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Anordnare av yrkesutbildning  
  

 

Beslut om den basfinansiering som sparats för att fördelas under finansåret 
för anställning av lärare och handledare samt för stödåtgärder för 
undervisning och handledning samt för försöket med att revidera grunderna 
för bestämmande av utbildningsersättningen för läroavtalsutbildning (första 
tilläggsprestationsbeslutet 2022) 
 

Ansökningsförfarande och finansiering som beviljas 

Undervisnings- och kulturministeriet skickade 18.2.2022 ett brev till utbildningsanordnare om 
ansökan om tilläggsfinansiering som beviljas genom det första tilläggsprestationsbeslutet för 
finansåret 2022 för anställning av lärare och handledare samt för försöket med att revidera 
grunderna för bestämmande av utbildningsersättningen för läroavtalsutbildning 
(VN/5431/2021). 
 
Ansökningstiden för båda tilläggsfinansieringarna var 21.2.2022–18.3.2022. Ansökan 
lämnades in av 115 utbildningsanordnare inom tidsfristen för tilläggsfinansiering för 
anställning av lärare och handledare samt för stödåtgärder för undervisning och handledning 
och av 73 utbildningsanordnare för tilläggsfinansiering för försöket med att revidera 
grunderna för bestämmande av utbildningsersättningen för läroavtalsutbildning. 
 

Beslut om tilläggsfinansiering som beviljas för anställning av lärare och handledare och 
för stödåtgärder för undervisning och handledning 

Beslut 

Undervisnings- och kulturministeriet beslutar om beviljandet av ett engångsanslag på 70 000 

000 euro som beslutats i statsbudgeten för år 2022 till utbildningsanordnare som en 

prövningsbaserad höjning av basfinansieringen såsom framgår av kolumn 1 i rapporten 

(bilaga 1) samt av de anordnarspecifika motiveringarna (bilaga 2), vilka bifogas beslutet. 

Motiveringar 

Enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009), nedan 
finansieringslagen, 10 § 3 mom. kan en del av eurobeloppet i basfinansieringen enligt 32 a 
§ sparas för att fördelas under finansåret för målinriktade studerandeår enligt 32 c §, 
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prövningsbaserade höjningar av basfinansieringen enligt 32 e § och för eventuella rättelser 
eller korrigeringar. 
 
Enligt finansieringslagen 32 a § 1 mom. är basfinansieringens andel 70 procent, den 
prestationsbaserade finansieringens andel 20 procent och genomslagsfinansieringens andel 
10 procent av det belopp som man får när man från anslaget för yrkesutbildning drar av det 
belopp för i budgeten fastställda tidsbundna tillägg som beviljas som i 32 e § avsedd höjning 
av basfinansieringen efter prövning samt det belopp för strategifinansiering som avses i 32 
h §. 
 
Enligt 32 e § i finansieringslagen kan den basfinansiering som beviljas utbildningsanordnare 

efter prövning höjas av särskilda skäl som hänför sig till utbildningsanordnarens verksamhet. 

Prövningsbaserad höjning kan av särskilda skäl beviljas även under finansåret. 

Undervisnings- och kulturministeriet fattar beslut om prövningsbaserad höjning efter 

ansökan. 

Beslutet grundas på behov och planer som utbildningsanordnarna anger i sina ansökningar 

vad gäller användningen av tilläggsanslaget samt på ministeriets prövning av behovet av 

tilläggsfinansiering. Tilläggsfinansieringen beviljas som en prövningsbaserad höjning av 

basfinansieringen såsom avses i finansieringslagen 32 e §. 

Tilläggsfinansieringen är avsedd att användas för anställning av nya lärare och handledare 

samt för att öka antalet undervisningstimmar för timlärare. Dessutom kan den användas för 

anställning av stödpersonal för undervisningen, varvid lärarnas arbetsinsats kan inriktas mer 

på undervisning. Med tilläggsfinansieringen kan man också fortsätta anställning av extra 

personal som anställts med tilläggsfinansiering som beviljats för motsvarande syfte tidigare. 

Användningen av tilläggsfinansieringen är inte bunden till det år då finansieringen beviljas.  

