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Motiveringar till höjningar efter prövning
Positiva:
1. Air Navigation Services Finland Oy
Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) höjer
undervisnings- och kulturministeriet på basis av er ansökan den basfinansiering för yrkesutbildning som
beviljas er för 2019. Beloppet på höjningen efter prövning framgår av kolumn 6 i rapporten V92SP6OS19
(bilaga 1) som bifogas till 2019 års prestationsbeslut (daterat 14.12.2018). Ministeriet beviljar höjning efter
prövning för anordnandet av sådan utbildning som har en särskilt dyr kostnadsstruktur. Utbildningen är
sådan utbildning som förbereder för yrkesuppgifter som avses i 8 § 2 mom. i lagen om yrkesutbildning
(flygledning). Det finns ingen lämplig viktkoefficient för ifrågavarande utbildning på grund av utbildningens
särskilda karaktär. Därtill hade beräkning av utbildningsanordnarens finansiering enligt prestationerna
orsakat en oskälig minskning av finansieringsnivån på grund av de nya grunderna för fastställande av
finansieringen.
2. Finnair Abp
Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) höjer
undervisnings- och kulturministeriet på basis av er ansökan den basfinansiering för yrkesutbildning som
beviljas er för 2019. Beloppet på höjningen efter prövning framgår av kolumn 6 i rapporten V92SP6OS19
(bilaga 1) som bifogas till 2019 års prestationsbeslut (daterat 14.12.2018). Ministeriet beviljar höjning efter
prövning för anordnandet av sådan utbildning som har en särskilt dyr kostnadsstruktur. Utbildningen är
sådan utbildning som förbereder för yrkesuppgifter som avses i 8 § 1 mom. i lagen om yrkesutbildning. Det
finns ingen lämplig viktkoefficient för ifrågavarande utbildning. Därtill hade beräkning av
utbildningsanordnarens finansiering enligt prestationerna orsakat en oskälig minskning av finansieringsnivån
på grund av de nya grunderna för fastställande av finansieringen.
3. Helsingfors stad
Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) höjer
undervisnings- och kulturministeriet på basis av er ansökan den basfinansiering för yrkesutbildning som
beviljas er för 2019. Beloppet på höjningen efter prövning framgår av kolumn 6 i rapporten V92SP6OS19
(bilaga 1) som bifogas till 2019 års prestationsbeslut (daterad 14.12.2018). Ministeriet beviljar höjning efter
prövning för anordnandet av sådan utbildning som har en särskilt dyr kostnadsstruktur. Utbildningen är
sådan utbildning som förbereder för yrkesuppgifter som avses i 8 § 2 mom. i lagen om yrkesutbildning (förare
i den spårbundna stadstrafiken). Det finns ingen lämplig viktkoefficient för ifrågavarande utbildning på grund
av utbildningens särskilda karaktär.
4. Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä
Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) höjer
undervisnings- och kulturministeriet på basis av er ansökan den basfinansiering för yrkesutbildning som
beviljas er för 2019. Beloppet på höjningen efter prövning framgår av kolumn 6 i rapporten V92SP6OS19
(bilaga 1) som bifogas till 2019 års prestationsbeslut (daterat 14.12.2018). Utbildningsanordnaren
kompenseras för finansieringen som under övergångsperioden är för låg i förhållande till kostnaderna för
utbildningen för skogsmaskinförare. Kompenseringen sker enligt 2018 års nivå.
5. Seinäjoen koulutuskuntayhtymä
Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) höjer
undervisnings- och kulturministeriet på basis av er ansökan den basfinansiering för yrkesutbildning som
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beviljas er för 2019. Beloppet på höjningen efter prövning framgår av kolumn 6 i rapporten V92SP6OS19
(bilaga 1) som bifogas till 2019 års prestationsbeslut (daterad 14.12.2018). Utbildningsanordnaren
kompenseras för finansieringen som under övergångsperioden är för låg i förhållande till kostnaderna för
utbildningen för skogsmaskinförare. Kompenseringen sker enligt 2018 års nivå.
