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Anordnare av yrkesutbildning 

  
 
 
 
 

 

Ansökan om tilläggsanslag på grundval av basanslagen för budgetåret 2020 samt fjärde 
tilläggsbudgeten, till utökning av utbildning för närvårdare och utjämning av 
undantagstillståndets effekter p.g.a. coronavirus 

 

I detta brev ges anvisningar till utbildningsanordnare för ansökan om basfinansiering som 

ska fördelas under 2020. Samtidigt ges anvisningar om ansökning av tilläggsfinansieringen 

på grundval av fjärde tilläggsbudgeten till utökning av närvårdarutbildningen och utjämning 

av undantagstillståndet effekter p.g.a. coronavirus. Ansökan om alla ovannämnda anslag 

sker med en enda elektronisk ansökningsblankett före slutet av augusti, och beslut om 

finansiering fattas vid slutet av september i det andra tilläggsprestationsbeslutet för 2020. 

 

1. Basfinansiering ur anslaget i budgeten för 2020 som sparats för fördelning under 

budgetåret 
 

Beviljande av antal målinriktade studerandeår och basfinansieringen 

Anslaget för yrkesutbildningen i den egentliga statsbudgeten för 2020 är 1 866 385 000 

varav basfinansieringens andel är 1 295 970 000 euro. I budgeten uppgår antalet 

målinriktade studerandeår inom yrkesutbildningen till högst 179 500, varav antalet 

studerandeår, som anvisas för arbetskraftsutbildning, uppgår till minst 8 350 studerandeår. 

Den 13 december 2019 beslutade undervisnings- och kulturministeriet om antalet 

målinriktade studerandeår för anordnarna av yrkesutbildning och om behovsprövad 

förhöjning av basfinansieringen för 2020 (det egentliga prestationsbeslutet). I det egentliga 

prestationsbeslutet fördelades totalt 177 392 målinriktade studerandeår, varav 8 350 

anvisades för arbetskraftsutbildning. Ur budgetanslagen fördelades basfinansiering till totalt 

1 202 969 495 euro, varav 13 275 000 euro fördelades som behovsprövad förhöjning.  

Som prestationsfinansiering fördelades 370 276 995 euro och som genomslagsfinansiering 

185 138 495 euro. 

Summan av kalkylerad finansiering under budgetåret uppgick till sammanlagt 93 000 015 

euro, varav 80 000 000 euro utdelades som behovsprövad förhöjning av basfinansieringen 

9.6.2020 med årets första beslut om tilläggsprestation. Genom rättelse- och 
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korrigeringsbeslut till det egentliga prestationsbeslutet fördelades 16.6.2020 sammanlagt 

635 199 euro. Med det andra tilläggsprestationsbeslutet kunde därför 12 364 816 euro 

fördelas av yrkesutbildningsanslaget.  

Med det egentliga prestationsbeslutet underlät man att fördela 2 108 målinriktade 

studerandeår av budgetens maximibelopp. Med rättelse- och korrigeringsbeslut fördelades 

194 målinriktade studerandeår, vilket lämnade högst 1 914 studerandeår att fördelas med 

det andra tilläggsprestationsbeslutet.  

Studerandeåren som riktas till arbetskraftsutbildning fördelades i sin helhet redan i det 

egentliga prestationsbeslutet. Även om tilläggsprestationsbeslutet inte separat riktar 

studerandeåren till arbetskraftsutbildning, så kan utbildningsanordnaren vid behov använda 

tilläggskapaciteten även för att ordna arbetskraftsutbildning. 

Grunderna för utökning av studerandeåren 

Enligt de nyaste regionala befolkningsprognoserna kommer den regionala 

befolkningsutvecklingen att genomgå en stark differentiering, och detta sker i ökande grad 

också inom landskapen. Detta återspeglas redan i den mån i efterfrågan på utbildningar, 

som erbjuds av regionala utbildningsanordnare, att det är nödvändigt att beakta detta i 

årliga prestations- och tilläggsprestationsbeslut. I fortsättningen bör man få full tillgång till 

studerandeåren enligt budgeten, så att man på bästa möjliga sätt kan svara på 

befolkningens och arbetslivets kompetensbehov överallt i landet och inom alla branscher.  

