
 8.3.2023 OPH-824-2023  
 

 
Opetushallitus/Valtionosuudet 
PL 380, 00531 Helsinki, puhelin 029 533 1000, faksi 029 533 1035, etunimi.sukunimi@oph.fi, www.oph.fi/rahoitus/valtionosuudet 
Utbildningsstyrelsen/Statsandelar 
PB 380, 00531 Helsingfors, telefon 029 533 1000, fax 029 533 1035, fornamn.efternamn@oph.fi, www.oph.fi/rahoitus/valtionosuudet 

  
 

 
 

Till yrkesutbildningsanordnarna, huvudmännen  
för läroanstalterna inom det fria bildningsarbetet och den grundläggande konstundervisningen,  
samt till huvudmännen för museerna och institutioner för scenkonst, anordnarna  
av förskoleundervisning, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning, och statens skolor 

      
INSÄNDANDE AV 2022 ÅRS UPPGIFTER FÖR STATSANDELSSYSTEMET  

 
Enligt 58 § lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och  
21 § lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) skall statsandelstagaren ställa till 
statsbidragsmyndigheten de uppgifter om sin verksamhet och ekonomi som behövs för 
bestämmandet av finansieringen. Verkställigheten och uppföljningen av statsandelssystemet 
förutsätter att information om kostnaderna och prestationerna samlas in av 
utbildningsanordnarna, läroanstalterna och konst- och kulturinstitutionerna. I det 
sammanhanget samlas också in kostnads- och prestationsuppgifter som behövs för 
utvecklande av statsandelssystemet och uppföljning av dess funktion.  
 
Den utbildning eller institution om vilken statsandelstagaren skall ge uppgifter, framgår av 
bifogade samlingslista. 
 

I Utbildningsstyrelsens insamling av uppgifter om kostnader, inkomster och 
prestationer år 2022 ingår nya enkäter för kommunernas och samkommunernas 
anordnare av förskoleundervisning, grundläggande utbildning och 
gymnasieutbildning. På enkäterna för förskoleundervisningen och den grundläggande 
utbildningen ska anordnaren anmäla antalet undervisningstimmar och antalet 
undervisningstimmar inom sjukhusundervisning. På blanketten för grundläggande 
utbildning ska därtill anges antalet stödundervisningstimmar. På blanketten för 
gymnasieutbildning anmäls antalet undervisningstimmar. Anordnare för kommunal 
för- och grundundervisning samt gymnasieutbildning rapporterar ekonomiska data till 
Statskontoret i samband med insamlingen av kommunernas ekonomiska information. 
 
Med Utbildningsstyrelsens enkät insamlas också uppgifter om kostnader, inkomster 
och prestationer för medborgarinstitut som upprätthålls av kommuner och 
samkommuner och som ordnar utbildning inom fritt bildningsarbete.  

 
 
Pappersblanketter och anvisningar har inte bifogats, men kan vid behov skrivas ut på den 
öppna Internetadressen http://www.oph.fi/finansiering/statsandelar/datainsamlingar. Vi ber 
er sända uppgifterna via Internet mellan 22.3–20.4.2023. Inloggningen till webbtjänsten sker 
med användarnamn och lösenord som framgår av samlingslistan. En kopia av detta brev och 
av samlingslistan ska sändas till de statistikansvariga vid alla de utbildningsformer och 
kultur- och konstinstitutioner som nämns i listan. Vi ber 
utbildningsanordnarna/huvudmännen att särskilt kontrollera uppgifternas riktighet. 
Uppgifterna ska överensstämma med bokföringsuppgifterna. 
 
Statsandelstagaren ska skriva ut de uppgifter som getts via Internet och arkivera dem 
bestyrkta med underteckning av statsdelstagarens namnteckningsberättigade person. Vid 
arkiveringen ska behövligt bilagematerial där uppgifternas riktighet kan verifieras bifogas. 
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Arkivexemplaret och bilagematerialet ska vid behov vara tillgängligt för 
statsbidragsmyndigheten. 
 
Ytterligare information om insamlingen och råd vid problem med utskrivning av blanketterna 
och lagring av uppgifterna fås av enheten Statsandelar, per e-post på adressen 
valtionosuudet@oph.fi samt per telefon direkt från enhetens sakkunniga, vars 
kontaktuppgifter enligt skolform finns på adressen 
http://www.oph.fi/finansiering/statsandelar/kontaktuppgifter. 
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BILAGOR Statsandelstagarens samlingslista 
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