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Enligt sändlista 
 
 
 

Rättelse av det egentliga prestationsbeslutet om finansiering för yrkesutbildning för finans-
året 2021 
 

Bakgrund till ärendet 
 
Den 16 december 2020 fattade undervisnings- och kulturministeriet det egentliga prestations-
beslutet om finansiering för yrkesutbildning för finansåret 2021 (VN/22726/2020). Med det 
egentliga prestationsbeslutet beslutade ministeriet med stöd av 32 c § i lagen om finansiering 
av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) om det målinriktade antalet studerandeår 
och fastställde med stöd av 49 § i nämnda lag viktkoefficienten (profilkoefficienten) för basfi-
nansieringen, antalet prestationer som används som grund för prestations- och genomslagsfi-
nansieringen och beloppet av ersättningarna för mervärdesskatten. Efter att beslutet meddelats 
har det dock upptäckts att de viktkoefficienter för basfinansieringen som fastställts hade felaktigt 
beräknats utan hänsyn till de studerandeår som skulle viktas med höjningskoefficienten för lä-
roplikt. 
 

Beslut  
  

Undervisnings- och kulturministeriet rättar sitt egentliga prestationsbeslut av den 16 de-
cember 2020 om finansiering för yrkesutbildning för finansåret 2021 för de anordnare av 
yrkesutbildning som nämns i bilagerapporten (bilaga 1). Undervisnings- och kulturmini-
steriet rättar den för finansåret 2021 fastställda viktkoefficient (profilkoefficient) för bas-
finansieringen som avses i 32 d § 2 mom. i lagen om finansiering av undervisnings- och 
kulturverksamhet enligt kolumn 3b i bilagerapporten till detta beslut (bilaga 1). 
 
För de utbildningsanordnare som nämns i sändlistan ersätter detta beslut det som be-
stäms i beslutet av den 16 december 2020 om den viktkoefficient för basfinansieringen. 
I övrigt förblir det egentliga prestationsbeslutet om finansiering för yrkesutbildning som 
meddelades den 16 december 2020 för finansåret 2021 i kraft. 

 
Motiveringar 

 
Enligt 32 d § 1 mom. i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet bestäms 
basfinansieringen utifrån det i 32 c § 1 mom. i lagen avsedda målinriktade antal studerandeår 
som har viktats med en viktkoefficient som baserar sig på det faktiska antalet studerandeår 
under året före det år som föregår finansåret. I lagens 32 d § 2 mom. anges grunderna för 
viktningen av antalet faktiska studerandeår vid beräkning av viktkoefficienten. Enligt 1 a-punk-
ten i ovannämnda moment viktas antalet faktiska studerandeår på den grunden att utbildning 
ordnas för studerande som har rätt till avgiftsfri utbildning enligt 16 § i läropliktslagen 
(1214/2020). Denna 1 a-punkt i 32 § 2 mom. tillämpas för första gången vid beviljande av finan-
siering för finansåret 2021. 
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Enligt 32 d § 4 mom. i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet utfärdas 
närmare bestämmelser om beräkningen av viktkoefficienterna för de grunder som anges i 2 
mom. genom förordning av undervisnings- och kulturministeriet. I 6 § i undervisnings- och kul-
turministeriets förordning om beräkningsgrunderna för finansiering för yrkesutbildning 
(1244/2020) föreskrivs om höjningskoefficienten för läroplikt. Enligt denna paragraf viktas stu-
derandeåren med höjningskoefficienten 0,06 för de dagar då den studerande har rätt till sådan 
avgiftsfri utbildning som avses i 16 § i läropliktslagen. Enligt 25 § 1 mom. i förordningen ska 
man vid beviljande av finansiering för finansåret 2021, med avvikelse från bestämmelserna i 6 
§, vikta de studerandeår som studerande födda 2003 och därefter har avlagt mellan den 1 au-
gusti och den 31 december 2019 med höjningskoefficienten för läroplikt. 
 
Undervisnings- och kulturministeriet konstaterar att den profilkoefficient som ministeriet den 16 
december 2020 fastställde i sitt egentliga prestationsbeslut för finansåret 2021 felaktigt hade 
beräknats för alla utbildningsanordnare utan hänsyn till de studerandeår som skulle viktas med 
höjningskoefficienten för läroplikt. En för liten profilkoefficient fastställdes därmed för de utbild-
ningsanordnare som mellan den 1 augusti och 31 december 2019 hade haft studerandeår som 
skulle viktas med höjningskoefficienten för läroplikt. Räknefelet har inte inverkat på profilkoeffi-
cienterna för de utbildningsanordnare som mellan den 1 augusti och 31 december 2019 inte 
hade haft studerandeår som skulle viktas med höjningskoefficienten för läroplikt. 
 
