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Anordnare av yrkesutbildning

Ansökan om tilläggsfinansiering som beviljas genom det tredje beslutet om tilläggsprestationer
2020 för att öka närvårdarutbildningen och för att jämna ut effekterna av de
undantagsförhållanden som föranleds av coronaviruset

I den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 höjdes anslaget för yrkesutbildning med sammanlagt
46,5 miljoner euro för i år. Av tilläggsanslaget anvisades 16,5 miljoner euro för att öka
närvårdarutbildningen och 30 miljoner euro för att jämna ut effekterna av de
undantagsförhållanden som föranleds av coronaviruset. Undervisnings- och
kulturministeriet beviljade genom sitt andra beslut om tilläggsprestationer för 2020 av den
30 september 2020 (VN/15767/2020) största delen av den finansiering som
utbildningsanordnarna enligt tilläggsbudgeten beviljas efter ansökan. Av det tilläggsanslag
som i den fjärde tilläggsbudgeten anvisats för att öka närvårdarutbildningen sparades
emellertid 3 160 464 euro och av det tilläggsanslag som anvisats för utjämning av
effekterna av undantagsförhållanden på grund av coronaviruset 1 145 782 euro för att
beviljas genom finansårets tredje beslut om tilläggsprestationer. Genom detta brev utlyses
den resterande tilläggsfinansieringen på nytt att sökas.
Avsikten är att tilläggsanslagen enligt tilläggsbudgeten i sin helhet allokeras till de avsedda
användningsändamålen och fördelas på så många anordnare som möjligt. Därför har
ministeriet för avsikt att i först hand bevilja de återstående tilläggsfinansieringarna till de
utbildningsanordnare som ännu inte fått ifrågavarande tilläggsfinansiering genom det andra
beslutet om tilläggsprestationer. Ministeriet kan dock även bevilja tilläggsfinansiering till
sådana utbildningsanordnare som redan har fått tilläggsfinansiering, om den
tilläggsfinansiering som beviljats för ändamålet genom det andra beslutet om
tilläggsprestationer har visat sig otillräcklig.
Båda tilläggsfinansieringarna söks med en och samma e-ansökningsblankett på det sätt
som anges nedan. Ministeriet beslutar i december 2020 om den tilläggsfinansiering som
beviljas utbildningsanordnare genom det tredje beslutet om tilläggsprestationer.
Ökning av det maximala antalet målinriktade studerandeår år 2020
I den ordinarie statsbudgeten för 2020 är det målinriktade antalet studerandeår inom
yrkesutbildningen högst 179 500. I den fjärde tilläggsbudgeten höjdes maximiantalet
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målinriktade studerandeår med 1 700 för att öka närvårdarutbildningen, och är därmed för
närvarande 181 200.
Genom det ordinarie prestationsbeslutet för 2020 fördelade undervisnings- och
kulturministeriet 177 392 målsatta studerandeår mellan utbildningsanordnarna, genom
rättelse- och korrigeringsbeslut 194 och genom det andra beslutet om tilläggsprestationer 3
531 målsatta studerandeår, varav 1 673 studerandeår riktades till närvårdarutbildning.
Därmed återstår endast 83 målinriktade studerandeår som kan fördelas under innevarande
år.
För att det maximala antalet målinriktade studerandeår i statsbudgeten inte ska utgöra ett
hinder för att bevilja det belopp som behövs av den återstående tilläggsfinansieringen på
basis av de målinriktade studerandeåren, är det nödvändigt att höja det maximala antalet
