft den
1 januari 2003.

—————
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ALLMÄN MOTIVERING

1. Nuläge

Från och med 1997 finansierades den yr-
kesinriktade tilläggsutbildningen som upp-
handlingsverksamhet vid länsstyrelserna. År
2000 fattades dock beslut om att övergå till
ett statsandelssystem vid finansieringen. En
regeringsproposition om detta med förslag
till lagstiftning om finansiering av yrkesin-
riktad tilläggsutbildning avläts hösten 2000
(RP 144/2000 rd). Avsikten var närmast att
samla den yrkesinriktade tilläggutbildningen
på andra stadiet inom systemet med kalkyle-
rade statsandelar så att statsandel i främsta
hand skulle beviljas sådana anordnare av
tilläggsutbildning som drev yrkesutbild-
ningscentrer för vuxna, riksomfattande sär-
skilda yrkesläroanstalter och yrkesläroanstal-
ter. Även de läroanstalter för fritt bildnings-
arbete som stadigvarande har ordnat tilläggs-
utbildning skulle enligt förslaget ha kunnat få
statsandel. Däremot avsågs universitet och
yrkeshögskolor stanna utanför statsandels-
finansieringen.

Propositionen ändrades dock i riksdagsbe-
handlingen. Av totalfinansieringen riktas 60
procent i statsandelar till utbildningsanordna-
re som är huvudmän för yrkesutbildningscen-
trer för vuxna, riksomfattande särskilda yr-
kesläroanstalter och yrkesläroanstalter. Läns-
styrelserna finansierar tilläggsutbildning ge-
nom att bevilja universitet, yrkeshögskolor
och huvudmän för läroanstalter för fritt bild-
ningsarbete statsunderstöd för anordnande av
sådan utbildning. Av särskilda skäl kan de
även bevilja understöd till andra anordnare
av yrkesinriktad tilläggsutbildning och till
andra utbildningsanordnare än sådana som är
underställda offentlig tillsyn. Denna finansie-
ring tilldelas 40 procent av den totala finan-
sieringen.

År 2001 anvisades den yrkesinriktade
tilläggsutbildningen ny finansiering till 176,2
miljoner mark (29,6 miljoner euro). Av den-
na summa utgjorde statsandelarna 105,7 mil-
joner mark och statsunderstöden från länssty-
relserna 70,5 miljoner mark. Det tillägg på

80 miljoner mark i finansieringen för 2001,
som förhandlades fram i samband med den
inkomstpolitiska helhetsuppgörelsen, anvisa-
des under ett särskilt statsunderstödsmoment,
och undervisningsministeriet har delat ut an-
slaget i form av statsunderstöd. I samband
med behandlingen av tilläggsbudgeten höjde
riksdagen anslaget till 100 miljoner mark.
Med beaktande av finansieringen på cirka
376 miljoner mark för den pågående utbild-
ningen enligt upphandlingsavtal, fanns det
652 miljoner mark (109,7 miljoner euro) för
finansieringen av den yrkesinriktade tilläggs-
utbildningen år 2001. Finansieringsstrukturen
har varit densamma under 2002. För finansi-
eringen av yrkesinriktad tilläggsutbildning
har reserverats sammanlagt 93,6 miljoner
euro (556,5 miljoner mark). För statsandelar-
na har av denna summa reserverats 38 miljo-
ner euro, för statsunderstöden från länsstyrel-
serna 25,3 miljoner euro och för statsunder-
stöd från undervisningsministeriet 24,3 mil-
joner euro och för utbildning som pågår en-
ligt upphandlingssystemet 5,9 miljoner euro.

Under upphandlingstiden var yrkesutbild-
ningscentrernas, de riksomfattande särskilda
yrkesläroanstalternas och yrkesläroanstalter-
nas andel av hela finansieringen ca 80 pro-
cent, medan läroanstalterna för fritt bild-
ningsarbete, universiteten och yrkeshögsko-
lorna fick ca 20 procent. När anslaget förde-
lades enligt 60 och 40 procents andelar änd-
rades alltså de inbördes proportionerna mel-
lan utbildningsanordnarna till den senare
gruppens fördel. Genom de statsunderstöd
som undervisningsministeriet delade ut rikta-
des finansiering främst till huvudmän för yr-
kesutbildningscentrer och riksomfattande
särskilda yrkesläroanstalter. Detta ökade i
den nya finansieringen år 2001 deras och yr-
kesläroanstalternas gemensamma andel till ca
74 procent.

