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Anordnare av yrkesutbildning 
 
 
 
 

Ansökan om finansiering som delas ut enligt finansieringen för finansåret 2019 
och regeringens andra tilläggsbudget för 2018 

 
 

1. Inledning 
 

Genom de prestationsbeslut som undervisnings- och kulturministeriet ska göra upp i 
slutet av innevarande år fattar ministeriet beslut om antalet målinriktade studerandeår 
för respektive utbildningsanordnare samt om beloppet på den behovsprövade höj-
ningen av basfinansieringen för finansåret 2019. En del av de målinriktade studeran-
deåren och av basfinansieringen kommer att delas ut längre fram under finansåret i 
form av tilläggsprestations- och rättelsebeslut. I det egentliga prestationsbeslutet fast-
ställs även de prestationer som används vid beräkningen av prestationsfinansieringen 
för 2019 och viktningen av de målsatta studerandeåren inom basfinansieringen. Där-
till fastställs de belopp som ska beviljas privata utbildningsanordnare i ersättning för 
den mervärdesskatt dessa erlagt.  
 

 Beredningen av prestationsbesluten grundar sig på budgetanslaget och antalet målin-
riktade studerandeår i budgetpropositionen som lämnades till riksdagen den 17 sep-
tember 2018.  Undervisnings- och kulturministeriets avsikt är att fatta prestationsbe-
sluten inom november förutsatt att riksdagen beviljar nödvändiga budgetmedel. 
Finansieringen för respektive utbildningsanordnare för nästa finansår grundar sig på 
prestationsbeslutet och beviljas genom ett finansieringsbeslut. Beslutet fattas efter att 
riksdagen vid slutet av året har godkänt budgetpropositionen. 

 
 I samband med budgetförhandlingarna i slutet av augusti kom regeringen överens om 

att i den andra tilläggsbudgeten under detta år rikta 10 miljoner euro i tilläggsfinansie-
ring för yrkesutbildning. Anslaget ska användas för åtgärder som snabbt ska svara på 
bristen på kompetent arbetskraft.   Regeringens proposition om en andra tilläggsbud-
get lämnas till riksdagen den 25 oktober 2018.   Tilläggsfinansieringen ska delas ut i 
form av basfinansiering för finansåret 2018  till utbildningsanordnare genom ett andra 
prestationsbeslut.  Undervisnings- och kulturministeriet inleder beredningen av till-
äggsprestationsbeslutet med utgångspunkt i ministeriets förslag gällande regeringens 
tilläggsbudgetproposition. Förslaget lämnades till finansministeriet den 11 september 
2018.  Förutsatt att regeringens proposition till nödvändiga delar kommer att motsvara 
undervisnings- och kulturministeriets förslag, kommer ministeriet att bereda det andra 
tilläggsprestationsbeslutet för 2018 så att det  kan fattas i november, förutsatt att riks-
dagen beviljar nödvändiga budgetmedel.  
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 Genom detta brev informeras utbildningsanordnarna om beredningsprocesserna och 
tidsplanerna för prestationsbeslutet för 2019 och det andra tilläggsprestationsbeslutet 
för 2018.  Därtill får utbildningsanordnarna anvisningar om hur man ansöker om de 
målinriktade studerandeår som delas ut genom prestationsbeslut och hur man ansö-
ker om höjning av basfinansieringen efter prövning samt om vissa andra uppgifter 
som  utbildningsanordnarna bör se till för fastställandet av finansieringen för finanså-
ret 2019. Anvisningar angående ansökan om strategifinansiering för 2019 kommer att 
ges separat längre fram. 

 
2. Beredningen av prestationsbeslutet för 2019 

 
 Budgetanslaget för yrkesutbildning samt de målinriktade studerandeåren i bud-

getpropositionen för 2019 
 
 Budgetanslaget för yrkesutbildningen i regeringens budgetproposition för 2019 upp-

går till 1 732 761 000 euro, varav basfinansieringens andel är 1 613 933 000 euro och 
prestationsfinansieringens  84 944 000 euro. För strategifinansieringen har reserve-
rats 33 884 000 euro, vilket motsvarar nivån för 2018. Arbetskraftsutbildningen, som 
stegvis överförs till undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde medför 
att budgetanslaget för yrkesutbildningen för 2019 växer med 29 180 000 euro.  I öv-
rigt motsvarar budgetanslaget nivån i den egentliga statsbudgeten under innevarande 
år. 

 
 I budgeten uppgår antalet målinriktade studerandeår inom yrkesutbildningen till högst 

180 000 studerandeår, varav antalet studerandeår som anvisas för arbetskraftsutbild-
ning uppgår till minst 8 600 studerandeår. Det maximala antalet studerandeår är 3 
000 fler än i den egentliga statsbudgeten för innevarande år. I anslaget som ingår i 
budgetförslaget ingår fortfarande också ett extra anslag om 1 000 studerandeår för att 
minska ungdomsarbetslösheten och svara på kompetensbehoven i arbetslivet samt 
ett extra anslag om 2 200 studerandeår för utbildning för invandrare.  

