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STATSANDELSFINANSIERINGEN FÖR GYMNASIEUTBILDNING OCH 
UPPGIFTER SOM ÖVERFÖRS TILL INFORMATIONSRESURSEN KOSKI 
 

 
Utbildningsanordnarna har i enlighet med lagen om nationella studie- och examensregister 
(884/2017) skyldighet att i informationsresursen KOSKI föra in de uppgifter som avses i 7–9 a §  
och 9 c – 9 d § i lagen, utan dröjsmål och alltid efter att uppgiften har uppkommit eller ändrat 
och den har sparats i utbildningsanordnarens egna register. Uppgifter som överförs via ett 
gränssnitt ska finnas i KOSKI inom ett dygn medan uppgifter som sparas via 
användargränssnittet ska finnas i informationsresursen inom tio vardagar. 
Statsandelsfinansieringen för gymnasieutbildningen beräknas utifrån uppgifterna som hämtas 
från informationsresursen KOSKI.   
 
Uppgifterna från registreringsdagen i januari används för att granska finansieringen för det 
pågående året så att den motsvarar det egentliga studerandeantalet samt för att beräkna 
förskottet på statsandelar för det kommande året. Studerandeuppgifterna från 
registreringsdagen i september används för att granska det pågående årets finansiering enligt 
det faktiska antalet studerande samt för att beräkna priserna per enhet och preliminära 
statsandelar för inkommande år. 
 
För att beräkna det kommande årets tilläggsfinansiering för särskilda utbildningsuppgifter och 
nationella utvecklingsuppgifter hämtas från uppgifterna på höstens registreringsdag även antalet 
studerande som studerar enligt en särskild utbildningsuppgift hos utbildningsanordnaren. 
Uppgifterna hämtas per gymnasium och utbildningsuppgift för sådana utbildningsanordnare i vilkas 
tillstånd att ordna gymnasieutbildning det ingår en särskild utbildningsuppgift.  
 
 

Överlappande studierätter och avbrytande av studierna 
 

Enligt 48 § 4 mom. i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) 
kan en studerande, en elev eller de studerandeår enligt 32 b § som bestäms utifrån den 
studerandes studierätt under samma tid räknas som en sådan prestation som utgör grund för 
finansiering inom endast en utbildning som omfattas av tillämpningsområdet för lagen. Den 
studerande, eleven eller studerandeåren beaktas då som grund för finansieringen i den 

utbildning som den studerande eller eleven först har börjat genomgå.  
 
Som stöd för anordnarna av gymnasieutbildning och läroanstalterna har man i KOSKI-tjänsten tagit 
fram en rapport över överlappande studierätter. Utbildningsanordnaren kan med hjälp av 
rapporten kontrollera om det i KOSKI finns studierätter som har varit aktiva inom utbildningar som 
utgör grund för statsandelsfinansiering samtidigt med utbildningsanordnarens egna studierätter 
inom gymnasieutbildning. Med hjälp av rapporten kan man vid behov före registreringsdagen 
kontrollera antalet studerande som beräknas till statsandelsfinansieringen.  
 
För beräkningen av statsandelarna är det särskilt viktigt att uppgifterna om studierättens status 
för en studerande är uppdaterade och korrekta i informationsresursen KOSKI.  
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Om en studerande inte deltar i undervisningen eller utan att meddela om det blir borta från 
undervisningen ska läroanstalten utan ogrundat dröjsmål utreda situationen. Om en studerande 
inte kan nås eller inte deltar i undervisningen efter att man haft kontakt med den studerande, 
eller inte har giltiga skäl för sin frånvaro eller på andra sätt kommer överens med 
utbildningsanordnaren om att fortsätta utbildningen, kan den studerande anses ha avgått 
(gymnasielagen 714/2018, 24 §). Då ska studierättens status i det studieadministrativa systemet 
ändras till ’ Anses utskriven’. När situationen utreds kan den studerande även meddela att hen 
har avslutat studierna, och då ska studierättens status ändras till ’utskriven’.  I situationer där en 
studerande tillfälligt avbryter sina studier ska studierättens status ändras till ’tillfälligt avbruten’ 
i det studieadministrativa systemet. 

