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GYMNASIEUTBILDNING     

 
Enligt 58 § i lagen (1705/2009) om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och  25 
§ i förordningen (1766/2009) om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet ska de 
uppgifter som behövs för att beräkna och bestämma statsandelar och finansiering för 
utbildningsanordnarna ges inom 10 dagar efter registreringsdagen i enlighet med situationen 
på registreringsdagen (20.9). 
 
Lagen om nationella studie- och examensregister (884/2017) stadfästes 14.12.2017. De som 
anordnar undervisning är skyldiga att överföra eller lagra valtakunnallisista opinto- ja 
tutkintorekistereistä annetun lain (884/2017)  7-9 § tarkoitetut tiedot KOSKI-tietovarantoon 
viipymättä ja ajantasaisesti aina sen jälkeen, kun tieto on syntynyt tai muuttunut ja merkitty 
koulutuksen järjestäjän omiin rekistereihin. Lukiokoulutuksen valtionosuusrahoitus tullaan 
laskemaan ensi vuodesta alkaen KOSKI-tietovarannosta haettavien tietojen perusteella.   
 
Studerandeuppgifter från höstens registreringsdag används för att granska årets finansiering 
enligt det faktiska antalet studerande samt för beräkning av det kommande årets priser per 
enhet och preliminära statsandelar. 
 
Även folkhögskolor, privata skolor med främmande undervisningsspråk, utlandsskolan och 
Steinerskolor (inkl. verksamhetsfilialer) lämnar uppgifter om antalet studerande i 
gymnasieutbildningen med denna blankett.  
 
Lagen och förordningen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet har ändrats 
och från och med ingången av 2018 ska priset per enhet för gymnasieutbildning grunda sig på 
om studierna bedrivs enligt en lärokurs för unga eller en lärokurs för vuxna och inte på åldern 
vid vilken gymnasieutbildningen inleds. Finansieringen av utbildning som ordnas i internatform 
bestäms även i fortsättningen enligt finansieringen av gymnasieutbildning för unga och 
lärokursen (unga/vuxna) kommer inte att inverka på finansieringsbeloppet.  
 
Enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet ändrades bestämmandet 
och beräkningen av finansiering för särskild utbildningsuppgift från och med 1.1.2019. I denna 
datainsamling under hösten meddelas utbildningsanordnarens studerandevolymer inom 
särskild utbildningsuppgift per gymnasium och utbildningsuppgift (bilaga 1). Uppgifterna 
meddelas av de utbildningsanordnare till vilkas tillstånd att ordna gymnasieutbildning ingår en 
särskild utbildningsuppgift. Dessutom ges uppgifter av de utbildningsanordnare i vars tillstånd 
att ordna gymnasieutbildning ingick en särskild utbildningsuppgift före 1.8.2018 och på vars 
gymnasier det eventuellt ännu finns studerande som studerar enligt en särskild 
utbildningsuppgift.  
 
Förfrågans uppgifter ges via internet. Inloggningsadressen till webbsidorna finns på 
samlingslistan som sänts i anslutning till denna förfrågan. 
 
Om kommunens gymnasieutbildning har överförts till en kommun som blivit till genom 
kommunsammanslagning, eller gymnasieutbildningen till följd av en ändring i tillståndet att 
ordna utbildning har blivit en del av gymnasieutbildningen i en annan kommun eller 
samkommun under åren 2008 - 2012, ska registreringsdagens uppgifter för varje tidigare 
anordnare trots detta fortsättningsvis ges separat. Utbildningsstyrelsen skickar till den 
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sammanslagna anordnaren en samlingslista, där varje tidigare anordnare syns på en egen rad 
enligt den tidigare kommunen för anordnaren. Varje rad motsvaras vid lagringen av en 
blankett. Gymnasiets alla blanketter fylls i med samma mottagaridentifikation eller med samma 
underidentifikation för gymnasieutbildningen. (FinF 1766/2009 1§ 3 mom) 
 

 
Kontaktuppgifter (1*) 

 

I punkten uppges kontaktuppgifter för den person som kan kontaktas i fråga om uppgifterna på 
blanketten. Kan lämnas oifylld om uppgifterna är desamma som utbildningsanordnarens 
kontaktuppgifter. 
 

