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Till de privata anordnarna av förskoleundervisning och grundläggande utbildning 

Ansökan om extra statsunderstöd för privata utbildningsanordnares driftskostnader för förskoleunder-

visning och grundläggande utbildning år 2020 

Enligt 44 § 2 mom. i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet 

(1705/2009) kan undervisnings- och kulturministeriet bevilja en privat anordnare av förskole-

undervisning och grundläggande utbildning extra statsunderstöd inom ramen för det anslag 

som anvisats i statsbudgeten. Understöd kan beviljas utbildningsanordnare som har tillstånd 

att ordna utbildning enligt 7 § i lagen om grundläggande utbildning (628/1998). Understöd 

för år 2020 kan sökas under den ansökningstid som anges i detta meddelande. 

Enligt finansieringslagen (1705/2009) kan en utbildningsanordnare beviljas understöd för ut-

jämning av de verkningar som ändringarna av statsandelssystemet medför. Understöd kan 

beviljas för utjämning av kostnads- och finansieringsskillnaden. I understödet för 2020 inne-

bär kostnadsskillnad att då kostnaderna som uppgetts för 2018 justeras med index är de 

högre än finansieringen som bestäms för 2020. Med finansieringsskillnad avses att ändringen 

i finansieringen för 2020 är negativ i förhållande till 2019. Uppgifterna som använts för be-

räkningen grundar sig på de uppgifter som Utbildningsstyrelsen samlat in om utbildnings-

kostnader och -prestationer samt på Finansministeriets uppgifter om hemkommunersätt-

ning. 

Understöd enligt prövning kan också sökas av språköarna, det vill säga av utbildningsanord-

nare på ett område med en svensk minoritet. De sökande ska ha svenska som undervisnings-

språk enligt undervisnings- och kulturministeriets tillstånd om att ordna utbildning. 

År 2020 bestäms understödet som beviljas enligt prövning i regel på kalkylerade grunder.  

Tillsynen över användningen av statsunderstödet grundar sig på datainsamling enligt statsan-

delsprocessen och av stödtagaren förutsätts ingen separat redovisning för användningen av 

statsunderstödet. Statsbidragsmyndigheten kan dock vid behov i enlighet med statsunder-

stödslagen (688/2001) begära tilläggsutredningar av stödtagaren i anknytning till tillsynen 

över statsunderstöden. 

Ansökan som gäller extra understöd ska göras i Utbildningsstyrelsens statsunderstödssystem 

genom att fylla i den elektroniska ansökningsblanketten mellan 15.1.2020 kl. 8.00 och 

17.2.2020 kl. 16.15. 

 



    
    
   
    
 

 
 
 
 
OPETUSHALLITUS Hakaniemenranta 6, PL 380 

00531 Helsinki 
puhelin 0295 331 000 
oph.fi 

 UTBILDNINGSSTYRELSEN Hagnäskajen 6, PB 380 
00531 Helsingfors 

telefon 0295 331 000 
oph.fi 

 

Länken till statsunderstödsansökan finns på adressen: 

https://statsunderstod.oph.fi/avustushaku/263/?lang=sv 

Sökningen inleds genom att kontaktpersonens e-postadress anges via länken, varefter syste-

met till e-postadressen skickar en länk till ansökningsblanketten där uppgifterna ska matas 

in.  

Efter att man har matat in alla uppgifter i blanketten ska man skicka ansökan till behandling 

genom att trycka på Sänd för behandling-knappen. När ansökan har skickats får sökanden ett 

automatiskt bekräftelsemeddelande: Er organisations ansökan om understöd har mottagits. 

Via länken i bekräftelsemeddelandet kan sökanden se sin färdiga ansökan. 

Ansökningen kan ändras ända fram till slutet av ansökningstiden. Detta görs via ansöknings-

blankettlänken i det första meddelandet. I ansökningsblankettens övre meny ser man ansök-

ningens status: Ansökan sänt/Ansökan inte sänt.  

Ansökningens status ska vara ”Ansökan sänt” då ansökningstiden går ut. Den som skickar an-

sökan ansvarar för att ansökan kommer fram inom utsatt tid. Om ansökan kommer fram ef-

ter den utsatta tiden avslås den. Ansökan kan inte skickas genom statsunderstödssystem ef-

ter den utsatta tiden. Ansökningarna behandlas efter att ansökningstiden gått ut. 

Mer information om extra statsunderstöd för förskoleundervisning och grundläggande ut-

bildning ges av Utbildningsstyrelsens enhet för statsandelar, tfn 0295 331 691 eller via adres-

sen valtionosuudet@oph.fi.  

I tekniska frågor gällande den elektroniska ansökningsblanketten fås närmare information via 

valtionavustukset@oph.fi.  

 

 

Skolråd    Antti Markkanen 

 

 

 

Specialsakkunnig   Leena Matilainen 
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