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Regeringens proposition tili riksdagen med förslag tili lagar om ändring av gymnasielagen
och lagen om fmansiering av undervisnings- och kultur^erksamhet

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÄLL

l denna proposition föresläs att gymnasielagen och lagen om fmansiermg av undervisnings-
och kultm-verksamhet ändras. l propositionen föresläs att bestämmelsema om beviljande av en
särsldld utbildningsuppgift och av fmansiermg av den preciseras. Utöver den särskilda utbild-
ningsuppgiften ska en del anordnare av gymnasieutbildning kumia äläggas en riksomfattande
irtvecklingsuppgift. Möjligheten att höja priset per enhet för gymnasieutbildning pä basis av
en särskild utbildningsuppgift upphör. l lagen föresläs bestämmelser om ett tillägg för en sär-
skild utbildningsuppgift, vars storlek vore den i lagen föreskrivna procentandelen av det kost-
nadsunderlag för gymnasieutbildningen som ligger tili gmnd för beräkning av statsandelen re-
spektive finansär. Tilläggsfmansieringen för särskilda utbildningsuppgifter ska fördelas mel-
Iän dem som fätt en särskild utbildningsuppgift i enlighet med deras kalkylerade andel. Dessu-
tom föresläs bemyndigande att genom förordning av statsrädet utfärda närmare bestämmelser
om fömtsättningama för beviljande av en särskild utbildningsuppgift och en riksomfattande
utvecklingsuppgift samt om iimehället i en riksomfattande utvecklingsuppgift samt om de
viktkoefficienter som används vid beräkningen av prestationema för tilläggfinansiering för en
särskild uppgift och om grundema för höjande av viktkoefficientema pä basis av en riksomfat-
tande utvecklingsuppgift.

Lagen om ändring av gymnasielagen avses träda i kraft den l augusti 2018 och lagen om änd-
ring av lagen om fmansiering av undervisnings- och kultm-verksamhet den l januari 2019.
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MOT^ERING

l Nuläge

1.1 Lagstiftning och praxis

Enligt 3 § i gymnasielagen (629/1998) kan undemsnings- och kulturministeriet bevilja kom-
muner, samkommuner, registrerade sammanslutningar och stiftelser tillständ att ordna gymna-
sieutbildning. Enligt 4 § i gymnasielagen är en fömtsättning för att tillständ ska beviljas att ut-
bildning behövs och att sökanden har yrkeskompetens och ekonomiska fömtsättningar att
ordna utbildningen pä ett ändamälsenligt sätt. Utbildnmg fär inte ordnas i syfte att uppnä eko-
nomisk vinst. l tillständet anges de kommuner i vilka utbildningen ordnas, undervisningssprä-
ket, den fonn i vilken utbildningen ordnas, en särskild utbildningsuppgift samt andra behöv-
liga villkor som gäller ordnandet av utbildningen.

l 7 § i gymnasieutbildningen föreskrivs om under^isningens omfattning och innehäll. l 2
mom. föreskrivs om de läroämnen som är gemensamma för alla, och beträffande vilka det fö-
reskrivs närmare om undervisningens omfattning i den timfördehiing som avses i 10 §. Ut-
bildningsanordnaren kan dock enligt en särskild utbildningsuppgift som bestämts med stöd av
4 § avvika frän bestämmelsema i 2 mom. l tillständsbesluten har undervisnings- och kultur-
miaisteriet beviljat studerande som studerar enligt en särskild utbildningsuppgift tillständ att
avvika frän den gällande timfördehiingen som fastställts genom förordning av statsrädet. l
praktiken har det etablerats ett sätt att meddela föreskrifter enligt vilka studerande som slutför
minst tolv kurser av de studier enligt den särskilda utbildningsuppgrften som är fastställda i
läroanstaltens läroplan enligt tillständet för den särskilda utbildningsuppgiften har rätt att dra
av ätta kurser frän det antal obligatoriska kurser som föreskrivs genom förordning. Den stu-
derande ska enligt tillständsbeslutet även da ha slutfört minst hälften av de obligatoriska kur-
sema i varje obligatoriskt läroämne i gymnasiet. l tillständspraxis har man i regel ocksä förut-
satt att stidiema enligt den särskilda utbildningsuppgiften ska vara andra kurser an sädana
som angetts som obligatoriska i läroplansgrundema eller riksomfattande fördjupade kurser.
Tili följd av att timfördelningsförordningen (955/2002) upphävts upphörde de föreskrifter om
en särskild utbildningsuppgift som baserat sig pä den att gälla den l augusti 2016. -Undends-
nings- och kultunnmisteriet har förlängt giltighetstiden för tillständen tili en särskild utbild-
ningsuppgift tili den 31 juli 2017.

l 24 § i lagen om fmansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) (nedan
fmansieringslagen) föreskrivs om beräkning av prisema per enhet inom gymnasieutbildning-
en. l l mom. föreskrivs om beräknmg av de priser per enhet som erläggs pä basis av de fak-
tiska kostnadema. Enligt 2 mom. graderas prisema per enhet för kommuner och samkommu-
ner pä basis av nyckeltalet för antalet studerande, i enlighet med vad som föreskrivs genom
förordning av statsrädet. Priset per enhet för en privat utbildningsanordnare är detsamma som
priset per enhet i den kommun där utbildningen huvudsakligen ordnas. Om kommunen inte
ordnar gymnasieutbildning, beräknas priset per enhet för en privat anordnare av gymnasieut-
bildning pä samma sätt som priset per enhet för kommunen. Undervisnings- och kultunnini-
steriet kan dessutom enligt 24 § 2 mom. höja priset per enhet pä gmndval av en särskild ut-
bildningsuppgift som älagts utbildningsanordnaren eller av andra särskilda skäl. Enligt 7
mom. är priset per enhet för en studerande som har inlett studiema efter det att hän eller hon
fyllt 18 är 58 procent av det per studerande bestämda priset per enhet för utbildningsanordna-
ren i fräga. Universitetens övningsskolor och statliga skolor beviljas inte fmansiering med stöd
av lagen om finansiering av undervisnings- och kultmverksamhet.
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Finansieringen för en särskild utbildningsuppgift är en del av statsandelsfinansieringen för
gymnasieutbildningen. Förhöjningamas andel minskar andra gymnasieutbildningsanordnares
pris per enhet och statsandel med motsvarande belopp för enligt 23 § 2 mom. i fmansierings-
lagen bestäms prisema per enhet i gymnasiet sä att de belopp som beräknas enligt prisema per
eahet och som läggs tili grund för finansieringen sammanlagt motsvarar de belopp som beräk-
nas pä basis av de genomsnittliga prisema per enhet.

Beloppet av den förhöjning som beviljas för en särskild utbildningsuppgift varierar enligt an-
ordnare. För en del utbildnmgsanordnare bestäms om beloppet av förhöjningen av priset per
enhet pä grundval av en särskild utbildningsuppgift i de tillständ som avses i 4 § i gymnasie-
lagen. En del har ingen motsvarande föreskrift om förhöjningens storlek och i tillständet att
ordna utbildning bestäms endast om antalet studerande som är berättigade tili förhöjning, och
förhöjningen bestäms ärligen i enlighet med det beslut om prisema per enhet inom gymnasie-
utbildningen som ministeriet fattar med stöd av finansiermgslagen. För ungefär hälften av dem
som fätt en särskild utbildningsuppgift höjs priset per enhet inte alls. Gymnasiets särskilda ut-
bildningsuppgift har sinä rötter i 1960- och 1970-talen. De beviljande statsrädet fyra gymna-
sier rätt att satsa pä undendsnmg i konstämnen: gymnasiet i Kaustby, konstgymnasiet i
Nyslott, musikgymnasiet i Kuopio och Madetojagymnasiet. Da gymnasiets läsplaner förenhet-
ligades bestämde statsrädet 1981 att dessa fyra gymnasier skulle ha konstämnen som en sär-
skild uppgift. Statsrädet beviljade nya tillständ 1985, 1987, 1988 och 1990. Behörigheten att
besluta om saken överfördes tili mimsteriet pä 1990-talet. Ären 1991—1994 beviljades nya
tillständ varje är. l sambana med att en särskild uppgift beviljades gavs gymnasiema i fräga
rätt att avvika frän statsrädets beslut om timfördelnmgen, höjdes statsunderstödet tili dem som
fätt tillständ och beviljades nödvändiga undantag frän bestämmelsema om antagning som stu-
derande.

Undervisningsmmisteriet beviljade ett stort antal nya tillständ tili en särskild uppgift tili 1998.
Dock beviljades tilläggsfmansiering i regel inte längre efter 1997, med undantag för tillständ
tili International Baccalaureate-examen. l sambana med att undervisningslagstiftmngen änd-
rades beviljade ministeriet ocksä ett antal nya tillständ tili en särskild uppgift i början av 1999.
Dessa utbildningsanordnare hade dittills haft sin egen speciallagstiftning och de rättigheter
som den medförde, tili exempel Steinerskoloma, vissa spräkskolor och universitetens öv-
ningsskolor. l fmga om övningsskolomas särskilda utbildningsuppgifter avvek man inte fi-än
timfördehiingsförordmngen.

Antalet utbildningsanordnare som har fätt tillständ tili en särskild utbildningsuppgift är 39 och
antalet läroanstalter som arbetar enligt ett sädant tillständ är cirka 70, alltsä nastan 20 procent
av alla gymnasier som erbjuder unga utbildning. Dessutom har normalskoloma en särskild ut-
bildningsuppgift i anslutning tili läramtbildningen, men där avviker man inte frän statsrädets
förordning om de allmänna riksomfattande mälen för och timfördehiingen i den utbildning
som avses i gymnasielagen (tunfördelnmgsförordnmgen).

l mer an hälften av de särskilda utbildningsuppgiftema ingär en förhöjning av priset per enhet.
Den totala fmansieringen för särskilda utbildningsuppgifter har värit över l l miljoner euro pä
ärsnivä.

Nedan presenteras en tabell över anordnare av gymnasieutbildnmg som har älagts en särskild
utbildningsuppgift i tillständet att ordna utbildning. Förteckningen upptar mte universitetens
övningsskolor och inte statliga skolor, eftersom lagen om fmansiering av undervisnings- och
kultu-verksamhet inte tillämpas pä dem. Av tabellen framgär uppgift om vilken inriktning som
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ingär i den särskilda utbildningsuppgiften och humvida priset per enliet för gymnasieutbild-
ntngen har höjts för den' särskilda utbildnmgsuppgiftens del.

Utbildningsanordnare

Englantilaisen koulun säätiö

Esbo stad (inom den finskspräldga ut-

bildningen)

Esbo stad (inom den svenskspräkiga ut-

bildningen)
Helsingin Kansainvälisen Koulun Van-

hempain Yhdistys ry
Helsingfors stad (inom den fmsksprä-

kiga utbildningen)

Helsingfors stad (inom den svensksprä-

kiga utbildningen)

Understödsföreningen för Rudolf Stei-

ner Skolan i Helsingfors rf

Hyvinge stad

Imatra stad

Itä-Suomen suomalais-venäj alaisen

koulun säätiö

Joensuu stad

Jyväskyläregionens utbildningssam-

kommun

Kaj anastaa

Kankaanpää stad

Kaustby kommun

Kotka stad
Kouluyhdistys Pestalozzi

Schulverein Skolförening ry

Vörä kommun

Kuopio stad

Kuortane kommun

Lahtis stad

Inriktningen for den särskilda utbildningsupp-

giften
Undervisning som är inriktad pä de engelska och

finska spräken och sprälcomrädenas kulturer

Undervisning som är inrilctad pä natirvetenskap

IB-undervisning pä engelska

Musikinriktad undervisning

IB-undervisning pä engelska

Undervisning som är inriktad pä det engelska sprä-

ket och de engelska spräkomrädena - IB

Undendsning som är inriktad pä naturvetenskap

Musikinriktad undervisning
Idrottsinriktad undervisning

Undervisning som är inriktad pä uttrycksfönnäga
Bildkonstinriktad undervisning
Spräkinriktad undervisning
IB-undervisning pä engelska i gymnasiet Ressun

lukio
Musikinriktad undervisning

Bildkonstinriktad undervisning
Undervisning som är inriktad pä socialekologi

Undervisning som är inriktad pä Steinerpedagogik

(i Helsingfors och Vanda), fmska/svenska

Undervisning som är inriktad pä naturvetenskap

IB-undervisning pä engelska

Undervisning som är inriktad pä de fmska och ryska

spräken och spräkomrädenas kulturer och företags-

kunskap i anslutning därtill
IB-undemsning

Idrottsinriktad undervisning

IB-undervisning pä engelska

Musildnriktad undervisning
Bildkonstinriktad undervisning
Undervisning som är inriktad pä naturvetenskap

Musikinriktad undervisning
Mlljöinriktad undervisning
Undervisning som ger insikter i och är inriktad pä

de fmska och tyska spräken och kulturema

Idrottsinriktad undendsning
Musildnriktad undervisning
Idrottsinriktad undervisning

IB-undendsning pä engelska

Idrottsinriktad undervisning
Musikinriktad undervisning
Bildkonstinriktad undervisnmg

Förhöjt pris
per enhet

Nej

Nej
Nej
Ja

Ja

Nej

Nej
Ja

Ja
Ja

Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Nej

Ja
Ja

Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
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Lahden Rudolf Steiner- koulun kanna-

tusyhdistys ry

Lapinlahti kommun
Seinäjoki stad (f. d. Nunnos tillständ)
Uleäborgs stad

Bjömeborgs stad

Rovaniemi stad

Nyslotts stad

Sotkamo kommun

Nykarleby

Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiö

Tammerfors stad

Tampereen Ruudolf Steiner -

kouluyhdistys ry
Tampereen yhteiskoulun säätiö

Äbo stad (fmskspräkig)

Vanda stad

Viipurin reaalikoulu Oy
Pohjois-Haagan yhteiskoulu Oy.

Idrottsinriktad undemsning
Teknikinriktad undervisning
B-undervisning pä engelska

Undervisning som är inriktad pä Steinerpedagogik
(i Lahtis, Jyväskylä, Bjömeborg, Villmanstrand,

Äbo)
Bildkonstinriktad undervisning
Undervisning som är inriktad pä naturvetenskap

Musikinriktad undervisnmg
Idrottsinriktad undervisnmg

IB-undervisning pä engelska (även som flerforms-

undervsining i Sotkamo kommun).