Antal studerande som grund för finansiering 
 

Rahoituksen perusteena oleviin opiskelijamääriin ilmoitetaan lukion koko oppimäärää 
opiskelevat läsnä olevat opiskelijat. Då antalet studerande beräknas kan en studerande räknas 
som studerande högst så länge som studierna på heltid tar i anspråk (FinF 1766/2009 23 §, max 
4 år (GyL 714/2018 23§ 2 mom)). Mikäli opiskelijalla on jo aiempia lukio-opintoja, kun hän 
aloittaa uudelleen lukiokoulutuksen, tulee lukio-opintojen kestoa laskettaessa huomioida myös 
nämä aiemmat lukio-opinnot.  
 
Jos opiskelija on ollut aiemmin lukion koko oppimäärän suorittajana lukiokoulutuksen 
valtionosuuden perusteena esimerkiksi 2 lukuvuotta, on hänellä vielä jäljellä 2 vuotta (tai 2 
lukuvuotta) valtionosuusperusteisena lukiokoulutuksen opiskelijana.   Jos koulutuksen järjestäjä 
on myöntänyt opiskelijalle sairauden, vamman tai muun erityisen syyn vuoksi lisäaikaa 
opintojen loppuun saattamiseen (lukiolaki 714/2018 23 §), opiskelija voidaan laskea 
valtionosuusrahoitteisiin opiskelijoihin myönnetyn lisäajan puitteissa.  
 
Tapauksissa, joissa opiskelija on suorittanut aiemmin lukio-opintoja esimerkiksi ammatillisen 
koulutuksen opiskelun rinnalla ja hän on ollut silloin valtionosuuden perusteena ammatillisen 
koulutuksen opiskelijavuosilaskennassa ja opiskelija lopettaa ammatillisen koulutuksen ja siirtyy 
lukiokoulutuksen opiskelijaperusteisen valtionosuuden piiriin tai tapauksissa, joissa opiskelija 
on suorittanut aiemmin aineopiskelijana yksittäisiä lukiokursseja ja opiskelija alkaa 
myöhemmässä vaiheessa suorittaa lukion koko oppimäärää, tulee opiskelijan aiemmat lukio-
opinnot suhteuttaa lukion koko oppimäärän laajuuteen, kun lukion koko oppimäärän 
opiskelijalle lasketaan jäljellä olevaa opiskeluaikaa valtionosuusrahoituksen piirissä. Esimerkiksi 
jos opiskelija on aiemmin suorittanut 19 lukion kurssia, on hänellä aikuisten 
opetussuunnitelman mukaan lukion koko oppimäärästä suorittamatta vielä 25 kurssia, jolloin 
lukion koko oppimäärän suorittamiseen valtionosuusrahoitteisena opiskelijana on jäljellä 
enintään 2,3 vuotta (laskukaava 25 x 4 : 44).  
 
 
I antalet studerande som ligger till grund för finansieringen kan inräknas utbytesstuderande 
som studerar minst en termin inom gymnasieutbildningen i Finland.  
 
Ylioppilastutkintoon tähtääviä opiskelijoita, jotka eivät suorita lukion koko oppimäärää tai jotka 
ovat jo suorittaneet lukion oppimäärän, tilastointipäivänä ulkomailla olevia koulun vaihto-
opiskelijoita, yksityisopiskelijoita tai maksullisena palvelutoimintana järjestettyyn koulutukseen 
osallistuvia opiskelijoita ei ilmoiteta tilastointipäivän opiskelijamääriin. 
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En studerande, en elev eller de studerandeår inom yrkesutbildning som bestäms utifrån den 
studerandes studierätt kan under samma tid räknas som en sådan prestation som utgör 
grund för finansiering inom endast en sådan utbildning som avses i lagen om finansiering av 
undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009, 48 § 4 mom.). Den studerande, eleven 
eller studerandeåren beaktas då som grund för finansieringen i den utbildning som den 
studerande eller eleven först har börjat genomgå. 
 
