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GYMNASIEUTBILDNING 
 

Med denna enkät samlas information om kostnader, inkomster och prestationer i de 
statliga skolorna och i universitetens övningsskolor samt hos de privata 
utbildningsanordnare som har fått tillstånd att anordna gymnasieutbildning. De 
kommunala anordnarna av gymnasieutbildning ska i denna uppgiftsinsamling som 
Utbildningsstyrelsen genomför anmäla antalet undervisningstimmar inom 
gymnasieutbildning. Ekonomiuppgifterna för kommunala anordnare av 
gymnasieutbildning samlas in i Statskontorets informationstjänst för 
kommunekonomi. 
 
Uppgifter om gymnasieutbildning vid universitetens övningsskolor ska anmälas per 
universitet och inte längre per läroanstalt. Sådana universitet som har två läroanstalter 
som ordnar gymnasieutbildning ska på blanketten anmäla läroanstalternas 
sammanlagda kostnads-, inkomst- och prestationsuppgifter. Steinerskolor med 
tillstånd att ordna gymnasieutbildning av undervisnings- och kulturministeriet 
inkluderar i sina uppgifter information om alla sina verksamhetspunkter i olika 
kommuner. Också uppgifter för gymnasieutbildning som ordnas i folkhögskolor och för 
utlandsskola anmäls på denna blankett. 

 
Kostnader för grundläggande utbildning som ett vuxengymnasium ordnat anmäls inte 
på denna blankett, utan på blanketten för grundläggande utbildning. 
 
Kostnads- och inkomstuppgifterna för den till statsandelsgrunden hörande 
verksamheten ska motsvara prestationsuppgifterna för statsandelsfinansierad 
gymnasieutbildning som överförts från utbildningsanordnarens 
register/studieadministrativa system till informationsresursen Koski: uppgifter från 
registreringsdagarna (20.1.2021 och 20.9.2021) som gäller studerandeantal och andra 
prestationsuppgifter som behövs för att beräkna statsandelsfinansieringen. 

 
Kostnaderna och inkomsterna uppges som hela euro och prestationerna som hela tal. 

 

Allmän avgränsning av statsandelsgrunden 
 

Kostnadsuppgifterna bildas av kostnader som hör till statsandelsgrunden enligt 
funktion och kostnader som inte hör till statsandelsgrunden. 
 
I statsandelsgrunden innefattas de bokföringsenliga bruttodriftskostnaderna för 
gymnasieutbildningen och investeringskostnader, om projektets totala kostnader utan 
mervärdesskatt understiger 400 000 euro och projektet inte har beviljats separat 
statsunderstöd för anläggningsprojekt. Statsandelsgrunden innefattar också alla 
anskaffningskostnader utan en övre eurogräns för läromedel och redskap som 
erbjudits avgiftsfritt för de studerande i enlighet med läropliktslagen.  
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Lönekostnaderna meddelas som netto, personalersättningar avdragna. 
 
Kostnader som motsvarar de extra statsunderstöd som beviljats med stöd av 44 § i 
finansieringslagen (1705/2009) liksom även kostnader som motsvarar de understöd 
som med stöd av 44 § beviljats för inledande och utveckling av verksamhet samt för 
försök eller specialuppgifter, anmäls i statsandelsgrunden. När det genomsnittliga 
priset per enhet räknas ut avdrar undervisnings- och kulturministeriet av de 
riksomfattande driftskostnaderna för gymnasieutbildningen ett belopp som motsvarar 
de statsunderstöd som med stöd av 44 § har beviljats utbildningsanordnarna för 
gymnasieutbildningen (FinL  31 § 3 mom.). 
 
I kostnaderna och inkomsterna för den verksamhet som hör till statsandelsgrunden får 
inte ingå kostnader eller inkomster för övningsundervisning eller utveckling av 
lärarutbildningen vid universitetens övningsskolor (normalskolor). Kostnaderna och 
inkomsterna för övningsundervisning anmäls i punkten Övrig verksamhet som inte hör 
till statsandelsgrunden. 
 
Från och med år 2021 innefattar statsandelsgrunden i enlighet med 24 § 1 mom. i 
lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet också kostnader som 
uppkommer för anordnaren av gymnasieutbildning i samband med uppgifter som 
föreskrivs i läropliktslagen (1214/2020). 
 

