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Motiveringar till höjning efter prövning, tryggande av ekonomiska förutsättningar  

Allmän motivering  

Höjning efter prövning för att trygga ordnandet av särskilt dyr utbildning  

Höjning av basfinansieringen efter prövning för att trygga ordnandet av en särskilt dyr utbildning beviljas 
endast utbildningsanordnare som profilerat sig med specialiserad utbildningsverksamhet och vars 
verksamhet till stor del utgörs av utbildning med en prestationsbaserad finansiering som betydligt avviker 
från de genomsnittliga kostnaderna för utbildning. Vid beredningen bedömdes de genomsnittliga 
kostnaderna för de särskilt dyra utbildningar som presenterats i ansökningarna i förhållande till 
finansieringen med utnyttjande av de kostnadsuppgifter för 2019 som utbildningsanordnarna lämnat till 
Utbildningsstyrelsen.  

Höjning efter prövning i övergångsskedet för finansieringssystemet för att kompensera oskäligt stora 
förändringar i finansieringsnivån  

Höjning av basfinansieringen efter prövning i övergångsskedet för finansieringssystemet för att kompensera 
oskäligt stora förändringar i finansieringsnivån beviljas endast om utbildningsanordnarens kalkylbaserade 
finansiering skulle minska betydligt 2021 jämfört med det egentliga prestationsbeslutet för 2020 och om 
minskningen skulle bero på de ändrade bestämningsgrunderna. Eftersom det 2021 inte görs några sådana 
ändringar i bestämningsgrunderna för finansieringen som inte vid behov kompenseras på något annat sätt, 
beviljas en höjning efter prövning endast om den höjning som beviljats på denna grund genom det ordinarie 
prestationsbeslutet för 2020 slopas helt och detta skulle medföra en oskäligt stor förändring i 
utbildningsanordnarens finansieringsnivå. År 2020 beviljades höjning efter prövning i huvudsak för att 
kompensera för oskäligt stora förändringar i finansieringen som föranleds av att viktningen av 
basfinansieringen och den prestationsbaserade finansieringen har förändrats, att genomslagsfinansieringen 
har inkluderats och att examensdelarna har inkluderats i bestämningsgrunderna för den prestationsbaserade 
finansieringen.  

Höjning efter prövning för att kompensera oskäligt stora engångsförändringar till följd av minskningen av 
det målinriktade antalet studerandeår  

Höjning av basfinansieringen efter prövning för att kompensera oskäligt stora engångsförändringar till följd 
av minskningen av det målinriktade antalet studerandeår beviljas endast för de utbildningsanordnare vars 
minimiantal studerandeår enligt anordnartillståndet ministeriet minskar från och med den 1 januari 2021. 
Om finansieringsminskningen till följd av nedskärningen av det målinriktade antalet studerandeår enligt det 
egentliga prestationsbeslutet för 2021 är över 10 procent, kan konsekvenserna av förändringen lindras med 
en höjning av basfinansieringen efter prövning, såvida inte beloppet av den övriga finansieringen som beviljas 
med prestationsbeslutet ökar jämfört med föregående år så mycket att det kompenserar minskningen.  

Höjning efter prövning för att täcka sådana kostnader för avgiftsfri utbildning som hänför sig till den 
utvidgade läroplikten  

Enligt 17 § 1 mom. i den nya läropliktslagen (1214/2020) är läromedel som behövs vid undervisningen samt 
arbetsredskap, arbetsdräkter och arbetsmaterial avgiftsfria. Avgiftsfria är dock inte musikinstrument, 
idrottsredskap eller andra motsvarande redskap och tillbehör som behövs i utbildningar som betonar 
särskilda intressen och som är avsedda för den studerandes personliga bruk och kan användas också utanför 
undervisningen. Enligt den nya 1 a-punkten som fogas till 32 d § 2 mom. i lagen om finansiering av 
undervisnings - och kulturverksamhet viktas antalet faktiska studerandeår på den grunden att utbildning 
ordnas för studerande som har rätt till avgiftsfri utbildning enligt 16 § i läropliktslagen. Enligt 6 § i 
undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningsgrunderna för finansiering av yrkesutbildning 
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viktas studerandeåren med höjningskoefficienten 0,06 för de dagar då den studerande har rätt till sådan 
avgiftsfri utbildning som avses i 16 § i läropliktslagen. Koefficienten enligt förordningen motsvarar 
utbildningsanordnarens genomsnittliga kostnader för läromedel och material. I motiveringen till regeringens 
proposition om utvidgande av läroplikten (RP 173/2020 rd) konstateras att om utbildningsanordnarens 
läromedelskostnader är avsevärt högre än de genomsnittliga kostnaderna, kan kostnaderna också 
kompenseras med en prövningsbaserad förhöjning av basfinansieringen.  

Undervisnings- och kulturministeriet anser att en höjning efter prövning av basfinansieringen för att täcka 
kostnaderna för sådan avgiftsfri utbildning som utvidgningen av läroplikten förutsätter kan beviljas, om 
utbildningsanordnarens kostnader för läromedel och material är avsevärt högre än de genomsnittliga 
kostnaderna. Höjning efter prövning beviljas inte multidisciplinära utbildningsanordnare, eftersom 
kostnaderna för läromedel och material inom olika utbildningsområden jämnas ut till genomsnittliga 
kostnader, varvid de ersätts med en höjningskoefficient som fastställs genom förordningen. Höjning efter 
prövning kan beviljas utbildningsanordnare med en specialiserad profil, för vilka den kalkylerade 
viktkoefficient som bestäms på basis av de genomsnittliga kostnaderna inte i tillräcklig utsträckning beaktar 
kostnaderna. Kostnaderna för läromedel och material beaktas endast till den del de före utvidgningen av 
läroplikten har bekostats av den studerande själv och i enlighet med läropliktslagen överförs på 
utbildningsanordnaren hösten 2021. Vid beredningen bedömdes kostnaderna för läromedel och material 
utifrån resultaten av en enkät som Utbildningsstyrelsen genomförde hösten 2019, på vilken även 
kostnadskalkylerna i regeringens proposition om utvidgning av läroplikten och den genomsnittliga 
höjningskoefficient som beräknats på basis av dem grundar sig. Kostnaderna för skolresor eller 
internatboende beaktades inte i denna granskning. Inte heller de kostnader som beror på det ökade antalet 
studerande beaktades, eftersom den prestationsbaserade finansieringen täcker dem.  

I 19–21 § i läropliktslagen föreskrivs om särskilda rese- och inkvarteringsersättningar som en läropliktig kan 
ha rätt till, om avståndet till närmaste lämpliga läroanstalt är mer än 100 kilometer. Enligt läropliktslagen 
betalar utbildningsanordnaren på ansökan de ovan avsedda rese- och inkvarteringsersättningarna till den 
studerande. Enligt motiveringen till regeringens proposition om utvidgning av läroplikten ersätts dessa 
kostnader utbildningsanordnarna som en prövningsbaserad höjning av basfinansieringen. För dessa kommer 
det att ordnas en separat ansökan senare under finansåret, när kostnaderna per anordnare har preciserats.   