 
 Antalet målinriktade studerandeår i det första prestationsbeslutet för 2019  
 
 Undervisnings- och kulturministeriet beslöt i prestationsbeslutet av den 12 december 

2017, inklusive den senare rättelsen av beslutet, att till utbildningsanordnarna anvisa 
sammanlagt 175 168 målinriktade studerandeår för 2018, varav 5 300 anvisas för ar-
betskraftsutbildning. Ministeriets avsikt är i första hand att bevara antalet målinriktade 
studerandeår för 2019 på samma nivå som  i det första prestationsbeslutet för 2018, 
ifall det inte föreligger särskilda skäl för att justera nivån på antalet studerandeår.   

 
 Nivån på antalet målinriktade studerandeår i prestationsbeslutet för 2019 kan sänkas 

från nivån för 2018 bland annat om det faktiska antalet studerandeår under inneva-
rande år ser ut att underskrida den nivå som fastställts i prestationsbeslutet och ut-
bildningsanordnaren inte kan framlägga ett godtagbart skäl för avvikelsen. Nivån på 
antalet studerandeår kan även sänkas om det visat sig att det inte finns ett tillräckligt 
regionalt utbildningsbehov i fråga om arbetskraften eller befolkningen i regionen i re-
lation till antalet målinriktade studerandeår, eller om utbildningsanordnarens utbild-
ningsutbud i övrigt inte ser ut att motsvara det regionala arbetskraftsbehovet eller be-
folkningens efterfrågan på utbildning. Därtill kan förändringar i de uppgifter utbild-
ningsanordnarna tilldelats i vissa fall förutsätta justeringar av antalet målinriktade stu-
derandeår eller hur dessa riktas.  

 
 Antalet målinriktade antalet studerandeår kommer i regel att höjas från nivån i det 

första prestationsbeslutet från 2018 endast på grund av ett eventuellt behov av extra 
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anslag för arbetskraftsutbildning och i undantagsfall av särskilda skäl av någon annan 
anledning.  

 
 Den gradvisa överföringen av arbetskraftsutbildningen till undervisnings- och kulturmi-

nisteriets förvaltningsområde ökar antalet målinriktade studerandeår på riksnivå med 
3 000 för de utbildningsanordnare som fått i uppgift att ordna arbetskraftsutbildning.    
En del av ökningen kan delas ut längre fram under finansåret. De utbildningsanord-
nare som fått i uppgift att ordna arbetskraftsutbildning ska i samråd med de regionala 
arbetskraftsmyndigheterna bereda sitt förslag angående en eventuell höjning av anta-
let studerandeår som anslås för  arbetskraftsutbildning.  

 
 Ministeriet ber varje utbildningsanordnare att med utgångspunkt i vad som presente-

rats ovan framlägga ett välmotiverat förslag angående antalet  målinriktade studeran-
deår för 2019 och hur många av dessa som ska anslås för arbetskraftsutbildning, 
samt vid behov ett förslag där studerandeåren specificeras så att de kan riktas enligt 
kriterierna för särskilt riktade anslag som anges i prestationsbeslutet.  

 
 Behovsprövad höjning av basfinansieringen i det första prestationsbeslutet för 

2019  
 
 Enligt 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet 

(1705/2009) kan  den basfinansiering som beviljas utbildningsanordnare efter pröv-
ning höjas av särskilda skäl som hänför sig till utbildningsanordnarens verksamhet. 
De särskilda skälen för en behovsprövad höjning av basfinansieringen gäller i regel 
de ekonomiska förutsättningarna för verksamheten. Den behovsprövade höjningen 
kan användas för enskilda utbildningsanordnare, till exempel för att trygga anordnan-
det av utbildning som är särskilt dyr till sin kostnadsstruktur.  Vid behov kan den 
också beviljas på grund av utbildningsanordnarens helhetsekonomiska situation, ifall 
det med hjälp av endast den kalkylerade finansieringen inte är möjligt att uppnå en 
sådan finansieringsnivå som räcker till för bedrivande av verksamheten.  Dessutom 
kan man genom en höjning av basfinansieringen efter prövning under en övergångs-
period vid behov kompensera oskäligt stora förändringar i enskilda utbildningsanord-
nares finansieringsnivå som föranleds av förändringarna i grunderna för fastställandet 
av finansieringen samt i undantagsfall även kompensera finansieringen under över-
gångsperioden för en enskild utbildning, om finansieringen blir för låg i relation till ut-
gifterna.   

