Ansökan om basfinansiering som sparats för att fördelas under finansåret 2018 och/eller finansiering
som fördelas på basis av tilläggsbudgeten
1. Utbildningsanordnare: *
2. Utbildningsanordnarens kontaktperson:
Ministeriet är registeransvarig då det samlar in personuppgifter via Webropol. Webropol Oy fungerar här
som personuppgiftsbiträde. Ministeriet behandlar personuppgifterna i enlighet med
dataskyddsförordningens krav. Personuppgifter samlas endast in i kontaktsyfte i samband med
ansökningar. Personuppgifterna förvaras under den tid uppgifterna behandlas.
Namn:
Titel:
E-post:
Telefon:
Ansökan om att öka det målinriktade antalet studerandeår för 2018
Ange antalet målinriktade studerandeår som ni ansöker om specificerade enligt följande:



Målinriktade studerandeår som söks från finansieringen som sparats från budgetanslaget för 2018
för att fördelas under finansåret i punkt 3.
Målinriktade studerandeår som söks från finansieringen som på basis av tilläggsbudgeten läggs till
för finansåret 2018 i punkt 4.

Ange i punkterna 5–11 tilläggsuppgifter och motivera behovet av att öka antalet målinriktade studerandeår
särskilt med tanke på det primära behovet för ert verksamhetsområde.
3. Finansiering ur det anslag i budgeten för 2018 som sparats för att fördelas under finansåret
Avsikten med studerandeåren som ökas under finansåret är att underlätta den regionala och branschvisa
tillgången till kompetent arbetskraft. Ökningarna ska riktas till branscher med brist på kompetent
arbetskraft och branscher som är viktiga med tanke på tillväxten.
Ange nedan det antal målinriktade studerandeår ni ansöker om från den finansiering som sparats för att
fördelas under finansåret. Om ni ämnar rikta en del av de målinriktade studerandeår som söks till
arbetskraftsutbildning, ska antalet målinriktade studerandeår som riktas till arbetskraftsutbildningen
specificeras.
Antal målinriktade studerandeår som söks:


varav antalet målinriktade studerandeår som riktas till arbetskraftsutbildning:

4. Målinriktade studerandeår som fördelas på basis av tilläggsbudgeten
Avsikten med ökningen är att finansiera genomförandet av ett pilotprojekt inom yrkeskompetens som har
som mål att möjliggöra branschbyte med hjälp av utbildning som skräddarsys utifrån kompetensbehoven.
Avsikten är att rikta en del av ökningen till att förbättra kompetensen hos personer med svaga
grundläggande färdigheter och bristfälliga digitala färdigheter.
Ange nedan det antal målinriktade studerandeår ni ansöker om på basis av tilläggsbudgeten för de
ändamål som anges ovan. Om ni ämnar rikta en del av de målinriktade studerandeår som söks till

arbetskraftsutbildning, ska antalet målinriktade studerandeår som riktas till arbetskraftsutbildningen
specificeras.
Antal målinriktade studerandeår som ansöks för att genomföra pilotprojekt:


varav antalet målinriktade studerandeår som riktas till arbetskraftsutbildning:

Antalet målinriktade studerandeår som söks för att förbättra kompetensen hos personer med svaga
grundläggande färdigheter och bristfälliga digitala färdigheter:


varav antalet målinriktade studerandeår som riktas till arbetskraftsutbildning:

5. De lokala arbetskraftsmyndigheternas behovsbedömningar
Fyll i denna punkt endast om ni ansöker om målinriktade studerandeår för arbetskraftsutbildning.
Välj de lokala arbetskraftsmyndigheter (NTM-centraler) med vilka ni avtalat om att öka andelen utbildning i
form av arbetskraftsutbildning för att svara på kompetensbehovet.
Fördela i punkterna 3 och 4 antalet studerandeår som ni ansöker om för att rikta till arbetskraftsutbildning
enligt det behov som ni avtalat med NTM-centralen.
Ange i kolumn ”Budget 2018” det antal studerandeår som ni ansöker om från de målinriktade studerandeår
för arbetskraftsutbildning som sparats i budgetanslaget för 2018 för att fördelas under finansåret och i
kolumn ”Tilläggsbudgetprop. 2018” det antal studerandeår för arbetskraftsutbildning som ni ansöker om
från de målinriktade studerandeår som fördelas enligt tilläggsbudgeten.
NTM-centralerna
Södra Österbotten
Södra Savolax
Tavastland
Sydöstra Finland
Kajanaland
Mellersta Finland
Lappland
Birkaland
Österbotten
Norra Karelen
Norra Österbotten
Norra Savolax
Satakunta
Nyland
Egentliga Finland

Budget 2018

Tilläggsbudgetprop. 2018

6. Uppskattning av utbildningsanordnarens utfall av studerandeår år 2018
Ange nedan utfallet av studerandeår för perioden 1.1–30.6.2018 samt en uppskattning av utfallet av
studerandeår under slutet av året för perioden 1.7–31.12.2018.
Uppgifterna om studerandeår för perioden 1–30.6.2018 ska motsvara uppgifterna om examensutbildning
och handledande utbildning i Koski-systemet för den aktuella perioden. I fråga om den övriga
yrkesutbildningen (utbildning som fördjupar eller kompletterar yrkeskompetensen samt utbildning som
förbereder för yrkesuppgifter som yrkes- och trafikflygare, som flygledare eller som förare i den spårbundna
stadstrafiken) ska uppgifterna om studerandeår motsvara de uppgifter som anordnaren meddelar till
Utbildningsstyrelsen i datainsamlingen för 2018.
Utfallet av studerandeår under perioden 1.1–30.6.2018, examensutbildning och handledande utbildning
(information som sparats i Koski-systemet):
Utfallet av studerandeår under perioden 1.1–30.6.2018, annan yrkesinriktad utbildning
(Utbildningsstyrelsens informationsinsamling för 2018):
Uppskattat utfall av studerandeår under perioden 1.7–31.12.2018, examensutbildning och handledande
utbildning (information som ska sparas i Koski-systemet):
Uppskattat utfall av studerandeår under perioden 1.7–31.12.2018, annan yrkesinriktad utbildning
(Utbildningsstyrelsens informationsinsamling för 2018):
7. Företag och näringsgren vars kompetensbehov de målinriktade studerandeåren som söks är avsedda
att tillgodose
Ange nedan de samarbetsföretag med vilka ni avtalat om att ordna utbildning som motsvarar deras
kompetensbehov.
Ange företagets namn och näringsgren samt en uppskattning av antalet nya experter som behövs. Fyll i ett
företag per fält.
Vid behov kan resten av företagen anges i fältet ”Övriga totalt”. Ange även de företag med vilka ni avtalat
om samarbete för att genomföra pilotprojektet.
Näringsgrensindelningen finns på Statistikcentralens webbplats på adressen:
https://www.stat.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/index.html
Använd antingen huvudgrupperna (A–X) i näringsgrensindelningen eller de närmare undergrupperna (00–
99) när ni beskriver näringsgrenen.
Företag:
Företag 1:
Företag 2:
Företag 3:
Företag 4:
Företag 5:
Företag 6:

Näringsgrenskod:

Näringsgren: Expertbehov: Pilotprojekt:

