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Enligt sändlista

Hänvisning

Ärende UKM Ansökan om läroavtalsplatser för yrkesinriktad tilläggsutbildning 

för år 2017 och justering av det maximala antalet för 2016

Enhetspris för yrkesutbildning som ordnas i form av läroavtalsutbildning 

I budgetpropositionen för 2017 föreslås att priset per enhet för grundläggande yrkesut-
bildning som ordnas i form av läroavtalsutbildning är 6 537,52 euro. 

Undervisnings- och kulturministeriet fastställer årligen inom ramen för statsbudgeten 
priserna per enhet för yrkesinriktad tilläggsutbildning som ordnas i form av läroavtals-
utbildning separat för utbildning som förbereder för yrkesexamen och specialyrkesex-
amen samt för annan yrkesinriktad tilläggsutbildning. Inom specialundervisningen höjs 
priserna per enhet på det sätt som föreskrivs genom förordning av statsrådet. I budget-
propositionen 2017 föreslås att priserna per enhet för yrkesinriktad tilläggsutbildning 
som ordnas i form av läroavtalsutbildning år 2017 är 3 268,70 euro i fråga om ex-
amensinriktad tilläggsutbildning och 2 360,73 euro i fråga om tilläggsutbildning som 
inte leder till examen. 

Enligt 27 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet är den re-
sultatbaserade finansieringens andel 3 %. Resultatfinansieringen bygger på antalet ex-
amina som avlagts under tidigare år. Den anordnarspecifika resultatfinansieringens be-
lopp anmäls preliminärt genom att priset per enhet graderas i samband undervisnings-
och kulturministeriets beslut om fördelningen av platser inom tilläggsutbildningen. 

Ansökan om läroavtalsplatser inom den yrkesinriktade tilläggsutbildningen år 
2017 

Syftet med yrkesinriktad tilläggsutbildning som ordnas i form av läroavtalsutbildning är 
enligt 2 § i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning att upprätthålla och höja befolkning-
ens yrkeskunnande, förse de studerande med färdigheter i företagande, utveckla ar-
betslivet samt främja sysselsättningen och stödja livslångt lärande. Därtill är syftet att 
främja avläggande av examina eller delar av dem. 

Undervisnings- och kulturministeriet ber utbildningsanordnarna presentera förslag till 
det maximala antalet platser inom yrkesinriktad tilläggsutbildning som ordnas i form av 
läroavtalsutbildning år 2017 med bifogade blankett (bilaga) senast 21.10.2016 och att 
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sända blanketten till undervisnings- och kulturministeriets registratorskontor, adress PB 
29, 00023, besöksadress Riddaregatan 2 b, Helsingfors. Ansökningsblanketten finns
också på ministeriets webbplats, www.minedu.fi, vid punkten utbildning & småbarns-
pedagogik > yrkesutbildning > blanketter och beslut. 

I ansökan ska ingå 

 motivering till behovet av läroavtalsplatser 
 uppgift om antalet gällande läroavtalsplatser inom tilläggsutbildning som tar i 

anspråk 2017 års platser (yrkesexamen, specialyrkesexamen, inte examensin-
riktad) 

 uppföljande information om hur läroavtalsplatserna fördelades per utbildnings-
område år 2016.

Ansökan kan vid behov kompletteras med separata bilagor. 

Fördelningen av tilläggsutbildningsplatser som beviljats utbildningsanordnarna följs upp 
årligen. Utbildningsanordnarna ska vara beredda att sända uppgifter om utfallet av 
läroavtalsplatserna som beviljats för 2017. 

Justering av det maximala antalet läroavtalsplatser inom den yrkesinriktade till-
läggsutbildningen för 2016 

Om det verkar sannolikt att maximiantalet läroavtalsplatser inom tilläggsutbildning som 
beviljats utbildningsanordnaren för 2016 kommer att överskridas, kan utbildningsan-
ordnaren med en motiverad ansökan (bilaga) söka den mängd läroavtalsplatser som 
överskrider maximiantalet för 2016.  

Undervisnings- och kulturministeriet kan göra ett beslut om att komplettera de maxi-
mala antalen för 2016 och fördela eventuella oanvända läroavtalsplatser inom tilläggs-
utbildningen till utbildningsanordnarna. 

Mer information: 
Undervisningsrådet Mari Pastila-Eklund tfn 02953 30249, 
mari.pastila-eklund@minedu.fi

Överdirektör Mika Tammilehto

Undervisningsråd Mari Pastila-Eklund

Bilagor Bilaga 1 Den maximala omfattningen av yrkesinriktad tilläggsutbildning som ordnas i 
form av läroav-talsutbildning år 2017 och justering av tilläggsutbildningens maximala 
omfattning år 2016

Sändlista Oppisopimuksen lisäkoulutuksen järjestäjät 
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