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Anordnare av yrkesutbildning

Förlängning av ansökningstiden för finansiering som beviljas genom det
egentliga prestationsbeslutet för finansåret 2022 till den 26 november
2021 så att den gäller alla utbildningsanordnare
Undervisnings- och kulturministeriet har genom ett brev daterat den 26 oktober 2021
(VN/27041/2021-UKM-1) bett anordnare av yrkesutbildning lämna in sitt förslag till studerandeår, sin
ansökan om höjning av basfinansieringen efter prövning samt sin uppskattning av studerandeåren
för resten av året till undervisnings- och kulturministeriet senast den 19 november 2021.
Eftersom den svenska översättningen av brevet i fråga fördröjdes förlängde undervisnings- och
kulturministeriet genom ett brev daterat den 10 november 2021 (VN/27041/2021-UKM-9) tidsfristen
med en vecka för de utbildningsanordnare vars enda undervisningsspråk enligt tillståndet att ordna
utbildning är svenska så att ovannämnda uppgifter och ansökan ska lämnas in senast den 26
november 2021.
Undervisnings- och kulturministeriet förlänger nu också tidsfristen för andra utbildningsanordnare så
att alla anordnare av yrkesutbildning ska lämna in ovannämnda uppgifter och ansökan senast den
26 november 2021.
Den elektroniska formulär för inlämnande av uppgifter har publicerats på ministeriets webbplats på
http://okm.fi/suoritepaatosten-valmistelu. Dessutom ska utbildningsanordnaren lämna motsvarande
uppgifter som finns på eformuläret i ett undertecknat och daterat dokument som skickas per e-post
till undervisnings- och kulturministeriets registratorskontor på kirjaamo.okm@gov.fi. Den som
undertecknar ansökan ska ha firmateckningsrätt för organisationen.
Ministeriet behandlar endast de förslag och ansökningar som lämnats in i tid. Förlängningen av
ansökningstiden förutsätter inga åtgärder, om de uppgifter som avses ovan och ansökan redan har
lämnats in inom den ursprungliga tidsfristen.

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