målinriktade studerandeår i budgeten med 500 studerandeår. Därför föreslås det i
regeringens sjunde tilläggsbudgetproposition för 2020 som regeringen lämnade till
riksdagen den 29 oktober 2020 att det maximala antalet målinriktade studerandeår inom
yrkesutbildningen år 2020 ska vara 181 700 studerandeår.
Tidigare anvisningar för ansökan om tilläggsfinansiering
Undervisnings- och kulturministeriet har genom ett brev av den 26 juni 2020
(VN/15767/2020) gett utbildningsanordnarna anvisningar om hur man ansöker om
tilläggsfinansiering som i enlighet med den fjärde tilläggsbudgeten delas ut för att öka
närvårdarutbildningen och för att utjämna effekterna av de undantagsförhållanden som
föranleds av coronaviruset. I kapitel 2 i brevet ges anvisningar om ansökan om och
användning av målinriktade studerandeår och vid behov om en behovsprövad höjning av
basfinansieringen för att öka närvårdarutbildningen, och i kapitel 3 anvisningar om ansökan
om och användningen av en behovsprövad höjning av basfinansieringen för att jämna ut
effekterna av de undantagsförhållanden som föranleds av coronaviruset. I den
ansökningsomgång som nu öppnas iakttas samma anvisningar. Dessutom har ministeriet
den 16 oktober 2020 sänt ett brev till utbildningsanordnarna (VN/22726/2020) om hur man
ansöker om sådan finansiering som beviljas för finansåret 2021 genom det egentliga
prestationsbeslutet. Utbildningsanordnare som ansöker om tilläggsfinansiering för att öka
närvårdarutbildningen ska också beakta de närmare anvisningarna i brevet, bl.a. angående
antagningen av studerande till närvårdarutbildning.
Tilläggsfinansiering för att öka närvårdarutbildningen
Tilläggsanslaget är avsett att användas för utbildning av nya närvårdare samt för att
komplettera kompetensen hos dem som tidigare avlagt grundexamen inom social- och
hälsovård med vård och rehabilitering av äldre.
Tilläggsfinansiering för att öka närvårdarutbildningen enligt den fjärde tilläggsbudgeten
ansöks huvudsakligen som målinriktade studerandeår, men vid behov kan man även
ansöka om behovsprövad höjning av basfinansieringen. Höjning enligt prövning kan
beviljas för extra kostnader som föranleds av en snabb volymökning i
närvårdarutbildningen. Den behovsprövade höjningen kan användas till exempel för att
stödja rekryteringen av studerande eller andra arrangemang för att säkerställa att
utbildningarna inleds snabbt eller för att stärka de studiefärdigheter och den språkinlärning
som valts till utbildningarna i början av studierna.
Utbildningsanordnarna ska i sin ansökan lägga fram en plan för hur och inom vilken
tidsperiod tilläggsfinansieringen kommer att användas. De anordnare som ansöker om fler
studerandeår ska lägga fram en plan för antalet studerande som inleder sin utbildning med
den tilläggsfinansiering som söks och tidpunkten för inledandet av utbildningen samt den
målsatta tidpunkten för utexamineringen.
Eftersom det tredje beslutet om tilläggsprestationer fattas först i december, syns de
studerandeår som läggs till närvårdarutbildningen för innevarande år huvudsakligen först i
utfallet för studerandeåren 2021. Ansökningsomgången om tilläggsprestationsbeslut
sammanfaller delvis med ansökningsomgången gällande de studerandeår som beviljas
genom det egentliga prestationsbeslutet för 2021, där det också ingår en särskild kvot