Höjning efter prövning för att säkerställa en enskild utbildning på grund av en tillfällig eller särskilt 
motiverad specificerad orsak  

Endast i undantagsfall beviljas multidisciplinära utbildningsanordnare höjning av basfinansieringen efter 
prövning för att trygga ordnandet av en enskild utbildning, Då ska det föreligga ett tillfälligt eller ett 
specificerat, särskilt välgrundat skäl. Höjningen beviljas om den prestationsbaserade finansieringen för 
utbildningen avviker betydligt från kostnaderna för utbildningen och om höjningen är nödvändig för att 
trygga ordnandet av utbildningen. Vid beredningen bedömdes de genomsnittliga kostnaderna för de 
utbildningar som presenterats i ansökningarna i förhållande till finansieringen med utnyttjande av de 
kostnadsuppgifter för 2019 som utbildningsanordnarna lämnat till Utbildningsstyrelsen.  

Höjning efter prövning på grund av anordnarens helhetsekonomiska situation  

Höjning av basfinansieringen efter prövning på grundval av anordnarens helhetsekonomiska situation beviljas 
endast om anordnarens finansieringsnivå skulle sjunka betydligt 2021 och om anordnarens verksamhet skulle 
vara i farozonen utan höjningen. Höjning efter prövning beviljas inte för kompensering av investeringar, höga 
kostnader, minskade anslag under tidigare år eller underskott som uppstått av andra skäl.  
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Anordnarspecifika motiveringar  

1. ABB Oy  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte bevilja den höjning av basfinansieringen för 2021 som 
utbildningsanordnaren ansökt om för användning av produktionsmiljöer under de undantagsförhållanden 
som coronaviruset orsakat eller för simuleringsutbildning. Höjning efter prövning beviljas inte för utvecklande 
av lärmiljöer eller för täckande av kostnader som föranleds av coronaviruset.  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2021 
för att kompensera minskningen av det målinriktade antalet studerandeår. Den finansiering som beviljas 
utbildningsanordnaren genom det egentliga prestationsbeslutet minskar inte med mer än 10 procent jämfört 
med det föregående året.  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2020 
för att kompensera oskäligt stora förändringar i finansieringsnivån i övergångsskedet för 
finansieringssystemet. Förändringen i nivån på utbildningsanordnarens kalkylerade finansiering beror inte på 
ändringar i bestämningsgrunderna för finansieringen.  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte bevilja den höjning av basfinansieringen för 2020 som 
utbildningsanordnaren ansökt om genom att hänvisa till sin helhetsekonomiska situation. 
Utbildningsanordnaren uppger inte i sin ansökan att dess verksamhet skulle äventyras utan en höjning efter 
prövning.  

2. AEL-Amiedu Oy  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2021 
för ordnande av grundexamensutbildning inom social- och hälsovårdsbranschen. Kostnaderna för 
utbildningen i fråga har beaktats i finansieringen.   

3. Air Navigation Services Finland Oy  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet på basis av utbildningsanordnarens ansökan beslutat att höja 
basfinansieringen för 2021 för att trygga anordnarens ekonomiska förutsättningar. Storleken på höjningen 
efter prövning anges i bilaga 3 (kolumnerna 1–6 i tabellen) till beslutet. 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 
(flygledare). På grund av utbildningens särskilda karaktär finns ingen lämplig viktkoefficient för den.  

4. Aitoon Emäntäkoulu Ab  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2021 
för att täcka sådana kostnader för avgiftsfri utbildning som hänför sig till den utvidgade läroplikten. Den 
kalkylerade viktkoefficient som bestäms på basis av de genomsnittliga kostnaderna beaktar de läromedels- 
och materialkostnader som övergår från de studerande till utbildningsanordnaren i tillräcklig grad.  
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5. Ammattiopisto Spesia Oy  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2021 
för att täcka sådana kostnader för avgiftsfri utbildning som hänför sig till den utvidgade läroplikten. Den 
kalkylerade viktkoefficient som bestäms på basis av de genomsnittliga kostnaderna beaktar de läromedels- 
och materialkostnader som övergår från de studerande till utbildningsanordnaren i tillräcklig grad.  

6. Axxell Utbildning Ab  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2021 
för att täcka sådana kostnader för avgiftsfri utbildning som hänför sig till den utvidgade läroplikten. Den 
kalkylerade viktkoefficient som bestäms på basis av de genomsnittliga kostnaderna beaktar de läromedels- 
och materialkostnader som övergår från de studerande till utbildningsanordnaren i tillräcklig grad.  

7. Esboregionens utbildningssamkommun Omnia  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2021 
för att täcka sådana kostnader för avgiftsfri utbildning som hänför sig till den utvidgade läroplikten. Den 
kalkylerade viktkoefficient som bestäms på basis av de genomsnittliga kostnaderna beaktar de läromedels- 
och materialkostnader som övergår från de studerande till utbildningsanordnaren i tillräcklig grad.  

8. Samkommunen för utbildning i Södra Karelen  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2021 
för ordnande av utbildning inom maskin- och produktionsteknik eller artesanutbildning inom snickeri. 
Kostnaderna för utbildningarna i fråga har beaktats i finansieringen.  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2021 
för att täcka sådana kostnader för avgiftsfri utbildning som hänför sig till den utvidgade läroplikten. Den 
kalkylerade viktkoefficient som bestäms på basis av de genomsnittliga kostnaderna beaktar de läromedels- 
och materialkostnader som övergår från de studerande till utbildningsanordnaren i tillräcklig grad.  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte bevilja den höjning av basfinansieringen för 2020 som 
utbildningsanordnaren ansökt om genom att hänvisa till sin helhetsekonomiska situation. 
Utbildningsanordnaren uppger inte i sin ansökan att dess verksamhet skulle äventyras utan en höjning efter 
prövning.  

9. Etelä-Savon Koulutus Oy  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2021 
för att täcka sådana kostnader för avgiftsfri utbildning som hänför sig till den utvidgade läroplikten. Den 
kalkylerade viktkoefficient som bestäms på basis av de genomsnittliga kostnaderna beaktar de läromedels- 
och materialkostnader som övergår från de studerande till utbildningsanordnaren i tillräcklig grad.  
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10. Finnair Abp  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet på basis av utbildningsanordnarens ansökan beslutat att höja 
basfinansieringen för 2021 för att trygga anordnarens ekonomiska förutsättningar. Storleken på höjningen 
efter prövning anges i bilaga 3 (kolumnerna 1–6 i tabellen) till beslutet. 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 (flygare). Det 
finns ingen lämplig viktkoefficient för denna utbildning.  