Undervisning som är inriktad pä naturvetenskap

Miljöinriktad undendsning
Idrottsinriktad undervisning

Idrottsinriktad undendsning
IB-undervisning pä engelska

Musikinriktad undervisning

Bildkonstinriktad undervisning
Idrottsinriktad undendsning
Undervisning som är inriktad pä naturvetenskap

Undervisning som är inriktad pä företagskunskap

Undervisning som är inriktad pä fosto-an tili inter-

nationalism

Spräkinriktad undervisning samt IB-undervisning

pä engelska
Bildkonstinriktad undervisniag
Idrottsinriktad undervisning

Kommunikationsinriktad undervisning

IB-undervisning pä engelska

Undervisning som är inriktad pä Steinerpedagogik

(i Tammerfors, Esbo, Uleäborg, Seinäjoki, Vasa)

Undervisning som är inriktad pä uttrycksförmäga

Undendsning som är inriktad pä konstkommunikat-

iän

Undervisning som är inriktad pä teknologi och in-

dustri
Idrottsinriktad undervisning

Undervisning som är inriktad pä naturvetenskap

Musikinriktad undervisning

Musikinriktad undervisning
IB-undervisning pä engelska

Matematikinriktad undervisning
Idrottsinriktad undervisning

Ja

Ja

Nej
Nej

Ja
Nej
Ja
Ja
Ja

Ja

Ja

Ja
Ja
Ja

Ja

Ja
Ja

Ja
Ja
Ja

Ja

Nej
Ja
Ja
Ja

Nej

Ja
Nej

Nej

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej

1.2 Bedömning av nuläget

Utredningsmännen (Atso Taipale, Kyösti Värri) överlämnade i mars 2015 sitt förslag om de
särskilda utbildningsuppgiftemas stälhiing (UKM 2015:9). Enligt utredningsmännen försäm-
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ras jämlikheten mellan utbildningsanordnama av att tillständ beviljats under ärtionden utan
gemensamma kriterier samt av att fmansieringen värit slumpmässigt inriktad. Utbildningsan-
ordnamas tilläggsfmansiering för att genomföra en särskild utbildningsuppgift har värit bero-
ende av tidpunkten för tillständsbeslutet. Beviljandepraxis har lett tili sädana fmansiella skill-
nader mellan utbildningsanordnare som sköter samma särskilda uppgift som är svära att moti-
vera med skillnader i verksamheten eller omvärlden eller motsvarande omständigheter. Den
tilläggsfinansieringsprocent som beviljats vissa utbildningsanordnare har i tiden baserat sig pä
timresurssystemet, som redan för flera är sedän ströks som gmnd för fastställande av finansie-
ringen. Systemet är inte längre ajour. Bristema kunde enligt utredningsmännen rättas tili ge-
nom att tillständen fömyas med tillräckligt klara kriterier och genom att det utarbetas enhet-
liga kriterier för fördelningen av statsbidrag enligt prövning.

Reglema för beräkning av priset per enhet har lett tili en situation där en del privata läroanstal-
ter fär nytta av förhöjningen pä gmndval av en särskild utbildnmgsuppgift fast de inte själva
har nägra studerande enligt en särskild utbildningsuppgift. Detta beror pä att med stöd av 24 §
i finansieringslagen ligger priset per enhet i den kommun där den privata läroanstalten är belä-
gen tili gmnd för priset per enhet, om den kommunen ordnar gymnasieutbildning. Förhöjning-
en för en särskild utbildningsuppgift tili utbildningsanordnaren päverkas dessutom av priset
per enhet inom gymnasieutbildningen för vuxna fast det inte finns nägra studerande enligt en
särskild utbildningsuppgift i vuxengymnasiema. Den gällande lagstiftningen leder tili en sä-
dan ekonomisk fördel som inte kan motiveras med tanke pä verksamheten. Den sammanlagda
effekten pä finansieringen av de nämnda förhöjningama har värit cirka 2,6 miljoner euro en-
ligt2015 ärsnivä.

Ett ändamälsenligt ordnande av en särskild utbildningsuppgift och beslut om ansöknmgama
fömtsätter preciserade bestämmelser om beviljandet av en särskild utbildningsuppgift och den
flnansiering som ingär i den bland annat vad gäller mmisteriets behörighet och kriteriema för
beviljande. Noggrannare reglering gör beslutsfattandet öppnare, garanterar större jämlikhet
mellan de sökande, klarlägger de särskilda utbildningsuppgiftemas ställning mom utbildnings-
systemet samt ger ministeriet mera exakt avgränsad behörighet att besluta om saken.

Möjlighet att avvika frän den riksomfattande timfördelningen är en Central förutsättning för att
genomföra en särskild utbildningsuppgift inom gymnasieutbildningen. Avvikelse gör det möj-
ligt för de studerande att koncentrera sig pä studiema enligt den särskilda utbildningsuppgif-
ten. Möjligheten tili avvikelse kan antas göra arbetsbördan rimligare för de studerande enligt
den särskilda utbildningsuppgiften. Annars skulle bördan i mänga fall bli mycket stor tili följd
av studiema enligt den särskilda uppgiften. Tillständ tili avvikelse gör det ocksä möjligt att
slutföra studiema pä tre är. Man kan anta att det är motiverat att i lagstiftningen behälla möj-
ligheten att bevilja tillständ tili att avvika frän den gällande timfördelnmgen i anslutiiing tili en
särskild uppgijft.

2 IVIälsättning och föreslagna ändringar

2.1 Mälsättning

Syftet med propositionen är att föreskriva mer exakt an tidigare om fömtsättningama att be-
vilja en särskild utbildningsuppgift samt om gmndema för beviljande av tilläggsfmansiering
för en särskild utbildningsuppgift för att säkerställa att de sökande behandlas jämlikt och för
att effektivisera den finansiering som beviljas pä gmndval av en särskild uppgift, sä att under-
visnings- och kulturministeriet kan bevilja tillständ att ordna utbildning som gäller tills vidare
och som innehäller en särskild utbildningsuppgift frän och med den l augusti 2018.



RP 20/2017 rd

2.2 Föreslagna ändrmgar

Gymnasielagen

l propositionen föresläs att det tili 3 § 2 mom. i gymnasielagen fogas en hänvisning tili de nya
4 a och 4 b §. Det är fräga om en teknisk ändring.

l propositionen föresläs att det fogas en ny 4 a § tili gymnasielagen. l paragrafen föreskrivs
om särskild utbildnmgsuppgift. Enligt l mom. avser en särskild utbildningsuppgift att ett eller
flera läroämnen eller studiehelheter betonas, varför det är nödvändigt att i undervisningen
kumia avvika frän den gällande timfördelningen i gymnasiet och grundema för gymnasiets lä-
roplan. Det kan vara fräga om utbildning som i hög grad är inriktad pä tili exempel färdighets-
och konstämnen, där strävan är att kombinera utvecklingen som idrottsman eller konstnär med
gymnasiestidier. En särskild utbildningsuppgift ska inte beviljas pä grund av behov av under-
visning i en enskild idrottsgren eller ett enskilt instrument. Inriktaingen kan i prmcip gälla
även andra ämneshelheter, säsom matematiska och naturvetenskapliga ämnen och spräk.
Läroämneshelhetema ska dock inte vara bundna tili ämnen och ämneshelheter enligt den gäl-
lande lagen och timindelnmgen, utan inriktnmgen ska ocksä kumia gälla helheter som över-
skrider ämnesgränsema, om ordnandet av undervisningen fömtsätter undantag frän de gäl-
lande bestämmelsema och föreskriftema om timfördehiing och läroämnen. Studier som är in-
riktade i enlighet med en särskild utbildnmgsuppgift bestär i regel av andra kurser an de riks-
omfattande kurser som det föreskrivs om i timfördelnmgsförordningen. När det gäller mate-
matik, naturvetenskap och spräk kan i studiema enligt uppgiften delvis ingä även riksomfat-
tande kurser. En särskild utbildningsuppgift kan ocksä avse att ordna utbildning som syftar tili
en examen som tili nivän motsvarar stidentexamen. Bestämmelser om examina som tili nivän
motsvarar studentexamen finns i lagen om anordnande av studentexamen (672/2005). Enligt
17 § i den lagen ger International Baccalaureate-examen och Reifepriifung-examen samma
rättigheter som en examen enligt 18 § i gymnasielagen och denna lag.

l l mom. föreskrivs ocksä om möjlighet att pä ansökan av utbildnmgsanordnaren i en särskild
utbildningsuppgift infatta skyldighet att handha riksomfattande utveckling av utbildningen en-
ligt den särskilda utbildningsuppgiften. Detta förpliktar utbildningsanordnaren att utveckla
inte bara den egna verksamheten utan ocksä den riksomfattande undervisningen enligt den
undendsnmgsinriktning som anges i tillständet. Hari kan anses ingä bland annat att utveckla
verksamhetsmodeller och beredskap att ordna utbildning enligt den särskilda utbildningsupp-
giften samt skyldighet att utveckla och främja samarbetsmodeller för anordnare av gymnasie-
utbildning och andra aktörer pä omrädet för den särskilda utbildningsuppgiften. Förutom att
utvecklingsuppgiften päverkar gymnasieutbildningen bör den ocksä stärka samarbetet med
högskoloma.

Enligt 2 mom. innebär en särskild utbildningsuppgift uttryckligen tillständ att avvika frän be-
stämmelsema om undemsningens innehäll och timfördelningen i 7 och 10 § i gymnasielagen.
Annan inriktning pä läroämnen eller ämneshelheter är inte en sadan särskild utbildningsupp-
gift som avses i gymnasielagen. Tili exempel den undervisningspraktik som ordnas i universi-
tetens övningsskolor innebär inte i fortsättningen att de har en sadan särskild utbildningsupp-
gift som avses i lagen. Undervisningspraktik i anslutning tili universitetens lärarutbildning
som ordnas i skolor och utvecklande av läramtbildnmgen utgör i fortsättnmgen ett annat sä-
dant tillständsvillkor som avses i gymnasielagen. Universiteten kan fortfarande beviljas till-
ständ att ordna undervisning enligt en sadan särskild utbildningsuppgift som avses i lagen, tili
exempel utbildning som syftar tili avläggande av B-examen, om det gär att pävisa att det
finns ett lagstadgat behov av utbildningen och övriga förutsättningar föreligger och ordnandet
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av utbildningen fömtsätter avvikelse frän ovannämnda paragrafer. Med stöd av bestämmelsen
kan tillständ inte beviljas att avvika enbart frän föreskrifter i läroplansgmndema, utan en avvi-
kelse ska alltid vara förenad med ett behov av att avvika frän läroämnen som enligt bestäm-
melsema är gemensamma för alla eller frän gymnasiets timfördehiing. l den gällande 12 § i
förordningen om timfördelningen i gymnasiet - specialbestämmelse om undervisning som ges
av utbildningsanordnare med en särskild utbildningsuppgift - begränsas avvikelsen frän tim-
fördelningen tili att gälla endast 8 och 9 § i förordningen, dvs. timfördelningen i gymnasiet för
unga. Syftet med denna proposition är inte att utvidga avvikelsen firän timfördelningen i en
särskild utbildningsuppgift tili timfördelningen i gymnasieutbildning för vuxna.

l 3 mom. föreskrivs om fömtsättningama att bevilja en särskild utbildningsuppgift. Enligt
momentet förutsätter beviljande, förutom de allmänna fömtsättningama för att bevilja tillständ
för gymnasieutbildning i 4 § l mom., ett särskilt behov av att ordna utbildning, där man avvi-
ker fi-än de gällande bestämmelsema och föreskriftema om undervisningens innehäll, timför-
delningen och läroplansgmndema.

Med ett särskilt utbildningsbehov avses att ett riksomfattande kompetens- och bildningsbehov
kräver att det ordnas utbildnmg, där man kan avvika frän de gällande bestämmelsema och fö-
reskriftema om timfördehiingen. Utbildningen kan samtidigt svara pä regionala specialbehov
av utbildning. Tili följd av ett riksomfattande bildnmgsbehov ska tillräckligt heltäckande ut-
bildning finnas tillgänglig. Avsikten är fortfarande att se tili att även svenskspräkig gymnasie-
utbildning enligt en särskild uppgift tillhandahälls. Behovet kan utgä frän de studerande, var-
vid studerande med ett specialintresse eller en specialbegävning erbjuds bättre möjligheter att
utveckla sitt kunnande, sinä kunskaper och färdigheter och samordna kraven frän gymnasi-
estudiema och specialintresset. l bästa fall erbjuder samordnmgen av studiema den studerande
möjlighet att skapa gmnder för en dubbelkamär. Samtidigt kan det förekomma ett allmänt
riksomfattande bildningsrelaterat behov av att främja och trygga utvecklingen av en viss spe-
cialkompetens, tili exempel att stärka de nationella spräkresursema. Behovet av utbildning en-
ligt en särskild utbildningsuppgift kan ta sig utryck i efterfrägan pä utbildnmgen i fräga, tili
exempel ett stort antal förstahandssökande som kommer frän ett stort omräde, nivän pä de sö-
kandes intresse, begävning och mälmedvetenhet samt sädana behov av betydande tidsmässiga
tilläggsresurser för utbildningen i fräga och av mer individuella och flexibla studievägar inom
gymnasieundendsningen som följer av den särskilda utbildningsuppgiftens natur. Tili exempel
visionen hos dem som utövar en enskild idrottsgren eller spelar ett enskilt mstmment pävisar
inte behovet av en särskild utbildningsuppgift utan behovet ska i regel framgä som ett mer
omfattande behov av undervisnmgsmrikttiingen i fräga.