I de kostnader som räknas till statsandelsgrunden får inte inräknas de i 31 § i lagen om 
finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet nämnda kostnader som skall 
lämnas obeaktade då priserna per enhet räknas ut. 

 

Särskilda avgränsningar av statsandelsgrunden 
 

1. Avgränsningar enligt 31 § i finansieringslagen  
 

Anläggningsprojekt och förvärv eller hyrning av markområden 
 

Till statsandelsgrunden räknas inte kostnader för anläggningsprojekt eller för förvärv 
eller hyrning av markområden. 

 
Med anläggningsprojekt avses byggande, förvärv, grundlig reparation eller 
motsvarande åtgärder i fråga om lokaler som bildar en funktionell helhet samt 
anskaffning av lös egendom i samband med sådana åtgärder, om åtgärdens beräknade 
totalkostnader uppgår till minst 400 000 euro (utan mervärdesskatt).  
 
Så kallade små projekt, vars totala kostnader understiger ovan nämnda eurobelopp 
och för vilka inte har erhållits särskilt statsunderstöd för anläggningsprojekt, räknas till 
kostnadsgrunden. Kostnadsgrunden för statsandelsfinansiering innefattar också alla 
anskaffningskostnader utan en övre eurogräns för läromedel och redskap som 
erbjudits avgiftsfritt för de studerande i enlighet med läropliktslagen. 

 
Ordnandet av skolskjuts för studerande 
 

I kostnaderna som ingår i statsandelsgrunden räknas inte kostnader som uppkommit 
för att ordna skolskjuts för de studerande, med undantag av reseersättning som avses 
i 21 § i läropliktslagen. 
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Finansieringskostnader 
 

Kostnader för skötsel av lån och kalkylerade eller inre räntor räknas inte till 
statsandelsgrunden. 

 

Avskrivningar och räntor på anläggningstillgångarna 
 

Avskrivningar och räntor på utbildningsanordnarens anläggningstillgångar räknas inte 
till statsandelsgrunden, liksom inte heller avskrivningar och räntor som ingår i de 
interna hyrorna. 
 

Övrig verksamhet som berättigar till statsfinansiering 
 

Kostnader för vilka beviljas separat statsfinansiering som stöder sig på lag räknas inte 
till statsandelsgrunden. I fråga om personer som anställts med sysselsättningsanslag 
kan nettoutgifterna ändå räknas till kostnadsgrunden.  
 

Kostnader som motsvarar statsunderstöd som beviljats med stöd av 45 § i 
finansieringslagen räknas inte till statsandelsgrunden. I kostnadsuppgifterna ska 
således inte anmälas kostnader för modersmålsundervisning som med särskilt 
statsunderstöd ordnats för studerande med ett främmande modersmål, för 
undervisning i finska eller svenska som andraspråk eller för stödjande av annan 
undervisning för dem och inte heller för undervisning i samiska eller romani. Inte 
heller kostnader som motsvarar statsunderstöd som med stöd av 45 § i 
finansieringslagen beviljats utbildningsanordnare inom samernas hembygdsområde 
för undervisning på eller i samiska ska anmälas. 
 

Driftskostnader för vilka har beviljats finansiering ur Europeiska gemenskapernas budget 
 

Driftskostnader för vilka fås finansiering ur Europeiska gemenskapernas budget får 
räknas till de driftskostnader som hör till statsandelsgrunden endast till den del som 
finansieringen ur Europeiska gemenskaperna budget och motsvarande särskilda 
finansiering enligt statsbudgeten inte täcker dessa kostnader. 

 

Avgiftsbelagd service 
 

Kostnader för avgiftsbelagd service som utbildningsanordnaren ordnat anmäls inte i 
statsandelsgrunden. I den avgiftsbelagda servicen tar utbildningsanordnaren ut 
avgifter för utbildning och andra tjänster som han sålt till utomstående köpare, t.ex. 
till andra utbildningsanordnare, offentliga samfund eller privata samfund eller 
stiftelser. Avgiftsbelagd service är t.ex. måltidstjänster som utbildningsanordnaren sålt 
samt avgiftsbelagda måltider för personalen och undervisningstjänster som sålts till 
den primära utbildningsanordnaren. Med den primära utbildningsanordnaren avses 
den läroanstalt till vilken den studerande har antagits för att avlägga examen och som 
är berättigad till statsandel. 