Finansieringen av den yrkesinriktade
tilläggsutbildningen via tre olika finansie-
ringskällor är inte något fungerande system.
Det är förvaltningsmässigt tungrott och för-
svårar granskningen av tilläggutbildningen
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som helhet. Det har i statsandelssystemet och
de båda statsunderstödssystemen på grund av
deras natur varit nödvändigt med skilda tid-
tabeller och egen bevillningspraxis och även
den administrativa behandlingen skiljer sig
mellan systemen. Statsandelarna är inte anvi-
sade för en viss utbildning, medan statsun-
derstöden är särskilt riktad finansiering.
Statsandelarna är slutlig finansiering och be-
höver inte redovisas, vilket igen är fallet i
fråga om statsunderstöden. Systemets blan-
dade struktur har försvårat planeringen av ut-
bildningen och gjort det svårt att förutse fi-
nansieringen. Anordnarna av yrkesinriktad
tilläggsutbildning har inte i bestämmelser
heller definierats entydigt och varandra ute-
slutande. Samma utbildningsanordnare har
därför kunnat få finansiering från olika mo-
ment. Å andra sidan inverkade den anmärk-
ningsvärt stora andelen fortgående verksam-
het ännu starkt på finansieringen för 2001.

2. Föreslagna ändringar

Den parlamentariska arbetsgruppen för
vuxenutbildning, som blev klar med sitt arbe-
te i början av 2002, föreslog för att finansie-
ringen för den yrkesinriktade tilläggsutbild-
ningen skulle klarläggas och stabiliseras en
fullständig övergång till ett system med kal-
kylerade statsandelar. Enligt förslaget skulle
finansieringen för den yrkesinriktade
tilläggsutbildningen i sin helhet koncentreras
till läroanstalter som ordnar grundläggande
yrkesutbildning och vuxenutbildning på and-
ra stadiet samt till vissa sådana läroanstalter
för fritt bildningsarbete som stadigvarande
har ordnat tilläggsutbildning.

Propositionen iakttar den linje som arbets-
gruppen föreslog. Linjen kan genomföras ge-
nom att i lagen om finansiering av undervis-
nings- och kulturverksamhet (635/1998)
upphäva 43 § 3 mom. om statsunderstöd som
beviljas av länsstyrelserna. De statsunderstöd
som undervisningsministeriet beviljar har
beviljats utifrån anslaget i budgeten och en-
ligt förordningarna om grunderna för bevil-
jande av anslag. Enligt förslaget skall ansla-
gen enligt länsstyrelsernas och undervis-
ningsministeriets statsunderstödssystem i
budgeten för 2003 sammanföras under det

gemensamma statsandelsmomentet 29.69.31.
Eftersom finansieringen koncentreras på yr-
kesinriktad tilläggsutbildning på andra stadi-
et, dvs. i huvudsak på utbildning som siktar
mot yrkesexamina och specialyrkesexamina
samt fristående examina, kommer finansie-
ring via statsandelssystemet inte längre att
beviljas för tilläggsutbildning som ordnas av
universitet och yrkeshögskolor.

Yrkesinriktad tilläggsutbildning har även
kunnat ordnas av läroanstalter för fritt bild-
ningsarbete. Alla läroanstaltsgrupper inom
det fria bildningsarbetet har ordnat tilläggs-
utbildning. Mest omfattande har den varit i
folkhögskolornas utbud. Av läroanstalterna
för fritt bildningsarbete har många folkhög-
skolor och idrottsutbildningscentrer tillstånd
att ordna grundläggande yrkesutbildning.
Även de övriga läroanstalterna för fritt bild-
ningsarbete har ordnat tilläggsutbildning. De-
ras relativa andel har likväl minskat de senas-
te åren när de totala anslagen blivit mindre
och tyngdpunkten allt tydligare förskjutits
mot examensinriktad tilläggsutbildning. I
medborgarinstitutens, studiecentralernas och
sommaruniversitetens utbud är utbildningen i
datateknik, i synnerhet för datakörkort, mest
omfattande.

Eftersom den yrkesinriktade tilläggsutbild-
ningen som läroanstalterna för fritt bild-
ningsarbete erbjuder är tilläggsutbildning på
andra stadiet föreslås att statsandel för yrkes-
inriktad tilläggsutbildning även skall kunna
beviljas sådana läroanstalter för fritt bild-
ningsarbete som stadigvarande har ordnat
tilläggsutbildning.

