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GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING    
 

Med denna enkät samlas information om kostnader, inkomster och prestationen inom den 
grundläggande utbildningen och inom annan verksamhet i anslutning till den i de statliga sko-
lorna, i universitetens övningsskolor och hos de privata undervisningsanordnare som fått till-
stånd att anordna utbildningen. Också kostnadsuppgifterna gällande grundläggande utbild-
ning som ordnas i vuxengymnasier/på gymnasiers vuxenlinjer, i folkhögskolor och i utlands-
skolor ges på denna blankett. Kostnaderna för förskoleundervisning och gymnasieutbildning 
inkluderas inte i uppgifterna om den grundläggande utbildningen utan anmäls på egna blan-
ketter. 

 
Kostnaderna och inkomsterna anmäls som hela euro och prestationerna som hela tal. 
 
Kostnadsuppgifterna skall motsvara de uppgifter om elevantalen som getts på registreringsda-
gen 20.9, det vill säga medeltalen av registreringsdagarna i september under redovisningsåret 
och föregående år. Kostnaderna för 2021 delas med medeltalet av antalet elever som angetts 
för registreringsdagarna 20.9.2021 och 20.9.2020. 

  
 
Allmän avgränsning av kostnadsuppgifterna 
 

Kostnadsuppgifter delas in i Egentlig verksamhet (grundläggande utbildning) och Övrig verk-
samhet (t.ex. eftermiddagsverksamhet, dagvård, skolhälsovård, kuratorer, psykologer, simhal-
lar, idrottshallar, hyrning av lokaler och tjänster som anordnats för utomstående). 
 
I kostnadsuppgifterna för den grundläggande utbildningen inkluderas de bokföringsenliga 
bruttodriftskostnaderna för den grundläggande utbildningen och investeringskostnaderna för 
sådana anläggningsprojekt vilkas helhetskostnader beräknas underskrida det av statsrådet an-
givna minimibeloppet (FinF 1766/2009, 400 000 euro, utan moms). Lönekostnaderna anmäls 
dock som netto, personalersättningar avdragna. 
 
Kostnadsuppgifterna för den grundläggande utbildningen anmäls funktionsvis. Avlöningar och 
Övriga kostnader meddelas utan mervärdesskatt. De mervärdesskatter som funktionerna för-
orsakar meddelas separat i egen kolumn som utgifter. Inkomsterna anmäls inklusive mervär-
desskatt. 
 
Kostnader som motsvarar behovsprövade statsbidrag som beviljas enligt 44–45 § i finansie-
ringslagen (1705/2009) anmäls i kostnadsuppgifterna för den grundläggande utbildningen.  
 
I kostnaderna och inkomsterna för den verksamhet som hör till statsandelsgrunden får inte 
ingå kostnader eller inkomster för övningsundervisning eller utveckling av lärarutbildningen 
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vid universitetens övningsskolor (normalskolor). Kostnaderna och inkomsterna för övnings-
undervisning anmäls i punkten Övrig verksamhet. 

 
I kostnads- och inkomstuppgifterna för den övriga verksamheten anmäls också undervisnings- 
och andra tjänster som producerats som avgiftsbelagda tjänster, finansieringsutgifter och in-
komster samt inkomster och utgifter för medelanskaffning.  
 
Om avskrivningar och investeringar begärs uppgifter med tanke på en eventuell reformering 
av finansieringssystemet. 

 
Övriga avgränsningar 
 
Inköp av undervisningstjänster 
 

Till kostnadsuppgifter räknas köp av undervisningstjänster från andra än egna enheter för 
grundläggande utbildning, t.ex. då en i läroplanen inskriven kurs köps från en annan läroan-
stalt. Den undervisning som utbildningsanordnaren köper av andra, av de egna enheterna eller 
andra utbildningsanordnare, är alltså en kostnad som hör till köparens egentliga verksamhet 
men för försäljaren kostnader för den övriga verksamheten. 
 