11. Fria Kristliga Folkhögskolföreningen FKF rf  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet på basis av utbildningsanordnarens ansökan beslutat att höja 
basfinansieringen för 2021 för att trygga anordnarens ekonomiska förutsättningar. Storleken på höjningen 
efter prövning anges i bilaga 3 (kolumnerna 1–6 i tabellen) till beslutet. Ministeriet beviljar en höjning efter 
prövning för att kompensera för en oskäligt stor engångsförändring i finansieringen till följd av minskningen 
av det målinriktade antalet studerandeår. Den finansiering som beviljas utbildningsanordnaren genom det 
egentliga prestationsbeslutet skulle annars minska med mer än 10 procent jämfört med det föregående året.  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2021 
för att täcka sådana kostnader för avgiftsfri utbildning som hänför sig till den utvidgade läroplikten. Den 
kalkylerade viktkoefficient som bestäms på basis av de genomsnittliga kostnaderna beaktar de läromedels- 
och materialkostnader som övergår från de studerande till utbildningsanordnaren i tillräcklig grad.  

12. Fysikaalinen hoitolaitos Arcus Lumio & Pirttimaa  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2021 
för ordnande av massörsutbildning. Kostnaderna för utbildningen i fråga har beaktats i finansieringen.   

13. Harjun Oppimiskeskus Oy  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2021 
för att täcka sådana kostnader för avgiftsfri utbildning som hänför sig till den utvidgade läroplikten. Den 
kalkylerade viktkoefficient som bestäms på basis av de genomsnittliga kostnaderna beaktar de läromedels- 
och materialkostnader som övergår från de studerande till utbildningsanordnaren i tillräcklig grad. Enligt 17 
§ 1 mom. i läropliktslagen gäller avgiftsfriheten inte musikinstrument, idrottsredskap eller andra 
motsvarande redskap och tillbehör som behövs i utbildningar som betonar särskilda intressen och som är 
avsedda för den studerandes personliga bruk och kan användas också utanför undervisningen.  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2020 
för att kompensera oskäligt stora förändringar i finansieringsnivån i övergångsskedet för 
finansieringssystemet. Utbildningsanordnarens kalkylbaserade finansiering sjunker inte betydligt jämfört 
med föregående år.  

14. Helsingfors stad  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet på basis av utbildningsanordnarens ansökan beslutat att höja 
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basfinansieringen för 2021 för att trygga anordnarens ekonomiska förutsättningar. Storleken på höjningen 
efter prövning anges i bilaga 3 (kolumnerna 1–6 i tabellen) till beslutet. 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). På grund av utbildningens särskilda karaktär finns ingen lämplig 
viktkoefficient för den.  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2021 
för att täcka sådana kostnader för avgiftsfri utbildning som hänför sig till den utvidgade läroplikten. Den 
kalkylerade viktkoefficient som bestäms på basis av de genomsnittliga kostnaderna beaktar de läromedels- 
och materialkostnader som övergår från de studerande till utbildningsanordnaren i tillräcklig grad.  

15. Helsinki Business College Oy  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte bevilja den höjning av basfinansieringen för 2020 som 
utbildningsanordnaren ansökt om genom att hänvisa till sin helhetsekonomiska situation. 
Utbildningsanordnarens kalkylbaserade finansiering sjunker inte jämfört med föregående år.  

16. Hästinstitut Ab  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2021 
för att täcka sådana kostnader för avgiftsfri utbildning som hänför sig till den utvidgade läroplikten. Den 
kalkylerade viktkoefficient som bestäms på basis av de genomsnittliga kostnaderna beaktar de läromedels- 
och materialkostnader som övergår från de studerande till utbildningsanordnaren i tillräcklig grad. Enligt 17 
§ 1 mom. i läropliktslagen gäller avgiftsfriheten inte musikinstrument, idrottsredskap eller andra 
motsvarande redskap och tillbehör som behövs i utbildningar som betonar särskilda intressen och som är 
avsedda för den studerandes personliga bruk och kan användas också utanför undervisningen.  

17. Hyria koulutus Oy  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2021 
för ordnande av grundexamensutbildning inom social- och hälsovårdsbranschen. Kostnaderna för 
utbildningen i fråga har beaktats i finansieringen.   

18. Hämeen ammatti-instituutti Oy  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2020 
för att kompensera oskäligt stora förändringar i finansieringsnivån i övergångsskedet för 
finansieringssystemet. Utbildningsanordnarens kalkylbaserade finansiering sjunker inte jämfört med 
föregående år.  

19. Itä-Karjalan Kansanopistoseura ry  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2021 
för att täcka sådana kostnader för avgiftsfri utbildning som hänför sig till den utvidgade läroplikten. Den 
kalkylerade viktkoefficient som bestäms på basis av de genomsnittliga kostnaderna beaktar de läromedels- 
och materialkostnader som övergår från de studerande till utbildningsanordnaren i tillräcklig grad.  
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20. Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte bevilja den höjning av basfinansieringen för 2020 som 
utbildningsanordnaren ansökt om genom att hänvisa till sin helhetsekonomiska situation. 
Utbildningsanordnarens kalkylbaserade finansiering sjunker inte jämfört med föregående år.  

21. Joensuu stad  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2021 
för att kompensera minskningen av det målinriktade antalet studerandeår. Den finansiering som beviljas 
utbildningsanordnaren genom det egentliga prestationsbeslutet minskar inte med mer än 10 procent jämfört 
med det föregående året.  

22. Samkommunen för utbildning Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2021 
för att kompensera minskningen av det målinriktade antalet studerandeår. Den finansiering som beviljas 
utbildningsanordnaren genom det egentliga prestationsbeslutet minskar inte med mer än 10 procent jämfört 
med det föregående året.  

23. Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2021 
för att täcka sådana kostnader för avgiftsfri utbildning som hänför sig till den utvidgade läroplikten. Den 
kalkylerade viktkoefficient som bestäms på basis av de genomsnittliga kostnaderna beaktar de läromedels- 
och materialkostnader som övergår från de studerande till utbildningsanordnaren i tillräcklig grad.  

24. Samkommunen för utbildning Järviseutu  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnares basfinansiering för 2021 för 
ordnande av utbildning inom logistikbranschen. Kostnaderna för utbildningen i fråga har beaktats i 
finansieringen.  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2021 
för att täcka sådana kostnader för avgiftsfri utbildning som hänför sig till den utvidgade läroplikten. Den 
kalkylerade viktkoefficient som bestäms på basis av de genomsnittliga kostnaderna beaktar de läromedels- 
och materialkostnader som övergår från de studerande till utbildningsanordnaren i tillräcklig grad.  

