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GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING   

 
Musikläroanstalt och annan läroanstalt som ordnar konstundervisning 

 
På blanketten ges uppgifter om kostnader och inkomster för utbildningsanordnarens 
verksamhet enligt lagen (633/1998) om grundläggande konstundervisning. På blanket-
ten ges därtill uppgifter om prestationerna år 2021. 
 
På denna blankett anmäls också uppgifter om grundläggande konstundervisning som 
utbildningsanordnaren ordnar enligt läroplanen och vars finansiering grundar sig på 
annat än statsandel per undervisningstimme och sådant tillstånd/beslut att driva 
undervisning beviljat av undervisnings- och kulturministeriet som detta kräver. På 
blanketten anmäls också uppgifter om annan verksamhet som främjar konst och som 
stöder grundläggande konstundervisning och som ordnas av en läroanstalt för grund-
läggande konstundervisning men som inte är grundläggande konstundervisning enligt 
läroplanen. 
 
På denna blankett anmäls inte grundläggande konstundervisning som anordnats som 
medborgarinstitutsverksamhet, utan uppgifterna anmäls på medborgarinstitutets 
blankett. 
 
Undervisnings- och kulturministeriet har beslutat om finansieringen per undervisnings-
timme och läroanstalt. Uppgifterna ges separat för grundläggande undervisning inom 
olika konstområden.  
 
Om tillståndet inte gäller verksamhet enligt den allmänna lärokursen, ges uppgifterna 
om kostnader, inkomster och prestationer för denna verksamhet som uppgifter för an-
nan verksamhet som saknar anordnartillstånd/-beslut. Om utbildningsanordnaren ger 
annan grundläggande konstundervisning än grundläggande konstundervisning inom 
ett konstområde i enlighet med läroplanen, ska kostnaderna, inkomsterna och prestat-
ionerna för denna undervisning anmälas på blanketten som uppgifter för verksamhet 
som saknar anordnartillstånd/-beslut. Om den som besvarar enkäten har anordnartill-
stånd för flera konstområden, ska uppgifter om grundläggande konstundervisning som 
inte ordnas enligt ett anordnartillstånd ändå anmälas endast en gång, till exempel på 
den blanketten för ett konstområde som man först fyller i. 
 
Grunden för statsandelen bildas av driftskostnaderna för undervisning, fastigheter och 
utbildningsanordnarens förvaltning och övriga gemensamma funktioner i enlighet med 
tillståndet för att ordna undervisning. Vid beräkning av undervisningstimmens pris per 
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enhet (lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet 1705/2009, § 31) 
hör följande kostnader inte till verksamhetens driftskostnader: 
 

• kostnader för anläggningsprojekt och kostnader för förvärv eller hyra av mark-
områden 

• mervärdesskatt som ingår i anskaffningspriset för varor och tjänster 

• kostnader för skötsel av lån och kalkylerade räntor och avskrivningar 

• kostnader för vilka lagstadgad statsfinansiering beviljas särskilt 

• avgifter till en annan anordnare av grundläggande konstundervisning, om de 
kostnader som anordnarna orsakats för den verksamhet som utgör grund för 
avgifterna beaktas när priserna per enhet räknas ut 

• kostnader för avgiftsbelagd service 
o blankettpunkterna Grundläggande konstundervisning som inte grundar 

sig på ett av undervisnings- och kulturministeriet beviljat anordnartill-
stånd och Verksamhet som stöder grundläggande konstundervisning 

• andra förvaltningskostnader än sådana som direkt hänför sig till att ordna 
grundläggande konstundervisning. 

 
Driftskostnader för vilka fåtts finansiering ur Europeiska gemenskapernas budget får 
räknas till statsandelsgrunden endast till den del som finansieringen ur Europeiska ge-
menskapernas budget och motsvarande särskilda nationella finansiering enligt stats-
budgeten inte täcker dessa kostnader (FinL 1705/2009, 31 § 2 mom.). 
 
De kostnader som motsvarar behovsprövade statsunderstöd som beviljats med stöd 
av 44 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet anmäls i kost-
nadsuppgifterna. När det genomsnittliga priset per enhet räknas ut avdrar undervis-
nings- och kulturministeriet från kostnadsgrunden ett belopp som motsvarar de stats-
bidrag som beviljats under det år då kostnaderna beräknas (FinL 1705/2009, 31 § 3 
mom.). 
 