 
 
Att granska studierätter i KOSKI-tjänsten  
 

I KOSKI-tjänsten har man tagit fram olika rapporter som stöd för anordnaren av gymnasieutbildning 
och läroanstalterna. Med hjälp av rapporterna kan utbildningsanordnaren före registreringsdagen 
granska antalet studerande och kurserna eller studierna i ämnesstudier som ska räknas med i 
statsandelsfinansieringen (https://virkailija.opintopolku.fi/koski/raportit/lukio/). 
 
Från rapporterna över studierätter och prestationsuppgifter kan utbildningsanordnaren för 
samtliga studerande kontrollera studierätternas status på registreringsdagen samt antalet kurser 
och all tilläggsinformation som berör studierätten.  
 
På rapporterna över Nyckeltal för statsandelar kan utbildningsanordnaren kontrollera antalen 
enligt olika nyckeltal som används för att beräkna statsandelsfinansieringen och som grundar sig på 
de uppgifter som för närvarande finns tillgängliga i KOSKI.  
 
På rapporten över överlappande studierätter kan utbildningsanordnaren kontrollera om det i KOSKI 
finns studierätter som har haft statusen närvarande inom andra utbildningar som får 
statsandelsfinansiering samtidigt med utbildningsanordnarens egna studierätter med statusen 
närvarande inom gymnasieutbildning.  
 
 

Gymnasieutbildning som finansieras med statsandelar och studiernas längd 
 

Studerande som utgör grund för statsandelsfinansiering är sådana närvarande studerande som 
avlägger gymnasiets hela lärokurs. En studerande kan utgöra grund för statsandelsfinansieringen 
för den tid som föreskrivs i 23 § 2 mom. i gymnasielagen; högst 4 år, om inte 
utbildningsanordnaren beviljar den studerande extra tid för slutförande av studierna på grund av 
sjukdom, skada eller någon annan särskild orsak. (FinF 1766/2009 23  §, GyL 714/2018 23 § 2 
mom). Utbildningsanordnaren beslutar om beviljande av extra tid efter den studerandes ansökan.  
 
Om den studerande beviljas extra tid för slutförande av gymnasiestudierna ska man i studierättens 
tilläggsinformation i informationsresursen KOSKI ange tilläggsuppgiften ”Förlängt 
avslutningsdatum: ja”. I sådana fall räknas den studerande utgöra grund för 
statsandelsfinansieringen även under den tid som överskrider de fyra åren, det vill säga fram tills 
den studerandes studierätt upphör.   
 
Om en studerande redan tidigare har avlagt gymnasiestudier och på nytt inleder 
gymnasieutbildningen, ska man i beräkningen av tiden för studierna beakta dessa tidigare 
gymnasiestudier. Om en studerande tidigare har deltagit i gymnasieutbildning i syfte att avlägga 
gymnasiets hela lärokurs och den studerande har ingått i beräkningen av statsandelsfinansieringen, 
till exempel för 2 läsår, har den studerande fortfarande två år (eller 2 läsår) kvar som studerande 
som utgör grund för statsandelsfinansieringen. Om utbildningsanordnaren på grund av sjukdom, 
skada eller andra särskilda skäl har beviljat den studerande extra tid att slutföra sina studier 

https://virkailija.opintopolku.fi/koski/raportit/lukio/
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(gymnasielagen 714/2018 23 §), kan den studerande under den extra tid som beviljats räknas med 
bland de studerande som utgör grunden för statsandelsfinansieringen. I situationer då man inte på 
något sätt kan utreda omfattningen av en studerandes tidigare gymnasiestudier kan man räkna ut 
studiernas längd genom att räkna ut hur många tidigare avlagda kurser den studerande har i 
relation till antalet kurser som ingår i hela gymnasiets lärokurs. Ett exempel på beräkningsformeln 
finns i slutet av följande stycke. 
 
