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129/2019

Lag
om ändring av socialvårdslagen

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till socialvårdslagen (1301/2014) en ny 60 a och en ny 60 b § som följer:

60 a §

Statens utbildningsersättning till universitet

De universitet som anordnar specialiseringsutbildning inom socialt arbete kan betalas
ersättning av statsmedel för kostnader som orsakas av utbildningen. Ersättningen baserar
sig på antalet yrkesutbildade personer inom socialvården som genomgått utbildningen.

Varje universitet som ger utbildning i socialt arbete ska kalenderårsvis meddela social-
och hälsovårdsministeriet antalet studerande som genomgått specialiseringsutbildning i
socialt arbete.

Bestämmelser om storleken på den ersättning som betalas för specialiseringsutbildning
vid universitet för utbildade personer inom socialvården, grunderna för ersättningen och
övriga förfaranden i samband med sökande och betalning av ersättning utfärdas genom
förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

60 b §

Betalning av utbildningsersättning

Regionförvaltningsverket betalar halvårsvis på ansökan ut statlig ersättning till de uni-
versitet som ordnar specialiseringsutbildning inom socialt arbete. I fråga om det första
halvåret ska ersättning sökas senast den 30 september samma år och i fråga om det andra
halvåret senast den 31 mars följande år. Regionförvaltningsverket ska avgöra en ansökan
om ersättning som lämnats in inom föreskriven tid under det kalenderår då ansökan har
inkommit.

I övrigt iakttas i fråga om betalning av ersättning, förfarandet i övrigt och ändringssö-
kande i tillämpliga delar vad som föreskrivs i statsunderstödslagen (688/2001).

————
Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.
Lagen tillämpas på ersättande av utbildningskostnaderna för socialarbetare som får spe-

cialkompetens efter den 1 januari 2019.
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