Lag
om ändring av lagen om fritt bildningsarbete

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) 9 § 1 mom.,
sådant det lyder i lag 1219/2020, samt
fogas till lagen en ny 6 b § som följer:
6b§
Omfattning och bedömning av utbildning som förs in i nationella informationsresursen inom
undervisning och utbildning
När andra uppgifter om fritt bildningsarbete än uppgifter om utbildning som avses i 7 a kap.
i denna lag eller i 5 § 2 mom. i läropliktslagen (1214/2020) förs in i den informationsresurs som
avses i 2 kap. i lagen om nationella studie- och examensregister (884/2017) ska utbildningens
omfattning anges i studiepoäng och den ska beskrivas och bedömas kompetensbaserat. Utbildningens omfattning anges i studiepoäng så att en studerandes arbetsinsats på i genomsnitt 27
timmar motsvarar en studiepoäng. Vid bedömningen av den studerandes kunnande tillämpas
bestämmelserna i 25 g § 4 mom. och 25 k § i denna lag. Kunnandet bedöms antingen med
vitsordet godkänd eller med vitsordet underkänd eller med hjälp av en skala.
9§
Statsandelens belopp
Huvudmän för folkhögskolor, medborgarinstitut och sommaruniversitet beviljas statsandel till
57 procent samt huvudmän för studiecentraler och idrottsutbildningscenter till 65 procent av det
belopp som beräknats enligt 8 §. För huvudmän för folkhögskolor, studiecentraler, medborgarinstitut eller sommaruniversitet beviljas dock statsandel till 100 procent av det belopp som beräknats enligt 8 § för det antal prestationer som undervisnings- och kulturministeriet fastställt
med stöd av 10 § när det gäller av huvudmannen ordnad utbildning som godkänts i en sådan
integrationsplan för den studerande som avses i 11 § i lagen om främjande av integration
(1386/2010) eller utbildning som avses i 5 § 2 mom. i läropliktslagen. Huvudmannen för den
läroanstalt som avses i 2 § 8 mom. beviljas statsandel till 57 procent av det belopp som beräknats
enligt 8 §.
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Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2021. I fråga om studier som har inletts före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid lagens ikraftträdande.
Helsingfors den 4 juni 2021
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