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UTLÅTANDE OM UTKAST TILL REGERINGENS 
PROPOSITION TILL RIKSDAGEN MED FÖRSLAG 
TILL LAG OM STUDENTEXAMEN OCH LAG OM 
ÄNDRING AV GYMNASIELAGEN 
 

Ålands landskapsregering har emottagit en begäran om yttrande 
angående regeringens förslag till lag om studentexamen och lag om 
ändring av gymnasielagen.  
 
Förslaget till lag om studentexamen gäller examen som avläggs som 
avslutning på gymnasieutbildning enligt gymnasielagen (FFS 714/2018).   
Lagarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2019. 
 
Förslaget till ny lag om studentexamen syftar till att stöda reformen av 
gymnasieutbildningen. Förslaget innehåller ingen förändring i 
studentexamens roll som mått på tillägnade färdigheter och kompetens, 
inte heller på studentexamens betydelse för fortsatta studier. 
Studentexamensnämndens roll kvarstår enligt tidigare lagstiftning.  
 
Strukturen på studentexamen föreslås ändrad i lagförslaget. Nytt i 
studentexamen är att examinanden väljer att antingen skriva två prov i 
realämnen eller att skriva ett prov i ett realämne och ett prov i valbart 
språk. I den nuvarande studentexamensstrukturen ingår ett prov i 
realämnen. Studentexamen kan även avläggas på engelska om studerande 
i huvudsak genomgått lärokursen på engelska.   
 
Landskapet Åland har egen lagstiftningsbehörighet på undervisning 
enligt Självstyrelselag (1991:71) för Åland och en egen lag LL (2011:75) 
om gymnasieutbildning som reglerar hur den allmänbildande 
gymnasieutbildningen ordnas i landskapet. Den allmänbildande 
gymnasieutbildningen leder i landskapet Åland till en allmänbildande 
gymnasieexamen och till finländsk studentexamen som utfärdas av 
studentexamensnämnden. Den finländska studentexamen utfärdas med 
stöd av överenskommelseförordningen Republikens presidents 
förordning om studentexamen i landskapet Åland (FFS 433/2006).  
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Landskapsregeringen uppmärksamgör Undervisnings-och 
kulturministeriet på att gällande överenskommelseförordning är 
föråldrad. En ny överenskommelseförordning om studentexamen och 
studentexamensnämndens mandat på Åland bör därför snarast initieras.  
 
Landskapsregeringen ser med tillfredsställelse på möjligheten att redan i 
beredningsskedet ta del av den reform som den finländska 
gymnasieutbildningen genomgår. Landskapsregeringen poängterar 
betydelsen av att gymnasieutbildningen och studentexamen utformas så 
att den garanterar en fortsatt god allmänbildande utbildning på svenska 
som grund för högskoleutbildning. En god gymnasieutbildning och 
tillgängligheten till högre utbildning på svenska har en avgörande 
betydelse för det åländska samhällets utveckling och tillväxt samt för att 
tillgodose behovet av utbildad arbetskraft. Landskapsregeringen 
understryker därför vikten av ett fortsatt gott samarbete inom 
utbildningsområdet mellan rikets myndigheter och Landskapet Åland. 
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