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FOLKHÖGSKOLOR       

 
 
På blanketten samlas uppgifter om antalet studerandeveckor som grund för statsandelsfinansiering 
för den utbildning som lyder under lagen (632/1998) om fritt bildningsarbete.  
 
Uppgifterna i höstens basuppgiftsinsamling ges via internet. Inloggningsadressen till webbsidorna 
finns på den samlingslista som sänts i anslutning till denna förfrågan. 
 
De uppgifter som skall samlas ansluter sig förutom till bestämmandet av antalet studerandeveckor 
för folkhögskolornas fria studier även till grunderna för förhöjning av priserna per enhet enligt 
förordningen (805/1998) om fritt bildningsarbete. 
 
 

1. Kontaktuppgifter 
 
I punkten uppges kontaktuppgifter för den person som kan kontaktas i fråga om uppgifterna på 
blanketten. 
 

Utbildning enligt lagen om fritt bildningsarbete 
 
För ordnandet av utbildningen ska läroanstalten göra upp en verksamhetsplan där 
utbildningsverksamhetens helhet framgår. Folkhögskolan ska dessutom utarbeta en läroplan för 
utbildning som varar minst åtta veckor eller som omfattar distansundervisning eller inlärning i 
arbetet. Av läroplanen ska framgå innehållet i och omfattningen av handledd undervisning som 
ordnas av läroanstalten. 
 
I utbildningen vid en folkhögskola kan det ingå målinriktad och handledd utbildning som ordnas 
i praktiska arbetsuppgifter (inlärning i arbetet) på en arbetsplats och som bygger på ett avtal 
mellan läroanstalten och arbetsgivaren.  En läroplan ska utarbetas för utbildning i vilken ingår 
inlärning i arbetet. 
 
Folkhögskolornas finansiering baserar sig på det antal studerandeveckor som fastställts av 
undervisnings- och kulturministeriet och på det fastställda enhetspriset per studerandevecka. 
Med en studerandevecka avses en studerandes studier vid en folkhögskola under fem 
arbetsdagar då studeranden har fått handledd undervisning under i medeltal minst fem timmar 
per dag. Kortare och längre studieperioder omvandlas till studerandeveckor genom att antalet 
arbetsdagar divideras med fem (förordning om fritt bildningsarbete 2 § 805/1998 ). 
 
Antalet studerandeveckor beräknas utifrån studieperioder med beaktande av att begränsningen 
att minimilängden i en studieperiod är 10 undervisningstimmar och att undervisningen ska delas 
upp på minst två på varandra följande dagar så att undervisning ges i genomsnitt minst fem 
timmar per dag. (förordning om fritt bildningsarbete 805/1998   1 §) 
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Som studerandevecka i distansundervisning eller inlärning i arbete som ersätter närundervisning 
betraktas en handledd arbetsmängd för den studerande som utifrån läroplanen uppskattas till 40 
timmar.  

 
 

2.1 Sammanlagt antal studerandeveckor enligt lagen om fritt bildningsarbete 
 

Antalet studerandeveckor för år 2020 anmäls så att de faktiska studerandeveckorna anges för 
tiden 1.1– 17.3.2020, 18.3–8.4.2020 och 9.4–31.7.2020. För tiden 1.8–31.12.2020 anges en så 
realistisk uppskattning som möjligt av antalet studerandeveckor. Den här ändringen har gjorts 
på grund av undantagssituationen som coronavirusepidemin orsakat. Se nedan om 
distansundervisning. 
 
I uppgifterna i punkt 2.1 anmäls det totala antalet studerandeveckor enligt lagen om fritt 
bildningsarbete.  Också de studerandeveckor som anmäls i punkterna 3.1–3.9 inkluderas i 
punkten. 
 