Om insamlingen av uppgifterna 
 
På blanketten samlas också in uppgifter om anläggningsprojekt, och andra investe-
ringar, avskrivningar, grundläggande konstundervisning som inte grundar sig på ett av 
undervisnings- och kulturministeriet beviljat anordnartillstånd och verksamhet som 
stöder grundläggande konstundervisning. Dessa uppgifter samlas in för utveckling av 
finansieringssystemet och är inte med vid beräkning av enhetspriser. Statsfinansiering 
enligt priset per enhet anmäls ingenstans på blanketten. 
 
Kostnaderna hänförs till olika konstområden i enlighet med vad de har förorsakats av. 
Gemensamma kostnader som inte enligt anvisningen ovan kan hänföra direkt, fördelas 
kalkylerat i förhållande till antalet undervisningstimmar, studerande eller kvadrat. 
 
Kostnaderna och inkomsterna anmäls som hela euro och prestationerna som hela tal.           
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Verksamhet i enlighet med undervisnings- och kulturministeriets anordnartillstånd/-beslut – 
Funktioner som utgör grunden för statsandelen (kostnader och inkomster) 

 
Grunden för statsandelen bildas av följande helheter K1.0, K2.0 och K7.0: 
 

 K1.0 Undervisning  
 K2.0 Fastigheter 
 K7.0 Utbildningsanordnarens förvaltning och gemensamma funktioner 
 K0.0 Punkterna K1.0, K2.0 och K7.0 sammanlagt 
 K00R1, varav studerandeavgifter 

 
Kostnader 

 
Kostnaderna ska anges på blanketten (kolumnerna K1.0–K7.0) enligt kostnader för 
undervisning, fastighetskostnader och kostnader för utbildningsanordnarens förvalt-
ning och gemensamma funktioner.  
 
Kostnaderna delas enligt utgiftsposter in i personalutgifter, övriga utgifter och mervär-
desskatter (kolumnerna M1–M3). 
 

Inkomster 
Inkomsterna anges på blanketten enligt användningsändamål (kolumnerna K1.0–K7.0) 
i inkomster som används för undervisning, fastighetskostnader och utbildningsanord-
narens förvaltning och gemensamma funktioner. 
 
Inkomsterna anges enligt finansieringskälla. Finansieringskällorna är särskild statsfi-
nansiering, EU-finansiering och annan särskild finansiering (R2–R8).  
 
De mörka rutorna på blanketten fylls inte i. 
 
Kolumnerna K1.0–K00R på blanketten. 

 
K1.0 Undervisning 

 
Här anmäls utgifter (M1–M3) och motsvarande inkomster (R2–R8) för undervisningen 
som hör till statsandelsgrunden. Det är fråga om bland annat löner och andra kostna-
der för lärare och föreläsare, studiematerial, inköp av utbildningstjänster samt kostna-
der och inkomster för utveckling av undervisningspersonalens och stödpersonalens 
yrkesskicklighet, informations- och marknadsföringskostnader samt studerandeavgif-
ter, understöd som erhållits för verksamheten och avtalsbaserade ersättningar som 
kommunen har betalat. 
 
Här anmäls också förvaltningskostnader och -inkomster i anslutning till undervis-
ningen, såsom kostnaderna och inkomsterna för biträdande rektor och studerandeför-
valtning. 
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Om en utbildningsanordnare köper grundläggande konstundervisning av en annan 
statsandelstagare inom undervisningssektorn inom ett konstområde och en lärokurs 
som motsvarar ett av undervisnings- och kulturministeriet beviljat anordnartillstånd, 
ska den som köper undervisningen ange kostnaderna för köpet av tjänster under 
punkten för övriga utgifter, och den som säljer undervisningen ska ange kostnaderna 
som uppkommit av försäljningen av tjänsterna (M1−M3) och inkomsterna (R2−R8) un-
der punkten M3.1 Verksamhet som stöd grundläggande konstundervisning. Om den 
grundläggande konstundervisningen som köps och som baserar sig på läroplanen be-
rör ett konstområde eller en lärokurs som för köparens del inte ingår i undervisnings- 
och kulturministeriets anordnartillstånd, ska köparen ange köpet under punkten M3.0 
Grundläggande konstundervisning som inte grundar sig på ett av undervisnings- och 
kulturministeriet beviljat anordnartillstånd och i kolumnen M2 Övriga utgifter. Säljaren 
anger då kostnaderna (M1−M3) och inkomsterna (R2−R8) under punkt M3.1 Verksam-
het som stöder grundläggande konstundervisning. 
 