I sådana fall då en studerande har avlagt tidigare gymnasiestudier till exempel vid sidan av studier 
inom yrkesutbildning, och hen då har ingått i beräkningen av studerandeår som utgjort grunden för 
statsandelsfinansieringen för yrkesutbildningen, och sedan avslutar yrkesutbildningen och övergår 
till antalet studerande som utgör grunden för statsandelsfinansiering för gymnasieutbildning,  ska 
den studerandes tidigare gymnasiestudier ställas i relation till omfattningen av hela gymnasiets 
lärokurs då man beräknar den tid som återstår inom statsandelsfinansieringen för den studerande 
som avlägger hela gymnasiets lärokurs. Detsamma gäller i sådana fall då den studerande tidigare i 
egenskap av ämnesstuderande har avlagt enstaka gymnasiekurser och den studerande i ett senare 
skede börjar avlägga hela gymnasiets lärokurs. Om en studerande till exempel har avlagt 19 
gymnasiekurser, har hen enligt läroplansgrunderna för vuxna 25 kurser kvar för att avlägga 
gymnasiets hela lärokurs. Det innebär att den studerande har högst 2,3 år kvar som studerande 
som räknas med i studerandeantalet som utgör grund för statsandelsfinansieringen 
(beräkningsformel 25 x 4 : 44).    
 

Studerande som avlägger gymnasiets lärokurs för vuxna 
 
En sökande som är under 18 år kan antas för att avlägga lärokursen för gymnasieutbildning för 
vuxna endast av grundad anledning som har samband med den sökandes hälsotillstånd eller 
personliga livssituation. Den grundade anledningen ska specificeras i beslutet om antagning som 
studerande.  
 

Utländska utbytesstuderande vid gymnasiet 
 

Utländska utbytesstuderande som deltar i gymnasieutbildning i Finland ska föras in som 
ämnesstuderande i informationsresursen KOSKI. I studierätternas tilläggsinformation ska man 
under punkten ”Utländsk utbytesstyderande” ange alternativet ”Ja”. Ifall den studerande studerar 
vid gymnasiet minst en termin, ska studierättens finansieringsform anges som 
’Statsandelsfinansierad utbildning’. Som finansieringsform för studier som avläggs av 
utbytesstuderande som studerar vid gymnasiet för en kortare tid än en termin ska man ange 
’Finansierad på annat sätt’. 
 
Då uppgifter hämtas för beräkningen av statsandelsfinansieringen räknar statsandelsteamet med 
de utländska utbytesstuderande, av antalet ämnesstuderande som deltar i gymnasieutbildning i 
Finland för minst en termin, i antalet studerande som avlägger hela gymnasiets lärokurs för unga 
och som utgör grund för finansieringen. 

 
 
Begränsningar för utbildning som utgör grund för statsandelsfinansiering 

 
En studerande, en elev eller de studerandeår inom yrkesutbildning som bestäms utifrån den 
studerandes studierätt kan under samma tid räknas som en prestation som utgör grund för 
finansiering inom endast en sådan utbildning som avses i lagen om finansiering av undervisnings- 
och kulturverksamhet (1705/2009, 48 § 4 mom.). Den studerande, eleven eller studerandeåren 
utgör grund för statsandelsfinansieringen i den utbildning som den studerande eller eleven först 
har börjat genomgå.  
 
Om de studerandeår som bestäms utifrån den studerandes studierätt med stöd av 48 § 4 mom. i 
lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet räknas som grund för finansieringen 
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av yrkesutbildningen, kan den studerande inte under samma tidpunkt på registreringsdagarna 
räknas som grund för finansieringen av gymnasieutbildning, utbildning som förbereder för 
gymnasieutbildning eller utbildning som handleder för examensutbildning och som ordnas av en 
anordnare av gymnasieutbildning (FinF 1766/2009, 23 a § 2 mom). I sådana fall ska man som 
finansieringsform för studierna inom gymnasieutbildning ange ’Finansierad på annat sätt’. 
 
Därtill kan en utlandsskola, som av undervisnings- och kulturministeriet har beviljats tillstånd att 
ordna utbildning utomlands, till de studerande som utgör grund för statsandelsfinansiering endast 
räkna finska medborgare som är tillfällig bosatta utomlands. Vistelsen utomlands betraktas som 
tillfällig då personen i fråga enligt befolkningsdatasystemet fortsättningsvis har hemkommun i 
Finland (201/1994 5§). 
 
