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FRITT BILDNINGSARBETE 
                         
Folkhögskolor och idrottsutbildningscenter 
 

I uppgiftsinsamlingen samlas uppgifterna för folkhögskolor och riksomfattande 
idrottsutbildningscenter in med användning av samma blankettmodell och anvisning. 
 
På blanketten anmäls uppgifter om kostnader, inkomster och prestationer som 
huvudmannen/ utbildningsanordnaren har haft för verksamhet enligt lagen 
(632/1998) om fritt bildningsarbete. Enligt 21 § 1 mom. i lagen om fritt 
bildningsarbete (632/1998) ska huvudmännen för läroanstalterna för fritt 
bildningsarbete till statsbidragsmyndigheten lämna de uppgifter som behövs för att 
fastställa finansieringen samt uppgifter om verksamhetens omfattning. 
 
På basis av de kostnads- och prestationsuppgifter som anmäls i uppgiftsinsamlingen 
beräknas de genomsnittliga riksomfattande driftskostnaderna år 2018 enligt 
läroanstaltsform och uppgifterna används för att beräkna priserna per enhet för 
folkhögskolor och idrottsutbildningscenter år 2021.  Prestationsuppgifterna används 
därtill för beredning av prestationsbeslut.  
 
Vid uträkning av enhetspriserna per studerandeveckan/studerandedygn hör följande 
kostnader inte till verksamhetens driftskostnader (L 632/1998 13 §):   
  
- kostnader för avgiftsbelagd service 
- kostnader för anläggningsprojekt och för förvärv eller hyrning av markområden 
- mervärdesskatter som ingår i anskaffningspriset för varor och tjänster  

(§ 13 och 13 a) 
- kostnader för skötsel av lån och kalkylerade räntor och avskrivningar 
- i 11 § 10 momentet nämnda hyror 
- andra förvaltningskostnader än sådana som direkt förorsakats av läroanstaltens 

interna förvaltning 
- kostnader för verksamhet för vilken beviljas annan lagstadgad statsfinansiering 
 
Driftskostnaderna uppges med beaktande av avgränsningen, enligt vilken 
minimilängden för utbildning som folkhögskolor och riksomfattande 
idrottsutbildningscenter anordnar i en studieperiod är 10 undervisningstimmar och 
undervisningen ska delas upp på minst två på varandra följande dagar så att 
undervisning ges i genomsnitt minst fem timmar per dag (F 805/1998 1§). Kostnaderna 
för studieperioder som understiger 10 undervisningstimmar ska inte räknas med i 
driftskostnaderna för det fria bildningsarbetet.  

 
Driftskostnader för vilka fåtts finansiering ur Europeiska gemenskapernas budget får 
räknas till statsandelsgrunden endast till den del som finansieringen ur Europeiska 
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gemenskapernas budget och motsvarande särskilda nationella finansiering enligt 
statsbudgeten inte täcker dessa kostnader (1200/2005, 13 § 3 mom.). 

De kostnader som motsvarar behovsprövade statsunderstöd som beviljats med stöd 
av 14 § i lagen om fritt bildningsarbete (särskilda understöd och extra understöd) 
anmäls i kostnadsuppgifterna. När det genomsnittliga priset per enhet räknas ut 
avdrar undervisnings- och kulturministeriet från kostnadsgrunden ett belopp som 
motsvarar de statsbidrag som beviljats under det år kostnaderna beräknas 
(1200/2005, 13 § 4 mom.). 

På blanketten samlas också in uppgifter om investeringar och avskrivningar. Fr.o.m. 
beräkningen av priserna per enhet för år 2012 innefattas i folkhögskolornas 
driftskostnader huvudmännens bokföringsenliga avskrivningar i anslutning till 
verksamheten inom det fria bildningsarbetet. 

 
Kostnaderna och inkomsterna anmäls som hela euro. 
  

BLANKETTENS KOLUMNER 
  

I blanketternas kolumner anmäls kostnaderna och motsvarande inkomster enligt 
verksamhet. De mörka partierna ifylls inte.  

 
KOSTNADER 
 
M1 Personalutgifter  
 

Personalutgifterna anmäls som netto, personalersättningar avdragna. Här anmäls 
löner, obligatoriska socialförsäkringsavgifter, s.k. gamla pensioner vid kommunala 
läroanstalter, mötesarvoden, revisionsarvoden. Av kostnader för anställning av 
personer som erhåller sysselsättningsstöd uppges endast nettoutgiften. 