Företag 7:
Företag 8:
Företag 9:
Företag 10:
Övriga totalt:
8. Tilläggsmotivering för ökning av antalet studerandeår
Vid behov en närmare beskrivning av det ovan nämnda expertbehovet eller annat behov av att öka antalet
studerandeår.
9. Examensutbildning och övriga utbildningar som i första hand är avsedda att tillgodose det
kompetensbehov som avses ovan (punkterna 7 och 8)
Välj i förteckningen nedan de examina som omfattar det yrkesfärdighetskrav eller kompetensmål som kan
tillämpas för att tillgodose det kompetensbehov inom ert primära verksamhetsområde som ni angett ovan.
I slutet av förteckningen kan ni även välja handledande utbildning eller annan yrkesinriktad utbildning, om
även dessa utbildningar tillgodoser kompetensbehovet.
Observera att alla val som görs i denna punkt ska motiveras i samband med frågorna 10 och 11.
01 De pedagogiska områdena
Specialyrkesexamina
Specialyrkesexamen för trafiklärare
02 De humanistiska och konstnärliga områdena
Grundexamina
Grundexamen inom mediebranschen och visuell framställning
Grundexamen i musik
Grundexamen inom cirkusbranschen
Grundexamen inom konstindustrin
Grundexamen i dans
Yrkesexamina
Yrkesexamen för vapensmedsgesäll
Yrkesexamen i kontakttolkning
Yrkesexamen inom föreställnings- och teaterteknik
Yrkesexamen inom ädelmetallbranschen
Yrkesexamen för bokbindare
Yrkesexamen för förgyllare
Yrkesexamen för hantverkare

Yrkesexamen för glasblåsargesäll
Yrkesexamen inom naturvetenskaplig konservering
Yrkesexamen inom mediebranschen
Yrkesexamen i musikproduktion
Yrkesexamen för restaureringsgesäll
Yrkesexamen för sameslöjdsgesäll
Yrkesexamen för smedsgesäll
Yrkesexamen inom inredningsbranschen
Yrkesexamen för instrumentbyggargesäll
Yrkesexamen inom konstindustrin
Specialyrkesexamina
Specialyrkesexamen för vapensmedsmästare
Specialyrkesexamen inom föreställnings- och teaterteknik
Specialyrkesexamen för ädelmetallbranschen
Specialyrkesexamen för bokbindarmästare
Specialyrkesexamen för maskinbokbindarmästare
Specialyrkesexamen för förgyllare
Specialyrkesexamen för hantverkarmästare
Specialyrkesexamen för glasblåsarmästare
Specialyrkesexamen inom mediebranschen
Specialyrkesexamen i rättstolkning
Specialyrkesexamen för tolk för talhandikappade
Specialyrkesexamen i tolkning för talskadade
Specialyrkesexamen för restaureringsmästare
Specialyrkesexamen för sameslöjdsmästare
Specialyrkesexamen för smedsmästare
Specialyrkesexamen för instrumentbyggarmästare
Specialyrkesexamen inom konstindustrin
03 De samhällsvetenskapliga områdena
Yrkesexamina
Yrkesexamen för dokumentadministration och arkivväsen

Yrkesexamen i informations- och bibliotekstjänst
04 Handel, administration och juridik
Grundexamina
Grundexamen i affärsverksamhet
Yrkesexamina
Yrkesexamen inom finansbranschen
Yrkesexamen inom fastighetsförvaltning
Yrkesexamen inom fastighetsförmedling
Yrkesexamen i affärsverksamhet
Yrkesexamen för arbete som teamledare
Yrkesexamen inom marknadsföringskommunikation
Yrkesexamen i försäljning
Yrkesexamen för sekreterare
Yrkesexamen i ekonomiförvaltning
Yrkesexamen inom utrikeshandeln
Yrkesexamen inom lagerbranschen
Yrkesexamen för expeditionsvakt
Yrkesexamen för företagare
Specialyrkesexamina
Specialyrkesexamen för försäljare inom bilbranschen
Specialyrkesexamen inom fastighetsförvaltning
Specialyrkesexamen i ledarskap
Specialyrkesexamen i ledarskap och företagsledning
Specialyrkesexamen för föreståndare inom handeln
Specialyrkesexamen för trafikförman
Specialyrkesexamen i affärsverksamhet
Specialyrkesexamen inom marknadsföringskommunikation
Specialyrkesexamen för matmästare
Specialyrkesexamen i ekonomi- och personalförvaltning
Specialyrkesexamen i teknik
Specialyrkesexamen i arbetsledning inom industrin