Eftersom en utgift får räknas till kostnadsuppgifterna endast en gång, ska kostnader mellan de 
egna verksamhetsenheterna hänföras till enheten i fråga som utgiftsöverföringar. 
 
Interna tjänster kan räknas till kostnadsuppgifterna endast om kostnaderna bygger på faktisk 
användning av prestationerna. 
 

Gemensamma kostnader 
 

Gemensamma kostnader fördelas enligt huvudregeln i förhållande till elevantalen, undervis-
ningstimmarna eller det antal kvadratmeter som står till förfogande (t.ex. andelen av lönen åt 
en gemensam lärare eller annan personal eller av gemensamma utrymmen). 
 

Specificering av utgifts- och inkomstslag 
 
Egentlig verksamhet 
 

Kostnaderna som ingår i funktionerna anges enligt utgiftsslag i kolumner på blanketten: 
 

▪ Avlöningar 
▪ Övriga utgifter 
▪ Mervärdesskatt 
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Avlöningarna innehåller löner och arvoden, pensioner, pensionsavgifter och andra avlönings-
kostnader. Dessa skall motsvara undervisningsanordnarens avlöningskostnader för den grund-
läggande utbildningen. Lönekostnaderna meddelas som netto, personalersättningar av-
dragna. 
 
Övriga utgifter anges utan mervärdesskatt. 
 
I kolumnen Mervärdesskatt indelas mervärdesskatt som inkluderats i anskaffningspris för va-
ror och tjänster funktionsvis och enligt bokföringen. Indelningen enligt funktion kan också gö-
ras utgående från mervärdesskatteprocenterna. 
 
Inkomster för den egentliga verksamheten anmäls inklusive mervärdesskatt. 

 
Övrig verksamhet och investeringar 

 
Utgifterna och inkomsterna för den övriga verksamheten anmäls inklusive mervärdesskatt. In-
vesteringsutgifter anmäls utan mervärdesskatt och de mervärdesskatter som betalats för dem 
separat. Investeringsinkomsterna anmäls inklusive mervärdesskatter. 
 

 
Hur kostnaderna hänförs till olika funktioner 
 
Undervisning K010 
 

Undervisningen och kostnaderna för de därtill omedelbart hörande funktionerna (t.ex. stöd-
undervisning, klubb- och ungdomsklubbsarbete, handledning av undervisning, elevhandled-
ning, övervakning av hemuppgifter och handledning av elever i elevhem). 
 
Till undervisningsverksamheten hänförs de omedelbara lönerna inklusive de lagstadgade av-
gifterna samt pensioner, lärarnas personalutbildning, inköp av material och tjänster, underhåll 
och hyror för maskiner och inventarier, annan skolskjuts än den som sker mellan hemmet och 
skolan och övriga omedelbara kostnader för undervisningen. Den andel av lönen åt rektorer, 
biträdande rektorer, prorektorer och regionala rektorer som motsvarar undervisningsskyldig-
heten anmäls här och resten av avlöningen som kostnader för den inre förvaltningen. Löne-
kostnaderna för skolgångsbiträden ska inte anmälas här utan i punkten Övrig elevvård K039. 
 
Undervisningsverksamhetens andel av fastighetskostnaderna anmäls i punkt  
Underhåll av fastigheter. 
 
De totala kostnaderna för undervisning som ordnats för elever som omfattas av förlängd läro-
plikt anmäls separat endast i punkterna K070 Undervisning för elever med mycket svår utveckl-
ingsstörning som omfattas av förlängd läroplikt och K050 Undervisning för andra elever som 
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omfattas av förlängd läroplikt än sådana med mycket svår utvecklingsstörning. Även de totala 
kostnaderna för påbyggnadsundervisning, förberedande undervisning före den grundläg-
gande utbildningen och grundläggande utbildning för personer som passerat grundskoleål-
dern för barn och unga anmäls separat endast i punkterna K081 Påbyggnadsundervisning, 
K082 Förberedande undervisning före den grundläggande utbildningen och K083 Grundläg-
gande utbildning för vuxna (personer som passerat grundskoleåldern för barn och unga). 
 