6. Suomen Ilmailuopisto Oy
Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) höjer
undervisnings- och kulturministeriet på basis av er ansökan den basfinansiering för yrkesutbildning som
beviljas er för 2019. Beloppet på höjningen efter prövning framgår av kolumn 6 i rapporten V92SP6OS19
(bilaga 1) som bifogas till 2019 års prestationsbeslut (daterat 14.12.2018). Ministeriet beviljar höjning efter
prövning för anordnandet av sådan utbildning som har en särskilt dyr kostnadsstruktur. Utbildningen är
sådan utbildning som förbereder för yrkesuppgifter som avses i 8 § 2 mom. i lagen om yrkesutbildning (yrkesoch trafikflygare). Det finns ingen lämplig viktkoefficient för ifrågavarande utbildning på grund av
utbildningens särskilda karaktär.
7. Stiftelsen för Finlands nationalopera och -balett
Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) höjer
undervisnings- och kulturministeriet på basis av er ansökan den basfinansiering för yrkesutbildning som
beviljas er för 2019. Beloppet på höjningen efter prövning framgår av kolumn 6 i rapporten V92SP6OS19
(bilaga 1) som bifogas till 2019 års prestationsbeslut (daterad 14.12.2018). Ministeriet beviljar höjning efter
prövning för anordnandet av sådan utbildning (grundexamen i dans) som har en särskilt dyr kostnadsstruktur.
Det finns ingen lämplig viktkoefficient för ifrågavarande utbildning.
8. Traffica Oy
Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) höjer
undervisnings- och kulturministeriet på basis av er ansökan den basfinansiering för yrkesutbildning som
beviljas er för 2019. Beloppet på höjningen efter prövning framgår av kolumn 6 i rapporten V92SP6OS19
(bilaga 1) som bifogas till 2019 års prestationsbeslut (daterat 14.12.2018). Utbildningsanordnaren
kompenseras för finansieringsnivån som är för låg i förhållande till kostnaderna, vilket beror på
viktkoefficienten för basfinansieringen för en ny anordnare, samt för prestationsfinansieringen som saknas.
9. KONE Hissit Oy, Markkinointi-instituutin Kannatusyhdistys ry, Rakennusteollisuus RT ry och Rastor
Oy
Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) höjer
undervisnings- och kulturministeriet på basis av er ansökan den basfinansiering för yrkesutbildning som
beviljas er för 2019. Beloppet på höjningen efter prövning framgår av kolumn 6 i rapporten V92SP6OS19
(bilaga 1) som bifogas till 2019 års prestationsbeslut (daterat 14.12.2018). Ministeriet beviljar höjning efter
prövning eftersom beräkning av utbildningsanordnarens finansiering enligt prestationerna hade orsakat en
oskälig minskning av finansieringsnivån på grund av de nya grunderna för fastställande av finansieringen.
10. Kouvola stad, Länsirannikon Koulutus Oy,
Koulutuskuntayhtymä och Tammerfors stad

Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä,

Savon

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) höjer
undervisnings- och kulturministeriet på basis av er ansökan den basfinansiering för yrkesutbildning som
beviljas er för 2019. Beloppet på höjningen efter prövning framgår av kolumn 6 i rapporten V92SP6OS19
(bilaga 1) som bifogas till 2019 års prestationsbeslut (daterat 14.12.2018). Ministeriet beviljar höjning efter
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prövning för anordnandet av en utbildning som har en särskilt dyr kostnadsstruktur (grundexamen i
flygplansmekanik), eftersom det inte finns någon lämplig viktkoefficient för ifrågavarande utbildning.
11. Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen ky, Turun Aikuiskoulutussäätiö sr och Työtehoseura ry
Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) höjer
undervisnings- och kulturministeriet på basis av er ansökan den basfinansiering för yrkesutbildning som
beviljas er för 2019. Beloppet på höjningen efter prövning framgår av kolumn 6 i rapporten V92SP6OS19
(bilaga 1) som bifogas till 2019 års prestationsbeslut (daterat 14.12.2018). I finansieringssystemet kan man
inte fastställa en viktkoefficient för helheter som är mindre än ett kompetensområde. Därmed finns det inte
någon lämplig viktkoefficient för ifrågavarande särskilt dyra lyftanordningsutbildning.