Specialyrkesexamen inom utrikeshandeln
Specialyrkesexamen inom lagerbranschen
Specialyrkesexamen i företagsledning
Specialyrkesexamen för företagsrådgivare
05 De naturvetenskapliga områdena
Grundexamina
Grundexamen i natur och miljö
Yrkesexamina
Yrkesexamen inom naturbranschen
Specialyrkesexamina
Specialyrkesexamen inom naturbranschen
06 Databehandling och kommunikation (IKT)
Grundexamina
Grundexamen i datateknik och datakommunikationsteknik
Grundexamen i informations- och kommunikationsteknik
Yrkesexamina
Yrkesexamen i datateknik och datakommunikationsteknik
Yrkesexamen i informations- och kommunikationsteknik
Specialyrkesexamina
Specialyrkesexamen i datateknik och datakommunikationsteknik
Specialyrkesexamen i informations- och kommunikationsteknik
07 De tekniska områdena
Grundexamina
Grundexamen inom bilbranschen
Grundexamen inom livsmedelsbranschen
Grundexamen inom gruvbranschen
Grundexamen inom maskin- och produktionsteknik
Grundexamen inom laboratoriebranschen
Grundexamen i flygplansmekanik
Grundexamen inom lantmäteribranschen
Grundexamen inom ytbehandlingsbranschen

Grundexamen inom processindustrin
Grundexamen inom träindustrin
Grundexamen inom byggnadsbranschen
Grundexamen inom el- och automationsbranschen
Grundexamen i husteknik
Grundexamen i teknisk planering
Grundexamen inom textil- och modebranschen
Grundexamen inom båtbyggnadsbranschen
Yrkesexamina
Yrkesexamen inom fordonsbranschen
Yrkesexamen för yrkesdykare
Yrkesexamen för automationsmontör
Yrkesexamen i livsmedelsförädling
Yrkesexamen inom livsmedelsindustrin
Yrkesexamen inom energibranschen
Yrkesexamen för hissmontör
Yrkesexamen för ventilationsmontör
Yrkesexamen för rengörare av ventilationssystem
Yrkesexamen inom skobranschen
Yrkesexamen inom gruvbranschen
Yrkesexamen för installatör av säkerhetsanordningar i spårbunden trafik
Yrkesexamen inom stenbranschen
Yrkesexamen för stenarbetare
Yrkesexamen i maskinmontering och underhåll
Yrkesexamen för maskinmontör
Yrkesexamen för verkstadsmekaniker
Yrkesexamen för korrosionsskyddsmålare
Yrkesexamen för installatör av hushållsmaskiner
Yrkesexamen inom gummibranschen
Yrkesexamen inom underhåll
Yrkesexamen för kylmontör

Yrkesexamen inom laboratorie- och mätningsbranschen
Yrkesexamen inom skeppsbyggnadsbranschen
Yrkesexamen i glaskeramik
Yrkesexamen för golvläggare
Yrkesexamen inom väsk- och läderbranschen
Yrkesexamen inom bageribranschen
Yrkesexamen i flygplansmekanik
Yrkesexamen inom plåtslagar- och svetsningsbranschen
Yrkesexamen inom skivbranschen
Yrkesexamen för låssmed
Yrkesexamen för värmeanläggningsinstallatör
Yrkesexamen för målare
Yrkesexamen inom lantmäteribranschen
Yrkesexamen inom markanläggningsbranschen
Yrkesexamen för lantbruksmaskinmontör
Yrkesexamen för skogsmaskinsmontör
Yrkesexamen för mätare och kalibrerare
Yrkesexamen för plastmekaniker
Yrkesexamen för läderberedare
Yrkesexamen för sotare
Yrkesexamen inom ytbehandlingsbranschen
Yrkesexamen inom processindustrin
Yrkesexamen för rörmontör
Yrkesexamen inom träbranschen
Yrkesexamen inom träindustrin
Yrkesexamen för byggnadsplåtslagare
Yrkesexamen i produktionsteknik
Yrkesexamen inom branschen för byggnadsprodukter
Yrkesexamen i underhåll av järnvägsmateriel
Yrkesexamen inom sågbranschen
Yrkesexamen inom el- och automationsbranschen