De yrkesmässiga och ekonomiska förutsättningama granskas med avseende pä skötsehi av den
särskilda utbildningsuppgiften. De yrkesmässiga förutsättningama framgär tili exempel av an-
talet lärare och deras utbildning, personah-rtvecklingen samt humvida det finns tilh-äckligt med
annan personal som eventuellt behövs för att klara av den särskilda uppgiften. Det ska fmnas
tilh-äckliga lokaler och utmstning som lämpar sig för den särskilda utbildningsuppgiften. Den
särskilda utbildningsuppgiften ska synas starkt i läroplanen, andra planer, utvecklingsstrate-
gier samt i verksamhetskulturen. En utbildningsanordnare som fär en särskild uppgift ska ha
beredskap och strukturer för samarbete med tili exempel högskolor och organisationer samt
motsvarande aktörer. När det gäller de ekonomiska fömtsättningama la-ävs förmäga att sköta
uppgiften pä längre sikt. Pä denna bedömning inverkar tili exempel utbildnmgsanordnarens
solvens, men ocksä de uppskattade kostnadema för den särskilda utbildningsuppgiften samt
utbildningsanordnarens vilja och beredskap att allokera resurser tili den. Aven verksamhetens
effekter kan anses reflektera de yrkesmässiga fömtsättningama. När det gäller effektema kan
man, med beaktande av skillnadema i de särskilda uppgiftema, bedöma tili exempel hur de
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som studerar enligt den särskilda uppgiften klarar sig i olika tävlingar och jämförelser under
studietiden, hur de fullföljer gymnasiestidiema och deras studieframgäng samt hur de söker
och antas tili studier och yrken i anslutning tili omrädet för uppgiften.

Utgängspunkten när en riksomfattande utvecklingsuppgift beviljas är att det &ms ett riksom-
fattande behov av att utveckla undervisningsmriktamg i fräga, och att aktören har fömtsätt-
ningar och beredskap att utveckla sin under^isnmgsinriktning nationellt. För beviljande krävs
att de fömtsättningar som föreskrivits för en särskild utbildningsuppgift föreligger, vilket i
princip framgär av samma omständigheter som angetts ovan i motiveringen som gäller en sär-
skild utbildningsuppgift. Dessutom kan det fömtsättas att den som fär en riksomfattande ut-
vecklingsuppgift har ett brett och mängsidigt undervisningsutbud enligt den särskilda utbild-
ningsuppgiften. Bland forutsättningama för beviljande av en utvecklingsuppgift framhävs
samarbetsnät^erkens omfattniag och utvecklingsverksamhetens riksomfattande betydelse och
effekter för andra utbildningsanordnare. Utvecklandet av gymnasieutbildningen ska vara en
integrerad del av utbildningsanordnarens verksamhet.

En sökande som uppfyller de yrkesmässiga och ekonomiska förutsättningama fär dock inte
automatiskt rätt att erhälla tillständ tili en särskild utbildningsuppgift, även om ett regionalt
och riksomfattande behov kan pävisas, utan det är alltid fräga om en utbildningspolitisk hel-
hetsbedömning frän tillständsbeviljarens sida.

Enligt 4 mom. kan nännare bestämmelser om förutsättningama för beviljande av en särskild
utbildningsuppgift och en eventuell riksomfattande utvecklingsuppgift som ingär i den och om
den riksomfattande utvecklingsuppgiftens iimehäll utfärdas genom förordning av statsrädet.

l propositionen föresläs att en ny 4 b § intas i gymnasielagen. l paragrafen föreskrivs om äter-
kallande av en särskild utbildningsuppgift och en eventuell riksomfattande utvecklingsuppgift
som ingär i den. Enligt l mom. ska det utredas regelbundet om fömtsättningama för en sär-
skild utbildningsuppgift eller en utvecklingsuppgift som anknyter tili den uppfylls. Humvida
fömtsättningama uppfylls utreds alltid när förordningen om timfördelningen i gymnasiet änd-
ras, varvid tillständ att avvika frän den nya timfördelningen ska sökas pä nytt och tillständs-
villkoren för den särskilda uppgiften samt en eventuell riksomfattande utvecklingsuppgift ska
bedömas pä nytt. Utredningar kan göras även annars. När undervisnings- och kulturmmisteriet
gör utredningar kan man utnyttja tili exempel Nationella centret för utbildningsutvärderings
eller andra aktörers kompetens.

l 2 mom. föreskrivs det om behörighet för undemsnings- och kultirministeriet att äterkalla en
särskild utbildningsuppgift som tilldelats en utbildnmgsanordnare. Ministeriet kan ocksä äter-
kalla en riksomfattande utvecklingsuppgifit: fast den särskilda uppgiften fortsätter att gälla i öv-
rigt. Äterkallande förutsätter att behovet minskat avsevärt eller att fömtsättnmgama att sköta
den särskilda utbildningsuppgiften eller ut^ecklingsuppgiften har försvagats avsevärt. Minskat
behov kan pävisas tili exempel med att antalet sökande tili utbildningen har minskat avsevärt,
att samarbetsinstansema och mälgmppema för utvecklingsuppgiften har krympt avsevärt eller
att mriktningen för den särskilda utbildningsuppgiften har ändrats sä att undervisningen kan
genomföras utan avvikelse frän den gällande tmifördelningen. Betydelsefulla faktorer när man
ska reda ut fömtsättningama kan tili exempel för en utvecklingsuppgifts del vara att effekterna
minskat och att de resurser som anvisats för ordnandet av en särskild' utvecklingsuppgift eller
skötseln av en utvecklingsskyldighet har krympt. Utbildnmgsanordnaren ska höras i enlighet
med fcM-valtningslagen innan beslutet fattas.
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l propositionen föresläs att 7 § 2 mom. i gymnasielagen ändras sä att bestämmelsen om att ut-
bildningsanordnaren kan enligt en särskild utbildningsuppgift som bestämts med stöd av 4 §
avvika frän bestämmelsema i detta moment stiyks. Det föreskrivs om saken i den nya 4 a §
som mgär l propositionen.

Lagen omfinansiering av undervisnings- och kultur^erksamhet

l propositionen föresläs att det tili 5 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kultur-
verksamhet fogas en ny l a-punkt, där det föreskrivs om gmnden för beräkning av tillägget för
en särskild utbildningsuppgift i gymnasiet. Enligt den nya l a-punkten är utbildningsanordna-
rens andel av den riksomfattande tilläggsfmansiermgen för den särskilda utbildningsuppgiften
utbildningsanordnarens kalkylerade prestationers relativa andel av samtliga utbildningsanord-
nares kalkylerade prestationer. Bestämmelser om prestationema finns i den nya 24 a §.

Det föresläs att 6 § ändras sä att tili l mom. i paragrafen om kommunens statsandel fogas en
hänvisning tili den nya 5 § l a-punkten och i 2 mom. föreskrivs att tilläggsfinansieringen för
en särskild utbildningsuppgift i gymnasiet räknas med när kommunens statsandel och grunden
för statsandelen beräknas. Tilläggsfinansieringen för en särskild utbildningsuppgift i gymna-
siet tas pä samma sätt som annan statsandelsfinansiering i betraktande även när kommunens
självfinansieringsandel beräknas med stöd av 8 §.

Det föresläs att 7 § l mom. ändras sä att lagens ordalydelse gör det möjligt att beakta tilläggs-
finansieringen för en särskild utbildningsuppgift i gymnasiet när det belopp som motsvarar
statsandelsgrunden för gymnasieutbildning som ordnas av samkommuner och privata beräk-
nas och finansieras. Att tilläggsfmansieringen beaktas när det belopp som motsvarar statsan-
delsgmnden för gymnasieutbildning som ordnas av samkommuner och privata beräknas bety-
der att tilläggsfinansieringen även beaktas när kommunens självfinansieringsandel beräknas
med stöd av 8 §.

Det föresläs att 24 § l mom. ändras sä att när prisema per enhet i gymnasiet beräknas reserve-
ras ett separat anslag för finansiermgen av en särskild utbildningsuppgift genom att det görs
ett kalkylerat avdrag pä 1,57 procent frän kostnadsunderlaget som är avsett för beräkning av
prisema per enhet i gymnasiet.

l 2 mom. stryks den bestämmelse som säger att undervisnmgs- och kulturmmisteriet kan höja
priset per enhet pä gmndval av en särskild utbildningsuppgift. Bestämmelser om tilläggsfinan-
siermg för en särskild utbildningsuppgift föresläs i den nya 24 a §. För tydlighetens skuld änd-
ras momentet ocksä sä att den kvarstäende möjligheten att höja priset per enhet av särskilda
skäl inte gör det möjligt att höja priset per enhet pä gmnd av att utbildnmgsanordnaren bevil-
jats en sadan särskild utbildnmgsuppgift som avses i 24 a §.

Det föresläs att 7 mom. ändras sä att i 2 mom. stryks pä motsvarande sätt möjligheten att höja
utbildningsanordnarens pris per enhet pä grund av en särskild utbildningsuppgift.

Det föresläs att tili paragrafen fogas ett nytt 11 mom., enligt vilket priset per enhet för sädana
anordnare av gymnasieutbildning, som inte längre har nytta av förhöjningen av priset per en-
het pä grund av en särskild utbildningsuppgift i den kommun där läroanstalten är belägen eller
vars fmansiering minskar avsevärt av nägon annan orsak i anslutning tili lagändringen, kan
genom ministeriets beslut höjas det första äret lagen är i kraft för attjämna ut konsekvensema
av systemändringen. Som en betydande andel som kan ersättas kan betraktas en nedgäng pä
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mer an 3 procent i den totala fmansieringen för gymnasieutbildning. En nedgäng som beror pä
att antalet studerande ändrats beaktas inte.

Det föresläs att en ny 24 a § fogas tili lagen. l paragrafen föreskrivs om tilläggsfinansiering
som beviljas pä gmnd av en särskild utbildningsuppgift som avses i 4 a § i gymnasielagen
samt en eventuell riksomfattande utvecklingsuppgift som ingär i den.

Enligt l mom. beviljas som tilläggsfmansiering det belopp som föreskrivs i 24 § l mom., om-
vandlat tili räkenskapsärets kostnadsnivä, som i enlighet med 5 § l a-punkten fördelas pä ut-
bildnmgsanordnama enligt deras relativa andelar av de kall<ylerade prestationema. Tilläggsfi-
nansiermg ska dock inte betalas tili en sadan utbildningsanordnäre som enligt de gällande be-
stämmelsema har rätt att ta ut och de facto ocksä tar ut sädana avgifter som avses i 28 § 4
mom. i gymnasielagen, eftersom det skulle bli fräga om dubbel kompensation. Enligt etable-
rad praxis har priset per enhet för dessa utbildningsanordnare inte höjts pä gmnd av den sär-
skilda utbildningsuppgiften. En utbildningsanordnare kan bli delaktig av tilläggsfinansiermg
genom att avstä fi-än att ta ut studerandeavgifter.

l 2 mom. föreskrivs om prestationer inom en särskild utbildningsuppgift. Enligt momentet fäs
utbildningsanordnarens prestationer genom att räkna ihop produkten av antalet studerande
inom den särskilda utbildnmgsuppgifiten den 20 september äret före räkenskapsäret och vikt-
koefficientema som föreskrivits för den särskilda utbildningsuppgiften. Om utbildnmgsanord-
naren har flera särskilda utbildningsuppgifter, viktas prestationema enligt utbildningsuppgift
och de pä detta sätt erhällna viktade prestationema räknas samman. När finansieringen beräk-
nas mäste man dock beakta 3 mom., där det maximala antal stiderande som berättigar tili be-
räkning av tilläggsfmansiermg begränsas. Undervisnings- och kulturministeriet kan separat
höja viktkoefficientema för en sadan utbildningsanordnare vars särskilda utbildnmgsuppgift
innehäller en riksomfattande utvecklingsuppgift. Pä sä vis kan man av gmndad anledning och
utifrän ministeriets helhetsprövning garantera en utbildnmgsanordnare som sköter en riksom-
fattande utvecklingsuppgift högre fmansiering an andra som fätt en särskild utbildningsupp-
gift. l momentet föreskrivs dessutom att när verksamhet enligt den särskilda utbildningsupp-
giften inleds beräknas de prestationer som berättigar tili finansiering enligt det uppskattande
antalet stiderande det är da verksamheten inleds och de tvä följande ären, vilket gör det möj-
ligt att bevilja fmansiering som baserar sig pä uppskattning för varje ärskurs som första
gängen börjar studera enligt den särskilda utbildningsuppgiften. Antalet förstaärets studerande
som böjar under höstterminen viktas med koefficienten 5/12. Ordalydelsen täcker även situat-
ioner där en särskild utbildningsuppgift utvidgas och börjar omfatta nya under^isningsinrikt-
ningar, tili exempel när den särskilda uppgiften utvidgas tili att omfatta bildkonstinrlktad
undervisning vid sidan av musikinriktad undervisnmg. Skillnaden mellan det faktiska och
uppskattade antalet studerande beaktas när prestationema för äret efter räkenskapsäret i fräga
beräknas. S om verksamhet som inleds räknas inte en situation där enbart tillständet att ordna
utbildning har fömyats, utan verksamheten ska ocksä vara ny.

Enligt förslaget ska tilläggsfmansieringen för en utbildningsanordnares särskilda utbildnings-
uppgift i fortsättningen beräknas som följer:

utbildningsanordnarens viktade antal studerande inom den särskilda uppgiften dimderas med
summan av alla utbildningsanordnares -viktade antal studerande inom den särskilda utbild-
ningsuppgiften och multipliceras me d det belopp som ärligen reserverats för tilläggsfinansie-
rmg.
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l 3 mom. föreskrivs om behörighet för ministeriet att besluta om det maximala antalet stu-
derande inorn en särskild utbildningsuppgift som bealctas vid beräkningen av tilläggsfmansie-
ringen för utbildningsanordnaren.

l 4 mom. ges bemyndigande att utfärda förordning. Enligt momentet utfärdas bestämmelser
om viktkoefficientema som avses i 2 mom. genom förordning av statsrädet. När det föreskrivs
om koefficientema kan man beakta tili exempel högre kostnader an genomsnittet för att ordna
utbildningen samt ett utbildningspolitiskt behov av att trygga verksamhetsbetingelsema för
undervisning enligt den särskilda utbildningsuppgiften i fräga.