K2.0 Fastigheter 
 
Här anmäls kostnader (M1–M3) och inkomster (R2–R8) för underhållet av fastighet-
erna, till exempel fastighetspersonalens löner m.fl. utgifter, inköp av material och 
tjänster, underhåll av maskiner och inventarier, driftsvederlag i anslutning till skötseln 
och underhållet av fastigheten, hyreskostnader till utomstående, fastighetsskatt och 
underhållsutgifter för tomt och gata som betjänar fastigheten. 
 
Här anmäls också kostnader för så kallade små grundreparationer under finansåret, 
om helhetskostnaderna understiger 400 000 euro utan mervärdesskatt (FinF 
1766/2009, 26 §). 
 
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 räntor eller avskrivningar. Andelen kapitalhyra 
av så kallade interna, det vill säga kalkylerade hyror samt kostnader för köp av land-
område (tomt) anmäls i punkt M9.0. 
 

K7.0 Utbildningsanordnarens förvaltning och gemensamma funktioner 
 
Här anmäls kostnader (M1–M3) och inkomster (R2–R8) som hör till statsandelsgrun-
den och som förorsakas av utbildningsanordnarens förvaltning och de gemensamma 
funktionerna.  
 
Hit hör inte kostnader och inkomster i anslutning till undervisningen och fastigheterna 
som anmäls i kolumnerna K1.0 och K2.0. Här anmäls kostnader och inkomster för läro-
anstaltens rektor, personalförvaltning och ekonomiförvaltning, till exempel personal-
utgifter, inköp av material och tjänster samt uppdatering av förvaltningspersonalens 
yrkesskicklighet. 
 

K0.0 Punkterna K1.0 + K2.0 + K7.0 sammanlagt 
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K00R1 varav studerandeavgifter 
 
Här anmäls studerande- och läsårsavgifter för sådan grundläggande konstundervis-
ning som motsvarar tillståndet om att ordna undervisning. Dessa ingår också funkt-
ionsvis i kolumn R8, i punkterna Undervisning (K1.0) och Sammanlagt (K0.0). 
 

Kolumnerna M1–M3 på blanketten 
 

M1 Personalutgifter  
 
Personalutgifterna anmäls som netto, personalersättningarna avdragna. Här anmäls 
löner och arvoden som är underställda förskottsinnehållning, även naturaförmåner 
och dagpenning som underställs förskottsinnehållning. Lönerna anmäls som netto, 
personalersättningarna avdragna. Vad gäller personer som anställts med sysselsätt-
ningsanslag anmäls endast nettoutgifterna. 
 
Här anmäls också utbetalda pensioner och pensionsförsäkringsavgifter samt så kallade 
gamla pensioner vid kommunala läroanstalter, mötesarvoden och revisionsarvoden. 
 
Här anmäls också obligatoriska och frivilliga socialförsäkringsavgifter samt sådana som 
beräkningsmässigt betalas av arbetsgivaren. Obligatoriska socialförsäkringsavgifter är 
pensions- och sjukförsäkringsavgifter, lagstadgade olycksfallsförsäkringsavgifter, ar-
betslöshetsförsäkringsavgifter och gruppförsäkringsavgifter/ekonomiskt stöd. 
 
Här anmäls inte reseersättningar, utbildningstjänster för personalen eller företagshäl-
sovårdens tjänster. Dessa anmäls i kolumn M2 Övriga utgifter. 
 

M2 Övriga utgifter (innehåller inte mervärdesskatt) 
 
Övriga utgifter anmäls utan mervärdesskatt. Här anmäls till exempel reseersättningar, 
utgifter för personalutbildning, kontorsförnödenheter, materialanskaffningar, post- 
och telefonavgifter, läromedel, övriga material och tjänster, hyror för och underhåll av 
maskiner och inventarier, fastighetsskatt. Också så kallade små projekt, vilkas helhets-
kostnader beräknas underskrida 400 000 euro utan mervärdesskatt (FinF 1766/2009, 
26 §) och för vilka inte har fåtts särskild statsandel som betalas för anläggningsprojekt, 
anmäls här (se punkterna M4.0.1 och M4.0.9). 
 
Mindre projekt ingår i beräkningen av enhetspriset. 
 