25. Kajana stad  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2021 
för att täcka sådana kostnader för avgiftsfri utbildning som hänför sig till den utvidgade läroplikten. Den 
kalkylerade viktkoefficient som bestäms på basis av de genomsnittliga kostnaderna beaktar de läromedels- 
och materialkostnader som övergår från de studerande till utbildningsanordnaren i tillräcklig grad.  
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26. Kellosepäntaidon Edistämissäätiö sr  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet på basis av utbildningsanordnarens ansökan beslutat att höja 
basfinansieringen för 2021 för att trygga anordnarens ekonomiska förutsättningar.  
 Storleken på höjningen efter prövning anges i bilaga 3 (kolumnerna 1–6 i tabellen) till beslutet. Ministeriet 
beviljar en höjning efter prövning i övergångsskedet för finansieringssystemet för att kompensera oskäligt 
stora förändringar i finansieringsnivån, eftersom finansieringen enligt utbildningsanordnarens 
profilkoefficient ännu inte motsvarar kostnaderna för utbildningen på grund av ändringen i 
examensstrukturen. Om den höjning efter prövning som beviljats på denna grund genom prestationsbeslutet 
från 2020 slopades helt skulle detta medföra en oskäligt stor minskning i utbildningsanordnarens 
finansieringsnivå.  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte bevilja den höjning av basfinansieringen för 2020 som 
utbildningsanordnaren ansökt om genom att hänvisa till sin helhetsekonomiska situation. 
Utbildningsanordnarens kalkylbaserade finansiering sjunker inte jämfört med föregående år.  

27. Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2021 
för att täcka sådana kostnader för avgiftsfri utbildning som hänför sig till den utvidgade läroplikten. Den 
kalkylerade viktkoefficient som bestäms på basis av de genomsnittliga kostnaderna beaktar de läromedels- 
och materialkostnader som övergår från de studerande till utbildningsanordnaren i tillräcklig grad.  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte bevilja den höjning av basfinansieringen för 2020 som 
utbildningsanordnaren ansökt om genom att hänvisa till sin helhetsekonomiska situation. 
Utbildningsanordnarens kalkylbaserade finansiering sjunker inte jämfört med föregående år.  

28. Mellersta Österbottens utbildningssamkommun  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte bevilja den höjning av basfinansieringen för 2020 som 
utbildningsanordnaren ansökt om genom att hänvisa till sin helhetsekonomiska situation. 
Utbildningsanordnarens kalkylbaserade finansiering sjunker inte jämfört med föregående år.  

29. Kiinteistöalan Koulutussäätiö sr  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte bevilja den höjning av basfinansieringen för 2020 som 
utbildningsanordnaren ansökt om genom att hänvisa till sin helhetsekonomiska situation. 
Utbildningsanordnarens kalkylbaserade finansiering sjunker inte betydligt jämfört med föregående år.  

30. Kirkkopalvelut ry  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2021 
för att täcka sådana kostnader för avgiftsfri utbildning som hänför sig till den utvidgade läroplikten. Den 
kalkylerade viktkoefficient som bestäms på basis av de genomsnittliga kostnaderna beaktar de läromedels- 
och materialkostnader som övergår från de studerande till utbildningsanordnaren i tillräcklig grad.  
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31. KONE Hissit Oy  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2020 
för att kompensera oskäligt stora förändringar i finansieringsnivån i övergångsskedet för 
finansieringssystemet. Utbildningsanordnarens kalkylbaserade finansiering sjunker inte jämfört med 
föregående år.  

32. Konecranes Finland Oy  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2021 
för ordnande av utbildning för yrkesexamen i maskinmontering och underhåll. Utbildningsanordnaren har 
inte tillstånd att ordna sådan utbildning eller utfärda examen.  

33. Kotka-Fredrikshamnregionens samkommun för utbildning  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2021 
för att täcka sådana kostnader för avgiftsfri utbildning som hänför sig till den utvidgade läroplikten. Den 
kalkylerade viktkoefficient som bestäms på basis av de genomsnittliga kostnaderna beaktar de läromedels- 
och materialkostnader som övergår från de studerande till utbildningsanordnaren i tillräcklig grad.  

34. Koulutuskeskus Salpaus –kuntayhtymä  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2021 
för att täcka sådana kostnader för avgiftsfri utbildning som hänför sig till den utvidgade läroplikten. Den 
kalkylerade viktkoefficient som bestäms på basis av de genomsnittliga kostnaderna beaktar de läromedels- 
och materialkostnader som övergår från de studerande till utbildningsanordnaren i tillräcklig grad.  

35. Koulutuskuntayhtymä OSAO  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnares basfinansiering för 2021 för 
ordnande av utbildning inom logistikbranschen. Kostnaderna för utbildningen i fråga har beaktats i 
finansieringen.  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2021 
för att täcka sådana kostnader för avgiftsfri utbildning som hänför sig till den utvidgade läroplikten. Den 
kalkylerade viktkoefficient som bestäms på basis av de genomsnittliga kostnaderna beaktar de läromedels- 
och materialkostnader som övergår från de studerande till utbildningsanordnaren i tillräcklig grad.  

36. Samkommunen för utbildning Tavastia  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2021 
för ordnande av utbildning inom glasbranschen. Kostnaderna för utbildningen i fråga har beaktats i 
finansieringen. Utbildningsanordnaren har beviljats strategisk finansiering för utredning av glasbranschens 
framtid.  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2021 
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för att täcka sådana kostnader för avgiftsfri utbildning som hänför sig till den utvidgade läroplikten. Den 
kalkylerade viktkoefficient som bestäms på basis av de genomsnittliga kostnaderna beaktar de läromedels- 
och materialkostnader som övergår från de studerande till utbildningsanordnaren i tillräcklig grad.  

37. Kouvola stad  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet på basis av utbildningsanordnarens ansökan beslutat att höja 
basfinansieringen för 2021 för att trygga anordnarens ekonomiska förutsättningar. Storleken på höjningen 
efter prövning anges i bilaga 3 (kolumnerna 1–6 i tabellen) till beslutet. Ministeriet beviljar höjning efter 
prövning för att trygga ordnandet av utbildning inriktad på grundexamen i flygplansmekanik. Den 
prestationsbaserade finansieringen för denna utbildning avviker avsevärt från kostnaderna för utbildningen.  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnares basfinansiering för 2021 för 
ordnande av utbildning inom logistikbranschen. Kostnaderna för utbildningen i fråga har beaktats i 
finansieringen.  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2021 
för att täcka sådana kostnader för avgiftsfri utbildning som hänför sig till den utvidgade läroplikten. Den 
kalkylerade viktkoefficient som bestäms på basis av de genomsnittliga kostnaderna beaktar de läromedels- 
och materialkostnader som övergår från de studerande till utbildningsanordnaren i tillräcklig grad.  

38. Kuopion Konservatorion kannatusyhdistys r.f.  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2021 
för ordnande av utbildning i musik. Kostnaderna för utbildningen i fråga har beaktats i finansieringen.  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2021 
för att kompensera minskningen av det målinriktade antalet studerandeår. Den finansiering som beviljas 
utbildningsanordnaren genom det egentliga prestationsbeslutet minskar inte med mer än 10 procent jämfört 
med det föregående året.  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2020 
för att kompensera oskäligt stora förändringar i finansieringsnivån i övergångsskedet för 
finansieringssystemet. Förändringen i nivån på utbildningsanordnarens kalkylerade finansiering beror inte på 
ändringar i bestämningsgrunderna för finansieringen.  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte bevilja den höjning av basfinansieringen för 2020 som 
utbildningsanordnaren ansökt om genom att hänvisa till sin helhetsekonomiska situation. 
Utbildningsanordnaren uppger inte i sin ansökan att dess verksamhet skulle äventyras utan en höjning efter 
prövning.  

