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Motiveringar till höjning efter prövning, tryggande av ekonomiska förutsättningar
Allmänna motiveringar
Höjning efter prövning för att trygga ordnandet av särskilt dyr utbildning
Höjning av basfinansieringen efter prövning för att trygga ordnandet av en särskilt dyr utbildning beviljas
endast utbildningsanordnare som profilerat sig med specialiserad utbildningsverksamhet och vars
verksamhet till stor del utgörs av utbildning med en prestationsbaserade finansiering som betydligt avviker
från de genomsnittliga kostnaderna för utbildning. Vid beredningen bedömdes de genomsnittliga
kostnaderna för de särskilt dyra utbildningar som presenterats i ansökningarna i förhållande till
finansieringen med utnyttjande av de kostnadsuppgifter för 2020 som utbildningsanordnarna lämnat till
Utbildningsstyrelsen. Storleken på finansieringen för utbildningen bedömdes med hjälp av de nya
viktkoefficienter för kostnadsgrupper som trädde i kraft den 1 januari 2022.
Höjning efter prövning för att kompensera oskäligt stora förändringar på en gång i finansieringsnivån
som beror exempelvis på ändringar i grunderna för fastställande av finansieringen
Höjning av basfinansieringen enligt prövning för att kompensera oskäligt stora förändringar på en gång i
anordnarens kalkylbaserade finansieringsnivå som beror exempelvis på ändringar i grunderna för
fastställande av finansieringen beviljas endast om utbildningsanordnarens kalkylbaserade finansiering skulle
sjunka betydligt år 2022 jämfört med den finansiering som beviljats för 2021 genom ett egentligt
prestationsbeslut på grund av förändringar i grunderna för fastställandet av finansieringen. År 2022 kan
betydande förändringar i utbildningsanordnarnas finansiering ske av denna orsak på grund av justeringar av
de kostnadsbaserade viktkoefficienterna och placeringen av examina i kostnadsgrupper. De förstnämnda har
justerats enligt aktuella kostnadsuppgifter så att ändringarna trädde i kraft den 1 januari 2022.
Sänkningar i finansieringsnivån har beräknats utifrån hur utbildningsanordnarnas finansiering skulle ha
förändrats i förhållande till prestationsbeslutet för 2021, om de kostnadsbaserade viktkoefficienterna och
examinas placering i kostnadsgrupper skulle ha ändrats, men ingenting annat. Som oskäligt stora och i behov
av kompensation genom höjning efter prövning betraktades i fråga om denna grund sådana förändringar på
en gång där den kalkylbaserade finansieringsnivån skulle sjunka med mer än fem procent på grund av
ändringen av grunderna för fastställandet. Finansieringsnivån för en utbildningsanordnare som sökt höjning
efter prövning på denna grund kan dock av andra orsaker sjunka med fem procent i förhållande till det
egentliga prestationsbeslutet för 2021.
Höjning efter prövning som beviljas för att täcka kostnader för läromedel och material för avgiftsfri
utbildning som utökandet av läroplikten kräver
Enligt (1214/2020) 17 § 1 mom. i läropliktslagen är läromedel som behövs vid undervisningen samt
arbetsredskap, arbetsdräkter och arbetsmaterial avgiftsfria för den studerande. Avgiftsfria är dock inte
musikinstrument, idrottsredskap eller andra motsvarande redskap och tillbehör som behövs i utbildningar
som betonar särskilda intressen och som är avsedda för den studerandes personliga bruk och kan användas
också utanför undervisningen. Enligt den nya 1 a-punkten som fogas till 32 d § 2 mom. i lagen om finansiering
av undervisnings - och kulturverksamhet viktas antalet faktiska studerandeår på den grunden att utbildning
ordnas för studerande som har rätt till avgiftsfri utbildning enligt 16 § i läropliktslagen. Enligt 6 § i
undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningsgrunderna för finansiering av yrkesutbildning
viktas studerandeåren med höjningskoefficienten 0,06 för de dagar då den studerande har rätt till sådan
avgiftsfri utbildning som avses i 16 § i läropliktslagen. Koefficienten enligt förordningen motsvarar
utbildningsanordnarens genomsnittliga kostnader för läromedel och material. I motiveringarna till
regeringens proposition (RP 173/2020 rd) konstateras att om utbildningsanordnarens läromedelskostnader
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är avsevärt högre än de genomsnittliga kostnaderna, kan kostnaderna också kompenseras med en
prövningsbaserad förhöjning av basfinansieringen.