Då uppgifter hämtas för beräkningen av statsandelarna tar statsandelsteamet från antalet 
studerande och kurser, som angetts utgöra grund för statsandelsfinansieringen med stöd av 48 
§ 4 mom. i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009), bort de 
uppgifter där den studerande enligt informationen i KOSKI är närvaroanmäld vid en pågående 
utbildning som utgör grund för statsandelsfinansiering och som påbörjats tidigare vid en annan 
läroanstalt eller inom en annan utbildningsform. 
 
 

Studerande som studerar enligt en särskild utbildningsuppgift 
 
Utbildningsanordnare som har ett tillstånd att ordna gymnasieutbildning, där det i enlighet med 
undervisnings- och kulturministeriets beslut ingår en särskild utbildningsuppgift, får i 
statsandelssystemet tilläggsfinansiering för den särskilda utbildningsuppgiften på basis av 
antalet studerande som studerar enligt en särskild utbildningsuppgift. Tilläggsfinansiering 
beviljas ändå inte utbildningsanordnare som tar ut sådana avgifter hos studerande som avses i 
34 § 2 mom. i gymnasielagen (714/2018) för undervisning som ordnas på något annat än de 
inhemska språken. 
 
I studierätternas tilläggsinformation ska man för studerande som studerar enligt en särskild 
utbildningsuppgift ange uppgifter om den särskilda utbildningsuppgiften med koden som 
preciserar utbildningsuppgiften. Därtill ska man ange begynnelsedatumet för gymnasiestudierna 
som påbörjats enligt en särskild utbildningsuppgift, samt ett slutdatum för studierna om den 
studerande under den tid studierätten pågår övergår till att avlägga gymnasieutbildning som 
inte betonar någon särskild utbildningsuppgift. 
 
Tilläggsfinansieringen för särskilda utbildningsuppgifter enligt nuvarande anordnartillstånd för 
gymnasieutbildning beräknas för de studerande, för vilka man i studierätternas 
tilläggsinformation har använt koderna 101─109 i KOSKI-tjänstens kodverk för särskilda 
utbildningsuppgifter. Övriga koder hänvisar till särskilda utbildningsuppgifter enligt gamla 
anordnartillstånd och för dem beviljas inte längre tilläggsfinansiering. 
 
 

Gymnasieutbildning som ordnas som internatutbildning 
 

Antalet studerande är begränsat hos utbildningsanordnare som av undervisnings- och 
kulturministeriet beviljats tillstånd att som form för ordnande av gymnasieutbildning använda 
utbildning som ordnas som internatutbildning. I tillståndet att ordna utbildning anges en övre 
gräns för det totala antalet studerande i utbildningen som ordnas som internatutbildning och 
som inte får överskridas. Med det totala antalet studerande avses det totala antalet studerande i 
gymnasieutbildning som ordnas som internatutbildning och inte det totala antalet studerande som 
är inkvarterade i internatet.  
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Avgiftsfri inkvartering och extra måltider i anslutning till utbildning som ordnas som 
internatutbildning inverkar på priset per enhet för utbildningsanordnaren. I tilläggsinformationen 
för den studerandes studierätt ska man ange uppgifterna om avgiftsfri inkvartering jämte 
måltider i anslutning till utbildning som ordnas som internatutbildning. I tilläggsinformationen ska 
anges tidsperioden då den studerande har använt avgiftsfri inkvartering och fått därtill hörande 
måltider. 

 
Studier och kurser som avläggs av ämnesstuderande och utgör grund för statsandelsfinansieringen 

 
I utbildningen som utgör grund för statsandelsfinansieringen inom gymnasieutbildning ingår 
också studier och kurser som avläggs av studerande som avlägger ett eller flera enskilda 
läroämnen. Studierna ska vara sådana studier enligt timfördelningen för undervisning som 
ordnas för vuxna som avlagts med godkänt resultat och som hör till gymnasiets obligatoriska 
eller nationella valfria studier. Enligt den förra läroplanen för gymnasiet omfattar ämnesstudier 
som utgör grund för statsandelsfinansieringen sådana kurser enligt timfördelningen för 
undervisning som ordnas för vuxna som avlagts med godkänt resultat och som hör till 
gymnasiets obligatoriska kurser eller till de nationella fördjupade kurserna. Erkända kurser som 
avlagts tidigare på annat håll ingår inte i utbildning som anordnaren av gymnasieutbildning 
beviljas statsandelsfinansiering för. Kurser och studier som omfattas av statsandelsfinansiering 
ska anordnas av utbildningsanordnaren själv eller vara kurser och studier som anordnaren 
köper. 
 