39. Kvarnen samkommun  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2021 
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för ordnande av utbildning inom naturbranschen. Kostnaderna för utbildningen i fråga har beaktats i 
finansieringen.  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2021 
för att kompensera minskningen av det målinriktade antalet studerandeår. Den finansiering som beviljas 
utbildningsanordnaren genom det egentliga prestationsbeslutet minskar inte med mer än 10 procent jämfört 
med det föregående året.  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2020 
för att kompensera oskäligt stora förändringar i finansieringsnivån i övergångsskedet för 
finansieringssystemet. Utbildningsanordnarens kalkylbaserade finansiering sjunker inte betydligt jämfört 
med föregående år.  

40. Lahden kansanopiston säätiö sr  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2021 
för att kompensera minskningen av det målinriktade antalet studerandeår. Den finansiering som beviljas 
utbildningsanordnaren genom det egentliga prestationsbeslutet minskar inte med mer än 10 procent jämfört 
med det föregående året.  

41. Lahden Konservatorio Oy  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2021 
för att kompensera minskningen av det målinriktade antalet studerandeår. Den finansiering som beviljas 
utbildningsanordnaren genom det egentliga prestationsbeslutet minskar inte med mer än 10 procent jämfört 
med det föregående året.  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte bevilja den höjning av basfinansieringen för 2020 som 
utbildningsanordnaren ansökt om genom att hänvisa till sin helhetsekonomiska situation. 
Utbildningsanordnaren uppger inte i sin ansökan att dess verksamhet skulle äventyras utan en höjning efter 
prövning.  

42. Samkommunen för utbildning i Sydvästra Tavastland  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet på basis av utbildningsanordnarens ansökan beslutat att höja 
basfinansieringen för 2021 för att trygga anordnarens ekonomiska förutsättningar. Storleken på höjningen 
efter prövning anges i bilaga 3 (kolumnerna 1–6 i tabellen) till beslutet. I finansieringssystemet kan man inte 
fastställa en viktkoefficient för helheter som är mindre än ett kompetensområde. För den mycket dyra 
lyftkransutbildningen i fråga (yrkesexamen inom husbyggnadsbranschen, examensdelen Förande av 
tornkran) finns därmed ingen lämplig viktkoefficient.  

43. Luksia, Västra Nylands utbildningssamkommun  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2021 
för ordnande av utbildning för yrkesexamen inom dykbranschen eller utbildning för närvårdare inom 
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kompetensområdet vård och rehabilitering av äldre. Kostnaderna för utbildningarna i fråga har beaktats i 
finansieringen. 44. Länsirannikon Koulutus Oy  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet på basis av utbildningsanordnarens ansökan beslutat att höja 
basfinansieringen för 2021 för att trygga anordnarens ekonomiska förutsättningar. Storleken på höjningen 
efter prövning anges i bilaga 3 (kolumnerna 1–6 i tabellen) till beslutet. Ministeriet beviljar höjning efter 
prövning för att trygga ordnandet av utbildning inriktad på grundexamen i flygplansmekanik. Den 
prestationsbaserade finansieringen för denna utbildning avviker avsevärt från kostnaderna för utbildningen.  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2021 
för ordnande av grundexamensutbildning inom idrott. Kostnaderna för utbildningen i fråga har beaktats i 
finansieringen.  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2021 
för att kompensera minskningen av det målinriktade antalet studerandeår. Den finansiering som beviljas 
utbildningsanordnaren genom det egentliga prestationsbeslutet minskar inte med mer än 10 procent jämfört 
med det föregående året.  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2021 
för att täcka sådana kostnader för avgiftsfri utbildning som hänför sig till den utvidgade läroplikten. Den 
kalkylerade viktkoefficient som bestäms på basis av de genomsnittliga kostnaderna beaktar de läromedels- 
och materialkostnader som övergår från de studerande till utbildningsanordnaren i tillräcklig grad.  

45. Maalariammattikoulun kannatusyhdistys r.y.  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2021 
för att täcka sådana kostnader för avgiftsfri utbildning som hänför sig till den utvidgade läroplikten. Den 
kalkylerade viktkoefficient som bestäms på basis av de genomsnittliga kostnaderna beaktar de läromedels- 
och materialkostnader som övergår från de studerande till utbildningsanordnaren i tillräcklig grad.  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2020 
för att kompensera oskäligt stora förändringar i finansieringsnivån i övergångsskedet för 
finansieringssystemet. Utbildningsanordnarens kalkylbaserade finansiering sjunker inte jämfört med 
föregående år.  

46. Marttayhdistysten liitto ry  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte bevilja den höjning av basfinansieringen för 2020 som 
utbildningsanordnaren ansökt om genom att hänvisa till sin helhetsekonomiska situation. 
Utbildningsanordnarens kalkylbaserade finansiering sjunker inte jämfört med föregående år.  

47. Mercuria kauppaoppilaitos Oy  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte bevilja den höjning av basfinansieringen för 2020 som 
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utbildningsanordnaren ansökt om genom att hänvisa till sin helhetsekonomiska situation. 
Utbildningsanordnarens kalkylbaserade finansiering sjunker inte jämfört med föregående år.  

48. Optima samkommun  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2021 
för ordnande av utbildning med krävande särskilt stöd eller lantbruksutbildning. Kostnaderna för 
utbildningen i fråga har beaktats i finansieringen. Höjning efter prövning beviljas inte separat för ordnande 
av utbildning med krävande särskilt stöd.  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2021 
för att kompensera minskningen av det målinriktade antalet studerandeår. Den finansiering som beviljas 
utbildningsanordnaren genom det egentliga prestationsbeslutet minskar inte med mer än 10 procent jämfört 
med det föregående året.  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2021 
för att täcka sådana kostnader för avgiftsfri utbildning som hänför sig till den utvidgade läroplikten. Den 
kalkylerade viktkoefficient som bestäms på basis av de genomsnittliga kostnaderna beaktar de läromedels- 
och materialkostnader som övergår från de studerande till utbildningsanordnaren i tillräcklig grad.  

49. Paasikiviopistoyhdistys r.y.  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2021 
för att täcka sådana kostnader för avgiftsfri utbildning som hänför sig till den utvidgade läroplikten. Den 
kalkylerade viktkoefficient som bestäms på basis av de genomsnittliga kostnaderna beaktar de läromedels- 
och materialkostnader som övergår från de studerande till utbildningsanordnaren i tillräcklig grad.  

