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Anordnare av yrkesutbildning

Hänvisnjng Undervisnings- och kulturministeriets brev 31.5.2018 (dnr UKM/114/592/2018)

Ärende Beslut om basfinansiering som avses fördelas under finansäret, samt
basfinansiering som delas ut pä basis av tilläggsbudgeten

Tillämpliga bestämmelser

Undervisnings- och kulturministeriet gör enligt 32 c § i lagen om finansiering av
undervisnings- och kultun/erksamhet (finansieringslagen, 1705/2009) ärligen beslut, om
antalet mälinriktade studerandeär för utbildningsanordnarna, och antalet mälinriktade
studerandeär för utbildning som ordnas i form av arbetskraftsutbildning underfinansäret.
Besluten görs inom ramen för statsbudgeten. Ministeriet kan under finansäret oka
antalet mälinriktade studerandeär för utbildningsanordnare eller antalet mälinriktade
studerandeär för utbildning som ordnas i form av arbetskraftsutbildning.

Enligt 32 e § i finansieringslagen (1705/2009) kan den basfinansiering som beviljas
utbildningsanordnare efter prövning höjas av särskilda skäl som hänför sig tili
utbildningsanordnarens verksamhet. En prövningsbaserad höjning kan även beviljas
under finansäret av särskilda skäl. Undervisnings- och kulturministeriet beslutar pä
ansökan om höjning efter prövning.

Beslut om basfinansiering som man avser dela ut under finansäret

Enligt § 32 c i finansieringslagen gör undervisnings- och kulturministeriet beslutom
ökningen av antalet mälinriktade studerandeär under finansäret pä det sätt som anges i
bilagan tili beslutet, dvs. kolumnerna 1a och 2a i rapporten V92SPL60S18. Ministeriet
riktar studerandeären tili utbildningsanordnarna för att trygga tillgängen tili kunnig
arbetskraft.

Enligt § 32 e i finansieringslagen gör undervisnings- och kulturministeriet beslut om
beviljande av förhöjd prövningsbaserad basfinansiering tili den utbildningsanordnare
som ansökt om detta. Beslutet görs pä det sätt som anges i den bifogade rapporten
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V92SPL60S18 kolumn 6a (bilaga 1) och de bifogade anordnarspecifika motiveringarna
(bilaga 3).

Beslutande av basfinansiering pä basis av tilläggsbudgeten

Enligt § 32 c i flnansieringslagen gör undervisnings- och kulturministeriet beslutom
mängden mälinriktade studerandeär för anordnare av yrkesutbildning utgäende ifrän
tillägsbudjeten. Mängderna anges i rapporten V92SPL60S18 i kolumnerna 1b och 2b
(bilaga 1). Ministeriet riktar studerandeären tili utbildningsanordnarna i syfte att
möjliggöra pilotprojekt inom yrkesbaserat kunnande. Syftet är att utveckla en modell som
möjliggör branschbyte med hjälp av precisionsutbildning, som kan bestä av
examensdelar och helheter mindre an det. Utbildningsanordnarna tilldelas ocksä
studerandeär för att förbättra kompetensen hos personer med däliga baskunskaper
respektive däliga digikunskaper. Enligt regeringens riktlinjer riktas hälften av de
studerandeär, som finns att tillgä i tilläggsbudgeten, tili arbetskraftsutbildning. (bilaga 2)

Enligt § 32 e i finansieringslagen gör undervisnings- och kulturministeriet beslut om
beviljande av förhöjd prövningsbaserad basfinansiering tili den utbildningsanordnare
som ansökt om detta. Beslutet görs pä det sätt som anges i den bifogade rapporten
V92SPL60S18 kolumn 6b (bilaga 1) och de bifogade anordnarspecifika motiveringarna
(bilaga 3).

Ändringssökande

Andring i detta beslut fär 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 av undervisnings- och
kulturministeriet inom tre mänader efter delgivandet av beslutet. Förfaringssättet för
begäran av omprövning framgär ur bifogade anvisning om begäran om omprövning
(bilaga 3).
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Jukka Lehtinen, undervisningsräd
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Bilagor Rapport V92SPL60S18 (bilaga 1 )
Allokeringen av mälrinriktade studerandeär pä basis av tilläggsbudgeten (bilaga 2)
Anordnarspecifika motiveringar för de utbildningsanordnare som ansökt om förhöjd
prövningsbaserad basfinansiering (bilaga 3)
Anvisning om rättelseyrkande dnr 10/091/2016 (bilaga 4)
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