Om en elev i påbyggnadsundervisning också beviljas tilläggsfinansiering som motsvarar till-
läggsfinansiering för förlängd läroplikt anmäls de totala kostnaderna för eleven i punkt K081 
Påbyggnadsundervisning. 
 

Inkvartering och skolskjuts K020 
 

Alla driftskostnader för elevhem till den del kostnaderna förorsakas av inkvartering av elever i 
den grundläggande utbildningen (t.ex. avlöningskostnader för personalen, inköp av material, 
hyror, övriga underhållskostnader för elevhemmet och utgifter i anslutning till inkvarteringen). 
Inte inkvarteringskostnader för gymnasieutbildning; den anmäls på gymnasieblanketten. Kost-
naderna för privat inkvartering av elever i den grundläggande utbildningen i sin helhet. 
 
Driftskostnader som har förorsakats undervisningsanordnaren för skolskjuts mellan hem och 
skola samt för understöd av skolskjuts och beledsagande. 
 
Kostnader för inkvartering och skolskjuts för grundläggande utbildning som ordnats för elever 
som omfattas av förlängd läroplikt anmäls separat endast i punkterna K070 Undervisning för 
elever med mycket svår utvecklingsstörning som omfattas av förlängd läroplikt och K050 
Undervisning för andra elever som omfattas av förlängd läroplikt än sådana med mycket svår 
utvecklingsstörning. Även kostnaderna för inkvartering och skolskjuts inom påbyggnadsunder-
visning, förberedande undervisning före den grundläggande utbildningen och grundläggande 
utbildning för personer som har passerat grundskoleåldern för barn och unga anmäls separat 
endast i punkterna K081 Påbyggnadsundervisning, K082 Förberedande undervisning före den 
grundläggande utbildningen och K083 Grundläggande utbildning för vuxna (personer som pas-
serat grundskoleåldern för barn och unga). 
 

Måltider K031 
 

Helhetskostnaderna för måltiderna för elever som deltagit i den grundläggande utbildningen 
(löner inklusive de lagstadgade avgifterna, livsmedel, inventarier, anordningar, transporter 
och övriga kostnader i anslutning till ordnandet av bespisningen), även måltidstjänster som 
köpts av utomstående. Inte kostnader för fastigheten; dessa kostnader anmäls i punkt Under-
håll av fastigheter. Till måltidskostnaderna får endast hänföras måltidskostnaderna för den 
grundläggande utbildningen (inte t.ex. för måltidskostnader för personal eller 
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ämnesstuderande, med undantag för den övervakande läraren). Till övriga delar anmäls kost-
naderna för måltider i punkten Övrig verksamhet. 
 
Kostnader för måltider i undervisning för elever som omfattas av förlängd läroplikt anmäls 
separat endast i punkterna K070 Undervisning för elever med mycket svår utvecklingsstörning 
som omfattas av förlängd läroplikt och K050 Undervisning för andra elever som omfattas av 
förlängd läroplikt än sådana med mycket svår utvecklingsstörning. Även kostnaderna för mål-
tider inom påbyggnadsundervisning, förberedande undervisning före den grundläggande ut-
bildningen och grundläggande utbildning för personer som har passerat grundskoleåldern för 
barn och unga anmäls separat i punkterna K081 Påbyggnadsundervisning, K082 Förberedande 
undervisning före den grundläggande utbildningen och K083 Grundläggande utbildning för 
vuxna (personer som passerat grundskoleåldern för barn och unga). 
 
Om matsalen erbjuder måltider även för elever i andra skolformer (t.ex. förskoleundervisning, 
gymnasieutbildning osv.) fördelas kostnaderna för måltiderna mellan de olika skolformerna i 
förhållande till antalen elever som deltar i måltiderna. I punkt K031 anmäls endast den grund-
läggande utbildningens andel av kostnaderna. 
 

