
Brev VN/4469/2021, bilaga 2 1 
 

 

Bilaga 2 Principer för urvalet av uppgifter i Koski gällande nya studerande som 
läggs till grund för de kalkylerade kriterierna för beviljande av 
tilläggsfinansiering för anställning av lärare och handledare samt för 
stödåtgärder för undervisning och handledning 

Definition av grundmängden 

Utgångspunkten är att den studerande tolkas som en ny studerande har en studierätt vars 
begynnelsedatum infaller under det år som granskas. 

Anmärkning: Om det begynnelsedatum för en prestation på huvudnivå som antecknats i 
KOSKI-datasystemet  har antecknats för ett tidigare datum än begynnelsedatumet för 
studierätten, granskas begynnelsedatumet för prestationen på huvudnivå. I föreliggande 
urvalsprinciper  hänvisas i fortsättningen med begynnelsedatum för studierätten antingen 
till begynnelsedagen för studierätten eller till begynnelsedagen för en prestation på 
huvudnivå, beroende på vilket resonemang som gäller i respektive fall. 

Om den studerande har flera studierätter som inletts under granskningsåret, beaktas den första av 
dem. Om den studierätt som tidigare inletts under granskningsåret inte ingår i den grundmängd som 
definieras här, granskas nästa studierätt som inletts efter den som första studierätt under 
granskningsåret. Med andra ord beaktas den första studierätten som ingår i grundmängden. 

Om en studerande under samma år har inlett både andra än statsandelsfinansierade studier och 
därefter statsandelsfinansierade studier hos samma utbildningsanordnare, innebär det att han eller 
hon räknas som ny studerande en gång. 

Den studerande ska under granskningsåret ha en gällande studieperiod för vilken han eller hon 
antecknats som närvarande eller ledig. En studerande som har inlett sina studier under en 
studieperiod som antecknats som tillfälligt  avbrutna studier, beaktas han eller hon som ny 
studerande, om han eller hon under granskningsåret har en studieperiod som hänför sig till 
studierätten som antecknats som närvarande eller ledig. 

Under den kalendermånad då datum för studierätten inletts, måste det finnas en studieperiod som är 
ikraft  och för vilken finansieringskoden är någon av följande:    

• 1 - Statsandelsfinansierad utbildning 
• 10 - Arbetskraftsutbildning (UKM: s finansiering) 
• 11 - Pilotförsök med yrkeskompetens 2019 
• 12 - Pilotförsök med yrkeskompetens 2019 (arbetskraftsutbildning) 

 

Från baspopulationen utesluts följande fall: 

• Utbildningen är annan yrkesutbildning 
• Den studerandes mål är en helhet som är mindre än examensdelen 
• Studierna har skett genom direkt deltagande i yrkesprov (se dem som deltar direkt i yrkesprov) 
• Den studerande har tidigare års studierätt hos samma utbildningsanordnare (se tidigare 

studierätt) 
 

 

Direkt deltagande i yrkesprov 

Studierätten tolkas som direkt deltagande i ett yrkesprov, om 

1. Den procentuella andelen deltidsstudier för samtliga studieperioder inom studierätten är 0 
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eller 
 

2. Studierätten inom studierätten endast innehåller anteckningen utexaminerad. 
 
Beaktande av tidigare studierätter 

En studerande räknas inte som ny studerande, om han eller hon hos samma utbildningsanordnare har en 
studierätt som inletts året före granskningsåret och som har upphört under granskningsåret eller senare, 
eller som  inte har upphört. För att den tidigare studierätten ska exkluderas i klassificeringen av studierätt 
som börjat under granskningsåret i egenskap av ny studerande, måste samtliga av följande villkor 
uppfyllas (i villkor 2 antingen a- eller b-alternativet) 

1. Studierätten har inletts före granskningsåret 
2. Studierätten 

a. har löpt ut under granskningsåret eller senare 
b. har inte avslutats 

3. Studierätten tolkas inte som direkt deltagande i yrkesprov 
4. Studierätten omfattar minst en period av närvaro eller ledighet 
5. Den studerande har en annan studierätt hos samma utbildningsanordnare  
6. Under kalendermånaden för datum för inledandet av studierätten har  det funnits en 

studieperiod med finansieringskoden 1, 10, 11 eller 12. 
 

Fusioner och granskningen av tidigare studierätter 

Fusioner beaktas fram till granskningsåret och retroaktivt. 

Exempel 1: 

Granskningsåret är 2019. År 2020 fusioneras A och B och blir utbildningsanordnare C. En studerande 
har studierätt 

2018 –2019 hos 
utbildningsanordnare A 

2019 –2020 hos 
utbildningsanordnare B 

Eftersom fusionen trädde i kraft först 2020 och utbildningsanordnaren A har funnits under 
granskningsåret 2019, utgör studierätten som inleddes 2018 inte ett hinder för att den studerande tolkas 
som en ny studerande 2019. Den studerande är en ny studerande hos utbildningsanordnare B år 2019. 

 
Exempel 2: 

Granskningsåret är 2019. År 2019 fusioneras A och B och blir utbildningsanordnare C. En studerande 
har studierätt 

2018 –2019 hos 
utbildningsanordnare A 

2019 –2020 hos 
utbildningsanordnare C 

Eftersom fusionen trädde i kraft 2019 och utbildningsanordnare A inte existerade granskningsåret 2019, 
tolkas den studierätt som inleddes 2018 som inledd hos anordnare C, eftersom fusionen har varit i kraft 
samma år som den senare studierätten har inletts. Den studerande är inte en ny studerande hos 
utbildningsanordnare C år 2019. 
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