Bestämmelser om grunder för höjandet av vlktkoefficientema för en rlksomfattande utveckl-
ingsuppgifts del kan utfärdas genom förordning av statsrädet. Undervisnings- och kultunnini-
steriet har rätt att pro va varje enskild sökande när det gäller en förhöjning pä grundval av en
riksomfattande utvecklingsuppgift, tili skillnad fi-än de viktkoefficienter för en särskild utbild-
ningsuppgift som det föreskrivs om i förordning av statsrädet. Vid prövning kan man beakta
tili exempel utvecklingsuppgiftens omfattning och effekter, de yrkesmässiga och ekonomiska
resurser som anvisats för utvecklingsuppgiften och utvecklingsuppgiftens nationella och inter-
nationella betydelse samt andra omständigheter av betydelse för utvecklandet.

Det föresläs att 32 § l mom. ändras sä att den andel som den mer/ärdesskatt som de privata
anordnarna av gymnasieutbildning betalat utgör av mervärdeskattefria kostnader som orsakats
de privata utbildnmgsanordnama beaktas även när den tilläggsfmansiering för en särskild ut-
bildningsuppgift som avses i 24 a § och som oberoende av priset per enhet bestäms.

Det föresläs att 50 § 2 mom. ändras sä att den finansiering som avses i 24 a § intejusteras sä
att den stämmer överens med det genomsnittliga antalet studerande under fiinansäret före ut-
gängen av fmansäret, utan finansieringen bestäms för hela fmansäret i enlighet med 24 a § 2
mom. utifrän antalet studerande inom den särskilda utbildningsuppgiften den 20 september
äret före finansäret. Den nämnda finansiermgen bildas som en relativ andel av samtliga sädana
utbildningsanordnares prestationer som är berättigade tili finansiering. Om antalet prestationer
som ligger tili gmnd för fmansieringen justeras för en utbildningsanordnare skulle samtliga
finansiermgsmottagares andel krympa eller växa under fmansäret. Detta skulle medföra
mycket extra administrativt arbete samt minska finansiermgens förutsägbarhet, nägot som inte
är motiverat.

2.3 Alternativ

Under beredningen har man ocksä utrett altemativa sätt att reglera utbildningen enligt en sär-
skild utbildningsuppgift. Utredningsmännen Taipale och Vän-i föreslog i sin utredning som
publicerades den 13 mars 2015 att lagstiftningen ändras sä att utbildningsanordnama utan sär-
skilt tillständsförfarande skulle ha möjlighet att avvika frän den riksomfattande tmifördelnmg-
en när vissa ramvillkor är uppfyllda. Samtidigt föreslog utredningsmännen att det skulle inrät-
tas ett tidsbegränsat nätverk för gymnasier med utvecklings- och utbildningsuppgifter. Enligt
förslaget skulle en del av utbildningsanordnama pä ansökan beviljas en särskild tidsbegränsad
utbildnings- och utvecldingsuppgift (inriktning pä konst, idrott, spräk och vetenskap). Mälet
vore att skapa ett nätverk av riksomfattande innovationscentrum, sä att de gymnasier som in-
gär i det fungerar som en del av lärarutbildningssystemet (gmnd- och vidareutbildning) och
samordnar gymnasiemas branschvisa utvecklingsnätverk. Dessutom föreslog utredningsmän-
nen att fmansieringen för utbildningsanordnare som fätt en särskild utbildningsuppgift eller
utsetts tili utvecklingsnätverket skulle vara prestationsbaserad (enligt de som ärligen blivit
klara med studier enligt den särskilda utvecklings- och utbildningsuppgiften).
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l den senaste reformen av timfördehiingen i gymnasiet som trädde i kraft 2016 betonades
emellertid att de för alla gemensamma studiema i gymnasiet är en viktig del av gymnasiets
allmänbildande uppgift. Sälunda innehäller denna proposition ingen omfattande möjlighet tili
avvikelse som skulle vara öppen för alla utbildningsanordnare. Dessutom har man i denna
proposition stannat för att trygga en högre finansiering även för andra gymnasier med en sär-
skild utbildningsuppgift och inte bara för dem som äläggs en riksomfattande irtvecklingsskyl-
dighet. Den prestationsbaserade finansiermgsmodellen inom gymnasieutbildningen är förenad
med frägor som behöver utredas närmare. Saken bör prövas mer ingäende för hela gymnasie-
utbildningens del och i beredningen bör beaktas hur de utvecklmgsprojekt som gäller elektro-
niska register och datainsamling framskrider.

3 Propositionens konsekvenser

3.1 Ekonomiska konsekvenser

Ekonomiska konsekvenserför de studerande

Propositionen har iaga direkta ekonomiska konsekvenser för de studerande. Genom tillständs-
praxis kan man pä samma sätt som med den nuvarande lagstiftningen päverka tillgängen tili
undervisning enligt en särskild utbildningsuppgift, vilket i sin tur har konsekvenser för de stu-
derandes rese- och inkvarteringskostnader.

Ekonomiska konsekvenser för utbildningsanordnarna

Statsandelsfmansieringen för gymnasieutbildning förblir som helhet oförändrad men den för-
delas pä ett nägot annorlunda sätt pä de olika utbildningsanordnama. Hittills har förhöjningen
för en särskild utbildningsuppgift ingätt i det genomsnittliga priset per enhet, som baserar sig
pä de faktiska rlksomfattande kostnadema för gymnasieutbildningen. l fortsättningen görs ett
kalkylerat avdrag pä 1,57 procent frän kostnadsunderlaget for prisema per enhet som reserve-
ras för tilläggsfinansieringen för en särskild utbildningsuppgift omvandlat tili kostnadsnivän
fmansäret i fi-äga. Anordnare av privat undervisning fär förhöjning för mervärdesskatten även
för en särskild utbildningsuppgift. Den andel pä 1,57 procent som föreskrivs i paragrafen mot-
svarar cirka 11,2 miljoner euro av kostnadema 2015, dvs. den nuvarande nivän pä fmansie-
ringen för en särskild utbildningsuppgift. Aven om det genomsnittliga priset per enhet sjunker
i sambana med ändringen, stiger i stället den utjämningskoefficient som används vid beräk-
ningen av det anordnarspecifika priset per enhet. Av denna orsak förblir finansieringen för pri-
set per enhet oförändrad för största delen av utbildningsanordnama. Inte heller förhällandet
mellan finansieringen för dem som fätt en särskild uppgift och andra utbildningsanordnare
ändras tili följd av förslaget.

Aven om nivän pä fmansieringen för en särskild utbildningsuppgift förblir oförändrad, föränd-
ras den anordnarspecifika fmansieringen för utbildningen. Det gär inte att uppskatta vilka ef-
fekter i euro ändringen har för enskilda utbildningsanordnare, eftersom beloppet av tilläggsfi-
nansieringen för en särskild utbildningsuppgift kan uppskattas först i sambana med att nya an-
ordnartillständ beviljas. Andringamas storlek päverkas av om en särskild utbildningsuppgift
och en riksomfattande utvecklingsuppgiffc som anknyter tili den ingär i tillständet samt av de
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förenhetligade grundema för bestämmande av tilläggsfmansieringen för en särskild utbild-
ningsuppgift.

Dessutom har privata anordnare av gymnasieutbildmng i fortsättningen ingen nytta av förhöj-
ningen för en särskild utbildningsuppgift i den kommun där läroanstalten är belägen. Den fö-
reslagna ändringen päverkar &iansieringen för 27 anordnare av privat utbildning, vilkas finan-
siering beroende pä anordnare beräknas sjunka med 0,5'4—6,60 procent tili följd av ändringen.
Beräknad enligt antalet studerande 2015 motsvarar minskningen sammanlagt cirka 2,6 miljo-
ner euro. Tili följd av ändringen kommer prisema per enhet för alla anordnare av gymnasieut-
bildntng att stiga med motsvarande belopp. De avsedda anordnama av privat utbildning bör
anpassa sinä utgifter tili det sjunkande priset per enhet. Avsikten är att stadfästa ändringen av
gymnasielagen mer an ett är innan ändringen av fmansieringen träder i kraft. För 2019 kan
undemsnings- och kulturministeriet dessutom höja priset per enhet för utjämna effektema av
ändringama med stöd av förslaget tili 24 § 11 mom.

Som helhet beräknas de föreslagna ändringama ha gynnsamma ekonomiska effekter för ut-
bildningsanordnama. Finansieringen för en särskild utbildningsuppgift ska i fortsättningen
vara huvudmannaneutral och behandla kommunala och privata utbildningsanordnare jämlikt.
Dessutom försvinner den nytta som inte grundar sig pä verksamheten da förhöjningen för en
särskild utbildningsuppgifter inte längre mgär i kommunemas pris per enhet.

l följande tabeller äskädliggörs med hjälp av exempelkalkyler hur tilläggsfinansieringen för en
särskild utbildningsuppgift fördelas. l exempelkalkylema har antagits att tili en riksomfattande"
utvecklingsuppgift som anknyter tili en särskild uppgift riktas cirka 2 miljoner euro, varför
detta belopp inte har beaktats i kalkylema nedan. Tilläggsfmansieringen för en särskild utbild-
nmgsuppgift baserar sig pä utbildningsanordnarens prestationers relativa antal av samtliga ut-
bildningsanordnares sammanlagda prestationer. Sälunda är beloppet av den studerandespeci-
fika tilläggsfmansieringen desto mindre just större de maximiantal studerande enligt tillstän-
den som ska beaktas vid beräkningen av tilläggsfinansieringen är. l exempel A är antalet stu-
derande enligt tillständen tili utbildningsuppgiften som berättigar tili fmansiering 8800, och i
exempel B är antalet 6000.

EXEMPELA

Internationell IB-undervisning
Undervisning som är inriktad pä idrott / gymnas-
tik

Undervisning som är inriktad pä musik / dans

Bildkonstinriktad undervisning

Undervisning som är inriktad pä spräk och
spräkomrädenas kulturer

Undervisning som är inriktad pä matematik, na-
turvetenskap, miljö och teknik
Undervisning som är inriktad pä kommunikation
och uttrycksförmäga
Undervisning som är inriktad pä Steinerpedago-
gik

SAMMANLAGT

Koefficient

0,22

0,15

0,15

0,15

0,05

0,05

0,05

0,05

Antal stu-
derande som
ska finansieras

800

1600

2000

noo

600

1500

600

600

Finansiering
/ studeran-

de

1 950,8 €

1 330,0 €

1 330,0 €

1 330,0 €

443,4 €

443,4 €

443,4 €

443,4 €

Finansiering
sammanlagt

1 560 640 €

2 128 000 €

2 660 000 €

1 463 000 €

266 040 €

665100 €

266 040 €

266 040 €

9 274 860 €
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EXEMPEL B

Internationeli IB-undervisning
Undervisning som är inriktad pä idrott / gymnas-
tik

Undervisning som är inriktad pä musik / dans

Bildkonstinriktad undervisning

Undervisning som är inriktad pä spräk och
spräkomrädenas kulturer

Undervisning som är inriktad pä matematik, na-
turvetenskap, miljö och teknik
Undervisning som är inriktad pä kommunikation
och uttrycksförmäga
Undervisning som är inriktad pä Steinerpedago-
gik
SAMMANLAGT

Koefficient

0,22

0,15

0,15

0,15

0,05

0,05

0,05

0,05

Antal stu-
derande som
ska finansieras

600

noo

1400

700

400

1000

400

400

Finansiering
/ studeran-

de

2 826,0 €

1 927,0 €

1 927,0 €

1 927,0 €

642,3 €

642,3 €

642,3 €

642,3 €

Finansiering
sammanlagt

1 695 600 €

2 119 700 €

2 697 800 €

1 348 900 €

256 920 €

642 300 €

256 920 €

256 920 €

9 275 060 €
Skillnaden i den sammanlagda finansieringen i exempeltabellema beror pä avmndningarna.

l slutet av 2016 genomförde undervisnings- och kulturministeriet en enkät bland utbildnings-
anordnare med tillständ tili en särskild utbildningsuppgift om antalet studerande mom den sär-
skilda uppgiften och kostnadema. Koefficientema i exempel A och B har bildats utifi-än de
kostaadsuppgifter som erhölls genom enkäten.

Beslut om nivän pä anslaget för statliga läroanstalter fattas ärligen i sambana med moment
29.10.01 (Omkostnader för statlig aUmänbildande utbildning ) i statsbudgeten, eftersom de
statliga läroanstaltema inom omfattas av fmansiermgslagen.

Datainsamlingen preciseras nägot jämfört med tidigare eftersom beräkningen av de viktade
prestationema förutsätter uppgifter om antalet studerande den 20 september varje är enligt
undendsningsinriktning. Detta bedöms inte orsaka nägra betydande tilläggskostnader för ut-
bildnmgsanordnama.

Propositionen bedöms inte ha nägra effekter för kommunens fmansieringsandel.

Propositionen bedöms inte har nägra särskilda konsekvenser för företagen.

Ekonomiska konsekvenser för de ojfentliga fmanserna och s amhälls ekonomin

En riksomfattande utvecklingsuppgift som ingär i en särskild utbildningsuppgift kan ha posi-
tiva indirekta konsekvenser för samhällsekonomin, om kvaliteten pä utbildningen förbättras. l
övrigt bedöms inte propositionen ha nägra konsekvenser för de offentliga fmanserna och sam-
hällsekonomin, eftersom särskilda utbildningsuppgifter är en del av gymnasieutbildningen
även för närvarande.

3.2 Samhälleliga konsekvenser och konsekvenser för barnen

Man kan anta att möjligheten att bevilja en riksomfattande utvecklingsuppgift och finansiering
i anslutning tili den ökar samarbetet mellan utbildningsanordnare och andra aktörer och bidrar
tili att även andra an den utbildningsanordnare som har fätt den särskilda utbildningsuppgiften
fär möjligheter att utveckla sin verksamhet.
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Enligt FN:s kommitte för bamets rättigheter, som över^akar bamrättskonventionen, är det
konventionsstatemas skyldighet att granska alla nationell lagstiftning och administrativa an-
visningar i anslutning tili den för att säkerställa att konventionen iakttas fullt ut. Bedömningen
av konsekvensema för bam baserar sig pä bamrättskonventionen, enligt vilken bamets bästa
ska komma i främsta mmmet vid alla beslut som rör bam. Bestämmelser om rätt för stu-
derande att slutföra studier som de inlett inom en särskild utbildningsuppgift med stöd av den
gällande lagstiftningen och om rätt för utbildningsanordnaren att fä fmansiering som behövs
för att sköta uppgiften ingär i propositionens ikraftträdande- och övergängsbestämmelser.
Propositionen bedöms inte ha nägra särskilda konsekvenser för bam.