Målet med tilläggsfinansieringen är att för varje studerande säkerställa den undervisning, 

handledning och det stöd som denne behöver. Avsikten är att de resurser som är avsedda 

för att öka undervisningen och handledningen används så att de i synnerhet kan stödja 

sådana studerande som behöver mer stöd för sina studier. Ministeriet anser att det är 

ändamålsenligt att extra resurser inom undervisning och handledning i synnerhet inriktas på 

anordnande av utbildning för ungdomar som avslutat den grundläggande utbildningen, 

invandrare och vuxna med svaga grundläggande kunskaper. 

Utbildningsanordnare bör uppmärksamma följande frågor vid användningen av 

tilläggsfinansiering: 

- Tilläggsfinansieringen ska användas till sådan ökning av personalen genom vilken man 
ökar omfattningen av och kvaliteten på den undervisning och handledning som de 
studerande får. Stödpersonalen för undervisningen ska vara sådan att den gör det möjligt 
för lärare att fokusera sin arbetsinsats mer på undervisning. 

- Tilläggsfinansieringen är i första hand avsedd för anställning av undervisnings- och 
handledningspersonal eller för att öka undervisningstimmarna och i andra hand för 
anställning av annan stödpersonal inom undervisningen i enlighet med lagen om 
yrkesutbildning 118 § 2 mom. 

- Syftet med tilläggsfinansieringen är inte att utveckla eller producera digitala lärmiljöer 
eller annat undervisningsmaterial. Strategisk finansiering som beviljas 
utbildningsanordnare är avsedd för sådan utveckling. Tilläggsfinansieringen är inte heller 
avsedd för inköp av utrustning. 

- Utarbetandet och uppdateringen av en personlig utvecklingsplan för kunnandet och 
bedömningen av kunnandet samt utarbetandet av läroavtal och utbildningsavtal är 
uppgifter som i regel hör till lärarens ansvar och är inte enbart administrativa åtgärder. 
Det är inte ändamålsenligt att överföra dessa uppgifter från lärare till annan personal, 
t.ex. stödpersoner. 

- Utbildningsanordnaren kan ha egna handledare på arbetsplatserna, men den person 
innehar den egentliga rollen som arbetsplatshandledare ska ingå i arbetsplatsens 
personal. Tilläggsfinansieringen är inte heller avsedd för anställning av 
arbetsplatshandledare eller för att utbilda arbetsplatshandledare. Utbildningsanordnaren 
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kan inte heller själv utgöra arbetsplats för sina egna utbildnings- eller 
läroavtalsstuderande. 

- De direkta kostnaderna för studerandevård är i första hand kommunens ansvar, och till 
exempel kuratorer eller psykologer ska inte anställas med denna tilläggsfinansiering. 

- Utbildningsanordnaren får ha anställda vars arbetsuppgifter till en del hör till ett område 
utanför yrkesutbildningen, som till exempel utbildning inom fritt bildningsarbete. 
Användningen av tilläggsfinansiering som nu beviljas är avsedd att endast begränsas till 
yrkesutbildning, och utbildningsanordnaren täcker personernas andel av 
personalkostnaderna vad gäller andra uppgifter med annan finansiering. 

- Tilläggsfinansieringen är avsedd att allokeras till undervisning och handledning av 
nuvarande studerande, inte till exempel för att stödja studerande som avlagt examen 
eller för att säkerställa arbetsplatshandledarnas färdigheter. 

 

Beslut om tilläggsfinansiering som beviljas för försök att revidera 
utbildningsersättningen för läroavtalsutbildning 

 

Beslut 

Undervisnings- och kulturministeriet fattar beslut om beviljandet av ett engångsanslag på 5 

000 000 euro som beslutats i statsbudgeten för år 2022 till utbildningsanordnare som en 

prövningsbaserad höjning av basfinansieringen såsom framgår av kolumn 2 i rapporten 

(bilaga 1) samt av de anordnarspecifika motiveringarna (bilaga 3), vilka bifogas beslutet. 

Motiveringar 

Enligt finansieringslagen 10 § 3 mom. kan en del av eurobeloppet för basfinansiering enligt 
32 a § sparas för att fördelas under finansåret för målinriktade studerandeår som avses i 32 
c §, behovsprövade höjningar av basfinansieringen enligt 32 e § och för eventuella rättelser 
och korrigeringar. 
 
Enligt finansieringslagen 32 a § 1 mom. är basfinansieringens andel 70 procent, den 
prestationsbaserade finansieringens andel 20 procent och genomslagsfinansieringens andel 
10 procent av det belopp som man får när man från anslaget för yrkesutbildning drar av det 
belopp för i budgeten fastställda tidsbundna tillägg som beviljas som i 32 e § avsedd höjning 
av basfinansieringen efter prövning samt det belopp för strategifinansiering som avses i 32 
h §. 
 
