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Anordnare av yrkesutbildning  

  

 
Beslut om basfinansiering som återstår för utdelning med anslag ur den fjärde tilläggsbudgeten 
för att öka närvårdarutbildningen och för utjämning av effekterna av undantagsförhållandena till 
följd av coronaviruset (2020 års tredje tilläggsprestationsbeslut)  

 

Tillämpliga bestämmelser  

  

Enligt 10 § 3 mom. i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet 

(1705/2009, nedan kallad finansieringslagen) kan en del av det belopp enligt 32 a § som 

basfinansieringen utgör sparas för att fördelas under finansåret för målinriktade 

studerandeår enligt 32 c §, behovsprövade höjningar av basfinansieringen 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. Behovsprövad höjning kan av särskilda skäl beviljas 

även under finansåret. Undervisnings- och kulturministeriet beslutar på ansökan om 

höjning efter prövning.  
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Ansökningsförfarande och finansiering som beviljas  

  

Genom det andra tilläggsprestationsbeslutet den 30 september 2020 (VN/15767/2020) 

beviljade undervisnings- och kulturministeriet utbildningsanordnarna den huvudsakliga 

delen av det tilläggsanslag som i den fjärde tilläggsbudgeten anvisats för att öka 

närvårdarutbildningen och jämna ut effekterna av undantagsförhållandena till följd av 

coronaviruset.   

  

Av det tilläggsanslag som i den fjärde tilläggsbudgeten var avsett för att öka 

närvårdarutbildningen sparades 3 160 464 euro och av det tilläggsanslag som var avsett 

för utjämning av effekterna av undantagsförhållandena till följd av coronaviruset 1 145 782 

euro för att beviljas genom finansårets tredje beslut om tilläggsprestationer. Den 

återstående tilläggsfinansieringen utlystes på nytt för ansökan.  

  

Undervisnings- och kulturministeriet sände ett brev om det tredje beslutet om 

tilläggsprestationer till utbildningsanordnarna 6.11.2020 (VN/24305/2020) med information 

om tilläggsanslag för utökning av närvårdarutbildningen och utjämning av effekterna av 

undantagsförhållandena till följd av coronaviruset. Tilläggsfinansiering för att öka 

närvårdarutbildningen skulle i huvudsak sökas i form av målinriktade studerandeår, men vid 

behov var det också möjligt att ansöka om prövningsbaserad höjning av basfinansieringen 

för ändamålet. Tilläggsfinansiering för att jämna ut effekterna av undantagsförhållandena till 

följd av coronaviruset kunde sökas endast som en prövningsbaserad höjning av 

basfinansieringen. Ansökningstiden för tilläggsansökan för båda tilläggsanslagen var 

10.11.2020–30.11.2020.  

  

Undervisnings- och kulturministeriet beviljar genom detta beslut utbildningsanordnarna den 

del som återstår efter det andra beslutet om tilläggsprestationer av den finansiering som på 

grundval av den fjärde tilläggsbudgeten lagts till för finansåret för att utöka 

närvårdarutbildningen och jämna ut effekterna av undantagsförhållandena till följd av 

coronaviruset. I samband med detta delas dessutom 617 euro i återstående 

basfinansiering ut enligt den ordinarie budgeten för 2020.  

  

  

Beslut om tilläggsfinansiering för utökad närvårdarutbildning  

  

I den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 beslutar undervisnings- och kulturministeriet 

om beviljande av tilläggsanslag till utbildningsanordnarna för att öka 

närvårdarutbildningen, till den del anslag inte har beviljats genom det andra beslutet 

om tilläggsprestationer, i form av målinriktade studerandeår och behovsprövad 

höjning av basfinansieringen på det sätt som framgår av kolumnerna 1 och 4b i den 

rapport (bilaga 1) och de motiveringar (bilaga 2) som bifogas beslutet.  

  

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 det med den tilläggsfinansiering 

som nu beviljas ska inledas så många utbildningar som möjligt, och tilläggsfinansieringen 

behöver inte räcka till för att slutföra de utbildningar som inleds. Ministeriet beviljar årligen 

tilläggsfinansiering för ändamålet i samband med beslutet om finansiering för finansåren 

2021–2024.  

  

Tilläggsfinansiering för att öka närvårdarutbildningen beviljas utbildningsanordnarna i första 

hand som målinriktade studerandeår och vid behov som en behovsprövad höjning av 

basfinansieringen. Behovsprövad höjning beviljas för extra kostnader som föranleds av en 

snabb volymökning i närvårdarutbildningen. Den behovsprövade höjningen kan användas 
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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. Syftet med den 

behovsprövade höjningen ska främja målet att utbilda 5 000 nya närvårdare åren 2020–

2024.  