Undervisnings- och kulturministeriet anser att en höjning efter prövning av basfinansieringen för att täcka
kostnaderna för sådan avgiftsfri utbildning som utvidgningen av läroplikten förutsätter kan beviljas, om
utbildningsanordnarens kostnader för läromedel och material är avsevärt högre än de genomsnittliga
kostnaderna. Höjning efter prövning beviljas inte multidisciplinära utbildningsanordnare, eftersom
kostnaderna för läromedel och material inom olika utbildningsområden jämnas ut till genomsnittliga
kostnader, varvid de ersätts med en höjningskoefficient som fastställs genom förordningen. Åt en
utbildningsanordnare som är klart specialiserad till sin profil kan höjning beviljas om anordnaren i sin ansökan
kan påvisa att de kostnader för läromedel och material som denne orsakas av avgiftsfri utbildning är avsevärt
högre än i genomsnittet, varvid den kalkylbaserade viktkoefficienten inte tillräckligt beaktar de kostnader
som uppkommer för anordnaren. Kostnaderna för läromedel och material beaktas endast till den del de före
utvidgningen av läroplikten har bekostats av den studerande själv och i enlighet med läropliktslagen överförs
på utbildningsanordnaren hösten 2021. Kostnaderna för skolresor eller internatboende beaktades inte i
denna granskning. Inte heller de kostnader som beror på det ökade antalet studerande beaktades, eftersom
den prestationsbaserade finansieringen täcker dem.
I 19–21 § i läropliktslagen föreskrivs om särskilda rese- och inkvarteringsersättningar som en läropliktig kan
ha rätt till, om avståndet till närmaste lämpliga läroanstalt är mer än 100 kilometer. Enligt läropliktslagen
betalar utbildningsanordnaren på ansökan de ovan avsedda rese- och inkvarteringsersättningarna till den
studerande. Enligt motiveringarna i regeringspropositionen om utökande av läroplikten avses dessa
kostnader bli ersatta för utbildningsanordnarna genom höjning av basfinansieringen efter prövning. För
dessa kommer man precis som 2021 att ordna en ansökan om höjning efter prövning senare under
finansförvaltningsåret när de anordnarspecifika kostnaderna har preciserats.
Höjning efter prövning för att säkerställa en enskild utbildning på grund av en tillfällig eller särskilt
motiverad specificerad orsak
Endast i undantagsfall beviljas multidisciplinära utbildningsanordnare höjning av basfinansieringen efter
prövning för att trygga ordnandet av en enskild utbildning. Då ska det föreligga ett tillfälligt eller ett
specificerat, särskilt välgrundat skäl. Höjningen beviljas om den prestationsbaserade finansieringen för
utbildningen avviker betydligt från kostnaderna för utbildningen och om höjningen är nödvändig för att
trygga ordnandet av utbildningen. Vid beredningen bedömdes de genomsnittliga kostnaderna för de
utbildningar som presenterats i ansökningarna i förhållande till finansieringen med utnyttjande av de
kostnadsuppgifter för 2020 som utbildningsanordnarna lämnat till Utbildningsstyrelsen.
Höjning efter prövning på grund av anordnarens helhetsekonomiska situation
Höjning av basfinansieringen efter prövning utifrån den helhetsekonomiska situationen beviljas endast om
utbildningsanordnarens finansieringsnivå kommer att minska i betydande grad år 2022 jämfört med den
finansiering som beviljats genom ett egentligt prestationsbeslut år 2021 och om anordnarens verksamhet
hotar att äventyras utan höjning efter prövning. Höjning efter prövning beviljas inte för kompensering av
investeringar, höga kostnader, minskade anslag under tidigare år eller underskott som uppstått av andra skäl.

Anordnarspecifika motiveringar
1. AEL-Amiedu Oy
Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2022
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för ordnande av utbildning inom logistikbranschen. Kostnaderna för utbildningen i fråga har beaktats i
finansieringen.
2. Ammattiopisto Spesia Oy
Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte bevilja den höjning av basfinansieringen för 2022 som
utbildningsanordnaren ansökt om genom att hänvisa till sin helhetsekonomiska situation.
Utbildningsanordnarens kalkylbaserade finansiering sjunker inte jämfört med föregående års finansiering
som beviljats utifrån ett egentligt prestationsbeslut.
3. Esboregionens utbildningssamkommun Omnia
Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2022
för att täcka sådana kostnader för avgiftsfri utbildning som hänför sig till den utvidgade läroplikten.
Utbildningsanordnaren är en branschövergripande anordnare där de olika utbildningsområdenas
läromedels- och materialkostnader jämnas ut till genomsnittliga kostnader och täcks via
höjningskoefficienten för läroplikt. Höjning av basfinansieringen efter prövning beviljas inte på basis av
kostnader för förlängning av studietiden.
4. Samkommunen för utbildning i Södra Karelen
Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2022
för ordnande av utbildning av skogsmaskinförare. Kostnaderna för utbildningen i fråga har beaktats i
finansieringen.
Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte bevilja den höjning av basfinansieringen för 2022 som
utbildningsanordnaren ansökt om genom att hänvisa till sin helhetsekonomiska situation.
Utbildningsanordnarens kalkylbaserade finansiering sjunker inte jämfört med föregående års finansiering
som beviljats utifrån ett egentligt prestationsbeslut.
5. Etelä-Savon Koulutus Oy
Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2022
för ordnande av utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen. Kostnaderna för utbildningen i fråga har
beaktats i finansieringen.