I antalet studerandeveckor får inte ingå utbildning inom det fria bildningsarbetet som i sin 
helhet finansieras med särskilt statsunderstöd, utbildning enligt andra statsandelsfinansierade 
utbildningsformer eller läroanstaltsformer, arbetskraftspolitisk vuxenutbildning som köpts av 
arbetskraftsförvaltningen eller annan sådan utbildning som genomförs på beställarens villkor, 
d.v.s. beställaren ställer upp målen för utbildningen, det centrala innehållet, rekryterar 
deltagarna och betalar utgifterna för verksamheten (utbildning som hör till de avgiftsbelagda 
tjänsterna).  Som avgiftsbelagd service betraktas dock inte utbildning i enlighet med tillståndet 
att driva läroanstalten som folkhögskolan genomfört inom en organisation eller annan 
sammanslutning som hör till huvudmannens bakgrundsorganisation, såvida de studerande 
frivilligt har sökt sig till utbildningen och folkhögskolan har betalat kostnaderna för utbildningen. 
I antalet studerandeveckor får inte heller inkluderas studerandeveckor inom utbildning för unga 
invandrare som ansluter sig till ungdomsgarantin och som finansieras med det särskilda 
statsunderstödet Ungdomsgarantins studiesedelsunderstöd för utbildning för unga invandrare. 
 
Om folkhögskolan i antalet studerandeveckor anmäler studerandeveckor inom en utbildning 
inom det fria bildningsarbetet som den ordnat i samarbete med en annan aktör, ska 
folkhögskolan verka som utbildningsanordnare för utbildningen. Då planerar och genomför 
folkhögskolan utbildningen, rekryterar studerandena och svarar också för alla kostnader för 
utbildningen. Vid planeringen och genomförandet av utbildningen kan folkhögskolan utnyttja 
utomstående sakkunskap. I fall där folkhögskolan genomför utbildning i enlighet med tillståndet 
att driva läroanstalten inom en organisation eller annan sammanslutning som hör till 
huvudmannens bakgrundsorganisation, ska de studerande frivilligt söka sig till utbildningen och 
folkhögskolan ska betala kostnaderna för utbildningen.  
 
I anmälningen av studerandeveckor som hör till statsandelssystemet ska därtill beaktas att 
utbildningen ska ha ordnats i den placeringskommun som nämns i tillståndet att driva 
folkhögskola. Att ordna utbildning utanför läroanstaltens placeringskommun är motiverat 
endast i undantagsfall, till exempel på grund av orsaker som ansluter sig till utbildningens 
innehåll. Utbildning som regelmässigt ordnas annanstans uppfyller inte kriterierna för utbildning 
inom fritt bildningsarbete. 
 
I antalet studerandeveckor anmäls också antalet studerandeveckor för distansundervisning som 
ingår i utbildningen inom det fria bildningsarbetet. 
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Omvandling av distansundervisning och inlärning i arbetet till studerandeveckor 
 
Till distansundervisning och inlärning i arbetet ska höra en eller fler närundervisningsperioder om 
minst 10 timmar var, vilka ger ett fullt antal prestationer. Undervisningen ska delas upp på minst 
två på varandra följande dagar så att den ges i genomsnitt minst fem timmar per dag. 
 
Över utbildning som omfattar distansundervisning eller inlärning i arbetet ska folkhögskolan 
utarbeta en läroplan. Av läroplanen ska framgå innehållet i och omfattningen av handledd 
undervisning som ordnas av läroanstalten.  
 
Som studerandevecka i distansundervisning eller inlärning i arbete betraktas en handledd 
arbetsmängd för den studerande som utifrån läroplanen uppskattas till 40 timmar.  
 
Om distansundervisning inte är en utbildningsuppgift som nämns i folkhögskolans tillstånd att 
driva läroanstalt, beaktas vid beräkning av de studerandeveckor som används som grund för 
läroanstaltens statsandel studerandeveckor som genomförts som distansundervisning och 
inlärning i arbete till högst den mängd som motsvarar 20 procent av det totala antalet faktiska 
studerandeveckor för närundervisning vid läroanstalten. 
 