  

För utökande av närvårdarutbildningen beviljas det antal målinriktade studerandeår som 

utbildningsanordnaren föreslagit, om det inte finns behov av att avvika från det på basis av 

ansökan. Behovsprövad höjning för att utöka närvårdarutbildningen beviljas i första hand 

de utbildningsanordnare som inte fått tilläggsfinansiering för ändamålet genom det andra 

beslutet om tilläggsprestationer. Övriga utbildningsanordnare beviljas behovsprövad 

höjning endast av särskilt grundad anledning, om den tilläggsfinansiering som beviljats för 

ändamålet genom det andra beslutet om tilläggsprestationer på grundval av ansökan har 

visat sig vara otillräcklig i förhållande till behovet.  

  

Vid användningen av tilläggsfinansieringen bör följande observeras:  

- Det är inte ändamålsenligt att rekrytera studerande från utlandet för att öka 

närvårdarutbildningen.  

- 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.  

  

  

Beslut om tilläggsfinansiering för utjämning av effekterna av undantagsförhållandena till följd av 
coronaviruset  

  

I den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 beslutar undervisnings- och kulturministeriet 

om beviljande av tilläggsanslag till utbildningsanordnarna för att jämna ut effekterna 

av undantagsförhållandena till följd av coronaviruset, till den del anslag inte har 

beviljats genom det andra beslutet om tilläggsprestationer, i form av behovsprövad 

höjning av basfinansieringen på det sätt som framgår av kolumn 4c i den rapport 

(bilaga 1) och de motiveringar (bilaga 3) som bifogas beslutet.  

  

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 till följd av 

coronaviruset på fullföljande av studier och studerandenas välfärd. Avsikten är att med 

tilläggsfinansieringen inleda åtgärderna så snabbt som möjligt så att de kan genomföras 

under våren 2021.  

  

Behovsprövad höjning beviljas i första hand de utbildningsanordnare som inte fått 

tilläggsfinansiering för ändamålet genom det andra beslutet om tilläggsprestationer. 

Eftersom den tilläggsfinansiering som nu beviljas är liten kan den i regel inte heller till 

dessa anordnare beviljas till fullt belopp enligt ansökan, utan storleken på den 

tilläggsfinansiering som beviljas bedömdes utifrån det antal studerande som anges i 
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ansökningarna och för vilka det behövs tilläggsstöd. De utbildningsanordnare som fick 

tilläggsfinansiering för att jämna ut effekterna av undantagsförhållandena till följd av 

coronaviruset genom det andra beslutet om tilläggsprestationer beviljas nu en 

behovsprövad höjning endast av särskilt grundad anledning, om den tilläggsfinansiering 

som beviljats för ändamålet genom det andra beslutet om tilläggsprestationer på basis av 

anordnarens ansökan ser ut att vara underdimensionerad i förhållande till behovet.  

  

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  

    

Ändring i detta beslut får inte sökas genom besvär. Bestämmelser om besvärsförbud finns i 

60 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet. Den som är missnöjd 

med beslutet får begära omprövning av det hos undervisnings- och kulturministeriet inom 

tre månader från delfåendet av beslutet. Förfaringssättet då man begär omprövning 

framgår av bifogade anvisning om begäran om omprövning (bilaga 4).  

  

  

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  

  

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 Kari Korhonen, tfn 02953 30162, fornamn.efternamn@minedu.fi  

  

Undervisningsrådet Tarja Olenius, tfn 02953 30237, fornamn.efternamn@minedu.fi  

  

Projektplanerare Johannes Peltola, tfn 02 953 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  
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Undervisningsminister Li Andersson 

Överdirektör Mika Tammilehto 

Bilagor Bifogad rapport till det tredje beslutet om tilläggsprestationer inom yrkesutbildningen 
för 2020 (bilaga 1)  
Motiveringar till behovsprövade höjningar, utökande av närvårdarutbildningen 
(bilaga 2)  
Motiveringar till behovsprövade höjningar, utjämning av effekterna av 
undantagsförhållandena till följd av coronaviruset (bilaga 3)  
Anvisning om begäran om omprövning dnr 8/091/2019 (bilaga 4)  
  
 
 

Fördelning Anordnare av yrkesutbildning 
 
 

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