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Enligt sändlista

Hänvisning

Ärende Statsunderstöd för förhöjd utbildningsersättning inom läroavtalsut-

bildning 

Förhöjd utbildningsersättning kan betalas till arbetsgivare för yrkesinriktad grund- och 
tillläggsutbildning som ordnas som läroavtal för studerande som avslutat den grundläg-
gande utbildningen eller påbyggnadsundervisningen efter den grundläggande utbild-
ningen samma år. Ersättningen är avsedd för arbetsgivare för handledning och stöd 
som beaktar unga läroavtalsstuderandes behov. Ersättningen är under det första läro-
avtalsåret 800 euro/mån, under det andra året 500 euro/mån och under det tredje året 
300 euro/mån. Inom ramen för denna ansökan kan man ansöka om sådana statsbidrag 
som avses för förhöjd ersättning för fortsatta läroavtalsutbildningar samt för de mål-
grupper som inleder utbildningen 2017 eller 2018 som omfattas av förhöjd utbildnings-
ersättning. Användningstiden för understödet är 1.8.2017 – 31.12.2018.

I enlighet med regeringsprogrammet kommer den statliga finansering som reserverats 
för en utvidgning av läroavtalsutbildning för unga att slopas från och med ingången av 
2018. Förhöjd utbildningsersättning beviljas för sista gången inom ramen för statsbud-
geten 2017, och användningstiden för det understödet upphör 31.12.2018. Då utbild-
ningsanordnaren avtalar med arbetsgivaren om utbildningsersättningens belopp är det 
viktigt att beakta användningstiden i fråga om läroavtal som upphör efter 31.12.2018.

Utbildningsanordnaren bör se till att utgifterna för statsunderstödet i bokföringen för 
2018 angetts som utgifter och den betalningsandel som eventuellt kvarstår för 2019 
anges som resultatreglering.

I ansökan ska presenteras:

 Beloppet på statsunderstödet som söks för förhöjd utbildningsersättning samt 
en uppskattning av hur många studerande som hör till målgruppen som inleder 
utbildningen.

 Utbildningsanordnarens plan för hur målgruppen rekryteras och vilka rekryte-
ringskanaler som används. 

 Samarbetet med arbetsplatser och intressentgrupper på området.



OKM/238/522/2016 2 (2)

Urvalskriterier:

 Den förhöjda utbildningsersättningen för läroavtalsstuderande som inlett studi-
erna fortsätter år 2017 - 2018.

 Behovet av förhöjd utbildningsersättning hos läroavtalsstuderande som inleder 
studierna 2017 eller 2018.

 Användningsgraden för den förhöjda utbildningsersättningen som beviljats ut-
bildningsanordnaren för 2016.

 Omfattningen och mångsidigheten i fråga om samarbetsnätverken med arbets-
platser och intressentgrupper på området.

 Målgruppens storlek på området och behovet av förhöjd utbildningsersättning.
 Understöd kan inte beviljas till nätverk av utbildningsanordnare, utan varje ut-

bildningsanordnare ska själv separat ansöka om understöd. 

Statsunderstödet får täcka 100 % av de godtagbara utgifterna för den understödda 
verksamheten, eftersom bidraget riktas inom ramen för genomförandet av ungdomsga-
rantin och svarandet på utbildningsbehovet hos invandrare som fått asyl.

Mer information om och anvisningar för projekten bifogas. För mer information, vänlig-
en kontakta undervisningsrådet Mari Pastila-Eklund vid undervisnings- och kulturmini-
steriet,(fornamn.efternamn@minedu.fi, tfn 02953 30249.

Vänligen lämna ansökningarna i pappersform med underskrift till undervisnings- och 
kulturministeriets registratorskontor, adress PB 29, 00023 Statsrådet, besöksadress 
Riddaregatan 2 b, Helsingfors, senast 30.6.2016. Ansökningsblanketterna finns också 
på ministeriets webbplats, www.minedu.fi, vid punkten understöd > utbildning > lärande 
i arbetet och läroavtalsutbildning för unga.

Överdirektör Mika Tammilehto

Undervisningsråd Mari Pastila-Eklund

Bilagor Bilaga 1 Utfallet av förhöjd utbildningsersättning
Bilaga 1 Utfallet av förhöjd utbildningsersättning 
Bilaga 2 Ansökningsblankett Förhöjd utbildningsersättning till arbetsgivare 
Bilaga 2 Ansökningsblankett Förhöjd utbildningsersättning till arbetsgivare

Sändlista Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjät
Ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjät (l) 

För kännedom Opetushallitus


