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Beslut om basfinansiering som sparats för fördelning under finansåret samt om 
basfinansiering som delas ut på basis av den fjärde tilläggsbudgeten (andra 
tilläggsbeslutet för 2020) 

 
  

Bestämmelser som tillämpas på beslutet 

 
Enligt 10 § 3 mom. i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet 
(1705/2009) kan en del av det belopp enligt 32 a § som basfinansieringen utgör sparas för 
att fördelas under finansåret för målinriktade studerandeår enligt 32 c §, höjningar av 
basfinansieringen efter prövning enligt 32 e § och för eventuella rättelser eller korrigeringar. 
 
Enligt 32 a § 2 mom. i finansieringslagen behöver man i finansiering som beviljas under 
finansåret på basis av en tilläggsbudget inte beakta finansieringsandelar enligt 1 mom. 
 
Enligt 32 c § i finansieringslagen beslutar undervisnings- och kulturministeriet årligen inom 
ramen för statsbudgeten och för finansåret om det målinriktade antalet studerandeår för 
utbildningsanordnare samt om det där innefattade målinriktade antalet studerandeår inom 
arbetskraftsutbildningen.  Ministeriet kan under finansåret öka det målinriktade antalet 
studerandeår för utbildningsanordnare eller det målinriktade antalet studerandeår för 
utbildning som ordnas i form av arbetskraftsutbildning.. 
 
Enligt 32 e § i finansieringslagen kan den basfinansiering som beviljas 
utbildningsanordnare efter prövning höjas av särskilda skäl som hänför sig till 
utbildningsanordnarens verksamhet.     Höjning efter prövning kan av särskilda skäl beviljas 
även under finansåret. Undervisnings- och kulturministeriet beslutar på ansökan om 
höjning efter prövning. 

 
 

Ansökningsförfarande samt finansiering som beviljas 

 
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 
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ut följderna av undantagsförhållandena orsakade av coronaviruset (VN/15767/2020). 
Finansiering som sparats för behov som framkommit under finansåret kunde sökas som 
målinriktade studerandeår och vid behov som höjning av basfinansieringen enligt prövning. 
Tilläggsfinansiering enligt den fjärde tilläggsbudgeten för att öka närvårdarutbildningen 
kunde sökas som målinriktade studerandeår och vid behov som behovsprövad höjning av 
basfinansiering, och tilläggsfinansiering för utjämning av effekterna av 
undantagsförhållandena på grund av coronaviruset  kunde sökas endast som 
behovsprövad höjning av basfinansieringen. Ansökningstiden för alla ovan nämnda var 
3.7.2020 –31.8 .2020. 
 
Enligt brevet hade ministeriet för avsikt att fördela de målinriktade studerandeår som 
sparats för fördelning under finansåret till utbildningsanordnarna i huvudsak enligt samma 
fördelningsförhållande som den andel som överstiger minimiantalet studerandeår i 
anordnartillståndet i det egentliga prestationsbeslutet.  Denna ökning skulle helt eller delvis 
utelämnas om det verkliga utfallet av studerandeåren år 2019 och början av 2020 
(1.1.2020-30.6.2020) inte uppvisar något behov för ökning Inget tillägg skulle heller 
fördelas till de utbildningsanordnare som över huvud taget inte ansökt om utökning av 
studerandeår med det andra tilläggsprestationsbeslutet.  
Utbildningsanordnarna fick i sina ansökningar ansöka om studerandeår antingen genom att 
meddela att de ansöker om den andel som anvisas dem genom ett kalkylmässigt 
fördelningssätt som huvudsakligen baserar sig på studerandeårsutfallet eller alternativt 
genom att separat lägga fram det antal studerandeår de ansöker om jämte motiveringar.  
 