Yrkesexamen för elmontör
Yrkesexamen inom elindustrin
Yrkesexamen inom husbyggnadsbranschen
Yrkesexamen i husteknik
Yrkesexamen för teknisk isolerare
Yrkesexamen inom textil- och modebranschen
Yrkesexamen inom textilbranschen
Yrkesexamen för industriytbehandlare
Yrkesexamen för rörmontör inom industrin
Yrkesexamen i produktionsteknik
Yrkesexamen för körsnär
Yrkesexamen för vindkraftsmontör
Yrkesexamen för verktygstillverkare
Yrkesexamen inom beklädnadsbranschen
Yrkesexamen för framställare av gjutmodeller
Yrkesexamen inom båtbyggnadsbranschen
Yrkesexamen för tapetserare
Yrkesexamen inom vattenförsörjning
Yrkesexamen inom miljöbranschen
Yrkesexamen i miljövård
Specialyrkesexamina
Specialyrkesexamen inom fordonsbranschen
Specialyrkesexamen för karosseri- och bilplåtsmästare
Specialyrkesexamen för billackerarmästare
Specialyrkesexamen för automationsövermontör
Specialyrkesexamen för bilmekaniker
Specialyrkesexamen inom livsmedelsbranschen
Specialyrkesexamen inom energibranschen
Specialyrkesexamen för svetsarmästare
Specialyrkesexamen för ventilationsmontör
Specialyrkesexamen inom skobranschen

Specialyrkesexamen i maskinmontering och underhåll
Specialyrkesexamen för maskinmontörsmästare
Specialyrkesexamen för verkstadsmästare
Specialyrkesexamen inom underhåll
Specialyrkesexamen för kylmästare
Specialyrkesexamen inom skeppsbyggnadsbranschen
Specialyrkesexamen för fartygselmästare
Specialyrkesexamen för golvmästare
Specialyrkesexamen för väsk- och lädermästare
Specialyrkesexamen inom bageribranschen
Specialyrkesexamen i flygplansmekanik
Specialyrkesexamen för skivmästare
Specialyrkesexamen för plåtarbetsmästare
Specialyrkesexamen för låssmedsmästare
Specialyrkesexamen för målarmästare
Specialyrkesexamen inom markanläggningsbranschen
Specialyrkesexamen i plastteknik
Specialyrkesexamen för läderberedarmästare
Specialyrkesexamen för sotarmästare
Specialyrkesexamen inom ytbehandlingsbranschen
Specialyrkesexamen för ytbehandlingsmästare
Specialyrkesexamen inom processindustrin
Specialyrkesexamen för rörmontör
Specialyrkesexamen inom träbranschen
Specialyrkesexamen inom träindustrin
Specialyrkesexamen för arbetsledningen inom byggnadsbranschen
Specialyrkesexamen för arbetsplatschef inom byggnadsbranschen
Specialyrkesexamen för byggnadsplåtslagarmästare
Specialyrkesexamen i byggproduktion
Specialyrkesexamen för sågmästare
Specialyrkesexamen inom el- och automationsbranschen