3.3 Konsekvenser för utbildningsanordnarna och myndigheterna

Utbildningsanordnare som ansöker om en särskild utbildningsuppgift skulle pä grund av änd-
rmgen av timfördehiingsförordnmgen har värit tvungna att ansöka om en särskild utbildnings-
uppgift i sinä tillständ att ordna utbildning oberoende av denna lagändrmg. De preciserade till-
ständsvillkoren bedöms inte medföra extra arbete för de sökande. Uppskattnmgar av hur
finansieringen för en särskild utbildningsuppgift ändras presenteras i avsnitt 3.1. Den före-
slagna skyldigheten att regelbundet utreda om fömtsättningama för den särskilda utbildnings-
uppgiften uppfylls är en ny skyldighet för tillständsmyndigheten. Ur utbildnmgsanordnamas
synvinkel kan det inte anses vara fräga om en ny skyldighet, även om det kan fömtsättas att de
bidrar tili utredningen. Med stöd av 16 § 2 mom. i den gällande gymnasielagen är utbildnings-
anordnare redan nu bland annat skyldiga att delta i extern utvärdering av verksamheten och
med stöd av finansiermgslagen är de skyldiga att lämna statsbidragsmyndigheten de uppgifiter
som myndigheten behöver.

3.4 Konsekvenser för jämställdheten

En majoritet av dem som ärligen antas tili gymnasieutbildningen är flickor. Tryggandet av ett
nationellt och regionalt mängsidigt undervisningsutbud uppmuntrar bägge könen att söka sig
tili gymnasiestudier. Framfört allt särskilda utbildningsuppgifter som är inriktade pä idrott,
matematik och naturvetenskap, som är populära bland pojkar, kan antas oka pojkamas intresse
för gymnasiestudier.

4 Beredningen av propositionen

Propositionen har beretts vid undervisnings- och kulturmmisteriet. Propositionen bygger pä
författnmgsförslagen frän den arbetsgmpp som mellan den 18 november 2016 och den 10 j a-
nuari 2017 beredde ändringar i författningama om särskilda utbildningsuppgifter i gymnasiet.
När propositionen utarbetades utnyttjade man ocksä det förslag om de särskilda utbildnings-
uppgiftemas stälhiing (UKM 2015:9) som utrednmgsmännen (Atso Taipale och Kyösti Värri)
överlämnade i mars 2015.

Undervisnings- och kulturmmisteriet sände propositionen för yttrande den 20januari 2017 tili
ministeriema, Utbildningsstyrelsen, flera organisationer och alla anordnare av gymnasieut-
bildning. Före tidsfristens utgäng den 17 februari 2017 inkom sammanlagt 68 yttranden.

Yttrande lämnades av följande:
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Alavus stad, Asikkala kommun, Englantilaisen koulun säätiö, Esbo stad, Svenska Finlands
folkting, Finlands svenska lärarförbund, Hankasalmi kommun, Understödsforeningen för Ru-
dolf Steiner Skolan i Helsingfors, Helsingin suomalainen yhteiskoulu, Helsingfors stad, Hy-
vinge stad, Jyväskylä utbildningssamkommun, Jämsä stad, Kajana stad, Kangasala kommun,
Kannus stad, Kauhajoki stad, Kauhava stad, Kaustby kommun, Kitee stad, Karleby stad,
Korshohns kommun, Kotka stad, Kouluyhdistys Pestalozzi (Helsingin saksalainen koulu),
Finlands kommunförbund rf, Kuopio stad, Kuortane kommun, Kurikka kommun, Bildkonstlä-
rama rf, Lahden Rudolf Steiner -koulun kannatusyhdistys, Lahtis stad, Lapplands universitet,
Lapinlahti kommun, Villmanstrands stad, Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry,
Sydvästra Fmlands utbildningssamkommun, Malax kommun, Under^isningssektoms Fackor-
ganisation OAJ, Utbildningsstyrelsen, Uleäborgs stad, Pohjois-Haagan yhteiskoulu oy, Björ-
neborgs stad, Pro Lukio ry, Pöytyä kommun, Rovaniemi stad, Sasky utbildningssamkommun,
Nyslotts stad, Sotkamo kommun, Förbundet för steinerpedagogik rf, Finlands gymnasistför-
bund, Fmlands Olympiska Kommitte, Studiehandledama i Finland rf, Finlands Rektorer rf,
Konstuniversitetet, Tammerfors stad, Tampereen Steinerkouluyhdistys, Tampereen yhte-
iskoulun säätiö, Östermarks kommun, Äbo stad, Ulysby stad, Utsjoki kommun, Vasa stad,
Vanda stad, Viipurin reaalikoulu Oy, Vörä kommun, Äbo akademi.

Sammandrag av yttrandena: l yttrandena understödde man i tämligen stor utsträckning författ-
ningsförslagen och betonade att en reform är nödvändig. Enligt dem som yttrade sig har be-
redningen i huvudsak skötts bra. Det ansägs motiverat att tillständskriteriema och fmansie-
ringsgmndema fastställs noggrannare i lagstiftningen, eftersom det bidrar tili en jämlik be-
handlmg av de sökande, effektiviserar och tryggar användningen av fmansieringen samt be-
handlar privata och kommunala utbildningsanordnare rättvist. Enligt dem som yttrade sig ökar
ändringen öppenheten och genomskädligheten hos beslutsfattandet samt klarlägger nuläget.
Defmitionen av en särskild utbildningsuppgift, som gäller mer omfattande stidiehelheter och
behov av att avvika frän den riksomfattande timfördelningen ansägs vara bra.

Den föreslagna riksomfattande utvecklingsuppgiften understöddes och ansägs öppna möjlig-
heter att utveckla utbildningen. Vissa som yttrade sig ansäg att reformen är utmanande även
om de understödde förslaget. l en del yttranden kritiserade man den valda linjen och ansäg att
den bland annat centraliserar beslutsfattandet. l flera yttranden understödde man den möjlighet
som utredningsmännen framförde i sin rapport, dvs. att utbildningsanordnama själva beslutar
mera fritt om timfördehiingen inom ramen för givna ramvillkor, varvid man skulle undvika
den nu föreslagna byräkratiska lösningen.

l en del yttranden ansäg man att gmndema för beviljande av en särskild utbildningsuppgift är
för lösa och överläter omfattande prövningsrätt tili beslutsfattama. Framför allt kriteriema för
beviljande av tillständ i utkastet tili förordning ansägs vara för allmänna. Det ansägs som en
utaianing att bedöma dem som redan har särskilda utbildningsuppgifter och nya sökandejäm-
likt. När man ansöker om tillständ tili ny utbildning som ska inledas är det svärt att pävisa
grundema. l en del av yttrandena päpekades att tillständen inte fär gä enbart tili stora städer
utan att man ocksä bör se tili den geografiska täckningen och de regionala behoven. l vissa
yttranden päpekades att de olika spräkgmppemas behov av att fä undemsningen enligt en sär-
skild utbildningsuppgift bör tillgodoses.

l regel ansägs det som en bra sak att det föreskrivs om viktkoefficientema för fmansieringen
genom förordning. l en del yttranden framfördes uppfattningen att de olika viktningama är in-
kommensurabla. Man lyfte i synnerhet fram koefficienten för bildkonstinriktad underyisning,
som i flera yttranden ansägs vara för lag i förhällande tili andra färdighets- och konstämnen.
Man efterlyste ocksä en högre viktkoefficient för IB-undervisningen. l vissa utlätanden beto-
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nades att viktningama av finansieringen, som gjorts utifrän den nuvarande kostnadsnivän, inte
motsvarar behoven i framtiden. Tillägget för en särskild uppgift ansägs i vissa yttranden vara
överlag otilh-äckligt i förhällande tili utbildniagskostnadema. Flera remissmstanser, bland an-
nat Kommunförbundet, ansäg dock att det är bra om tillägget för en särskild utbildningsupp-
gift begränsas tili 1,57 procent av den totala gymnasiefmansieringen, eftersom en ökning av
tillägget för en särskild utbildningsuppgift proportionellt minskar finansieringen för alla andra
som ordnar gymnasieutbildning. Overgängen tili det nya systemet ansägs enligt vissa som ytt-
rade sig vara svär att fömtse, efitersom det är möjligt att beräkna finansieringen exakt först ef-
ter det att de nya tillständen har beviljats. Största delen av dem som yttrade sig understödde
den föreslagna modellen, där tilläggsfmansiering allokeras endast tili dem som ordnar utbild-
ning enligt en särskild utbildningsuppgift. De utbildningsanordnare som fär förhöjning av pri-
set per enhet för en särskild utbildningsuppgift inom det gällande systemet förhöll sig mer av-
vaktande tili ändringen av finansieringslagen an andra.

Yttrandena var delade när det gällde längden pä tillständet för en särskild utbildningsuppgift
och en riksomfattande utvecklingsuppgift i anslutning tili det. En del understödde sä länga till-
ständ som möjligt som är i kraft tills vidare, medan en del ansäg att en särskild uppgifit och
/eller en riksomfattande utvecklingsuppgift borde vara tidsbegränsad. Uppfattningama om vad
som vore en ändamälsenlig längd varierade.

Den tid som utbildningsanordnama har pä sig att förbereda sig pä ändrmgen av säväl fmansie-
ringen som verksamheten ansägs vara för stram i vissa yttranden. Bland annat med tanke pä
antagningen av studerande mäste tillständen tili en särskild utbildningsuppgift vara kända i ett
tillräckligt tidigt skede.

Det har inte ansetts nödvändigt att företa nägra betydande ändringar i de foreslagna bestäm-
melsema pä gnmd av yttrandena. Pä gmnd av yttrandena har det ändä ansetts nödvändigt att
höja den i statsrädets förordning föreskrivna viktkoefficienten för en särskild utbildningsupp-
gift inom bildkonst sä att den motsvarar andra färdighets- och konstämiien. Nägon bestäm-
melse om regionalt behov som kriterium för att bevilja tillständ föresläs ännu inte explicit i la-
gen eller förordningen trots yttrandena frän bland annat Kommunförbundet, Utbildningsstyrel-
sens och Gymnasistförbundet samt vissa kommuner. Av motiveringen tili lagen framgär emel-
lertid att även regionala behov päverkar helhetsbedömnmgen av det rlksomfattande utbild-
nings- och bildningsbehovet och det rilcsomfattande bildningsbehovet innebär att utbildning
mäste fmnas tillgänglig.

För den svenskspräkiga utbildningens del preciseras i motiveringen att avsikten fortfarande är
att se tili att svenskspräkig gymnasieutbildning tillhandahälls enligt en särskild uppgift.

l sambana med tjänstemannaberedningen har det dessutom företagits klarläggande precise-
ringar i propositionens motiveringsdel och lagtekniska preciseringar av paragrafema.

Propositionen har behandlats enligt statens och kommunemas samrädsförfarande, som anges i
kommunallagen (410/2015), den 7 mars 2017.

Laggranskningen vid justitieministeriet har granskat propositionens huvudsakliga innehäll och
lagförslagen.

Propositionen har överlämnats tili rädet för bedömning av lagstiftningen den 20januari 2017.
Rädet har inte lämnat nägot yttrande om bedömning av de ekonomiska konsekvensema av ut-
kastet tili proposition.
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5 Sambana med andra propositioner

Propositionen har inget samband med budgetpropositionen för 2018. Vären 2017 överlämnas
samtidigt tili riksdagen regeringens proposition med förslag tili lag om yrkesutbildning och tili
vissa lagar som har sambana med den, där det föresläs att lagen om fmansiermg av undervis-
nings- och kulturverksamhet ändras. En del av de paragrafer som ändras där är desamma som
ingär i denna proposition. Författningsändringama enligt den propositionen avses träda i kraft
i början av 2018. Om författningsändrmgama i den propositionen antas, bör de beaktas när
denna proposition behandlas.

6 Närmare bestämmelser och föreskrifter

Propositionen mnehäller bemyndiganden att utfärda förordning. Enligt förslaget tili 4 a § 4
mom. i gymnasielagen kan närmare bestämmelser om förutsättningama för beviljande av en
särskild utbildningsuppgift och en riksomfattande utvecklingsuppgift samt om den riksomfat-
tande utvecklingsuppgiftens iimehäll utfärdas genom förordning av statsrädet. Enligt förslaget
tili 24 a § 4 mom. i lagen om fmansiermg av undendsnings- och kultu-verksamhet utfärdas
bestämmelser om de viktkoefficienter som används för beräkning av prestationema för tillägg
för en särskild uppgift och kan bestämmelser om grunder för höjandet av dem pä grund av en
riksomfattande utvecklingsuppgift utfärdas genom förordning av statsrädet.

7 Ikraftträdande och tillämpningsbestämmelser

Lag l i propositionen föresläs träda i kraft den l august! 2018. Lagförslag 2 föresläs träda i
rkaft den l januari 2019.

Det föresläs att giltighetstiden för de nuvarande tillständen att ordna utbildning, som innehäl-
ler en särskild utbildningsuppgift inom gymnasieutbildningen och som är i kraft tili den 31 juli
2017, förlängs tili den 31 juli 2018. Syftet är att säkerställa rättsskyddet för dem som stiderar
enligt en särskild utbildningsuppgift.

Avsikten är att ansökningsprocessen som gäller alla utbildningsanordnare med särskilda ut-
bildningsuppgifter ska genomföras i mars-april 2017. Ministeriet kommer att begära även ex-
tem utvärdermg av ansökningama. Beslut enligt gmndema i denna proposition ska fattas sen-
ast i september 2017, för att beslutens inverkan pä den gemensamma elevantagningen tili
andra stadiet 2018 och fmansieringen för utbildningsanordnama ska kunna beaktas. De nya
tillständen börjar gälla den l augusti 2018 samtidigt som författnmgama enligt denna propo-
sition träder i kraft. Enligt lagens tillämpningsbestämmelse ska den nya lagen tillämpas redan
liman den träder i kraft pä ansökningar som gäller utbildning som inleds den l augusti 2018.
Efter att lagen stadfästs kan undervisnings- och kultinnmisteriet behandla ansölaimgar som
inkommer tili ministeriet och som gäller en särskild utbildningsuppgift och en eventuell riks-
omfattande utvecklingsuppgift som ingär i den med tillämpnmg av 4 a §. Verksamhet enligt
den särskilda utbildningsuppgiften kan dock inledas först i sambana med att lagen träder i
kraftdenl augusti2018.