M3 Mervärdesskatter 
 
Här anmäls enligt mervärdesskatter som ingått i anskaffningspriset för övriga utgifter 
(M2), antingen i enlighet med vad som har betalats eller vad som har bokförts i återbä-
ringssystemet. Om mervärdesskatterna inte har följts upp separat (t.ex. på grund av 
partiell mervärdesskatteskyldighet), kan mervärdesskatterna för olika funktioner upp-
skattas t.ex. utgående från mervärdesskatteprocenterna. 
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Inkomster enligt finansieringskälla, kolumnerna R2–R8 
 
Inkomster anmäls enligt finansieringskälla och fördelas till de olika verksamheterna 
enligt användningsändamålet. Finansieringskällorna är särskild statsfinansiering, EU-
finansiering och annan särskild finansiering (R2–R8). 
 

R2 Särskild statsfinansiering 
 
I den särskilda statsfinansieringen ingår t.ex. det extra statsunderstöd (§ 44 i lagen om 
finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet) som undervisnings- och kulturmi-
nisteriet och Utbildningsstyrelsen har beviljat t.ex. för internationaliseringen. Hit hör 
också övrig projektfinansiering. Eftersom man på blanketten skall anmäla räkenskaps-
årets kostnader, anmäls på motsvarande sätt för de understöd som erhållits endast 
den andel av understödet som använts under räkenskapsåret. Enhetsprisfinansiering, 
det vill säga statsandelsfinansiering, anmäls inte alls på blanketten. 
 

R3 EU-finansiering  
 
EU-finansieringen innehåller understöd som EU har beviljat och särskild nationell 
finansieringsandel som erhållits av staten. Exempel på EU-finansiering är t.ex. under-
stöd som Utbildningsstyrelsen beviljat. Av de kostnader som motsvarar dessa under-
stöd 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 Övriga kostnader och inkoms-
ter (M9.0). 
 

R8 Annan särskild finansiering 
 
Här anmäls övrig finansiering såsom driftsersättningar och hyror som har fakturerats 
till ett pris som täcker produktionskostnaderna, donationer och övriga bidrag såsom 
statsunderstöd. I punkten anmäls avtalsbaserade ersättningar och andelar eller un-
derstöd som kommunen har betalat samt intäkter av försäljning av inventarier samt 
studerandeavgifter. Enhetsprisfinansiering, det vill säga statsandelsfinansiering, 
anges inte alls på denna blankett.  

 
Kostnader och inkomster för övrig verksamhet  

 
På blanketten anmäls också uppgifter om utbildningsanordnarens verksamhet som 
inte ingår i beräkningen av enhetspriserna. De här uppgifterna samlas bland annat in 
för att utveckla finansieringssystemet.  
 
M3.0 Grundläggande konstundervisning som inte grundar sig på ett av undervisnings- 
och kulturministeriet beviljat anordnartillstånd 
M3.1 Verksamhet som stöder grundläggande konstundervisning 
M4.0 Investeringar 
M8.0 Arrendeavgifter 
M9.0 Övriga kostnader och inkomster 
M5.0 Avskrivningar 
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M3.0 Grundläggande konstundervisning som inte grundar sig på ett av undervisnings- och kulturmi-
nisteriet beviljat anordnartillstånd 

 
Grundläggande konstundervisning som inte grundar sig på ett av undervisnings- och 
kulturministeriet beviljat anordnartillstånd/-beslut är verksamhet i enlighet med läro-
planen som inte grundar sig på ett av undervisnings- och kulturministeriet beviljat an-
ordnartillstånd. Här anmäls kostnaderna (M1–M3) och inkomsterna (R2–R8) för under-
visning enligt den allmänna lärokursen om det inte finns något anordnartillstånd för 
undervisningen i fråga. Här anmäls också kostnaderna (M1–M3) och inkomsterna (R2–
R8) för grundläggande konstundervisning enligt läroplanen, om det inte finns något 
anordnartillstånd för undervisningen i fråga. 
 
Under grundläggande konstundervisning som inte grundar sig på ett av undervis-
nings- och kulturministeriet beviljat anordnartillstånd anmäls också den andel av fas-
tighetskostnaderna som enligt upphovsprincipen bör hänföras till verksamheten, an-
tingen i relation till antalet undervisningstimmar, antalet studerande eller kvadrat-
meter.  
 

