Hakemus varainhoitovuoden 2019 aikana jaettavaksi jätetystä
perusrahoituksesta
Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt kirjeen varainhoitovuoden 2019 aikana jaettavaksi jätetyn perusrahoituksen
hakemisesta 16.9.2019 (OKM/46/592/2019), josta löytyy lisätietoa ja taustaa lisäsuoritepäätöksen valmistelusta.
Koulutuksen järjestäjät voivat hakea lisäsuoritepäätöksellä jaettavaa rahoitusta tällä lomakkeella. Lisäksi koulutuksen
järjestäjien tulee toimittaa sähköisen lomakkeen sisältöä vastaavat tiedot allekirjoitettuna ja päivättynä asiakirjana
opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon postitse osoitteeseen PL 29, 00023 VALTIONEUVOSTO, suoraan
valtioneuvoston yhteiseen toimipisteeseen osoitteessa Ritarikatu 2 B, 00170 HELSINKI tai sähköpostitse osoitteeseen
kirjaamo@minedu.fi. Ministeriö käsittelee ainoastaan ne hakemukset, jotka on toimitettu viimeistään 9.10.2019.
Lomakkeen täyttöohjeet
Jos kopioitte ja liitätte tekstiä muualta lomakkeen tekstikenttiin, teksti katkeaa enimmäismerkkimäärän kohdalla.
Varmistakaa silloin, että koko vastaustekstinne ei ylitä merkkimäärää ja mahtuu kokonaisuudessaan tekstikenttään.
Lomakkeen lopussa on mahdollisuus tallentaa vastaukset ja jatkaa työskentelyä myöhemmin henkilökohtaisen linkin
kautta. Sivun lopusta löytyvät tarkemmat ohjeet vastausten tallentamisesta.
Vastausten lähettämisen jälkeen aukeaa yhteenvetosivu vastauksista. Yhteenvetosivun yläkulmasta voi tulostaa
yhteenvedon, viedä sen PDF-tiedostoon tai lähettää sen sähköpostitse haluamaansa osoitteeseen.
Yhteenvetosivulta voi vielä tarvittaessa palata muokkaamaan vastauksia. Aiemmat vastaukset ovat kuitenkin lähteneet
ministeriöön, vaikka vastaaja siirtyisi takaisin muokkaamaan vastauksia. Uusi muokattu vastaus on kuitenkin mahdollista
lähettää uudelleen ministeriöön ja se korvaa aiemmin lähetetyn version. Suosittelemme siirtymään yhteenvetosivulle
vasta, kun vastaukset ovat valmiina ja palaamaan muokkaamaan vastuksia ainoastaan, jos vastauksissa on virheitä.

Koulutuksen järjestäjä:
Koulutuksen järjestäjät (tilanne 1.9.2019 alkaen, pl. Saamelaisalueen koulutuskeskus).

Yhteyshenkilö:
Ministeriö toimii rekisterinpitäjänä, kun se kerää henkilötietoja Webropolin avulla. Webropol Oy toimii tässä
henkilötietojen käsittelijänä. Ministeriö käsittelee henkilötietoja tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti.
Henkilötietoja kerätään vain hakemukseen liittyvää yhteydenottoa varten. Henkilötietoja säilytetään käsittelyn ajan.

Nimi:
Tehtävänimike:
Puhelin:
Sähköposti:

Arvio loppuvuoden 2019 opiskelijavuositoteumasta
Merkitkää alle, kuinka paljon arvioitte opiskelijavuosia toteutuvan ajanjaksolla 1.10-31.12.2019. Opetus- ja
kulttuuriministeriö tulee hyödyntämään Koski –järjestelmän ajanjakson 1.1 – 30.9.2019 opiskelijavuositietoja
valmistellessaan lisäsuoritepäätöstä.

Arvio toteutuvista opiskelijavuosista ajanjaksolla 1.10 - 31.12.2019:

Perustelut, jos vuoden 2019 tavoitteelliset opiskelijavuodet alittuvat
Mikäli arvioitte vuoden 2019 opiskelijavuositoteumanne alittavan varainhoitovuodelle 2019 myönnetyt tavoitteelliset
opiskelijavuodet, kertokaa lyhyesti, miksi opiskelijavuodet alittuvat.