I det egentliga prestationsbeslutet för år 2020 gjorde undervisnings- och kulturministeriet 

redan vissa omfördelningar av studerandeåren mellan utbildningsanordnarna. Syftet med 

det andra tilläggsprestationsbeslutet är att försäkra ett effektivt och ändamålsenligt bruk av 

budgetårets studerandeårsresurser. Därför är tanken att fördela resterande målinriktade 

studerandeåren till utbildningsanordnarna, huvudsakligen enligt samma fördelningsnyckel, 

som den överstigande andelen i det egentliga prestationsbeslutet av minimistuderandeåren 

för anordnartillstånd. Denna ökning skulle helt eller delvis utelämnas om det verkliga 

utfallet av studerandeåren år 2019 och början av 2020 (1.1.2020-30.6.2020) inte uppvisar 

något behov för ökning.  När det gäller enstaka utbildningsanordnare kan ministeriet göra 

undantag av andra motiverade skäl från den ovannämnda ökningen av studerandeår p.g.a. 

fördelningsnyckeln.  Inget tillägg skulle heller fördelas till de utbildningsanordnare som över 

huvud taget inte ansökt om utökning av studerandeår med det andra 

tilläggsprestationsbeslutet. Om resultatet av utfallet skulle visa, att enstaka 

utbildningsanordnare behöver underbudgetåret endast en liten förhöjning av målinriktade 

studerandeår, kan ministeriet fördela resterande basfinansieringen till 

utbildningsanordnarna. Detta skulle ske i den proportion som bestämts i det egentliga 

prestationsbeslutet, med anordnarspecifika viktningsfaktorer, som tillämpas på målinriktade 

studerandeår.  

Ministeriet påminner utbildningsanordnarna om att minimiantalet studerandeår för 

anordnartillstånd kommer att revideras under hösten, innan beslut om finansieringen för 

budgetår 2021 ska fattas. 

Grunderna för behovsprövad förhöjning 

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. Behovsprövad 

förhöjning kan av särskilda skäl beviljas även under budgetåret. På ansökan beslutar 

undervisnings- och kulturministeriet om behovsprövad förhöjning. 

Ministeriets avsikt är att behovsprövad förhöjning av basfinansieringen, som fördelas med 

tilläggsprestationsbeslutet, i regel endast beviljas för sådana behov som inte kunnat 

förutses när det egentliga prestationsbeslutet fattades. Behovsprövad förhöjning kan också 

beviljas på den grunden att det är ändamålsenligt att rikta de målinriktade studerandeår, 

som beviljas med tilläggsprestationsbeslutet, till ordnande av en särskilt dyr utbildning, om 
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utbildningsanordnaren inte inom ramen för helhetsfinansieringen annars har möjlighet att 

genomföra den dyra utbildningen. I tilläggsprestationsbeslutet beviljas behovsprövad 

förhöjning från anslaget i den egentliga budgeten dock endast av särskilt motiverad 

anledning. I regel ska ökningen av studerandeåren enligt beslutet om tilläggsprestation 

kunna genomföras utan behov av behovsprövad förhöjning av basfinansieringen. 

Beslut om basfinansiering som sparats för att fördelas under budgetåret.  

Utbildningsanordnarna kan ansöka om basfinansiering, som avsetts för behov uppkomna 

under budgetåret, antingen som målinriktade studerandeår och/eller av välmotiverade skäl 

som en behovsprövad förhöjning av basfinansieringen.  

Om utbildningsanordnaren anser att den ovannämnda, huvudsakligen kalkylmässiga och 

på utfallet av målinriktade studerandeår baserade fördelningsprincipen är bra, är det 

tillräckligt att på ansökningsblanketten godkänna ministeriets fördelningsförslag, utan att 

närmare ange det ansökta antalet målinriktade studerandeår. Det är även möjligt att vid 

behov lämna motiveringar t ex till utfallet av studerandeår 2019 och 2020.   

Om en utbildningsanordnare ansöker på andra grunder om förhöjning av budgetårets 

målinriktade studerandeår, ska utbildningsanordnaren bevisa, att antalet studerandeår, 

som fördelats den i det ursprungliga prestationsbeslutet, inte räcker till utan ansökt 

förhöjning, för att tillgodose utbildningsbehovet i verksamhetsregionen.  Om förhöjning 

ansöks för endast den del som innevarande års utfall av studerandeår beräknas överskrida 

antalet målinriktade studerandeår i det ursprungliga prestationsbeslutet.  

Om en utbildningsanordnare under budgetåret ansöker om en behovsprövad förhöjning av 

basfinansieringen av flera olika skäl, ska den behovsprövade förhöjningen i euro 

specificeras i ansökan enligt de olika skälen, och varje skäl motiveras för sig.  

