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Anordnare av yrkesutbildning  

 

Ansökan om tilläggsfinansiering som beviljas genom det första 
tilläggsprestationsbeslutet 2023 för försöket med att revidera 
grunderna för bestämmande av utbildningsersättningen för 
läroavtalsutbildning 

 

Detta brev ger anvisningar till anordnare av utbildning om ansökan om tilläggsfinansiering (5 miljoner 
euro) 2023 för försöket med att revidera grunderna för bestämmande av utbildningsersättningen för 
läroavtalsutbildningen. Tilläggsfinansieringen beviljas genom det första tilläggsprestationsbeslutet 
2023 som en prövningsbaserad höjning av basfinansieringen. 

 

1. Tilläggsfinansiering för försöket med att revidera utbildningsersättningen 
för läroavtalsutbildning 
Enligt regeringens halvtidsöversyn (29 april 2021) ska  grunderna för bestämmande av utbildningser-
sättningen för läroavtalsutbildning revideras för att stödja de ungas utbildning och sysselsättning. Ett 
treårigt försök genomförs för att följa upp hur riktandet av utbildningsersättningen påverkar antalet 
unga läroavtalsstuderande under 20 år utan examen på andra stadiet. För försöket har det reserve-
rats en årlig tilläggsfinansiering på 5 miljoner euro för 2022–2024. Tilläggsfinansieringen för 2022 be-
viljades utbildningsanordnarna genom det första prestationsbeslutet 2022 av den 28 april 2022 
(VN/5431/2022). 

I 19 § i statsrådets förordning (673/2017) föreskrivs om grunderna för bestämmande av utbildnings-
ersättningen för läroavtalsutbildning. Genom förordning av statsrådet (OKM/2021/92) ändrades be-
stämmelsen temporärt för tiden den 1 januari 2022–31 december 2024 så att om en studerande som 
avlägger yrkesinriktad grundexamen den dag läroavtalet börjar inte har fyllt 20 år och inte har avlagt 
examen på andra stadiet, ska detta beaktas som förhöjande faktor vid bedömningen av utbildnings-
ersättningen som betalas till arbetsgivaren. 

Utbildningsersättningarna ingår i den statsandelsfinansiering för yrkesutbildning som beviljas utbild-
ningsanordnarna. Avsikten är att arbetsgivaren under försökstiden i regel ska få större utbildningser-
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sättning för en läroavtalsstuderande under 20 år som saknar examen på andra stadiet och som av-
lägger en yrkesinriktad grundexamen än för andra läroavtalsstuderande. Utbildningsanordnarna ska 
särskilt beakta målgruppen när de avtalar om hur utbildningsersättningen bestäms mellan utbild-
ningsanordnaren och arbetsgivaren i avtalet om ordnande av läroavtalsutbildning. Avsikten är dock 
inte att sänka nivån på de utbildningsersättningar som betalas till arbetsgivare för andra läroavtals-
studerande. 

Tilläggsfinansieringens användningsändamål och förutsättningarna för beviljande av den  

Den tilläggsfinansiering som beviljas utbildningsanordnare för försöket med att revidera utbildnings-
ersättningen för läroavtalsutbildning är avsedd att användas för de merkostnader som orsakas ar-
betsgivaren av den större utbildningsersättning som betalas till en arbetsgivare för en läroavtalsstu-
derande under 20 år som saknar examen på andra stadiet och som avlägger yrkesinriktad grundexa-
men. Användningen av tilläggsfinansieringen är inte begränsad till det år då finansieringen beviljas. 
Undervisnings- och kulturministeriet beviljar tilläggsfinansiering som reserverats för försöket som 
prövningsbaserad höjning av basfinansieringen till de utbildningsanordnare som har läroavtalsstu-
derande som hör till målgruppen. Finansieringen riktas till anordnarna på kalkylmässiga grunder uti-
från utfallsuppgifterna för året före det år som föregår finansåret. 