 
 Undervisnings- och kulturministeriet har för avsikt att bevilja en höjning av den be-

hovsprövade basfinansieringen för finansåret 2019 endast av särskilda skäl.  Utbild-
ningsanordnare kan ansöka om behovsprövad höjning av basfinansieringen  

 
• i syfte att trygga anordnandet av sådan utbildning som har en särskilt dyr kost-

nadsstruktur, 
• på grund av sin ekonomiska situation som helhet betraktad om det inte är möjligt 

att med hjälp av den kalkylerade finansieringen uppnå en för verksamheten till-
räcklig finansieringsnivå eller 

• ifall de nya finansieringsgrunderna förorsakar en oskälig sänkning av utbildnings-
anordnarens finansieringsnivå jämfört med nivån i det första prestationsbeslutet 
för 2018, inklusive den behovsprövade höjning av basfinansieringen som bevil-
jats, dock med undantag för den höjning som beviljats på grund av regeringens 
tilläggsbudget eller, 

• i undantagsfall, även i det fall finansieringen under övergångsperioden för någon 
utbildning blir alltför låg i relation till utgifterna.   
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 Den prestationsbaserade basfinansieringen för en utbildningsanordnare kan sänkas i 
och med förändringar i anordnarens profilkoefficient, även om det inte skulle ha skett 
några förändringar i antalet målinriktade studerandeår.   Likaså kan beloppet på den 
prestationsbaserade finansieringen minska på grund av den relativa andelen  exa-
mina eller förändringar i deras profil. Ministeriet ber utbildningsanordnarna observera 
att detta slags förändringar inte i sig utgör ett tillräckligt skäl för att få behovsprövad 
höjning av basfinansieringen.   

 
 Prestationer som ligger till grund för prestationsfinansieringen för 2019 samt 

viktningen av de målsatta studerandeåren inom basfinansieringen  
 
 I prestationsbeslutet fastställs det antal prestationer som ska användas till grund för 

beviljande av den prestationsbaserade finansieringen.   Som prestationer inom pre-
stationsfinansieringen för 2019 används uppgifter om examina som Statistikcentralen 
samlat in av utbildningsanordnarna  under kalenderåret 2017. Statistikcentralen till-
handahåller undervisnings- och kulturministeriet de examensvisa examensuppgif-
terna från 2017 och hur de fördelar sig enligt uppgifterna om de studerandes grundut-
bildning. Uppgifter om de utexaminerades grundutbildning finns att tillgå i  Statistik-
centralens examensregister. 

 
 Ministeriet ber utbildningsanordnarna kontrollera att de examensuppgifter från 2017 

som avses ligga till grund för beräkningen av den prestationsbaserade finansieringen 
för finansåret 2019 motsvarar de uppgifter som anordnaren uppgett för Statistikcen-
tralen.  Ifall uppgifterna bör korrigeras, ska rättelserna skickas direkt till Statistikcen-
tralen enligt nedanstående anvisningar. Ministeriet ber utbildningsanordnarna obser-
vera att i det fall nödvändiga rättelser och kompletteringar inte har lämnats in till Sta-
tistikcentralen inom utsatt datum, kommer dessa inte heller senare att godkännas 
som grund för finansieringen och det kommer inte heller att vara möjligt att med 
dessa som grund begära rättelse i eller korrigering av det prestationsbaserade finan-
sieringsbeslutet.   

 
 I prestationsbeslutet fastställs också viktningen av de målinriktade studerandeåren 

inom basfinansieringen.  Utbildningsanordnarens profilkoefficient, med vilken utbild-
ningsanordnarens målinriktade studerandeår ska viktas, beräknas enligt prestations-
uppgifterna från 2017.  I beräkningarna används som faktiska studerandeår år 2017 
antalet studerandeår i utbildning för yrkesinriktad grundexamen, handledande utbild-
ning och läroavtalsutbildning samt studerandetimantalet vid specialläroanstalter om-
vandlat till studerandeårsverken.   Antalet studerande och antalet studerandeårsver-
ken har omvandlats till antalet studerandeår så att en studerande eller ett studeran-
deårsverke antas motsvara ett studerandeår.   

 
 Ministeriet ber utbildningsanordnarna kontrollera att examensuppgifterna för 2017 

som ska ligga till grund för beräkningen av  prestationsfinansieringen för finansåret 
2019 motsvarar de uppgifter som anordnaren uppgett för Utbildningsstyrelsen.  Ifall 
uppgifterna bör korrigeras, ska rättelserna skickas direkt till Utbildningsstyrelsen enligt 
nedanstående anvisningar. Ministeriet ber utbildningsanordnarna observera att i det 
fall nödvändiga rättelser och kompletteringar inte har lämnats in till Utbildningsstyrel-
sen inom utsatt datum, kommer dessa inte heller senare att godkännas som grund för 
finansieringen och det kommer inte heller att vara möjligt att med dessa som grund 
begära rättelse eller korrigeringar i  prestationsbeslutet. 

