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Anordnarna av förberedande undervisning före den grundläggande utbildningen

KOMPENSATION GENOM STATSUNDERSTÖD TILL FÖLJD AV REFORMEN AV
FINANSIERINGSSYSTEMET FÖR FÖRBEREDANDE UNDERVISNING

Bestämningsgrunden för finansieringen i fråga om undervisning som
förbereder för den grundläggande utbildningen ändrades fr.o.m. 2017 från
antalet närvarande studerande på beräkningsdagen 20.9 till närvaromånader.
Till följd av reformen kan det finnas elever, som utbildningsanordnaren inte
får full finansiering för utan kompensation. För att kompensera reformen av
finansieringssystemet har av anslag i statsbudgeten för 2017 anvisats
statsunderstöd till ett belopp av högst 8,8, miljoner euro. Genom
statsunderstödet kompenseras inte nedskärningen på ca 33 procent i priset per
enhet för förberedande undervisning.
Kompensationen kan gälla finansieringen av elever som uppfyller alla de
villkor som anges nedan:
 eleven har varit närvarande på beräkningsdagen 20.9.2016
 eleven har börjat delta i förberedande undervisning före 1.8.2016
 eleven har deltagit i förberedande undervisning över 4,5 månader.

Exempel:
En elev har börjat delta i förberedande undervisning 1.3.2016 och har slutfört
hela lärokursen 28.2.2017. Eftersom eleven har varit närvarande 20.9.2016, har
hälften av priset per enhet för den förberedande undervisningen för 2016
finansierats med finansieringen för 2016 (finansieringen grundar sig på
medelvärdet av två år). Dessutom beviljas finansiering för elevens närvaro
under 2 månader år 2017. Utbildningens maximala längd är 9 månader och
således har finansiering beviljats för 4,5 mån+2 mån=6,5 mån, vilket innebär
att ett statsunderstöd som motsvarar finansieringen för högst 2,5 månader kan
beviljas inom ramen för anslaget.
För att undvika dubbel finansiering dras semesterperioderna av från skillnaden
i de anmälda datumen.

Vid ansökan om statsunderstöd ska utbildningsanordnaren lämna de uppgifter som behövs i fråga om
elever som deltar i undervisning som förbereder för den grundläggande
utbildningen. Uppgifterna ska skrivas in i en Excel-tabell, där datumen för när
elever som varit närvarande 20.9.2016 inledde och avslutade utbildningen
anges. Tabellen (på finska eller svenska) hittar ni via länken nedan:
http://www.oph.fi/download/182281_Valmistavan_kompensointi.xls
http://www.oph.fi/download/182283_Valmistavan_kompensointi_r.xls
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I tabellen anmäls de elever som har varit närvarande vid läroanstalten på
beräkningsdagen 20.9.2016.
För en elev kan statsunderstöd beviljas till ett belopp som motsvarar
finansiering för högst 4,5 månader.

Om sommaravbrottet avviker från de antagna 2,5 månaderna, ska det anges i
ansökan.
Detta statsunderstöd kan sökas inom den tid som anges i detta meddelande.
Ansökan ska göras på den digitala ansökningsblanketten i
Utbildningsstyrelsens statsunderstödssystem 28.04.2017 kl. 8.00 –
02.06.2017 kl. 16.15.
Ansökningsblanketten på finska:

https://valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/88/?lang=fi
Ansökningsblanketten på svenska:

https://statsunderstod.oph.fi/avustushaku/88/?lang=sv
Mer information om statsunderstödet ges av Utbildningsstyrelsens enhet för
statsandelar, tfn 029 533 1528 / 029 533 1423 eller valtionosuudet@oph.fi. I
tekniska frågor kan ni kontakta valtionavustukset@oph.fi.
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