50. Löntagarnas utbildningsstiftelse sr  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2021 
för att kompensera minskningen av det målinriktade antalet studerandeår. Den finansiering som beviljas 
utbildningsanordnaren genom det egentliga prestationsbeslutet minskar inte med mer än 10 procent jämfört 
med det föregående året.  

51. Palloilu Säätiö sr  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2021 
för ordnande av utbildning för yrkesexamen inom naturbranschen. Kostnaderna för utbildningen i fråga har 
beaktats i finansieringen.  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte bevilja den höjning av basfinansieringen för 2020 som 
utbildningsanordnaren ansökt om genom att hänvisa till sin helhetsekonomiska situation. 
Utbildningsanordnaren uppger inte i sin ansökan att dess verksamhet skulle äventyras utan en höjning efter 
prövning.  
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52. Perho Liiketalousopisto Oy  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte bevilja den höjning av basfinansieringen för 2020 som 
utbildningsanordnaren ansökt om genom att hänvisa till sin helhetsekonomiska situation. 
Utbildningsanordnaren uppger inte i sin ansökan att dess verksamhet skulle äventyras utan en höjning efter 
prövning.  

53. Samkommunen för utbildning i Norra Karelen  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2021 
för att täcka sådana kostnader för avgiftsfri utbildning som hänför sig till den utvidgade läroplikten. Den 
kalkylerade viktkoefficient som bestäms på basis av de genomsnittliga kostnaderna beaktar de läromedels- 
och materialkostnader som övergår från de studerande till utbildningsanordnaren i tillräcklig grad.  

54. Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö sr  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2021 
för att täcka sådana kostnader för avgiftsfri utbildning som hänför sig till den utvidgade läroplikten. Den 
kalkylerade viktkoefficient som bestäms på basis av de genomsnittliga kostnaderna beaktar de läromedels- 
och materialkostnader som övergår från de studerande till utbildningsanordnaren i tillräcklig grad.  

55. Pop & Jazz Konservatorion Säätiö sr  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte bevilja den höjning av basfinansieringen för 2020 som 
utbildningsanordnaren ansökt om genom att hänvisa till sin helhetsekonomiska situation. 
Utbildningsanordnarens kalkylbaserade finansiering sjunker inte jämfört med föregående år.  

56. Samkommunen för utbildning i Brahestad  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2021 
för att täcka sådana kostnader för avgiftsfri utbildning som hänför sig till den utvidgade läroplikten. Den 
kalkylerade viktkoefficient som bestäms på basis av de genomsnittliga kostnaderna beaktar de läromedels- 
och materialkostnader som övergår från de studerande till utbildningsanordnaren i tillräcklig grad.  

57. Raahen Porvari- ja Kauppakoulurahasto sr  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2021 
för att täcka sådana kostnader för avgiftsfri utbildning som hänför sig till den utvidgade läroplikten. Den 
kalkylerade viktkoefficient som bestäms på basis av de genomsnittliga kostnaderna beaktar de läromedels- 
och materialkostnader som övergår från de studerande till utbildningsanordnaren i tillräcklig grad.  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte bevilja den höjning av basfinansieringen för 2020 som 
utbildningsanordnaren ansökt om genom att hänvisa till sin helhetsekonomiska situation. 
Utbildningsanordnarens kalkylbaserade finansiering sjunker inte jämfört med föregående år.  
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58. Samkommunen för utbildning i Rovaniemi  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet på basis av utbildningsanordnarens ansökan beslutat att höja 
basfinansieringen för 2021 för att trygga anordnarens ekonomiska förutsättningar. Storleken på höjningen 
efter prövning anges i bilaga 3 (kolumnerna 1–6 i tabellen) till beslutet. Ministeriet beviljar höjning efter 
prövning för att trygga ordnandet av utbildning inriktad på grundexamen i flygplansmekanik. Den 
prestationsbaserade finansieringen för denna utbildning avviker avsevärt från kostnaderna för utbildningen.  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2021 
för ordnande av grundexamensutbildning inom social- och hälsovårdsbranschen eller utbildning inom 
gruvbranschen. Kostnaderna för utbildningarna i fråga har beaktats i finansieringen.  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2021 
för att täcka sådana kostnader för avgiftsfri utbildning som hänför sig till den utvidgade läroplikten. Den 
kalkylerade viktkoefficient som bestäms på basis av de genomsnittliga kostnaderna beaktar de läromedels- 
och materialkostnader som övergår från de studerande till utbildningsanordnaren i tillräcklig grad.  

59. SASKY Samkommunen  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet på basis av utbildningsanordnarens ansökan beslutat att höja 
basfinansieringen för 2021 för att trygga anordnarens ekonomiska förutsättningar. Storleken på höjningen 
efter prövning anges i bilaga 3 (kolumnerna 1–6 i tabellen) till beslutet. Ministeriet beviljar höjning efter 
prövning för att trygga ordnandet av grund- och yrkesexamensutbildning i flygplansmekanik. Den 
prestationsbaserade finansieringen för denna utbildning avviker avsevärt från kostnaderna för utbildningen.  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2021 
för att täcka sådana kostnader för avgiftsfri utbildning som hänför sig till den utvidgade läroplikten. Den 
kalkylerade viktkoefficient som bestäms på basis av de genomsnittliga kostnaderna beaktar de läromedels- 
och materialkostnader som övergår från de studerande till utbildningsanordnaren i tillräcklig grad.  

60. Samkommunen för utbildning i Savolax  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet på basis av utbildningsanordnarens ansökan beslutat att höja 
basfinansieringen för 2021 för att trygga anordnarens ekonomiska förutsättningar. Storleken på höjningen 
efter prövning anges i bilaga 3 (kolumnerna 1–6 i tabellen) till beslutet. Ministeriet beviljar höjning efter 
prövning för att trygga ordnandet av utbildning inriktad på grundexamen i flygplansmekanik. Den 
prestationsbaserade finansieringen för denna utbildning avviker avsevärt från kostnaderna för utbildningen.  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2021 
för att kompensera minskningen av det målinriktade antalet studerandeår. Den finansiering som beviljas 
utbildningsanordnaren genom det egentliga prestationsbeslutet minskar inte med mer än 10 procent jämfört 
med det föregående året.  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2021 
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för att täcka sådana kostnader för avgiftsfri utbildning som hänför sig till den utvidgade läroplikten. Den 
kalkylerade viktkoefficient som bestäms på basis av de genomsnittliga kostnaderna beaktar de läromedels- 
och materialkostnader som övergår från de studerande till utbildningsanordnaren i tillräcklig grad.  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2020 
för att kompensera oskäligt stora förändringar i finansieringsnivån i övergångsskedet för 
finansieringssystemet. Utbildningsanordnarens kalkylbaserade finansiering sjunker inte betydligt jämfört 
med föregående år.  

61. Samkommunen för utbildning i Seinäjoki  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2021 
för att täcka sådana kostnader för avgiftsfri utbildning som hänför sig till den utvidgade läroplikten. Den 
kalkylerade viktkoefficient som bestäms på basis av de genomsnittliga kostnaderna beaktar de läromedels- 
och materialkostnader som övergår från de studerande till utbildningsanordnaren i tillräcklig grad.  