 
M2 Övriga utgifter (innehåller inte mervärdesskatt)  
 

Övriga utgifter än personalutgifter anmäls i denna kolumn funktionsvis utan 
mervärdesskatt. Här anmäls t.ex. reseersättningar, utgifter för personalutbildning, 
kontorsförnödenheter, materialanskaffningar, post- och telefonavgifter, läromedel, 
hyror för och underhåll av maskiner och inventarier och fastighetsskatt.  
 
Kostnader som bokförts som investeringar innefattas inte i de övriga utgifterna. Inte 
heller idrottsutbildningscenter anmäler i denna punkt s.k. små projekt. 
 

M3 Mervärdesskatt 
 

I denna kolumn meddelas de mervärdesskatter som ingått i varornas eller tjänsternas 
anskaffningspris, antingen den summa som betalats eller den summa som bokförts i 
restitutionssystemet. 
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INKOMSTER ENLIGT FINANSIERINGSKÄLLA 
 

Inkomster anmäls enligt finansieringskälla och fördelas på de olika verksamheterna i 
enligt användningsändamålet. Finansieringskällorna är särskild statsfinansiering, EU-
finansiering och annan särskild finansiering. 

 
R2 Särskild statsfinansiering  
 

Här ingår t.ex. det särskilda och extra statsunderstöd (14 § i lagen om fritt 
bildningsarbete) som undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen 
har beviljat t.ex. för försöksverksamhet i syfte att utveckla verksamheten. Eftersom 
man på blanketten skall anmäla kostnaderna för verksamhetsårets kostnader, anmäls 
på motsvarande sätt för de understöd som erhållits endast den andel av understödet 
som använts under räkenskapsåret. Enhetsprisfinansieringen anmäls inte i denna 
förfrågan. 
 

R3 EU-finansiering  
 

EU-finansieringen innehåller understöd som EU har beviljat och separata nationella 
finansieringsandelar för EU-projekt som erhållits av staten. Exempel på EU-finansiering 
är t.ex. understöd som Cimo beviljat. Av de kostnader som motsvarar dessa understöd 
anmäls i punkterna K1.0–K0.0 endast den del som understödet inte täcker och den del 
som har täckts med understödet anmäls i punkt M9.0. 
 

R8 Annan särskild finansiering  
 

Driftsersättningar och hyror som har fakturerats till ett pris som täcker 
produktionskostnaderna, donationer och bidrag, intäkter av försäljning av inventarier, 
ersättningar för material som sålts till studerandena, avgifter som burits upp av 
studerandena samt statens och företagens sponsorering. 

 
FUNKTIONERNA 
 

Statsandelsgrunden utgörs av punkterna K1.0, K2.0, K3.1, K3.2, K7.0 och M5.0. 
 
Funktionshelheterna är 
K1.0 Undervisning 
K2.0 Fastigheter  
K3.1 Inkvartering 
K3.2 Måltider  
K7.0 Utbildningsanordnarens förvaltning och gemensamma funktioner 
K0.0 Punkterna K1.0, K2.0, K3.1, K3.2 och K7.0 sammanlagt 
K00R1 varav studerandeavgifter 
 
M5.0 Avskrivningar 
 
Dessutom insamlas uppgifter om utbildningsanordnaren enligt följande: 
M2.0 Avgiftsbelagd service 
M4.0 Investeringar 
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M8.0 Arrendeavgifter 
M9.0 Övriga kostnader och inkomster 

 
K1.0 Undervisning 
 

Här anmäls kostnader och inkomster för undervisningen som hör till 
statsandelsgrunden. Det är fråga om t.ex.  
- löner o.a. kostnader för lärare och föreläsare 
- kostnader för undervisningsmaterial  
- inköp av utbildningstjänster 
- kostnader för information och marknadsföring  
- kostnader och inkomster för utveckling av undervisningspersonalen och 

stödpersonalen  
- förvaltningskostnader och -inkomster i anslutning till undervisningen (t.ex. 

kostnaderna och inkomsterna för biträdande rektor, förvaltning som betjänar 
studerande) 

 
Om en tjänst köps av en annan organisation som erhåller statsandel/statsfinansiering 
anmäler köparen köpet i kolumnen för övriga utgifter och försäljaren kostnaderna och 
intäkterna av försäljningen i punkt M2.0, avgiftsbelagd service. 
 