Om distansundervisning är en utbildningsuppgift som nämns i folkhögskolans tillstånd att driva 
läroanstalt, beaktas de studerandeveckor som består av distansundervisning i sin helhet. Av 
mängden studerandeveckor som genomförts som inlärning i arbete beaktas dock högst den 
mängd som motsvarar 20 procent av alla faktiska studerandeveckor för närundervisning vid 
läroanstalten. 
 
Enligt bestämmelserna som gäller distansundervisning 18.3–31.8.2020 beaktas inte 
begränsningen på högst 20 % distansundervisning 
 
 
18.3–13.4.2020 
Statsrådet utfärdade 17.3.2020 en förordning om temporära begränsningar av skyldigheten att 
ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning (126/2020). Med 
tillämpningsförordningen begränsades skyldigheten att ordna närundervisning- och handledning 
inom olika utbildningsformer fram till 13.4.2020. I promemorian till förordningen konstaterades, 
att vid beräkningen av studerandeveckor beräknas antalet studerandeveckor som ordnas som 
distansundervisning på motsvarande sätt som antalet studerandeveckor som ordnas som 
närundervisning trots vad som föreskrivs i 2 § 3 mom. i förordningen om fritt bildningsarbete 
(805/1998). Under den tid förordningen är i kraft beaktas inte ovan nämnda begränsning som 
gäller högst 20 procent distansundervisning. Under den tid förordningen är i kraft ska 
distansundervisningen ändå inbegripa en närundervisningsperiod på minst 10 timmar. 
 
 
9.4 – 31.8.2020 
Statsrådet godkände en temporär ändring av förordningen om fritt bildningsarbete (200/2020) 
som trädde i kraft 9.4.2020. För att möjliggöra att undervisningen i sin helhet kan ordnas i form 
av distansundervisning, upphävdes genom förordningen det som föreskrivs i 1 § 2 mom. och 2 § 
3 mom. om att distansundervisningen ska inbegripa en närundervisningsperiod och att 
distansundervisningen kan utgöra högst 20 procent av undervisningen. Förordningen var i kraft 
9.4–13.5.2020. Statsrådet godkände 14.5.2020 en annan temporär ändring av förordningen om 
fritt bildningsarbete (364/2020) som till sitt innehåll är likadan som förordningen 200/2020. Den 
nya temporära förordningen är i kraft 14.5–31.8.2020. 
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Faktorer som påverkar priset per enhet  

 
3.1 Antal studerandeveckor för studerande som varit inkvarterade i folkhögskolan 

 
Här meddelas antalet studerandeveckor för studerande som varit inkvarterade i folkhögskolan av 
totala antalet studerandeveckor enligt punkt 2.1 år 2020.  
 

3.2 Antal studerandeveckor för utbildning som är avsedd för aktivt medborgarskap i arbetslivet och 
för utveckling av arbetsförhållandena eller för någon annan särskild utbildningsuppgift 

 
Endast de folkhögskolor som i sitt tillstånd av driva läroanstalten som en del av 
utbildningsuppgiften har utbildning som syftar till ett aktivt medborgarskap i arbetslivet och till 
utveckling av arbetsförhållandena eller som har någon annan särskild utbildningsuppgift 
anmäler antalet studerandeveckor år 2020 i denna punkt.  
 

3.3 Antal studerandeveckor för utbildning för gravt handikappade 
 

Också andra folkhögskolor än de vars huvudsakliga utbildningsuppgift enligt tillståndet att ordna 
utbildning består av utbildning som ordnas för gravt handikappade eller till vilkas 
utbildningsuppgift det som en del av denna hör att ordna utbildning för gravt handikappade 
antecknar i denna punkt antalet studerandeveckor för den utbildning för gravt handikappade 
som de ordnar år 2020 (3 § 1 mom. F om fritt bildningsarbete). 