Lagförslag l innehäller en övergängsbestämmelse som tryggar rätt för dem som studerar en-
ligt en särskild utbildningsuppgift att slutföra gymnasiet i enlighet med den särskilda utbild-
ningsuppgift som de päbörjat. Enligt förslaget fär studier enligt en särskild utbildningsuppgift
som inletts under giltighetstiden för den bestämmelse om särskild utbildnmgsuppgift som
gällde innan denna lag trädde i kraft slutföras inom ramen för den studietid som föreskrivs i
24 § l mom. i gymnasielagen. Bestämmelsen är bmdande för utbildnmgsanordnaren.
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Lagförslag 2 innehäller inte nägon bestämmelse om övergängstid för finansieringen för äret
2018, men när undervisnings- och kulturministeriet fastställer prisema per enhet för 2018 be-
aktar man ändrmgar, dvs. utvidgningar eller inskränknmgar, som hänför sig tili en särskild ut-
bildningsuppgift i tillstanden att ordna utbildning som träder i kraft den l augusti 2018, da pri-
sema per enhet höjs med stöd av 24 § 2 mom. som är i kraft tili utgängen av 2018. Vid höjan-
det av priset per enhet för 2018 beaktas inverkan av de nya tillständ som träder i kraft den l
augusti 2018 med viktkoefficienten 5/12 och inverkan av de tillständ som är i kraft tili den 31
juli med viktkoefficienten 7/12.

Undervisnings- och kulturmmisteriet kan utifrän den bestämmelse om särskilda utbildnings-
uppgifter som gällde när 4 a § i gymnasielagen trädde i kraft bevilja i 24 a § avsedd tilläggsfi-
nansiering under ären 2019-2020 inom ramen för det belopp som nämns i paragrafens l mom.
pä basis av studerande som inlett sinä studier innan 4 a § i gymnasielagen trädde i kraft.

8 Förhällande tili grundlagen samt lagstiftningsordning

Enligt 16 § i gmndlagen ska det allmänna, enligt vad som närmare bestäms genom lag, säker-
ställa lika möjligheter för var och en att oavsett medellöshet enligt sin förmäga och sma sär-
skilda behov fä även annan an gmndläggande utbildnmg samt utveckla sig sj alv. Proposition-
en bedöms inte försvaga denna rättighet.

Bestämmelsen om jämllkhet i 6 § i grundlagen gäller i princip endast människor. Jämlikhets-
prmcipen kan dock ha betydelse även vid bedömning av reglering som gäller juridiska perso-
ner när regleringen indirekt päverkar fysiska personers rättsliga stälhiing. Genom proposition-
en preciseras den reglering med stöd av vilken vissa utbildningsanordnare kan beviljas en sär-
skild utbildningsuppgift och särskild finansiering i anslutning tili den. Propositionen kan be-
dömas förbättra ett jämlikt förfarande och allokera fmansieringen pä ett mer ändamälsenligt
sätt. Enjämlikare fördehiing av resursema päverkar ocksä ställningen för studerande i olika
läroanstalter sä de blir merjämlika. Det förslag som gäller lagen om finansiering av undervis-
nings- och kultm-verksamhet och som innebär att den totala fmansieringen för en särskild upp-
gift begränsas procentuellt stabiliserar finansieringen för en särskild utbildningsuppgift pä den
lagstadgade nivän. Propositionen kan antas tryggajämlikheten mellan gymnasier med en sär-
skild uppgift och allmänna gymnasier och tili demia del även möjliggöra att den s.k. finansie-
ringsprincipen i anslutning tili kommunemas självstyrelse beaktas i beslutsfattandet. Enligt
propositionen ska fmansieringen för en särskild utbildningsuppgift dessutom vara huvudman-
naneutral och behandla kommunala och privata utbildningsanordnarejämlikt. Den förhöjnmg
av priset per enhet för privata anordnare av gymnasieutbildning som beror pä att kommunen
har en särskild utbildningsuppgift och som inte tillkommer dem pä gmnd av verksamheten
försvinner.

De studerandes rätt att slutföra utbildning enligt en särskild utbildnmgsuppgift som de inlett
redan före lagändringen tryggas genom övergängsbestämmelser i sambana med bäde ändring-
en av gymnasielagen och ändringen av fmansieringslagen.

Bestämmelsema om tillständ att ordria utbildning är av betydelse med avseende pä 123 § 2
mom. i gnmdlagen. Enligt det utfärdas bestämmelser om grunderna för annan undervisning an
universitetsutbildning som staten och kommunema ordnar samt om rätten att ordna motsva-
rande undervisnmg i privata läroanstalter genom lag. Bestämmelser ger lagstiftaren prövnings-
rätt när det gäller bestämmelser om tillständsplikt för dylik utbildning, och enligt tolknings-
praxis har det inte ansetts som nägot problem att det krävs tillständ för att ordna utbildning
(t.ex. GrUU 9/2013 rd, s. 2 och GrUU 74/2002 rd, s. 3). Grundlagsutskottets praxis har ändä
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värit att betona att bunden tillständsprövning ska vara korrekt och bestämmelser om äterkal-
lande av tillständ ska vara exakta. Med hänsyn tili bestämmelsens proportionalitet har gmnd-
lagsutskottet ansett det nödvändigt att möjligheten att äterkalla ett tillständ bör förenas med
allvarliga och väsentliga överträdelser eller försummelser och med att eveirtuella amnärkning-
ar och vamingar tili tillständsinnehavaren inte har lett tili att uppdagade brister i verksamheten
har komgerats (t.ex. GrUU 16/2003 rd, s. 2). 14 b § i förslaget ingär möjlighet att äterkalla en
särskild utbildningsuppgift eller en riksomfattande utvecklingsskyldighet som anknyter tili
den. Äterkallande föregäs av en behörig utredning om fömtsättningama för en särskild uppgift
och skötseln av uppgiften uppfylls. Ministeriet kan inhämta yttranden och annan utredning
även av opartiska experter pä branschen. Under utredningen har den som fätt tillständ möjlig-
het att presentera en utrednmg om sin verksamhet och framföra sinä äsikter om hur verksam-
heten kunde förbättras. Under utredningen fär den som fätt tillständ i själva verket handled-
ning för att utveckla sin verksamhet. Enligt förslaget tili 4 b § fömtsätter äterkallande dessu-
tom att behovet och förutsättnmgama har försvagats avsevärt. Man bör ocksä lägga märke tili
att äterkallande av en särskild utbildningsuppgift eller en riksomfattande utvecklingsuppgift
som anfcayter tili den mte innebär att tillständet att ordna gymnasieutbildning äterkallas, vilket
kan betraktas som ett beslut som avsevärt förbättrar den rättsliga ställningen för en utbild-
ningsanordnare med tillständ.

Enligt regeringens uppfattning innehäller förslaget inga sädana begränsningar av de grundläg-
gande fri- och rättighetema som innebär att propositionen inte skulle kumia behandlas i vanlig
lagstiftningsordnmg.

Med stöd av vad som anförs ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag:
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Lagförslag

l.

Lag

om ändring av gymnasielagen

l enlighet med riksdagens beslut
ändras i gymnasielagen (629/1998) 3 § 2 mom. och 7 § 2 mom., av dem 7 § 2 mom. sädant

det lyder i lag 1499/2016, och
fogas tili lagen nya 4 a och 4 b § som följer:

3§

Utb Hän ingsanordnare

Gymnasieutbildning kan ocksä, enligt vad ministeriet beslutar, ordnas i statliga läroanstalter.
Beslut om att ordna undervisning och att lägga ned verksamheten fattas av ministeriet med
iakttagande i tillämpliga delar av vad som bestäms i 4 § 2 och 3 mom. samt i 4 a och 4 b §.

4a§

Särskild utbildningsuppgift

Med en särskild utbildningsuppgift avses undervisning inom vilken betoningen i väsentlig
utsträckning ligger pä ett eller flera läroämnen eller studiehelheter eller undervisning som är
inriktad pä avläggande av en sadan intemationell examen som tili sin nivä motsvarar stu-
dentexamen och som avses i 17 § i lagen om anordnande av stidentexamen (672/2005). l
undemsningen görs, pä det sätt som anges i 2 mom., avvikelser frän bestämmelser och före-
skrifter om gymnasieutbildningen. l en särskild utbildningsuppgift kan ingä en skyldighet att
handha riksomfattande utyecklingsuppgifter som gäller ifrägavarande undervisning.

l undervisning enligt en särskild utbildningsuppgift kan, pä det sätt som anges i tillständ en-
ligt 3 §, avvikelser göras firän bestämmelsema om undervisningens innehäll i 7 § 2 mom. och
frän bestämmelsema om timfördelningen i en statsrädsförordning som utfärdas med stöd av
10 § l mom. Om avvikelser frän de bestämmelser som nämns ovan kräver det kan avvikelser
göras frän de gmnder för gymnasiets läroplan som Utbildningsstyrelsen beslutar om med stöd
av 10 § 2mom.

Beviljande av en särskild utbildningsuppgift fömtsätter, förutom ett allmänt behov av gym-
nasieutbildning, ett sädant behov av att ordna utbildning enligt l mom. som anknyter tili för-
djupande av kunnandet och skapande av mängsidiga stidiemöjligheter. En ytterligare förut-
sättning är att sökanden har yrkesmässiga och ekonomiska förutsättningar att ordna utbildning
enligt den särskilda utbildningsuppgiften.
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Nämiare bestämmelser om förutsättningama för beviljande av en särskild utbildningsuppgift
och av en riksomfattande utvecklingsuppgift som eventuellt ingär i den och om innehället i
den riksomfattande irtvecklingsuppgiften kan utfärdas genom förordning av statsrädet.

4b§

Kontroll av attförutsättningarnaför en särskild utbildningsuppgift uppjylls och äterkallande
av uppgiften

Undervisnings- och kulturministeriet ska regelbundet utreda humvida fömtsättnmgama för
en särskild utbildningsuppgift och en riksomfattande utvecklingsuppgift som anknyter tili den
uppfylls.

Undervisnings- och kulturmmisteriet kan äterkalla en särskild utbildningsuppgift eller en
riksomfattande utvecklingsuppgift som anknyter tili den om behovet av dessa eller förutsätt-
ningama för att sköta dem har försvagats avsevärt.

7§

Undervisningens omfattning och innehäll

l gymnasiets lärokurs ingär, enligt vad som föreskrivs med stöd av 10 §, modersmäl och lit-
teratur, det andra inhemska spräket, främmande spräk, matematisk-naturvetenskapliga studier,
humanistisk-samhällsvetenskapliga studier, religion eller livsäskädningskunskap, gymnastik
och andra konst- och färdighetsämnen samt hälsokunskap. l de stidier som nämns i detta mo-
ment kan enligt vad som föreskrivs med stöd av 10 § ingä lärokurser av olika omfattning. För
en studerande som avlägger gymnasieutbildningen enligt den lärokurs som föreskrivs för
vuxna är konst- och färdighetsämnena samt hälsokunskapen firivilliga.

Denna lag träder i kraft den 20 .
Deima lag tillämpas redan innan den träder i kraft pä handläggningen av och beslut pä säd-

ana ansökningar som gäller sadan utbildning enligt 4 a § som inleds den l augusti 2018.
Studier enligt en särskild utbildningsuppgift som inletts under giltighetstiden för den be-

stämmelse om särskild utbildningsuppgift som gällde innan denna lag trädde i kraft kan slutfö-
ras inom ramen för den studietid som anges i lagens 24 § l mom.
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2.

Lag

om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kultur^erksamhet

l enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om fmansiering av undemsnings- och kultirverksamhet (1705/2009), 6 § l

mom. och 2 mom. l punkten, 7 § l mom., 24 § l, 2 och 7 mom., 32 § l mom. och 50 § 2
mom.,

av dem 6 § l mom. och 2 mom. l punkten samt 32 § l mom. sädana de lyder i lag
1410/2014, 24 § l och 7 mom. sädana de lyder i lag 1502/2016, 24 § 2 mom. sädant det lyder
i lag 1045/2013 och 50 § 2 mom. sädant det lyder i lag 1486/2016, samt

fogas tili 5 §, sadan den lyder delvis ändrad i lagama 926/2010, 1410/2014 och 1486/2016,
en ny l a-punkt, och tili 24 §, sadan den lyder i lagama 1045/2013, 1410/2014, 1486/2016 och
1502/2016, ett nytt 11 mom. samt tili lagen en ny 24 a § som följer:

5§

Grundenför beräkning av fmansieringen

Finansieringen för driftskostnadema bestäms enligt kalkylerade gmnder. Finansieringen be-
stäms

la) för en särskild utbildningsuppgift i gymnasiet som den andel av tilläggsfmansieringen
för den särskilda utbildningsuppgiften som motsvarar den relativa andel som utbildningsan-
ordnarens prestationer utgör av samtliga utbildningsanordnares prestationer,

6§

Kommunens statsandel och grundenför statsandelen för utbildning som avses i gymnasiela-
gen ochför grundläggande yrkesutbildning

För kostnader som föranleds av de verksamheter som nämns i 5 § l och l a-punkten beviljas
kommunen i statsandel det belopp som fäs när grunden för kommunens statsandel, som be-
räknats enligt 2 mom., mmskas med kommunens självfmansieringsandel som beräknats enligt

8§_.
Grunden för kommunens statsandel fäs genom sammanräkning av
l) produkten av antalet studerande inom gymnasieutbildning som ordnäs av kommunen och

inorn utbildning som förbereder invandrare och personer med ett främmande spräk som mo-
dersmäl för gymnasieutbildning och de per studerande bestämda priserna per enhet samt den
tilläggsfinansiering för en särskild utbildningsuppgift i gymnasiet som avses i 24 a §, vilken
bildas sä att den relativa andel som prestationema inom den särskilda utbildningsuppgift som
anordnas av kommunen utgör av alla utbildningsanordnares prestationer multipliceras med
den nationella tilläggsfinansieringen för den särskilda utbildningsuppgiften,
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7§

Finansiering av gymnasieutbildning och grimdläggande yrkesutbildning som ordnas av sam-
kommuner ochprivata utbildningsanordnare

För sädana verksamheter som avses i 5 § l punkten beviljas samkommuner och privata ut-
bildningsanordnare finansiering tili ett belopp som motsvarar statsandelsgmnden och som be-
räknats enligt antalet studerande hos utbildningsanordnama, prisema per enhet och tilläggsfi-
nansieringen för en särskild utbildnmgsuppgift pä det sätt som foreskrivs i 6 § 2 mom.

