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Ersättande tabell till ansökningsbrevet för tilläggsfinansiering som beviljas genom beslut om 
tilläggsprestationer för finansåret 2020 för anställning av lärare och handledare samt 
stödåtgärder för undervisning och handledning 

 

I bilagan till undervisnings- och kulturministeriets brev om ansökan om tilläggsfinansiering 

för anställning av lärare och handledare samt för stödåtgärder för undervisning och 

handledning (VN/6066/2020) av den 17.3.2020, upptäcktes ett fel i underlaget efter det att 

brevet sändes. Som bilaga 1 till detta brev bifogas en rättad tabell som i sin helhet ersätter 

den ursprungliga bifogade tabellen. Samtidigt preciseras också avgränsningarna av de 

uppgifter som ligger till grund för beräkningen av tilläggsfinansieringen i det tidigare brevet 

till den del detta är relevant. Avgränsningarna framgår av bilaga 2, där principerna för 

urvalet av uppgifterna om nya studerande i Koski anges. 

Urvalet av antalen nya studerande i bilagan till ministeriets brev av 17.3.2020 hade gjorts i 

datasystemet Koski 4.3.2020. Eftersom det fanns betydande systematiska fel i det sätt på 

vilket nya studerande hade registrerats i Koski, var siffrorna i Koski för flera 

utbildningsanordnares del betydligt större än de faktiska antalen. Huvudsakligen handlade 

det om att begynnelsedatum för studierätten hade antecknats som 2018 även för sådana 

studerande som de facto hade inlett studierna tidigare än så. Därför ändrades 

urvalsprinciperna så att de systematiska registreringsfelen exkluderats från granskningen, 

och det gjordes ett nytt urval 9.4.2020. 

Korrigeringen av uppgifterna har stor inverkan på de enskilda anordnarnas 

finansieringsanalys, vilket belyses i form av exempel i bilagan. De kriterier för beviljande 

som anges i kapitel 3 i ansökningsbrevet och de viktningar som föreslås för dessa kriterier 

ändras dock inte på något sätt. I sak kvarstår de kalkylerade kriterierna som förut, och är 

således desamma som i det tidigare brevet av den 17 mars 2020. Korrigeringen av 

uppgifterna inverkar i ringa grad på andelen nya studerande av det totala antalet 

studerande för respektive målgrupper, och utgör enligt det nya urvalet 38% av det första 

tilldelningskriteriet (nya studerande under 18 år som saknar examen efter grundstadiet), 

40% av det andra tilldelningskriteriet (nya studerande under 18 år som saknar examen 

efter grundstadiet) och 22% av det tredje tilldelningskriteriet (nya studerande med ett 

främmande språk som modersmål). I det okorrigerade urvalet i det tidigare brevet var 
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motsvarande andelar 37%, 43% och 20%. Detta inverkar dock inte på grunderna för 

bestämmande av tilläggsfinansieringen. 

Såsom undervisnings- och kulturministeriet har meddelat utbildningsanordnarna per e-post, 

raderades den elektroniska ansökningsblanketten för tilläggsfinansiering på ministeriets 

webbplats efter att felet upptäckts. Den ersättande ansökningsblanketten fogas till 

webbsidorna den 21 april 2020. Ansökningstiden för tilläggsfinansiering har också förlängts 

till den 12 maj 2020. I övrigt lämnas ansökningarna in i enlighet med brevet av den 17 mars 

2020. 

Enligt den nya tidtabellen har ministeriet för avsikt att besluta om tilläggsfinansieringen 

senast  den 5 juni 2020.  
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Bilagor Bilaga 1. Exempel på beräkning av den tilläggsfinansiering som beviljas för 
anställning av lärare och handledare samt för stödåtgärder för undervisning och 
handledning på basis av de kalkylerade kriterier som ministeriet lagt fram 
(korrigerad 20.4.2020) 
 
Bilaga 2. Regler för urval av uppgifter om nya studerande som läggs till grund för de 
kalkylerade kriterierna för beviljande av tilläggsfinansiering för anställning av lärare 
och handledare samt för stödåtgärder för undervisning och handledning 
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