K2.0 Fastigheter 
 

Här anmäls kostnader och inkomster för underhållet av fastigheterna, t.ex.  
- fastighetspersonalens löner o.a. kostnader  
- utgifter, inköp av material och tjänster 
- underhåll av maskiner och inventarier 
- driftsvederlag i anslutning till skötseln och underhållet av fastigheten 
- hyreskostnader till utomstående  
- fastighetsskatt  
- underhållsutgifter för tomt och gata som betjänar fastigheten, med undantag för 

studerandehem och personalbostäder 
 

Inga investeringsutgifter anmäls i denna punkt. I punkten anmäls inte heller till  
helhetskostnaderna små ombyggnadsarbeten som bokförts som investeringar.  
 
Om en annan förvaltningsenhet eller någon annan enhet sköter fastighetens underhåll 
och utgifterna fördelas i relation till användningen av tjänsten, anmäls den fördelade 
posten i ovannämnd omfattning utan kalkylerade räntor och avskrivningar.  
 
Kostnaderna och inkomsterna för andel av lärar- och övriga personalbostäder i 
fastigheten, hyror för bostäder som hyrts ut åt personalen anmäls i punkt M2.0.  
 
Fastighetskostnaderna och -inkomsterna för studerandens inkvartering skall emellertid 
anmälas i punkten K3.1  
 
Den s.k. kapitalhyresandelen av de interna kalkylerade räntorna samt kostnader för 
köp av landområden (tomter) anmäls i punkt M9.0. 
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K3.1 Inkvartering 
 

Här anmäls löner m.m. åt studerandehemspersonal, inköp av material och tjänster, 
hyror och övriga underhållskostnader och -inkomster för studerandehemmen samt 
övriga utgifter i anslutning till inkvarteringen.  
 

K3.2 Måltider 
 

Här anmäls totalkostnaderna för de måltider som ordnats för de studerande, (löner, 
livsmedel, inventarier, maskiner, transporter, hyror för maskiner och inventarier samt 
övriga utgifter i anslutning till ordnandet av studerandenas måltider), samt 
måltidstjänster som köpts av andra.  
 
Fastighetskostnaderna för bespisningslokalerna anmäls i punkt K2.0. 

 
K7.0 Utbildningsanordnarens förvaltning och gemensamma funktioner 
 

Här anmäls kostnader och inkomster som hör till statsandelsgrunden och som 
förorsakas av utbildningsanordnarens förvaltning och de gemensamma funktionerna. 
Hit hör inte kostnader och inkomster gällande undervisningen, fastigheterna, 
inkvarteringen och måltiderna. 
 
Kostnaderna och inkomsterna för läroanstaltens rektor, personförvaltning, 
ekonomiförvaltning och biblioteksverksamhet, t.ex. personalkostnader och inköp av 
material och tjänster. Också kostnaderna och inkomsterna för utveckling av 
yrkesskickligheten hos huvudmannaförvaltningens och bibliotekets personal. 
 

K0.0 Punkterna K1.0+K2.0+K3.1+K3.2+K7.0 sammanlagt 
 
K00R1  från punkt K0.0 (Sammanlagt) studerandeavgifter 
 

Intäkter för tjänster och varor, i vilkas prissättning man inte har strävat efter att täcka 
produktionskostnaderna, t.ex. avgifter som burits upp av studerandena. Anmäls också 
funktionsvis i kolumn R8. 

 
Av kostnaderna och inkomsterna i punkten sammanlagt specificerar folkhögskolor och 
idrottsutbildningscenter kostnaderna och inkomsterna för distansundervisning och 
inlärning i arbetet. Av kostnaderna och inkomsterna i punkten sammanlagt 
specificerar folkhögskolorna dessutom kostnaderna och inkomsterna för frivillig 
utbildning enligt en integrationsplan som godkänts av en TE-byrå/kommunal 
myndighet samt även utbildning för gravt handikappade. 
 
Kostnaderna och inkomsterna för en kurs kan ingå i flera specifikationspunkter. Om 
t.ex. frivillig utbildning enligt en integrationsplan som godkänts av en TE-
byrå/kommunal myndighet omfattar distansundervisning och inlärning i arbetet anges 
alla kostnader och inkomster för utbildningen i fråga i punkten kostnader och 
inkomster för frivillig utbildning enligt en integrationsplan som godkänts av en TE-
byrå/kommunal myndighet och kostnaderna och inkomsterna för distansundervisning 
som ingår i utbildningen i punkten distansundervisning och kostnaderna och 
inkomsterna för inlärning i arbetet i punkten inlärning i arbetet. 
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K00ETA från punkt K0.0 (Sammanlagt) kostnader och inkomster för distansundervisning 
 

Av de ovan angivna kostnaderna och inkomsterna enligt funktion specificeras här 
kostnaderna och inkomsterna för distansundervisning.  