 
Förvaltningskostnader 
 

Endast kostnader som ordnandet av gymnasieutbildningen omedelbart förorsakat i 
form av förvaltningskostnader och utgifter för skolans direktion kan räknas till 
statsandelsgrunden. 
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Mervärdesskatt 
 

Till statsandelsgrunden hänförs inte mervärdesskatt som ingår i anskaffningspriset för 
varor och tjänster. För privata utbildningsanordnare beaktas dock mervärdesskatten 
som höjning av priserna per enhet (FinL 32 §). 

 

2. Övriga särskilda avgränsningar 
 

Inköp av utbildningstjänster 
 

Till statsandelsgrunden räknas köp av utbildningstjänster från andra, till exempel köp 
av utbildning av en annan gymnasieutbildningsanordnare eller av en 
yrkesutbildningsanordnare. Den undervisning utbildningsanordnaren köper av andra 
läroanstalter (av egna verksamhetsenheter eller av andra utbildningsanordnare) är 
alltså en kostnad som hör till köparens kostnadsgrund, men för försäljaren 
avgiftsbelagd service. 

 
Eftersom en utgift får räknas till statsandelsgrunden endast en gång, skall kostnader 
mellan de egna verksamhetsenheterna hänföras till de ifrågavarande enheterna som 
utgiftsöverföringar. 

 
Interna tjänster kan räknas till statsandelsgrunden endast om kostnadsfördelningen 
bygger på den faktiska användningen av prestationerna. 

 
 
Gemensamma kostnader 
 

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

 
 

Utgifter för den verksamhet som hör till statsandelsgrunden 
 

De kostnader som hör till statsandelsgrunden specificeras funktionsvis. Dessutom 
specificeras de funktionsvisa kostnaderna i lönekostnader och övriga kostnader, som 
anmäls utan mervärdesskatt. Mervärdesskatterna anmäls enligt funktion i en egen 
kolumn. 

 
Avlöningarna innehåller löner och arvoden, pensioner, pensionsavgifter och andra 
avlöningskostnader. Dessa skall motsvara utbildningsanordnarens avlöningskostnader 
för gymnasieutbildningen. Lönekostnaderna meddelas som netto, 
personalersättningar avdragna. 
 
I kolumnen mervärdesskatt indelas mervärdeskatt som inkluderats i anskaffningspriset 
för varor och tjänster funktionsvis och enligt bokföring. Indelningen enligt funktion kan 
göras också utgående från mervärdesskatteprocenterna. 
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Undervisning K010 
 

Gymnasieutbildningens egentliga undervisningsverksamhet och handledning av de 
studerande. I kostnaderna för undervisningen ingår utbildningsanordnarens 
omedelbara löner och lagstadgade personbikostnader för gymnasieutbildningens 
undervisningsverksamhet och handledning av studerande samt pensioner, lärarnas 
personalutbildning, inköp av material och tjänster, underhåll och hyror för maskiner 
och inventarier, övriga skjutsningar av studerandena än sådana mellan hemmet och 
skolan och övriga omedelbara kostnader för undervisningen. I kostnaderna för 
undervisningen ingår också inkvarterings- och resekostnader i samband med 
personalutbildning för undervisningspersonalen samt kostnader för studieresor för 
studerande. Den andel av lönen åt rektorer, biträdande rektorer, prorektorer och 
regionala rektorer som motsvarar undervisningsskyldigheten anmäls här och resten av 
avlöningen som kostnader för den inre förvaltningen. 
 
I den här punkten anmäls inte kostnader för läromedel och redskap som erbjudits de 
studerande. 

 
Undervisningsverksamhetens andel av fastighetskostnaderna uppges i punkt Övriga 
underhållskostnader för fastigheterna. 
 

Läromedel och redskap K015 
 

I punkten anmäls alla sådana kostnader för läromedel och redskap som erbjudits de 
studerande och som i bokföringen angetts som utgifter för driftsekonomi (inte 
investeringar).  
 