6. Fintraffic Flygtrafiktjänst Ab
Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har
undervisnings- och kulturministeriet på basis av utbildningsanordnarens ansökan beslutat att höja
basfinansieringen för 2022 för att trygga anordnarens ekonomiska förutsättningar. Storleken på höjningen
efter prövning anges i bilaga 3 (kolumnerna 1–5 i tabellen) till beslutet. Ministeriet beviljar höjning efter
prövning för anordnandet av sådan utbildning som har en särskilt dyr kostnadsstruktur. Utbildningen är
sådan utbildning som förbereder för yrkesuppgifter som avses i 8 § 2 mom. i lagen om yrkesutbildning
(flygledare). På grund av utbildningens särskilda karaktär finns ingen lämplig viktkoefficient för den.
7. Folkhälsan Utbildning Ab
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Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2022
för att täcka sådana kostnader för avgiftsfri utbildning som hänför sig till den utvidgade läroplikten.
Ministeriet anser att de läromedels- och materialkostnader som avgiftsfri utbildning orsakar för
utbildningsanordnaren inte är avsevärt högre än de genomsnittliga kostnaderna. Det material som nämns i
ansökan är huvudsakligen sådant som redan före utvidgningen av läroplikten bekostades av
utbildningsanordnaren eller som inte omfattas av avgiftsfriheten enligt läropliktslagen. Enligt 17 § 1 mom. i
läropliktslagen gäller avgiftsfriheten inte musikinstrument, idrottsredskap eller andra motsvarande redskap
och tillbehör som behövs i utbildningar som betonar särskilda intressen och som är avsedda för den
studerandes personliga bruk och kan användas också utanför undervisningen.

8. Fria Kristliga Folkhögskolföreningen FKF rf
Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte bevilja den höjning av basfinansieringen för 2022 som
utbildningsanordnaren ansökt om genom att hänvisa till en oskäligt stor förändring på en gång i
finansieringsnivån som orsakas av ändringar i grunderna för fastställandet av finansieringen.
Utbildningsanordnarens kalkylbaserade finansieringsnivå förändras inte oskäligt mycket på grund av
förändringen i grunderna för fastställandet av finansieringen.
Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2022
för att täcka sådana kostnader för avgiftsfri utbildning som hänför sig till den utvidgade läroplikten.
Ministeriet anser att de läromedels- och materialkostnader som avgiftsfri utbildning orsakar för
utbildningsanordnaren inte är avsevärt högre än de genomsnittliga kostnaderna.
9. Helsingfors stad
Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för
2022 för ordnande av utbildning av förare inom stadsspårtrafiken. Den prestationsbaserade
finansieringen för denna utbildning avviker avsevärt från kostnaderna för utbildningen, men ministeriet
anser att utbildningsanordnaren kan ordna utbildningen i fråga inom ramen för den helhetsfinansiering
som beviljats den, eftersom utbildningens volym är marginell i förhållande till anordnarens storlek.
10. Hyria koulutus Oy
Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2022
för ordnande av utbildning inom byggbranschen. Kostnaderna för utbildningarna i fråga har beaktats i
finansieringen.
11. Hämeen ammatti-instituutti Oy
Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte bevilja den höjning av basfinansieringen för 2022 som
utbildningsanordnaren ansökt om genom att hänvisa till en oskäligt stor förändring på en gång i
finansieringsnivån som orsakas av ändringar i grunderna för fastställandet av finansieringen.
Utbildningsanordnarens kalkylbaserade finansieringsnivå förändras inte oskäligt mycket på grund av
förändringen i grunderna för fastställandet av finansieringen.
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12. Itä-Karjalan Kansanopistoseura ry
Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte bevilja den höjning av basfinansieringen för 2022 som
utbildningsanordnaren ansökt om genom att hänvisa till en oskäligt stor förändring på en gång i
finansieringsnivån som orsakas av ändringar i grunderna för fastställandet av finansieringen.
Utbildningsanordnarens kalkylbaserade finansieringsnivå förändras inte oskäligt mycket på grund av
förändringen i grunderna för fastställandet av finansieringen.
Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2022
för att täcka sådana kostnader för avgiftsfri utbildning som hänför sig till den utvidgade läroplikten.
Ministeriet anser att de läromedels- och materialkostnader som avgiftsfri utbildning orsakar för
utbildningsanordnaren inte är avsevärt högre än de genomsnittliga kostnaderna. Höjning av
basfinansieringen efter prövning beviljas inte för inkvarteringskostnader för utbildning som ordnas i
internatform, som finansieras genom en separat viktkoefficient som påverkar profilkoefficienten.
13. Samkommunen för utbildning Järviseutu
Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2022
för att täcka sådana kostnader för avgiftsfri utbildning som hänför sig till den utvidgade läroplikten.
Utbildningsanordnaren är en branschövergripande anordnare där de olika utbildningsområdenas
läromedels- och materialkostnader jämnas ut till genomsnittliga kostnader och täcks via
höjningskoefficienten för läroplikt.