 
 Beloppet av de mervärdesskatteersättningar som utbetalas till privata utbild-

ningsanordnare inom yrkesutbildning för 2019  
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 Enligt det nya 32 i § 1 mom. i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverk-
samhet (1705/2009) som ändrades i samband med reformen av yrkesutbildningen 
ersätts privata anordnare av yrkesutbildning för andelen mervärdesskatt i de kostna-
der som utbildningsanordnaren har för anskaffningar i anslutning till utbildningstjäns-
ter enligt 39 och 40 § i mervärdesskattelagen (1501/1993) och till annan än affärseko-
nomisk verksamhet. Ersättningen ska basera sig på uppgifterna från det senast fast-
ställda bokslutet. Enligt övergångsbestämmelsen ska den ersättning för mervär-
desskatt som beviljas finansåren 2018 och 2019 dock grunda sig på det genomsnitt-
liga beloppet mervärdesskatt som bestäms i enlighet med de bestämmelser som 
gällde vid lagens ikraftträdande och som har ställts i relation till utbildningsanordna-
rens som basfinansiering beviljade belopp  under finansåret i fråga. 

 
 De mervärdesskatteersättningar som betalas till privata utbildningsanordnare under 

år 2019 grundar sig på de genomsnittliga mervärdesskattebelopp som dessa utbild-
ningsanordnare har betalat år 2017. Beloppet på den mervärdesskatteersättning som 
beräknats för privata utbildningsanordnare för 2019 med utgångspunkt i den kost-
nadsenkät som Utbildningsstyrelsen lät utföra 2017 uppgår till sammanlagt 27 143 
000 euro.  Beloppet utdelas till privata utbildningsanordnare på kalkylmässiga grunder 
enligt deras relativa andel enligt utbildningsanordnare i det  första prestationsbeslutet 
för 2019.  Detta föranleder inga åtgärder från utbildningsanordnarnas sida. 

 
3. Beredningen av det andra tilläggsprestationsbeslutet för 2018    

 
 Tilläggsfinansiering som riktas till utbildningsanordnare med utgångspunkt i 

regeringens första tilläggsbudget för 2018. 
 
 Regeringen kom i sitt beslut om planen för de offentliga finanserna för 2019-2022 

överens om att inleda snabba åtgärder av engångskaraktär i syfte att trygga till-
gången till kompetent arbetskraft.   I den första tilläggsbudgetpropositionen för 2018 
föreslog regeringen för riksdagen ett extra anslag om 16 miljoner euro för yrkesutbild-
ningen.  Riksdagen godkände den 27 juni 2018 tilläggsbudgeten till denna del i enlig-
het med regeringens proposition. 

 
 I det första prestationsbeslutet för 2018 av den 6 september 2018 beviljade ministe-

riet på basis av tilläggsbudgeten 33 utbildningsanordnare sammanlagt 16 miljoner 
euro  för anordnande av pilotförsök för yrkeskompetens och för att höja kompetensen 
hos personer med svaga grundfärdigheter och digitala färdigheter.   Sammanlagt be-
viljades 1 810 målinriktade studerandeår, varav 1 412 för anordnande av pilotförsök 
och 398 för att förbättra svaga grundfärdigheter och digitala färdigheter. Av de bevil-
jade studerandeåren anslogs 900 för arbetskraftsutbildning. Dessutom beviljade mini-
steriet fyra utbildningsanordnare behovsprövad höjning av basfinansieringen för extra 
kostnader som föranleds av anordnandet av pilotförsöken. 

 
 Syftet med kompetensinriktade pilotförsök inom yrkesutbildningen är att förbättra lä-

get ifråga om den regionala tillgången på kompetent arbetskraft inom olika branscher, 
göra rekryteringen smidigare och utveckla yrkesutbildningen i synnerhet i fråga om 
stöd för dem som vill byta bransch.   Målet är att utveckla en modell som möjliggör 
branschbyte särskilt genom kortvariga utbildningar där delar av examen eller ännu 
mindre helheter utnyttjas. 

 
 Studerandeåren inom pilotförsöken anslogs särskilt för att svara på behoven av kom-

petent arbetskraft inom olika service- och industribranscher. I enlighet med de behov 
som fördes fram i ansökningarna riktades studerandeåren särskilt till Nyland, Birka-
land, Mellersta Finland och Norra Österbotten. 
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 Läget beträffande beredningen av den andra tilläggsbudgeten för 2018  
 
 Regeringen beslöt i samband med budgetförhandlingarna i slutet på augusti att i sin 

andra tilläggsbudget under detta år rikta ytterligare 10 miljoner euro i tilläggsfinansie-
ring för yrkesutbildningen. Anslaget ska användas för snabbverkande åtgärder i syfte 
att svara på bristen på kompetens inom olika branscher.  Avsikten med denna till-
läggsfinansiering, liksom med regeringens första tilläggsbudget, är att genomföra 
kompetensinriktade pilotförsök inom yrkesutbildningen.  Genom de pilotförsök som 
inleds med finansieringen ur regeringens andra tilläggsbudget eftersträvar man att ut-
veckla yrkesutbildningsrelaterade verktyg för att lösa matchningsproblemen på ar-
betsmarknaden och för att stöda i synnerhet  sysselsättningen av arbetslösa personer 
i bästa arbetsföra ålder.   