12. Kelloseppätaidon Edistämissäätiö sr
Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) höjer
undervisnings- och kulturministeriet på basis av er ansökan den basfinansiering för yrkesutbildning som
beviljas er för 2019. Beloppet på höjningen efter prövning framgår av kolumn 6 i rapporten V92SP6OS19
(bilaga 1) som bifogas till 2019 års prestationsbeslut (daterat 14.12.2018). Ministeriet beviljar höjning efter
prövning eftersom beräkning av utbildningsanordnarens finansiering enligt prestationerna hade orsakat en
oskälig minskning av finansieringsnivån på grund av de nya grunderna för fastställande av finansieringen.
Undervisnings- och kulturministeriet höjer inte basfinansieringen som beviljas er för 2019 med stöd av 32 e
§ i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) i syfte att trygga anordnandet
av sådan utbildning som har en särskilt dyr kostnadsstruktur. Det är inte frågan om en sådan särskilt dyr
utbildning (grundexamen inom konstindustri, kompetensområdet för ur- och mikromekanik) för vilken det
är nödvändigt att bevilja höjning efter prövning.
13. Keski-Pohjanmaan Koulutuskuntayhtymä
Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) höjer
undervisnings- och kulturministeriet på basis av er ansökan den basfinansiering för yrkesutbildning som
beviljas er för 2019. Beloppet på höjningen efter prövning framgår av kolumn 6 i rapporten V92SP6OS19
(bilaga 1) som bifogas till 2019 års prestationsbeslut (daterat 14.12.2018). Utbildningsanordnaren
kompenseras för finansieringen som under övergångsperioden är för låg i förhållande till kostnaderna för
utbildningen för skogsmaskinförare. Kompenseringen sker enligt 2018 års nivå.
Undervisnings- och kulturministeriet höjer inte basfinansieringen som beviljas er för 2019 med stöd av 32 e
§ i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) på grund av
utbildningsanordnarens helhetsekonomiska situation och inte heller på grund av de nya grunderna för
fastställande av finansieringen. Ministeriet anser inte att utbildningsanordnarens helhetsekonomiska
situation förutsätter höjning efter prövning. Höjning efter prövning beviljas inte heller på grund av de nya
grunderna för fastställande av finansieringen, eftersom utbildningsanordnarens finansiering inte minskar
jämfört med finansieringsnivån i det första prestationsbeslutet för 2018.
14. Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr
Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) höjer
undervisnings- och kulturministeriet på basis av er ansökan den basfinansiering för yrkesutbildning som
beviljas er för 2019. Beloppet på höjningen efter prövning framgår av kolumn 6 i rapporten V92SP6OS19
(bilaga 1) som bifogas till 2019 års prestationsbeslut (daterat 14.12.2018). Ministeriet beviljar finansiering för
anordnandet av en utbildning som har en särskilt dyr kostnadsstruktur, eftersom det inte finns någon lämplig
viktkoefficient för ifrågavarande utbildning (specialyrkesexamen i rättstolkning).
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Undervisnings- och kulturministeriet höjer inte basfinansieringen som beviljas er för 2019 med stöd av 32 e
§ i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) för att säkerställa
finansieringen för en enskild utbildning under övergångsperioden. Ministeriet kompenserar inte eventuella
anordnarspecifika förändringar i finansieringsnivån som beror på att arbetskraftsutbildningen överförs till
undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde. Ministeriet kompenserar endast förändringar i
finansieringen under övergångsperioden som orsakas av att samarbetsavtalen för utbildningarna för
skogsmaskinförare upplöses.
15. ABB Oy, Konecranes Finland Oy, UPM-Kymmene Abp och Wärtsilä Finland Oy
Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) höjer
undervisnings- och kulturministeriet på basis av er ansökan den basfinansiering för yrkesutbildning som
beviljas er för 2019. Beloppet på höjningen efter prövning framgår av kolumn 6 i rapporten V92SP6OS19
(bilaga 1) som bifogas till 2019 års prestationsbeslut (daterat 14.12.2018). Ministeriet beviljar höjning efter
prövning eftersom beräkning av utbildningsanordnarens finansiering enligt prestationerna hade orsakat en
oskälig minskning av finansieringsnivån på grund av de nya grunderna för fastställande av finansieringen.
Undervisnings- och kulturministeriet höjer inte basfinansieringen som beviljas er för 2019 med stöd av 32 e
§ i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) i syfte att trygga anordnandet
av sådan utbildning som har en särskilt dyr kostnadsstruktur. I ansökan har inte angetts sådana särskilt dyra
utbildningar för vilka höjning efter prövning behöver beviljas.