24 §

Prisernaper enhetför gymnasier

Prisema per enhet för studerande vid gymnasier beräknas ärligen pä basis av de riksomfat-
tande totaUcostnader som alla utbildningsanordnare har orsakats av gymnasieutbildnmg under
äret före det är som foregär det är da prisema per enhet bestäms. Frän totalkostnadema avdras
först 1,57 procent för tilläggsfmansieringen för en särskild utbildnmgsuppgifit i gymnasiet. Vid
beräkning av prisema per enhet beaktas emellertid inte utgiftema för undervisning utomlands
eller studerande som fär sadan undemsning. Vid beräkning av prisema per enhet viktas anta-
let studerande som deltar i utbildning som förbereder för gymnasieutbildnmg med koefficien-
ten 1,21. Vid beräkning av prisema per enhet viktas antalet studerande som stiderar i gymna-
sieutbildning för vuxna eller utbildning som förbereder för gymnasieutbildnmg med koeffici-
enten 0,65, med undantag av studerande som fär utbildning vid en intematskola.

Prisema per enhet för kommuner och samkommuner graderas pä basis av nyckeltalet för'ett
obetydligt antal studerande, i enlighet med vad som föreskrivs genom förordning av statsrädet.
Priset per enhet för en privat utbildningsanordnare är detsamma som priset per enhet i den
kommun där utbildningen huvudsakligen ordnas. Om kommunen inte ordnar gymnasieutbild-
ning, beräknas priset per enhet för en privat anordnare av gymnasieutbildning pä samma sätt
som priset per enhet för kommunen. För undervisning som ordnas utomlands bestäms priset
per enhet genom att det genomsnittliga pris per enhet som föreskrivs for gymnasieutbildning
enligt 23 § graderas i enlighet med vad som föreskrivs genom förordning av statsrädet och vad
undervisnings- och kultumunisteriet bestämmer med stöd av förordningen. Undervisnings-
och kulturministeriet kan av andra särskilda skäl an de som avses i 24 a § höja priset per en-
het.

För en studerande som stiderar i gymnasieutbildning för vuxna eller utbildning som förbe-
reder för gymnasieutbildning är priset per enhet 65 procent av det per studerande bestämda
priset per enhet för utbildningsanordnaren i fräga. Detta gäller dock inte studerande som fär
utbildning vid en intematskola.

För att jämna ut konsekvensema av betydelsefalla förändringar i statsandelssystemet kan
undemsnings- och kulturministeriet höja prisema per enhet för 2019 i fräga om sädana an-
ordnare av gymnasieutbildning som kommer att fä en minskad finansiering av gymnasieut-
bildningen pä grund av 24 a §.
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24 a §

Tilläggsfinansiering för en särskild utbildningsuppgift i gymnasiet

Anordnare av gymnasieutbildning beviljas pä basis av en särskild utbildningsuppgift enligt
4 a § i gymnasielagen samt pä basis av en riksomfattande utvecklingsuppgift som tilläggsfi-
nansiering för en särskild utbildnmgsuppgift ett belopp som sammanlagt motsvarar den andel
enligt 24 § l mom. som dragits av frän de riksomfattande totalkostnadema för gymnasieut-
bildning omvandlad tili kostnadsnivän för respektive finansär. Tilläggsfinansiering betalas
dock inte tili utbildningsanordnare som tar ut sädana avgifter som avses i 28 § 4 mom. i gym-
nasielagen.

Utbildningsanordnarens prestationer fäs genom en sammanräkning av produktema för anta-
let studerande inom den särskilda utbildningsuppgiften den 20 september det är som omedel-
bart föregär finansäret och de viktkoefficienter som anges för den särskilda utbildningsuppgif-
ten. Undervisnings- och kulturmmisteriet kan separat för varje utbildnmgsanordnare höja
viktkoefficientema pä basis av en riksomfattande utvecklingsuppgift som ingär i den särskilda
utbildningsuppgiften. När verksamhet enligt den särskilda utbildningsuppgiften inleds och un-
der de tvä följande fmansären beräknas finansieringen enligt det uppskattade antalet stu-
derande. Det uppskattade antalet studerande som inleder första ärskursen viktas med koeffici-
enten 5/12. Skillnaden mellan det faktiska och uppskattade antalet studerande beaktas när pre-
stationema beräknas för det är som omedelbart följer pä fmansäret i fräga.

l ett tillständ enligt 3 § i gymnasielagen beslutar undervisnings- och kultLimiinisteriet om det
maximala antalet studerande mom en särskild utbildningsuppgift som ska beaktas vid beräk-
ningen av tilläggsfmansieringen för utbildningsanordnaren.

Bestämmelser om viktkoefficientema enligt 2 mom. utfärdas och bestämmelser om gmn-
dema för höjande av dem kan utfärdas genom förordning av statsrädet.

32 §

Beaktande av meryärdesskatten iprisernaper enhet för privata utbildningsanordnare

För privata utbildningsanordnare höjs prisema per enhet och den tilläggsfmansiering för sär-
skilda utbildningsuppgifter i gymnasiet enligt 24 a § för gymnasier, yrkesutbildning och
gmndläggande konstundervisning sä att höjningen motsvarar den andel som den mer^är-
desskatt som de privata utbildningsanordnama betalat utgör av de mervärdesskattefi-ia kostna-
der som dessa utbildningsfonner orsakar de privata utbildningsanordnama.

50 §

Beviljande ochjustering avfinansiering

Med undantag för sadan fmansiering som avses i 10 § l och 3 mom., 11 och 24 a § justerar
undendsnings- och kulturmmisteriet före utgängen av fmansäret den fmansiermg som bevil-
jats i enlighet med l mom. sä att den överensstämmer med det genomsnittliga antalet stu-
derande under fmansäret. Finansieringen för gmndläggande yrkesutbildning justeras dock sä
att den högst motsvarar 87,56 procent av det totala antal studerande som fastställts i tillständet
att ordna yrkesutbildning.
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Denna lag träder i kraft den 20 .
Undendsnings- och kulturministeriet kan utifrän den bestämmelse om särskilda utbildnmgs-

uppgifter som gällde när 4 a § i gymnasielagen trädde i kraft bevilja i 24 a § avsedd tilläggsfi-
nansiering under ären 2019-2020 inom ramen för det belopp som nämns i paragrafens l mom.
pä basis av studerande som inlett sinä stadier innan 4 a § i gymnasielagen trädde i kraft.

Helsingfors den 16 mars 2017

Statsminister

Juha Sipilä

Undervisnings- och kulturmmister Sanni Grahn-Laasonen
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Bilagor
Parallelltext

l.

Lag

om ändring av gymnasielagen

l enlighet med riksdagens beslut
ändras i gymnasielagen (629/1998) 3 § 2 mom. och 7 § 2 mom., av dem 7 § 2 mom. sädant

det lyder i lag 1499/2016, och
fogas tili lagen nya 4 a och 4 b § som följer:

Gällande lydelse

3§

Utbildningsanordnare

Föreslagen lydelse

3§

Utb Hän ingsan ordnare

Gymnasieutbildnmg kan ocksä, enligt vad
ministeriet beslutar, ordnas i statliga läroan-
stalter. Beslut om att ordna undervisning och
att lägga ned verksamheten fattas av ministe-
riet med iakttagande i tillämpliga delar av
vad som bestäms i 4 § 2 och 3 mom.

Gymnasieutbildning kan ocksä, enligt vad
ministeriet beslutar, ordnas i statliga läroan-
stalter. Beslut om att ordna undervisning och
att lägga ned verksamheten fattas av ministe-
riet med iakttagande i tillämpliga delar av
vad som bestäms i 4 § 2 och 3 mom. samt i
4 a och 4 b §.

4a§

Särskild utbildningsuppgift

Med en särskild utbildningsuppgift avses
under^isning inom vilken betoningen i vä-
sentlig utsträckning Ugger pä ett eller flera
läroämnen eller studiehelheter eller under-
visning som är inriktad pä avläggande av en
sadan internationell examen som tili sin nivä
motsvarar studentexamen och som avses i
17 § i lagen om anor dnande av studentexa-
men (672/2005). I undervisningen görs, pä
det sait som anges i 2 mom., avvikelser fr an
bestämmelser och föreskrifter om gymnasie-
utbildningen. l en särskild utbildningsuppgift
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kan ingä en skyldighet att handha riksomfat-
tande utvecklingsuppgifter som gäller ifräga-
varanäe undervisning.

l undervisning enligt en särskild utbild-
ningsuppgift kan, pä det s att s om anges i till-
ständ enligt 3 §, avvikelser göras frän be-
stämmelserna om undervisningens innehäll i
7 § 2 mom. ochfrän bestämmelserna om tim-
fördelningen i en statsrädsförordning som ut-
färdas me d stöd av 10 § l mom. Om civvikel-
ser frän de bestämmelser som nämns ovan
kräver det kan avvikelser göras frän de
grunder för gymnasiets läroplan som Utbild-
ningsstyrelsen beslutar om med stöd av 10 §
2 mom.

Beviljande av en särskild utbildningsupp-
gift förutsätter, förutom ett allmänt behov av
gymnasieutbildning, ett sädant behov av att
orana utbildning enligt l mom. s om anknyter
tili fördjupande av kunnandet och skapande
av mängsidiga studiemöjligheter. En ytterli-
gare förutsättning är att sökanden har yr-
kesmässiga och ekonomiska förutsättningar
att orana utbildning enligt den särskilda ut-
bildningsuppgiften.

Närmare bestämmelser om förutsättning-
arna för beviljande av en särskild utbild-
ningsuppgift och av en riksomfattande ut-
vecklingsuppgift som eventuellt ingär i den
och om innehället i den riksomfattande ut-
vecklingsuppgiften kan utfärdas genom för-
ordning av statsrädet.

4b§

Kontroll av attförutsättningarnaför en sär-
skild utbildningsuppgift uppjylls och äterkal-

lande av uppgiften

Undervisnings- och kulturministeriet ska
regelbundet utreda htiri^vida förutsättning-
arna för en särskild utbildningsuppgift och
en riksomfattande utvecklingsuppgift som
anknyter tili den uppfylls.

Undervisnings- och kulturministeriet kan
äterkalla en särskild utb Hän ingsuppgift eller
en riksomfattande utvecklingsuppgift som
anknyter tili den om behovet av dessa eller
förutsättningarna för att sköta dem har för -
svagats avsevärt.
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7§ 7§

Undervisningens omfattning och innehäll Undervisningens omfattning och innehäll

l gymnasiets lärokurs ingär, enligt vad som
bestäms eller föreskrivs med stöd av 10 §,
modersmäl och litteratur, det andra inhemska
spräket, främmande spräk, matematisk-
natu-vetenskapliga studier, humanistisk-
samhällsvetenskapliga studier, religion eller
livsäskädningskunskap, gymnastik och andra
konst- och färdighetsämnen samt hälsokun-
skap. l de studier som nämns i detta moment
kan enligt vad som föreskrivs med stöd av
l O § ingä lärokurser av olika omfattnmg. För
en studerande som avlägger gymnasieutbild-
ningen enligt den lärokurs som föreskrivs för
vuxna är konst- och färdighetsämnena samt
hälsokunskapen frivilliga. Utbildningsanord-
naren kan enligt en särskild utbildningsupp-
gift som bestämts medstöd av 4 § avvikafrän
bestämmelserna i detta moment.

l gymnasiets lärokurs ingär, enligt vad som
föreskrivs med stöd av 10 §, modersmäl och
litteratir, det andra inhemska spräket, fi-äm-
mande spräk, matematisk-natm-vetenskapliga
studier, humanistisk-samhällsvetenskapliga
studier, religion eller livsäskädningskunskap,
gymnastik och andra konst- och färdighets-
ämnen samt hälsokunskap. l de studier som
nämns i detta moment kan enligt vad som fö-
reskrivs med stöd av 10 § ingä lärokurser av
olika omfattning. För en studerande som av-
lägger gymnasieutbildningen enligt den läro-
kurs som föreskrivs för vuxna är konst- och
färdighetsämnena samt hälsokunskapen fri-
villiga.

D ennä lag träder i kraft den 20 .
Denna lag tillämpas redan innon den trä-

der i krqft pä handläggningen av och beslut
pä sädana ansökningar som gäller sadan ut-
bildning enligt 4 a § som inleds den l august!
2018.