62. Suomen Ilmailuopisto Oy  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet på basis av utbildningsanordnarens ansökan beslutat att höja 
basfinansieringen för 2021 för att trygga anordnarens ekonomiska förutsättningar. Storleken på höjningen 
efter prövning anges i bilaga 3 (kolumnerna 1–6 i tabellen) till beslutet. 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 
(pilot- och helikopterpilotbildning). På grund av utbildningens särskilda karaktär finns ingen lämplig 
viktkoefficient för den.  

63. Finlands nationalopera och -balett sr  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet på basis av utbildningsanordnarens ansökan beslutat att höja 
basfinansieringen för 2020 för att trygga anordnarens ekonomiska förutsättningar. Storleken på höjningen 
efter prövning anges i bilaga 3 (kolumnerna 1–4 i tabellen) till beslutet. Ministeriet beviljar höjning efter 
prövning för ordnande av sådan utbildning (grundexamen i dans, klassisk balett) som har en särskilt dyr 
kostnadsstruktur. Det finns ingen lämplig viktkoefficient för denna utbildning.  

64. Suomen Nuoriso-Opiston kannatusyhdistys  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2021 
för att täcka sådana kostnader för avgiftsfri utbildning som hänför sig till den utvidgade läroplikten. Den 
kalkylerade viktkoefficient som bestäms på basis av de genomsnittliga kostnaderna beaktar de läromedels- 
och materialkostnader som övergår från de studerande till utbildningsanordnaren i tillräcklig grad.  

65. Suupohjan Koulutuskuntayhtymä  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2021 
för ordnande av utbildning inom naturbruk eller programvaruproduktion. Kostnaderna för utbildningarna i 
fråga har beaktats i finansieringen.  
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Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2021 
för att kompensera minskningen av det målinriktade antalet studerandeår. Den finansiering som beviljas 
utbildningsanordnaren genom det egentliga prestationsbeslutet minskar inte med mer än 10 procent jämfört 
med det föregående året.  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2021 
för att täcka sådana kostnader för avgiftsfri utbildning som hänför sig till den utvidgade läroplikten. Den 
kalkylerade viktkoefficient som bestäms på basis av de genomsnittliga kostnaderna beaktar de läromedels- 
och materialkostnader som övergår från de studerande till utbildningsanordnaren i tillräcklig grad.  

66. Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2021 
för att täcka sådana kostnader för avgiftsfri utbildning som hänför sig till den utvidgade läroplikten. Den 
kalkylerade viktkoefficient som bestäms på basis av de genomsnittliga kostnaderna beaktar de läromedels- 
och materialkostnader som övergår från de studerande till utbildningsanordnaren i tillräcklig grad.  

67. Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet på basis av utbildningsanordnarens ansökan beslutat att höja 
basfinansieringen för 2021 för att trygga anordnarens ekonomiska förutsättningar. Storleken på höjningen 
efter prövning anges i bilaga 3 (kolumnerna 1–6 i tabellen) till beslutet. Ministeriet beviljar höjning efter 
prövning för att trygga ordnandet av utbildning inriktad på specialyrkesexamen i rättstolkning. Den 
prestationsbaserade finansieringen för denna utbildning avviker avsevärt från kostnaderna för utbildningen.  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2021 
för att täcka sådana kostnader för avgiftsfri utbildning som hänför sig till den utvidgade läroplikten. Den 
kalkylerade viktkoefficient som bestäms på basis av de genomsnittliga kostnaderna beaktar de läromedels- 
och materialkostnader som övergår från de studerande till utbildningsanordnaren i tillräcklig grad.  

68. Tammerfors stad  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet på basis av utbildningsanordnarens ansökan beslutat att höja 
basfinansieringen för 2021 för att trygga anordnarens ekonomiska förutsättningar. Storleken på höjningen 
efter prövning anges i bilaga 3 (kolumnerna 1–6 i tabellen) till beslutet. Ministeriet beviljar höjning efter 
prövning för att trygga ordnandet av utbildning inriktad på grundexamen i flygplansmekanik. Den 
prestationsbaserade finansieringen för denna utbildning avviker avsevärt från kostnaderna för utbildningen.  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2021 
för ordnande av utbildning inom skogsbranschen. Kostnaderna för utbildningen i fråga har beaktats i 
finansieringen.  

69. Tampereen Musiikkiopiston Säätiö sr  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte bevilja den höjning av basfinansieringen för 2020 som 
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utbildningsanordnaren ansökt om genom att hänvisa till sin helhetsekonomiska situation. 
Utbildningsanordnarens kalkylbaserade finansiering sjunker inte jämfört med föregående år.  

70. Tohtori Matthias Ingmanin säätiö sr  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2021 
för att täcka sådana kostnader för avgiftsfri utbildning som hänför sig till den utvidgade läroplikten. Den 
kalkylerade viktkoefficient som bestäms på basis av de genomsnittliga kostnaderna beaktar de läromedels- 
och materialkostnader som övergår från de studerande till utbildningsanordnaren i tillräcklig grad.  

71. Turun Aikuiskoulutussäätiö sr  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet på basis av utbildningsanordnarens ansökan beslutat att höja 
basfinansieringen för 2021 för att trygga anordnarens ekonomiska förutsättningar. Storleken på höjningen 
efter prövning anges i bilaga 3 (kolumnerna 1–6 i tabellen) till beslutet. I finansieringssystemet kan man inte 
fastställa en viktkoefficient för helheter som är mindre än ett kompetensområde. För den mycket dyra 
lyftkransutbildningen i fråga (yrkesexamen inom husbyggnadsbranschen, examensdelen Förande av 
tornkran) finns därmed ingen lämplig viktkoefficient.  

72. Turun musiikinopetus Oy  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2021 
för att täcka sådana kostnader för avgiftsfri utbildning som hänför sig till den utvidgade läroplikten. Den 
kalkylerade viktkoefficient som bestäms på basis av de genomsnittliga kostnaderna beaktar de läromedels- 
och materialkostnader som övergår från de studerande till utbildningsanordnaren i tillräcklig grad.  

73. Arbetseffektivitetsföreningen rf  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet på basis av utbildningsanordnarens ansökan beslutat att höja 
basfinansieringen för 2021 för att trygga anordnarens ekonomiska förutsättningar. Storleken på höjningen 
efter prövning anges i bilaga 3 (kolumnerna 1–6 i tabellen) till beslutet. I finansieringssystemet kan man inte 
fastställa en viktkoefficient för helheter som är mindre än ett kompetensområde. För den mycket dyra 
lyftkransutbildningen i fråga (yrkesexamen inom husbyggnadsbranschen, examensdelen Förande av 
tornkran) finns därmed ingen lämplig viktkoefficient.  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2021 
för att täcka sådana kostnader för avgiftsfri utbildning som hänför sig till den utvidgade läroplikten. Den 
kalkylerade viktkoefficient som bestäms på basis av de genomsnittliga kostnaderna beaktar de läromedels- 
och materialkostnader som övergår från de studerande till utbildningsanordnaren i tillräcklig grad.  

