Ansökan om finansiering som beviljas genom det andra
tilläggsprestationsbeslutet för 2020
Den 26 juni 2020 sände undervisnings- och kulturministeriet ett brev till anordnarna av yrkesutbildning gällande ansökan
om tilläggsanslag på grundval av basanslagen för finansåret 2020 samt fjärde tilläggsbudgeten, för att utöka
närvårdarutbildningen och jämna ut följderna av undantagsförhållandena orsakade av coronaviruset (VN/15767/2020).
Beslut om alla ovannämnda anslag fattas i slutet av september genom det andra tilläggsprestationsbeslutet för 2020.
Utbildningsanordnare kan med denna blankett ansöka om finansiering som delas ut genom det andra
tilläggsprestationsbeslutet för 2020. Sökande ska också skicka innehållet på den elektroniska blanketten som en
undertecknad och daterad handling till undervisnings- och kulturministeriets registratorskontor som e-post på adressen
kirjaamo@minedu.fi
Ministeriet behandlar endast de ansökningar som lämnats in senast den 31 augusti 2020.
Anvisningar för att fylla i blanketten
Om ni kopierar och klistrar in text på blanketten ska ni beakta att det finns ett max. antal tecken för varje svarsfält och att
texten klipps av när teckenmängden är uppnådd. Kontrollera att texten ryms i fältet.
Undvik överflödiga radbrytningar i textfältet.
I slutet av blanketten går det att spara sina svar och fortsätta ifyllandet senare genom en personlig länk. I slutet av denna
sida finns det noggrannare anvisningar för hur svaren kan sparas.
Efter att ni sänt in blanketten öppnas en sida med ett sammandrag av alla era svar. I övre kanten kan man välja att
skriva ut sammandraget, att konvertera det till PDF-format eller sända det som e-post.
Från denna sida kan ni ännu gå tillbaka och redigera svaren, men de svar ni sänt in till ministeriet går inte att ändra på.
Det är emellertid möjligt att sända in en ny omarbetad svarsblankett så att det ersätter den tidigare sända versionen av
blanketten. Vi önskar att ni ser till att blankettens alla svar är färdiga innan ni sänder in dem och går till sidan med
sammandraget, och att ni bara redigerar och ersätter svaren om där finns direkta fel.

Utbildningsanordnare:

Kontaktperson:
Också någon annan än den som undertecknar ansökan kan vara kontaktperson. Undertecknaren ska ha
namnteckningsrätt i organisationen.
Ministeriet är personuppgiftsansvarig när det samlar in personuppgifter genom Webropol. Webropol Oy har rollen som
personuppgiftsbiträde. Ministeriet hanterar personuppgifterna enligt kraven i dataskyddsförordningen. Personuppgifter
samlas endast in för att kunna kontakta de sökande i ärenden som rör ansökan. Personuppgifterna bevaras under
behandlingen.
Namn:
Titel:
Telefon:
E-postadress:

Samtycke till elektronisk delgivning:
Om ministeriet kan delge er det andra tilläggsprestationsbeslutet för år 2020 elektroniskt, ska ni välja det alternativet
nedan (19 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet 13/2003). Om ni ger ert samtycke till
elektronisk delgivning ska ni ange också den e-postadress till vilken beslutet kan sändas. Om ni inte ger ert samtycke till
elektroniska delgivning av beslutet, kommer beslutet att skickas som vanlig brevpost.
Beslutet kan sändas elektroniskt till följande adress:
Beslutet får inte sändas elektroniskt

1. Basfinansiering som sparats från budgetanslaget för 2020 för att fördelas under
finansåret
Finansiering, som sparats för behov som uppkommer senare under finansåret, kan sökas antingen som
målinriktade studerandeår eller, av mycket vägande skäl, som behovsprövad höjning av basfinansieringen.