16. Jollas-Opisto Oy, Kiinteistöalan Koulutussäätiö sr och Samkommunen för Yrkesutbildning i Östra
Nyland
Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) höjer
undervisnings- och kulturministeriet på basis av er ansökan den basfinansiering för yrkesutbildning som
beviljas er för 2019. Beloppet på höjningen efter prövning framgår av kolumn 6 i rapporten V92SP6OS19
(bilaga 1) som bifogas till 2019 års prestationsbeslut (daterat 14.12.2018). Ministeriet beviljar höjning efter
prövning eftersom beräkning av utbildningsanordnarens finansiering enligt prestationerna hade orsakat en
oskälig minskning av finansieringsnivån på grund av de nya grunderna för fastställande av finansieringen.
Undervisnings- och kulturministeriet höjer inte basfinansieringen som beviljas er för 2019 med stöd av 32 e
§ i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet på grund av utbildningsanordnarens
helhetsekonomiska situation. Ministeriet anser inte att utbildningsanordnarens helhetsekonomiska situation
förutsätter höjning efter prövning.
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Negativa
1. Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr
Undervisnings- och kulturministeriet höjer inte basfinansieringen som beviljas er för 2019 med stöd av 32 e
§ i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) i syfte att trygga anordnandet
av sådan utbildning som har en särskilt dyr kostnadsstruktur. Ministeriet beviljar inte höjning efter prövning
på grund av en särskilt dyr utbildning för anordnandet av utbildning för invandrare.
2. Hengitysliitto ry
Undervisnings- och kulturministeriet höjer inte basfinansieringen som beviljas er för 2019 med stöd av 32 e
§ i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009). Höjning efter prövning
beviljas inte på grund av de nya grunderna för fastställande av finansieringen, eftersom
utbildningsanordnarens finansiering inte minskar jämfört med finansieringsnivån i det första
prestationsbeslutet för 2018.
3. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä
Undervisnings- och kulturministeriet höjer inte basfinansieringen som beviljas er för 2019 med stöd av 32 e
§ i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) i syfte att trygga anordnandet
av sådan utbildning som har en särskilt dyr kostnadsstruktur. Det är inte frågan om en sådan särskilt dyr
utbildning (yrkesexamen i skogsbranschen) för vilken det är nödvändigt att bevilja höjning efter prövning.
4. Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
Undervisnings- och kulturministeriet höjer inte basfinansieringen som beviljas er för 2019 med stöd av 32 e
§ i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) i syfte att trygga anordnandet
av sådan utbildning som har en särskilt dyr kostnadsstruktur och inte heller på grund av de nya grunderna
för fastställande av finansieringen. Det är inte frågan om en sådan särskilt dyr utbildning (grundexamen i
logistik, kompetensområdet för transportservice) för vilken det är nödvändigt att bevilja höjning efter
prövning. Höjning efter prövning beviljas inte heller på grund av de nya grunderna för fastställande av
finansieringen, eftersom utbildningsanordnarens finansiering inte minskar jämfört med finansieringsnivån i
det första prestationsbeslutet för 2018.
5. Koulutuskeskus Salpaus –kuntayhtymä
Undervisnings- och kulturministeriet höjer inte basfinansieringen som beviljas er för 2019 med stöd av 32 e
§ i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) i syfte att trygga anordnandet
av sådan utbildning som har en särskilt dyr kostnadsstruktur. Det är inte frågan om en sådan särskilt dyr
utbildning (grundexamen inom cirkusbranschen, examina inom jordbruksområdet) för vilken det är
nödvändigt att bevilja höjning efter prövning.
6. Koulutuskuntayhtymä Tavastia
Undervisnings- och kulturministeriet höjer inte basfinansieringen som beviljas er för 2019 med stöd av 32 e
§ i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) i syfte att trygga anordnandet
av sådan utbildning som har en särskilt dyr kostnadsstruktur. Det är inte frågan om en sådan särskilt dyr
utbildning (examina inom konstindustri) för vilken det är nödvändigt att bevilja höjning efter prövning.