3. Proposit ionens verkningar

3.1. Ekonomiska verkningar

För utbildningsanordnarna innebär en av-
veckling av statsunderstödssystemen och en
överföring av finansieringen till statsandels-
momentet ett tydligare system, eftersom fi-
nansieringen för det följande året kan bevil-
jas genom ett enda beslut och enligt samma
enhetliga regler för alla. En enhetlig finansie-
ring gör det möjligt att inrikta finansieringen
som större helheter och förbättrar utbild-
ningsanordnarnas möjligheter att planera ut-
bildningen bättre. Samtidigt möjliggörs en
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bättre helhetsgranskning och styrförmåga
inom systemet.

En avveckling av statsunderstödssystemet
innebär förändringar i den tilläggsutbildning
som ordnas av läroanstalter för fritt bild-
ningsarbete. Statsunderstödsbeslut för år
2002 har fattats sammanlagt ca 8,7 miljoner
euro. Den största anordnargruppen är folk-
högskolorna med en andel på just under fem
miljoner euro. Idrottsutbildningscentrerna
står för 1,3 miljoner euro och medborgarin-
stituten för 1,4 miljoner euro. Utbildning som
studiecentraler och sommaruniversitet ordnar
har finansierats med 0,8 respektive ca 0,3
miljoner euro. Av finansieringen enligt stats-
understödsbeslut hänför sig ca tre miljoner
euro till år 2003, varav folkhögskolornas an-
del utgör två miljoner euro och idrottsutbild-
ningscentrernas andel ca 0,8 miljoner euro.

Propositionen innebär att anslagen i viss
mån kommer att omallokeras. Eftersom det i
fortsättningen är meningen att i huvudsak fi-
nansiera examensinriktad utbildning med
statsandelar är det bara en del av läroanstalter
för fritt bildningsarbete som kommer att få
statsandel. I budgetpropositionen för 2003
föreslås därför anslagsöverföringar till de lä-
roanstalter för fritt bildningsarbete som i det
omlagda finansieringssystemet inte längre får
statsunderstöd för tilläggsutbildning. Överfö-
ringarna från finansieringen av yrkesinriktad
tilläggsutbildning är: till moment 29.69.30
för statsandel till medborgarinstitut 1,5 mil-
joner euro, till moment 29.69.50 för folkhög-
skolor 2 miljoner euro, till moment 29.69.55
för studiecentraler 1 miljon euro och till
moment 29.69.56 för sommaruniversitet 0,5
miljoner euro samt till moment 29.98.52 för
idrottsutbildningscentrer 0,4 miljoner euro.
Överföringarna motsvarar i fråga om med-
borgarinstituten, studiecentralerna och som-
maruniversiteten den finansieringsandel som
de får för tilläggsutbildning. Eftersom en del
av läroanstalterna för fritt bildningsarbete
kommer att få statsandel för finansiering av
tilläggsutbildning, gäller anslagsöverföring-
arna bara en del läroanstalter. Det är mening-
en att läroanstalterna för fritt bildningsarbete
skall använda de anslag som överförs på dem
för att sköta de uppgifter de har enligt lagen
om fritt bildningsarbete.

För yrkesinriktad tilläggsutbildning som

ordnas av universiteten har år 2002 beviljats
statsunderstöd till ca 4,3 miljoner euro och
för yrkeshögskolorna till ca 7 miljoner euro.
På grund av att statsunderstödsfinansieringen
för tilläggsutbildning upphör föreslås, liksom
i fråga om läroanstalterna för fritt bildnings-
arbete, i budgetpropositionen för 2003 en
överföring till moment 29.10.22 för universi-
tetsväsendet på 3 miljoner euro för utveck-
ling av universitetens fortbildning samt till
moment 29.20.30 för yrkeshögskolorna en
överföring på 4 miljoner euro för en ökning
av vuxenutbildningsplatserna vid yrkes-
högskolorna samt en utvidgning av den öpp-
na yrkeshögskoleundervisningen. Ett ökat
antal yrkeshögskolestudieplatser ledar även
till en ökning av kommunernas finansie-
ringsandelar.