 

2. Finansiering av utökad närvårdarutbildning i fjärde tilläggsbudget för 2020 
 

Tilläggsanslag till närvårdarutbildningen p.g.a. förändrat vårdarbehov 

Regeringen överlämnade den 6.2.2020 en proposition till riksdagen med förslag till lag om 

ändring av lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om 

social- och hälsovårdstjänster för äldre. Riksdagen godkände förslaget 23.6.2020. I 

fortsättningen ska personaldimensioneringen i serviceboendet med heldygnsomsorg och 

långvarig anstaltsvård föreskrivas i lag istället för en kvalitetsrekommendation.  

Personaldimensioneringen ska vara minst 0,7 anställda per klient. Riksdagen förutsätter att 

den bindande personaldimensioneringen träder i kraft stegvis, så att dimensioneringen 

ökas stegvis från 0,5 till målet 0,7 från början av oktober innevarande året till april 2023. En 

stegvis ökning behövs bl.a. för att tillförsäkra tillgång till utbildad personal.  

I regeringspropositionen har man beräknat, att p.g.a. en ändring i behov av vårdpersonal, 

borde man utbilda omkring 5 000 nya närvårdare. Utbildningen skulle ske i ett femårigt 

tidsperspektiv, så att antalet studerandeår för anordnare av utbildningar som leder till 

grundexamen inom social- och hälsovårdssektorn, borde kalkylmässigt utökas för 

ändamålet med cirka 1 700 innevarande året, 3 300 år 2021, 5 000 år 2022, 3 300 år 2023 

och 1 700 år 2024. En del av ökningen borde dock förverkligas genom en omfördelning av 

yrkesutbildningsvolymen. I detta syfte omfördelade ministeriet redan med 2019 års 

tilläggsprestationsbeslut (UKM/33/221/2019) av finansieringen som sparats för fördelning 

2019, totalt 500 studerandeår för utökad närvårdarutbildning, med vård och rehabilitering 

av äldre som särskild prioritet.  

De tidsbundna förhöjningar av finansiering som ingår i rambeslutet 2021-2024 ska tilldelas, 

med ifrågavarande årens prestationsbeslut, till anordnare av utbildningar som leder till 

grundexamen inom social- och hälsovårdssektorn. En ökning av 16,5 miljoner euro, som 

reserverats för ändamålet för innevarande år, ingår i regeringens fjärde förslag till 
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tilläggsbudget till riksdagen 5.6.2020, som riksdagen godkände 26.6.2020.  

Tilläggsanslaget fördelas till utbildningsanordnarna med årets andra 

tilläggsprestationsbeslut.  

Ansökan och användning av tilläggsfinansiering år 2020 

Arbetsmarknadens behov av personer som avlagt grundexamen inom social- och 

hälsovårdssektorn utökas märkbart, inte bara av den ändrade vårdardimensioneringen, 

utan även av pensionering och stor naturlig avgång inom sektorn. Det nuvarande utbudet 

räcker inte till för att tillgodose det uppskattade kompetensbehovet. Samtidigt har dock 

närvårdarutbildningens attraktionskraft hos unga minskat. Trycket för en tillökning av 

vuxenutbildningar understryks alltmer, speciellt med tanke på uppgifterna inom 

äldrevården. 

Studerandeåren som riktas till närvårdarutbildning kan användas förutom för längre 

utbildningar, som ökar det totala utbudet av utbildade närvårdare, även för att komplettera 

kompetensen hos personer som redan avlagt grundexamen inom social- och 

hälsovårdsområdet med vård och rehabilitering av äldre. Med dessa kortare utbildningar 

kan man svara på den akuta vårdarbristen inom äldrevården och att stötta personer, som 

lämnat uppgifter inom social- och hälsovårdsområdet för andra uppgifter, eller lämnat 

arbetsmarknaden, så att de ska återvända till närvårdararbete med uppgifter inom 

äldrevården. 

Enligt ministeriets uppskattning kunde man även i fortsättningen utbilda en tillräcklig mängd 

personer, som passar till uppgifter som vårdbiträde, inom nuvarande studerandeårsresurs. 

Personer, som får anställning som vårdbiträde, avlägger oftast bara en del av social- och 

hälsovårdssektorns grundexamen, och därtill en del eller delar av andra grundexamina.  