Ansökan om utökning av antalet målinriktade studerandeår genom den basfinansiering som
sparats från budgetanslaget för 2020
Välj på vilka grunder ni ansöker om utökning av antalet målinriktade studerandeår under budgetåret. Höjningen kan
endast ansökas för den del innevarande års utfall beräknas överskrida antalet målinriktade studerandeår i det
ursprungliga prestationsbeslutet. Ministeriets fördelningsprincip, som huvudsakligen är kalkylmässig och baserar sig på
utfallet av de målinriktade studerandeåren, presenteras i ett brev som skickades den 26 juni 2020 (VN/15767/2020).
Ministeriet har inte utarbetat någon fördelningstabell som åskådliggör fördelningsprincipen, eftersom beslutet om
studerandeår i hög grad inbegriper prövning från fall till fall, bland annat på grund av att uppgifterna om utfallet granskas.
Vi ansöker om den andel av de målinriktade studerandeåren som riktas till oss genom ministeriets
fördelningsprincip som huvudsakligen är kalkylmässig och baserar sig på utfallet av målinriktade
studerandeår
Vi ansöker om utökning av antalet målinriktade studerandeår under budgetåret på andra grunder
Antal målinriktade studerandeår som söks på andra grunder:
Om ni ansöker om studerandeårstillägg på andra grunder ska ni ge en kort motivering och bevisa att det
antal studerandeår som fördelats er i det ursprungliga prestationsbeslutet inte räcker till för att tillgodose
utbildningsbehovet i verksamhetsregionen utan den förhöjning som ni ansöker om.

Vid beredningen av beslutet kommer ministeriet att utnyttja uppgifterna om studerandeår i informationsresursen Koski.
Här kan ni vid behov motivera utfallet av studerandeåren 2019 och början av 2020 och uppskatta hela utfallet av
studerandeåren under innevarande år.

Ytterligare information:

Ansökan om behovsprövad höjning av basfinansieringen som sparats från budgetanslaget för
2020 för att fördelas under finansåret
När ni motiverar er ansökan ska ni ange den summa som ni under budgetåret ansöker om som behovsprövad höjning av
basfinansieringen. Genom tilläggsprestationsbeslutet beviljas behovsprövad höjning ur anslaget i den egentliga
budgeten, dock endast av särskilt vägande skäl. I regel ska ökningen av studerandeåren kunna genomföras utan en
höjning av basfinansieringen.
Behovsprövad höjning för utökning av särskilt dyr utbildning (€):
Behovsprövad höjning av någon annan orsak (€):

Motivering till behovsprövad höjning av basfinansieringen som söks för ökningen av särskilt dyr utbildning

Bedöm/Uppskatta hur många studerandeår av den ökning ni ansöker om som skulle riktas till utbildningen i fråga och
kostnaderna per studerandeår. Ni kan också lägga fram ytterligare motiveringar.
Utbildning för vilken behovsprövad höjning söks:
Den planerade ökningen av studerandeåren till antalet:
Kostnader per studerandeår (€):
Ytterligare motiveringar:

Motivering till behovsprövad höjning av basfinansieringen som söks av någon annan orsak
Beskriv kort på vilka grunder ni ansöker om behovsprövad höjning av basfinansieringen. Om ni lägger fram flera olika
skäl ska ni specificera det eurobelopp som ni ansöker om för vart och ett av de olika skälen och motivera varje skäl för
sig. Observera att en behovsprövad höjning av basfinansieringen i regel beviljas endast för sådana behov som inte har
kunnat förutses när det egentliga prestationsbeslutet fattades.

2. Finansiering som beviljas för utökning av närvårdarutbildningen på basis av den fjärde
tilläggsbudgeten för 2020
Ansökan om tilläggsfinansiering för utökning av närvårdarutbildningen
Ange hur många målinriktade studerandeår och/eller hur stor behovsprövad höjning av basfinansieringen ni ansöker om
för utökning av närvårdarutbildningen. Tilläggsfinansiering till utökning av närvårdarutbildningen enligt den fjärde
tilläggsbudgeten ansöks huvudsakligen som målinriktade studerandeår, men vid behov kan man även ansöka om
behovsprövad höjning av basfinansieringen.
Antal målinriktade studerandeår som söks:

Den behovsprövade höjningen av basfinansieringen som söks (€):

Planerad användningstid för tilläggsfinansieringen
Tilläggsfinansiering, som beviljas för utökning av närvårdarutbildningen enligt tilläggsbudgeten, behöver inte utnyttjas i
sin helhet under finansåret 2020. Användningen av tilläggsresurserna bör ändå planeras så att nya utbildningar kan
inledas så fort som möjligt. Utbildningar som inletts med tilläggsfinansiering som nu beviljas, kan ordnas vidare med den
tilläggsfinansiering som kommer att beviljas senare för 2021–2024.
De målinriktade studerandeår som nu söks ska användas under tiden:

dd.mm.2020–dd.mm.2021

Den behovsprövade höjningen av basfinansieringen som nu söks ska användas under tiden: dd.mm.2020–dd.mm.2021

Motivering till de målinriktade studerandeår som söks för utökning av närvårdarutbildningen
Motivera behovet för er egen primära verksamhetsregion samt tillgången på studerande som kan rekryteras till
utbildningen, i synnerhet med tanke på kompetensområdet för vård och rehabilitering av äldre.

Med tilläggsfinansieringen kan man även fortsätta sådana utbildningar som inletts genom fördelningen av studerandeår
enligt tilläggsprestationsbeslutet för 2019 (UKM/33/221/2019), vars syfte är att utöka närvårdarutbildningar med vård och
rehabilitering av äldre som särskild prioritet. Ange hur många av de målinriktade studerandeår som nu söks som ni

planerar att använda för att fortsätta utbildningen för de studerande som inlett sina studier enligt fördelningen i
tilläggsprestationsbeslutet för 2019.

Motivering till behovsprövad höjning av basfinansieringen som söks för utökning av närvårdarutbildningen
Beskriv kort för vilka ändamål och på vilka grunder ni ansöker om behovsprövad höjning av basfinansieringen.

Plan för antalet studerande som ska inleda sina studier genom, avlägga en examen eller delar
av en examen med hjälp av tilläggsfinansieringen
Presentera er plan för antalet nya studerande, som genom tilläggsfinansieringen ska inleda sina studier 2020 och 2021,
och deras planerade examensdatum fram till 2024. Ange endast uppgifter om de studerande som planeras delta i nya
utbildningar eller som utnyttjar nya utbildningsplatser som inrättas med hjälp av tilläggsfinansieringen.
2020

2021

2022

1. Antal personer som inleder sina
studier genom tilläggsfinansieringen
för 2020 (hela examen)
2. Antal personer som inleder sina
studier genom tilläggsfinansieringen
för 2020 (komplettering av
närvårdarexamen med kompetens i
vård och rehabilitering av äldre)
3. Antal utexaminerade av dem som
inleder sina studier genom
tilläggsfinansieringen för 2020 (hela
examen)
4. Antal utexaminerade av dem som
inleder sina studier genom
tilläggsfinansieringen för 2020
(komplettering av närvårdarexamen
med kompetens i vård och
rehabilitering av äldre)

2023

2024

-

-

-

-

-

-

Uppföljning av antalet studerande som inlett sina studier och avlagt examen eller delar av en
examen genom tilläggsprestationsbeslutet 2019
Ange antalet studerande som inlett sina studier tack vare tilläggsfinansieringen till närvårdarutbildningen genom
tilläggsprestationsbeslutet 2019, samt en uppdaterad uppskattning av examensdatumet för dessa studerande.
2019
1. Antal personer som
inlett sina studier
genom
tilläggsfinansieringen
2019 (hela examen)
- utfall

2020

2021

2022

-

2023

-

2024

-

-

2. Antal personer som
inlett sina studier
genom
tilläggsfinansieringen
2019 (komplettering
av närvårdarexamen
med kompetens i vård
och rehabilitering av
äldre)
- realiserat antal
3. Antal
utexaminerade av de
som inlett sina studier
genom
tilläggsfinansieringen
2019 (hela examen)
- bedömning/
uppskattning
4. Antal
utexaminerade av de
som inlett sina studier
genom
tilläggsfinansieringen
2019 (komplettering
av närvårdarexamen
med kompetens i vård
och rehabilitering av
äldre)
- bedömning/
uppskattning