 
K00TYO från punkt K0.0 (Sammanlagt) kostnader och inkomster för inlärning i arbetet 
 

Av de ovan angivna kostnaderna och inkomsterna enligt funktion specificeras här 
kostnaderna och inkomsterna för utbildning i praktiska arbetsuppgifter (inlärning i 
arbetet). 
 

Folkhögskolor 
 
K00KOT från punkt K0.0 (Sammanlagt) kostnader och inkomster för frivillig utbildning enligt en 
integrationsplan som godkänts av en TE-byrå/kommunal myndighet 

 
Av de ovan angivna kostnaderna och inkomsterna enligt funktion specificeras här 
kostnaderna och inkomsterna för frivillig utbildning enligt en integrationsplan som 
godkänts av en TE-byrå/kommunal myndighet.  

 
K00VVK från punkt K0.0 (Sammanlagt) kostnader och inkomster för utbildning för gravt 
handikappade  
 

Av de ovan angivna kostnaderna och inkomsterna enligt funktion specificeras här 
kostnaderna och inkomsterna för utbildning för gravt handikappade.  

 
 
M2.0 Avgiftsbelagd serviceverksamhet 
 

Kostnaderna för den avgiftsbelagda serviceverksamheten hör inte till 
statsandelsgrunden.  Alla kostnader och inkomster som hänför sig till den 
avgiftsbelagda serviceverksamheten anmäls i en egen punkt M2.0, specificerade från 
kostnaderna och inkomsterna för statsandelsverksamheten. 
 
Avgiftsbelagd serviceverksamhet är verksamhet inom det fria bildningsarbetet som 
huvudmannen/utbildningsanordnaren genomför på en marknad, där företag erbjuder 
motsvarande produkter och tjänster. Med avgiftsbelagd serviceverksamhet avses 
verksamhet som en folkhögskola/ett idrottsutbildningscenter genomför på 
beställarens villkor, dvs. beställaren definierar målen för utbildningen, det centrala 
innehållet, rekryterar deltagarna och betalar fakturan enligt överenskommelse. 
 
Avgiftsbelagd serviceverksamhet som läroanstalterna ordnar är t.ex.: 

- uthyrning av läroanstaltens utrymmen, försäljning av måltids-, 
inkvarterings- och mötestjänster 

- utbildning som beställs/köps av en annan utbildningsanordnare  
- personalutbildning som beställs av ett företag eller en annan privat eller 

offentlig sammanslutning eller annan personalevenemang 
- arbetskraftspolitisk utbildning som ordnas på beställning av 

arbetskraftsförvaltningen 
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Som avgiftsbelagd serviceverksamhet betraktas dock inte utbildningsverksamhet i 
enlighet med utbildningsuppgift som definieras i tillståndet att driva folkhögskola och 
som läroanstalten ordnar för en organisation eller annan sammanslutning som hör till 
huvudmannens bakgrundsorganisation, ifall de studerande frivilligt har sökt till 
utbildningen och folkhögskolan har betalat kostnaderna för utbildningen.  
 
Här anmäls också kostnaderna och inkomsterna för måltider och inkvartering för den 
egna personalen. Av fastighetskostnaderna anmäls den andel som i enlighet med 
upphovsprincipen bör hänföras till den avgiftsbelagda servicen.  
 

 
M4.0 Investeringar 
 
Folkhögskolor 
 

Här anmäls bokföringsenliga investeringar för verksamhet som huvudmannen ordnat i 
enlighet med lagen om fritt bildningsarbete (632/1998). Investeringarna anmäls före 
avdrag för räkenskapsårets avskrivningar. Kostnader för maskiner, inventarier, 
byggande och ombyggnadsarbeten, till den del dessa behandlas som investeringar i 
bokföringen, får inte innefattas i de kostnader som hör till statsandelsgrunden 
(punkterna K1.0–K0.0), och inte heller i kostnaderna för den avgiftsbelagda servicen i 
punkt M2.  
 

