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MEDBORGARINSTITUT 
 
 

Enligt 10 § lagen (632/1998) om fritt bildningsarbete fastställer undervisnings- och 
kulturministeriet årligen det antal undervisningstimmar som läggs till grund för beräkning av 
statsandelen. Undervisnings- och kulturministeriet använder uppgifterna när den bereder 
besluten. 

 
Uppgifterna i höstens basuppgiftsinsamling ges via internet. Inloggningsadressen till 
webbsidorna finns på den samlingslista som sänts i anslutning till denna förfrågan.  

 
1. Kontaktuppgifter 
 

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

 
2. Utbildning enligt lagen om fritt bildningsarbete 
 
2.1 Sammanlagt antal undervisningstimmar år 2019 och år 2020 (utan undervisningstimmar som 
avgiftsbelagd service) 
 

I blanketten antecknas endast de undervisningstimmar som enligt lagen om fritt bildningsarbete 
ligger till grund för statsandelsfinansiering av utbildning. Som undervisningstimmar får inte anmälas 
utbildning inom det fria bildningsarbetet som i sin helhet finansieras med särskilt statsunderstöd, 
utbildning som leder till en yrkesexamen eller som förbereder för en fristående examen, 
arbetskraftspolitisk vuxenutbildning som köpts av arbetskraftsförvaltningen eller annan sådan 
utbildning som genomförs enligt beställarens villkor, d.v.s. beställaren bestämmer undervisningens 
mål och centrala innehåll, rekryterar deltagare och betalar utgifterna för verksamheten. I antalet 
undervisningstimmar innefattas även antalet undervisningstimmar för grundläggande 
konstundervisning som ordnats som medborgarinstitutsverksamhet. Undervisningstimmar inom 
grundläggande konstundervisning som ordnats som medborgarinstitutsverksamhet och som 
omfattas av lagen om fritt bildningsarbete anmäls inte på den separata blanketten för 
grundläggande konstundervisning. 
 
Till distansundervisningens undervisningstimmar räknas de undervisningstimmar för vilka 
ersättning har betalats till läraren. I undervisningstimmarna kan ingå till exempel att ge uppgifter till 
de studerande, online-undervisning, handledning av de studerande, responsgivning och bedömning 
av svar. Den tid som åtgår till att förbereda eller planera en kurs räknas däremot inte till 
distansundervisningen. 
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Om medborgarinstitutet ordnar utbildning inom fritt bildningsarbete så att i utbildningen följs 
undervisning vid en annan läroanstalt som distansundervisning, kan medborgarinstitutet anmäla 
sina undervisningstimmar inom denna utbildning som undervisningstimmar som berättigar till 
statsandel, förutsatt att man vid institutet under distansundervisningen har ordnat pedagogisk 
handledning som leder till lönekostnader för institutet. Om distansundervisning som erbjuds av en 
annan läroanstalt i stället i medborgarinstitutet har ordnats så att institutet endast erbjuder 
utrymmena och AV-apparatur för att följa undervisningen, kan undervisningstimmarna för 
utbildningen inte anmälas i medborgarinstitutets egna timmar som grund för 
statsandelsfinansiering. 
 
Om medborgarinstitutet ordnar utbildning inom fritt bildningsarbete för de egna studerandena 
och utbildningen samtidigt förmedlas till övriga utbildningsanordnare, får medborgarinstitutet 
anmäla undervisningstimmarna för denna utbildning i de undervisningstimmar som utgör grund 
för statsandelsfinansiering.  
 

Antal undervisningstimmar sammanlagt år 2019 (utan undervisningstimmar som avgiftsbelagd service) 
 

För de huvudmän som utifrån beräkningen för 2019 har beviljats finansiering för frivillig 
utbildning enligt en av arbets- och  näringsbyrån eller en kommunal myndighet godkänd 
integrationsplan har man enligt de uppgifter som lämnats in i den separata förfrågan som 
genomfördes i maj 2020 på blanketten färdigt fyllt i det totala antalet undervisningstimmar som 
förverkligats under år 2019 samt antalet undervisningstimmar inom frivillig utbildning som följer 
en av arbets- och näringsbyrån eller en kommunal myndighet godkänd integrationsplan.  
 
Här antecknas antalet undervisningstimmar som hållits under kalenderåret 2019 (Kontrollera att 
siffrorna överensstämmer med de uppgifter som getts i Utbildningsstyrelsens kostnadsenkät 
från år 2019 (privata)/ De uppgifter som getts till Statistikcentralen för Kommunekonomins 
datainsamling /Övriga ekonomiuppgifter 2019, tabell 51: Antalet undervisningstimmar 
sammanlagt (3252) från vilket timmarna för den avgiftsbelagda servicen (3253) dragits av.  
 
Timmar som hänför sig till utbildning inom det fria bildningsarbetet som i sin helhet finansieras 
med särskilt statsunderstöd får inte anmälas här, inte heller timmar som hör till den 
avgiftsbelagda servicen eller utbildning som leder till en yrkesexamen eller som förbereder för 
en fristående examen. I antalet undervisningstimmar innefattas även antalet 
undervisningstimmar för grundläggande konstundervisning som ordnats som 
medborgarinstitutsverksamhet. 
 
För de medborgarinstitut som sammanslagits under år 2019 och från början av 2020 anmäls i 
denna punkt summan av antalet undervisningstimmar år 2019. 
 

