
BLANKETT 1.

De ekonomiska förutsättningarna för att anordna grundläggande 
yrkesutbildning och yrkesinriktad tilläggsutbildning

Tabell 1. Grundläggande uppgifter för part som ordnar yrkesinriktad grundutbildning och yrkesinriktad 
tilläggsutbildning 

Officiellt namn 

FO-nummer

Organisationsform

Näradress

Postnummer och postanstalt

Kontaktperson

Telefonnummer

E-postadress

Underteckning och 
namnförtydligande

Tabell 2. Utredning av anordnarens ägarparter och verksamhet 

Information om statsstödets mottagare: uppgifter om kommunen, medlemmarna i samkommunen, de grundande 
medlemmarna i en stiftelse, föreningarna, ett aktiebolags ägare

En utredning över hur yrkesutbildningen har organiserats och den övriga verksamhet som åligger 
utbildningsanordnaren

En utredning över hur de ekonomiska riskerna bemästras och anpassningsåtgärderna inom ekonomin

Om anordnarens verksamhet vad gäller den grundläggande yrkesutbildningen eller den yrkesinriktade 
tilläggsutbildningen dras med ett avsevärt underskott eller om det egna kapitalet eller stiftelsekapitalet (berör 
stiftelser) har förlorats eller om anordnaren är i likvidation eller har anmärkningsvärt många anteckningar om 
betalningsstörningar eller skatteskulder. Då behövs en utredning om och en plan för hur anordnarens ekonomiska 
bärkraft kan förbättras så att den fyller måttet



Tabell 3. Sammandrag av den officiella balansräkningen 2012 – 2016 hos en anordnare av grundläggande 
yrkesutbildning och yrkesinriktad tilläggsutbildning respektive en uppskattning för åren 2017 – 2020. När 
balansräkningen bedöms beaktas ändringarna i tabell 4 för åren 2016 – 2020 och andra uppskattade ändringar i 
balansräkningen. Siffrorna anges i tusen euro. 

Ifylles endast av samkommuner, stiftelser, föreningar och aktiebolag 

Balansräkningen

2012 
bokslu

t

2013 
bokslu

t

2014
boksl

ut

2015 
bokslu

t

2016 
progn

os 

2017 
progn

os

2018 
progn

os

2019 
progn

os

2020 
progn

os
Bestående aktiva (anläggningstillgångar 
och placeringar mm.)
Rörliga aktiva (fordringar och 
finansieringstillgångar mm.)

Aktiva sammanlagt

Eget kapital

Långfristiga räntebelagda skulder
Övriga långfristiga lån och reserveringar

Kortfristiga räntebelagda skulder

Övriga kortfristiga skulder

Passiva sammanlagt

NYCKELTAL

Soliditet
Självförsörjningsgrad (eget 
kapital/balansomslutningen) -%

Likviditet
Quick Ratio (Rörliga aktiva/Kortfristiga 
skulder totalt)



Tabell 4. Grunduppgifter för ekonomin och utbildningsverksamheten inkl. en prognos för år 2020. 

I tabellen finns de uppgifter förhandsifyllda som Utbildningsstyrelsens kostnadsenkät har resulterat i samt den 
anordnarspecifika prognosen för åren 2018 – 2020 gällande statsandelsfinansieringen. Ifall utbildningsanordnaren finner 
fel i uppgifterna ska korrigeringen inkl. motiveringarna till den tillställas Ville Heinonen på undervisnings- och 

kulturministeriet (ville.heinonen@minedu.fi) senast 30.6.2016.

Innehåller information om yrkesutbildning samt arbets- och näringsförvaltningens arbetskraftsutbildning och avgiftsbelagd 

serviceverksamet.

UTBILDNINGSVERKSAMHETEN
2012 

boksl
ut

2013 
boksl

ut

2014 
boksl

ut

2015 
boks

lut

2016 
progno

s 2017  

2018 
progno

s

2019 
progno

s

2020 
progno

s

Intäkter av utbildningsverksamheten, 
utbildning finansierad med statsandelar  1)

Grundläggande yrkesutbildning i 
läroanstaltsform 

   statsandelar .

  varav en förhöjning av det behovsprövade 
enhetspriset 

   statens separata finansiering och den övriga 
finansieringen 

varav de statsbidrag som har beviljats 
statsandelsfinansierad verksamhet

Grundläggande yrkesutbildning i form av 
läroavtal 

   statsandelar

   statens separata finansiering och den övriga 
finansieringen

varav statsbidrag som har beviljats för
statsandelsfinansierad verksamhet 

Yrkesinriktad tilläggsutbildning i 
läroanstaltsform 

   statsandelar

   statens separata finansiering och den övriga 
finansieringen (övriga inkomster) .

varav statsbidrag som har beviljats 
statsandelsfinansierad verksamhet 

   studerande- och arbetsgivaravgifter

Yrkesinriktad tilläggsutbildning i läroavtalsform 

   statsandelar

   statens separata finansiering och övrig
finansiering

varav statsbidrag som har beviljats 
statsandelsfinansierad verksamhet 



Statsandelsfinansierad utbildning i särskilda 
yrkesläroanstalter 

   statsandelar

   avgifter och övriga intäkter
Sammanlagda intäkter av 
statsandelsfinansierad yrkesutbildning 