Undervisnings- och kulturministeriet beviljar genom detta beslut utbildningsanordnarna den 
återstående delen av den basfinansiering som sparats för fördelning under finansåret 2020  
efter ministeriets första beslut om tilläggsprestationer och rättelsebeslut, samt största delen 
av den tilläggsfinansiering som lagts till finansåret på grundval av den fjärde 
tilläggsbudgeten. Av det tilläggsanslag som i den fjärde tilläggsbudgeten anvisats för att 
öka närvårdarutbildningen sparas  3 160 464 euro och av det tilläggsanslag som anvisats 
för utjämning av verkningarna av undantagsförhållanden på grund av coronaviruset 1 145 
782 euro för att beviljas genom finansårets tredje beslut om tilläggsprestationer. Den 
återstående tilläggsfinansieringen utlyses på nytt för ansökan. Genom förfarandet 
säkerställs att tilläggsfinansieringen enligt tilläggsbudgeten i sin helhet anvisas för de 
avsedda användningsändamålen och fördelas på så många anordnare som möjligt. 
 

 
Beslut om basfinansiering som sparats för utdelning under finansåret 

 
Undervisnings- och kulturministeriet beslutar om en ökning av antalet målinriktade 
studerandeår som beviljas utbildningsanordnare under finansåret av anslaget i den 
ordinarie budgeten på det sätt som framgår av kolumn 1a i den rapport som bifogas 
beslutet (bilaga 1). 
 
Vid beredningen av fördelningen de anordnarspecifika målinriktade studerandeår som 
sparats för fördelning under finansåret användes som informationskälla i första hand 
undervisningsförvaltningens riksomfattande datalager (den s.k. datalagret Koski). På basis 
av studerandeårsutfallet under perioden 1.1 –30.6 .2020 beräknades en prognos för 
studerandeårsutfallet år 2020, som jämfördes med utbildningsanordnarnas egna 
utfallskalkyler i ansökningarna. 
 
Under finansåret beviljas en ökning av antalet målinriktade studerandeår i det egentliga 
prestationsbeslutet i första hand till de utbildningsanordnare vars studerandeårsutfall enligt 
prognosen sannolikt kommer att överstiga antalet målinriktade studerandeår i det egentliga 
prestationsbeslutet. Ökningen av de målinriktade studerandeåren beviljas för merparten av 
utbildningsanordnarna kalkylmässigt enligt det förfarande som beskrivs i ansökningsbrevet 
i samma fördelningsförhållande som den andel som överstiger minimiantalet studerandeår i 
anordnartillståndet i det egentliga prestationsbeslutet. Det antal studerandeår som den 
kalkylerade modellen medför beviljas inte till fullt belopp till de anordnare för vilka det 
kalkylerade tillägget bedömdes vara för stort på basis av utfallsprognosen för innevarande 
år. Tillägget till det antal studerandeår som den kalkylerade modellen baserar sig på 
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ministeriets prövning gjordes för de utbildningsanordnare som ansökt om ett högre antal 
och som på basis av prognosen för studerandeårsutfallet uppskattades överskrida sina 
målinriktade studerandeår under finansåret mest. Tilläggsbehovet bedömdes med hänsyn 
till om det är nödvändigt för att säkerställa tillräckliga utbildningstjänster för befolkningen i 
regionen och om avsikten var att anslå studerandeåren för utbildning som behöver utökas 
för att svara mot kompetensbehovet inom anordnarens verksamhetsområde och förbättra 
sysselsättningen.   
 
Undervisnings- och kulturministeriet beslutar om den behovsprövade höjning av 
basfinansieringen som beviljas utbildningsanordnarna under finansåret av anslaget i 
den ordinarie budgeten på det sätt som framgår av kolumn 4a i den rapport  som 
bifogats till beslutet (bilaga 1) samt av de anordnarspecifika motiveringar som 
bifogats till beslutet (bilaga 2).  
 