M4.0.1 Byggnadsinvesteringar 
 
Byggande, förvärv eller ombyggnad av lokaler eller motsvarande åtgärd och 
anskaffning av lösegendom i anslutning till detta.  Här anmäls de utgifter som hänför 
sig till år 2018. 

 
M4.0.9 Övriga investeringar 

Övriga investeringar än byggnadsinvesteringar. 
 
 
Idrottsutbildningscenter 
 

Här anmäls bokföringsenliga investeringar för verksamhet som huvudmannen ordnat i 
enlighet med lagen om fritt bildningsarbete (632/1998).  

 
M4.0.1 Anläggningsprojekt (minst 32 000 i euro) 
 

Här anmäls byggande, köp eller grundrenovering av lokaler (15 § i lagen om fritt 
bildningsarbete och 36 § 1 mom. i finansieringslagen 1705/2009), vars uppskattade 
totalkostnader uppgår till minst 32 000 euro utan moms (F om fritt bildningsarbete 
805/1998, § 5 a). Detta anmäls oberoende av om särskilt statsunderstöd eller annat 
extra understöd erhållits för anläggningsprojektet. Här anmäls de kostnader som 
utbetalats år 2018 samt motsvarande inkomster. Dessa kostnader och inkomster 
anmäls inte ovan i punkterna K1.0 - K0.0. 
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M4.0.9 Andra än anläggningsprojekt (under 32 000 i euro) 
 

Som andra än anläggningsprojekt anmäls byggande, köp eller renovering av lokaler 
vars kostnader underskrider 32 000 i euro (s.k. liten ombyggnad) samt övriga köp av 
anläggningstillgångar för verksamhet som utbildningsanordnaren ordnat i enlighet 
med lagen om fritt bildningsarbete(632/1998). Här anmäls de utgifter som betalats år 
2017 och motsvarande inkomster.  
 
Varken projekt som underskrider 32 000 euro och som bokförts som investeringar 
eller inkomsterna av projekten anmäls ovan i punkterna K1.0 – K0.0.  
 

M8.0 Arrendeavgifter 
 
M9.0 Övriga kostnader och inkomster (sådana som inte anmälts i K1.0 - K0.0, M2.0 - M8.0) 
 

Här anmäls övriga kostnader som inte beaktas då enhetspriset beräknas, såsom t.ex. 
köp av landområden, kalkylerade räntor, kapitalandel på intern hyra. I punkten 
inkluderas inte sådana avskrivningar enligt utbildningsanordnarens bokföring som i 
denna förfrågan har angetts i punkten M5 Avskrivningar. 

 
Här anmäls EU-finansiering som fåtts för verksamhet som hör till statsandelsgrunden 
och motsvarande kostnader, eftersom i punkterna K1.0–K0.0 endast kan anmälas 
kostnader som stödet inte täcker. 
 

M0.0 Punkterna M2.0 + M4.0 + M8.0 + M9.0 sammanlagt 
 
M5 Avskrivningar 
 

Här anmäls avskrivningar som gäller investeringar för fritt bildningsarbete enligt 
bokföringen 2018. Avskrivningarna inkluderas inte i kostnaderna i punkterna K1.0-
K0.0.  
 
Avskrivningar som gäller investeringar för avgiftsbelagd serviceverksamhet anges 
separat i kolumn X2. 

 
M5.1 Byggnader 
M5.9 Avskrivningar för övriga investeringar 
M5.0 Avskrivningar sammanlagt (M5.1 + M5.9)  

 
 
PRESTATIONER 
 
S1 Prestationer 
 
S1.1 Antal undervisningstimmar 
 

Här anmäls de förverkligade undervisningstimmarna år 2017 (lagen om fritt 
bildningsarbete) i folkhögskolor och idrottsutbildningscenter, utan antalet 
undervisningstimmar i punkt S1.2. 
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S.1.1.1 – från punkt S1.1 undervisningstimmar för distansundervisning 
 

Här anmäls antalet undervisningstimmar för distansundervisning av det totala antalet 
undervisningstimmar i punkt S1.1. 
 
Till distansundervisningens undervisningstimmar räknas de undervisningstimmar för 
vilka ersättning har betalats till läraren. I undervisningstimmarna kan ingå till exempel 
att ge uppgifter till de studerande, online-undervisning, handledning av de 
studerande, responsgivning och bedömning av svar. Den tid som åtgår till att 
förbereda eller planera en kurs räknas däremot inte till distansundervisningen. 
 