Sådana anordnare av yrkesutbildning som
har ordnat utbildning i form av avgiftsbelagd
service kunde fram till slutet av år 2000 be-
viljas statsunderstöd enligt de grunder som
fastställts av statsrådet. Detta motsvarade det
verksamhetsunderstöd som beviljades vux-
enutbildningscentrer och riksomfattande sär-
skilda yrkesläroanstalter före 1999. Bestäm-
melserna om statsunderstöd upphävdes vid
ingången av 2001. Avsikten var att efter en
treårig övergångsperiod frångå statsunder-
stöden vid ingången av 2002 och stegvis
överföra den frigjorda andelen till statsan-
delsmomentet för yrkesinriktad tilläggsut-
bildning. Finansieringslagens ikraftträdelse-
bestämmelse ändrades dock 2001 så att stats-
understöden ännu år 2002 kvarstod på sam-
ma nivå som 2001. I budgetpropositionen för
2003 har en tredjedel av de nämnda statsun-
derstöden, dvs. 8,1 miljoner euro, överförts
till statsandelsfinansieringen.

De statsunderstöd som undervisningsmini-
steriet beviljar (de s.k. inpo-understöden) har
i enlighet med förordningarna om bevill-
ningsgrunderna i huvudsak riktats mot såda-
na utbildningsanordnare som har en yrkesut-
bildningscenter för vuxna eller en riksomfat-
tande särskild yrkesläroanstalt. Att statsan-
delsfinansieringen förs samman gör det vida-
re möjligt att beakta specialkunnandet hos
dessa utbildningsanordnare som är speciali-
serade på arbetslivscentrerad vuxenutbild-
ning så att de allt jämt står för en ansenlig
andel av utbildningen.
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I budgetpropositionen för 2003 föreslås
sammanlagt 85,1 miljoner euro för statsande-
lar. Med detta finansieras ca 13 500 stude-
randeårsverken.

I enlighet med de förslag som den parla-
mentariska arbetsgruppen för vuxenutbild-
ning lade fram är det meningen att ett pro-
gram för att höja de vuxnas utbildningsnivå
skall startas år 2003. I budgetpropositionen
för 2003 anvisas 10 miljoner euro i statsun-
derstöd för programmet. Programmet riktar
sig till vuxna som avlagt examen på högst
grundskolnivå. Finansieringen riktas i hög
grad även mot yrkesinriktad tilläggsutbild-
ning.

3.2. Verkningar i fråga om organisation
och personal

En övergång till statsandelsfinansieringen
innebär att de statsunderstödsuppgifter som
länsstyrelserna har hand om upphör. I fråga
om personalen har detta inte några verkning-
ar vid länsstyrelserna eftersom de statsunder-
stödsuppgifter som upphör har skötts vid si-
dan av andra uppgifter. Länsstyrelsernas re-
gionala sakkunskap kan fortfarande på olika
sätt användas inom uppgifter som ansluter
sig till tilläggsutbildning. Å andra sidan är
det meningen att beviljandet av statsunder-
stöd enligt programmet för att höja de vuxnas
utbildningsnivå blir länsstyrelsernas uppgift.
Meningen är att uppgifterna skall skötas med
länsstyrelsernas nuvarande personal.

4. Beredningen av proposit ionen

Riksdagen förutsatte i sitt svar på regering-
ens nämnda proposition med förslag till lag-
stiftning om finansiering av yrkesinriktad
tilläggsutbildning att regeringen med det sna-
raste tillsätter en parlamentarisk kommission
för att utreda målen, samordningen av efter-
frågan och utbud samt finansieringen inom
hela vuxenutbildningen. Undervisningsmini-
steriet tillsatte i mars 2001 en parlamentarisk
arbetsgrupp för vuxenutbildning, som blev
klar med sin promemoria i februari 2002
(Promemorior av undervisningsministeriets
arbetsgrupper 3:2002). Arbetsgruppen före-
slog en övergång till ett statsandelssystem i
finansieringen av den yrkesinriktade tilläggs-
utbildningen.

Propositionen har beretts i en av de tre ar-
betsgrupper som undervisningsministeriet
tillsatte i april 2002 med uppgiften att sköta
den fortsatta beredningen av de förslag som
arbetsgruppen för vuxenutbildning lagt fram
och som betraktades som mest brådskande,
inbegripet en precisering av budgetförslag
och beredningen av nödvändiga budgetlagar.