Enligt läropliktslagen är läromedel samt arbetsredskap, arbetsdräkter och 
arbetsmaterial som behövs vid undervisningen avgiftsfria för den studerande.  
Avgiftsfria är dock inte musikinstrument, idrottsredskap eller andra motsvarande 
redskap och tillbehör som behövs i utbildningar som betonar särskilda intressen och 
som är avsedda för den studerandes personliga bruk och kan användas också utanför 
undervisningen. 
 
I punkten anmäls kostnaderna för läromedel och redskap som erbjudits de studerande 
också i frågan om studerande som enligt läropliktslagen inte har rätt till avgiftsfri 
utbildning. 

 
Inkvartering K020 
 

Kostnader för inkvartering som erbjudits de studerande inom gymnasieutbildning.  
Också kostnaderna för inkvartering av gymnasiestuderandena i grundskolas elevhem. I 
inkvarteringskostnaderna ska inte anmälas kostnader för måltider som serverats i 
samband med inkvarteringen. 
 
Inkvarteringskostnaderna innefattar också inkvarteringskostnader som betalats för 
läropliktiga enligt 19 och 20 § i läropliktslagen. 
 
En läropliktig har i enlighet med läropliktslagen rätt till inkvarteringsersättning om 
färdvägen från den läropliktigas hem till närmaste gymnasium, där 
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undervisningsspråket är det samma (finska/svenska) som den läropliktiga avlagt den 
grundläggande utbildningen på, är mer än 100 kilometer och den studerande studerar 
vid gymnasiet som är närmast den läropliktigas hem eller som annars snabbast kan nås 
med kollektivtrafik eller något annat lämpligt färdsätt. En förutsättning för 
reseersättning är också att den läropliktiga inte har möjlighet att bo vid läroanstaltens 
avgiftsfria internatboende. 
 
Läropliktiga som studerar i utbildning som handleder för examensutbildning (Hux) är 
också berättigade till reseersättning enligt ovan nämnda förutsättningar (minst 100 
kilometers avstånd till närmaste läroanstalt som ordnar Hux-utbildning). 
 
Om den läropliktiga utnyttjar rätten att fritt söka till en studieplats och söker sig till en 
läroanstalt som ligger på längre avstånd, till exempel ett gymnasium med en särskild 
utbildningsuppgift, har den läropliktiga inte rätt till inkvarterings- och reseersättning. 
 

Skolskjuts K025 
 
I skolskjutskostnaderna ingår inte kostnader som uppkommer för att ordna skolskjuts 
för de studerandes dagliga resor till och från läroanstalten. 
 
I punkten anmäls reseersättning som betalats enligt 21 § i läropliktslagen. 
 
Enligt 21 § i läropliktslagen har en läropliktig rätt till reseersättning, om han eller hon 
får inkvarteringsersättning. Rätt till reseersättning har också en läropliktig som bor i 
ett avgiftsfritt internatboende, om han eller hon uppfyller de andra förutsättningarna 
för beviljande av inkvarteringsersättning, men inte har rätt att bo i internatboendet på 
veckoslut. 
 
Som reseersättning ersätts kostnaderna för resor mellan den läropliktigas hem och 
bostaden under studietiden i samband med veckoslut och lov.  
 
Reseersättning beviljas inte, om den läropliktiga får stöd för kostnader för 
motsvarande resor med stöd av någon annan lag. 

 
 
Måltider K031 

 
Till måltidskostnaderna får räknas måltidskostnader för studerande som avlägger hela 
lärokursen inom gymnasieutbildning för unga, måltidskostnader för läropliktiga 
studerande även inom gymnasieutbildning för vuxna samt måltidskostnader för 
studerande som avlägger hela gymnasiets lärokurs och som deltar i 
gymnasieutbildning som enligt undervisnings- och kulturministeriets anordnartillstånd 
har ordnats som internatutbildning. Förutnämnda studerandegrupper har rätt till en 
avgiftsfri måltid de arbetsdagar då läroplanen kräver att den studerande är 
närvarande på en utbildningsplats som utbildningsanordnaren anvisar. Vid utbildning 
som ordnas som internatutbildning har den studerande dessutom dagligen rätt till 
andra, tillräckliga måltider. 
 