S1.1.2 – från punkt S1.1 undervisningstimmar för utbildning i praktiska arbetsuppgifter (inlärning i 
arbetet) 
 

Här anmäls antalet undervisningstimmar för utbildning i praktiska arbetsuppgifter 
(inlärning i arbetet) från punkt S1.1. 
 
Till undervisningstimmar för inlärning i arbetet räknas undervisningstimmar för vilka 
folkhögskolan har betalat ersättning till läraren. I timmarna kan ingå t.ex. handledning 
av studerande i inlärning i arbetet och koordineringsuppgifter i anslutning till det. Till 
undervisningstimmar räknas inte handledningstimmar som hålls under en period av 
inlärning i arbetet, till den del handledaren är företrädare för platsen för inlärning i 
arbetet.  

 
S1.2 Antal undervisningstimmar inom den avgiftsbelagda serviceverksamheten 
 

Här anmäls de förverkligade undervisningstimmarna år 2017 inom den avgiftsbelagda 
serviceverksamheten (lagen om fritt bildningsarbete) i folkhögskolor och 
idrottsutbildningscenter. 

 
 
Folkhögskolor 
 
S1.3 Sammanlagt antal studerandeveckor enligt lagen om fritt bildningsarbete 
 

Här anmäls folkhögskolans sammanlagda antal studerandeveckor som ligger till grund 
för statsandelsfinansieringen för utbildning enligt lagen om fritt bildningsarbete 
(632/1998) år 2018.  Antalet studerandeveckor uppges med beaktande av 
avgränsningen, enligt vilken minimilängden för utbildning som folkhögskolor anordnar 
i en studieperiod är 10 undervisningstimmar och undervisningen ska delas upp på 
minst två på varandra följande dagar så att undervisning ges i genomsnitt minst fem 
timmar per dag. (F 805/1998 1§). Folkhögskolan ska själv ha ordnat utbildningen; 
folkhögskolan ska planera och genomföra utbildningen, rekrytera de studerande och 
även svara för alla kostnader för utbildningen. Utbildningen ska ordnas på den ort där 
skolan enligt tillståndet är belägen. Att ordna utbildning utanför läroanstaltens 
placeringskommun är motiverat endast i undantagsfall, till exempel på grund av 
orsaker som ansluter sig till utbildningens innehåll. Utbildning som regelbundet ordnas 
annanstans uppfyller inte kriterierna för fritt bildningsarbete. 
 
I det sammanlagda antalet studerandeveckor ska också innefattas antalet 
studerandeveckor för utbildning för svårt handikappade och antalet studerandeveckor 
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i verksamhet enligt särskild utbildningsuppgift som beviljats folkhögskolan samt som 
specificeringsuppgifter antalet studerandeveckor för de utbildningar som anmäls i 
punkterna 1.3.1 – 1.3.7.  
 
I antalet studerandeveckor får inte ingå studerandeveckor för den avgiftsbelagda 
servicen.  
  
Omvandling av distansundervisning och inlärning i arbetet till studerandeveckor 
 
Till distansundervisning och inlärning i arbetet ska höra en eller flera 
närundervisningsperioder om minst 10 timmar var, vilka ger ett fullt antal 
prestationer. Undervisningen ska delas upp på minst två på varandra följande dagar så 
att den ges i genomsnitt minst fem timmar per dag. 
 
Som studerandevecka i distansundervisning eller inlärning i arbete betraktas en 
handledd arbetsmängd för den studerande som utifrån läroplanen uppskattas till 40 
timmar.  

 
S1.3.0 Studerandeveckor för studerande som varit inkvarterade i folkhögskolan från punkt S1.3 
 

Av det totala antalet studerandeveckor i punkt S1.3 specificeras här antalet 
studerandeveckor för studerande som varit inkvarterade i folkhögskolan.  

 
S1.3.2 Antal studerandeveckor för öppen högskoleundervisning från punkt S1.3 
 

Öppen högskoleundervisning som ordnats inom det fria bildningsarbetet och som 
baserar sig på ett avtal mellan folkhögskolan och ett universitet/en högskola. 
 
Av det sammanlagda antalet studerandeveckor i punkt S1.3 anmäls här antalet 
studerandeveckor för öppen högskoleundervisning. 

 
S1.3.3 Antal studerandeveckor för distansundervisning från punkt S1.3 
 

Av det sammanlagda antalet studerandeveckor i punkt S1.3 anmäls här antalet 
studerandeveckor för distansundervisning. 
 