74. UPM-Kymmene Abp  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2020 
för att kompensera oskäligt stora förändringar i finansieringsnivån i övergångsskedet för 
finansieringssystemet. Förändringen i nivån på utbildningsanordnarens kalkylerade finansiering beror inte på 
ändringar i bestämningsgrunderna för finansieringen.  
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75. Vasa stad  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2021 
för att täcka sådana kostnader för avgiftsfri utbildning som hänför sig till den utvidgade läroplikten. Den 
kalkylerade viktkoefficient som bestäms på basis av de genomsnittliga kostnaderna beaktar de läromedels- 
och materialkostnader som övergår från de studerande till utbildningsanordnaren i tillräcklig grad.  

76. Vanda stad  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet på basis av utbildningsanordnarens ansökan beslutat att höja 
basfinansieringen för 2021 för att trygga anordnarens ekonomiska förutsättningar. Storleken på höjningen 
efter prövning anges i bilaga 3 (kolumnerna 1–6 i tabellen) till beslutet. Ministeriet beviljar höjning efter 
prövning för att trygga ordnandet av utbildning inriktad på grundexamen i flygplansmekanik. Den 
prestationsbaserade finansieringen för denna utbildning avviker avsevärt från kostnaderna för utbildningen.  

77. Varalan Säätiö sr  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2021 
för ordnande av grundexamensutbildning inom idrott. Kostnaderna för utbildningen i fråga har beaktats i 
finansieringen.  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte bevilja den höjning av basfinansieringen för 2020 som 
utbildningsanordnaren ansökt om genom att hänvisa till sin helhetsekonomiska situation. 
Utbildningsanordnarens kalkylbaserade finansiering sjunker inte jämfört med föregående år.  

78. Samkommunen för utbildning i Övre Savolax  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2021 
för att täcka sådana kostnader för avgiftsfri utbildning som hänför sig till den utvidgade läroplikten. Den 
kalkylerade viktkoefficient som bestäms på basis av de genomsnittliga kostnaderna beaktar de läromedels- 
och materialkostnader som övergår från de studerande till utbildningsanordnaren i tillräcklig grad.  

79. Samkommunen för yrkesutbildning i Äänekoski  

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2021 
för att täcka sådana kostnader för avgiftsfri utbildning som hänför sig till den utvidgade läroplikten. Den 
kalkylerade viktkoefficient som bestäms på basis av de genomsnittliga kostnaderna beaktar de läromedels- 
och materialkostnader som övergår från de studerande till utbildningsanordnaren i tillräcklig grad.  


	Höjning efter prövning för att trygga ordnandet av särskilt dyr utbildning
	Höjning efter prövning i övergångsskedet för finansieringssystemet för att kompensera oskäligt stora förändringar i finansieringsnivån
	Höjning efter prövning för att kompensera oskäligt stora engångsförändringar till följd av minskningen av det målinriktade antalet studerandeår
	Höjning efter prövning för att täcka sådana kostnader för avgiftsfri utbildning som hänför sig till den utvidgade läroplikten
	Höjning efter prövning för att säkerställa en enskild utbildning på grund av en tillfällig eller särskilt motiverad specificerad orsak
	Höjning efter prövning på grund av anordnarens helhetsekonomiska situation
	Anordnarspecifika motiveringar
	1. ABB Oy
	2. AEL-Amiedu Oy
	3. Air Navigation Services Finland Oy
	4. Aitoon Emäntäkoulu Ab
	5. Ammattiopisto Spesia Oy
	6. Axxell Utbildning Ab
	7. Esboregionens utbildningssamkommun Omnia
	8. Samkommunen för utbildning i Södra Karelen
	9. Etelä-Savon Koulutus Oy
	10. Finnair Abp
	11. Fria Kristliga Folkhögskolföreningen FKF rf
	12. Fysikaalinen hoitolaitos Arcus Lumio & Pirttimaa
	13. Harjun Oppimiskeskus Oy
	14. Helsingfors stad
	15. Helsinki Business College Oy
	16. Hästinstitut Ab
	17. Hyria koulutus Oy
	18. Hämeen ammatti-instituutti Oy
	19. Itä-Karjalan Kansanopistoseura ry
	20. Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy
	21. Joensuu stad
	22. Samkommunen för utbildning Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU
	23. Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
	24. Samkommunen för utbildning Järviseutu
	25. Kajana stad
	26. Kellosepäntaidon Edistämissäätiö sr
	27. Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
	28. Mellersta Österbottens utbildningssamkommun
	29. Kiinteistöalan Koulutussäätiö sr
	30. Kirkkopalvelut ry
	31. KONE Hissit Oy
	32. Konecranes Finland Oy
	33. Kotka-Fredrikshamnregionens samkommun för utbildning
	34. Koulutuskeskus Salpaus –kuntayhtymä
	35. Koulutuskuntayhtymä OSAO
	36. Samkommunen för utbildning Tavastia
	37. Kouvola stad
	39. Kvarnen samkommun
	40. Lahden kansanopiston säätiö sr
	41. Lahden Konservatorio Oy
	42. Samkommunen för utbildning i Sydvästra Tavastland
	43. Luksia, Västra Nylands utbildningssamkommun
	46. Marttayhdistysten liitto ry
	47. Mercuria kauppaoppilaitos Oy
	48. Optima samkommun
	50. Löntagarnas utbildningsstiftelse sr
	51. Palloilu Säätiö sr
	52. Perho Liiketalousopisto Oy
	53. Samkommunen för utbildning i Norra Karelen
	54. Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö sr
	55. Pop & Jazz Konservatorion Säätiö sr
	56. Samkommunen för utbildning i Brahestad
	57. Raahen Porvari- ja Kauppakoulurahasto sr
	58. Samkommunen för utbildning i Rovaniemi
	59. SASKY Samkommunen
	60. Samkommunen för utbildning i Savolax
	61. Samkommunen för utbildning i Seinäjoki
	62. Suomen Ilmailuopisto Oy
	63. Finlands nationalopera och -balett sr
	64. Suomen Nuoriso-Opiston kannatusyhdistys
	65. Suupohjan Koulutuskuntayhtymä
	66. Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur
	67. Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr
	68. Tammerfors stad
	69. Tampereen Musiikkiopiston Säätiö sr
	70. Tohtori Matthias Ingmanin säätiö sr
	71. Turun Aikuiskoulutussäätiö sr
	72. Turun musiikinopetus Oy
	73. Arbetseffektivitetsföreningen rf
	74. UPM-Kymmene Abp
	75. Vasa stad
	76. Vanda stad
	77. Varalan Säätiö sr
	78. Samkommunen för utbildning i Övre Savolax
	79. Samkommunen för yrkesutbildning i Äänekoski