 
 Regeringens proposition om en andra tilläggsbudget lämnas till riksdagen den 25 ok-

tober 2018. Undervisnings- och kulturministeriet har i sitt förslag som överlämnades 
till finansministeriet den 11 september 2018  föreslagit att det maximala antalet målin-
riktade studerandeår ska höjas med 1 200 studerandeår på grund av det tilläggsan-
slag på 10 miljoner euro som föreslagits ingår i statsbudgeten.  Höjningen av antalet 
målinriktade studerandeår som riktas till utbildningsanordnarna kommer dock inte 
nödvändigtvis att bli så här stor. Den finansiering som utbildningsanordnaren på basis 
av de målinriktade studerandeår beviljas i det tilläggsprestationsbeslut som görs un-
der finansåret beräknas på basis av den profilkoefficient för basfinansieringen som 
fastställts i det egentliga prestationsbeslutet. Det totala antalet studerandeår som 
läggs till genom tilläggsprestationsbeslutet beror således på profilkoefficienten hos de 
utbildningsanordnare som ökningen riktas till. Dessutom påverkas det totala antalet 
målinriktade studerandeår som beviljas på i vilken grad det är nödvändigt att anslå 
tilläggsfinansiering i form av en höjning av basfinansieringen efter prövning.    

 
 Därtill har undervisnings- och kulturministeriet föreslagit att regeringen i sin andra till-

läggsbudget inte särskilt ska fastställa hur stor andel av höjningen av de målinriktade 
studerandeåren som ska anslås för arbetskraftsutbildning.  Det förfarande som före-
slås skulle möjliggöra att man på basis av utbildningsanordnarnas ansökningar smi-
digt kunde rikta tilläggsresurserna på ett mer ändamålsenligt sätt med tanke på de 
arbetslösa arbetssökandes kompetensutveckling. 

 
 Tilläggsfinansiering som riktas till utbildningsanordnare med utgångspunkt i 

regeringens andra tilläggsbudget för 2018. 
 
 Den finansiering som beviljas på basis av regeringens andra tilläggsbudget delas i sin 

helhet ut till utbildningsanordnarna i form av basfinansiering  genom ministeriets 
andra tilläggsprestationsbeslut för finansåret 2018. Utbildningsanordnarna kan an-
söka om finansiering för kompetensinriktade pilotförsök inom yrkesutbildningen.  För-
söken ska riktas till branscher som lider brist på kompetent arbetskraft och som är av 
central betydelse för tillväxten och ska i synnerhet stöda att arbetslösa i bästa arbets-
föra ålder övergår till arbetsmarknaden. Vid behov kan de genomföras såväl i form av 
utbildningar på eget initiativ som i form av arbetskraftsutbildning.  

 
 Ministeriet har för avsikt att dela ut finansiering till utbildningsanordnarna huvudsakli-

gen på basis av  respektive utbildningsanordnares målinriktade studerandeår, och 
endast på särskilda skäl i form av höjning av basfinansieringen efter prövning. Höj-
ning efter prövning kan beviljas i det fall att kompetensinriktade pilotförsök inom yr-
kesutbildningen av särskilda skäl inte kan ordnas med finansiering enligt utbildnings-
anordnarens profilkoefficient. Ministeriet kan vid behov bevilja höjning efter prövning 
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även för extra kostnader som föranleds av anordnandet av pilotförsöken, och som till 
exempel beror på utvecklandet av nya verksamhetsmodeller eller på att man delar 
med sig av de resultat man uppnått genom pilotförsöken.  

 
 Finansieringen för anordnandet av kompetensinriktade pilotförsök inom yrkesutbild-

ningen kan vid behov beviljas såväl sådana utbildningsanordnare som redan har be-
viljats finansiering för pilotförsök i det första prestationsbeslutet som sådana som inte 
beviljats detta slags finansiering genom ett tidigare beslut.   På grund av verksamhet-
ens särskilda karaktär är avsikten dock att endast bevilja tilläggsfinansiering för an-
ordnandet av pilotförsök till ett begränsat antal utbildningsanordnare. I ansökan om 
finansiering av kompetensinriktade pilotförsök inom yrkesutbildningen ska utbildnings-
anordnaren därtill beakta att det krävs mer uppföljning och rapportering än vanligt av 
de utbildningsanordnare som deltar i anordnandet av försöksutbildningarna. 