Studier enligt en särskild utbildningsupp-
g] ''.ft s 'om inletts under giltighetstiden för den
bestämmelse om särskild utbildningsuppgift
som gällde innan denna lag trädde i kraft
kan slutföras inom ramenför den studietid
som anges i lagens 24 § l mom.
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Lag

om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kultur^erksamhet

l enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om fmansiering av undendsnings- och kulturverksamhet (1705/2009), 6 § l

mom. och 2 mom. l punkten, 7 § l mom., 24 § l, 2 och 7 mom., 32 § l mom. och 50 § 2
mom.,

av dem 6 § l mom. och 2 mom. l punkien samt 32 § l mom. sädana de ly der i lag
1410/2014, 24 § l och 7 mom. sädana de lyder i lag 1502/2016, 24 § 2 mom. sädant det lyder
i lag 1045/2013 och 50 § 2 mom. sädant det lyder i lag 1486/2016, samt
fogas tili 5 §, sadan den lyder delvis ändrad i lagama 926/2010, 1410/2014 och 1486/2016, en
ny l a-punkt, och tili 24 §, sadan den lyder i lagama 1045/2013, 1410/2014, 1486/2016 och
1502/2016, ett nytt 11 mom. samt tili lagen en ny 24 a § som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

5§ 5§

Grundenför berähting av finansieringen

Finansieringen för driftskostnaderna be-
stäms enligt kalkylerade gmnder. Finansie-
ringen bestäms

Grundenför beräkning av fmansieringen

Fmansieringen för driftskostaadema be-
stäms enligt kalkylerade gmnder. Finansie-
ringen bestäms

la) för en särskild utbildningsuppgift i
gymnasiet som den andel av tilläggsfinansie-
ringenför den särskilda utbildningsuppgiften
som motsvarar den relativa andel som ut-
bildningsanordnarens prestationer utgör av
samtliga utbildningsanordnares prestationer,

6§

Kommunens statsandel och grundenför stat-
sandelenför utbildning som avses i gymnasi-
elagen ochför grundläggande yrkesutbild-

nmg

För kostnader som föranleds av de verk-
samheter som nämns i 5 § l punkten beviljas
kommunen i statsandel det belopp som fäs
när grunden för kommunens statsandel, som
beräknats enligt 2 mom., minskas med kom-

6§

Kommunens statsandel och grundenför stat-
sandelenför utbildning som avses i gymnasi-
elagen ochför grundläggande yrkesutbild-

n mg

För kostnader som föranleds av de verk-
samheter som nämns i 5 § l och l ä-punkten
beviljas kommunen i statsandel det belopp
som fäs när gnmden för kommunens statsan-
del, som beräknats enligt 2 mom., minskas
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munens självfmansieringsandel som beräk-
nats enligt 8 §.

Grunden för kommunens statsandel fäs ge-
nom sammanräkning av

l) produkten av antalet studerande mom
gymnasieutbildning som ordnas av kommu-
nen och inom utbildning som förbereder in-
vandrare och personer med ett främmande
spräk som modersmäl för gymnasieutbild-
ning och de per studerande bestämda prisema
per enhet,

med kommunens självfinansiermgsandel som
beräknats enligt 8 §.

Gmnden för kommunens statsandel fäs ge-
nom sammanräkning av

l) produkten av antalet stiderande inom
gymnasieutbildning som ordnas av kommu-
nen och inorn utbildning som förbereder in-
vandrare och personer med ett främmande
spräk som modersmäl för gymnasieutbild-
ning och de per studerande bestämda prisema
per enhet samt den tilläggsfinansieringför en
särskild utbildningsuppgift i gymnasiet som
avses i 24 a §, vilken bildas sä att den rela-
tiva an del som prestationerna inom den sär-
skilda utbildningsuppgift som anordnas av
kommunen utgör av alla utbildnmgsanordna-
res prestationer multipliceras med den nat-
ionella tilläggsfmansieringen för den sär-
s kiidä utbildningsuppgiften,

7§

Finansiering av gymnasieutbildning och
grundläggande yrkesutbildning som ordnas
av samkommuner ochprivata utbildningsan-

ordnare

För sädana verksamheter som avses i 5 § l
punkten beviljas samkommuner och privata
utbildningsanordnare finansiering tili ett be-
lopp som motsvarar statsandelsgrunden och
som beräknats^a det sätt somföreskrivs i 6 §
2 mo»?, enligt antalet studerande hos utbild-
ningsanordnaren och enligt priserna per en-
het.

7§

Finansiering av gymnasieutbildning och
grundläggande yrkesutbildning som ordnas
av samkommuner ochprivata utbildningsan-

ordnare

För sädana verksamheter som avses i 5 § l
punkien beviljas samkommuner och privata
utbildningsanordnare fmansieriag tili ett be-
lopp som motsvarar statsandelsgrunden och
som beräknats enligt antalet studerande hos
utbildningsanordnarna, priserna per enhet
och tilläggsfinansieringen för en särskild ut-
bildningsuppgift pä det sätt som föreskrivs i
6 § 2 mom.

24 §

Prisernaper enhetför gymnasier

Prisema per enhet för stiderande vid gym-
nasier beräknas ärligen pä basis av de riks-
omfattande totalkostnader som alla utbild-
nmgsanordnare har orsakats av gymnasieut-
bildning under äret före det är som föregär
det är da prisema per enhet bestäms. När pri-
sema per enhet beräknas beaktas emellertid
inte utgiftema för under^isning utomlands el-

24 §

Prisernaper enhetför gymnasier

Prisema per enhet för studerande vid gym-
nasier beräknas ärligen pä basis av de riks-
omfattande totalkostnader som alla utbild-
ningsanordnare har orsakats av gymnasieut-
bildnmg under äret före det är som föregär
det är da prisema per enhet bestäms. Fr an to-
talkostnaäerna avdras först 1,57 procent för
tiUäggsfinansieringen för en särskild utbild-
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ler studerande som fär sadan undemsning.
Vid beräkning av prisema per enhet viktas
antalet stiderande som deltar i utbildning
som förbereder för gymnasieutbildning med
koefficienten 1,21. Vid beräkning av prisema
per enhet viktas de studerande som studerar i
gymnasieutbildning för vuxna eller utbild-
ning söm förbereder för gymnasieutbildning
med koefficienten 0,65, med undantag av
studerande som fär utbildning vid en inter-
natskola.

Prisema per enhet för kommuner och sam-
kommuner graderas pä basis av nyckeltalet
för antalet studerande, i enlighet med vad
som föreskrivs genom förordning av statsrä-
det. Priset per enhet för en privat utbild-
ningsanordnare är detsamma som priset per
enhet i den kommun där utbildningen huvud-
sakligen ordnas. Om kommunen inte ordnar
gymnasieutbildning, beräknas priset per en-
het för en privat anordnare av gymnasieut-
bildning pä samma sätt som priset per enhet
för kommunen. För undervisnmg som ordnas
utomlands bestäms priset per enhet genom att
det genomsnittliga pris per enhet som före-
skrivs för gymnasieutbildning enligt 23 §
graderas i enlighet med vad som föreskrivs
genom förordning av statsrädet och vad
undervisnings- och kultunnmisteriet be-
stämmer med stöd av förordningen. Under-
visnings- och kulturmmisteriet kan dessutom
höja priset per enhetpä grundval av en sär-
skild utbildningsuppgift s om älagts utbild-
ningsanordnaren eller av andra särskilda
skäl.

ningsuppgift i gymnasiet. Vid beräkning av
prisema per enhet beaktas emellertid inte ut-
gifitema för undervisning utomlands eller
studerande som fär sadan undemsning. Vid
beräkniag av prisema per enhet viktas antalet
studerande som deltar i utbildnmg som förbe-
reder för gymnasieutbildning med koefficien-
ten 1,21. Vid beräkning av prisema per enhet
viktas antalet studerande som studerar i
gymnasieutbildning för vuxna eller utbild-
ning som förbereder för gymnasieutbildning
med koefficienten 0,65, med undantag av
studerande som fär utbildning vid en inter-
natskola.

Prisema per enhet för kommuner och sam-
kommuner graderas pä basis av nyckeltalet
för ett obetydligt antal studerande, i enlighet
med vad som föreskrivs genom forordnmg av
statsrädet. Priset per enhet för en privat ut-
bildningsanordnare är detsamma som priset
per enhet i den kommun där utbildningen hu-
vudsakligen ordnas. Om kommunen inte
ordnar gymnasieutbildning, beräknas priset
per enhet för en privat anordnare av gymna-
sieutbildning pä samma sätt som priset per
enhet för kommunen. För undendsning som
ordnas utomlands bestäms priset per enhet
genom att det genomsnittliga pris per enhet
som föreskrivs för gymnasieutbildning enligt
23 § graderas i enlighet med vad som före-
skrivs genom förordning av statsrädet och
vad undemsnings- och kulturministeriet be-
stämmer med stöd av förordningen. Under-
visnings- och kultunninisteriet kan av andra
särskilda skäl an de som avses i 24 a § höja
prisetper enhet.

Om en studerande studerar i gymnasieut-
bildning för vuxna eller i utbildning som för-
bereder för gymnasieutbildning är priset per
enhet 65 procent av det per studerande be-
stämda priset per enhet för utbildningsanord-
naren i fräga. Detta gäller dock inte stu-
derande som fär utbildning vid en intemat-
skola. Undervisnings- och kulturministeriet
kan pä grundval av en särskild utbildnings-
uppgift som älagts utbildningsanordnaren el-
ler av nägot annat särskilt skäl höja ett sä-
dantpris per enhetsom avses i detta moment.

Om en studerande som studerar i gymnasi-
eutbildning för vuxna eller utbildning som
förbereder för gymnasieutbildning är priset
per enhet 65 procent av det per studerande
bestämda priset per enhet för utbildningsan-
ordnaren i fräga. Detta gäller dock inte stu-
derande som fär utbildning vid en intemat-
skola.
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För att jämna ut konsekvenserna av bety-
delsefulla förändringar i statsandelssystemet
kan undervisnings- och kulturministeriet höja
priserna per enhet för 2019 i fräga om säd-
ana anordnare av gymnasieutbildning som
kommer att fä en minskad fmansiering av
gymnasieutbildningen pä grund av 24 a §.

24 a §

Tilläggsfinansieringför en särskild utbild-
ningsuppgift i gymnasiet

Anordnare av gymnasieutbildning beviljas
pä hasis av en särskild utb Hän ingsuppgift en-
ligt 4 a § i gymnasielagen samt pä hasis av
en riksomfattande utvecklingsuppgift som
tilläggsfinansiering för en särskild utbild-
ningsuppgift ett belopp som sammanlagt
motsvarar den andel enligt 24 § l mom. som
dragits av fr an de riksomfattande totalkost-
naderna för gymnasieutbildning omvandlad
tili kostnadsnivän för respektive ftnansär.
Tilläggsfmansiering betalas dock inte tili ut-
bildningsanordnare som tar ut sädana avgif-
ter som avses i 28 § 4 mom. i gymnasielagen.

Utbildningsanordnarens prestationer fäs
genom en sammanräkning av produkterna
för antalet studerande inom den särskilda ut-
b Hän ingsuppgiften den 20 september det är
som omedelbart föregär fmansäret och de
viktkoefficienter som anges för den särskilda
utbildningsuppgiften. Undervisnings- och
kulturministeriet kan separat för varje ut-
bildningsanordnare höja viktkoefficienterna
pä hasis av en riksomfattande utvecklings-
uppgift s om ingär i den särskilda utbild-
ningsuppgiften. När verksamhet enligt den
särskilda utbildningsuppgiften inleds och un-
der de tvä följande finansären beräknas
finansieringen enligt det uppskattade antalet
studerande. Det uppskattade antalet stu-
derande som inleder första ärskursen viktas
med koefficienten 5/12. Skillnaden mellan det
faktiska och uppskattade antalet studerande
beaktas när prestationerna beräknas för det
är som omedelbart följer pä fmansärei i
fräga.

/ ett tillständ enligt 3 § i gymnasielagen be-
slutar undervisnings- och kulturmmisteriet

34



RP 20/2017 rd

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

32 §

Beaktande av mervärdesskatten ipriserna
per enhet för privata utbildningsanordnare

För privata utbildningsanordnare höjs pri-
sema per enhet för gymnasier, yrkesutbild-
niag och gmndläggande konstundervisning
sä att höjningen motsvarar den andel som den
mervärdesskatt som de privata utbildnings-
anordnama betalat utgör av de mervär-
desskattefria kostnader som dessa utbild-
ningsformer orsakar de privata utbildnings-
anordnama.

om det maximala antalet studerande inom en
särskild utbildningsuppgift som ska beaktas
via beräkningen av tilläggsfmansieringen för
utb Hän ingsanordnaren.

Bestämmelser om viktkoefficienterna enligt
2 mom. utfärdas och bestämmelser om grun-
derna för höjande av dem kan utfärdas ge-
nom förordning av statsrädet.

32 §

Beaktande av mer^ärdesskatten ipriserna
per enhet för privata utbildningsanoränare

För privata utbildningsanordnare höjs pri-
sema per enhet och den tilläggsfmansiering
för särskilda utbildningsuppgifter i gymna-
siet enligt 24 a § Tor gymnasier, yrkesutbild-
ning och gmndläggande konstundervisning
sä att höjningen motsvarar den andel som den
mervärdesskatt som de privata utbildnings-
anordnama betalat utgör av de mervär-
desskattefria kostnader som dessa utbild-
ningsformer orsakar de privata utbildnings-
anordnama.

50 §

Beviljande ochjustering av finansiermg

50 §

Beviljande ochjustering av fmansiering

Med undantag för sadan fmansiering som
avses i 10 § l och 3 mom. och 11 § justerar
undervisnings- och kulturministeriet före ut-
gängen av finansäret den fmansiering som
beviljats i enlighet med l mom. i denna para-
graf sä att den överensstämmer med det ge-
nomsnittliga antalet studerande under fmans-
äret. Finansieringen för gmndläggande yr-
kesutbildning justeras dock sä att den högst
motsvarar 87,56 procent av det totala antal
studerande som fastställts i tillständet att
ordna yrkesutbildning.

Med undantag för sadan finansiering som
avses i 10 § l och 3 mom., 11 och 24 a § ju-
sterar undemsnings- och kulturministeriet
före utgängen av finansäret den fmansiering
som beviljats i enlighet med l mom. sä att
den överensstämmer med det genomsnittliga
antalet studerande under fmansäret. Finansie-
ringen för gmndläggande yrkesutbildning ju-
steras dock sä att den högst motsvarar 87,56
procent av det totala antal studerande som
fastställts i tillständet att ordna yrkesutbild-
nmg.

D ennä lag träder i kraft den 20 .
Undervisnings- och kulturministeriet kan

utifrän den bestämmelse om särskilda utbild-
ningsuppgifter som gällde när 4 a § i gymna-
sielagen trädde i kraft bevilja i 24 a § avsedd
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tilläggsfinansiering under ären 2019-2020
inom ramen för det belopp som nämns i pa-
ragrafens l mom. pä hasis av studerande
som inlett sinä studier innan 4 a § i gymnasi-
elagen trädde i kraft.

36