Övrig elevvård K039 
 

Övrig elevvård med undantag av måltider, inkvartering och skolskjuts. Kostnader för övrig 
elevvård är t.ex. utgifter för elevvårdsgruppens verksamhet och för vård av elevolycksfall, 
olycksfallsförsäkringar för eleverna och elevtestningar. Lönerna till övrig elevvårdspersonal 
(t.ex. skolgångsbiträden vid annan undervisning än undervisning för elever som omfattas av 
förlängd läroplikt) inklusive de lagstadgade avgifterna. 
 
Till punkten Övrig elevvård får inte hänföras verksamhet som lyder under folkhälso- eller barn-
skyddslagen (såsom t.ex. kostnader för skolhälsovård, skolpsykolog och skolkurator). De an-
mäls på blanketten i punkten Övrig verksamhet. 
 
Kostnader för övrig elevvård i undervisning för elever som omfattas av förlängd läroplikt an-
mäls separat endast i punkterna K070 Undervisning för elever med mycket svår utvecklings-
störning som omfattas av förlängd läroplikt och K050 Undervisning för andra elever som om-
fattas av förlängd läroplikt än sådana med mycket svår utvecklingsstörning. Även kostnaderna 
för övrig elevvård inom påbyggnadsundervisning, förberedande undervisning före den grund-
läggande utbildningen och grundläggande utbildning för vuxna (personer som har passerat 
grundskoleåldern för barn och unga) anmäls separat i punkterna K081 Påbyggnadsundervis-
ning, K082 Förberedande undervisning före den grundläggande utbildningen och K083 Grund-
läggande utbildning för vuxna (personer som har passerat grundskoleåldern för barn och 
unga). 
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Intern förvaltning K061 
 

Kostnader för intern förvaltning som ordnandet av den grundläggande utbildningen omedel-
bart förorsakat undervisningsanordnaren, såsom löner inklusive de lagstadgade avgifterna, 
pensioner, inköp av material och tjänster, hyror för maskiner och inventarier, mötesarvodena 
för skolornas direktioner och övriga kostnader i anslutning till den interna förvaltningen som 
inte kan hänföras till andra funktionerna. Den andel av lönen åt rektorer, biträdande rektorer, 
prorektorer och regionala rektorer som motsvarar undervisningsskyldigheten anmäls i punk-
ten Undervisning K010 och resten av avlöningen som kostnader för den inre förvaltningen. 
 
Kostnader för intern förvaltning i undervisning för elever som omfattas av förlängd läroplikt 
anmäls separat endast i punkterna K070 Undervisning för elever med mycket svår utvecklings-
störning som omfattas av förlängd läroplikt och K050 Undervisning för andra elever som om-
fattas av förlängd läroplikt än sådana med mycket svår utvecklingsstörning. Även kostnaderna 
för intern förvaltning inom påbyggnadsundervisning, förberedande undervisning före den 
grundläggande utbildningen och grundläggande utbildning för vuxna (personer som har pas-
serat grundskoleåldern för barn och unga) anmäls separat i punkterna K081 Påbyggnadsun-
dervisning, K082 Förberedande undervisning före den grundläggande utbildningen och K083 
Grundläggande utbildning för vuxna (personer som har passerat grundskoleåldern för barn och 
unga). 

 
Underhåll av fastigheter 
Kapitalkostnadsdelen av interna hyror K120 
 

Kalkylerade avskrivningar och räntor samt övriga motsvarande kalkylerade kostnadsposter 
som ingår i de interna hyrorna eller i fastighetskostnader som fördelas anmäls här.  Resten av 
den interna hyran anmäls i punkten Övriga fastighetskostnader K062. 
 

Övriga underhållskostnader för fastigheterna K062 
 

Fastighetskostnaderna med undantag av elevhem och andelen av kostnader för elever som 
omfattas av förlängd läroplikt. Även med undantag av andelen av kostnader för påbyggnads-
undervisning, förberedande undervisning före den grundläggande utbildningen (förskole- och 
grundskoleåldern) och grundläggande utbildning för vuxna (personer som passerat grundsko-
leåldern). 
 