Specialyrkesexamen för elövermontör
Specialyrkesexamen inom husbyggnadsbranschen
Specialyrkesexamen i husteknik
Specialyrkesexamen inom textil- och modebranschen
Specialyrkesexamen inom textilbranschen
Specialyrkesexamen i produktionsteknik
Specialyrkesexamen i produktutvecklingsarbete
Specialyrkesexamen för körsnärsmästare
Specialyrkesexamen för verktygsmästare
Specialyrkesexamen inom beklädnadsbranschen
Specialyrkesexamen för gjutmodellmästare
Specialyrkesexamen inom båtbyggnadsbranschen
Specialyrkesexamen för tapetserarmästare
Specialyrkesexamen inom miljöbranschen
08 Lant- och skogsbruk
Grundexamina
Grundexamen inom hästhushållning
Grundexamen i fiskeri
Grundexamen inom lantbruksbranschen
Grundexamen inom skogsbranschen
Grundexamen inom trädgårdsbranschen
Yrkesexamina
Yrkesexamen för arborist
Yrkesexamen inom bioenergibranschen
Yrkesexamen i djurskötsel
Yrkesexamen för djurskötare
Yrkesexamen för florist
Yrkesexamen för skötare av golfbana
Yrkesexamen inom hästhushållning
Yrkesexamen i fiskeri
Yrkesexamen inom lantbruksbranschen

Yrkesexamen för biodlare
Yrkesexamen inom skogsbranschen
Yrkesexamen för skogsmaskinsförare
Yrkesexamen för företagare inom skogsbruk
Yrkesexamen inom renhushållning
Yrkesexamen inom trädgårdsbranschen
Yrkesexamen för seminolog
Yrkesexamen för skötsel av och omsorg om produktionsdjur
Yrkesexamen för grönsektorn
Yrkesexamen i gröninredning
Yrkesexamen för odlare
Yrkesexamen för odlingsträdgårdsmästare
Specialyrkesexamina
Specialyrkesexamen i djurskötsel
Specialyrkesexamen för floristmästare
Specialyrkesexamen för golfbanemästare
Specialyrkesexamen inom hästhushållning
Specialyrkesexamen i fiskeri
Specialyrkesexamen för skötare av försöksdjur
Specialyrkesexamen i utveckling av landsbygden
Specialyrkesexamen i vattenhushållning på landsbygden
Specialyrkesexamen inom lantbruksbranschen
Specialyrkesexamen inom skogsbranschen
Specialyrkesexamen för skogsmästare
Specialyrkesexamen i virkesdrivning
Specialyrkesexamen inom trädgårdsbranschen
Specialyrkesexamen för farmarmästare
Specialyrkesexamen för grönsektorn
09 Hälsovård och välfärd
Grundexamina
Grundexamen i tandteknik

Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning
Grundexamen inom läkemedelsbranschen
Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen
Grundexamen i instrumentvård
Yrkesexamina
Yrkesexamen för massör
Yrkesexamen i massage
Yrkesexamen i fotvård
Yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning
Yrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda
Yrkesexamen i gipsning
Yrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet
Yrkesexamen för specialhandledare av barn och ungdom
Yrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård
Yrkesexamen för obduktionspreparator
Yrkesexamen för optisk slipare
Yrkesexamen för familjedagvårdare
Yrkesexamen för instruktör i romkultur
Yrkesexamen inom hälsovårdsbranschen
Yrkesexamen för instrumentskötare
Specialyrkesexamen för massör
Specialyrkesexamen i massage
Specialyrkesexamen i immobilisationsvård
Specialyrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning
Specialyrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet
Specialyrkesexamen i rehabiliterings- stöd- och handledningstjänster
Specialyrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård
Specialyrkesexamen för instruktör i romkultur
Specialyrkesexamen i äldreomsorg
Specialyrkesexamen för instrumentskötare
10 Tjänstebranschen

Grundexamina
Grundexamen inom hår- och skönhetsbranschen
Grundexamen i idrott
Grundexamen i logistik
Grundexamen inom turismbranschen
Grundexamen i sjöfart
Grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen
Grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen
Grundexamen inom säkerhetsbranschen
Yrkesexamina
Yrkesexamen för fordonskranförare
Yrkesexamen inom hårbranschen
Yrkesexamen för hotellreceptionist
Yrkesexamen inom transportbranschen
Yrkesexamen inom lasthantering
Yrkesexamen i flygplatsservice
Yrkesexamen i idrott
Yrkesexamen i idrott och träning
Yrkesexamen i skötsel av idrottsanläggningar
Yrkesexamen i programtjänster för turister
Yrkesexamen i turismservice
Yrkesexamen för guide
Yrkesexamen i sjöfart
Yrkesexamen i guideservice
Yrkesexamen i servicelogistik
Yrkesexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen
Yrkesexamen för restaurangkock
Yrkesexamen i kundservice på restaurang
Yrkesexamen i matservice
Yrkesexamen i församlings- och begravningsservice
Yrkesexamen för kock i storhushåll

