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Utbildningsanordnarna enligt bifogade rapport   

 

Undervisnings- och kulturministeriets beslut om 2022 års understöd enligt 44 § 2 mom. i lagen om 
finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) 

Undervisnings- och kulturministeriet har i dag med stöd av 44 § 2 mom. i lagen om finansiering av 
undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) beviljat utbildningsanordnarna som nämns i 
bilagan till detta beslut understöd för utjämning av kostnader som är högre än genomsnittet och 
verkningar som ändringarna av statsandelssystemet medför. I 2022 bestäms understödet på basis 
av kalkylmässiga kriterier. 

Understödet får användas för driftskostnader för verksamhet som anges i tillståndet att ordna 
utbildning som avses i 7 § i lagen om grundläggande utbildning (628/1998). Tillsynen över 
användningen av statsunderstödet grundar sig på datainsamling enligt statsandelsprocessen och av 
stödtagaren förutsätts ingen separat redovisning för användningen av statsunderstödet. 
Statsbidragsmyndigheten kan dock vid behov i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) 
begära utredningar av stödtagaren i anknytning till tillsynen över statsunderstöden.  

l enlighet med 56 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet betalas inte en 
prestation som grundar sig på finansieringslagen om prestationen understiger 2 000 euro. 
Tilläggsunderstödet som beviljats för 2022 betalas månatligen i jämna rater till slutet av 2022 i 
samband med utbetalningen av statsandelarna. Den första betalningen sker vid den första möjliga 
tidpunkten efter att beslutet undertecknats. 

Trots det som bestäms i 60 § l mom. i finansieringslagen gäller det sam föreskrivs i 
statsunderstödslagen för sökande av ändring i beslut som har fattats med stöd av 
finansieringslagen. Enligt 34 § i statsunderstödslagen får ändring i detta beslut inte sökas genom 
besvär. En part som är missnöjd med statsbidragsmyndighetens beslut får inom 30 dagar från 
delfåendet begära omprövning av beslutet. 

En anvisning om begäran om omprövning har bifogats detta beslut. 

Undervisningsminister Li Andersson 

Specialsakkunnig Jari Rutanen 

 
 
 
 



    2 (2) 
   
Bilagor Rapport över stödtagare 

Anvisningar om begäran om omprövning dnr 4/091/2019 
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