Fastighetspersonalens löner inklusive de lagstadgade avgifterna samt pensioner, inköp av 
material och tjänster, hyror och övriga kostnader i anslutning till fastigheternas skötsel och 
underhåll. Även underhållskostnader för tomt och gata som omedelbart tjänar fastigheterna. 
 
Om underhållet av fastigheterna har skötts centraliserat av en annan förvaltningsnämnd och 
man använder sig av intern debitering eller utgifterna fördelas, beaktas den fördelade posten 



 
  7 (12) 

 

IFYLLNADSANVISNING 

 
OPH-233-2022 
 
Kostnader, inkomster och prestationer år 2021 

 
 

 

 

OPETUSHALLITUS 
VALTIONOSUUDET 

Hakaniemenranta 6, PL 380 
00531 Helsinki 

puhelin 0295 331 000 
oph.fi 

 UTBILDNINGSSTYRELSEN 
STATSANDELAR 

Hagnäskajen 6, PB 380 
00531 Helsingfors 

telefon 0295 331 000 
oph.fi 

  valtionosuudet@oph.fi    valtionosuudet@oph.fi 

 

eller interna debiteringen i ovan nämnd omfattning i denna punkt utan kalkylerade räntor eller 
avskrivningar, som anmäls i punkten K120 Kapitalkostnadsdelen av interna hyror. 
 
Kostnadsandelen för lärar- och andra personalbostäder som inrymts i skolfastigheten samt 
bostäder och andra utrymmen som uthyrts till utomstående får inte räknas till fastighetskost-
naderna utan de anmäls i punkten Övrig verksamhet. Också kostnader för förvärv eller hyrning 
av markområden anmäls i punkten Övrig verksamhet. 
 

Små projekt K090 
 

I investeringarna ingår s.k. små projekt som underskrider det av statsrådet genom förordning 
angivna eurobeloppet (FinF 1766/2009, 26 §, 400 000 euro utan moms) och för vilka inte har 
erhållits särskilt statsunderstöd för anläggningsprojekt, alla kostnader för den grundläggande 
utbildningen under räkenskapsåret sammanlagt. 
 

Undervisning för elever med mycket svår utvecklingsstörning som omfattas av förlängd läroplikt K070 
 

De totala kostnader som har förorsakats undervisningsanordnaren av ordnande av grundläg-
gande utbildning för elever med mycket svår utvecklingsstörning som omfattas av förlängd 
läroplikt. Här anges inte kostnader för anordnande av elevrehabilitering. 
 
Till kostnader som förorsakats av undervisningen räknas kostnader för undervisning, inkvarte-
ring, skolskjuts, måltider, övrig elevvård, intern förvaltning i skola och underhåll av fastigheter. 
 
För elever med mycket svår utvecklingsstörning som omfattas av förlängd läroplikt i den 
grundläggande utbildningen som integrerats i annan undervisning eller verksamhet anges ge-
mensamma kostnaderna i förhållande till antalen elever samt särskilda kostnader för de grav-
ast utvecklingsstörda (t.ex. avlöning av skolgångsbiträde, skolskjuts mm.). 

 
Undervisning för andra elever som omfattas av förlängd läroplikt än sådana med mycket svår utvecklings-
störning K050 
 

Totala kostnader som har förorsakats undervisningsanordnare för grundläggande utbildning 
(11-årig läroplikt) för elever som omfattas av förlängd läroplikt än sådana med mycket svår 
utvecklingsstörning.  
 
För andra elever som omfattas av förlängd läroplikt än sådana med mycket svår utvecklings-
störning som integrerats i annan undervisning eller verksamhet anges gemensamma kostna-
derna i förhållande till antalen elever samt särskilda kostnader för de elever som omfattas av 
förlängd läroplikt (t.ex. avlöning av skolgångsbiträde, skolskjuts osv.). 
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Till kostnader som förorsakats av undervisningen räknas kostnader för undervisning, inkvarte-
ring, skolskjuts, måltider, övrig elevvård, intern förvaltning i skola och underhåll av fastigheter. 
 