Yrkesexamen för servitör
Yrkesexamen i textilvård
Yrkesexamen inom tullbranschen
Yrkesexamen inom säkerhetsbranschen
Yrkesexamen för tränare
Specialyrkesexamina
Specialyrkesexamen för barmästare
Specialyrkesexamen för dietkock
Specialyrkesexamen i tjänster för specialkost
Specialyrkesexamen inom hår- och skönhetsbranschen
Specialyrkesexamen inom hårbranschen
Specialyrkesexamen inom skönhetsbranschen
Specialyrkesexamen inom lasthantering
Specialyrkesexamen i skötsel av idrottsanläggningar
Specialyrkesexamen för idrottsanläggningsmästare
Specialyrkesexamen för föreståndare inom inkvarterings- och kosthållsbranschen
Specialyrkesexamen i chefskap inom inkvarterings- och kosthållsbranschen
Specialyrkesexamen i servicelogistik
Specialyrkesexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen
Specialyrkesexamen i textilvård
Specialyrkesexamen för säkerhetsvakt
Specialyrkesexamen i träning
Specialyrkesexamen för informationsförmedling och logistiska tjänster
Handledande utbildningar
Utbildning som handleder för yrkesutbildning (VALMA)
Utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv (TELMA)
Annan yrkesutbildning
Utbildning som fördjupar eller kompletterar yrkeskompetensen där målet inte är att avlägga en examen
eller del av en examen.
(Beskriv i fältet nedan vilken utbildning ni ämnar ordna)
Utbildning som förbereder för yrkesuppgifter som yrkes- och trafikflygare, som flygledare eller som förare i
den spårbundna stadstrafiken

10. Uppskattning av ökningen av antalet studerandeår för utbildningsområdet
Uppskatta enligt utbildningsområde hur många av de målinriktade studerandeår som ni ansöker om i
punkterna 3 och 4 som kommer att riktas till de utbildningsområden som ni anger ovan (punkt 9).
Välj:

Budget 2018:

Tilläggsbudgetprop. 2018:

01 De pedagogiska områdena:
02 De humanistiska och konstnärliga områdena:
03 De samhällsvetenskapliga områdena:
04 Handel, administration och juridik:
05 De naturvetenskapliga områdena:
06 Databehandling och kommunikation (IKT):
07 De tekniska områdena:
08 Lant- och skogsbruk:
09 Hälsovård och välfärd:
10 Tjänstebranschen:
Handledande utbildningar
Annan yrkesutbildning
11. Motivering för att öka mängden examensutbildning och annan utbildning
Motivera enligt utbildningsområde tilläggsbehovet för de examensutbildningar eller andra utbildningar som
angetts ovan (punkt 9).
01 De pedagogiska områdena:
02 De humanistiska och konstnärliga områdena:
03 De samhällsvetenskapliga områdena:
04 Handel, administration och juridik:
05 De naturvetenskapliga områdena:
06 Databehandling och kommunikation (IKT):
07 De tekniska områdena:
08 Lant- och skogsbruk:
09 Hälsovård och välfärd:
10 Tjänstebranschen:
Handledande utbildningar
Annan yrkesutbildning