I arbetsgruppen medverkade företrädare för
Finlands Kommunförbund rf, läroanstalterna
och arbetsmarknadsorganisationerna. Propo-
sitionen grundar sig på arbetsgruppens för-
slag till regeringsproposition. Den slutliga
beredningen av propositionen har utförts som
tjänsteuppdrag vid undervisningsministeriet.
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DETALJMOTIVERING

1. Lagförslag

11 §. Finansiering av den yrkesinriktade
tilläggsutbildningens driftskostnader. Para-
grafens 3 mom. är en central finansieringsbe-
stämmelse för den yrkesinriktade tilläggsut-
bildningen. Där bildas den kalkylerade
statsandelsgrunden av de studerandeårsver-
ken som fastställs till grund för beräkningen
och av de priser per enhet som bestämts per
studerandeårsverke. Statsandelen för frivillig
tilläggsutbildning är 90 procent av den på
detta sätt beräknade produkten och för ut-
bildning som ordnas i samarbete med företag
och arbetsgemenskaper 50 procent. Den se-
nare formuleringen ersätter den tidigare ter-
men personalutbildning.

I gällande lag avgränsas läroanstalterna för
fritt bildningsarbete genom den sista me-
ningen i momentet så att de står utanför
statsandelssystemet och omfattas av statsun-
derstödssystemet. Då finansieringen för
tilläggsutbildningen koncentreras till statsan-
delssystemet och även läroanstalterna för fritt
bildningsarbete utifrån tillstånden att ordna
utbildning är anordnare av yrkesinriktad
tilläggsutbildning, föreslås att den sista me-
ningen i 3 mom. slopas som onödig.

I enlighet med de linjer som den parlamen-
tariska arbetsgruppen för vuxenutbildning
stakat ut bör man inom vuxenutbildningen
tydligare än för närvarande övergå till att de
olika anordnarna och läroanstalterna koncen-
trerar sig närmast på sådan vuxenutbildning
som de har specialiserat sig på och är kunni-
ga i. Detta innebär att rätten att ordna
tilläggsutbildning och finansieringen för den
i främsta hand koncentreras till yrkesutbild-
ningscentrer för vuxna, riksomfattande sär-
skilda yrkesläroanstalter och yrkesläroanstal-
ter. Av dessa har de förstnämnda lång erfa-
renhet just i att ordna vuxenutbildning. I yr-
kesläroanstalterna igen bygger tilläggsutbild-
ningen på den erfarenhet och kompetens som
skaffats i grundläggande yrkesutbildning på
respektive utbildningsområde. Eftersom
många folkhögskolor och idrottsutbildnings-

centrer redan länge har ordnat grundläggande
yrkesutbildning, har de samma yrkesinrikta-
de kunnande på dessa utbildningsområden.

Läroanstalter för fritt bildningsarbete har
tillstånd att ordna yrkesinriktad tilläggsut-
bildning. Det finns 30 folkhögskolor och åtta
idrottsutbildningscentrer som har tillstånd att
ordna grundläggande yrkesutbildning. De er-
bjuder utbildning i synnerhet inom området
fritidsverksamhet och idrott. De har även i
stor skala ordnat yrkesexamina för skol-
gångsbiträde och för familjedagvårdare. Ut-
över detta har vissa folkhögskolor annan yr-
kesinriktad tilläggsutbildning motsvarande
sin bakgrund och tradition.

Åren 1999—2002 fanns det 60 folkhögsko-
lor, 136 medborgarinstitut, 7 studiecentraler,
19 sommaruniversitet och 12 idrottsutbild-
ningscentrer som ordnade tilläggsutbildning.
År 2002 ordnas tilläggsutbildning av 49
folkhögskolor, 75 medborgarinstitut, 7 stu-
diecentraler, 10 sommaruniversitet och 10 id-
rottsutbildningscentrer. De flesta har ordnat
utbildning inom bara ett område. Åren 1998
och 1999 var utbildningsutbudet mångsidigt
och upphandlingsavtalen omfattande, efter-
som den totala finansieringen var klart större
än vad nu är fallet. År 2001 var de största
understöden till läroanstalter för fritt bild-
ningsarbete i egenskap av anordnare av yr-
kesinriktad tilläggsutbildning i klassen en
dryg halv miljon mark och de flesta under-
stöden 200 000—300 000 mark, varmed en
lång examensinriktad utbildning per år har
kunnat finansieras. År 2002 uppgick de störs-
ta understöden till ca 300 000—400 000
euro, men för det mesta fortfarande till sam-
ma nivå som året innan.