14. Kellosepäntaidon Edistämissäätiö sr
Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2022
för ordnande av utbildning inom konstindustribranschen. Kostnaderna för utbildningen i fråga har beaktats
i finansieringen.
Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte bevilja den höjning av basfinansieringen för 2022 som
utbildningsanordnaren ansökt om genom att hänvisa till sin helhetsekonomiska situation.
Utbildningsanordnarens kalkylbaserade finansiering sjunker inte jämfört med föregående års finansiering
som beviljats utifrån ett egentligt prestationsbeslut.
15. Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte bevilja den höjning av basfinansieringen för 2022 som
utbildningsanordnaren ansökt om genom att hänvisa till en oskäligt stor förändring på en gång i
finansieringsnivån som orsakas av ändringar i grunderna för fastställandet av finansieringen.
Utbildningsanordnarens kalkylbaserade finansieringsnivå förändras inte oskäligt mycket på grund av
förändringen i grunderna för fastställandet av finansieringen.
Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte bevilja den höjning av basfinansieringen för 2022 som
utbildningsanordnaren ansökt om genom att hänvisa till sin helhetsekonomiska situation.
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Utbildningsanordnarens kalkylbaserade finansiering sjunker inte i betydande grad jämfört med föregående
års finansiering som beviljats utifrån ett egentligt prestationsbeslut.
16. Kiipulasäätiö sr
Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2022
för ordnande av utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv. Kostnaderna för utbildningen i
fråga har beaktats i finansieringen.
17. Kisakalliosäätiö sr
Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte bevilja den höjning av basfinansieringen för 2022 som
utbildningsanordnaren ansökt om genom att hänvisa till en oskäligt stor förändring på en gång i
finansieringsnivån som orsakas av ändringar i grunderna för fastställandet av finansieringen.
Utbildningsanordnarens kalkylbaserade finansieringsnivå förändras inte oskäligt mycket på grund av
förändringen i grunderna för fastställandet av finansieringen.
18. KONE Hissit Oy
Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte bevilja den höjning av basfinansieringen för 2022 som
utbildningsanordnaren ansökt om genom att hänvisa till en oskäligt stor förändring på en gång i
finansieringsnivån som orsakas av ändringar i grunderna för fastställandet av finansieringen.
Utbildningsanordnarens kalkylbaserade finansieringsnivå förändras inte oskäligt mycket på grund av
förändringen i grunderna för fastställandet av finansieringen.
19. Kotka-Fredrikshamnregionens samkommun för utbildning
Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2022
för ordnande av utbildning inom byggbranschen. Kostnaderna för utbildningen i fråga har beaktats i
finansieringen.
20. Koulutuskuntayhtymä Brahe
Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte bevilja den höjning av basfinansieringen för 2022 som
utbildningsanordnaren ansökt om genom att hänvisa till en oskäligt stor förändring på en gång i
finansieringsnivån som orsakas av ändringar i grunderna för fastställandet av finansieringen.
Utbildningsanordnarens kalkylbaserade finansieringsnivå förändras inte oskäligt mycket på grund av
förändringen i grunderna för fastställandet av finansieringen.
21. Kouvolan Ammattiopisto Oy
Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har
undervisnings- och kulturministeriet på basis av utbildningsanordnarens ansökan beslutat att höja
basfinansieringen för 2022 för att trygga anordnarens ekonomiska förutsättningar. Storleken på höjningen
efter prövning anges i bilaga 3 (kolumnerna 1–5 i tabellen) till beslutet. Ministeriet beviljar höjning efter
prövning för att trygga ordnandet av utbildning inriktad på grundexamen i flygplansmekanik. Den
prestationsbaserade finansieringen för denna utbildning avviker avsevärt från kostnaderna för
utbildningen.
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22. Kuopion Konservatorion kannatusyhdistys r.y.
Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har
undervisnings- och kulturministeriet på basis av utbildningsanordnarens ansökan beslutat att höja
basfinansieringen för 2022 för att trygga anordnarens ekonomiska förutsättningar. Storleken på höjningen
efter prövning anges i bilaga 3 (kolumnerna 1–5 i tabellen) till beslutet. Ministeriet beviljar höjning efter
prövning för att kompensera en oskäligt stor förändring på en gång i anordnarens kalkylbaserade
finansieringsnivå som beror exempelvis på ändringar i grunderna för fastställande av finansieringen.
Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte bevilja den höjning av basfinansieringen för 2022 som
utbildningsanordnaren ansökt om genom att hänvisa till sin helhetsekonomiska situation.
Utbildningsanordnaren uppger inte i sin ansökan att dess verksamhet skulle äventyras utan en höjning efter
prövning.
23. Kvarnen samkommun
Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2022
för ordnande av utbildning inom naturbranschen. Kostnaderna för utbildningen i fråga har beaktats i
finansieringen.