Ansökan om behovsprövad höjning av basfinansieringen
Den finansiering som fördelas genom tilläggsprestationsbeslutet kan också fördelas som höjning av
basfinansieringen efter prövning förutsatt att riksdagen har godkänt den föreslagna ändringen av
finansieringslagen.
Höjning efter prövning beviljas endast av särskilt grundad anledning, t.ex. då det är ändamålsenligt att de
målinriktade studerandeår som beviljas med tilläggsbeslutet riktas till ordnande av särskilt dyr utbildning,
och utbildningsanordnaren inte inom ramen för helhetsfinansieringen annars har möjlighet att utvidga den
dyra utbildningen.
I regel ska ökningen av studerandeåren enligt tilläggsprestationsbeslutet dock kunna genomföras utan
något behov av höjning av basfinansieringen efter prövning.
12. Behovsprövad höjning av basfinansieringen som söks från budgetanslaget för 2018 för att öka
mängden särskilt dyr utbildning
Ifall ni ansöker behovsprövad höjning för att öka mängden särskilt dyr utbildning, ska ni ange den särskilt
dyra utbildningens andel av det antal studerandeår som ni ansökt om i punkt 3 samt en uppskattning av
utbildningskostnaderna per studerandeår.
Utbildning för vilken den behovsprövade höjningen söks:
Ökning av studerandeår som söks för utbildningen i fråga:
Kostnader per studerandeår (€):
Behovsprövad höjning som söks för att öka den dyra utbildningen (€):
Motivering till varför en ökning av antalet studerandeår inte kan genomföras inom ramen för
utbildningsanordnarens totala finansiering utan den behovsprövade höjningen:
13. Behovsprövad höjning av basfinansieringen som söks från budgetanslaget för 2018 av andra skäl
Höjning efter prövning av andra skäl än av ökning av antalet studerandeår beviljas i regel endast för sådana
behov som inte har kunnat förutses när prestationsbeslutet i december fattades.
Behovsprövad höjning som söks av andra skäl (€):
Motivering:
14. Behovsprövad höjning av basfinansieringen som söks på basis av tilläggsbudgeten för att öka
mängden särskilt dyr utbildning
Ifall ni ansöker behovsprövad höjning för att öka mängden särskilt dyr utbildning, ska ni ange den särskilt
dyra utbildningens andel av det antal studerandeår som ni ansökt om i punkt 4 samt en uppskattning av
utbildningskostnaderna per studerandeår.
Utbildning för vilken den behovsprövade höjningen söks:
Ökning av studerandeår som söks för utbildningen i fråga:
Kostnader per studerandeår (€):
Behovsprövad höjning som söks för att öka den dyra utbildningen (€):

Motivering till varför en ökning av antalet studerandeår inte kan genomföras inom ramen för
utbildningsanordnarens totala finansiering utan den behovsprövade höjningen:
15. Behovsprövad höjning som söks av andra skäl på basis av tilläggsbudgeten
Behovsprövad höjning kan av grundad anledning beviljas för extra kostnader som orsakas av ordnande av
pilotutbildning.
Behovsprövad höjning som söks av andra skäl (€):
Motivering:
Strategisk finansiering som söks på basis av tilläggsbudgetpropositionen
Anslag enligt tilläggsbudgetpropositionen fördelas huvudsakligen i studerandeår, men vid behov kan
tilläggsanslag även fördelas som strategisk finansiering.
Avsikten är att strategisk finansiering beviljas endast av grundad anledning, t.ex. i ett nätverksliknande
pilotförsök för utbildningsanordnare för att samordna och rapportera pilotförsöket.
Ifall ni ansöker om strategisk finansiering från anslag enligt tilläggsbudgetpropositionen ber vi er lämna in
en separat ansökan till undervisnings- och kulturministeriet senast den 6 augusti 2018. Ministeriet
behandlar endast de ansökningar som skickats undertecknade till ministeriets registratorskontor.
16. Beloppet av den strategiska finansiering som söks med separat ansökan
Ifall ni ansöker om strategisk finansiering från anslag enligt tilläggsbudgeten, ange nedan beloppet för den
strategiska finansiering ni ansöker om.
Strategisk finansiering som söks (€):