Om de studerandeår som bestäms utifrån den studerandes studierätt med stöd av 48 § 4 mom. 
i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet räknas som grund för 
finansieringen av yrkesutbildningen, kan den studerande inte under samma tidpunkt på 
registreringsdagarna räknas som grund för finansieringen av gymnasieutbildning (FinF 
1766/2009, 23 a § 2 mom.). 
 
Därtill kan en utlandsskola, som av undervisnings- och kulturministeriet har beviljats tillstånd 
att ordna utbildning utomlands, till de studerande som utgör grund för finansiering endast 
räkna tillfälligt utomlands bosatta finska medborgare. Vistelsen utomlands betraktas som 
tillfällig då personen i fråga enligt befolkningsdatasystemet fortsättningsvis har hemkommun i 
Finland (201/1994 5§). 
 

 
Antal studerande i gymnasieutbildning (2) 

 
Antalen studerande uppges i enlighet med situationen 20.9.2020. 
 

Studerande i gymnasieutbildning som studerar enligt lärokursen för unga (2.1) 
 
Här antecknas antalet studerande som studerar enligt gymnasiets lärokurs för unga. 
 
Här anmäls inte antalet studerande i utbildning som ordnas som internatutbildning enligt 
tillståndet att ordna utbildning. Dessa anmäls endast i punkt 2.3. 
 

–studerande i punkt 2.1. som studerar fjärde året (2.1.1) 
 

Av studerandena i punkt 2.1 specificeras här de studerande, vilkas gymnasiestudier på 
registreringsdagen har pågått mer än tre år.  Också tidigare gymnasiestudier som genom 
erkännande av kunnande har räknats den studerande till godo ska beaktas då 
gymnasiestudiernas längd beräknas. 
 
Här anmäls endast studerande som ingår i punkt 2.1, som kan räknas som studerande som 
ligger till grund för finansieringen. Då det antal studerande på vilket finansieringen bygger 
beräknas kan en studerande räknas som studerande högst så länge som studierna på heltid tar 
i anspråk (FinF 1766/2009 23 §, max 4 år (GyL 714/2018 23 § 2 mom)). 
 

Studerande i gymnasieutbildning som studerar enligt lärokursen för vuxna (2.2) 
 
Här antecknas antalet studerande som studerar enligt gymnasiets lärokurs för vuxna. Om man 
studerar på gymnasiet enligt en lärokurs för vuxna ska gymnasiet i fråga ha en giltig läroplan för 
läroplanen för gymnasieutbildning för vuxna. 
 
Här anmäls inte antalet studerande i utbildning som ordnas som internatutbildning enligt 
tillståndet att ordna utbildning. Dessa anmäls endast i punkt 2.3. 
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–studerande i punkt 2.2 som studerar fjärde året (2.2.1) 
 

Av studerandena i punkt 2.2 specificeras här de studerande, vilkas gymnasiestudier har på 
registreringsdagen pågått mer än tre år.  Också tidigare gymnasiestudier som genom 
erkännande av kunnande har räknats den studerande till godo ska beaktas då 
gymnasiestudiernas längd beräknas. 
 
Här anmäls endast studerande som ingår i punkt 2.2, som kan räknas som studerande som 
ligger till grund för finansieringen. Då det antal studerande på vilket finansieringen bygger 
beräknas kan en studerande räknas som studerande högst så länge som studierna på heltid tar 
i anspråk (FinF 1766/2009 23 §, max 4 år (GyL 714/2018 23 § 2 mom)). 
 

Antal studerande i gymnasieutbildning som ordnas som internatutbildning enligt tillståndet att 
ordna utbildning (2.3) 

 

I punkt 2.3 antecknas antalet studerande i utbildning som ordnas som internatutbildning för 
de utbildningsanordnare som av undervisnings- och kulturministeriet beviljats tillstånd att som 
form för ordnande av gymnasieutbildning använda utbildning som ordnas som 
internatutbildning. 
 
I tillståndet att ordna utbildning anges en övre gräns för det totala antalet studerande i 
utbildningen som ordnas som internatutbildning och som inte får överskridas. Med det totala 
antalet studerande avses det totala antalet studerande i gymnasieutbildning som ordnas som 
internatutbildning och inte det totala antalet studerande som är inkvarterade i internatet (inte 
antalet studerande i punkt 3.1). 
 