Höjning enligt prövning beviljas endast för ett sådant behov som inte har kunnat förutses 
när det egentliga prestationsbeslutet fattades. Höjning enligt prövning beviljas om det är 
ändamålsenligt att rikta de målinriktade studerandeår som beviljas genom detta beslut om 
tilläggsprestationer till ordnande av sådan särskilt dyr utbildning vars prestationsbaserade 
finansiering avviker avsevärt från kostnaderna för utbildningen, och utbildningsanordnaren 
enligt ministeriets bedömning inte annars inom ramen för sin totala finansiering har 
möjlighet att genomföra en ökning av den särskilt dyra utbildningen i den omfattning som 
anges i ansökan. I regel ska ökningen av studerandeåren enligt tilläggsprestationsbeslutet 
kunna genomföras utan att det behövs någon behovsprövad höjning av basfinansieringen. 
 
 

Beslut om basfinansiering som fördelas på basis av tilläggsbudgeten för att öka 
närvårdarutbildningen 

 
I den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 beslutar undervisnings- och kulturministeriet 
om beviljande av ett riktat tilläggsanslag till utbildningsanordnarna för att öka 
närvårdarutbildningen i form av målinriktade studerandeår och en höjning av 
basfinansieringen enligt prövning på det sätt som framgår av kolumnerna 1b och 4c i 
den rapport som bifogas beslutet (bilaga 1).  
 
Beslutet grundar sig på utbildningsanordnarnas behov och planer i fråga om användningen 
av tilläggsanslaget samt på ministeriets prövning av behovet av tilläggsfinansiering. 
 
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.  Målet är att man med den 
tilläggsfinansiering som nu beviljas ska inleda så många utbildningar som möjligt redan 
under innevarande år. Tilläggsfinansieringen behöver inte räcka till för att slutföra de 
utbildningar som inleds, utan ministeriet kommer årligen att bevilja tilläggsfinansiering för 
ändamålet när ministeriet beslutar om finansieringen för finansåren 2021 –2024. 
 
Tilläggsfinansiering för att öka närvårdarutbildningen beviljas utbildningsanordnarna i 
huvudsak som målinriktade studerandeår och vid behov också som en behovsprövad 
höjning av basfinansieringen. Höjning enligt prövning beviljas för extra kostnader som 
föranleds av en snabb volymökning i närvårdarutbildningen. Höjning enligt prövning 
beviljas också sådana anordnare som omfördelar sina befintliga studerandeårsresurser till 
närvårdarutbildningen. Den behovsprövade höjningen kan användas till exempel för att 
stödja rekrytering av studerande eller andra arrangemang för att säkerställa att 
utbildningarna inleds snabbt eller för att stärka deras studiefärdigheter och språkinlärning 
som valts till utbildningarna i början av studierna.  Syftet med den behovsprövade 
höjningen ska främja målet att utbilda 5 000 nya närvårdare åren 2020–2024. 
  
Tilläggsfinansieringen beviljas alla sökande till fullt belopp i enlighet med ansökningarna.  
Vid användningen av tilläggsfinansieringen bör följande observeras: 
- Det är inte ändamålsenligt att rekrytera studerande från utlandet för att öka 

närvårdarutbildningen. 
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- Grunderna för antagning av studerande ska alltid iakttas, inklusive SORA-

lagstiftningen. När sökande med ett främmande språk som modersmål antas som 
studerande, ska utbildningsanordnaren säkerställa att utgångsnivån för sökandens 
språkkunskaper är tillräcklig för att han eller hon ska klara av studierna och den 
utbildning som ordnas på arbetsplatsen och att personen efter att ha utexaminerats 
förmår arbeta som närvårdare med beaktande av branschens krav på patient- och 
klientsäkerhet. 

- Syftet med tilläggsfinansieringen är att de studerande ska avlägga hela examen, om 
det inte är fråga om att komplettera kompetensen hos den som tidigare avlagt examen 
med vård och rehabilitering av äldre. Därför ska studerande som inte bedöms ha 
förutsättningar att avlägga hela examen inte väljas till utbildningar som inleds med 
tilläggsfinansiering. 