Till måltidskostnaderna får räknas de totala kostnaderna för måltider; lönerna 
inklusive de lagstadgade avgifterna, livsmedel, inventarier, anordningar, skjutsningar 
och övriga kostnader i anslutning till ordnandet av bespisningen. Även bespisning som 
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ordnats som köptjänst. Inte kostnader för fastigheten; dessa kostnader anmäls i 
punkt Övriga underhållskostnader för fastigheterna. 
 
Om matsalen erbjuder måltider även för studerande i andra skolformer (t.ex. 
yrkesutbildning osv.) fördelas kostnaderna för måltiderna mellan de olika 
skolformerna i förhållande till antalen studerande som deltar i måltiderna.  

 
Kostnaderna för måltider för studerande som deltar i gymnasieutbildning för vuxna 
(bortsett från utbildning i internatform och läropliktiga), ämnesstuderande, för 
utomstående matgäster och för personal anmäls i punkten Övrig avgiftsbelagd service. 

 
Övrig studerandevård K039 
 

Övrig studerandevård med undantag av inkvartering och måltider. Till kostnaderna för 
den övriga studerandevården hör till exempel utgifter för studerandevårdsgruppens 
verksamhet och för vård av studerandeolycksfall, olycksfallsförsäkringspremier för de 
studerande och testningar av de studerande. 

 
Till den övriga studerandevården får inte ingå verksamhet inom individuellt inriktad 
elevhälsa som lyder under lagen om elev- och studerandevård (t.ex. kostnader för 
skolhälsovård, skolpsykolog och skolkurator). De anmäls i punkten Övrig verksamhet 
som inte hör till statsandelsgrunden. 

 
Intern förvaltning K061 
 

Kostnader som omedelbart förorsakats av ordnandet av gymnasieutbildningen, såsom 
löner för den inre förvaltningen inklusive de lagstadgade avgifterna, pensioner, inköp 
av material och tjänster, hyror för maskiner och inventarier, direktionens 
mötesarvoden och övriga kostnader i anslutning till den interna förvaltningen som inte 
kan hänföras till funktionerna ovan. Den andel av lönen åt rektorer, biträdande 
rektorer, prorektorer och regionala rektorer som motsvarar undervisningsskyldigheten 
anmäls i punkten undervisning K010 och resten av avlöningen som kostnader för den 
inre förvaltningen.  
 
Till statsandelsgrunden räknas inte sådana förvaltningskostnader enligt 31 § 
finansieringslagen som inte omedelbart förorsakas av ordnandet av 
gymnasieutbildningen.  

 
 
Underhåll av fastigheter 
 

Kapitalkostnadsdelen av interna hyror K120 
 

Av fastigheternas underhållskostnader specificeras kapitalkostnader som ingår i de 
interna hyrorna såsom planenliga avskrivningar, kalkylerade avskrivningar och räntor 
samt övriga kalkylerade kostnadsposter. 
 
En kapitalkostnad som ingår i en intern hyra hör inte till statsandelsgrunden. Uppgiften 
anmäls emellertid här och inte i punkten Övrig verksamhet som inte hör till 
statsandelsgrunden. 



 8 
 

Övriga underhållskostnader för fastigheterna K062 
 

Fastighetskostnaderna med undantag av studerandehem. Även underhållskostnader 
för tomt och gata som omedelbart tjänar fastigheterna. Fastighetspersonalens löner 
inklusive de lagstadgade avgifterna samt pensioner, inköp av material och tjänster, 
hyror och övriga kostnader i anslutning till fastigheternas skötsel och underhåll. 

 
Om underhållet av fastigheterna har skötts centraliserat av en annan 
förvaltningsnämnd och kostnaderna fördelas, beaktas den fördelade posten i ovan 
nämnd omfattning i denna punkt utan kalkylerade räntor eller avskrivningar vilka 
anmäls i 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 
fastighetskostnaderna utan de antecknas i punkten Övrig avgiftsbelagd service, ifall 
som avgift (ersättning) för användning av bostaden eller lokalen tas ut minst en andel 
som motsvarar kostnaderna. I annat fall anmäls kostnaderna i punkten Övrig 
verksamhet som inte hör till statsandelsgrunden. 