Enligt 32 e § i finansieringslagen kan den basfinansiering som beviljas utbildningsanordnare 

efter prövning höjas av särskilda skäl som hänför sig till utbildningsanordnarens verksamhet. 

Prövningsbaserad höjning kan av särskilda skäl beviljas även under finansåret. 

Undervisnings- och kulturministeriet fattar beslut om prövningsbaserad höjning efter 

ansökan. 

Beslutet grundas på behov och planer som utbildningsanordnarna anger i sina ansökningar 
vad gäller användningen av tilläggsanslaget samt på ministeriets prövning av behovet av 
tilläggsfinansiering. Tilläggsfinansieringen beviljas som en prövningsbaserad höjning av 
basfinansieringen såsom avses i finansieringslagen 32 e §. 
 
I den temporärt ändrade 19 § i statsrådets förordning om yrkesutbildning (673/2017) 
föreskrivs att om en studerande som studerar för en yrkesinriktad grundexamen den dag då 
läroavtalsutbildningen påbörjas är under 20 år och som inte har avlagt examen i den mening 
som avses i lagen om studentexamen (502/2019) eller i lagen om yrkesutbildning eller 
motsvarande utbildningar som utförts på Åland eller utomlands, ska detta beaktas som en 
kostnadshöjande faktor vid bedömningen av kostnaderna. Denna bestämmelse gäller i den 
temporärt ändrade formen 1.1.2022–31.12.2024 (1150/2021). 
 
Tilläggsfinansieringen är avsedd att användas i de situationer som avses i 19 § i statsrådets 
förordning om yrkesutbildning som gäller temporärt, dvs. extra kostnader som en högre 
utbildningsersättning orsakar för arbetsgivaren av en läroavtalsstuderande under 20 år som 
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utför en yrkesinriktad grundexamen utan examen på andra stadiet. Användningen av 
tilläggsfinansieringen är inte bunden till det år då finansieringen beviljas. 
 
 

Tillämpliga bestämmelser 

Lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) 10 § 3 mom., 32 

a § och 32 e § 

Statsrådets förordning om yrkesutbildning (673/2017) 19 § 

Sökande av ändring 

Ändring i detta beslut får inte sökas genom besvär. Bestämmelser om besvärsförbud finns i 
60 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet. Den som är missnöjd 
med detta beslut kan skriftligen yrka på rättelse av det hos undervisnings- och 
kulturministeriet inom tre månader efter att ha fått del av beslutet. Av bifogad 
omprövningsbegäran framgår hur man ska gå tillväga när man yrkar på rättelse (bilaga 4). 
 
 

Ytterligare 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. Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland) tfn 
02953 30166,  fornamn.efternamn@gov.fi 
 
Undervisningsråd Jukka Lehtinen (Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Birkaland, 
Egentliga Finland och Satakunta), tfn 02953 30183,  fornamn.efternamn@gov.fi 

 
Undervisningsråd Mari Pastila-Eklund (Södra Österbotten, Österbotten, Mellersta 
Österbotten och Mellersta Finland), tfn 02953 30249, fornamn.efternamn@gov.fi 
 
Undervisningsråd Kari Korhonen, tfn 02953 30162, fornamn.efternamn@gov.fi 
 
Undervisningsråd Tarja Olenius, tfn 02953 30237, fornamn.efternamn@gov.fi 
 
Sakkunnig Johannes Peltola, tfn 02953 30292,  fornamn.efternamn@gov.fi 
 

Undervisningsminister Li Andersson 

Överdirektör Petri Lempinen  

Bilagor Bifogad rapport till det första beslutet om tilläggsprestationer inom yrkesutbildning 
för 2022 (bilaga 1) 
Motiveringar för höjningar enligt prövning, tilläggsfinansiering som beviljas för 
anställning av lärare och handledare samt för stödåtgärder för undervisning och 
handledning (bilaga 2) 
Motiveringar för höjningar enligt prövning, tilläggsfinansiering som beviljas för försök 
att revidera utbildningsersättningen för läroavtalsutbildning (bilaga 3) 
Anvisning om begäran om omprövning dnr 8/091/2019 (bilaga 4) 
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