Nätet av utbildningsanordnare som erbju-
der yrkesinriktad tilläggsutbildning skiljer sig
utbildningsområdesvis mellan olika regioner
i landet. De ovan nämnda s.k. huvudanord-
narnas utbud är inte till alla delar täckande.
Utbudet av yrkesutbildning i läroanstalterna
för fritt bildningsarbete är koncentrerat till
vissa utbildningsområden och denna utbild-
ning erbjuds ofta inte av någon annan än des-
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sa läroanstalter. Med tanke på tillgången på
utbildning är det ändamålsenligt att statsan-
del kan beviljas även för yrkesinriktad
tilläggsutbildning som ordnas av läroanstalter
för fritt bildningsarbete. Det centrala är då
det regionala och utbildningsområdesvisa ut-
bildningsbehovet. En grundförutsättning är
att verksamheten är av stadigvarande natur.
Statsandelarna skall dock inte enligt förslaget
bindas enbart till tidigare utbildningsvolymer
eller långa utbildningar.

43 §. Statsunderstöd för lärarutbildning
samt undervisning på samiska och i samiska.
Paragrafens 3 mom. föreslås bli upphävt.
Detta innebär att länsstyrelsernas statsunder-
stödssystem frångås och att det sker en över-
gång till ett statsandelssystem. Det innebär
också att universiteten och yrkeshögskolorna
inte beviljas statsfinansiering för den fort-
bildning som de ordnar av anslaget för yrkes-
inriktad tilläggsutbildning. Däremot är det
meningen att från finansieringen för tilläggs-
utbildningen i form av överföringar föra över
sådana anslag till momenten för finansiering
av universiteten och yrkeshögskolorna som
tillsammans med de nuvarande anslagen gör
det möjligt att alltjämt ordna även fortbild-
ning på högskolenivå. I fråga om yrkes-
högskolorna är det möjligt att utöka utbild-
ningsplatserna för vuxna. Inte heller en stor

del av läroanstalterna för fritt bildningsarbete
kunde längre få finansiering för yrkesinriktad
tilläggsutbildning. Därför är det meningen att
även till momenten för finansiering av läro-
anstalter för fritt bildningsarbete föra över
anslag som kompensation för att finansie-
ringen koncentreras. Denna finansiering al-
lokeras då till den fria utbildning som läroan-
stalterna för fritt bildningsarbete ordnar och
till utbildning som väljs enligt eventuella
riktlinjer.

2. Ikraftträdande

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari
2003.

Länsstyrelserna har år 2002 beviljat stats-
understöd också för utbildningar som börjar
2002 och fortsätter 2003. Finansieringen av
dem slutförs enligt det gällande systemet och
enligt de villkor som ingår i statsunderstöds-
besluten. Likaså slutförs i enlighet med stats-
understödsbesluten den tilläggsutbildning
som finansierats med av undervisningsmini-
steriet beviljade statsunderstöd.

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs Riksdagen följande lagförslag:
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Lagförslagen

Lag

om ändring av 11 och 43 § lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen den 21 augusti 1998 om finansiering av undervisnings- och kulturverksam-

het (635/1998) 43 § 3 mom., sådant det lyder i lag 1211/2000, samt
ändras 11 § 3 mom., sådant det lyder i sin finska språkdräkt i lag 1389/2001 och i sin svens-

ka språkdräkt i nämnda lag 1211/2000 samt rubriken för 43 §, sådan den lyder i sistnämnda
lag, som följer:

11 §

Finansiering av den yrkesinriktade
tilläggsutbildningens driftskostnader

— — — — — — — — — — — — — —
En utbildningsanordnare som avses i lagen

om yrkesutbildning och lagen om yrkesinrik-
tad vuxenutbildning beviljas finansiering för
driftskostnaderna i annan yrkesinriktad
tilläggsutbildning än sådan som avses i 1 och
2 mom. till 90 procent av det belopp som fås
genom sammanräkning av produkterna av
det antal studerandeårsverken som fastställts
för utbildningsanordnaren som grund för be-
räkning av statsandelen och de priser per en-
het som bestämts per studerandeårsverke.
Inom ett företags eller en annan sammanslut-
nings utbildning för att utveckla personalen
är finansieringen dock 50 procent av det be-

lopp som räknats på nämnda sätt. Bestäm-
melser om hur det studerandeårsverke som
läggs till grund för finansieringen fastställs
utfärdas genom förordning av statsrådet.