Undervisnings- och kulturministeriet rättar sitt prestationsbeslut av den 16 december 2020 ge-
nom att ändra de viktkoefficienter för basfinansieringen som fastställts för finansåret 2021 med 
stöd av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet för de utbildningsanord-
nare som mellan den 1 augusti och 31 december 2019 hade haft studerandeår som skulle viktas 
med höjningskoefficienten för läroplikt. Rättelsen innebär att viktningen av antalet faktiska stu-
derandeår med höjningskoefficienten för läroplikt beaktas i viktkoefficienten. 
 
Enligt 50 § 1 mom. i förvaltningslagen (434/2003) kan en myndighet undanröja ett oriktigt beslut 
som den har fattat och avgöra saken på nytt, om beslutet grundar sig på en klart oriktig eller 
bristfällig utredning eller på uppenbart oriktig tillämpning av lag. Enligt 50 § 2 mom. i förvalt-
ningslagen får beslut på dessa grunder rättas till en parts fördel eller nackdel. Enligt 52 § 1 
mom. i förvaltningslagen kan en myndighet behandla ett rättelseärende på eget initiativ. Under-
visnings- och kulturministeriet rättar sitt prestationsbeslut av den 16 december 2020 för de ut-
bildningsanordnare som nämns i sändlistan till partens fördel, eftersom de viktkoefficienter för 
basfinansieringen som fastställts i beslutet av den 16 december 2020 på grund av ett fel var för 
små. Felet beror på ett räknefel hos myndigheten och har inte föranletts av utbildningsanord-
narens eget förfarande. 

 
På grund av den felaktiga profilkoefficienten bestämdes för en del av utbildningsanordnarna en 
för liten basfinansiering med det prestationsbeslut som fattades den 16 december 2020. Detta 
gäller de utbildningsanordnare vars andel av alla utbildningsanordnares viktade målinriktade 
studerandeår blev lägre med den felaktigt beräknade profilkoefficienten än med den rättade 
profilkoefficienten. Däremot blev basfinansieringen inte lägre för de utbildningsanordnare vars 
andel av alla utbildningsanordnares viktade målinriktade studerandeår inte ökade trots att pro-
filkoefficienten förändrades. Av kolumnerna 4a–6c i bilagerapporten till beslutet framgår basfi-
nansieringen beräknad med den felaktiga profilkoefficienten enligt beslutet av den 16 december 
2020 och med den profilkoefficient som rättas genom detta beslut till den del som rättelsen av 
profilkoefficienten ökar det belopp av basfinansieringsandelen som baserar sig på antalet pre-
stationer. Beslutet om rättelse av basfinansieringens belopp kommer att meddelas senare. 
 

Hörande 
 

Enligt 34 § i förvaltningslagen ska en part innan ett ärende avgörs ges tillfälle att framföra sin 
åsikt om ärendet och avge sin förklaring med anledning av sådana yrkanden och sådan utred-
ning som kan inverka på hur ärendet kommer att avgöras. Ett ärende får dock avgöras utan att 
en part hörs, om hörandet är uppenbart onödigt. Utbildningsanordnarna i fråga har inte hörts 
om rättelsen av sakfelet i beslutet, eftersom beslutet rättas till deras fördel och felet beror på ett 
räknefel hos myndigheten och inte på utbildningsanordnarnas eget förfarande. Undervisnings- 
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och kulturministeriet anser att ett hörande av dessa skäl är uppenbart onödigt på det sätt som 
avses i 34 § 2 mom. 5 punkten i förvaltningslagen.  

 
Författningar som tillämpats 
 

Förvaltningslagen (434/2003) 34 §, 50 § och 52 § 
 
Lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) 10 §, 32 d §, 49 § 
2 mom. och 57 § 3 mom. 

 
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningsgrunderna för finansiering för 
yrkesutbildning (1244/2020) 6 §, 10 § och 25 § 1 mom. 
 

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 får skriftligen begära omprövning av det hos undervisnings- och kulturmini-
steriet inom tre månader efter att ha fått del av beslutet. Hur man går till väga när man begär 
omprövning av beslutet framgår av bifogade anvisning (bilaga 2). 
 

Mer information  
 
Mer information om beslutet ges av: 
  
Undervisningsrådet Kari Korhonen, tfn 02953 30162, fornamn.efternamn@minedu.fi 
 
Sakkunnig Johannes Peltola, tfn 02953 30292, fornamn.efternamn@minedu.fi 
 
Regeringsrådet Piritta Sirvio, tfn 02953 30238, fornamn.efternamn@minedu.fi 

 
 
 
 

 
 
Kanslichef   Anita Lehikoinen 
 
 
 
Regeringsrådet  Piritta Sirvio 
 
 
 

 
Bilagor  

Rättelser i det egentliga prestationsbeslutet för 2021 15.4.2021 (bilaga 1) 
Anvisning om rättelseyrkande Dnr 8-091-2019 (bilaga 2). 
 

Sändlista  
Axxell Utbildning Ab 
Fria Kristliga Folkhögskolföreningen FKF rf 
Optima samkommun 
Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab 
Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur 
 

För kännedom  
Undervisnings- och kulturministeriet/Ekonomienheten 

Utbildningsstyrelsen/Statsandelar 

Finlands Kommunförbund rf 
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