 
 
Finansiering i fjärde tilläggsbudgeten 2020 för utjämning av effekterna undantagstillståndet som 
föranletts av coronaviruset 

 
I den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 beslutar undervisnings- och kulturministeriet 
om beviljande av tilläggsanslag till utbildningsanordnarna i form av en 
behovsprövad höjning av basfinansieringen för utjämning av påverkan av 
undantagsförhållandena p.g.a coronaviruset på det sätt som framgår av kolumn 4d  i 
den rapport som bifogats beslutet (bilaga 1).   
 
Beslutet grundar sig på utbildningsanordnarnas behov och planer i fråga om användningen 
av tilläggsanslaget samt på ministeriets prövning av behovet av tilläggsfinansiering. 
 
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 förmildra de negativa effekterna av undantagsförhållandena p.g.a. 
coronavirus på fullföljande av studier och studerandenas välfärd.  Syftet är att med 
tilläggsfinansieringen skapa så många verksamheter redan under innevarande år som 
möjligt, men att verksamheterna kan fortsätta ännu över till år 2021. 
 
Tilläggsfinansieringen beviljas alla sökande till fullt belopp i enlighet med ansökningarna. 
Utbildningsanordnarna ska beakta att det i första hand är kommunen som ansvarar för de 
direkta kostnaderna för elevhälsan, och att det således inte är ändamålsenligt att t.ex. 
anställa  kuratorer eller psykologer med denna tilläggsfinansiering. 
 
 

Sökande av ändring 

  
Detta beslut får inte överklagas genom besvär. Bestämmelser om besvärsförbud finns i 60 
§ i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet. Den som är missnöjd 
med detta beslut får skriftligen begära omprövning av beslutet hos undervisnings- och 
kulturministeriet inom tre månader från delfåendet av beslutet. Av bifogade anvisning om 
begäran om omprövning framgår hur man ska förfara vid begäran om omprövning (bilaga 
3). 
 
 

Mer information 

  
Överinspektör Tarja Koskimäki (Nyland), tfn 02953 30166, fornamn.efternamn@minedu.fi 
 
Undervisningsrådet Jukka Lehtinen (Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Birkaland, 
Egentliga Finland och Satakunta), tfn 02953 30183, fornamn.efternamn@minedu.fi 
 

mailto:fornamn.efternamn@minedu.fi
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Undervisningsrådet Anne Mårtensson (Kymmenedalen, Södra Karelen, Södra Savolax, 
Norra Savolax och Norra Karelen), tfn 02953 30104, fornamn.efternamn@minedu.fi 

 
Undervisningsrådet Mari Pastila-Eklund (Södra Österbotten, Österbotten, Mellersta 
Österbotten och Mellersta Finland), tfn 02953 30249, fornamn.efternamn@minedu.fi 
 
Undervisningsrådet Tiina Polo (Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland) tfn 02953 
30022, fornamn.efternamn@minedu.fi 
 
Undervisningsrådet Tarja Olenius, tfn 02953 30237, fornamn.efternamn@minedu.fi 
 
Projektplanerare Johannes Peltola, tfn 02953 30292, fornamn.efternamn@minedu.fi 
 
Regeringsrådet Piritta Sirvio, tfn 02953 30238, fornamn.efternamn@minedu.fi 
 
Överdirektör Mika Tammilehto, tfn 02953 30308, fornamn.efternamn@minedu.fi 
 
 
 
 

 

 
Undervisningsminister Li Andersson 
 
 
 
Överdirektör Mika Tammilehto 

 

 

Bilagor Bilaga till det andra beslutet om tilläggsprestationer inom yrkesutbildningen för 2020 
(bilaga 1) 
Anordnarspecifika motiveringar för de behovsprövade höjningarna av 
basfinansieringen i det andra beslutet om tilläggsprestationer för 2020, 
basfinansiering som sparats för att fördelas under finansåret (bilaga 2) 
Anvisning om begäran om omprövning dnr 8/091/2019 (bilaga 3) 
 
 

Fördelning Anordnare av yrkesutbildning 
 

Kopiera till Undervisnings- och kulturministeriet/ekonomienheten 
Utbildningsstyrelsen/Statsandelar 
Finlands Kommunförbund rf 
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