Även kurser eller ämnesstudier som avlagts av en studerande som redan har avlagt hela 
gymnasiets lärokurs tidigare, eller ämnesstudier som avlagts av en studerande som redan har 
utgjort grund för statsandelsfinansieringen för gymnasieutbildningen i 4 års tid, kan anges 
som utbildning som finansieras med statsandelar. Ett undantag utgör kurser som avlagts 
under perioden 1.1 –31.7.2020 och som enligt de anvisningar som getts tidigare ska anges 
som utbildning som har finansieringsformen ’Finansierad på annat sätt’.  
 
Som finansieringsform för en studierätt med ämnesstudier anges ’Finansierad på annat sätt’, 
om den studerande under den tid ämnesstudierna i anslutning till studierätten har avlagts har 
angetts som en sådan prestation som utgör grund för finansiering enligt en annan läroanstalts 
eller utbildningsforms uppgifter om en elev, en studerande eller studerandeår inom 
yrkesutbildning (FinL 1705/2009 48 §, FinF 1766/2009 23 a §).   

 
I samband med att registreringsdagens uppgifter hämtas från KOSKI hämtas för beräkningen av 
statsandelarna även sådana kurser/studier som utgör grund för statsandelsfinansieringen och 
som avlagts med godkänt resultat under termin som föregår registreringsdagen. 
Statsandelsteamet räknar från antalet kurser i ämnesstudier och studiepoäng som utgör grund 
för statsandelsfinansieringen bort sådana kurser och studiepoäng som avlagts av utländska 
utbytesstuderande som studerat minst en termin vid gymnasiet. Det här beror på att utländska 
utbytesstuderande som studerar vid gymnasiet minst en termin adderas till antalet studerande 
som avlägger hela gymnasiets lärokurs och som utgör grund för statsandelsfinansieringen hos 
utbildningsanordnaren.  

 
 

Studerande i utbildning som förbereder invandrare och personer med ett främmande språk som 
modersmål för gymnasieutbildning 
 

En utbildningsanordnare som har tillstånd att ordna gymnasieutbildning kan även ordna utbildning 
som förbereder för gymnasieutbildning och som är avsedd för invandrare och personer med ett 
främmande språk som modersmål.  

 
Utbildningen som förbereder för gymnasieutbildning är avsedd för invandrare och personer 
med ett främmande språk som modersmål. Med invandrare avses en person som flyttat till 
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Finland och som vistas i landet med tillstånd som beviljats för annat än turism eller därmed 
jämförbar kortvarig vistelse eller vars uppehållsrätt har registrerats eller som har blivit beviljad 
uppehållstillståndshandling som nämns i 161 § i utlänningslagen (301/2004). Med en person 
med ett främmande språk som modersmål avses en person vars modersmål i det 
befolkningsdatasystem som avses i lagen om befolkningsdatasystemet och 
Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009) är ett annat än finska, svenska eller 
samiska. 

 
 Den förberedande utbildningen ska omfatta 50 studiepoäng. Enligt de tidigare 
 läroplansgrunderna ska utbildningens omfattning vara minst 25 kurser. 

 
En studerande, en elev eller de studerandeår inom yrkesutbildning som bestäms utifrån den 
studerandes studierätt kan under samma tid räknas som en prestation som utgör grund för 
statsandelsfinansiering inom endast en sådan utbildning som avses i lagen om finansiering av 
undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009, 48 § 4 mom.). Den studerande, eleven eller 
studerandeåren utgör grund för statsandelsfinansieringen i den utbildning som den studerande 
eller eleven först har börjat genomgå.  
 
Om en anordnare av gymnasieutbildning har beviljats anordnartillstånd för utbildning som 
handleder för examensutbildning från och med 1.8.2022, blir utbildningsanordnarens studerande 
som redan inlett förberedande utbildning för gymnasieutbildning från och med 1.8.2022 
studerande inom utbildning som handleder för examensutbildning. 
 