Påbyggnadsundervisning K081 
 

Totala kostnader som har förorsakats utbildningsanordnare för påbyggnadsundervisning en-
ligt i lagen om grundläggande utbildning. Här anmäls också kostnaderna för elever i påbygg-
nadsundervisning som beviljas tilläggsfinansiering som motsvarar tilläggsfinansieringen för 
förlängd läroplikt. 
 
För elever i påbyggnadsundervisning som integrerats i annan undervisning eller verksamhet 
anges de gemensamma kostnaderna i förhållande till antalet elever. Också kostnader för ele-
ver i påbyggnadsundervisning som har haft förlängd läroplikt i den grundläggande utbild-
ningen ska anmälas i kostnaderna för påbyggnadsundervisningen. 
 
Till kostnader som orsakats av undervisningen räknas kostnader för undervisning, inkvartering, 
skolskjuts, måltider, övrig elevvård, skolans interna förvaltning och underhåll av fastigheter. 
 

Förberedande undervisning före den grundläggande utbildningen (förskole- och grundskoleåldern) K082 
 

Totala kostnader som har förorsakats utbildningsanordnare för förberedande undervisning 
före den grundläggande utbildningen för läropliktiga enligt 5 § i lagen om grundläggande ut-
bildning. 
 
För elever i förberedande undervisning som integrerats i annan undervisning eller verksamhet 
anges de gemensamma kostnaderna i förhållande till antalet elever samt övriga särskilda kost-
nader. 
 
Till kostnader som orsakats av undervisningen räknas kostnader för undervisning, inkvartering, 
skolskjuts, måltider, övrig elevvård, skolans interna förvaltning och underhåll av fastigheter. 
 

Grundläggande utbildning för vuxna (personer som passerat grundskoleåldern för barn och unga) K083 
 

Totala kostnader som har förorsakats utbildningsanordnare för grundläggande utbildning för 
personer som har passerat grundskoleåldern för barn och unga enligt 46 § i lagen om grund-
läggande utbildning. Här anmäls inte kostnaderna för kurser i enskilda läroämnen som ingår 
i ämnesundervisningen inom den grundläggande utbildningen. 
 
För personer som har passerat grundskoleåldern för barn och unga och som integrerats i an-
nan undervisning eller verksamhet anges de gemensamma kostnaderna i förhållande till anta-
let elever samt övriga särskilda kostnader. 
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Till kostnader som orsakats av undervisningen räknas kostnader för undervisning, inkvartering, 
skolskjuts, måltider, övrig elevvård, skolans interna förvaltning och underhåll av fastigheter. 

 
Egentlig verksamhet, inkomster 
 

Inkomsterna för den grundläggande utbildningens egentliga verksamhet frågas efter enligt 
samma indelning och noggrannhet som av de kommunala anordnarna av grundläggande ut-
bildning. 
 
Privata anordnare av grundläggande utbildning, övningsskolor vid universitet och grundskolor 
som upprätthålls av staten har inte nödvändigtvis inkomster att anmäla i varje inkomstpunkt 
av den egentliga verksamheten. 
 
I inkomsterna för den egentliga verksamheten ska inte anmälas via finansministeriet månatli-
gen erhållna hemkommunsersättningar för utbildningens driftskostnader och inte heller stat-
sandelsfinansiering enligt pris per enhet. Statliga skolor och universitetens övningsskolor an-
mäler inte basfinansiering som de fått på basis av statsbudgeten. 
 
I inkomsterna för egentliga verksamheten får inte heller anmälas finansiering som fåtts för i 
36 § finansieringslagen nämnt anläggningsprojekt som överskrider det eurobelopp som stats-
rådets har fastställt (totalkostnaderna minst 400 000 euro, FinF 1766/2009, 26 §), utan denna 
anmäls i investeringsinkomsterna. 
 