S1.3.4 Antal studerandeveckor för kurser som varat minst 8 veckor från punkt S1.3  
 
Av det sammanlagda antalet studerandeveckor i punkt S1.3 anmäls här antalet 
studerandeveckor för kurser som varat minst 8 veckor. 
 

S1.3.7 Antal studerandeveckor för utbildning i praktiska arbetsuppgifter (inlärning i arbetet) från 
punkt S1.3 
 

Av det sammanlagda antalet studerandeveckor i S1.3 anmäls här antalet 
studerandeveckor för utbildning i praktiska arbetsuppgifter (inlärning i arbetet). 
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S1.3.4  Antal studerandeveckor för kurser på högst 10 dagar från punkt S1.3  
 

I denna punkt anmäler alla folkhögskolor antalet studerandeveckor för kurser som 
varade högst 10 dagar år 2018.  
 
Till antalet studerandeveckor för kurser som varade högst 10 dagar räknas också 
antalet studerandeveckor för utbildning som är avsedd för aktivt medborgarskap i 
arbetslivet och för utveckling av arbetsförhållandena eller för kurser i anslutning till 
någon annan särskild utbildningsuppgift som varade högst 10 dagar.  
 

S.1.3.5  Antal studerandeveckor i utbildning som riktat sig till invandrare från punkt S1.3 
  

Av det totala antalet studerandeveckor 2018 anmäls här det sammanlagda antalet 
studerandeveckor för utbildning som riktar sig till invandrare. Alla folkhögskolor ska 
anmäla antalet studerandeveckor för utbildning som riktar sig till invandrare. 
 
I antalet studeradeveckor för invandrare får inte anmälas studerandeveckor för 
utbildning för unga invandrare som ansluter sig till samhällsgarantin och som har 
finansierats med det särskilda statsunderstödet Ungdomsgarantins 
studiesedelsunderstöd för  utbildning för unga invandrare. 

 
S1.3.6 Antal studerandeveckor inom frivillig utbildning enligt en integrationsplan som godkänts av 
en TE-byrå/kommunal myndighet från S1.3 och S1.3.5 

 
Av det totala antalet studerandeveckor i S1.3 och av antalet studerandeveckor inom 
utbildning som riktar sig till invandrare anmäls antalet studerandeveckor inom frivillig 
utbildning enligt en integrationsplan som godkänts av en TE-byrå/kommunal 
myndighet. 

 
S1.3.8 Antal studerande i utbildning som riktat sig till invandrare 
 

Här anmäls antalet studerande som deltagit i utbildning som riktat sig till invandrare. 
Om en och samma studerande har deltagit i många kurser som riktat sig till 
invandrare, räknas han eller hon endast en gång till antalet studerande år 2017.  
 
I antalet studerande inom utbildning som riktat sig till invandrare får inte anmälas 
studerande i utbildning för unga invandrare som ansluter sig till ungdomsgarantin och 
som finansieras med det särskilda statsunderstödet Ungdomsgarantins 
studiesedelsunderstöd för utbildning för unga invandrare. 

 
S1.3.9 Antal studerande i frivillig utbildning enligt en integrationsplan som godkänts av en TE-
byrå/kommunal myndighet 

 
Av antalet studerande i utbildning som riktat sig till invandrare specificeras här antalet 
studerande i frivillig utbildning enligt en integrationsplan som godkänts av en TE-
byrå/kommunal myndighet. 
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M2 Antal studerandeveckor för gravt handikappade 
 

Också andra folkhögskolor än de vars utbildningsuppgift enligt utbildningstillståndet är 
att i huvudsak ordna utbildning för gravt handikappade eller för vilka utbildning för 
gravt handikappade utgör en del av utbildningsuppgiften anmäler i denna punkt 
antalet studerandeveckor för de gravt handikappade år 2018. (F om fritt 
bildningsarbete, ändrad 1201/2005, § 3 moment 1). 

 
M4 Antal studerandeveckor för utbildning som är avsedd för aktivt medborgarskap i arbetslivet och 

för utveckling av arbetsförhållandena eller för någon annan särskild utbildningsuppgift   
 
Endast de folkhögskolor som i det tillstånd att driva läroanstalten som är i kraft år 
2017 som en del av utbildningsuppgiften har att ordna utbildning som är avsedd för 
aktivt medborgarskap i arbetslivet och för utveckling av arbetsförhållandena eller 
någon annan särskild utbildningsuppgift anmäler i denna punkt antalet 
studerandeveckor för år 2018.  
 