Om en anordnare av gymnasieutbildning inte inleder utbildning som handleder för 
examensutbildning kan utbildningsanordnaren anta nya studerande till utbildning som förbereder 
för gymnasieutbildning fram till 31.7.2022 och föreberedande utbildning före gymnasieutbildning 
får ordnas fram till 31.7.2023. 
 
 

Förberedande utbildning före gymnasieutbildning som ordnas som internatutbildning 
 

Utbildningsanordnarens pris per enhet för utbildning som förbereder för gymnasieutbildning 
påverkas också av antalet studerande som får avgiftsfri inkvartering och därtill hörande extra 
måltider i anslutning till utbildning som ordnas som internatutbildning. I tilläggsinformationen för 
den studerandes studierätt ska man ange uppgifterna om avgiftsfri inkvartering jämte måltider i 
anslutning till utbildning som ordnas som internatutbildning. I tilläggsinformationen ska anges 
tidsperioden då den studerande har använt avgiftsfri inkvartering och fått därtill hörande måltider. 
 
 

Utbildning som handleder för examensutbildning och som ordnas i anslutning till gymnasieutbildning 
 

En anordnare av gymnasieutbildning behöver ett av undervisnings- och kulturministeriet beviljat 
anordnartillstånd för att ordna utbildning som handleder för examensutbildning. Utbildning som 
handleder för examensutbildning kan ordnas från och med 1.8.2022.  
 
Tiden för genomförande av utbildning som handleder för examensutbildning är högst ett år. 
Utbildningsanordnaren kan bevilja den studerande extra tid för slutförande av studierna på 
grund av sjukdom, skada eller av någon annan särskild orsak. Omfattningen av den utbildning 
som handleder för examensutbildning är 38 veckor. 
 
En utbildning som handleder för examensutbildning består av utbildningsdelar. Studerande ska 
ha möjlighet att under den handledande utbildningen genomföra studier som hör till 
gymnasiets lärokurs och avlägga delar av yrkesinriktade grundexamina och delområden som 
ingår i examensdelarna, höja vitsorden i avgångsbetyget för den grundläggande utbildningen 
och stärka sina kunskaper i finska eller svenska. Den studerande avlägger utifrån de 
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utbildningsdelar som ingår i utbildningsgrunderna en helhet som motsvarar den studerandes 
individuella mål och kunskapsbehov. Utbildningsanordnaren ansvarar för att den studerande 
har möjlighet till individuella val och utbildningsanordnaren ska vid behov i samarbete med 
andra utbildningsanordnarna eller med andra aktörer erbjuda den studerande möjlighet att 
genomföra de delar som ingår i utbildningsgrunderna. 

 
När utbildning som handleder för examensutbildning ordnas i samband med grundläggande 
utbildning eller yrkesutbildning och även gymnasiestudier, som bedöms i enlighet med 
lagstiftningen för gymnasieutbildning och grunderna för gymnasiets läroplan, ingår i studierna 
inom utbildningen som handleder för examensutbildning, skapas för den studerande en 
studierätt i gymnasiet för gymnasiets ämneslärokurs, vars finansieringsform är Finansierad på 
annat sätt. Studierätten för utbildning som handleder för examensutbildning skapas i detta fall 
av den anordnare av grundläggande utbildning eller yrkesutbildning till vars utbildning den 
studerande antagits som studerande inom utbildning som handleder för examensutbildning och 
inom den här utbildningen kan finansieringsformen vara Statsandelsfinansierad utbildning. 
 
 

Utbildning som handleder för examensutbildning och som ordnas som internatutbildning 
 

Priset per enhet för en anordnare av gymnasieutbildning som ordnar utbildning som handleder för 
examensutbildning höjs till följd av avgiftsfri inkvartering och därtill hörande extra måltider i 
anslutning till utbildning som ordnas som internatutbildning. I tilläggsinformationen för den 
studerandes studierätt ska man ange uppgifterna om avgiftsfri inkvartering jämte måltider i 
anslutning till utbildning som ordnas som internatutbildning. I tilläggsinformationen ska anges 
tidsperioden då den studerande har använt avgiftsfri inkvartering och fått därtill hörande måltider. 
 
 


