
BASUPPGIFTER/Sommaruniversitet

Beräkning av statsandelarna för driftskostnaderna

Förfrågan 2022

1. Kontaktuppgifter

Sommaruniversitet Sommaruniversitetets nummer Kontaktpersonens namn

Telefonnummer

Adress

Fax

E-post

2. Utbildning enligt lagen om fritt bildningsarbete
Antal 

2021

Antal

1.1.-31.7.2022

Uppskattning 

1.8.-31.12.2022 Situation 20.9.2022

I statens andra tilläggsbudget har tilläggsfinansiering beviljats för språkutbildning som godkänts i en integrationsplan för personer som kommit från Ukraina. 

En förutsättning för att läroanstalten ska få denna finansiering 2022 är att läroanstalten har haft eller har som bäst studerande från denna målgrupp inskrivna när förfrågan genomförs; 

det räcker inte med uppskattningar.

En förutsättning för att en huvudman som redan har beviljats finansiering för anordnande av utbildning som godkänts i en integrationsplan ska få tilläggsfinansiering är att 

den tidigare beviljade finansieringen för utbildning som godkänts i en integrationsplan inte räcker till för det ytterligare behov som de som får tillfälligt stöd ger upphov till.

Ja Nej

Uppskattat behov av tilläggsfinansiering i form av undervisningstimmar undervisningstimmar

Datum

Telefon

029 533 1000

Fax

029 533 1035

2.1 Antal undervisningstimmar sammanlagt (utan undervisningstimmar som avgiftsbelagd 

service)

3.4 Antal undervisningstimmar för öppen högskoleundervisning från punkt 2.1

3.5 Antal undervisningstimmar för distansundervisning från punkt 2.1

Postadress

PB 380

E-post

valtionosuudet@oph.fi

3.6 Antal undervisningstimmar riktad till invandrare från punkt 2.1

 3.8 Antal studerande i utbildning riktad till invandrare

Underskrift/Uppgifternas riktighet intygas

3.7 Antal undervisningstimmar i frivillig utbildning enligt en integrationsplan godkänd av TE-

byrå/ kommunal myndighet från punkt 2.1

3.9 Antal studerande i frivillig utbildning enligt en integrationsplan godkänd av TE-byrå/ 

kommunal myndighet

3.7.1 - av vilket följande antal undervisningstimmar gäller personer från Ukraina som får 

tillfälligt skydd

Används den i finansieringsbeslutet 2022 beviljade finansieringen för utbildning som godkänts i en integrationsplan i sin helhet för 

andra invandrare än för ukrainare som får tillfälligt skydd?

Behöver läroanstalten utöver den i punkten ovan nämnda finansieringen även finansiering för tilläggsprestationer för anordnande av 

språkutbildning för personer för Ukraina som får tillfälligt skydd? 

3.9.1 - av vilket följande antal studerande gäller personer från Ukraina som får tillfälligt skydd 

(antal, uppskattning och situation 20.9.2022)