 
Små projekt K090 
 

I investeringarna ingår s.k. små projekt som utan mervärdesskatt underskrider          
400 000 euro och för vilka inte har erhållits särskilt statsunderstöd som betalas för 
anläggningsprojekt, alla kostnader sammanlagt för gymnasieutbildningen under 
räkenskapsåret. 
 
Alla anskaffningskostnader utan en övre eurogräns för läromedel och redskap som i 
enlighet med läropliktslagen erbjudits avgiftsfritt för de studerande och som ingår i 
investeringarna ska i denna punkt anmälas som små projekt. 
 

Utgifter sammanlagt K100 
 

 Sammanlagt punkterna K010+K015+K020+K025+K031+K039+K061+K120+K062+K090 
 
 

- varav kostnader för utbildning som förbereder invandrare och personer med ett främmande språk 
som modersmål för gymnasieutbildning K101 

 
Av de ovannämnda funktionsvisa kostnader för gymnasieutbildning som hör till 
statsandelsgrunden specificeras här kostnaderna för utbildning som förbereder 
invandrare och personer med ett främmande språk som modersmål för 
gymnasieutbildning. Här anmäls inte kapitalkostnader som ingår i interna hyror. Om 
kostnaderna för förberedande utbildning inte direkt kan specificeras från de övriga 
kostnaderna för gymnasieutbildning kan den förberedande utbildningens andel av 
kostnaderna enligt funktion (t.ex. fastighetskostnader eller kostnader för intern 
förvaltning) räknas t.ex. utifrån antalet studerande i förberedande utbildning i 
förhållande till antalet studerande i gymnasieutbildning eller på motsvarande sätt 
utifrån undervisningstimmarnas relativa andel. 
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Inkomster för statsandelsverksamheten (inkl. moms) 
 

Privata anordnare av gymnasieutbildning, övningsskolor vid universitet och gymnasier 
som upprätthålls av staten har inte nödvändigtvis inkomster att anmäla i varje punkt 
av inkomsterna för statsandelsverksamheten. 
 
I inkomsterna för statsandelsverksamheten ska inte anmälas statsandelsfinansiering 
för driftskostnaderna som bygger på priset per enhet och inte heller basfinansiering 
som på basis av statens budget delats ut till de statliga skolorna och universitetens 
övningsskolor. 
 
I inkomsterna för statsandelsverksamheten får inte heller anmälas finansiering som 
fåtts för anläggningsprojekt, vars totala kostnader utan mervärdesskatt är minst 
400 000 euro, utan då anmäls finansieringen bland investeringsinkomsterna. 
 
Inkomster för statsandelsverksamheten 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 de egna 
studerandena. 
 
Inkomsterna för statsandelsverksamheten anmäls inklusive mervärdesskatt. 
 
Inkomsterna för statsandelsverksamheten 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. 
 
Försäljningsinkomsterna är inkomster för försäljning av anläggningstillgångar som hör 
till statsandelsverksamheten. I punkten antecknas till exempel inkomster för 
försäljning av använda inventarier eller apparater. Inkomster för försäljning och 
uthyrning av utbildnings- eller måltidstjänster antecknas inte här, utan i inkomsterna 
för försäljning av utbildningstjänster eller i den övriga avgiftsbelagda servicen. 
 
I punkten Avgifter antecknas termins-/läsårs- eller kursavgifter som tagits ut av de 
egna studerandena. I punkten antecknas också t.ex. materialavgifter, 
kopieringsavgifter och biblioteksavgifter som tagits ut av de egna studerandena. 
 
Stödavgifter som föräldrarna betalat till skolans huvudman antecknas i punkten 
Utgifter och inkomster för verksamhet som inte hör till statsandelsgrunden/Inkomster 
för övrig verksamhet som inte hör till statsandelsgrunden, ifall avgifterna har 
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karaktären av allmänna stödavgifter och de inte är riktade direkt till anordnandet av 
gymnasieutbildningen. 
 
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 samkommuner, understöd och bidrag av socialskyddsfonder (bl.a. 
Fpa), av Europeiska unionen och av övriga. 
 