–Studerande i punkt 2.3 som studerar fjärde året (2.3.1) 
 

Av studerandena i punkt 2.3 specificeras här de studerande, vilkas gymnasiestudier har på 
registreringsdagen pågått mer än tre år.  Också tidigare gymnasiestudier som genom 
erkännande av kunnande har räknats den studerande till godo ska beaktas då 
gymnasiestudiernas längd beräknas. 
 
Här anmäls endast studerande som ingår i punkt 2.3, som kan räknas som studerande som 
ligger till grund för finansieringen. Då det antal studerande på vilket finansieringen bygger 
beräknas kan en studerande räknas som studerande högst så länge som studierna på heltid tar 
i anspråk (FinF 1766/2009 23 §, max 4 år (GyL 714/2018 23 § 2 mom)). 

 

Antal studerande sammanlagt (punkterna 2.1 + 2.2 + 2.3) (2.5) 
 

 
Övriga faktorer och faktorer som påverkar priset per enhet för gymnasieutbildning (3) 

 

Studerande som inkvarterats i internat (av studerandena i punkt 2.3) (3.1) 
 
Här uppges de studerande som i anslutning till utbildning som ordnas som internatutbildning 
får bo avgiftsfritt och får extra måltider. 
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Antal studerande enligt undervisningsspråk (3.2) 
 
–studerande i punkt 2.1 enligt undervisningsspråk (3.2.1.) 
 

Här meddelas antal studerande i punkt 2.1 (studerande som studerar enligt lärokursen för 
unga) enligt undervisningsspråk. 
 

–studerande i punkt 2.2 enligt undervisningsspråk (3.2.2.) 
 

Här meddelas antal studerande i punkt 2.2 (studerande som studerar enligt lärokursen för 
vuxna) enligt undervisningsspråk. 
 

–studerande i punkt 2.3 enligt undervisningsspråk (3.2.3.) 
 

Här meddelas antal studerande i punkt 2.3 (studerande i gymnasieutbildning som ordnas 
som internatutbildning) enligt undervisningsspråk. 
 

Gymnasiestuderande som saknar hemkommun och gymnasiestuderande som har sin 
hemkommun på Åland (3.3) 
 

I finansieringen av undervisnings- och kulturverksamhet deltar både kommunerna och 
staten. För beräkningen av kommunens självfinansieringsandel behövs uppgifter om antalet 
studerande som inte har någon i lagen om hemkommun avsedd hemkommun i Finland eller 
som har sin hemkommun på Åland. (1705/2009 8 §) 
 

–från punkt 2.1 de studerande som saknar hemkommun eller som har sin hemkommun på Åland (3.3.1) 
 

Här meddelas hur många av de studerande som meddelas i punkt 2.1 (studerande som 
studerar enligt lärokursen för unga) som inte har någon i lagen om hemkommun (201/1994) 
avsedd hemkommun i Finland. 
 
I följande punkt i blanketten meddelas hur många av de studerande som uppges i punkt 2.1 
som har sin hemkommun på Åland. 
 

–från punkt 2.2 de studerande som saknar hemkommun eller som har sin hemkommun på Åland (3.3.2) 
 

Här meddelas hur många av de studerande som uppges i punkt 2.2 (studerande som 
studerar enligt lärokursen för vuxna) som inte har någon i lagen om hemkommun 
(201/1994) avsedd hemkommun i Finland. 
 
I följande punkt i blanketten meddelas hur många av de studerande som uppges i punkt 2.2 
som har sin hemkommun på Åland. 
 

–från punkt 2.3 de studerande som saknar hemkommun eller som har sin hemkommun på Åland (3.3.3) 
 

Här meddelas hur många av de studerande som meddelas i punkt 2.3 (studerande i 
gymnasieutbildning som ordnas som internatutbildning) som inte har någon i lagen om 
hemkommun (201/1994) avsedd hemkommun i Finland. 
 