Antal undervisningstimmar år 2020 (utan undervisningstimmar som avgiftsbelagd service) 
 

År 2020 har varit exceptionellt. 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. Av den 
anledningen samlas de faktiska undervistimmar separat 1.1. - 17.3.2020 och 18.3. - 31.7.2020 
och den mest realistiska uppskattningen av möjliga undervisningstimmar för perioden 1.8. - 
31.12.2020. 
 
 
I antalet undervisningstimmar får inte anmälas undervisningstimmar i utbildning för unga 
invandrare som ansluter sig till ungdomsgarantin och som finansieras med det särskilda 
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statsunderstödet Ungdomsgarantins studiesedelsunderstöd för utbildning för unga invandrare. I 
denna enkät anmäls ingen utbildning som i sin helhet finansieras med särskilt statsunderstöd. 

 
3.1 Antal undervisningstimmar för öppen högskoleundervisning  
  

Av det totala antalet undervisningstimmar för utbildning enligt lagen om fritt bildningsarbete 
(från punkt 2.1) specificeras här antalet timmar för öppen högskoleundervisning. I punkten 
anmäls antalet undervisningstimmar för öppen högskoleundervisning som ordnats inom det fria 
bildningsarbetet och som baserar sig på avtal mellan medborgarinstitutet och ett universitet/en 
högskola.  

 
3.2 Antal undervisningstimmar för distansundervisning  
 
 Av det totala antalet undervisningstimmar för utbildning enligt lagen om fritt bildningsarbete 

(från punkt 2.1) specificeras här antalet timmar för distansundervisning. Här anmäls inte antalet 
undervisningstimmar under en eller flera närundervisningsperioder som anknyter till 
distansundervisning. 

  
 

Till distansundervisningens undervisningstimmar räknas de undervisningstimmar för vilka 
ersättning har betalats till läraren. I undervisningstimmarna kan ingå till exempel att ge uppgifter till 
de studerande, online-undervisning, handledning av de studerande, responsgivning och bedömning 
av svar. Den tid som åtgår till att förbereda eller planera en kurs räknas däremot inte till 
distansundervisningen. 
 
Om medborgarinstitutet ordnar utbildning inom fritt bildningsarbete så att i utbildningen följs 
undervisning vid en annan läroanstalt som distansundervisning, kan medborgarinstitutet anmäla 
sina undervisningstimmar inom denna utbildning som undervisningstimmar som berättigar till 
statsandel, förutsatt att man vid institutet under distansundervisningen har ordnat pedagogisk 
handledning som leder till lönekostnader för institutet. Om distansundervisning som erbjuds av en 
annan läroanstalt i stället i medborgarinstitutet har ordnats så att institutet endast erbjuder 
utrymmena och AV-apparatur för att följa undervisningen, kan undervisningstimmarna för 
utbildningen inte anmälas i medborgarinstitutets egna timmar som grund för 
statsandelsfinansiering. 
 

3.3 Antal undervisningstimmar för grundläggande konstundervisning 
 

Av det sammanlagda antalet undervisningstimmar anmäls här antalet undervisningstimmar för 
grundläggande konstundervisning, som ordnats som medborgarinstitutsverksamhet år 2019. 
Undervisningstimmar inom grundläggande konstundervisning som ordnas som 
medborgarinstitutsverksamhet anmäls inte på den separata blanketten för grundläggande 
konstundervisning. 
 
Uppgiften för år 2019 har för privata medborgarinstitut förhandsifyllts på blanketten i enlighet 
med den uppgift som getts i kostnadsenkäten. Kommunala medborgarinstitut ger uppgiften per 
institut (jämför med den uppgift på kommunens nivå som i tabell 07 i Kommunekonomins 
datainsamling /Övriga ekonomiuppgifter 2019 ges Statistikcentralen). 

 
3.4 Antal undervisningstimmar i utbildning som riktar sig till invandrare  
 

Av det totala antalet undervisningstimmar inom utbildning som omfattas av lagen om fritt 
bildningsarbete (från punkt 2.1) anmäls här det sammanlagda antalet undervisningstimmar 
inom all utbildning som riktat sig till invandrare. Alla medborgarinstitut ska anmäla antalet 
undervisningstimmar inom utbildning som riktar sig till invandrare. 
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I antalet undervisningstimmar inom utbildning som riktar sig till invandrare får inte anmälas 
undervisningstimmar 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 undervisningstimmar inom utbildning för invandrarunga som 
genomförts med någon annan separat statsunderstödsfinansiering.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5 Antalet undervisningstimmar i frivillig utbildning enligt en integrationsplan godkänd av TE-
byrå/kommunal myndighet 
 

Här uppges hur många av undervisningstimmarna i utbildning riktad till invandrare (från punkt 
2.1) som getts i form av frivillig utbildning enligt en integrationsplan godkänd av TE-
byrå/kommunal myndighet. 
 
I de fall då endast en del av de studerande i undervisningsgruppen studerar enligt en 
integrationsplan anmäls här endast den proportionella andelen undervisningstimmar i 
utbildningen i fråga som svarar mot antalet studerande i utbildning enligt en integrationsplan. 
Antalet undervisningstimmar inom frivillig utbildning enligt en integrationsplan räknas således 
enligt följande: 
 
Undervisningstimmar inom utbildning enligt en integrationsplan i en undervisningsgrupp: 
 
antal studerande som studerar enligt en integrationsplan / antal studerande i 
undervisningsgruppen x antalet undervisningstimmar i undervisningsgruppen  
 
 

3.6 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, ska han eller hon räknas till antalet studerande endast en gång under samma år. 
 
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.   
 
 
 

3.7 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.  
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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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