500 merkkiä jäljellä

Hakemus tavoitteellisten opiskelijavuosien määrän lisäämiseksi
Merkitkää alle, kuinka paljon haette varainhoitovuoden aikana jaettavia tavoitteellisia opiskelijavuosia.
Lähihoitajakoulutuksen (painopisteenä ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen) lisäämiseen haettavat opiskelijavuodet tulee
merkitä erikseen. Eritelkää lisäksi, miten käyttäisitte lähihoitajakoulutukseen hakemanne tavoitteelliset opiskelijavuodet.

Haettavien tavoitteellisten opiskelijavuosien määrä (pl. kohdennus lähihoitajakoulutukseen):

Haettavien tavoitteellisten opiskelijavuosien määrä lähihoitajakoulutuksen
lisäämiseen (painopisteenä ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen):
•
•

josta koulutettujen lähihoitajien kokonaisvarantoa lisäävään sosiaali- ja
terveysalan perustutkintokoulutukseen käytettävät opiskelijavuodet:
josta akuuttiin hoitajapulaan vastaamiseksi sosiaali- ja terveysalan
perustutkinnon jo suorittaneiden osaamisen täydentämiseen ikääntyvien
hoitoon ja kuntoutumiseen käytettävät opiskelijavuodet:

Perustelut haetuille tavoitteellisille opiskelijavuosille (pl. kohdennus lähihoitajakoulutukseen)
Kertokaa lyhyesti, mihin tarpeeseen opiskelijavuosien lisäyksellä vastaisitte.

750 merkkiä jäljellä

Perustelut haetuille tavoitteellisille opiskelijavuosille lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen
(painopisteenä ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen)
Perustelkaa oman ensisijaisen toiminta-alueenne osaamis- ja työvoimatarpeen sekä koulutukseen rekrytoitavien
opiskelijoiden saatavuuden näkökulmasta.

750 merkkiä jäljellä

Hakemus perusrahoituksen harkinnanvaraiseksi korotukseksi
Merkitkää alle, kuinka paljon haette varainhoitovuoden aikana perustellusta syystä myönnettävää perusrahoituksen
harkinnanvaraista korotusta siihen kohtaan, jolla perustelette hakemustanne.

Erityisen kalliin koulutuksen lisäämiseen haettava harkinnanvarainen korotus (€):
Muusta erityisen perustellusta syystä haettava harkinnanvarainen korotus (€):

Perustelut erityisen kalliin koulutuksen lisäämiseen haetulle harkinnanvaraiselle korotukselle
Arvioikaa, kuinka monta opiskelijavuotta hakemastanne lisäyksestä kohdentaisitte kyseiseen koulutukseen ja kuinka
paljon kustannuksia syntyy yhteensä per opiskelijavuosi. Voitte myös esittää lisäperusteluita.

Koulutus, jonka lisäämiseen harkinnanvaraista korotusta haetaan:
Lisättäväksi suunniteltujen opiskelijavuosien määrä:
Kustannukset per opiskelijavuosi (€):
Lisäperustelut:

Perustelut muusta erityisen perustellusta syystä haetulle harkinnanvaraiselle korotukselle
Kertokaa lyhyesti, millä perusteella haette varainhoitovuoden aikana perustellusta syystä myönnettävää
perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta.

750 merkkiä jäljellä

Voitte jatkaa työskentelyä myöhemmin painamalla Tallenna ja jatka myöhemminpainiketta. Järjestelmä antaa teille henkilökohtaisen linkin, josta voitte palata täyttämään lomaketta.
Voitte myös lähettää linkin sähköpostiinne. Vastaukset eivät tässä tilanteessa lähde ministeriöön.
Vastaukset lähtevät ministeriöön painettaessa Lähetä-painiketta.
Yhteenvetosivu ilmestyy näkyviin lähettämisen jälkeen.
Tallenna ja jatka myöhemmin

Lähetä