Tilläggsresursen som tilldelats närvårdarutbildningen kan inte utnyttjas i utbildningen till 

vårdbiträde.  

Tilläggsfinansiering till närvårdarutbildning enligt fjärde tilläggsbudgeten ansöks 

huvudsakligen som målinriktade studerandeår, men vid behov kan man undantagsvis även 

söka om behovsprövad förhöjning av basfinansieringen. Den behovsprövade förhöjningen 

kunde behövas t ex vid rekryteringen av studerande eller för andra arrangemang, för att de 

nya utbildningar ska kunna startas tillräckligt snabbt. Det kan finnas behov att förstärka de 

antagna studerandenas studiefärdigheter och språkinlärning.  

Utbildningsanordnare ska i sin ansökning presentera en plan för hur och inom vilket 

tidsintervall som tilläggsfinansieringen skulle användas. De som ansöker om ett 

studerandeårstillägg till närvårdarutbildningen, bör presentera en plan för tilltänkta antalet 

av studerande med tilläggsfinansiering samt tidpunkten för utbildningsstarten och det 

tilltänkta examensdatumet. Med tilläggsfinansieringen kan man även fortsätta de 

utbildningar som startats enligt tilläggsprestationsbeslut 2019 (UKM/33/221/2019) med 

studerandeårsallokering, vars syfte är att utöka närvårdarutbildningar med vård och 

rehabilitering av äldre som särskild prioritet. Startdatum för dessa utbildningar, antalet 

studerande och eftersträvade examensdatum ska då meddelas.  

En tilläggsframställan för närvårdarutbildningens studerandeår måste gälla en utbildning 

som utbildningsanordnaren kan genomföra i tillägg till den normala närvårdarutbildningen.  

Planen ska vara realistisk också med tanke på rekrytering av studeranden samt tillgången 

till ny personal som ska anställas för ändamålet.  

Om utbildningsanordnaren flyttar sådana studerandeårsplatser, som inte blivit utnyttjade, 

till närvårdarutbildningen ska inget studerandeårstillägg ansökas för dessa. I detta fall är 

det ändå möjligt att avsöka om behovsprövad förhöjning av basfinansieringen till de extra 

kostnader som uppstår av närvårdarutbildningens snabba volymtillväxt.  

Den utbildningsanordnare, som ansöker om studerandeårstillägg och/eller behovsprövad 

förhöjning av basfinansieringen till utökning närvårdarutbildningen, bör vid 

ansökningstidpunkten ha anordnartillstånd för grundexamensutbildning inom social- och 
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hälsovårdssektorn. Undantagsvis kan tilläggsfinansiering ansökas också när 

utbildningsanordnaren tidigare lämnat in en ansökan om ändring av anordnartillstånd, men 

ministeriet ännu inte avgjort ärendet.  

Studerandeårstillägget, som beviljats för utökning av närvårdarutbildningen enligt 

tilläggsbudgeten, behöver inte utnyttjas i sin helhet under budgetåret 2020. Utnyttjandet av 

tilläggsresurser bör ändå planeras så att nya utbildningar kan startas så fort som möjligt. 

Utbildningar, som startats med nu beviljad tilläggsfinansiering, kan fortsättas med den 

tilläggsfinansiering som kommer att beviljas senare åren 2021-2024.  

Uppföljning av användningen av tilläggsfinansieringen och dess genomslag 

Under mandatperioden kommer ministeriet att nära följa förverkligandet av 

studerandeårallokeringar för närvårdarutbildningen. Mängder av studerandeår och 

prestationerna inom grundexamensutbildningen inom social- och hälsovårdsområdet 

granskas särskilt gällande kompetensområdet för vård och rehabilitering av äldre. Vid 

uppföljningen används bl.a. material från gemensam antagning samt statistikuppgifter från 

informationsresursen Koski samt information från utbildningsanordnarna i samband med 

sökningar av prestationsbeslut. Enligt informationen från uppföljningen bedöms de resultat 

som utbildningsanordnarna åstadkommit i förhållande till anordnarnas erhållna 

tilläggsfinansiering. Om utbildningsanordnaren inte kunnat tillräckligt utöka utbudet av sin 

närvårdarutbildning eller inte med tilläggsresursen annars nått ställda mål, kan detta 

påverka nivån av tilläggsfinansieringen under nästkommande år.  