Enligt 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) kan den 
basfinansiering som beviljas utbildningsanordnare efter prövning höjas av särskilda skäl som hänför 
sig till utbildningsanordnarens verksamhet.  Ministeriet anser att villkoret för beviljande av tilläggsfi-
nansiering uppfylls om utbildningsanordnaren har studerande som hör till den målgrupp som fast-
ställts genom förordning av statsrådet och för vilka utbildningsanordnaren ska betala förhöjd utbild-
ningsersättning till arbetsgivaren. 

Enligt 32 e § kan höjning efter prövning av särskilda skäl beviljas även under finansåret.  Under det 
första försöksåret beviljas utbildningsanordnare tilläggsfinansiering först under finansåret genom ett 
tilläggsprestationsbeslut, för att det kalkylerade beviljningskriterium som används vid beslutsfattandet 
och den på det baserade exempelkalkylen över fördelningen av tilläggsfinansieringen per utbild-
ningsanordnare skulle kunna beredas så att de stöder ansökan till utbildningsanordnare. Av samma 
orsak beviljas tilläggsfinansieringen för 2023 under finansåret genom ett tilläggsprestationsbeslut. 
Avsikten är dock att tilläggsfinansieringen under försökets sista år beviljas utbildningsanordnarna re-
dan genom ett egentligt prestationsbeslut före finansårets början. 

Beviljande av tilläggsfinansiering åt utbildningsanordnaren i form av en behovsprövad höjning av 
basfinansieringen för försöket med att revidera grunderna för utbildningsersättningen för läroavtalsut-
bildning förutsätter att utbildningsanordnaren har ansökt om behovsprövad höjning för ändamålet i 
fråga. 

Kalkylerat kriterium för beviljande av tilläggsfinansiering 

Ministeriet har för avsikt att bevilja utbildningsanordnarna den tilläggsfinansiering som det beslutades 
om i budgeten för 2023 för försök med att förnya utbildningsersättningen för läroavtalsutbildning på 
motsvarande sätt som 2022 utifrån det kalkylmässiga kriteriet för beviljande som baserar sig på stat-
istiskt material. Det kalkylerade kriteriet för beviljande är utbildningsanordnarens andel av antalet nya 
studerande under 20 år som saknar examen efter grundskolan 

Som antal studerande används det genomsnittliga dagliga antalet under 20-åriga läroavtalsstu-
derande som avlägger grundexamen år 2021. Till läroavtalsstuderande under 20 år räknas de stu-
derande som har varit under 20 år när läroavtalsutbildningsperioden inleddes. Material som motsva-
rar det kalkylmässiga kriteriet har publicerats i Vipunen (Studerande som ligger till grund för tilläggsfi-
nansieringen för utbildningsersättningen enligt läroavtalet). 

Tilläggsfinansieringen är avsedd att användas endast till förhöjd utbildningsersättning för läroavtals-
studerande som saknar examen på andra stadiet. Eftersom endast ytterst få läroavtalsstuderande 
under 20 år som avlägger grundexamen har avlagt examen på andra stadiet, ansågs det inte nöd-
vändigt att beakta grundutbildningen för studerande vid beräkningen av kriterierna för beviljande. 

https://vipunen.fi/fi-fi/Raportit/Ammatillinen%20koulutus%20-%20rahoitusperusteet%20ja%20kustannukset%20-%20oppisopimuksen%20koulutuskorvaus.xlsb?Web=1
https://vipunen.fi/fi-fi/Raportit/Ammatillinen%20koulutus%20-%20rahoitusperusteet%20ja%20kustannukset%20-%20oppisopimuksen%20koulutuskorvaus.xlsb?Web=1
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Urvalet av material har gjorts utifrån uppgifterna i datalagret Koski som 30 september 2022. Om Ko-
ski-informationen för 2021 har uppdaterats efter detta beaktas inte detta i fördelningen av tilläggsfi-
nansiering. 