 
 Genomförande och uppföljning av pilotförsöken som ska ge yrkeskompetens 
 
 Kompetensinriktade pilotförsök inom yrkesutbildningen ska förberedas så att så 

många som möjligt av dem kan inledas redan inom detta år. Nya studerande till för-
söksutbildningarna kan antas ännu inom hela kalenderåret 2019, dock så att utbild-
ningen kan slutföras före utgången av år 2019. Resurserna för att genomföra pilotför-
söken riktas dock till utbildningsanordnarna en enda gång genom 2018 års tilläggs-
prestationsbeslut. 

 
 Pilotförsöket inom yrkeskompetens påverkar inte antalet målinriktade studerandeår 

som fastställs för utbildningsanordnaren för 2019 och inte heller finansieringen som 
beviljas för 2019. Däremot kan de tilläggsresurser  som utbildningsanordnaren får på 
basis av tilläggsbudgetarna för kompetensinriktade pilotförsök inom yrkesutbildningen 
indirekt påverka dennes finansiering under kommande år.  Den kan bland annat på-
verka nivån på basfinansieringen för 2020 och 2021 genom profilkoefficienten som 
fastställs för utbildningsanordnaren på basis av utfallet åren 2018 och 2019. 

 
 Ministeriet ber utbildningsanordnarna observera att om utbildningsanordnaren 

i pilotförsöken genomfört helheter som är mindre än en examensdel och som 
bildats av kraven på yrkesskicklighet eller målen för kunnandet för en eller flera 
examensdelar som anges i examensgrunderna, så räknas utbildningen i finan-
sieringen som examensutbildning även om personens mål i den personliga ut-
vecklingsplanen för kunnandet inte skulle vara att avlägga en hel examen eller 
examensdel. På detta sätt kan kompetenshelheter som är mindre än en examensdel 
och bildats av examensdelarnas krav på yrkesskicklighet eller mål för kunnandet i 
uppföljningen skiljas från övrig utbildning som fördjupar och kompletterar yrkeskom-
petensen och som inte har enhetliga nationella krav på yrkesskicklighet eller mål för 
kunnandet. I finansieringen kan examensutbildning inte ingå i kostnadsgruppen för 
övrig yrkesutbildning, inte heller då det är frågan om en helhet som är mindre än en 
examensdel. 

 
 Ministeriet kommer att följa upp genomförandet och resultaten av pilotförsök som in-

letts på basis av tilläggsbudgetarna. På basis av resultaten utvärderas bland annat 
det faktiska behovet av kompetenshelheter som är mindre än en examensdel och 
grundar sig på examensdelarnas krav på yrkesskicklighet och mål för kunnandet 
samt behovet av att vidareutveckla examensgrunderna och finansieringssystemet till 
denna del. Utbildningsanordnarna ska vara beredda på att rapportera om använd-
ningen av de studerandeår som riktats till pilotförsök i samband med Utbildningssty-
relsens insamling av kostnadsuppgifter som gäller 2018. Insamlingen sker i början av 
2019. Dessutom kommer man i början av 2020, sedan pilotförsöken avslutats, att 



 
OKM/31/221/2018 8 (11) 

 

  

samla in data på bredare front angående de pilotförsök som genomförts åren 2018 
och 2019. Undervisnings- och kulturministeriet samt Utbildningsstyrelsen kommer 
inom innevarande år att informera närmare om insamlingen av uppföljningsuppgifter. 

 
4. Hur utbildningsanordnarna ska lämna in förslag, ansökningar och andra 

uppgifter samt kontroll och rättelser av de uppgifter som ligger till grund för 
finansieringen 
 

 Beredning av prestationsbeslutet för 2019 
 
 Utbildningsanordnarna ombeds inlämna för beredningen av de prestationsbeslut för 

2019 som nämns i andra stycket ovan  
 

• vid behov förslag angående det antal målinriktade studerandeår jämte nödvän-
diga ytterligare specifikationer av hur dessa ska riktas för respektive utbildnings-
anordnare 

• vid behov  en ansökan om behovsprövad höjning av basfinansieringen 
• vid behov en begäran om rättelse angående de prestationer som ligger till grund 

för den kalkylerade prestationsfinansieringen 
• vid behov lämna in en begäran om rättelse av viktningen av de målsatta stu-

derandeåren. 
 
 Dessutom ska alla utbildningsanordnare kontrollera de uppgifter angående sina fak-

tiska studerandeår som de fört in i systemet Koski.  Undervisnings- och kulturministe-
riet kommer att använda sig av uppgifterna om respektive utbildningsanordnares fak-
tiska studerandeår som samlats in i Koski för tidsperioden 1.1-31.10.2018 när mini-
steriet bereder prestationsbeslutet om de målinriktade studerandeåren för 2019. Ut-
bildningsanordnarna ska se till att uppgifterna om studerandeåren för ifrågavarande 
tidsperiod är heltäckande och korrekt tillgängliga i systemet Koski från och med in-
gången av november. Till stöd för kontrollen av uppgifterna i Koski publicerar under-
visnings- och kulturministeriet på sin webplats en rapport gällande beredningen av 
prestationsbeslutet. I rapporten ingår de faktiska studerandeåren som respektive ut-
bildningsanordnare infört i Koski under perioden 1.1.-30.9.2018. 