Övriga uppgifter 
 
3.4 Antal studerandeveckor för distansundervisning 

 
Av det sammanlagda antalet studerandeveckor år 2020 anmäls här antalet studerandeveckor 
för distansundervisning. Här anmäls inte antalet studerandeveckorr under en eller flera 
närundervisningsperioder som anknyter till distansundervisning 
 

3.5 Antal studerandeveckor i utbildning som ordnats i praktiska arbetsuppgifter (inlärning i arbete) 
 
I utbildningen vid en folkhögskola kan det ingå målinriktad och handledd utbildning som ordnas i 
praktiska arbetsuppgifter (inlärning i arbete) på en arbetsplats och som bygger på ett avtal mellan 
läroanstalten och arbetsgivaren.  En läroplan ska utarbetas för utbildning i vilken ingår inlärning i 
arbetet. 
 
Av det totala antalet studerandeveckor 2020 meddelas här antalet studerandeveckor i 
utbildning som ordnats i praktiska arbetsuppgifter (inlärning i arbete). Här anmäls inte antalet 
studerandeveckor under en eller flera närundervisningsperioder som anknyter till praktiska 
arbetsuppgifter (inlärning i arbete). 

 
3.6 Antal studerandeveckor för öppen högskoleundervisning 
 

Öppen högskoleundervisning som ordnats inom det fria bildningsarbetet och som baserar sig på ett 
avtal mellan folkhögskolan och ett universitet/en högskola. 
 
Av det sammanlagda antalet studerandeveckor anmäls här antalet studerandeveckor för öppen 
högskoleundervisning för år 2020. 
 

3.7 Antal studerandeveckor för kurser som varar minst 8 veckor 
 
Av det sammanlagda antalet studerandeveckor för år 2020 anmäls här antalet 
studerandeveckor för kurser som varar minst 8 veckor. 



 5(5) 
 

 
3.8 Antal studerandeveckor i utbildning som riktar sig till invandrare  
 

Av det totala antalet studerandeveckor (från punkt 2.1) anmäls här det sammanlagda antalet 
studerandeveckor inom utbildning som riktat sig till invandrare. Alla folkhögskolor ska anmäla 
antalet studerandeveckor inom utbildning som riktar sig till invandrare. 
 
I antalet studerandeveckor inom utbildning som riktar sig till invandrare får inte anmälas 
studerandeveckor i utbildning för unga invandrare som ansluter sig till ungdomsgarantin och 
som finansieras med det särskilda statsunderstödet Ungdomsgarantins studiesedelsunderstöd för 
utbildning för unga invandrare  eller studerandeveckor inom utbildning för invandrarunga som 
genomförts med någon annan separat statsunderstödsfinansiering 
 

3.9 Antalet studerandeveckor i frivillig utbildning enligt en integrationsplan godkänd av  
TE- byrå/kommunal myndighet 

 
Här uppges hur många av studerandeveckorna i utbildning riktad till invandrare som getts i form 
av frivillig utbildning enligt en integrationsplan godkänd av TE-byrå/ kommunal myndighet. 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 Antal studerande i utbildning som riktar sig till invandrare  
 
Här anmäls antalet studerande som har deltagit eller som deltar i utbildning som riktar sig till 
invandrare. Om en och samma studerande har deltagit eller deltar i många kurser som riktar sig 
till invandrare, räknas han eller hon endast en gång till antalet studerande år 2020. 
 
I antalet studerande inom utbildning som riktar sig till invandrare får inte anmälas studerande i 
utbildning för unga invandrare som ansluter sig till ungdomsgarantin och som finansieras med 
det särskilda statsunderstödet Ungdomsgarantins studiesedelsunderstöd för utbildning för unga 
invandrare eller andra studerande som deltar i sådan utbildning för invandrare som genomförts 
med någon annan separat statsunderstödsfinansiering. 
 

4.2 Antalet studerande i frivillig utbildning enligt en integrationsplan godkänd av TE-byrå/ kommunal 
myndighet 

 
Här uppges för hur många av de studerande i utbildning riktad till invandrare utbildningen 
utgjort frivillig utbildning enligt en integrationsplan godkänd av TE-byrå/ kommunal myndighet. 
 

 
Korrigering av uppgifterna efter lagringstidens slut 
 

 Efter lagringstidens slut 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 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). 
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