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SÖKANDE AV ÄNDRING I BERÄKNINGARNA SOM BASERAR SIG PÅ PRESTATIONERNA ÅR 2019 OCH SOM 

UTGÖR GRUNDEN FÖR FINANSIERINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING FÖR VUXNA OCH FÖR 

UNDERVISNING SOM FÖRBEREDER FÖR GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING ÅR 2021 

 

Beräkningen av finansieringen för grundläggande utbildning för vuxna och för undervisning 

som förbereder för grundläggande utbildning i enlighet med lagen om finansiering av under-

visnings- och kulturverksamhet (29.12.2009/1705) ändrades från och med år 2017. För grund-

läggande utbildning för vuxna och för undervisning som förbereder för grundläggande utbild-

ning beräknas förskottsfinansieringen för finansåret utifrån de faktiska prestationerna året 

före det år som föregår finansåret. De utgör den uppskattade mängden prestationer för för-

skottsfinansieringen. Det innebär att förskottsfinansieringen för år 2021 beräknas utifrån de 

faktiska prestationerna år 2019, det vill säga utifrån antalet slutförda kurser i den grundläg-

gande utbildningen för vuxna och utifrån de faktiska närvaromånaderna inom undervisningen 

som förbereder för grundläggande utbildning. Förskottsfinansieringen som grundar sig på be-

räkningar justeras året som följer på året efter finansåret. Det innebär att förskottsfinansie-

ringen för 2021 kommer att justeras år 2023 så att den motsvarar de faktiska prestationerna. 

De faktiska prestationerna (närvaromånader) för undervisning som förbereder för grundläg-

gande utbildning år 2019 anmäls i separata uppgiftsinsamlingar. De faktiska prestationerna för 

första halvåret 1.1.2019–31.7.2019 har redan anmälts vid Statistikcentralens insamling på re-

gistreringsdagen 20.9.2019 och prestationerna för den återstående tiden 1.8.2019–

31.12.2019 anmäls 20.9.2020 i samband med Utbildningsstyrelsens insamling av basuppgifter 

för hösten. De faktiska prestationerna för grundläggande utbildning för vuxna (kurser) år 2019 

hämtas från informationsresursen KOSKI. 

I enlighet med 48 a § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet 

(1705/2009) är det möjligt att senast före utgången av september månad året före finansåret 

söka ändring i den beräknade finansieringen som grundar sig på de faktiska prestationerna 

året före det år som föregår finansåret. 

De utbildningsanordnare vilkas förskottsfinansiering för 2021, som grundar sig på de fak-

tiska prestationerna för 2019, är betydligt lägre eller högre än den planerade utbildningsvo-

lymen för 2021 ska vid behov söka ändring i beräkningen som utgör grunden för finansie-

ringen. Ändring ska sökas senast 30.9.2020. Med en betydande förändring avses i regel en 

förändring i antalet prestationer som skiljer sig till mer än 20 procent från det beräknade.  

  



    
    
  2 (2) 

     
 

 
 
 
 
OPETUSHALLITUS Hakaniemenranta 6, PL 380 

00531 Helsinki 
puhelin 0295 331 000 
oph.fi 

 UTBILDNINGSSTYRELSEN Hagnäskajen 6, PB 380 
00531 Helsingfors 

telefon 0295 331 000 
oph.fi 

 

Ändring i beräkningen ska sökas hos undervisnings- och kulturministeriet med en fritt formu-

lerad ansökan som ska tillställas Utbildningsstyrelsens registratur senast 30.9.2020 klockan 

16.15. 

Ytterligare information ges av Utbildningsstyrelsens enhet för statsandelar på adressen  
valtionosuudet@oph.fi eller per telefon på numret 0295 331 691.   
 

 

Skolråd    Antti Markkanen 

 

Specialsakkunnig   Leena Matilainen 
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