 
 Samtliga utbildningsanordnare ska uppge det faktiska antalet studerandeår under pe-

rioden 1.1.– 31.10.2018 inom övrig yrkesutbildning  (utbildning som fördjupar eller 
kompletterar yrkesutbildningen samt utbildning som förbereder för yrkesuppgifter som 
yrkes- eller trafikflygare, som flygledare eller som förare i den spårbundna stadstrafi-
ken) eftersom dessa inte registreras i Koski.  Likaså ska alla utbildningsanordnare 
uppge det uppskattade utfallet angående antalet studerandeår för slutet av år 2018 
beträffande både utbildningar som införs i Koski och övrig yrkesutbildning.  

 
 Beredningen av prestationsbeslutet för 2019 förutsätter att ministeriet får de begärda 

uppgifterna som behövs för att följa upp de faktiska studerandeåren av respektive ut-
bildningsanordnare, oavsett om denne lämnar in andra förslag, ansökningar eller vill 
ha  korrigeringar i anslutning till beredningen av prestationsbeslutet.  Även de utbild-
ningsanordnare, vars tillstånd att ordna yrkesinriktad tilläggsutbildning fortsätter att 
gälla enligt den upphävda lagen (631/1998) för den övergångsperiod som föreskrivs i 
134 § i lagen om yrkesutbildning (531/2017), ska lämna in de begärda uppgifterna.   

 
 Kontroll av de prestationer som ska användas vid beräkningen av prestationsfinansie-

ringen.   Ministeriet ber utbildningsanordnarna kontrollera att examensuppgifterna 
från 2017 som ska ligga till grund för beräkningen av den prestationsbaserade finan-
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sieringen för finansåret 2019 motsvarar de uppgifter som anordnaren uppgett för Sta-
tistikcentralen.  Ifall det finns något som bör korrigeras i uppgifterna, ska rättelserna 
lämnas in direkt till Statistikcentralen och riktas till Reija Vento (reija.vento@stat.fi) 
och Anna Loukkola (anna.loukkola@stat.fi) senast den 23 oktober 2018. Därefter 
tas rättelser och kompletteringar inte längre emot. 

 
 Kontroll av de uppgifter som ligger till grund för beräkningen av viktningen av de mål-

inriktade studerandeåren inom basfinansieringen   Utbildningsanordnarna ska kontrol-
lera huruvida de uppgifter om studerandeår som respektive utbildningsanordnare 
uppgett för Utbildningsstyrelsen 2017 motsvarar de uppgifter som behövs för att 
räkna ut basfinansieringen för finansåret 2019.  Ifall uppgifterna bör rättas till, ska 
man anmäla detta till  Utbildningsstyrelsens kontaktperson för respektive datain-
samling senast den 23 oktober 2018. Därefter tas rättelser och kompletteringar inte 
längre emot. 

 
 Ytterligare information om beredningen av prestationsbeslut, den svarsblankett som 

ska lämnas in till ministeriet, de material som ska kontrolleras, ansökningar, begäran 
om rättelse och inlämnande av övriga uppgifter publiceras på ministeriets webbplats 
senast den 5 oktober på adressen minedu.fi/suoritepaatosten-valmistelu. De material 
som behövs för beredningen av ansökningarna kommer så fort som möjligt att kom-
pletteras till nödvändiga delar inom oktober. Undervisnings- och kulturministeriet ord-
nar dessutom under oktober månad två webinarier för utbildningsanordnare där man 
går igenom frågor i anslutning till beredningen av prestationsbeslut och ansökningar.   
Närmare information om tidpunkten för webinarierna och deras innehåll anges längre 
fram. 

 
 Utbildningsanordnarna ska lämna in sitt förslag till studerandeår, ansökan om höjning 

av basfinansieringen efter prövning samt de uppgifter som studerandeår som ministe-
riet begärt till undervisnings- och kulturministeriet senast den 31 oktober 2018. Ovan 
nämnda uppgifter  lämnas in på den elektroniska blanketten som snart kommer att 
publiceras på ministeriets webbplats. Därtill ska utbildningsanordnarna per post 
lämna in motsvarande uppgifter som på den elektroniska blanketten. Denna handling,  
försedd med namnteckning och daterad, ska adresseras till Undervisnings- och kul-
turministeriets registratorskontor, PB 29, 00023 STATSRÅDET eller lämnas in direkt 
till statsrådets gemensamma verksamhetsställe vid Riddaregatan 2 B, Helsingfors. 
Ministeriet behandlar endast de förslag och ansökningar som inlämnats inom utsatt 
tid. 

