Hakemus lisärahoituksen saamiseksi opettajien ja ohjaajien
palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin
varainhoitovuoden 2020 lisäsuoritepäätöksellä
Opetus- ja kulttuuriministeriö on 17.3.2020 lähettänyt kirjeen varainhoitovuoden 2020 lisäsuoritepäätöksellä opettajien ja
ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin myönnettävän lisärahoituksen hakemisesta
(VN/6066/2020). Kirjeessä on kerrottu tarkemmin opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen
tukitoimiin perusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuksena myönnettävän lisärahoituksen valmistelusta.
Kirjeen liitetaulukossa havaittiin kuitenkin aineistovirhe, joten ministeriö lähetti koulutuksen järjestäjille 20.4.2020 uuden
korjatun liitetaulukon, joka korvaa alkuperäisen. Samalla myös kirjeessä esitettyjä lisärahoituksen laskennan perustana
olevia aineiston rajauksia tarkennettiin tarpeellisin osin.
Koulutuksen järjestäjät voivat tällä lomakkeella hakea vuoden 2020 lisärahoitusta. Lisäksi koulutuksen järjestäjien
tulee toimittaa sähköisen lomakkeen sisältöä vastaavat tiedot allekirjoitettuna ja päivättynä asiakirjana opetus- ja
kulttuuriministeriön kirjaamoon sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@minedu.fi. Asiakirjan allekirjoittajalla tulee olla
organisaation nimenkirjoitusoikeus.
Ministeriö käsittelee ainoastaan ne hakemukset, jotka on toimitettu viimeistään 12.5.2020.
Lomakkeen täyttöohjeet
Jos kopioitte ja liitätte muualta tekstiä lomakkeen tekstikenttiin, teksti katkeaa enimmäismerkkimäärän kohdalla.
Varmistakaa silloin, että koko vastaustekstinne ei ylitä merkkimäärää ja mahtuu kokonaisuudessaan tekstikenttään.
Välttäkää ylimääräisten rivinvaihtojen käyttöä tekstikentissä.
Lomakkeen lopussa on mahdollisuus tallentaa vastaukset ja jatkaa työskentelyä myöhemmin henkilökohtaisen linkin
kautta. Sivun lopusta löytyvät tarkemmat ohjeet vastausten tallentamisesta.
Lomakkeen 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. Lomake on kuitenkin lähtenyt ministeriöön,
vaikka vastaaja siirtyisi takaisin muokkaamaan vastauksia. Uusi muokattu vastauslomake on kuitenkin mahdollista
lähettää uudelleen ministeriöön ja se korvaa aiemmin lähetetyn version lomakkeesta. Suosittelemme siirtymään
yhteenvetosivulle vasta, kun lomakkeen kaikki vastaukset ovat valmiina ja palaamaan muokkaamaan vastuksia
ainoastaan, jos niissä on virheitä.

Koulutuksen järjestäjä:

Yhteyshenkilö:
Yhteyshenkilönä voi toimia myös muu kuin hakemuksen allekirjoittaja. Allekirjoittajalla tulee olla organisaation
nimenkirjoitusoikeus.
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:

Hakemus perusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuksena myönnettävän lisärahoituksen
saamiseksi opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin
Valitkaa alta, millä perusteella haette perusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuksena myönnettävää lisärahoitusta.
Tiedot lisärahoituksen laskennallisista myöntökriteereistä ja painoarvoista on esitetty ministeriön 17.3.2020 lähettämässä
kirjeessä (VN/6066/2020). Ministeriön 20.4.2020 lähettämän kirjeen liitteessä 1 (korvaa 17.3.2020 lähetetyn kirjeen
liitteen) on esimerkinomainen laskelma opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin
myönnettävän lisärahoituksen määräytymisestä ministeriön esittämien laskennallisten kriteerien perusteella sekä
tarkennus Koski-tietojen poimintaan (liite 2).
Haemme ministeriön esittämillä kriteereillä ja painoarvoilla meille kohdentuvaa osuutta lisärahoituksesta
turvataksemme lisärahoituksen kohderyhmiin kuuluville opiskelijoille heidän tarvitsemansa opetuksen ja
ohjauksen
Haemme lisärahoituksen muodostumista muilla perusteilla (€):
Jos haette lisärahoituksen muodostumista muilla perusteilla, esittäkää perusteet ja miksi hakemanne
määrä poikkeaa ministeriön esittämän alustavan laskelman euromäärästä:

Lisärahoituksen käyttösuunnitelma
Esittäkää kohdassa a) kuinka paljon nyt hakemallanne lisärahoituksella lisäisitte henkilöstöä (palkattavien henkilöiden
lukumäärä) tai lisäisitte uusien ja/tai nykyisten osa-aikaisten tai tuntiopettajien opetustuntimäärää (lisättävä
opetustuntimäärä/kuukausi). Eritelkää kohtaan b) kuinka paljon lisäyksestä on vuonna 2019 vastaavaan tarkoitukseen
myönnetyllä lisärahoituksella jo tehtyjen lisäysten jatkamista.
a) Henkilöstölisäys (1-4) tai
opetustuntimäärän
lisäys/kk (5-6)

b) - josta v. 2019
lisärahoituksella
tehdyn lisäyksen
jatkamista (1-6)

1. Kokoaikaisten opettajien määrä:
2. Osa-aikaisten ja tuntiopettajien
määrä:
3. Ohjaajien määrä:
4. Opetuksen tukihenkilöstön määrä:
5. Uusien osa-aikaisten ja
tuntiopettajien opetustuntimäärä:
6. Nykyisten osa-aikaisten ja
tuntiopettajien opetustuntimäärä:

Lisätiedot palkattavasta tukihenkilöstöstä
Mikäli aiotte käyttää lisärahoitusta opetuksen ja/tai ohjauksen tukihenkilöstön palkkaamiseen, kertokaa lyhyesti,
millaisesta tukihenkilöstöstä on kyse. Tähän kohtaan ei tarvitse vastata, mikäli ette aio käyttää lisärahoitusta
tukihenkilöstön palkkaamiseen.

Lisähenkilöstön rekrytointisuunnitelma vuosille 2020-2023
Lisärahoituksella palkattava henkilöstö
Esittäkää alla suunnitelmanne lisärahoituksella palkattavan henkilöstön henkilömäärästä.
Esittäkää suunnitelma siten, että se sisältää nyt hakemanne lisärahoituksen lisäksi myös teille mahdollisesti jo
22.11.2019 lisäsuoritepäätöksellä myönnetyn lisärahoituksen.
Taulukkoon merkitään kaikki lisärahoituksella palkatut, joiden suunnitellaan edelleen olevan palkkalistoilla kyseisenä
päivänä. Jos lisärahoitusta käytetään nykyisen henkilöstön täysiaikaistamiseen tai opetustuntien lisäämiseen, näitä
henkilöitä ei merkitä taulukkoon.
Taulukkoon ei myöskään merkitä muista syistä aiheutuvia henkilöstön määrässä tapahtuvia lisäyksiä ja vähennyksiä.
Koko
henkilöstön
henkilömäärä
31.12.2019

’ josta lisärahoituksella
palkattu
henkilömäärä
31.12.2019

Lisärahoituksella palkattu
henkilömäärä
31.12.2020

Lisärahoituksella palkattu
henkilömäärä
31.12.2021

Lisärahoituksella palkattu
henkilömäärä
31.12.2022

Lisärahoituksella palkattu
henkilömäärä
31.12.2023

1. Opetushenkilöstö
2. Ohjaushenkilöstö
3. Opetuksen
tukihenkilöstö

Lisärahoituksella lisättävät henkilötyövuodet
Esittäkää alla suunnitelmanne lisärahoituksella lisättävien henkilötyövuosien määrästä.
Esittäkää suunnitelma siten, että se sisältää nyt hakemanne lisärahoituksen lisäksi myös teille mahdollisesti jo
22.11.2019 lisäsuoritepäätöksellä myönnetyn lisärahoituksen.
Jos lisärahoitusta käytetään nykyisen henkilöstön täysiaikaistamiseen tai opetustuntien lisäämiseen, merkitään
taulukkoon vain muutokset henkilötyövuosien määrään.
Taulukkoon ei merkitä muista syistä aiheutuvia henkilötyövuosien määrässä tapahtuvia lisäyksiä ja vähennyksiä.
Koko
henkilöstön
henkilötyövuosien
määrä
v. 2019
1. Opetushenkilöstö
2. Ohjaushenkilöstö
3. Opetuksen
tukihenkilöstö

’ josta lisärahoituksella
lisätyt
henkilötyövuodet
v. 2019

Lisärahoituksella lisätyt
henkilötyövuodet
v. 2020

Lisärahoituksella lisätyt
henkilötyövuodet
v. 2021

Lisärahoituksella lisätyt
henkilötyövuodet.
v. 2022

Lisärahoituksella lisätyt
henkilötyövuodet
v. 2023

