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GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 

 
Verksamhetsuppgifter inom undervisnings- och kulturverksamhet 
 

Med denna enkät samlas kommunernas och samkommunernas verksamhetsinformation för 

beräkningen av ekonomiuppgifterna enligt statsandelssystemet. Av undervisnings- och kul-

turverksamheten specificeras följande verksamhetsuppgifter på hela kommunens och sam-

kommunens nivå (inkl. affärsverk). 

 

Antal undervisningstimmar år 2021 
 

Antalet undervisningstimmar inom den grundläggande utbildningen under statistikåret (= 

kalenderåret). Som undervisningstimme räknas kontaktundervisning som omfattar 45–60 

minuter (undervisningspass som är kortare än 45 minuter räknas ihop till 45 minuters under-

visningstimmar). 

Till undervisningstimmarna räknas också: stödundervisning, specialundervisning (på deltid 

och i klassrum), timmar i klassrum som elevhandledare hållit enligt arbetsordningen, förbe-

redande undervisning för invandrare före grundläggande utbildning samt påbyggnadsunder-

visning. 

Till undervisningstimmarna räknas inte: sådana särskilda uppgifter för lärare där läraren inte 

har direkt kontakt med eleverna (skötsel av AV-utrustning, bibliotekstimmar, demonstrat-

ionstimmar, övervakning), klubbtimmar eller ledda timmar i morgon- och eftermiddagsverk-

samhet. 

Undervisningstimmarna ska motsvara de timmar som anmälts för eleverna i elevstatistiken 

20.9. 

- av undervisningstimmarna inom den grundläggande utbildningen: antal stödundervisningstim-

mar år 2021 
 

Antalet stödundervisningstimmar som ingår i den grundläggande utbildningen. Enligt 16 § i 

lagen om grundläggande utbildning (628/1998, ändrad 642/2010) har elever som tillfälligt 

blivit efter i studierna eller annars behöver kortvarigt stöd för lärandet rätt att få stödunder-

visning. 
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Enligt grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen ges stödundervisning 

antingen under de lektioner i läroämnet där eleven behöver stödundervisning och som ele-

ven har enligt arbetsordningen, eller utanför lektionerna. Stödundervisning kan ges som 

kompanjonundervisning inom den ordinarie undervisningsgruppen, i en smågrupp eller helt 

individuellt. 

Antal undervisningsdagar inom sjukhusundervisningen under kalenderåret 2021 
 

Utbildningsanordnare som anordnar grundläggande utbildningen på sjukhus eller vid någon 

annan verksamhetsenhet för specialiserad sjukvård anger som antal undervisningsdagar 

inom sjukhusundervisningen endast de dagar då en elev har fått grundläggande utbildningen 

på sjukhuset eller vid en annan verksamhetsenhet för specialiserad sjukvård.  

Om kommunen anger undervisningsdagar inom sjukhusundervisning ska den ha kostnader 

för sjukhusundervisning inom verksamheten för sjukhusundervisning och vara anordnare av 

sjukhusundervisningen. I fråga om betalningsandelar till någon annan utbildningsanordnare 

anges inga undervisningsdagar. 