3 (5)

studerandeår som anslås för att öka närvårdarutbildningen. Även om
utbildningsanordnaren i denna ansökan om beslut om tilläggsprestationer ansöker om
studerandeår för att öka närvårdarutbildningen, bör utbildningsanordnaren trots det även
ansöka om den höjning av antalet studerandeår inom närvårdarutbildningen för 2021 som
behövs till fullt belopp i ansökan som gäller det egentliga prestationsbeslutet. Detta är
viktigt eftersom det genom det tredje beslutet om tilläggsprestationer för 2020 endast är
möjligt att anvisa en liten höjning av antalet studerandeår i syfte att utöka
närvårdarutbildningen. När ministeriet genom det egentliga prestationsbeslutet för 2021
fattar beslut om det antal studerandeår som anvisas för öka närvårdarutbildningen, ska
ministeriet i helhetsbedömningen också beakta de målinriktade studerandeår som
ministeriet genom besluten om tilläggsprestationer har anvisat utbildningsanordnarna för
ifrågavarande ändamål.
Tilläggsfinansiering för att jämna ut följderna av undantagsförhållandena på grund
av coronaviruset
Tilläggsanslaget är avsett att användas i synnerhet för handledning och stöd för studier för
studerande som avbrutit sin utbildning eller som löper risk att avbryta sin utbildning samt
för studiehandledning och möjliggörande av yrkesprov för studerande som håller på att ta
examen. Målet är att lindra de negativa effekterna som de undantagsförhållanden
coronaviruset orsakar har haft på fullföljande av studier och på studerandenas
välbefinnande. Ministeriet ber utbildningsanordnarnas observera att det i första hand är
kommunen som ansvarar för de direkta kostnaderna för studerandehälsovården, och att
denna tilläggsfinansiering är inte avsedd att användas för att t.ex. anställa kuratorer eller
psykologer.
Den tilläggsfinansiering som på grundval av den fjärde tilläggsbudgeten beviljas för att
jämna ut effekterna av de undantagsförhållanden som coronaviruset orsakar söks som en
behovsprövad höjning av basfinansieringen. Målet är att med hjälp av tilläggsfinansieringen
inleda åtgärderna så snabbt som möjligt så att de genomförs inom vårterminen 2021.
Utbildningsanordnare som ansöker om sådan tilläggsfinansiering ska i sin ansökan lägga
fram en plan för användningen av den tilläggsfinansiering som söks. Storleken på den
tilläggsfinansiering som beviljas bedöms bl.a. utifrån antalet studerande som behöver
tilläggsstöd och omfattningen av det stöd de behöver samt utifrån antalet planerade eller
redan inledda åtgärder och deras omfattning.
Inlämnande av ansökningar och tidsplan för processen
Målsatta studerandeår och höjningen av basfinansieringen enligt prövning för att utöka
närvårdarutbildningen samt en höjning av basfinansieringen enligt prövning för att jämna ut
effekterna av de undantagsförhållanden som coronaviruset orsakar söks med en och
samma e-blankett som publiceras senast den 9 november 2020 på ministeriets webbplats
på adressen http://minedu.fi/lisasuoritepaatosten-valmistelu.
Sökande ska också skicka innehållet på e-blanketten som en undertecknad och daterad
handling till undervisnings- och kulturministeriets registratorskontor som e-post på
adressen kirjaamo@minedu.fi. Den som undertecknar ansökan ska ha namnteckningsrätt
för sammanslutningen.
Utbildningsanordnarna ska lämna in sin ansökan till undervisnings- och kulturministeriet
senast 30.11.2020. Ministeriet handlägger endast de ansökningar som lämnats in inom
utsatt tid.
Ministeriet har för avsikt att fatta det tredje beslutet om tilläggsprestationer år 2020 senast
15.12.205.
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Mer information
Överinspektör Tarja Koskimäki (Nyland), tfn 02 953 30 166, fornamn.efternamn@minedu.fi
Undervisningsrådet Jukka Lehtinen (Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Birkaland,
Egentliga Finland och Satakunta), tfn 02 953 30 183, fornamn.efternamn@minedu.fi
Undervisningsrådet Anne Mårtensson (Kymmenedalen, Södra Karelen, Södra Savolax,
Norra Savolax och Norra Karelen), tfn 02 953 30 104, fornamn.efternamn@minedu.fi
Undervisningsrådet Mari Pastila-Eklund (Södra Österbotten, Österbotten, Mellersta
Österbotten och Mellersta Finland), tfn 02 953 30 249, fornamn.efternamn@minedu.fi
Undervisningsrådet Tiina Polo, (Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland), tfn
02 953 30 022, fornamn.efternamn@minedu.fi
Undervisningsrådet Kari Korhonen, tfn 02 953 30 162, fornamn.efternamn@minedu.fi
Undervisningsrådet Tarja Olenius, tfn 02 953 30 237, fornamn.efternamn@minedu.fi
Projektplanerare Johannes Peltola, tfn 02953 30292, fornamn.efternamn@minedu.fi
Överdirektör Mika Tammilehto, tfn 02 953 30 308, fornamn.efternamn@minedu.fi
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Kopiera till

Akava rf
Ammatillisen aikuiskoulutuksen johtajat ry
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
Finlands näringsliv EK
Elinkeinoelämän oppilaitokset EOL ry
Kyrkostyrelsen/Kyrkans arbetsmarknadsverk
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Justitieministeriet
Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ rf
Utbildningsstyrelsen
Sameområdets utbildningscentral
Bildningsarbetsgivarna rf
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry
Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry
Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
Finlands Folkhögskolförening rf
Finlands konservatorieförbund rf
Finlands Kommunförbund rf
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Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry
Suomen Oppisopimusosaajat ry
Företagarna i Finland rf
Statistikcentralen
Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf
Arbets- och näringsministeriet
Urheiluopistojen Yhdistys ry
Finansministeriet
Regionförvaltningsverken
Närings-, trafik- och miljöcentralerna
Landskapsförbunden