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 
extra statsunderstöd som beviljats med stöd av 44 § i finansieringslagen samt 
understöd som med stöd av 44 § beviljats för inledande och utveckling av verksamhet 
samt för försök eller specialuppgifter. I punkten Övriga understöd och bidrag av staten 
ska även antecknas understöd som beviljats med stöd av 45 § i finansieringslagen för 
modersmålsundervisning för studerande med ett främmande modersmål, för 
undervisning i finska eller svenska som andraspråk eller för stödjande av annan 
undervisning för dem eller för undervisning i samiska eller romani. Också 
statsunderstöd som med stöd av 45 § i finansieringslagen beviljats 
utbildningsanordnare inom samernas 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 från Europeiska unionen och också motsvarande nationella 
finansieringsandel. 
 
Hyresinkomster är inte inkomster för statsandelsverksamheten. Hyresinkomsterna 
antecknas i punkten Övrig avgiftsbelagd service. 
 
I punkten Övriga inkomster antecknas övriga inkomster för statsandelsverksamheten 
än de ovan nämnda. 
 
 

Utgifter och inkomster för verksamhet som inte hör till statsandelsgrunden 
 

Försäljning av utbildningstjänster K192 
 

I utgifterna och inkomsterna för försäljning av utbildningstjänster anmäls utgifter och 
inkomster för försäljning av utbildning till en annan utbildningsanordnare, en 
privatperson eller en offentlig eller privat sammanslutning. Försäljning av 
utbildningstjänster är t.ex. försäljning av utbildning till en annan anordnare av 
gymnasieutbildning eller till en yrkesutbildningsanordnare, eller kostnader som 
ansluter sig till dubbelexamensstuderandes studier i gymnasiet då 
yrkesutbildningsanordnaren fungerar som primär utbildningsanordnare. Utbildning 
som ordnas av den primära utbildningsanordnaren omfattas av 
statsandelsfinansiering. En utbildningsanordnare som säljer utbildningstjänster ska till 
informationsresursen Koski överföra uppgiften ”Övrig finansiering” i fråga om 
studierättens finansiering.  
 
Utgifterna och inkomster för försäljning av utbildningstjänster anmäls inklusive 
mervärdesskatt, som en sammanlagt-summa. 
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Övrig avgiftsbelagd service K197 
 

Till de övriga avgiftsbelagda tjänsterna räknas t.ex. måltidstjänster som 
utbildningsanordnaren sålt, kaféverksamhet och uthyrning av lokaler till utomstående. 
I denna punkt antecknas inkomsterna och utgifterna för alla andra måltider förutom 
de måltider som ordnats för studerande som avlägger hela gymnasiets lärokurs enligt 
lärokursen för gymnasieutbildning för unga, för alla läropliktiga studerande och för alla 
studerande som avlägger hela gymnasiets lärokurs inom gymnasieutbildning som 
ordnats som internatutbildning. Här anmäls utgifter och inkomster för den egna 
personalens och vuxen- och ämnesstuderandes måltider samt utgifterna och 
inkomsterna för måltidstjänster som sålts till utomstående. Till de övriga 
avgiftsbelagda tjänsterna hör också utgifter och inkomster för personalbostäderna, 
användning av skolans lokaler för annat än gymnasieutbildning samt uthyrning t.ex. av 
idrottshall eller simhall. 
 
Utgifterna och inkomsterna för de övriga avgiftsbelagda tjänsterna anmäls inklusive 
mervärdesskatt, som en sammanlagt-summa. 

 
 

Övrig verksamhet som inte hör till statsandelsgrunden K198 
 

I de övriga utgifterna som inte räknas till statsandelsgrunden, anmäls utgifter som ska 
lämnas obeaktade då priserna per enhet räknas ut och som inte heller hör till 
utgifterna för de avgiftsbelagda tjänsterna. 
 
Övriga utgifter som inte räknas till statsandelsgrunden är: 
- kostnader för övningsundervisning och utveckling av lärarutbildningen vid 

universitetens övningsskolor 
- kostnader för vilka beviljas separat statsfinansiering som stöder sig på lag (t.ex. den 

stödbelagda andelen av avlöningskostnaderna för personer som avlönats med 
sysselsättningsstöd)  

- kostnader som motsvarar understöd som beviljats med stöd av 45 § i 
finansieringslagen 
- utgifter motsvarande understöd eller bidrag beviljats av Europeiska unionen och 
motsvarande nationella finansieringsandel som beviljats av statens budget 
- understöd för skolresor 
- utgifter för individuellt inriktad elevhälsa som lyder under lagen om elev- och 

studerandevård (t.ex. kostnader för studerandehälsovården, psykolog- eller 
kuratorstjänster) 

- finansieringskostnader 
 
I punkten Utgifter av övrig verksamhet som inte hör till statsandelsgrunden ska 
emellertid inte anmälas kapitalkostnader som ingår i de interna hyrorna och som 
redan har anmälts i punkt K120, och inte heller avskrivningar, som ska anmälas i punkt 
K90X1 eller i punkt K90X2. 
 