I följande punkt i blanketten meddelas hur många av de studerande som uppges i punkt 2.3 
som har sin hemkommun på Åland. 
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Antal obligatoriska och fördjupade gymnasiekurser som ämnesstuderandena avlagt under tiden 
1.1.2020 - 31.7.2020 i enlighet med timfördelningen för undervisningen för vuxna (4) 

 

I punkt 4 ges antalsuppgifter för alla obligatoriska gymnasiekurser och fullgjorda 
riksomfattande kurser som erbjuds som fördjupade studier som ämnesstuderande avlagt enligt 

timfördelningen i undervisning för vuxna. Ämnesstuderande är studerande som inte studerar 
gymnasiets hela lärokurs, eller studerande som under samma tid räknas som en sådan 
prestation som utgör grund för finansiering enligt en annan läroanstalts eller 
utbildningsforms uppgifter om en elev, en studerande eller studerandeår inom 
yrkesutbildning som bestäms utifrån den studerandes studierätt. 
 
I kurserna medräknas de kurser som avlagts godkänt under föregående termin och kurserna för 
dem som deltagit i undervisning enligt kurserna. Om en studerande däremot saknar en del av 
en prestation som hör till kursen i slutet av terminen, så kan hans eller hennes kurs inte räknas 
med innan denna kursdel har avlagts. Inte heller en kurs som avlagts tidigare inom en annan 
utbildning och som räknas den studerande till godo, kan räknas med i antalet kurser som 
anmäls. 
 
De kurser som inkluderas i uppgifterna ska vara kurser som utbildningsanordnaren själv har 
producerat eller som utbildningsanordnaren har köpt.  

 
Antal kurser sammanlagt inom ämnesstudierna som ingår i grunderna för bestämmandet av 
finansieringen (4.1) 

 
I finansieringen av driftskostnaderna för gymnasieutbildningen ingår också kurser för 
studerande som avlägger ett eller flera enskilda läroämnen. I punkt 4.1 anmäls antalet 
kurser sammanlagt inom ämnesstudierna som ingår i grunderna för bestämmandet av 
finansieringen. Kurssien tulee olla aikuisille annettavan opetuksen tuntijaon mukaisesti 
hyväksytysti suoritettuja kursseja, jotka kuuluvat lukion pakollisiin tai syventävinä opintoina 
tarjottuihin valtakunnallisiin kursseihin. 
 
Rahoituksen määräytymisperusteisiin eivät kuulu kurssit, jotka on suorittanut opiskelija, joka 
on suorittanut jo lukion koko oppimäärän aiemmin, tai kurssit, jotka on suorittanut 
opiskelija, joka on ollut opiskelijakohtaisen valtionosuuden perusteena lukiokoulutuksessa jo 
4 vuotta. Valtionosuusrahoitteisiin kursseihin ei lasketa myöskään kursseja niiltä 
opiskelijoilta, jotka ovat luettu tilastointipäivänä 20.1.2020 rahoituksen perusteena oleviksi 
suoritteiksi toisen oppilaitoksen tai koulutusmuodon oppilas-, opiskelija- tai opiskelijan 
opiskeluoikeuden perusteella määräytyvissä ammatillisen koulutuksen 
opiskelijavuositiedoissa 
(RahL 1705/2009 48§, RahA 1766/2009 23a§).   
 

–kurser i punkt 4.1 som avlagts av invandrare som språkutbildning (4.1.1) 
 

Av kurserna i punkt 4.1 specificeras här antalet kurser i modersmål och litteratur (finska/ 
svenska) eller i finska/svenska som andraspråk som avlagts av invandrare som språkutbildning. 
Språkutbildning som arbetsförvaltningen köpt meddelas inte med denna blankett. 
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Kurser tillhörande ämnesstudierna i gymnasiet som inte utgör grund för finansiering och som 
fullgjorts av studerande som avlägger examen vid en annan läroanstalt eller inom en annan 
utbildning (4.2) 
 

Här anmäls antalet i enlighet med timfördelningen för undervisningen för vuxna avlagda kurser 
sammanlagt för de studerande som på registreringsdagen 20.1.2020 har räknats som en sådan 
prestation som utgör grund för finansiering enligt en annan läroanstalts eller utbildningsforms 
uppgifter om en elev, en studerande eller studerandeår inom yrkesutbildning som bestäms 
utifrån den studerandes studierätt. De kurser som anmäls här omfattas inte av finansieringen 
av ämnesundervisning. 
 