S1.5 Antal studerandeveckor inom den avgiftsbelagda serviceverksamheten 
 

Här anmäls det sammanlagda antalet studerandeveckor år 2017 som faller inom 
ramen för den avgiftsbelagda serviceverksamheten (lagen om fritt bildningsarbete). 

 
 
Idrottsutbildningscenter 
 
S1.6 Antal studerandedygn 
 

Det sammanlagda antalet studerandedygn vid idrottsutbildningscentret enligt lagen 
om fritt bildningsarbete år 2018.  Studerandedygnen beräknas med beaktande av 
avgränsningen, enligt vilken minimilängden för utbildning som riksomfattande 
idrottsutbildningscenter anordnar i en studieperiod är 10 undervisningstimmar och 
undervisningen ska delas upp på minst två på varandra följande dagar så att 
undervisning ges i genomsnitt minst fem timmar per dag. (F 805/1998 1§). 
Idrottsutbildningscentret ska själv ha anordnat utbildningen; planerat och genomfört 
den, rekryterat de studerande och även svarat för alla kostnader för utbildningen. 
Utgångspunkten är att utbildningen ska ha ordnats i den läroanstalt som nämns i 
tillståndet att driva läroanstalten. Utbildning som regelbundet ordnas annanstans 
uppfyller inte kriterierna för det fria bildningsarbetet  
 
I det sammanlagda antalet studerandedygn ska även ingå antalet studerandedygn för 
distansundervisning, fastän denna uppgift även begärs specificerad senare. I antalet 
studerandedygn får inte ingå antal studerandedygn för avgiftsbelagda tjänster. 
 
 
Omvandling av distansundervisning till studerandedygn 
 
Till distans- och flerformsundervisning ska höra en eller fler närundervisningsperioder 
om minst 10 timmar var, vilka ger ett fullt antal prestationer.  
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Distansundervisningen ska vara handledd och den ska basera sig på en i 
verksamhetsplanen fastställd omfattning i undervisningstimmar. 
Distansundervisningens undervisningstimmar omvandlas till kalkylerade arbetsdagar 
genom att dividera dem med fem och vidare till studerandedygn genom att 
multiplicera dem med antalet studerande. Det kalkylerade antal studerandedygn för 
distansundervisningen som fåtts på detta sätt anmäls här i sin helhet (100 %) och 
specificeras i egen punkt S1.6.1. 
 

S1.6.1 Antal studerandedygn för distansundervisning från punkt S1.6 
 

Av det sammanlagda antalet studerandedygn i punkt S1.6 anmäls här antalet 
studerandedygn för distansundervisning. 
 

S1.6.2 Antal studerandedygn för utbildning i praktiska arbetsuppgifter (inlärning i arbetet) från S1.6 
 

Av det totala antalet studerandedygn i punkt S1.6 anmäls här antalet studerandedygn 
för utbildning i praktiska arbetsuppgifter (inlärning i arbetet). 

 
S1.7 Antal studerandedygn inom den avgiftsbelagda serviceverksamheten 
 

Här anmäls det totala antalet studerandedygn år 2017 inom den avgiftsbelagda 
serviceverksamheten (lagen om fritt bildningsarbete). Besökare under dagtid bokförs 
under avgiftsbelagda service. Besöken dagtid (ej enskilda spel- och bastutider) ger 
upphov till dygn av avgiftsbelagda service enligt bokföringsregler som undervisnings- 
och kulturministeriet beslutit om. 

 
S2 Fastigheternas prestationer 
 
S2.1 Egna lokaler 
 

Här anmäls den andel av utbildningsanordnarens lokaler som använts för verksamhet 
enligt lagen om fritt bildningsarbete, t.ex. i förhållande till antalet 
studerandeveckor/studerandedygn. Här anmäls inte lägenhetsytorna för 
studerandehem, lärarbostäder eller lokaler som hyrts inom ramen för avgiftsbelagd 
serviceverksamhet. 
 

S2.9 Lokaler som hyrts av utomstående 
  

Den andel av lokaler som hyrts av utomstående och som använts för verksamhet enligt 
lagen om fritt bildningsarbete. Här anmäls inte lägenhetsytorna för lokaler som hyrts 
för avgiftsbelagd serviceverksamhet. 
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