-

-

-

-

3. Finansiering som genom den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 beviljas för att jämna ut
följderna av undantagsförhållandena orsakade av coronaviruset
Ansökan om tilläggsfinansiering för att jämna ut följderna av undantagsförhållandena orsakade
av coronaviruset
Ange den summa ni ansöker om som behovsprövad höjning av basfinansieringen för att jämna ut följderna av
undantagsförhållandena orsakade av coronaviruset.
Höjning som söks (€):

Planerad användningstid för tilläggsfinansieringen
Enligt tilläggsbudgeten är avsikten med tilläggsfinansieringen för att jämna ut följderna av undantagsförhållandena
orsakade av coronaviruset huvudsakligen att vidta åtgärder redan under det innevarande året. Åtgärderna kan dock vid
behov fortsätta ännu under 2021.
Genom tilläggsfinansieringen som söks ska åtgärder vidtas under tiden:

dd.mm.2020–dd.mm.åååå

Motivering till den behovsprövade höjningen av basfinansieringen
Ange för vilka användningsändamål ni ansöker om behovsprövad höjning av basfinansieringen.
Uppsökande av studerande som är svåra att nå under epidemin och kartläggning av deras situation
Närundervisning och handledning av studerande enligt deras individuella situationer, exempelvis i små
workshoppar, för att ta igen studier som försummats
Övrig nödvändig handledning och stöd, till exempel som yrkesövergripande samarbete och med hjälp av
olika former av särskilt stöd

Studie- och yrkesvägledning särskilt för studerande som är i slutstadiet av sina studier
Uppdatering av studerandenas personliga utvecklingsplaner för kunnandet
Sökande av alternativa läroavtals- och utbildningsplatser och vid behov utökad handledning på
arbetsplatser
Göra det möjligt att avlägga ogjorda yrkesprov antingen på arbetsplatser eller vid behov
i läroanstaltens inlärningsmiljö
Övriga åtgärder
Beskriv närmare de användningsändamål som ni har angett. Beskriv kort även andra användningsändamål som ni
planerar för tilläggsfinansieringen, om ni också har kryssat för punkten ”övriga åtgärder”. Beskriv dessutom arten och
omfattningen av de åtgärder som ni redan har inlett.

Uppge det antal studerande ni har som behöver tilläggsstöd och omfattningen av det stöd de behöver. I första hand
påverkas fördelningen av tilläggsfinansieringen per anordnare förutom av de ovan nämnda åtgärdsplanerna även av
följande uppgifter om antalet. För varje studerande som behöver tilläggsstöd ska ni kryssa för endast en av de fyra
punkter som anges nedan, beroende på vilken stödåtgärd som orsakar mest kostnader.
-

Antal studerande som inte har kunnat nås under eller efter undantagsförhållandena
eller vars studier annars tydligt har avbrutits:

-

Antal studerande vars studier inte har framskridit enligt den personliga utvecklingsplanen för
kunnandet (PUK) så att studierna har fördröjts med minst en månad:

-

Antal studerande vars studier enligt deras läro- eller utbildningsavtal avbröts under
undantagsförhållandena så att alternativa utbildnings- och läroavtalsplatser bör hittas
senast till hösten:

-

Antal studerande vars utexaminering på grund av undantagsförhållandena har fördröjts
med minst två månader:

Om ni önskar kan ni precisera siffrorna eller beskriva behovet av tilläggsstöd på något annat sätt.

Ni kan arbeta vidare på ansökan senare genom att välja Spara och fortsätt senare. Systemet ger er en länk tillbaka
till er egen blankett. Man kan också skicka länken till en e-postadress. I detta skede skickas svaren inte ännu till
ministeriet.
Svaren skickas till ministeriet när ni trycker Skicka.
Efter att svaren sänts in kommer ni till sidan med ett sammandrag av era svar.