Här anmäls inte kurser för studerande som avlagt /avlägger två examina, om de studerande har 
avlagt gymnasiekurserna enligt timfördelningen för unga (kursernas omfattning i medeltal 38 
timmar och gymnasiets hela lärokurs minst 75 kurser (GymF 810/1998 1§). 
  

–varav gymnasiekurser som fullgjorts av studerande som avlägger en yrkesinriktad grundexamen och som 
har för avsikt att avlägga studentexamen (4.2.1) 
 

Av kurserna i punkt 4.2 specificeras här antalet kurser i gymnasiet för studerande som avlägger 
en yrkesinriktad grundexamen och studentexamen /gymnasiets lärokurs. 
 

Avlagda kurser sammanlagt (punkterna 4.1 + 4.2) (4.3) 
 
Antal studerande i utbildning som förbereder invandrare och personer med ett främmande 
språk som modersmål för gymnasieutbildning (5) 
 

Antalen studerande anmäls enligt situationen 20.9.2020. 
 

Utbildningen som förbereder för gymnasieutbildning är avsedd för invandrare och personer 
med ett främmande språk som modersmål. Med invandrare avses en person som vistas i 
landet med tillstånd som beviljats för annat än turism eller därmed jämförbar kortvarig 
vistelse eller vars uppehållsrätt har registrerats eller som har blivit beviljad 
uppehållstillståndshandling som nämns i 161 § i utlänningslagen (301/2004). Med en person 
med ett främmande språk som modersmål avses en person vars modersmål i det 
befolkningsdatasystem som avses i lagen om befolkningsdatasystemet och 
Befolkningsregistercentralens certifikattjänster är ett annat än finska, svenska eller samiska. 
 
Den förberedande utbildningen omfattar ett läsår, vilket innebär att den ska omfatta minst 25 
kurser. Utbildningen kan ordnas både för unga och för vuxna. Utbildningen för unga omfattar i 
genomsnitt 38 timmar per kurs och utbildningen för vuxna i genomsnitt 28 timmar per kurs. 
 
En studerande som anmäls i antalet studerande i utbildning som förbereder invandrare och 
personer med ett främmande språk som modersmål för gymnasieutbildning kan inte samma 
registreringsdag räknas som en sådan prestation som utgör grund för finansiering i någon 
annan utbildning som nämns i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet 
(1705/2009 48§ 4 mom.). 

 
Studerande som studerar enligt lärokursen för unga (5.1) 

 
I punkt 5.1 anmäls antalet studerande i förberedande utbildning som studerar enligt lärokursen 
för unga. 
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Här anmäls inte antalet studerande i utbildning som ordnas som internatutbildning enligt 
tillståndet att ordna utbildning. Dessa anmäls endast i punkt 5.3. 

 
Studerande som studerar enligt lärokursen för vuxna (5.2) 
 

I punkt 5.2 anmäls antalet studerande i förberedande utbildning som studerar enligt lärokursen 
för vuxna. 
 
Här anmäls inte antalet studerande i utbildning som ordnas som internatutbildning enligt 
tillståndet att ordna utbildning. Dessa anmäls endast i punkt 5.3. 
 

Studerande i internat i utbildning som förbereder för gymnasieutbildning enligt tillståndet att 
ordna utbildning (5.3) 
 

I punkt 5.3 anmäls antalet studerande i internat i utbildning som förbereder för 
gymnasieutbildning för de utbildningsanordnare som av undervisnings- och 
kulturministeriet beviljats tillstånd att ordna gymnasieutbildning som innefattar utbildning i 
internat. 
 

–varav studerande i internatinkvartering (5.3.1) 
 

Av studerandena i punkt 5.3 specificeras här de studerande i förberedande utbildning som i 
anslutning till utbildning i internatformat ges avgiftsfritt boende och extra måltid. 

 
Studerande som saknar hemkommun och studerande som har sin hemkommun på Åland i 
utbildning som förbereder för gymnasieutbildning (5.4) 

 
–från punkt 5.1 de studerande som saknar hemkommun eller som har sin hemkommun på Åland (5.4.1) 
 

Här meddelas hur många av de studerande som uppges i punkt 5.1 som inte har någon i 
lagen om hemkommun (201/1994) avsedd hemkommun i Finland. 
 
