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Vanliga frågor 

Ansökan om rätt till statsunderstöd för verkstadsverksamhet för unga 6.4.2021-31.8.2021 

 

För vad och för vem är ansökan om rätt till statsunderstöd 
avsedd? 

N Ansökan om rätt till statsunderstöd för verkstadsverksamhet för unga är avsedd för alla de 
organisationer/instanser som ordnar verkstadsverksamhet för unga och som ämnar ansöka om 
statsunderstöd för sin verksamhet.  

Anordnaren av verkstadsverksamhet för unga kan vara en kommun, en samkommun, ett aktiebolag, ett 
andelslag, en förening eller stiftelse. Ansökningstid: börjar 6.4.2021 och går ut 31.8.2021 kl. 16.15; 
kompletteringstiden går ut 14.9.2021 kl. 16.15. 

Varför måste ansökan om rätt till statsunderstöd nu göras 
på nytt? 
Ett villkor för beviljande av statsunderstöd är att undervisnings- och kulturministeriet har godkänt 
verkstaden för unga som berättigad till statsbidrag. De som ansöker om rätt till statsunderstöd blir genom 
denna ansökan  användare av  undervisnings- och kulturministeriets e-tjänst 
https://minedu.fi/asiointipalvelu.  

Den som ansöker om rätt till statsunderstöd kan i e-tjänsten lämna uppgifter om sin förändrade situation, 
lägga till dokument och berätta om väsentliga förändringar i lokaler, redskap eller personal. Det har 
förekommit vissa oklarheter i beviljandet av statsunderstöd uttryckligen i fråga om ortspecifik ansökan, t.ex. 
så att man med samma diarienummer ansökt om statsunderstöd för flera orter, vilket inte är möjligt. På 
samma sätt som tidigare ansöker man om statsunderstöd hos regionförvaltningsverken via 
regionförvaltningsverkens e-tjänst. 

Kan ansökan kompletteras? 
Det är viktigt att ansökan lämnas så komplett som möjligt redan inom ansökningstiden.  

Via länken Komplettera kan sökanden komplettera sin ansökan inom kompletteringstiden som bestäms för 
varje ansökan. Man kan införa högst fem bilagor, och en bilaga får vara högst 5 Mb. Komplettering kan 
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göras flera gånger. När kompletteringen sparas i UKM:s ärendehanteringssystem sänds ett automatiskt e-
postmeddelande till kontaktpersonens adress som angetts i ansökan. Efter att kompletteringstiden utgått 
fungerar länken inte längre. Det är möjligt att komplettera ansökan i alla användarroller. 

Om det finns några oklarheter i ansökan och ministeriet eller regionförvaltningsverket därför inte kan göra 
sin bedömning på basis av svaret/svaren, ber ministeriet sökanden komplettera sin ansökan. 

Vad avses med ortspecifik ansökan? 

Rätt till statsunderstöd ansöks och beviljas separat för varje ort. Om den som ordnar verkstadsverksamhet 
för unga ordnar verksamhet på flera orter, ska ansökan om rätt till statsunderstöd göras separat för varje 
ort. En verkstad för unga som har fått rätt till statsunderstöd kan ansöka om statsunderstöd för 
verkstadsverksamhet för unga hos det regionförvaltningsverk inom vars område verksamheten ordnas. 

 I ansökan presenteras verkstadsverksamheten för unga på ifrågavarande ort, eftersom lokalerna och 
utrustningen samt personalens antal och kompetens varierar från ort till ort. Servicebeskrivningarna, 
verksamhetsplanen, finansieringsplanen, styrgruppen kan i fråga om samma anordnare av verksamheten 
vara enhetliga/likadana. 

Om anordnaren av verkstadsverksamhet för unga har avtalat om ordnande av verkstadsverksamhet inom 
flera kommuners områden och det i alla avtalskommuner inte finns något fysiskt verksamhetsställe (t.ex. 
verkstadsverksamhet utan väggar), ansöker den huvudavtalspart som nämns i samarbetsavtalet om rätt till 
statsunderstöd.. 

För vilken tid ska finansieringsplanen ska göras upp i 
bilagan?  

I finansieringsplanen beskrivs den ekonomiska förvaltningen av verkstadsverksamheten för unga. 
Finansieringsplanen kan fyllas i på basis av planen för föregående år eller så kan finansieringsplanen för 
innevarande år användas.  Eftersom rätten till statsunderstöd beviljas för statsunderstöd för 
verkstadsverksamhet för unga, ska den finansieringsplan som bifogas ansökan gälla andelen för 
verkstadsverksamhet för unga.  

Vilka bilagor behövs till ansökan? 
Obligatoriska bilagor till ansökan är  

1. Verksamhetsplan  
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2. Blankett för träningsmetoder och träningstjänster inom verkstadsverksamheten för unga  

3. Ansökan om rätt till statsunderstöd för verkstadsverksamhet för unga, finansieringsplan för verksamheten  

4. Ansökan om rätt till statsunderstöd för verkstadsverksamhet för unga, lokaler och utrustning.  

 

Vilka hinder finns det för att godkänna rätten till 
statsunderstöd? 

Sökanden ska uppfylla alla kriterier. Nya sökande behöver inte uppfylla kraven i kriterierna 2 och 3. 
Ansökan avslås, om sökandens organisationsbakgrund är någon annan än en organisation som nämns i 
statsrådets förordning 211/2017. 

Hur bedöms ansökningarna? 
Beviljandet av rätt till statsunderstöd för verkstadsverksamhet för unga sker på basis av prövning. 
Bedömningen av ansökningarna grundar sig på en helhetsbedömning där man beaktar de grunder som 
anges i ungdomslagen och i statsrådets förordning om ungdomsarbete och ungdomspolitik. I 2 § i 
ungdomslagen föreskrivs det om målen för och utgångspunkterna för ungdomsverksamheten; i 13 § 
föreskrivs om verkstadsverksamhetens uppgift, syfte och verksamhetssätt och i 21 § om rätten till 
statsunderstöd för verkstadsverksamhet för unga. I 11 § i statsrådets förordning om ungdomsarbete och 
ungdomspolitik 211/2017 finns dessutom närmare bestämmelser om godkännande av rätt till 
statsunderstöd. 

Ansökningar som inkommit till undervisnings- och kulturministeriet registreras och bilagorna granskas, 
eventuella tilläggsutredningar begärs. Endast ansökningar som kommit in inom den utsatta tiden beaktas. 
Ministeriet behandlar understöden efter att ansökningstiden gått ut och begär utlåtande om dem av 
regionförvaltningsverken. Handläggningen av ansökningarna om rätt till statsunderstöd inklusive 
remisskedet tar 2 månader.   

När besluten har fattats svarar ministeriet på alla ansökningar genom att sända ett beslutsbrev i ärendet 
samt uppgift om möjligheten till rättelse. 
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