I de inkomster av övrig verksamhet som inte hör till statsandelsgrunden anmäls de 
inkomster som inte har anmälts i inkomsterna för statsandelsverksamheten och inte 



 12 

heller i inkomsterna för försäljning av utbildningstjänster eller i inkomsterna för den 
övriga avgiftsbelagda servicen. Här antecknas till exempel stöd för skolresor som 
Folkpensionsanstalten har beviljat utbildningsanordnaren för skjutsningar av de 
studerande. I punkten antecknas också stödavgifter som föräldrarna har betalat, ifall 
avgifterna har karaktären av allmänna stödavgifter och de inte är direkt riktade till 
anordnandet av gymnasieutbildningen. 
 
De utgifterna och inkomsterna av övrig verksamhet som inte hör till 
statsandelsgrunden anmäls inklusive mervärdesskatt, som en sammanlagt-summa. 
 
 

Avskrivningar K90 
 

Avskrivningarna specificeras i avskrivningar som gäller investeringar som hör till 
statsandelsverksamheten och avskrivningar som gäller investeringar som hör till den 
avgiftsbelagda servicen/den övriga verksamheten. 
 
 

Investeringar 
 

Utgifterna och inkomsterna i anslutning till investeringarna specificeras i investeringar 
som hör till statsandelsverksamheten och investeringar som hör till den avgiftsbelagda 
servicen/den övriga verksamheten. 
 

Investeringarnas utgifter anmäls utan mervärdesskatt och andelen mervärdesskatt 
som ingår i investeringsutgifterna separat. 
 
I punkten investeringsutgifter som hör till gymnasieutbildningens 
statsandelsverksamhet anmäls de sammanlagda investeringsutgifterna enligt 
bokföringen år 2021 som ansluter sig till anordnandet av gymnasieutbildningen. I 
investeringsutgifterna ska också ingå s.k. små projekt som underskrider 400 000 euro 
och som meddelats tidigare på blanketten i punkten Utgifter för verksamhet som hör 
till statsandelsgrunden. 
 
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 avgiftsbelagda servicen / annan verksamhet som 
inte hör till statsandelsverksamheten anmäls t.ex. investeringsutgifter för 
allaktivitetslokal, idrottshall eller t.ex. simhall som används i annan verksamhet än 
inom gymnasieutbildningen. 
 
I punkten investeringsinkomster antecknas understöd och andra inkomster av staten, 
kommuner och andra aktörer. Investeringsinkomsterna anmäls inklusive 
mervärdesskatt, som sammanlagd summa. 
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Prestationer 
 

Antal undervisningstimmar/år 
 

Undervisningsverksamhet S200L001 
 

Det faktiska antalet undervisningstimmar som hållits under kalenderåret 2021, d.v.s. 
vårterminen 2021 + höstterminen 2021 uttryckt i årstimmar exklusive 
undervisningstimmar som hör till den avgiftsbelagda servicen (ej årsveckotimmar). 

 
En undervisningstimme är ett kontaktundervisningsavsnitt omfattande 45 minuter, 
d.v.s. när- eller distansundervisning som ges i enlighet med det timantal som har 
fastställts för läraren. Till exempel räknas ett undervisningsavsnitt omfattande 90 
minuter som två undervisningstimmar. Även stödundervisning och studiehandledning 
beaktas. 
 
I undervisningstimmarna inräknas inte specialuppgifter för lärarna som inte innefattar 
kontakt med studerande och inte heller planeringstimmar, klubbtimmar eller 
koefficientstillägg. 

 
Avgiftsbelagd service S200L015 
 

Antalet undervisningstimmar som sålts till utomstående. 