7. Kouvolan Ammatillinen Aikuiskoulutussäätiö sr
Undervisnings- och kulturministeriet höjer inte basfinansieringen som beviljas er för 2019 med stöd av 32 e
§ i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) i syfte att trygga anordnandet
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av sådan utbildning som har en särskilt dyr kostnadsstruktur och inte heller på grund av de nya grunderna
för fastställande av finansieringen. Det är inte frågan om en sådan särskilt dyr utbildning (förarutbildning) för
vilken det är nödvändigt att bevilja höjning efter prövning. Höjning efter prövning beviljas inte heller på grund
av de nya grunderna för fastställande av finansieringen, eftersom utbildningsanordnarens finansiering inte
minskar jämfört med finansieringsnivån i det första prestationsbeslutet för 2018.
8. Kuopion Konservatorion kannatusyhdistys ry
Undervisnings- och kulturministeriet höjer inte basfinansieringen som beviljas er för 2019 med stöd av 32 e
§ i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet i syfte att trygga anordnandet av sådan
utbildning som har en särskilt dyr kostnadsstruktur och inte heller på grund av utbildningsanordnarens
helhetsekonomiska situation. Det är inte frågan om en sådan särskilt dyr utbildning (grundexamen i musik)
för vilken det är nödvändigt att bevilja höjning efter prövning. Ministeriet anser inte att
utbildningsanordnarens helhetsekonomiska situation förutsätter höjning efter prövning.
9. Kvarnen samkommun
Undervisnings- och kulturministeriet höjer inte basfinansieringen som beviljas er för 2019 med stöd av 32 e
§ i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet i syfte att trygga anordnandet av sådan
utbildning som har en särskilt dyr kostnadsstruktur, på grund av utbildningsanordnarens helhetsekonomiska
situation och inte heller på grund av de nya grunderna för fastställande av finansieringen.
Det är inte frågan om en sådan särskilt dyr utbildning (yrkesexamen i naturbranschen) för vilken det är
nödvändigt att bevilja höjning efter prövning. Ministeriet anser inte att utbildningsanordnarens
helhetsekonomiska situation förutsätter höjning efter prövning. Höjning efter prövning beviljas inte heller på
grund av de nya grunderna för fastställande av finansieringen, eftersom utbildningsanordnarens finansiering
inte minskar oskäligt jämfört med finansieringsnivån i det första prestationsbeslutet för 2018.
10. Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Luksia
Undervisnings- och kulturministeriet höjer inte basfinansieringen som beviljas er för 2019 med stöd av 32 e
§ i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) i syfte att trygga anordnandet
av sådan utbildning som har en särskilt dyr kostnadsstruktur. Det är inte frågan om en sådan särskilt dyr
utbildning (yrkesexamen för yrkesdykare) för vilken det är nödvändigt att bevilja höjning efter prövning.
11. Optima samkommun
Undervisnings- och kulturministeriet höjer inte basfinansieringen som beviljas er för 2019 med stöd av 32 e
§ i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet i syfte att trygga anordnandet av sådan
utbildning som har en särskilt dyr kostnadsstruktur och inte heller för att säkerställa finansieringen för en
enskild utbildning under övergångsperioden. Det finns en egen viktningskoefficient för anordnande av
krävande särskilt stöd, och därmed är det inte nödvändigt att separat bevilja höjning efter prövning för detta.
Utbildningsanordnaren har sökt höjning efter prövning för grundexamina inom logistik och
lantbruksbranschen. Ministeriet anser att det inte är frågan om sådana utbildningar för vilka höjning efter
prövning behöver beviljas under övergångsperioden. Ministeriet kompenserar endast förändringar i
finansieringen under övergångsperioden som orsakas av att samarbetsavtalen för utbildningarna för
skogsmaskinförare upplöses.
12. Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (OSEKK)
Undervisnings- och kulturministeriet höjer inte basfinansieringen som beviljas er för 2019 med stöd av 32 e
§ i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) i syfte att trygga anordnandet
av sådan utbildning som har en särskilt dyr kostnadsstruktur. Det är inte frågan om en sådan särskilt dyr
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utbildning (grundexamen i skogsbranschen, kompetensområdet för skogsmaskinstransport) för vilken det är
nödvändigt att bevilja höjning efter prövning. Ifrågavarande utbildning är redan i den högre
kostnadsgruppen. I utbildningarna för skogsmaskinförare kompenserar ministeriet endast förändringar i
finansieringen under övergångsperioden som orsakas av att samarbetsavtalen upplöses.
13. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Undervisnings- och kulturministeriet höjer inte basfinansieringen som beviljas er för 2019 med stöd av 32 e
§ i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet i syfte att trygga anordnandet av sådan
utbildning som har en särskilt dyr kostnadsstruktur och inte heller på grund av utbildningsanordnarens
helhetsekonomiska situation. Det är inte frågan om en sådan särskilt dyr utbildning (examina inom
skogsbranschen) för vilken det är nödvändigt att bevilja höjning efter prövning. Utbildningen för
skogsmaskinsförare är redan i den högre kostnadsgruppen och de övriga examina inom skogsbranschen är
redan i en kostnadsgrupp som motsvarar kostnaderna. Ministeriet anser inte att utbildningsanordnarens
helhetsekonomiska situation förutsätter höjning efter prövning.
14. Raahen Koulutuskuntayhtymä
Undervisnings- och kulturministeriet höjer inte basfinansieringen som beviljas er för 2019 med stöd av 32 e
§ i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) i syfte att trygga anordnandet
av sådan utbildning som har en särskilt dyr kostnadsstruktur. Det är inte frågan om en sådan särskilt dyr
utbildning (grundexamen i logistik) för vilken det är nödvändigt att bevilja höjning efter prövning.
15. Rovalan Setlementti ry
Undervisnings- och kulturministeriet höjer inte basfinansieringen som beviljas er för 2019 med stöd av 32 e
§ i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) i syfte att trygga anordnandet
av sådan utbildning som har en särskilt dyr kostnadsstruktur. Det är inte frågan om en sådan särskilt dyr
utbildning (grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, kompetensområdet för kommunikation
och teckenspråkshandledning) för vilken det är nödvändigt att bevilja höjning efter prövning.
16. SASKY
Undervisnings- och kulturministeriet höjer inte basfinansieringen som beviljas er för 2019 med stöd av 32 e
§ i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet i syfte att trygga anordnandet av sådan
utbildning som har en särskilt dyr kostnadsstruktur och inte heller för att säkerställa finansieringen för en
enskild utbildning under övergångsperioden. Det är inte frågan om en sådan särskilt dyr utbildning (examina
inom konstindustri) för vilken det är nödvändigt att bevilja höjning efter prövning. Utbildningsanordnaren
har sökt höjning efter prövning för grundexamina inom lantbruksbranschen och trädgårdsbranschen samt
för grundexamen i natur och miljö. Ministeriet anser att det inte är frågan om sådana utbildningar för vilka
höjning efter prövning behöver beviljas under övergångsperioden. Ministeriet kompenserar endast
förändringar i finansieringen under övergångsperioden som orsakas av att samarbetsavtalen för
utbildningarna för skogsmaskinförare upplöses.
17. Suomen Yrittäjäopiston Kannatus Oy
Undervisnings- och kulturministeriet höjer inte basfinansieringen som beviljas er för 2019 med stöd av 32 e
§ i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) i syfte att trygga anordnandet
av sådan utbildning som har en särskilt dyr kostnadsstruktur och inte heller på grund av de nya grunderna
för fastställande av finansieringen. I ansökan har inte angetts någon sådan särskilt dyr utbildning för vilken
höjning efter prövning behöver beviljas. Höjning efter prövning beviljas inte heller på grund av de nya
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grunderna för fastställande av finansieringen, eftersom utbildningsanordnarens finansiering inte minskar
jämfört med finansieringsnivån i det första prestationsbeslutet för 2018.
18. Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur
Undervisnings- och kulturministeriet höjer inte basfinansieringen som beviljas er för 2019 med stöd av 32 e
§ i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) i syfte att trygga anordnandet
av sådan utbildning som har en särskilt dyr kostnadsstruktur. Det är inte frågan om sådana särskilt dyra
utbildningar (ansökta examina inom teknik) för vilka det är nödvändigt att bevilja höjning efter prövning.
19. Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
Undervisnings- och kulturministeriet höjer inte basfinansieringen som beviljas er för 2019 med stöd av 32 e
§ i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) i syfte att trygga anordnandet
av sådan utbildning som har en särskilt dyr kostnadsstruktur, på grund av utbildningsanordnarens
helhetsekonomiska situation, på grund av de nya grunderna för fastställande av finansieringen och inte heller
för att säkerställa finansieringen för en enskild utbildning under övergångsperioden. I ansökan har inte
angetts sådana särskilt dyra utbildningar för vilka höjning efter prövning behöver beviljas. Ministeriet anser
inte att utbildningsanordnarens helhetsekonomiska situation förutsätter höjning efter prövning. Höjning
efter prövning beviljas inte heller på grund av de nya grunderna för fastställande av finansieringen, eftersom
utbildningsanordnarens finansiering inte minskar jämfört med finansieringsnivån i det första
prestationsbeslutet för 2018. Utbildningsanordnaren har sökt höjning efter prövning för grundexamen inom
lantbruksbranschen. Ministeriet anser att det inte är frågan om en sådan utbildning för vilken höjning efter
prövning behöver beviljas under övergångsperioden. Ministeriet kompenserar endast förändringar i
finansieringen under övergångsperioden som orsakas av att samarbetsavtalen för utbildningarna för
skogsmaskinförare upplöses.
20. Ami-säätiö sr och Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy
Undervisnings- och kulturministeriet höjer inte basfinansieringen som beviljas er för 2019 med stöd av 32 e
§ i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) på grund av
utbildningsanordnarens helhetsekonomiska situation och inte heller på grund av de nya grunderna för
fastställande av finansieringen. Ministeriet anser inte att utbildningsanordnarens helhetsekonomiska
situation förutsätter höjning efter prövning. Höjning efter prövning beviljas inte på grund av de nya
grunderna för fastställande av finansieringen, eftersom utbildningsanordnarnas finansiering inte minskar
jämfört med finansieringsnivån i det första prestationsbeslutet för 2018.
21. Ava-instituutin kannatusyhdistys ry, Karstulan Evankelisen Kansanopiston kannatusyhdistys ry,
Maalariammattikoulun kannatusyhdistys ry och Perho Liiketalousopisto Oy
Undervisnings- och kulturministeriet höjer inte basfinansieringen som beviljas er för 2019 med stöd av 32 e
§ i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009). Höjning efter prövning
beviljas inte heller på grund av de nya grunderna för fastställande av finansieringen, eftersom
utbildningsanordnarens finansiering inte minskar oskäligt jämfört med finansieringsnivån i det första
prestationsbeslutet för 2018.
22. Axxell Utbildning Ab, Helsinki Business College Oy, Hevosopisto Oy och KSAK Oy
Undervisnings- och kulturministeriet höjer inte basfinansieringen som beviljas er för 2019 med stöd av 32 e
§ i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet på grund av utbildningsanordnarens
helhetsekonomiska situation. Ministeriet anser inte att utbildningsanordnarens helhetsekonomiska situation
förutsätter höjning efter prövning.
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23. Etelä-Savon Koulutus Oy, Itä-Karjalan Kansanopistoseura ry, Korpisaaren Säätiö sr, Peräpohjolan
Kansanopiston kannatusyhdistys ry, Raahen Porvari- ja Kauppakoulurahasto sr och Suomen
Diakoniaopisto - SDO Oy
Undervisnings- och kulturministeriet höjer inte basfinansieringen som beviljas er för 2019 med stöd av 32 e
§ i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009). Höjning efter prövning har
sökts bland annat för utbildningen i biltransport av trävaror, grundexamen inom rengörings- och
fastighetsservicebranschen, grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen, grundexamen i
affärsverksamhet och utbildningen som handleder för arbete och ett självständigt liv (TELMA). Ministeriet
anser att det i ifrågavarande utbildningar inte föreligger sådana arrangemang för övergångsperioden på
grund av vilka finansieringen bör kompenseras under övergångsperioden. Ministeriet kompenserar endast
förändringar i finansieringen under övergångsperioden som orsakas av att samarbetsavtalen för
utbildningarna för skogsmaskinförare upplöses.

Beslutet gäller år 2019. I fråga om åren därefter fattas beslut om höjning efter prövning av
utbildningsanordnarnas basfinansiering separat och på basis av ansökan.