M3.1 Verksamhet som stöder grundläggande konstundervisning 
 
I samband med grundläggande konstundervisning kan också ordnas annan verksam-
het som främjar konsten. Om sådan här avgiftsbelagd serviceverksamhet inte är 
grundläggande konstundervisning i enlighet med läroplanen, är det frågan om verk-
samhet som stöder grundläggande konstundervisning. Även sådan konstundervis-
ning som erbjuds andra än läroanstaltens egentliga elever, och som inte är grundläg-
gande konstundervisning enligt läroplanen, är verksamhet som stöder grundläg-
gande konstundervisning.  
 
Under verksamhet som stöder grundläggande konstundervisning anmäls till exempel 
kostnader (M1–M3) och inkomster (R2–R8) för öppen undervisning, kostnader och 
inkomster för hyrning av lokaler samt utbildning som ordnats som avgiftsbelagd ser-
viceverksamhet.  
 
Under verksamhet som stöder grundläggande konstundervisning anmäls också den 
andel av fastighetskostnaderna som enligt upphovsprincipen bör hänföras till verk-
samheten, antingen i relation till antalet undervisningstimmar, antalet studerande 
eller kvadratmeter.  
 

M4.0 Investeringar 
 

M4.0.1 Anläggningsprojekt (minst 400 000 euro) 
 
Här anmäls byggande, förvärv, grundlig reparation eller motsvarande åtgärder i fråga 
om lokaler samt anskaffning av lösöre i samband med sådana åtgärder enligt 11 § la-
gen om grundläggande konstundervisning och 36 § 1 momentet finansieringslagen, 
om de uppskattade totalkostnaderna för projektet har uppgått till minst 400 000 euro 
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(FinF 1766/2009, 26 §). Detta anmäls oberoende av om särskild statsandel eller annat 
extra understöd fåtts för anläggningsprojektet. Här anmäls de kostnader som utbeta-
lats år 2021 samt motsvarande inkomster. Dessa kostnader och inkomster anmäls inte 
ovan i punkterna K1.0 - K0.0. 
 

M4.0.9 Andra än anläggningsprojekt (under 400 000 euro) 
 
Här anmäls byggande, köp eller grundrenovering av lokaler vars kostnader understiger 
400 000 euro (s.k. liten grundreparation) samt köp av anläggningstillgångar. Här an-
mäls de utgifter som betalats år 2021 och motsvarande inkomster. Dessa kostnader 
(M1–M3) och eventuella inkomster (R2–R8) anmäls för statsandelsverksamhets del 
dessutom i punkterna K1.0–K0.0. 
 

M8.0 Arrendeavgifter för landområden 
 

M9.0 Övriga kostnader och inkomster 
 
Här anmäls övriga kostnader som inte beaktas då priset per enhet beräknas, såsom till 
exempel köp av landområden, kalkylerade räntor (men inte avskrivningar), kapitalan-
del på intern hyra.  
 
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 kost-
nader som stödet inte täcker. 
 

M.0.0 Punkterna M3.0, M3.1, M4.0, M8.0 och M9.0 sammanlagt 
 

M5 Avskrivningar 
 
Här anmäls avskrivningar gällande investeringar för grundläggande konstundervisning 
enligt bokföringen för 2021 enligt konstområde. Avskrivningarna inkluderas inte i kost-
naderna i punkterna K1.0 - K0.0. 
 
Avskrivningar som gäller investeringar för grundläggande konstundervisning som inte 
grundar sig på ett av undervisnings- och kulturministeriet beviljat anordnartillstånd 
och för verksamhet som stöder grundläggande konstundervisning anmäls separat i ko-
lumnerna X3 och X4. 
 
M5.1 Byggnader 
M5.9 Avskrivningar för övriga investeringar 
M5.0 Avskrivningar sammanlagt  
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Prestationer 
 

S2 Fastigheternas lägenhetsytor 
 

S2.1 Egna lokaler 
 
Andelen av utbildningsanordnarens lokaler som används av läroanstalten som ordnar 
grundläggande konstundervisning, till exempel i förhållande till antalet användnings-
timmar.  
 
Här anmäls inte de lägenhetsytor som hör till grundläggande konstundervisning som 
inte grundar sig på ett av undervisnings- och kulturministeriet beviljat anordnartill-
stånd eller till verksamhet som stöder grundläggande konstundervisning. 
 

S2.9 Lokaler som hyrts av utomstående 
 
Andelen av de lokaler som läroanstalten som ordnar grundläggande konstundervisning 
hyrt av utomstående.  
 