24. Samkommunen för utbildning i Sydvästra Tavastland
Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har
undervisnings- och kulturministeriet på basis av utbildningsanordnarens ansökan beslutat att höja
basfinansieringen för 2022 för att trygga anordnarens ekonomiska förutsättningar. Storleken på höjningen
efter prövning anges i bilaga 3 (kolumnerna 1–5 i tabellen) till beslutet. Ministeriet beviljar höjning efter
prövning för att trygga ordnandet av utbildning inriktad på yrkesexamen i husbyggnad, förande av
tornkran. Den prestationsbaserade finansieringen för denna utbildning avviker avsevärt från kostnaderna
för utbildningen. I finansieringssystemet kan man inte fastställa en viktkoefficient för helheter som är
mindre än ett kompetensområde. För den mycket dyra utbildningen i fråga finns därmed ingen lämplig
viktkoefficient.
25. Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har
undervisnings- och kulturministeriet på basis av utbildningsanordnarens ansökan beslutat att höja
basfinansieringen för 2022 för att trygga anordnarens ekonomiska förutsättningar. Storleken på höjningen
efter prövning anges i bilaga 3 (kolumnerna 1–5 i tabellen) till beslutet. Ministeriet beviljar höjning efter
prövning för att trygga ordnandet av utbildning inriktad på grundexamen i flygplansmekanik. Den
prestationsbaserade finansieringen för denna utbildning avviker avsevärt från kostnaderna för
utbildningen.
26. Meyer Turku Oy
Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte bevilja den höjning av basfinansieringen för 2022 som
utbildningsanordnaren ansökt om genom att hänvisa till en oskäligt stor förändring på en gång i
finansieringsnivån som orsakas av ändringar i grunderna för fastställandet av finansieringen.
Utbildningsanordnarens kalkylbaserade finansieringsnivå förändras inte oskäligt mycket på grund av
förändringen i grunderna för fastställandet av finansieringen.
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27. Optima samkommun
Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte bevilja den höjning av basfinansieringen för 2022 som
utbildningsanordnaren ansökt om genom att hänvisa till en oskäligt stor förändring på en gång i
finansieringsnivån som orsakas av ändringar i grunderna för fastställandet av finansieringen.
Utbildningsanordnarens kalkylbaserade finansieringsnivå förändras inte oskäligt mycket på grund av
förändringen i grunderna för fastställandet av finansieringen.
Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2022
för att täcka sådana kostnader för avgiftsfri utbildning som hänför sig till den utvidgade läroplikten.
Utbildningsanordnaren är en branschövergripande anordnare där de olika utbildningsområdenas
läromedels- och materialkostnader jämnas ut till genomsnittliga kostnader och täcks via
höjningskoefficienten för läroplikt. Utbildningsanordnaren har i sin ansökan inte lagt fram en redogörelse
om att dessa kostnader skulle vara betydligt högre i utbildning för studerande som behöver krävande
särskilt stöd.
Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2022
för ordnande av utbildning för studerande som behöver krävande särskilt stöd. Kostnaderna för utbildningen
i fråga har beaktats i finansieringen. Höjning efter prövning beviljas inte separat för ordnande av utbildning
med krävande särskilt stöd.
Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte bevilja den höjning av basfinansieringen för 2022 som
utbildningsanordnaren ansökt om genom att hänvisa till sin helhetsekonomiska situation.
Utbildningsanordnarens kalkylbaserade finansiering sjunker inte i betydande grad jämfört med föregående
års finansiering som beviljats utifrån ett egentligt prestationsbeslut.
28. Paasikiviopistoyhdistys r.y.
Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2022
för att täcka sådana kostnader för avgiftsfri utbildning som hänför sig till den utvidgade läroplikten. Även
om utbildningsanordnaren i sin ansökan visar att den till sin profil är en tydligt specialiserad anordnare, för
vilken läromedels- och materialkostnaderna för avgiftsfri utbildning är betydligt högre än genomsnittet per
examen, är det totala eurobeloppet för de kostnader som överskrider genomsnittskostnaderna litet, när
man beaktar utbildningsanordnarens låga antal läropliktiga studerande.
29. Löntagarnas utbildningsstiftelse sr
Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte bevilja den höjning av basfinansieringen för 2022 som
utbildningsanordnaren ansökt om genom att hänvisa till en oskäligt stor förändring på en gång i
finansieringsnivån som orsakas av ändringar i grunderna för fastställandet av finansieringen.
Utbildningsanordnarens kalkylbaserade finansieringsnivå förändras inte oskäligt mycket på grund av
förändringen i grunderna för fastställandet av finansieringen.
30. Pop & Jazz Konservatorion Säätiö sr
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Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte bevilja den höjning av basfinansieringen för 2022 som
utbildningsanordnaren ansökt om genom att hänvisa till sin helhetsekonomiska situation.
Utbildningsanordnarens kalkylbaserade finansiering sjunker inte i betydande grad jämfört med föregående
års finansiering som beviljats utifrån ett egentligt prestationsbeslut.
31. Portaanpää ry
Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2022
för att täcka sådana kostnader för avgiftsfri utbildning som hänför sig till den utvidgade läroplikten.
