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Driftsutgifterna för skolväsendet ökade år 2012
Enligt Statistikcentralen ökade driftsutgifterna för skolväsendet med 1,8 procent år 2012 jämfört
med året innan. Driftsutgifterna för skolväsendet var totalt 12,1 miljarder euro år 2012. Den
största andelen av driftsutgifterna för skolväsendet utgörs av kostnader för den grundläggande
undervisningen. År 2012 användes 4,4 miljarder euro för den grundläggande undervisningen.
De näst största andelarna av driftsutgifterna hade universitetsutbildningen och -forskningen, dvs.
2,3 miljarder euro, och yrkesutbildningen, för vilken man använde 1,7 miljarder euro.

Driftsutgifter för skolväsendet efter användningsmål år 2012

%mn euroAnvändningsmål

2,8342Förskoleundervisning1)

35,94 363Grundläggande undervisning

6,0727Gymnasieutbildning

14,31 736Yrkesutbildning

1,4171Läroavtalsutbildning

7,6928Yrkeshögskoleutbildning

19,32 340Universitetsutbildning och -forskning2)

3,9478Övrig utbildning

1,9227Förvaltning

6,9837Studiestöd

100,012 149Totalt

Förskoleundervisning för 6-åringar i daghem och grundskolor.1)

Inkl. universitetens externa forskningsfinansiering.2)

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 8.5.2014
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Driftsutgifterna för skolväsendet efter användningsmål 1995–2012

Förändring
2011-2012

ÅrAnvändningsmål

201220112010200520001995

%mn euromn euromn euromn euromn euromn euro

6,034232331226994..Förskoleundervisning1)

3,14 3634 2314 1203 4132 7342 379Grundläggande undervisning2)

2,0727713695600503429Gymnasieutbildning2)

2,41 7361 6951 6141 1839251 161Yrkesutbildning3)

0,81711701771329632Läroavtalsutbildning

0,7928921896704525145Yrkeshögskoleutbildning3)

0,42 3402 3302 1621 6711 364945Universitetsutbildning och -forskning4)

3,3478462442361298265Övrig utbildning5)

-4,5227238242190161143Förvaltning

-1,2837847871732648614Studiestöd

1,812 14911 93011 5329 2537 3486 113Totalt

6,36,36,55,95,66,4
Driftsutgifterna för skolväsendet i relation till
bruttonationalprodukten, %

Förskoleundervisning för 6-åringar i daghem och grundskolor, som började i augusti 2000. Före augusti 2000 ingår utgifterna för
förskoleundervisning i grundskolor i utgifterna för grundläggande undervisning.

1)

Utgifterna inkluderar kalkylmässigt arbetsgivarens pensionsförsäkringsavgifter för kommunernas undervisningspersonal åren
1995–2000. Åren 2000–2012 inkluderar också grundläggande undervisning och gymnasieutbildning i folkhögskolor.

2)

Yrkesutbildningens och yrkeshögskoleutbildningens utgifter inkluderar inte små projekt.3)

Inkluderar universitetens externa forskningsfinansiering. På grund av de ändringar som beror på revideringen av universitetslagen
är uppgifterna från år 2010 inte helt jämförbara med tidigare års uppgifter. År 1995 inkluderar bara delvis de hyror som uppbärs
av Statens fastighetsverk. År 2010 innehåller uppgifterna inte reservationsanslag till universitetens verksamhetsutgifter och
universitetens gemensamma utgifter.

4)

Inkluderar inte folkhögskolornas utbildning som leder till examen åren 2000–2012.5)
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