43 §

Statsunderstöd för lärarutbildning samt un-
dervisning på samiska och i samiska

— — — — — — — — — — — — — —
———

Denna lag träder i kraft den 1 januari 200 .
På finansiering som har beviljats enligt

43 § 3 mom. vilket upphävs genom denna
lag, tillämpas de bestämmelser som gäller
när denna lag träder i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.

—————

Helsingfors den 17 september 2002

Republikens President

TARJA HALONEN

Kulturminister Kaarina Dromberg
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Bilaga
Parallelltexter

Lag

om ändring av 11 och 43 § lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen den 21 augusti 1998 om finansiering av undervisnings- och kulturverksam-

het (635/1998) 43 § 3 mom., sådant det lyder i lag 1211/2000, samt
ändras 11 § 3 mom., sådant det lyder i sin finska språkdräkt i lag 1389/2001 och i sin svens-

ka språkdräkt i nämnda lag 1211/2000 samt rubriken för 43 §, sådan den lyder i sistnämnda
lag, som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

11 §

Finansiering av den yrkesinriktade tilläggsutbildningens driftskostnader

— — — — — — — — — — — — — —
En utbildningsanordnare som avses i la-

gen om yrkesutbildning och lagen om yr-
kesinriktad vuxenutbildning beviljas finan-
siering för driftskostnaderna i annan yrkes-
inriktad tilläggsutbildning än sådan som av-
ses i 1 och 2 mom. till 90 procent av det be-
lopp som fås genom sammanräkning av
produkterna av det antal studerandeårsver-
ken som fastställts för utbildningsanordna-
ren som grund för beräkning av statsande-
len och de priser per enhet som bestämts
per studerandeårsverke. Inom personalut-
bildning är finansieringen dock 50 procent
av det belopp som räknats på nämnda sätt.
Bestämmelser om hur det studerandeårs-
verke som läggs till grund för finansiering-
en fastställs utfärdas genom förordning av
statsrådet. Finansiering enligt detta moment
beviljas dock inte en huvudman för en läro-
anstalt inom det fria bildningsarbetet.

— — — — — — — — — — — — — —
En utbildningsanordnare som avses i la-

gen om yrkesutbildning och lagen om yr-
kesinriktad vuxenutbildning beviljas finan-
siering för driftskostnaderna i annan yrkes-
inriktad tilläggsutbildning än sådan som av-
ses i 1 och 2 mom. till 90 procent av det be-
lopp som fås genom sammanräkning av
produkterna av det antal studerandeårsver-
ken som fastställts för utbildningsanordna-
ren som grund för beräkning av statsande-
len och de priser per enhet som bestämts
per studerandeårsverke. Inom ett företags
eller en annan sammanslutnings utbildning
för att utveckla personalen är finansiering-
en dock 50 procent av det belopp som räk-
nats på nämnda sätt. Bestämmelser om hur
det studerandeårsverke som läggs till grund
för finansieringen fastställs utfärdas genom
förordning av statsrådet.
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43 §

Statsunderstöd för lärarutbildning samt un-
dervisning på samiska och i samiska samt

yrkesinriktad tilläggsutbildning

— — — — — — — — — — — — — —
Länsstyrelserna beviljar statsunderstöd

för yrkesinriktad tilläggsutbildning genom
ett för ändamålet anvisat anslag i statsbud-
geten genom att köpa utbildning av huvud-
män för läroanstalter inom det fria bild-
ningsarbetet, yrkeshögskolor och universi-
tet samt av särskilda skäl av anordnare av
yrkesutbildning och andra producenter av
utbildningstjänster än sådana som står un-
der offentlig tillsyn. Anslaget bör till sin
nivå utgöra 40 procent av totalbeloppet för
anslagen i statsbudgeten för det statsunder-
stöd som avses i detta moment och den stat-
liga finansiering som avses i 11 § 3 mom.

43 §

Statsunderstöd för lärarutbildning samt un-
dervisning på samiska och i samiska

— — — — — — — — — — — — — —
(3 mom. upphävs)

———
Denna lag träder i kraft den 1 januari 20.
På finansiering som har beviljats enligt

43 § 3 mom. vilket upphävs genom denna
lag, tillämpas de bestämmelser som gäller
när denna lag träder i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av denna
lag förutsätter får vidtas innan lagen träder
i kraft.

———