 

3. Finansiering i fjärde tilläggsbudgeten 2020 till utjämning av påverkan av 

undantagstillståndet p.g.a coronavirus 
 

Regeringen presenterade 5.6.2020 den fjärde tilläggsbudgeten 2020 för riksdagen och 

riksdagen godkände den 26.6.2020. I tilläggsbudgeten utökade man finansieringen till 

yrkesutbildningen med 30 miljoner euro för att utjämna påverkan av undantagstillståndet 

p.g.a. coronavirus. När det gäller yrkesutbildningen föreslås 30 milj. euro för 

studiehandledning för studerande, som avbrutit sina studier eller som löper risk att avbryta 

sina studier, samt för studiehandledning och möjliggörande av yrkesprov för studerande 

som håller på att ta examen. Målet är att förmildra de negativa effekterna av 

undantagstillståndet p.g.a. coronavirus på fullföljande av studier och studerandenas 

välfärd. Syftet är att med tilläggsfinansieringen skapa så många verksamheter redan under 

innevarande år som möjligt, men att verksamheterna kan fortsätta ännu över till år 2021.  

Tilläggsfinansieringen måste ansökas och den beviljas till utbildningsanordnare som en 

behovsprövad förhöjning. Undantagstillståndets effekter kan kräva många skiftande 

åtgärder av t ex utbildningsanordnare som profilerat sig som utbildningsanordnare för olika 

branscher och målgrupper. Eftersom de åtgärder som behövs vid olika tider måste 

planeras med tanke på deltagarnas individuella och varierande behov, finns det inte skäl 

för att noggrant begränsa användningsändamålen. Ministeriet anser t ex följande som 

motiverade ändamål för tilläggsfinansieringen: 

 uppsökande av svårt nåbara studerande p.g.a. epidemin och kartläggning av deras 

situation 

 närundervisning och handledning av studerande enligt deras individuella 

förhållanden, t ex i små workshoppar för att hämta in eftersläpning av studierna 

 övrig nödvändig handledning och övrigt stöd vid behov som tvärfackligt samarbete 

och med det särskilda stödets urval av metoder 

 studie- och yrkesvägledning särskilt för studerande som är på slutstadiet av sina 

studier 

 uppdatering av studerandenas personliga kompetensutvecklingsplaner 
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 sökande av alternativa läroavtals- och utbildningsplatser och vid behov utökad 

handledning på arbetsplatser 

 för att möjliggöra sådana yrkesprov, som inte kunnat genomföras på arbetsplatser, 

eller vid behov i läroanstaltens lärmiljöer. 

 

För att utjämna effekterna av undantagstillståndet p.g.a. coronavirus ska 

utbildningsanordnare, som ansöker om tilläggsfinansiering, i sin ansökan presentera en 

plan för hur och inom vilket tidsintervall som tilläggsfinansieringen skulle användas  

Behovet av tilläggsfinansiering och användningsändamål kan specificeras t ex enligt 

ovanstående. 

Storleken av den tilläggsfinansiering som utbildningsanordnaren behöver bedöms efter 

uppgifterna i ansökan. Bedömningen görs med utgångspunkt i antalet studeranden, som 

behöver utökat stöd, omfattningen av stödet samt antalet planerade eller redan igångsatta 

åtgärder och deras omfattning. Först och främst påverkar följande uppgifter i ansökan 

fördelningen av tilläggsfinansieringen per anordnare: 

 antalet av de studerande som varken kunnat nås under undantagstillståndet eller 

därefter och vars studier annars klart avbrutits  

 antalet av studerande vars studier inte avancerat under undantagstillståndet, enligt 

den personliga utbildningsplanen för kunnande (PUK), så att det skett minst en 

månads försening i studierna 

 antalet studerande vars studier enligt läro- och utbildningsavtal avbröts p.g.a. 

undantagstillståndet så att alternativa utbildnings- och läroavtalsplatser bör hittas 

senast till hösten  

 antalet studerande vars studieslut p.g.a. undantagstillståndet försenats, och 

förseningen uppgår till minst två månader 

 

Nivån av tilläggsfinansieringen påverkas av anordnarnas planerade eller redan igångsatta 

åtgärders kvalitet och omfattning. 

Den beviljade tilläggsfinansieringens genomslag på framsteg i studierna och studieslut 

kommer huvudsakligen att utvärderas med hjälp statistikmaterial från informationsresursen 

Koski. En närmare effektivitetsutvärdering av de genomförda åtgärderna kan vid behov 

företas i samband med mera omfattande projekt för kartläggning av effekterna av 

undantagstillståndet p.g.a. coronavirus.  