Ministeriet anser att de läromedels- och materialkostnader som avgiftsfri utbildning orsakar för
utbildningsanordnaren inte är avsevärt högre än de genomsnittliga kostnaderna.
32. Raahen Porvari- ja Kauppakoulurahasto sr
Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2022
för ordnande av utbildning inom informations- och kommunikationsteknikbranschen. Kostnaderna för
utbildningen i fråga har beaktats i finansieringen.
33. Samkommunen för utbildning i Rovaniemi
Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har
undervisnings- och kulturministeriet på basis av utbildningsanordnarens ansökan beslutat att höja
basfinansieringen för 2022 för att trygga anordnarens ekonomiska förutsättningar. Storleken på höjningen
efter prövning anges i bilaga 3 (kolumnerna 1–5 i tabellen) till beslutet. Ministeriet beviljar höjning efter
prövning för att trygga ordnandet av utbildning inriktad på grundexamen i flygplansmekanik. Den
prestationsbaserade finansieringen för denna utbildning avviker avsevärt från kostnaderna för
utbildningen.
Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte bevilja den höjning av basfinansieringen för 2022 som
utbildningsanordnaren ansökt om genom att hänvisa till en oskäligt stor förändring på en gång i
finansieringsnivån som orsakas av ändringar i grunderna för fastställandet av finansieringen.
Utbildningsanordnarens kalkylbaserade finansieringsnivå förändras inte oskäligt mycket på grund av
förändringen i grunderna för fastställandet av finansieringen.
34. SASKY Samkommunen
Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har
undervisnings- och kulturministeriet på basis av utbildningsanordnarens ansökan beslutat att höja
basfinansieringen för 2022 för att trygga anordnarens ekonomiska förutsättningar. Storleken på höjningen
efter prövning anges i bilaga 3 (kolumnerna 1–5 i tabellen) till beslutet. Ministeriet beviljar höjning efter
prövning för att trygga ordnandet av utbildning inriktad på grundexamen i flygplansmekanik och utbildning
inriktad på yrkesexamen i flygplansteknik. Den prestationsbaserade finansieringen för denna utbildning
avviker avsevärt från kostnaderna för utbildningen.
Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2022
för ordnande av utbildning som handleder för examensutbildning. Kostnaderna för utbildningen i fråga har
beaktats i finansieringen.
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Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte bevilja den höjning av basfinansieringen för 2022 som
utbildningsanordnaren ansökt om genom att hänvisa till en oskäligt stor förändring på en gång i
finansieringsnivån som orsakas av ändringar i grunderna för fastställandet av finansieringen.
Utbildningsanordnarens kalkylbaserade finansieringsnivå förändras inte oskäligt mycket på grund av
förändringen i grunderna för fastställandet av finansieringen.
35. Samkommunen för utbildning i Savolax
Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har
undervisnings- och kulturministeriet på basis av utbildningsanordnarens ansökan beslutat att höja
basfinansieringen för 2022 för att trygga anordnarens ekonomiska förutsättningar. Storleken på höjningen
efter prövning anges i bilaga 3 (kolumnerna 1–5 i tabellen) till beslutet. Ministeriet beviljar höjning efter
prövning för att trygga ordnandet av utbildning inriktad på grundexamen i flygplansmekanik. Den
prestationsbaserade finansieringen för denna utbildning avviker avsevärt från kostnaderna för
utbildningen.
Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2022
för att täcka sådana kostnader för avgiftsfri utbildning som hänför sig till den utvidgade läroplikten.
Utbildningsanordnaren är en branschövergripande anordnare där de olika utbildningsområdenas
läromedels- och materialkostnader jämnas ut till genomsnittliga kostnader och täcks via
höjningskoefficienten för läroplikt. Höjning av basfinansieringen efter prövning beviljas inte på grund av
kostnader som beror på en ökning av antalet studerande, eftersom dessa täcks av den prestationsbaserade
finansieringen.
Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2022
för ordnande av utbildning inom logistikbranschen. Kostnaderna för utbildningen i fråga har beaktats i
finansieringen.
36. Suomen Diakoniaopisto - SDO Oy
Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte bevilja den höjning av basfinansieringen för 2022 som
utbildningsanordnaren ansökt om genom att hänvisa till en oskäligt stor förändring på en gång i
finansieringsnivån som orsakas av ändringar i grunderna för fastställandet av finansieringen.
Utbildningsanordnarens kalkylbaserade finansieringsnivå förändras inte oskäligt mycket på grund av
förändringen i grunderna för fastställandet av finansieringen.
37. Suomen Ilmailuopisto Oy
Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har
undervisnings- och kulturministeriet på basis av utbildningsanordnarens ansökan beslutat att höja
basfinansieringen för 2022 för att trygga anordnarens ekonomiska förutsättningar. Storleken på höjningen
efter prövning anges i bilaga 3 (kolumnerna 1–5 i tabellen) till beslutet. Ministeriet beviljar höjning efter
prövning för anordnandet av sådan utbildning som har en särskilt dyr kostnadsstruktur. Utbildningen är
sådan utbildning som förbereder för yrkesuppgifter som avses i 8 § 2 mom. i lagen om yrkesutbildning
(pilot- och helikopterpilotbildning). På grund av utbildningens särskilda karaktär finns ingen lämplig
viktkoefficient för den.