I följande punkt i blanketten meddelas hur många av de studerande som uppges i punkt 5.1 
som har sin hemkommun på Åland. 
 

–från punkt 5.2 de studerande som saknar hemkommun eller som har sin hemkommun på Åland (5.4.2) 
 

Här meddelas hur många av de studerande som uppges i punkt 5.2 som inte har någon i 
lagen om hemkommun (201/1994) avsedd hemkommun i Finland. 
 
I följande punkt i blanketten meddelas hur många av de studerande som uppges i punkt 5.2 
som har sin hemkommun på Åland. 
 

–från punkt 5.3 de studerande som saknar hemkommun eller som har sin hemkommun på Åland (5.4.3) 
 

Här meddelas hur många av de studerande som uppges i punkt 5.3 som inte har någon i 
lagen om hemkommun (201/1994) avsedd hemkommun i Finland. 
 
I följande punkt i blanketten meddelas hur många av de studerande som uppges i punkt 5.3 
som har sin hemkommun på Åland. 
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Finansieringen år 2021 / Ansökan om ändring av antalet studerande år 2021 (7) 
 

Enligt 48 § lagen (1705/2009) om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet beräknas 
finansieringen för år 2021 enligt det genomsnittliga antalet studerande år 2020. Därtill kan 
uppskattade förändringar i antalet studerande som förorsakas av bl.a. statlig myndighets 
beslut, t.ex. beslut rörande tillståndet till upprätthållande eller utbildningsform som inleds som 
ny, beaktas. 
 

Utgångspunkten är att det inte under finansåret görs några ändringar i antalet studerande som 
ligger till grund för utbildningsanordnarens förskottfinansiering och inte heller andra ändringar i 
finansieringen, varför ansökan om ändring av antalet studerande för år 2021 jämte 
motiveringar skall sändas före finansåret till Utbildningsstyrelsens enhet för statsandelar före 
30.9.2020. Punkten som gäller insändande av ansökan på blanketten kryssas för. 

 
Bilaga 1 

 
De utbildningsanordnare, till vilkas tillstånd att ordna gymnasieutbildning enligt 
undervisnings- och kulturministeriets beslut ingår en särskild utbildningsuppgift, meddelar 
uppgifter med bilaga 1. Dessutom ges uppgifter med bilaga även av de utbildningsanordnare 
i vars tillstånd att ordna gymnasieutbildning ingick en särskild utbildningsuppgift före 
1.8.2018 och på vars gymnasier det eventuellt ännu finns studerande som studerar enligt en 
särskild utbildningsuppgift. Bilagablanketten öppnas i lagringssystemet endast för de 
utbildningsanordnare som ska spara sina uppgifter om antalet studerande på 
bilagablanketten. 
 
Om en anordnare av privat gymnasieutbildning på basis av en särskild utbildningsuppgift tar 
ut avgifter av studerande för undervisning som ordnas på något annat undervisningsspråk 
än finska, svenska, samiska, romani eller teckenspråk, ska man i bilaga 1 kryssa för den 
punkt som gäller uttag av avgifter (714/2018 34§ 2 mom). 
 
Antalen studerande som studerar enligt en särskild utbildningsuppgift meddelas enligt 
situationen på registreringsdagen 20.9.2020.  Antalet studerande meddelas specificerat 
enligt gymnasium och utbildningsuppgift. I bilagamallen i lagringssystemet anges färdigt 
särskilda utbildningsuppgifter enligt gymnasium och det maximala antalet studerande som 
kan utgöra grunden för finansiering och som antecknats i tillståndet att ordna 
gymnasieutbildning. Dessutom syns det i bilagamallen om gymnasiets särskilda 
utbildningsuppgift är en ny 1.8.2018 börjat särskild utbildningsuppgift, en fortlöpande 
uppgift eller en uppgift som upphör från och med 1.8.2018. 

 

 
Korrigering av uppgifterna efter att systemet för uppgiftsinsamlingen stängt 

 
Efter att systemet för uppgiftsinsamlingen har stängt korrigeras registreringsdagens 
uppgifter i datasystemet av enheten för statsandelar.  
 