Om läroanstalten betalar hyra enligt användning, till exempel driftsersättning enligt 
antalet timmar, anmäls ytorna inte. 
 
Här anmäls inte lägenhetsytorna för de lokaler som hyrts inom ramen för grundläg-
gande konstundervisning som inte grundar sig på ett av undervisnings- och kulturmini-
steriet beviljat anordnartillstånd eller för verksamhet som stöder grundläggande 
konstundervisning.  
 

S1 Prestationer 
 

S1.1 Antal undervisningstimmar (borträknat timmarna i punkterna S2.2 och S3.1), grundläggande 
konstundervisning i enlighet med anordnartillståndet 

 
Här anmäls det faktiska antalet undervisningstimmar som genomförts enligt lagen om 
grundläggande konstundervisning vid läroanstalten som ordnar grundläggande konst-
undervisning år 2021 (undervisningstimmens längd minst 45 min.). Undervisningstim-
mar som varar under eller över 45 minuter omvandlas till undervisningstimmar som 
omfattar 45 minuter. Timantalet uppges inte som årsveckotimmar.  
 
Till timmarna i distansundervisning räknas de undervisningstimmar som läraren har 
fått lön för. Undervisningstimmarna kan omfatta till exempel uppgifter till de stu-
derande, online-undervisning, handledning av studerande, respons och bedömning av 
svar. I timmarna inom distansundervisning inkluderas däremot inte den som gått åt till 
att förbereda eller planera en kurs. 
 
I antalet undervisningstimmar anmäls inte de timmar som hänför sig till lärarens öv-
riga arbete (till exempel anordnande av inträdesförhör och kursexamina, arbete i ex-
amensnämnd).  



  10 (10) 
 
 

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 

 
 

 
I antalet undervisningstimmar får inte heller ingå undervisningstimmar som hör till 
verksamhet som stöder grundläggande konstundervisning (till exempel avgiftsbelagd 
serviceverksamhet) och inte heller undervisningstimmar för undervisning enligt den 
allmänna lärokursen, om läroanstalten saknar tillstånd för att ordna undervisningen 
(S2.2). I antalet undervisningstimmar får inte ingå undervisningstimmar för ett konst-
område som saknar anordnartillstånd. 
 

S1.1.1 - varav undervisningstimmar som hör till konstfostran för småbarn 
 
Med konstfostran för småbarn inom den grundläggande konstundervisningen avses 
studier i konstämnen som förutsätter den allmänna lärokursens gemensamma studier 
eller den fördjupade lärokursens grundläggande studier. I läroplanens godkända läro-
plan för grundläggande konstundervisning definieras eventuella mål och innehåll för 
samt omfattningen av konstfostran för småbarn. Konstfostran för småbarn är i första 
hand riktad till barn under skolåldern. 
 
Här specificeras av antalet undervisningstimmar det faktiska antal undervisningstim-
mar som härför sig till undervisning på småbarnsstadiet (till exempel musiklekskole-
verksamhet). 
 

S2.2. Antal undervisningstimmar, grundläggande konstundervisning som inte grundar sig på ett av 
undervisnings- och kulturministeriet beviljat anordnartillstånd 

 
S2.2.10 - varav undervisningstimmar som hör till konstfostran för småbarn 

 
Med konstfostran för småbarn inom den grundläggande konstundervisningen avses 
studier i konstämnen som förutsätter den allmänna lärokursens gemensamma studier 
eller den fördjupade lärokursens grundläggande studier. I läroanstaltens godkända lä-
roplan för grundläggande konstundervisning definieras eventuella mål och innehåll för 
samt omfattningen av konstfostran för småbarn. Konstfostran för småbarn är i första 
hand riktad till barn under skolåldern. 
 
Från antalet undervisningstimmar särskiljs här de faktiska undervisningstimmarna 
inom konstfostran för småbarn (t.ex. musiklekskoleverksamhet) i fråga om sådan 
grundläggande konstundervisning enligt läroplanen som utbildningsanordnaren inte 
har ett av undervisnings- och kulturministeriet beviljat anordnartillstånd för. 
 

S3.1 Antal undervisningstimmar, verksamhet som stöder grundläggande konstundervisning 
 
Här anmäls de faktiska undervisningstimmarna år 2021 som läroanstalten inom grund-
läggande konstundervisning har ordnat inom övriga konstfrämjande verksamhet som 
stöder grundläggande konstundervisning och som inte är grundläggande konstunder-
visning i enlighet med läroplanen. 