38. Finlands nationalopera och -balett sr
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Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har
undervisnings- och kulturministeriet på basis av utbildningsanordnarens ansökan beslutat att höja
basfinansieringen för 2022 för att trygga anordnarens ekonomiska förutsättningar. Storleken på höjningen
efter prövning anges i bilaga 3 (kolumnerna 1–5 i tabellen) till beslutet. Ministeriet beviljar höjning efter
prövning för ordnande av sådan utbildning (grundexamen i dans, klassisk balett) som har en särskilt dyr
kostnadsstruktur. På grund av utbildningens särskilda karaktär finns ingen lämplig viktkoefficient för den.
39. Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy
Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har
undervisnings- och kulturministeriet på basis av utbildningsanordnarens ansökan beslutat att höja
basfinansieringen för 2022 för att trygga anordnarens ekonomiska förutsättningar. Storleken på höjningen
efter prövning anges i bilaga 3 (kolumnerna 1–5 i tabellen) till beslutet. Ministeriet beviljar höjning efter
prövning för att kompensera en oskäligt stor förändring på en gång i anordnarens kalkylbaserade
finansieringsnivå som beror exempelvis på ändringar i grunderna för fastställande av finansieringen.
40. Suupohjan Koulutuskuntayhtymä
Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2022
för att täcka sådana kostnader för avgiftsfri utbildning som hänför sig till den utvidgade läroplikten.
Utbildningsanordnaren är en branschövergripande anordnare där de olika utbildningsområdenas
läromedels- och materialkostnader jämnas ut till genomsnittliga kostnader och täcks via
höjningskoefficienten för läroplikt.
41. Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab
Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte bevilja den höjning av basfinansieringen för 2022 som
utbildningsanordnaren ansökt om genom att hänvisa till sin helhetsekonomiska situation.
Utbildningsanordnarens kalkylbaserade finansiering sjunker inte jämfört med föregående års finansiering
som beviljats utifrån ett egentligt prestationsbeslut.
42. Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur
Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte bevilja den höjning av basfinansieringen för 2022 som
utbildningsanordnaren ansökt om genom att hänvisa till en oskäligt stor förändring på en gång i
finansieringsnivån som orsakas av ändringar i grunderna för fastställandet av finansieringen.
Utbildningsanordnarens kalkylbaserade finansieringsnivå förändras inte oskäligt mycket på grund av
förändringen i grunderna för fastställandet av finansieringen.
43. Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr
Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har
undervisnings- och kulturministeriet på basis av utbildningsanordnarens ansökan beslutat att höja
basfinansieringen för 2022 för att trygga anordnarens ekonomiska förutsättningar. Storleken på höjningen
efter prövning anges i bilaga 3 (kolumnerna 1–5 i tabellen) till beslutet. Ministeriet beviljar höjning efter
prövning för att trygga ordnandet av utbildning inriktad på specialyrkesexamen i rättstolkning. Den
prestationsbaserade finansieringen för denna utbildning avviker avsevärt från kostnaderna för
utbildningen.
44. Tammerfors stad
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Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har
undervisnings- och kulturministeriet på basis av utbildningsanordnarens ansökan beslutat att höja
basfinansieringen för 2022 för att trygga anordnarens ekonomiska förutsättningar. Storleken på höjningen
efter prövning anges i bilaga 3 (kolumnerna 1–5 i tabellen) till beslutet. Ministeriet beviljar höjning efter
prövning för att trygga ordnandet av utbildning inriktad på grundexamen i flygplansmekanik. Den
prestationsbaserade finansieringen för denna utbildning avviker avsevärt från kostnaderna för
utbildningen.
45. Tampereen Musiikkiopiston Säätiö sr
Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har
undervisnings- och kulturministeriet på basis av utbildningsanordnarens ansökan beslutat att höja
basfinansieringen för 2022 för att trygga anordnarens ekonomiska förutsättningar. Storleken på höjningen
efter prövning anges i bilaga 3 (kolumnerna 1–5 i tabellen) till beslutet. Ministeriet beviljar höjning efter
prövning för att kompensera en oskäligt stor förändring på en gång i anordnarens kalkylbaserade
finansieringsnivå som beror exempelvis på ändringar i grunderna för fastställande av finansieringen.
Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2022
för ordnande av utbildning inom dans. Kostnaderna för utbildningen i fråga har beaktats i finansieringen.
