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Beslut om basfinansiering som beviljas på basis av den andra tilläggsbudgeten 
 

Enligt 32 c § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet 
(finansieringslagen, 1705/2009) beslutar undervisnings- och kulturministeriet årligen 
inom ramen för statsbudgeten och för finansåret om det målinriktade antalet 
studerandeår för utbildningsanordnare samt om det där innefattade målinriktade antalet 
studerandeår inom arbetskraftsutbildningen. Ministeriet kan under finansåret öka antalet 
målinriktade studerandeår för utbildningsanordnare eller antalet målinriktade 
studerandeår för utbildning som ordnas i form av arbetskraftsutbildning. 
 
Enligt 32 e § i finansieringslagen kan den basfinansiering som beviljas 
utbildningsanordnare efter prövning höjas av särskilda skäl som hänför sig till 
utbildningsanordnarens verksamhet. Höjning efter prövning kan av särskilda skäl 
beviljas även under finansåret. Undervisnings- och kulturministeriet beslutar på ansökan 
om höjning efter prövning. 

 
Med stöd av 32 c § i finansieringslagen fastställer undervisnings- och kulturministeriet 
att antalet målinriktade studerandeår som beviljas anordnare av yrkesutbildning på basis 
av tilläggsbudgeten är de som framgår av kolumnerna 1c och 2c i bifogade rapport 
V92SP2L6OS18 (bilaga 1). Ministeriet riktar studerandeåren till pilotförsök som gäller 
yrkeskompetens där man tar fram modeller som syftar till möjliggöra branschbyte. Detta 
sker genom kortvariga utbildningar som utnyttjar examensdelar och helheter som är 
mindre än dessa. Ministeriet riktar studerandeåren till pilotförsök inom yrkesutbildningen 
som tar fram verksamhetsmodeller för att lösa matchningsproblemen på 
arbetsmarknaden och för att stöda sysselsättningen av arbetslösa personer i bästa 
arbetsföra ålder.  
 
Med stöd av 32 e § i finansieringslagen beslutar undervisnings- och kulturministeriet om 
beviljande av höjning efter prövning som beviljas anordnare av yrkesutbildning som 
ansökt om höjning av basfinansieringen efter prövning såsom framgår av kolumn 6.2c i 
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bifogade rapport V92SP2L6OS18 (bilaga 1) samt av bifogade anordnarspecifika 
motiveringar (bilaga 2).  
 
Antalet studerandeår och antalet höjningar efter prövning fastställs förutsatt att 
riksdagen godkänner regeringens proposition till statens andra tilläggsbudget för 2018 
(RP 215/2018 rd) i föreslagen form.  

 
Tillämpliga bestämmelser 
  

Lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) 32 c §, 32 
e § och 57 § 3 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 kan begära omprövning i det hos undervisnings- och 
kulturministeriet inom tre månader från delfåendet av beslutet. Förfaringssättet då man 
begär omprövning framgår av bifogade anvisning om begäran om omprövning (bilaga 
3). 
 

Mer information 
  
 Tarja Koskimäki, överinspektör 

(Nyland) 
tfn 02953 30166, fornamn.efternamn@minedu.fi 
 
Jukka Lehtinen, undervisningsråd 
(Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Birkaland, Mellersta Finland, Egentliga 
Finland och Satakunta), 
tfn 02953 30183, fornamn.efternamn@minedu.fi 
 
Anne Mårtensson, undervisningsråd 
(Kymmenedalen, Södra Karelen, Södra Savolax, Norra Savolax och Norra Karelen), 
tfn 02953 30104, fornamn.efternamn@minedu.fi 
 
Mari Pastila-Eklund, undervisningsråd 
(Södra Österbotten, Österbotten, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland), 
tfn 02953 30249, fornamn.efternamn@minedu.fi 
 
Tiina Polo, undervisningsråd 
(Norra Österbotten, Kajanaland, Lappland) 
tfn 02953 30022, fornamn.efternamn@minedu.fi 
 
Saara Ikkelä, specialsakkunnig, tfn 02953 30109, fornamn.efternamn@minedu.fi  
 
Anna Kankaanpää, regegringsråd, tfn 02953 30403, fornamn.efternamn@minedu.fi 
 
Kari Korhonen, undervisningsråd tfn 02953 30162, fornamn.efternamn@minedu.fi 
 
Tarja Olenius, undervisningsråd tfn 02953 30237, fornamn.efternamn@minedu.fi 
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Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen 

  
 
 
 Regeringsråd Anna Kankaanpää 
  
 
 
Bilagor Rapport V92SP2L6OS18 (bilaga 1) 

Anordnarspecifika motiveringar för utbildningsanordnare som ansökt om höjning efter 
prövning (bilaga 2) 

 Anvisning om begäran om omprövning dnr 10/091/2016 (bilaga 3) 
 
För kännedom  

 
Undervisnings- och kulturministeriet/Ekonomienheten 

 Utbildningsstyrelsen/statsandelar 
 Finlands Kommunförbund 
 
 
   
 


