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BERÄKNING AV STATSANDELAR FÖR DRIFTSKOSTNADER/BASUPPGIFTER SOM SAMLAS IN PÅ 
REGISTRERINGSDAGEN VÅREN 2020 

 
Med denna enkät samlas uppgifter för att justera finansieringen av 
undervisningsverksamheten för år 2020 samt för att beräkna finansieringen för år 
2021.  
 
På vårens registreringsdag samlas endast in basuppgifter om gymnasieutbildningen. 
 
Utöver insamlingen av basuppgifter ska anordnaren av gymnasieutbildning i 
informationsresursen KOSKI föra in de uppgifter som avses i 7–9 § i lagen om 
nationella studie- och examensregister (884/2017). Uppgifterna ska alltid föras in 
utan dröjsmål och i realtid efter att informationen uppstått eller ändrats och förts in i 
utbildningsanordnarens eget register. I framtiden kommer statsandelsfinansieringen 
för gymnasieutbildningen att beräknas utifrån uppgifterna som hämtas från 
informationsresursen KOSKI.  
 
De uppgifter som behövs för att beräkna statsandelsfinansieringen för 
förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt yrkesutbildningen 
hämtas från informationsresursen KOSKI. Från och med hösten 2020 genomförs inte 
längre Statistikcentralens enkät Elever och studerande på anordnar- och 
läroanstaltsnivå. 
 
Enligt 58 § i lagen (1705/2009) och 25 § i förordningen (1766/2009) om finansiering 
av undervisnings- och kulturverksamhet ska de uppgifter som behövs för att beräkna 
och bestämma utbildningsanordnarnas statsandelar och finansiering meddelas i en-
lighet med situationen på registreringsdagen (20.1) inom 10 dagar räknat från 
registreringsdagen. Den i finansieringsförordningen fastställda tidsfristen ska ovill-
korligen följas. Den fortsatta behandlingen av uppgifterna kan inte påbörjas förrän 
den allra sista enheten har levererat sina uppgifter och uppgifterna har kontrollerats 
samt omskrivits på maskinspråk. 
 
Blanketterna och anvisningarna kan skrivas ut på förhand på Utbildningsstyrelsens 
webbplats på adressen https://www.oph.fi/sv/tjanster/statsandelssystemets-
datainsamlingar. 
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Systemet dit uppgifterna samlas in öppnar 20.1.2020. Internetadressen finns på den 
bifogade samlingslistan. 

 
Basuppgifter  Blanketten ska fyllas i enligt givna anvisningar. Den person som uppgetts som 

kontaktperson ska vara anträffbar också efter registreringsdagen. En kopia av detta 
brev och av samlingslistan ska absolut vidarebefordras till de personer som 
ansvarar för statistikföringen av gymnasieutbildningen. Om gymnasieutbildningen 
inte ordnas på registreringsdagen, ska Utbildningsstyrelsen underrättas om det på 
blanketten i fråga. För att finansieringsbesluten och utbetalningen av finansieringen 
ska kunna adresseras rätt är det viktigt att kontrollera att uppgifterna om 
huvudmannen i samlingslistan stämmer. 

  
Insändning av uppgifterna 

 Vi ber er anmäla uppgifterna via internet under tiden 20.1– 30.1.2020. 
Internetadressen på vilken man loggar in till webbtjänsten, användarnamnen och 
lösenordet finns på bifogade samlingslista. Bekanta er omsorgsfullt med 
anvisningarna för webblagring (adressen på samlingslistan) innan ni börjar ange 
uppgifterna. Huvudmannen/ utbildningsanordnaren ska skriva ut de uppgifter som 
getts via internet och arkivera dem undertecknade. Också de uppgifter som anmälan 
baserar sig på bör arkiveras. Arkivexemplaren ska vid behov vara tillgängliga för 
statsandelsmyndigheterna. 

  
 Ytterligare information fås per e-post från Utbildningsstyrelsens enhet för 

statsandelar, valtionosuudet@oph.fi , och per telefon direkt från enhetens 
sakkunniga, vars kontaktuppgifter enligt skolform finns på adressen 
https://www.oph.fi/sv/tjanster/information-om-statsandelar#anchor-
kontaktuppgifter. 
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