 

4. Inlämnande av ansökningar och tidsplan för processen 
 

Utbildningsanordnarna kan ansöka om finansiering som sparats för uppkomna behov 

under budgetåret som målinriktade studerandeår och/eller som en behovsprövad 

förhöjning av basfinansieringen (kapitel 1). Tilläggsfinansiering till närvårdarutbildning enligt 

fjärde tilläggsbudgeten ansöks huvudsakligen som målinriktade studerandeår, men vid 

behov kan man även söka om behovsprövad förhöjning av basfinansieringen (kapitel 2). 

Tilläggsfinansiering enligt fjärde tilläggsbudgeten för utjämning av undantagstillståndets 

effekter ansöks endast som en behovsprövad förhöjning av basfinansieringen (kapitel 3). 

Ansökan om målinriktade studerandeår och behovsprövad förhöjning av basfinansieringen 

sker med en enda elektronisk ansökningsblankett, som publiceras med närmare 

anvisningar senast 3.7.2020 på ministeriets webbsida med adressen 

http://minedu.fi/lisasuoritepaatosten-valmistelu 

 

http://minedu.fi/lisasuoritepaatosten-valmistelu
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Dessutom ska uppgifter som motsvarar innehållet på den elektroniska blanketten sändas 

per e-post som en undertecknad och daterad handling till undervisnings- och 

kulturministeriets registratorskontor till adressen kirjaamo@minedu.fi. Den som 

undertecknar ansökan ska ha namnteckningsrätt för organisationen. 

Utbildningsanordnarna ombeds lämna in ansökningar om målinriktade studerandeår 

och/eller behovsprövad förhöjning av basfinansieringen som fördelas 2020 genom andra 

tilläggsprestationsbeslut. Ansökningarna lämnas till undervisnings- och kulturministeriet 

senast 31.8.2020. 

Ministeriet handlägger endast de ansökningar som lämnats in inom utsatt tid.  

Ministeriets avsikt är att fatta det andra tilläggsprestationsbeslutet för 2020 före slutet av 

september.  

 

Mer information 

Överinspektör Tarja Koskimäki (Nyland), tfn 02953 30166, fornamn.efternamn@minedu.fi 

Undervisningsrådet Jukka Lehtinen (Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Birkaland, 

Egentliga Finland och Satakunta), tfn 02953 30183, fornamn.efternamn@minedu.fi 

Undervisningsrådet Anne Mårtensson (Kymmenedalen, Södra Karelen, Södra Savolax, 

Norra Savolax och Norra Karelen), tfn 02953 30104, fornamn.efternamn@minedu.fi 

Undervisningsrådet Mari Pastila-Eklund (Södra Österbotten, Österbotten, Mellersta 

Österbotten och Mellersta Finland), tfn 02953 30249, fornamn.efternamn@minedu.fi 

Tiina Polo, undervisningsråd (Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland),  

tfn 02953 30022, fornamn.efternamn@minedu.fi 

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

Undervisningsrådet Tarja Olenius, tfn 02953 30237, fornamn.efternamn@minedu.fi 

Projektplanerare Johannes Peltola, tfn 02953 30292, fornamn.efternamn@minedu.fi 

Överdirektör Mika Tammilehto, tfn 02953 30308, fornamn.efternamn@minedu.fi  

 

 

 

Överdirektör Mika Tammilehto 
 
 
 
 
Undervisningsrådet Tarja Olenius 
 

 

 

Fördelning Anordnare av yrkesutbildning 
 

Kopiera till Akava ry 
Ammatillisen aikuiskoulutuksen johtajat ry 
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry 
Finlands Näringsliv EK 
Elinkeinoelämän oppilaitokset EOL ry 
Kyrkostyrelsen/Kyrkans arbetsmarknadsverk 
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Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 
Justitieministeriet 
Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ rf 
Utbildningsstyrelsen 
Sameområdets utbildningscentral 
Bildningsarbetsgivarna rf 
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry 
Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry 
Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf 
Suomen Kansanopistoyhdistys ry 
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 
Landskapsförbunden 
         

 

    


	Ansökan om tilläggsanslag på grundval av basanslagen för budgetåret 2020 samt fjärde tilläggsbudgeten, till utökning av utbildning för närvårdare och utjämning av undantagstillståndets effekter p.g.a. coronavirus