46. Turun Aikuiskoulutussäätiö sr
Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har
undervisnings- och kulturministeriet på basis av utbildningsanordnarens ansökan beslutat att höja
basfinansieringen för 2022 för att trygga anordnarens ekonomiska förutsättningar. Storleken på höjningen
efter prövning anges i bilaga 3 (kolumnerna 1–5 i tabellen) till beslutet. Ministeriet beviljar höjning efter
prövning för att trygga ordnandet av utbildning inriktad på yrkesexamen i husbyggnad, förande av
tornkran. Den prestationsbaserade finansieringen för denna utbildning avviker avsevärt från kostnaderna
för utbildningen. I finansieringssystemet kan man inte fastställa en viktkoefficient för helheter som är
mindre än ett kompetensområde. För den mycket dyra utbildningen i fråga finns därmed ingen lämplig
viktkoefficient.
47. Turun musiikinopetus Oy
Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har
undervisnings- och kulturministeriet på basis av utbildningsanordnarens ansökan beslutat att höja
basfinansieringen för 2022 för att trygga anordnarens ekonomiska förutsättningar. Storleken på höjningen
efter prövning anges i bilaga 3 (kolumnerna 1–5 i tabellen) till beslutet. Ministeriet beviljar höjning efter
prövning för att kompensera en oskäligt stor förändring på en gång i anordnarens kalkylbaserade
finansieringsnivå som beror exempelvis på ändringar i grunderna för fastställande av finansieringen.
48. Arbetseffektivitetsföreningen rf
Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har
undervisnings- och kulturministeriet på basis av utbildningsanordnarens ansökan beslutat att höja
basfinansieringen för 2022 för att trygga anordnarens ekonomiska förutsättningar. Storleken på höjningen
efter prövning anges i bilaga 3 (kolumnerna 1–5 i tabellen) till beslutet. Ministeriet beviljar höjning efter
prövning för att trygga ordnandet av utbildning inriktad på yrkesexamen i husbyggnad, förande av
tornkran. Den prestationsbaserade finansieringen för denna utbildning avviker avsevärt från kostnaderna
för utbildningen. I finansieringssystemet kan man inte fastställa en viktkoefficient för helheter som är
mindre än ett kompetensområde. För den mycket dyra utbildningen i fråga finns därmed ingen lämplig
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viktkoefficient. Ministeriet beviljar också höjning efter prövning för att trygga ordnandet av utbildning
inriktad på yrkesexamen inom markanläggningsbranschen, fordonskrantransport. Den prestationsbaserade
finansieringen för denna utbildning avviker avsevärt från kostnaderna för utbildningen.
Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte bevilja den höjning av basfinansieringen för 2022 som
utbildningsanordnaren ansökt om genom att hänvisa till en oskäligt stor förändring på en gång i
finansieringsnivån som orsakas av ändringar i grunderna för fastställandet av finansieringen.
Utbildningsanordnarens kalkylbaserade finansieringsnivå förändras inte oskäligt mycket på grund av
förändringen i grunderna för fastställandet av finansieringen.
Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2022
för att täcka sådana kostnader för avgiftsfri utbildning som hänför sig till den utvidgade läroplikten.
Utbildningsanordnaren är en branschövergripande anordnare där de olika utbildningsområdenas
läromedels- och materialkostnader jämnas ut till genomsnittliga kostnader och täcks via
höjningskoefficienten för läroplikt. Höjning av basfinansieringen efter prövning beviljas inte på grund av
kostnader som beror på en ökning av antalet studerande, eftersom dessa täcks av den prestationsbaserade
finansieringen.
49. Vanda stad
Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har
undervisnings- och kulturministeriet på basis av utbildningsanordnarens ansökan beslutat att höja
basfinansieringen för 2022 för att trygga anordnarens ekonomiska förutsättningar. Storleken på höjningen
efter prövning anges i bilaga 3 (kolumnerna 1–5 i tabellen) till beslutet. Ministeriet beviljar höjning efter
prövning för att trygga ordnandet av utbildning inriktad på grundexamen i flygplansmekanik. Den
prestationsbaserade finansieringen för denna utbildning avviker avsevärt från kostnaderna för
utbildningen.
Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2022
för ordnande av utbildning inom logistikbranschen. Kostnaderna för utbildningen i fråga har beaktats i
finansieringen.
50. Samkommunen för utbildning i Övre Savolax
Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte bevilja den höjning av basfinansieringen för 2022 som
utbildningsanordnaren ansökt om genom att hänvisa till en oskäligt stor förändring på en gång i
finansieringsnivån som orsakas av ändringar i grunderna för fastställandet av finansieringen.
Utbildningsanordnarens kalkylbaserade finansieringsnivå förändras inte oskäligt mycket på grund av
förändringen i grunderna för fastställandet av finansieringen.
Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2022
för att täcka sådana kostnader för avgiftsfri utbildning som hänför sig till den utvidgade läroplikten.
Utbildningsanordnaren är en branschövergripande anordnare där de olika utbildningsområdenas
läromedels- och materialkostnader jämnas ut till genomsnittliga kostnader och täcks via
höjningskoefficienten för läroplikt.
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Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2022
för ordnande av utbildning inom bilbranschen, jordbruksbranschen eller byggbranschen. Kostnaderna för
utbildningarna i fråga har beaktats i finansieringen.

