RESULTATFINANSIERING FÖR YRKESINRIKTAD TILLÄGGSUTBILDNING
I LÄROANSTALTSFORM
År 2011 beviljas för tilläggsutbildningen finansiering även på basis av utbildningsanordnarens
resultat, varvid den påverkar anordnarens pris per enhet.
Den resultatbaserade finansieringen beviljas de utbildningsanordnare, genom vilkas förberedande
utbildning examina har avlagts, eller vilkas studerande har avlagt examen genom att avlägga
fristående examen direkt utan förberedande utbildning.

Beräkning av resultatfinansieringsbeloppet
Vid beräkningen av resultatfinansieringen används det genomsnittliga antalet yrkesexamina och
specialyrkesexamina under de två år som föregår året för fastställandet av finansieringen samt det
genomsnittliga antalet studerandeårsverken under samma tid. Vid beräkningen år 2011 används
antalen avlagda examina och studerandeårsverken från åren 2008 och 2009 i enlighet med vad
utbildningsanordnarna har anmält.
När en examens värde räknas ut beaktas den graderade koefficienten för priset per enhet för
respektive prisgrupp samt förhållandet mellan de faktiska studerandeårsverkena inom respektive
prisgrupp och det sammanlagda antalet avlagda examina. Ju färre examina per studerandeårsverke
som har producerats inom prisgruppen, desto större resultatkoefficient fås för prisgruppen då
examens värde räknas ut och samma effekt har priset per enhet inom prisgruppen. Ju högre priset
per enhet inom prisgruppen är, desto högre är resultatkoefficienten för prisgruppen och därmed
även examens värde.
Resultatkoefficienten i = den graderade koefficienten i * antalet faktiska studerandeårsverken i
antal examina i
där i är prisgruppen
Den graderade koefficienten bestäms enligt finansieringsåret.
Antalet examina inom frivillig utbildning och personalutbildning behandlas tillsammans då
koefficienterna bestäms. Grunden för en enskild utbildningsanordnares resultatfinansiering
beräknas dock alltid separat för frivillig utbildning och personalutbildning.
Utbildningsanordnarens resultatfinansieringsandel i procent av det totala beloppet
resultatfinansiering som utbetalas till alla utbildningsanordnare fås genom att multiplicera antalet
examina för respektive priskategori med de prisgruppsspecifika resultatkoefficienterna och dividera
summan med motsvarande tal för hela landet. Utbildningsanordnarens andel beräknas separat för
frivillig utbildning och personalutbildning.
Anordnarens (k) procentandel av den totala resultatfinansieringen
= 100 * ∑ (resultatkoefficient i * antal examina ijk )
∑ (resultatkoefficient i * (antal examina i ) s )
i = prisgrupperna 1….11, j = frivillig utbildning eller personalutbildning s = alla anordnare

Grunden för utbildningsanordnarens resultatbaserade statsandel fås genom att ta en andel som
motsvarar ovan nämnda procentbelopp av den summa pengar som ligger till grund för hela
resultatfinansieringen och som är tre procent av grunden för den sammanlagda finansiering som
beviljas tilläggsutbildningen.
Om den på detta sätt på grundval av verksamhetens resultat graderade grunden för statsandelen för
en utbildningsanordnares del överskrider den icke-graderade grunden för statsandel med mer än fem
procent, beaktas en tredjedel av den överskridande delen när graderingen fastställs. Utjämning görs
i förhållande till frivillig utbildning och personalutbildning. Det utjämnade beloppet överförs i
förhållande till koefficienten till alla utbildningsanordnare. Om den graderade statsandelsgrunden
för en annan utbildningsanordnare efter detta överskrider nämnda gräns, görs en ytterligare
utjämning, som i detta fall inte delas ut.

