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Anordnare av yrkesutbildning

Beslut om det målinriktade antalet studerandeår och höjning av basfinansieringen efter
prövning samt fastställande av viktkoefficienten för basfinansieringen, antalet
prestationer som används som grund för prestations- och genomslagsfinansieringen
och beloppet av mervärdesskatteersättningarna för 2022 (prestationsbeslut för 2022)
Detta beslut gäller alla anordnare av yrkesutbildning med undantag av Kansan sivistystyön
liitto KSL rf, vars ärende avgörs genom ett separat beslut.
Med stöd av 32 c § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
(1705/2009), nedan finansieringslagen, fastställer undervisnings- och kulturministeriet att
yrkesutbildningsanordnarnas målinriktade antal studerandeår och det målinriktade antalet
studerandeår för arbetskraftsutbildning som ingår i det för 2022 är det som framgår av
kolumn 1 och 2 i den bifogade rapporten (bilaga 1). Ministeriet beslutar om inriktningen av
målinriktade studerandeår till grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen,
närvårdarutbildningen enligt den bifogade tabellen (bilaga 2).
Utbildningsanordnarens målinriktade antal studerandeår och målinriktade antal
studerandeår för arbetskraftsutbildning som ingår i det för finansåret 2022 fastställs
förutsatt att riksdagen godkänner budgetpropositionen för 2022 i den form som föreslås i
fråga om målinriktade antalet studerandeår. I annat fall beslutar undervisnings- och
kulturministeriet om nya målinriktade antalen studerandeår för 2022.
Med stöd av 32 e § i finansieringslagen beslutar undervisnings- och kulturministeriet om
beviljande av höjning efter prövning som beviljas anordnare av yrkesutbildning som ansökt
om höjning av basfinansieringen efter prövning för 2022 såsom framgår av kolumn 5 i den
bifogade rapporten (bilaga 1).
För att trygga de ekonomiska förutsättningarna för utbildningsanordnarna beviljar
undervisnings- och kulturministeriet höjning efter prövning i enlighet med den specifikation
som finns som bilaga till beslutet (bilaga 3) samt såsom framgår av de motiveringar som
finns som bilaga till beslutet (bilaga 4).
För att öka och utveckla utbildningen för arbetsplatshandledare beviljar undervisnings- och
kulturministeriet höjning efter prövning i enlighet med den specifikation som finns som
bilaga till beslutet (bilaga 3) samt såsom framgår av de anordnarspecifika motiveringar som
finns som bilaga till beslutet (bilaga 5).
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Undervisnings- och kulturministeriet beviljar höjning efter prövning för att stöda
yrkesutbildning för idrottare i enlighet med den specifikation som finns som bilaga till
beslutet (bilaga 3) samt såsom framgår av de anordnarspecifika motiveringar som finns
som bilaga till beslutet (bilaga 6).
Undervisnings- och kulturministeriet fastställer med stöd av 49 § 2 mom. i
finansieringslagen viktningskoefficienten (profileringskoefficient) för den grundfinansiering
som bestäms för finansieringsåret 2022 enligt 32 § 2 mom. i nämnda lag så som framgår
av kolumn 3 i den rapport som bifogats till detta beslut (bilaga 1).
Undervisnings- och kulturministeriet fastställer med stöd av 49 § 2 mom. i
finansieringslagen det anordnarspecifika antal prestationer som får användas för
prestationsfinansieringen så som framgår av kolumn 7, 9, 11 i den rapport som bifogats till
detta beslut (bilaga 1).
Undervisnings- och kulturministeriet fastställer med stöd av 49 § 2 mom. i
finansieringslagen den det antal prestationer som ligger till grund för den
genomslagsfinansiering så som framgår av kolumn 13, 14, 16, 17, 19 och 20 i den rapport
som bifogats till detta beslut (bilaga 1).
Undervisnings- och kulturministeriet fastställer med stöd av 32 § 1 mom. i
finansieringslagen om det belopp som erläggs i kompensation för mervärdesskatt så som
framgår av kolumn 24 i den rapport som bifogats till detta beslut (bilaga 1).

Tillämpliga bestämmelser
Lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) 10 §, 32 c §,
32 d §, 32 e §, 32 f §, 32 g §, 32 i § 1 mom., 49 § 2 mom. och 57 § 3 mom.

Ändringssökande
Ändring i detta beslut får inte sökas genom besvär. Bestämmelser om besvärsförbud finns i
60 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet. En part som är
missnöjd med detta beslut kan skriftligen begära omprövning av undervisnings- och
kulturministeriet inom tre månader efter delfåendet av beslutet. Förfaringssättet då man
begär omprövning framgår av bifogade anvisning om begäran om omprövning (bilaga 7).

Mer information
Undervisningsrådet Anne Ekroth (Kymmenedalen, Södra Karelen, Södra Savolax, Norra
Savolax och Norra Karelen), tfn 02953 30104, fornamn.efternamn@gov.fi
Överinspektör Tarja Koskimäki, (Nyland), tfn 02953 30166, fornamn.efternamn@gov.fi
Undervisningsrådet Jukka Lehtinen (Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Birkaland,
Egentliga Finland och Satakunta), tfn 02953 30183, fornamn.efternamn@gov.fi
Undervisningsrådet Mari Pastila-Eklund (Södra Österbotten, Österbotten, Mellersta
Österbotten och Mellersta Finland), tfn 02953 30249, fornamn.efternamn@gov.fi
Undervisningsrådet Tiina Polo (Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland), tfn
02953 30022, fornamn.efternamn@gov.fi
Undervisningsrådet Kari Korhonen, tfn 02953 30162, fornamn.efternamn@gov.fi
Undervisningsrådet Tarja Olenius, tfn 02953 30237, fornamn.efternamn@gov.fi
Sakkunnig Johannes Peltola, tfn 02953 30292, etunimi.sukunimi@gov.fi
Regeringsrådet Piritta Sirvio, tfn 02953 30238, fornamn.efternamn@gov.fi
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Bilagor

Undervisningsminister

Li Andersson

Överdirektör

Petri Lempinen

Bifogad rapport till det egentliga prestationsbeslutet för 2022 (bilaga 1)
Tilläggsallokeringar till närvårdarutbildning av de målinriktade studerandeår som
delas ut genom det egentliga prestationsbeslutet 2022 (bilaga 2)
Höjning efter prövning som beviljas genom det egentliga prestationsbeslutet för år
2022 (bilaga 3)
Motiveringar till höjning efter prövning, tryggande av de ekonomiska
förutsättningarna (bilaga 4)
Motiveringar till höjning efter prövning, ökning och utveckling av utbildningen för
arbetsplatshandledare (bilaga 5)
Motiveringar till höjning efter prövning, stöd till yrkesutbildning för idrottare (bilaga 6)
Anvisning om begäran om omprövning dnr 8/091/2019 (bilaga 7)
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