De uppgifter som ska korrigeras anmäls så att den ursprungliga uppgiften streckas över på 
registreringsdagens blankett och den nya uppgiften antecknas tydligt invid den korrigerade. 
Man bör också beakta korrigeringens inverkan på övriga punkter i blanketten och införa 
motsvarande korrigeringar på dessa. De korrigerade blanketterna ska till sist dateras och 
skrivas under av en person som har namnteckningsrätt hos mottagaren av statsandelar. 
Därefter ska blanketterna skickas skannade som e-postbilaga till enheten för statsandelar på 
adressen valtionosuudet@oph.fi (eller per post på adressen Utbildningsstyrelsen, 
Statsandelar, PB 380, 00531 Helsingfors). Mottagaren av statsandelar ska även arkivera 

mailto:laskentapalvelut@oph.fi
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korrigeringarna med behöriga underskrifter. Även de uppgifter som anmälan grundar sig på 
ska arkiveras. De arkiverade handlingarna ska finnas tillgängliga för statsandelsmyndigheten 
om det behövs.  
 
Därtill ska anordnaren av gymnasieutbildningen utan dröjsmål och i realtid föra in 
korrigeringen i informationsresursen KOSKI efter att informationen uppstått eller ändrats 
och förts in i utbildningsanordnarens eget register (lagen om nationella studie- och 
examensregister 884/2017 7–9 §, Utbildningsstyrelsens föreskrift OPH-2950-2019, 
16.12.2019). 
 

  
Förteckning över utlandsskolas studerande 
 

En utlandsskola ska ange närmare uppgifter om sina studerande i gymnasieutbildning med 
en separat blankett (förteckning över studerande 20.9.2020). Utbildningsstyrelsen skickar 
18.9.2020 blanketten för studerandeförteckningen som skyddad e-post till utlandsskolan. 
Uppgifterna om de studerande ges genom att svara på meddelandet. På det här sättet 
skyddas personuppgifterna som ingår i studerandeförteckningen. 
 
På blanketten anmäls uppgifter om de studerande som utgör grund för finansiering. Till de 
studerande som utgör grund för finansiering kan enligt tillståndet att ordna utbildning räknas 
tillfälligt utomlands bosatta finska medborgare som enligt befolkningsdatasystemet har 
hemkommun i Finland (201 /1994 5§). De studerande som utgör grund för finansiering ska i 
enlighet med gymnasieutbildningens blankett specificeras i studerande som studerar enligt 
lärokursen för unga (från punkt 2.1), studerande som studerar enligt lärokursen för vuxna (från 
punkt 2.2) och studerande vars kurser i punkt 4.1 har räknats in i antalet ämnesstudiekurser 
som utgör grund för bestämmande av finansiering. 
 
För övriga studerande utom sådana som utgör grund för finansiering anmäls antalet 
personer som deltar i utbildningen och som fullgör gymnasiets hela lärokurs, men som inte 
med stöd av tillståndet att ordna utbildning eller lagen eller förordningen om finansiering av 
undervisnings- och kulturverksamhet eller gymnasielagen inte kan räknas till de studerande 
som utgör grund för finansiering. 

 

Förteckningen över studerande ska till sist undertecknas av en person som har 
namnteckningsrätt hos mottagaren av statsandelar. Förteckningen ska därefter skickas till 
Utbildningsstyrelsen senast 30.9.2020 genom att man besvarar det skyddade meddelande 
som mottagits av Utbildningsstyrelsen. 
 
Mottagaren av skyddad post får en länk till sin e-post: när man klickar på länken går man via 
webbläsaren till den https-skyddade säkra posttjänsten VYVI. Genom att klicka på länken 
Öppna meddelandet öppnas meddelandet i webbläsaren. Det är säkert att svara på 
meddelandet genom att använda funktionerna Svara eller Svara alla. Funktionen Sänd 
vidare används inte. I det skyddade e-postmeddelandets meddelande-fält kan man skriva ett 
meddelande och bifoga förteckningen över studerande 20.9.2020 undertecknad och 
skannad. Till slut väljer man Sänd och meddelandet skickas tillbaka till den som 
ursprungligen skickade det. 