Inkomsterna för den egentliga verksamheten är till exempel understöd som undervisnings- 
och kulturministeriet samt Utbildningsstyrelsen beviljat, finansiering som fåtts av kommunen 
eller samkommunen, finansiering som utomstående, t.ex. företag, stiftelser, föreningar eller 
privatpersoner har gett samt avgifter som tas ut av eleverna. I inkomsterna ska emellertid inte 
anmälas av ministeriet för år 2021 beviljade understöd, som har betalats månatligen i sam-
band med den övriga finansieringen (Extra av prövning beroende understöd, undervisnings- 
och kulturministeriets beslut) 
 
Inkomsterna för den egentliga verksamheten anmäls specificerade enligt följande: 
 

▪ försäljningsinkomster 
▪ avgifter 
▪ understöd och bidrag 
▪ hyresinkomster, externa 
▪ hyresinkomster, interna 
▪ övriga inkomster 

 
Försäljningsinkomsterna specificeras enligt finansieringskälla enligt följande: finansiering av 
staten, finansiering av kommuner, finansiering av samkommuner, finansiering av övriga. 
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Försäljningsinkomsterna är inkomster för försäljning av anläggningstillgångar som hör till den 
egentliga verksamheten. I punkten antecknas till exempel inkomster för försäljning av använda 
inventarier eller apparater. Inkomster eller utgifter för försäljning och uthyrning av undervis-
nings- eller måltidstjänster antecknas inte här, utan i inkomsterna för den övriga verksam-
heten. 
 
I punkten Avgifter antecknas termins-/läsårs- eller kursavgifter som tagits ut av eleverna. I 
punkten antecknas också t.ex. materialavgifter, kopieringsavgifter och biblioteksavgifter som 
tagits ut av de egna grundskoleeleverna. 
 
Stödavgifter som föräldrarna betalat till skolans huvudman antecknas i punkten Övrig verk-
samhet/Inkomster sammanlagt, ifall avgifterna har karaktären av allmänna stödavgifter och 
de inte är riktade direkt till anordnandet av den grundläggande utbildningen. 
 
Understöden och bidragen är inkomstöverföringar, som inte är ersättningar för försäljning av 
prestationer. Erhållna understöd och bidrag specificeras i punkterna sysselsättningsunderstöd, 
övriga understöd och bidrag av staten, understöd och bidrag av kommuner och samkommu-
ner, understöd och bidrag av socialskyddfonder (bl.a. Fpa), av Europeiska Unionen och av öv-
riga. 
 
I punkten Övriga understöd och bidrag av staten antecknas t.ex. statlig finansiering, som har 
beviljats separat enligt lag. I punkten antecknas också av prövning beroende statsunderstöd 
som beviljats med stöd av 44 § i finansieringslagen (1705/2009) samt understöd som med stöd 
av 44 § beviljats för inledande och utveckling av verksamhet samt för försök eller specialupp-
gifter. I punkten Övriga understöd och bidrag av staten ska även antecknas extra understöd 
som med stöd av 45 § finansieringslagen (1705/2009) beviljats för modersmålsundervisning 
för elever och studerande med ett främmande modersmål, för undervisning i finska eller 
svenska som andraspråk eller för stödjande av annan undervisning för dem eller för undervis-
ning i samiska eller romani (Utbildningsstyrelsens meddelande OPH-299-2021). Också stats-
understöd som med stöd av 45 § i finansieringslagen beviljats utbildningsanordnare inom sa-
mernas hembygdsområde för undervisning på eller i samiska ska anmälas i punkten Övriga 
understöd och bidrag av staten. 
 
I punkten Understöd och bidrag av Europeiska Unionen antecknas understöd och bidrag som 
fåtts direkt från Europeiska Unionen samt EU-stöd som förmedlats av staten och motsvarande 
nationella finansieringsandel. 
 
Hyresinkomster är inte inkomster för den egentliga verksamheten. Hyresinkomsterna anteck-
nas i punkten Övrig verksamhet. 
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I punkten Övriga inkomster antecknas övriga inkomster för den egentliga verksamheten än de 
ovan nämnda. 
 