I bilagan anges per utbildningsanordnare det antal läroavtalsstuderande under 20 år som avlägger 
grundexamen som används när behovet av tilläggsfinansiering bedöms samt en riktgivande kalkyl 
med ovan nämnda viktningar gällande hur 5 miljoner euro skulle fördelas, enligt de angivna kriteri-
erna utan någon annan behovsprövning, på alla de utbildningsanordnare som hade studerande en-
ligt kriterierna för 2021 som påbörjade studier. 

Övrig prövning som inverkar på beviljande av tilläggsfinansiering eller dess nivå 

Undervisnings- och kulturministeriet har i princip inte för avsikt att utöver det kalkylmässiga bevilj-
ningskriteriet använda sig av någon annan prövning vid beslut om fördelningen per anordnare av den 
tilläggsfinansiering som beviljas för försök med att revidera utbildningsersättningen för läroavtalsut-
bildning. Till exempel på den grunden att utbildningsanordnarens antal läroavtalsstuderande som 
omfattas av målgrupp har varit större år 2022 än året innan, kan man inte avvika från det tilläggsfi-
nansieringsbelopp som det kalkylerade kriteriet medför. Ändringarna i antalet studerande mellan 
dessa år beaktas för alla utbildningsanordnare på ett jämlikt sätt i fördelningen av tilläggsfinansie-
ringen för 2024, när uppgifterna för 2022 används i kriterierna för beviljande. 

Vid behov kan ministeriet dock av grundad anledning avvika från den exemplariska kalkyl som pre-
senteras i bilagan vid fastställandet av tilläggsfinansiering per anordnare. 

Att ansöka om tilläggsfinansiering 

Tilläggsfinansiering för anställning av lärare och handledare samt för stödåtgärder för undervisning 
och handledning som beviljas som en behovsprövad höjning av basfinansieringen ansöks med en 
elektronisk ansökningsblankett som publiceras jämte mer detaljerade anvisningar på ministeriets 
webbplats den 1 februari 2023 http://okm.fi/lisasuoritepaatosten-valmistelu. 

Om utbildningsanordnaren anser att det kalkylmässiga sätt att fördela tilläggsfinansieringen som pre-
senteras i detta brev och dess bilaga är bra, ska den meddela på ansökningsblanketten att den an-
söker om den tilläggsfinansieringsandel som allokeras till den enligt de kriterier och viktningar som 
ministeriet framställt för att säkerställa tilläggsfinansiering för försöket med att revidera utbildningser-
sättningen för läroavtalsutbildning. Ansökningsförfarandet avviker från den vanliga ansökan om be-
hovsprövad höjning av basfinansieringen på så sätt att utbildningsanordnaren inte ansöker om be-
hovsprövad höjning av basfinansieringen till ett visst eurobelopp. Detta är viktigt ifall några av utbild-
ningsanordnarna inte kan beviljas det eurobelopp som de kalkylmässiga kriterierna ger på grund av 
saknande ansökan, vilket då i motsvarande grad ökar finansieringen som allokeras till de andra ut-
bildningsanordnarna. Om utbildningsanordnaren ansöker om behovsprövad höjning i form av ett ex-
akt eurobelopp, utgör detta ett tak för den tilläggsfinansiering som kan beviljas denna anordnare, 
även om beviljandet i övrigt baserar sig på de kalkylmässiga kriterierna. Om utbildningsanordnaren 
ansöker om tilläggsfinansiering enligt ovan nämnda behöver den inte separat motivera den finansie-
ringsandel som allokeras till den på basis av det kalkylmässiga kriteriet. 

Om utbildningsanordnaren ansöker om att få tilläggsfinansiering till ett belopp som avviker från mini-
steriets fördelningsförslag, söks tilläggsfinansiering till ett exakt eurobelopp, och detta måste motive-
ras särskilt. 

