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Tili kommuner, samkommuner, registrerade samfund samt tili huvudmän för

medborgarinstitut, folkhögskolor, idrottsutbildningscenter, sommaruniversitet och

studiecentraler

BESLUT OM STATSANDEL SOM BEVILJAS UTBILDNINGS- OCH
KULTURVÄSENDET SAMT FINANSIERING SOM BEVILJAS SAMKOMMUNER,
REGISTRERADE SAMFUND OCH STIFTELSER FÖR 2017

Undervisnings- och kulturministeriet har med stöd av 57 § i lagen om

finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och 16 §

i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) idag beslutat bevilja kommu-

nema statsandel samt samkommuner, registrerade samfund och stiftelser

finansiering för 2016 för sädana driftskostnader som avses i nämnda lagar

enligt kolunm 01 i den bifogade rapporten (VOP60S17).

l beslutet har med stöd av lagarna om ändring samt om temporär ändring

av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet samt om

ändring av lagen om Iritt bildningsarbete om de sänkningar i finansiering-

en av kommuner och samkommuner som konlcurrenskrafitsavtalet föranle-

der.

För grundläggande yrkesutbildning har anvisats en inbesparing om 190

miljoner euro i budgetanslaget fi-än och med 2017. Besparingen har ge-

nomförts sä att det högsta antal studerande som i enlighet med de nya be-

stämmelsema läggs tili grund för finansieringen fastställts tili en nivä som

är 12,44 procent lägre an det totala antal studerande enligt tillständen att

anordna utbildning.



Genom detta beslut beviljas statsandel/finansiering för sädana utbildnings-

former, kulturinstitutioner, idrottsverksamhet och ungdomsarbete som av-

sesi 5 § i lagen om undervisnings- och kulturverksamhet.

Undervisnings- och kulturministeriet justerar med stöd av 50 § i lagen om

fmansiering av undervisnings- och kulturverksamhet den statsandel och

den finansiering som beviljats samkommuner, registrerade samfund och

stiftelser för 2017, med undantag för den förskoleundervisning och grund-

läggande utbildning som förvaltas av ministeriet, enligt de genomsnittliga

elev- och studerandeantalen under finansieringsäret 2017.

Anvisningar om hur man yrkar pä rättelse har bifogats i en bilaga tili be-

slutet.

Yrkande om rättelse ska riktas tili Utbildningsstyrelsen pä adressen Ut-

bildningsstyrelsen, Finansiering, PB 380, 00531 HELSINGFORS.
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