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GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING    
 
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 uppgifterna som behövs för att beräkna och bestämma 
statsandelar och finansiering för kommuner och läroanstalter ges inom 10 dagar efter 
statistikföringsdagen (20.9). 
 
Med denna blankett anmäls läroanstaltsvisa uppgifter för år 2021 om grundläggande 
konstundervisning som finansieras enligt timme. Uppgifterna ska anges enligt 
konstområde för verksamhet i enlighet med det anordnartillstånd som undervisnings- 
och kulturministeriet har beviljat.  
 
Med denna blankett anmäls också grundläggande konstundervisning som 
utbildningsanordnaren ordnar enligt läroplanen och som finansieras på annat sätt än 
med statsandel per undervisningstimme och sådant tillstånd att driva 
undervisning/beslut om rätt till statsandel per undervisningstimme av undervisnings- 
och kulturministeriet som detta kräver samt annan verksamhet som främjar konst, 
stöder grundläggande konstundervisning och som ordnas av en läroanstalt för 
grundläggande konstundervisning men som inte är grundläggande konstundervisning 
enligt läroplanen. 
 
På denna blankett anmäls inte grundläggande konstundervisning som anordnats som 
verksamhet vid medborgarinstitut. 
 
Uppgifterna ska anges i Utbildningsstyrelsens lagringssystem. Adressen till www-
sidorna finns i samlingslistan som sänts i anslutning till denna förfrågan. 
 

Kontaktuppgifter (1) 
 
I punkten anges kontaktuppgifter till den person som Utbildningsstyrelsen kan kontakta i fråga 
om uppgifterna på blanketten. 

 
Antal undervisningstimmar och elever inom verksamhet i enlighet med undervisnings- och 
kulturministeriets anordnarstillstånd/-beslut (2–10) 

 
I punkterna 2–10 antecknas det årliga antalet undervisningstimmar (en timme 
omfattar minst 45 minuter) som man beräknar att kommer att användas för 
grundläggande konstundervisning i enlighet med ett av undervisnings- och 
kulturministeriet beviljat anordnartillstånd/-beslut. Undervisningstimmar som varar 
under eller över 45 minuter omvandlas till undervisningstimmar på 45 minuter. 
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Timantalet uppges inte som årsveckotimmar. I antalet undervisningstimmar får inte 
anmälas timmar som hänför sig till lärarens övriga arbete (t.ex. anordnande av 
inträdesförhör och kursexamina, arbete i examensnämnd). I antalet 
undervisningstimmar inkluderas antalet undervisningstimmar för småbarn (t.ex. 
musiklekskoleverksamhet) som specificeras i punkterna 2.1.1–10.1.1. 
 
Till timmarna i distansundervisning räknas de undervisningstimmar som läraren har 
fått lön för. Undervisningstimmarna kan omfatta till exempel uppgifter till de 
studerande, online-undervisning, handledning av studerande, respons och bedömning 
av svar. I timmarna inom distansundervisning inkluderas däremot inte tid som gått åt 
till att förbereda eller planera en kurs. 
 
I punkterna 2–10 antecknas antalet elever som deltar i grundläggande 
konstundervisning enligt situationen 20.9.2022. Eleverna på småbarnsstadiet (t.ex. 
musiklekskola) ska inkluderas i elevantalet i punkterna 2.2–10.2, där de specificeras i 
punkterna 2.2.1–10.2.1. 
 

Grundläggande konstundervisning som inte grundar sig på ett av undervisnings- och 
kulturministeriet beviljat anordnartillstånd; antal undervisningstimmar och elever (11–19) 

 
I punkterna 11–19 anges uppgifterna enligt konstområde inom sådan övrig 
grundläggande konstundervisning, som undervisnings- och kulturministeriets 
anordnartillstånd/-beslut inte omfattar. Övrig grundläggande konstundervisning är 
sådan verksamhet enligt läroplanen som inte grundar sig på ett av undervisnings- och 
kulturministeriet beviljat anordnartillstånd. Till exempel om undervisnings- och 
kulturministeriets tillstånd/beslut inte gäller verksamhet enligt den allmänna 
lärokursen, ska uppgifter om den ges i punkterna 11–19. 
 

Verksamhet som stöder grundläggande konstundervisning; antal undervisningstimmar och elever 
(20) 

 
I punkten 20 anmäls uppgifter om annan verksamhet som främjar konst, stöder 
grundläggande konstundervisning och som ordnas av en läroanstalt för grundläggande 
konstundervisning men som inte är grundläggande konstundervisning enligt 
läroplanen. Till exempel kursbunden öppen undervisning som inte är läroplansbaserad 
grundläggande konstundervisning anmäls i punkt 20. 
 

Korrigering av uppgifterna efter lagringstidens slut 
 
Efter att tiden för införande av uppgifter gått ut 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 i eventuella 
bilageblanketter och införa motsvarande korrigeringar på dessa. De korrigerade 
blanketterna ska undertecknas av en person som har namnteckningsrätt hos 
statsandelsmottagaren och skickas skannade som e-postbilaga till 
valtionosuudet@oph.fi eller per post till adressen Utbildningsstyrelsen, statsandelar, PB 
380, 00531 Helsingfors. 
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