Uppföljning av användningen av tilläggsfinansieringen och dess genomslag 

Undervisnings- och kulturministeriet följer upp hur antalet läroavtalsstuderande under 20 år som sak-
nar examen på andra stadiet utvecklas i första hand utifrån de uppgifter som förts in i Koski-systemet 
samt utbildningsersättningarna för läroavtalsstuderande med hjälp av Utbildningsstyrelsens in-
samling av kostnadsuppgifter. Utvecklingen av mängden läroavtalsutbildning för målgruppen följs 
också upp med hjälp av eHOKS-uppgifter. Dessutom ska utbildningsanordnarna på ansökningsblan-
ketten uppge beloppet av de utbildningsersättningar som betalats under 2022. 

https://okm.fi/lisasuoritepaatosten-valmistelu
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Ministeriet kan också vid behov begära andra uppföljningsuppgifter av utbildningsanordnarna i sam-
band med ansökan om tilläggsfinansiering för 2024 samt efter det sista försöksåret genom en sepa-
rat enkät när ministeriet bedömer användningen av tilläggsfinansiering som ministeriet beviljat tidi-
gare och hur de förhöjda utbildningsersättningarna påverkar utvecklingen av antalet läroavtalsstu-
derande under 20 år som inte har examen på andra stadiet. 

2. Inlämnande av ansökningar och tidsplan för processen 
Tilläggsfinansiering för anställning av lärare och handledare samt för stödåtgärder för undervisning 
och handledning som beviljas som en behovsprövad höjning av basfinansieringen ansöks med en 
elektronisk ansökningsblankett som publiceras jämte mer detaljerade anvisningar på ministeriets 
webbplats den 1 februari 2023 http://okm.fi/lisasuoritepaatosten-valmistelu. 

Dessutom ska uppgifter som motsvarar innehållet på den elektroniska ansökningsblanketten sändas 
per e-post som en undertecknad och daterad handling till undervisnings- och kulturministeriets regi-
stratorskontor till adressen kirjaamo.okm@gov.fi. Den som undertecknar ansökan ska ha namnteck-
ningsrätt för sammanslutningen. 

Utbildningsanordnarna ska lämna in sin ansökan till undervisnings- och kulturministeriet senast den 
28 februari 2023. Ministeriet handlägger endast de ansökningar som lämnats in inom utsatt tid. 

Ministeriet har för avsikt att besluta om tilläggsfinansieringen före utgången av april. 

 

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), 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 

Specialsakkunnig Janne Savolainen (Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland), tfn 
02953 30187, fornamn.efternamn@gov.fi 

Undervisningsrådet Kari Korhonen, tfn 02953 30162, fornamn.efternamn@gov.fi 

Sakkunnig Johannes Peltola, tfn 02953 30292, fornamn.efternamn@gov.fi 

 

Direktör, ställföreträdare för överdirektören Tiina Silander 

Sakkunnig Johannes Peltola 

Bilagor Exempelkalkyl över hur tilläggsfinansieringen för försöket med att revidera utbildningsersätt-
ningen för läroavtalsutbildning bestäms på basis av ministeriets kalkylmässiga kriterium 
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Distribution Anordnare av yrkesutbildning 

 
För kännedom Akava 

Ammatillisen aikuiskoulutuksen johtajat ry 
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry 
Finlands näringsliv rf 
Elinkeinoelämän oppilaitokset EOL ry 
Kyrkostyrelsen/Kyrkans arbetsmarknadsverk 
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 
Justitieministeriet 
Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ rf 
Utbildningsstyrelsen 
Bildningsarbetsgivarna rf 
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry 
Ledare för Yrkesutbildningen i Finland rf 
Fackföreningarnas centralförbund i Finland FFC rf 
Finlands Folkhögskolförening rf 
Finlands konservatorieförbund rf 
Finlands Kommunförbund rf 
Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry 
Suomen Oppisopimusosaajat ry 
Företagarna i Finland rf 
Statistikcentralen 
Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf 
Arbets- och näringsministeriet 
Urheiluopistojen Yhdistys ry 
Finansministeriet 
Regionförvaltningsverken 
Närings-, trafik- och miljöcentralerna NTM 
Landskapsförbunden 
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