 Ministeriet har för avsikt att fatta tilläggsprestationsbeslut angående finansieringen för 
2019 senast den 30 november 2018. Innan studerandeår anvisas för arbetskraftsut-
bildning konsulterar ministeriet arbets- och näringsministeriet. 

 
 Beredningen av det andra tilläggsprestationsbeslutet för 2018 
 
 Utbildningsanordnarna ombeds lämna in  eventuella ansökningar för anordnande av 

sådana pilotförsök inom yrkeskompetens som presenterats i tredje stycket ovan 
 

• det antal målinriktade studerandeår som behövs, i ansökan ska särskilt specifice-
ras antalet studerandeår som anvisas för arbetskraftsutbildning samt i undantags-
fall 

• även i undantagsfall det antal som behövs för en höjning av basfinansieringen ef-
ter prövning.  
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 Den elektroniska ansökningsblanketten jämte närmare anvisningar och tilläggsinform-
ation om beredningen av tilläggsprestationsbeslutet och om inlämnande av ansök-
ningar offentliggörs på ministeriets webbplats den 5 oktober på adressen 
minedu.fi/lisasuoritepaatosten-valmistelu.  

 
 Ansökningarna ska lämnas in till undervisnings- och kulturministeriet senast den 31 

oktober 2018 på ministeriets elektroniska blankett. Därtill ska utbildningsanordnarna 
per post lämna in motsvarande uppgifter som på den elektroniska blanketten. Denna 
handling,  försedd med namnteckning och daterad, ska adresseras till Undervisnings- 
och kulturministeriets registratorskontor, PB 29, 00023 STATSRÅDET eller lämnas in 
direkt till statsrådets gemensamma verksamhetsställe vid Riddaregatan 2 b, Helsing-
fors. Ministeriet handlägger endast de ansökningar som lämnats in inom utsatt tid. 

 
 Ministeriet har för avsikt att fatta tilläggsprestationsbeslut angående finansieringen 

den 22 november 2018.  Innan studerandeår anvisas för arbetskraftsutbildning kon-
sulterar ministeriet arbets- och näringsministeriet. 

 
 Beredning av beslutet om den strategiska finansieringen för 2019 
 
 Undervisnings- och kulturministeriet kommer inom oktober att ge utbildningsanord-

narna anvisningar om hur de ska ansöka om strategifinansiering för 2019.  Enligt den 
preliminära tidsplanen ombeds utbildningsanordnarna lämna in ansökan om strate-
gisk finansiering till undervisnings- och kulturministeriet före utgången av år 2018. Mi-
nisteriet har för avsikt att fatta beslut om strategisk finansiering i början av 2019. 

 
 Ytterligare information om beredningen av strategifinansieringen för 2019 samt när-

mare anvisningar om hur ansökningarna ska lämnas in jämte svarsblanketter kommer 
att publiceras på ministeriets webbsidor på adressen minedu.fi/strategiarahoitus.  

 
 Ytterligare information 
 
 Överinspektör Tarja Koskimäki (Nyland), tfn 02953 30166, fornamn.efter-

namn@minedu.fi 
 
 Undervisningsrådet Jukka Lehtinen, (Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, 

Birkaland, , Egentliga Finland och Satakunta), tfn 02953 30183, fornamn.efter-
namn@minedu.fi 

 
 Undervisningsrådet Anne Mårtensson, (Kymmenedalen, Södra Karelen, Södra Sa-

volax, Norra Savolax och Norra Karelen), tfn 02953 30104, fornamn.efter-
namn@minedu.fi 

 
 Undervisningsrådet Mari Pastila-Eklund, (Södra Österbotten, Österbotten, Mellersta 

Österbotten och Mellersta Finland), tfn 02953 30249, fornamn.efternamn@minedu.fi 
 
 Undervisningsrådet Tiina Polo (Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland), tfn 

02953 30022, fornamn.efternamn@minedu.fi 
 
 Överinspektör Saara Ikkelä, tfn 02953 30109, fornamn.efternamn@minedu.fi 
 
 Regeringsrådet Anna Kankaanpää, tfn 02953 30403, fornamn.efternamn@minedu.fi 
 
 Undervisningsrådet Kari Korhonen, tfn 02953 30162, fornamn.efternamn@minedu.fi 
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 Undervisningsrådet Tarja Olenius, tfn 02953 30237, fornamn.efternamn@minedu.fi 
 
 Undervisningsrådet Seija Rasku, tfn 02953 30270, fornamn.efternamn@minedu.fi  
 
 Överdirektör Mika Tammilehto, tfn 02953 30308, fornamn.efternamn@minedu.fi 
 
 
 
  
 
 Överdirektör    Mika Tammilehto 
 
 
 
 Undervisningsrådet   Tarja Olenius   
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