Arbetskraftsutbildning (anskaffad av 
arbetsförvaltningen)
Avgiftsbelagd serviceverksamhet (exkl. 
arbetskraftsutbildningen)
varav intäkter som härstammar från försäljning 

av kunskapsanknutna tjänster till en annan 
yrkesutbildningsarrangör

varav intäkter som härstammar från försäljning 
av övriga kunskapsanknutna tjänster  

   varav statsfinansiering som har erhållits för 
annat än för arbetskraftsutbildning

      varav EU-finansiering 
De sammanlagda mervärdesskatteintäkterna 
av avgiftsbelagd serviceverksamhet (inkl. 
arbetskraftutbildningen)

Kostnaderna för utbildningsverksamheten, 
statsandelsfinansierad utbildning  2)

Kostnader för undervisningsverksamheten
varav personalkostnader för 

undervisningsverksamheten (löner och 
lagstadgade personalomkostnader )

Fastighetskostnader  3)

   inkl. en kapitalkostnad som omfattar en intern 
hyra för de egna lokaliteterna 

   varav kostnader för hyreslokaliteterna

Avskrivningar på egna fastigheter  4)
Övriga kostnader för utbildningsverksamheten 
5)

Övriga avskrivningar för 
utbildningsverksamheten

Nedskrivningar
Totala kostnader för utbildningsverksamheten

Mervärdesskatterna

Arbetskraftsutbildning (anskaffad av 
arbetskraftsförvaltningen)
Avgiftsbelagd serviceverksamhet  (exkl. 
arbetskraftsutbildningen)

Avskrivningar för den avgiftsbelagda 
serviceverksamheten 

Den totala mervärdesskatten för den 
avgiftsbelagda serviceverksamheten 

Utbildningsverksamhetens operativa 
resultat 

Finansieringsintäkter och –kostnader 6)



finansieringsintäkter

finansieringskostnader
Övriga intäkter: Övrig finansiering för 
utbildningsanordnaren (inkl. sådan finansiering 
som man har fattat beslut om separat och övrig 
finansiering)

Övriga kostnader

Utbildningsverksamhetens nettoresultat

NYCKELTAL

Lönsamhet
(Utbildningsverksamhetens resultat/Intäkter av 
utbildningsverksamheten, totalt)-%

Investeringar, inkl. moms

Investeringsreserveringar, ökning

Investeringsreserveringar, minskning

Överföringar i fonder, ökning

Överföringar från fonder, minskning

1) Intäkterna av statsandelsfinansierad utbildningsverksamhet specificeras enligt tabellen. Intäkterna av utbildning som 
arbetskraftsförvaltningen har skaffat och intäkterna av serviceverksamhet uppges separat. Övriga eventuella intäkter 
presenteras under punkten Övriga intäkter.

2) Under punkten utbildningsverksamhetens kostnader presenteras alla utgifter och kostnader som 
utbildningsverksamheten omfattar i bokföringen och/eller de utgifter och kostnader som kostnadsuträkningen omfattar 
(externa och interna, dock bara en gång). 

3) Fastighetskostnaderna omfattar alla kostnader för inre och yttre lokaliteter sådana som de i anordnarens interna 
redovisning har riktats in eller går att rikta in på utbildningsverksamheten. 

4) Avskrivningarna i bokföringen för de egna fastigheternas del uppges separat till den del som de t.ex. inte ingår i 
punkten ovan där man frågar efter kapitalhyror, kapitalkostnad som omfattar en intern hyra för de egna lokaliteterna 

5) De övriga kostnaderna för utbildningsverksamheten omfattar alla utgifter för utbildningsverksamheten vilka inte har 
riktats in på ovan angivet sätt, undantaget avskrivningar (för inventarier) samt finansieringsintäkter och –kostnader.

6) Finansieringsintäkterna och –kostnaderna omfattar bara de finansieringsintäkter och –kostnader som går att härleda 
till utbildningsverksamheten; t.ex. räntor för bygglån.

Vilket slags långvariga åtaganden har anordnaren beträffande underhåll av eller hyror för fastigheterna?

[svara här]

Med vilket slags konkreta åtgärder säkerställer utbildningsanordnaren dels att den ekonomiska 
verksamhetsförmågan upprätthålls enligt de kalkyler som har presenterats ovan, dels att verksamheten anpassas till 
den sjunkande finansieringsnivån

Planen ska omfatta en redogörelse för i vilken omfattning och under vilka förutsättningar anordnarens verksamhet bär sig i 
ekonomiskt avseende år 2020. Vidare behövs en presentation av sådana faktorer som förklarar den ekonomiska situationen 
samt en betraktelse över de kommande kostnadsökningarna. Detta gäller speciellt investeringsökningarna och övriga faktorer 
som inverkar på den ekonomiska situationen, t.ex. finansieringsansvarsåtaganden som driftsekonomin inte avspeglar.