Övrig verksamhet 
 

Här anmäls utgifter och inkomster sammanlagt för övrig verksamhet än den grundläggande 
utbildningens egentliga verksamhet. Det kan vara fråga t.ex. om eftermiddagsverksamhet, 
daghemsverksamhet, resurscenterverksamhet eller produktion av avgiftsbelagda måltids-, in-
kvarterings- och andra tjänster åt utomstående, hyrning av bostäder och andra lokaler (t.ex. 
simhallar, idrottshallar) finansieringsutgifter och inkomster samt utgifter och inkomster för 
medelanskaffning. Också kostnader för hälsovårdare, skolkuratorer och skolpsykologer. 
 

Avskrivningar K90 
 

Avskrivningarna specificeras i avskrivningar för investeringar som hör till den egentliga verk-
samheten och avskrivningar för investeringar som hör till den övriga verksamheten. 
 

Investeringar 
 

Utgifterna och inkomsterna i anslutning till investeringarna specificeras i investeringar som 
hör till den egentliga verksamheten och investeringar som hör till den övriga verksamheten. 
 
Investeringarna anmäls utan mervärdesskatt och andelen mervärdesskatt som ingår i investe-
ringsutgifterna separat. 
 
I punkten investeringar som hör till den egentliga verksamheten anmäls de sammanlagda in-
vesteringsutgifterna (inkl. små projekt) enligt bokföringen år 2021 som ansluter sig till anord-
nandet av den grundläggande utbildningen. Investeringsutgifterna är kostnader för maskiner, 
inventarier, byggande och renovering till den del som de behandlas som investeringsutgifter i 
bokföringen. Investeringarna anmäls före avdrag för räkenskapsårets avskrivningar. 
 
I punkten investeringsutgifter för den övriga verksamheten anmäls t.ex. investeringsutgifter 
för allaktivitetslokal, idrottshall eller t.ex. simhall som används i annan verksamhet än inom 
den grundläggande utbildningen.  
 
I punkten investeringsinkomster antecknas understöd och andra inkomster av staten, kom-
muner och andra aktörer. 
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Prestationer 
 
Antal undervisningstimmar år 2021 
 
Egentlig verksamhet S200L001 
 

Det faktiska antal undervisningstimmar i den grundläggande utbildningen som hållits under 
kalenderåret 2021, d.v.s. vårterminen 2021 och höstterminen 2021 tillsammans, exklusive 
undervisningstimmar som hör till den övriga verksamheten (ej årsveckotimmar). 

 
Med undervisningstimmar avses närundervisningsavsnitt omfattande 45 – 60 minuter (närun-
dervisningsavsnitt som omfattar mindre än 45 minuter, t.ex. stödundervisning, sammanslås 
till undervisningstimmar om 45 minuter). 
 
I undervisningstimmarna inräknas stödundervisning och specialundervisning samt klasstim-
mar som studiehandledaren har hållit enligt arbetsordningen, men inte sådana specialuppgif-
ter för lärarna som inte innefattar kontakt med eleverna (skötsel av AV-läromedel, biblioteks-
timmar, demonstrationstimmar, övervakning), inte heller klubbtimmar. 
 

-varav stödundervisningstimmar, antal år 2021 (S210L001) 
 
Av undervisningstimmarnas totala antal anmäls här antalet stödundervisningstimmar som hål-
lits under kalenderåret 2021. 
 
Enligt 16 § i lagen om grundläggande utbildning (628/1998, ändring 642/2010) har elever som 
tillfälligt blivit efter i studierna eller annars behöver kortvarigt stöd för inlärning rätt att få 
stödundervisning. 
 
Enligt grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen ges stödundervisning an-
tingen i enlighet med elevens arbetsordning under sådana lektioner som stödbehovet gäller 
eller utanför lektionstid. Stödundervisningen kan ges som parallellundervisning I elevens van-
liga undervisningsgrupp, i smågrupper eller helt individuellt. 

 
Undervisningstimmar som har sålts till utomstående S200L015 
 

Antalet undervisningstimmar som har sålts till utomstående. Inte verksamhetstimmar för den 
övriga verksamheten (t.ex. timmar inom morgon- och eftermiddagsverksamhet, klubbverk-
samhet). 

 


