
 

FRITT BILDNINGSARBETE

- Folkhögskola

- Idrottsutbildningscenter

UTBILDNINGSSTYRELSEN

Statsandelar

Kontaktinformation
Utbildningsanordnare / huvudman Kontaktpersonens namn 3

Utbildningsanordnarens nummer 1 Telefon

Adress Fax

Läroanstaltens namn och nummer 2 E-post

Styrkning av uppgifterna, underskrift och datum

1) Utbildningsanordnarens nummer finns t.ex. på samlingslistan i punkten "mottagaridentifikation".

2) De fyra sista numren i läroanstaltens underidentifikation från samlingslistan.

3) Här ges kontaktuppgifter för den person som kan ge ytterligare information om innehållet i blankett. 

ja/nej

KOSTNADER, INKOMSTER OCH PRESTATIONER ÅR 2022

Folkhögskola   

Huvudmannen ger sitt samtycke till att beslut som berör 

statsandelen delges elektroniskt:

Idrottsutbildningscenter

PL 380

00531 HELSINGFORS

Allmän e-postadress till läroanstaltens huvudman

Allmän e-postadress till läroanstalten
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Funktioner 1

i euro Personalutgifter Mervärdesskatter Särskild statsfinansiering EU-finansiering

M1 M3 R2 R3

K00R1

- studerandeavgifter från punkt K0.0 

(Sammanlagt)

K00ETA

- distansundervisning från punkt K0.0 

(Sammanlagt)

K00TYO

- inlärning i arbetet från punkt K0.0 

(Sammanlagt)

M2

Annan särskild finansiering

Inkomster enligt finansieringskällaKostnader

K3.1 Inkvartering

K2.0 Fastigheter 
2

R8

Idrottsutbildningscenter

Övriga utgifter

(exkl. moms)

K1.0 Undervisning

Folkhögskola   

K7.0 Huvudmannaförvaltning och 

gemensamma funktioner

K3.2 Måltider

Folkhögskolor

K00OVK Kostnader för folkhögskolornas 

utbildning inom fritt bildningsarbete som 

riktar sig till läropliktiga från punkt K0.0

K0.0 Punkterna

K1.0 + K2.0 + K3.1 + K3.2 + K7.0 sammanlagt

K00KOT

- frivillig utbildning enligt en av TE-

byrån/kommunal myndighet godkänd 

integrationsplan samt utbildning enligt 5 § 2 

mom. i läropliktslagen från punkt K0.0 

(Sammanlagt) samt frivillig utbildning enligt 

integrationsplanen för ukrainare som får 

tillfälligt skydd

K00VVK

- utbildning för gravt handikappade från 

punkt K0.0 (Sammanlagt)
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1) Punkterna K1.0 -K0.0 innehåller inte investeringar.
2) Innehåller inte arrendeavgifter.

M2.0 Avgiftsbelagd serviceverksamhet
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M4.0.1 Byggnader

M4.0.9 Övriga investeringar

M4.0.1 Anläggningsprojekt 
2

M4.0.9 Andra än anläggningsprojekt 

1) Ingår inte i punkterna K1.0 - K0.0.
2) Minst 32 000 euro.

Statsandelsverksamhet

X1

Folkhögskola      

M5.9 Avskrivningar för övriga investeringar

Idrottsutbildningscenter

X2

 M5.1 Byggnader

M5.0 Avskrivningar sammanlagt

(M5.1 + M5.9)

M8.0 Arrendeavgifter

M9.0 Övriga kostnader och inkomster, 

andra än i punkterna

K1.0 - K0.0, M2.0 - M8.0 

M5 Avskrivningar Avgiftsbelagd serviceverksamhet

M4.0 Investeringar 1

Idrottsutbildningscenter

Folkhögskolor

M0.0 Punkterna

M2.0 + M4.0 + M8.0 + M9.0 sammanlagt
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Sammanlagt

M1

S1.1 Antal undervisningstimmar (exkl. timmarna i punkt S1.2 )

S1.2 Antal undervisningstimmar inom avgiftsbelagd service

utbildning för personer med grav 

funktionsnedsättning

M2

utbildning för aktivt 

medborgarskap i arbetslivet och 

utveckling av arbetsförhållandena 

eller annan särskild 

utbildningsuppgift

                   M4

Distansundervisn

ingens 

studerandevecko

r 1.1.-31.8.2022

Distansundervisn

ingens 

studerandevecko

r 1.9.-31.12.2022

S1.3  Studerandeveckor enligt lagen om fritt bildningsarbete

S1.5 Antal studerandeveckor inom avgiftsbelagd service

Faktiska studerandedygn

 1.1.-31.12.2022

S1.3.10 Antal studerande inom utbildning som riktar sig till invandrare 

S1.3.11 Antal studerande inom utbildning enligt en integrationsplan som godkänts av en TE-byrå/kommunal myndighet

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

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

S1.3.4 Antal studerandeveckor för kurser minst 8 veckor från punkt S1.3

S1.3.5  Antal studerandeveckor för utbildning som riktat sig till invandrare från punkt S1.3

S1.3.6  Antal studerandeveckor för frivillig utbildning enligt en integrationsplan som godkänts av en TE-byrå/kommunal 

myndighet från punkt S1.3

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

S1.3.9 Antal studerandeveckor inom folkhögskolornas utbildning inom fritt bildningsarbete som riktar sig till 

läropliktiga, från punkt S1.3

S1.3.6.1 - varav  antalet studerandeveckor för ukrainare som får tillfälligt skydd från punkt S1.3.6

S.1.3.8 Antal studerandeveckor inom utbildning som ordnas för invandrare enligt 5 § 2 mom. i läropliktslagen, från 

punkterna S1.3 och S1.3.5

S1.3.6.2 - varav antalet studerandeveckor för stunderande i läs- och skrivfärdighetsutbildning från punkt S1.3.6

Folkhögskolor

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

S1 Prestationer

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

varav 

S1.3.11.1 - varav antalet studerande ukrainare som får tillfälligt skydd från punkt S1.3.11

S1.3.11.2 - varav antalet studerande i läs- och skrivfärdighetsutbildning från punkt S1.3.11

S1.1.1 - antal undervisningstimmar för distansundervisning från punkt S1.1
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Idrottsutbildningscenter

S1.6 Antal studerandedygn (exkl. dygnen i punkt S1.7 )

S1.7 Antal studerandedygn inom den avgiftsbelagda serviceverksamheten m2

S2 Fastigheternas prestationer

S2.1 Egna lokaler
S2.9 Lokaler som hyrts av utomstående

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

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