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Undervisnings – och kulturministeriet 

 

Ärende: Utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till gymnasielag och lag om 

ändring av lagen om anordnande av studentexamen 

Referens: OKM 41/010/2017 

Yrkeshögskolan Arcada har tagit del av regeringens proposition med förslag till gymnasielag och lag 

om ändring av lagen om anordnande av studentexamen och framför följande i sitt utlåtande: 

Syftet med propositionen är att förnya gymnasieutbildningens struktur på ett sätt som främjar ökad 

allmänbildning och höjd kunskapsnivå hos gymnasiestuderande. Detta i kombination med att stärka 

gymnasiestuderandes internationella kompetens samt möjliggöra högskolestudier redan som en del 

av gymnasieutbildningen är förändringar som Arcada uppfattar som positiva. Ett stärkt samarbete 

mellan gymnasier och högskolor kan på ett önskat sätt stöda de unga i sin kompetensutveckling och 

karriärhantering. Arcada välkomnar således förslaget om samarbete i 8 §. 

Samarbetet med högskolor och arrangerandet av gemensamma kurser underlättas avsevärt genom 

förslaget i 9 § om att gymnasiestudierna dimensioneras enligt studiepoäng. 

I 13 § stipuleras att undervisning och handledning av studierna ska ordnas så att den studerande har 

möjlighet till individuella val genom att utnyttja undervisning som ges av högskolor eller andra 

utbildningsanordnare och att en del av gymnasiestudierna ska ordnas tillsammans med en eller flera 

högskolor. Denna förändring är välkommen och skapar nya möjligheter inom Svenskfinland men 

påpekas bör att den geografiska spridningen och de långa avstånden mellan de svenska 

utbildningsanordnarna skapar utmaningar och ytterligare krav på ökade möjligheter till distansstudier. 

Studenternas rätt till individuell handledning och stöd inför fortsatta studier är ett viktigt inslag som 

preciseras i 25 §, 26 § och 27 §. I 25 § föreslås att den som har slutfört gymnasieutbildningen men 

inte erhållit fortsatt studieplats, ska ha rätt till handledning som anknyter till ansökan till studier och 

karriärplanering under det år som följer på det år då gymnasiestudierna avslutats. Denna åtgärd 

förväntas minska andelen ungdomar som förblir utan fortsatt studieplats efter andra stadiets utbildning 

och är förvisso en positiv möjlighet förutsagt att den unga stannar kvar och kan utnyttja 

handledningen. För ungdomar som flyttar till tilltänkt studieort eller för att söka jobb kommer behovet 

av vägledning inför studieval att behöva erbjudas även utanför gymnasierna.  

Med tanke på den antagningsreform som nu utförs inom högskoleväsendet, där studentbetyget får en 

avsevärt större betydelse än tidigare är en revidering av lagen om anordnande av studentexamen  

visavi att frångå den begränsade rätten att göra om ett studentprov välkommen och viktig. 

 

Utlåtandets centrala innehåll 

Yrkeshögskolan Arcada omfattar och stöder regeringens proposition med förslag till gymnasielag och 

lag om ändring av lagen om anordnande av studentexamen.  

Med tanke på strävan att öka kunskaps – och utbildningsnivån bland ungdomar i Finland är 

lagförslaget som stärker samarbetet gymnasier emellan, med arbetslivet och framför allt med 

högskolor välkommet. Lagförslagets innehåll leder till att gymnasiestudierna kommer närmare 
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nuvarande högskolestudier och då gymnasister kan pröva på högskolestudier och få dem inkluderade 

i sina gymnasiestudier finns det fog att anta att studietiderna förkortas och steget till fortsatta studier 

på högskola blir kortare. Förslaget att gymnasiestudierna definieras i studiepoäng underlättar 

validering av studier som utförs i samarbete med högskola. 

I 13 § stipuleras att undervisning och handledning av studierna ska ordnas så att den studerande har 

möjlighet till individuella val genom att utnyttja undervisning som ges av högskolor eller andra 

utbildningsanordnare och att en del av gymnasiestudierna ska ordnas tillsammans med en eller flera 

högskolor. Denna förändring är välkommen och skapar nya möjligheter inom Svenskfinland men 

påpekas bör att den geografiska spridningen och de långa avstånden mellan de svenska 

utbildningsanordnarna skapar utmaningar och ytterligare krav på ökade möjligheter till distansstudier. 

Lagförslaget stärker handledningens roll i gymnasierna, vilket är positivt och i 25 § föreslås att den 

som har slutfört gymnasieutbildningen men inte erhållit fortsatt studieplats, ska ha rätt till handledning 

som anknyter till ansökan till studier och karriärplanering under det år som följer på det år då 

gymnasiestudierna avslutats. Denna åtgärd förväntas minska andelen ungdomar som förblir utan 

fortsatt studieplats efter andra stadiets utbildning och är förvisso en positiv möjlighet förutsagt att den 

unga stannar kvar och kan utnyttja handledningen. För ungdomar som flyttar till tilltänkt studieort eller 

för att söka jobb kommer behovet av vägledning inför studieval att behöva erbjudas även utanför 

gymnasierna.  

Med tanke på den antagningsreform som nu utförs inom högskoleväsendet, där studentbetyget får en 

avsevärt större betydelse än tidigare är en revidering av lagen om anordnande av studentexamen  

visavi att frångå den begränsade rätten att göra om ett studentprov välkommen och viktig. 

 

 

Helsingfors 6.3.2018 

 

Henrik Wolff, rektor       Annika Stadius, studiechef 

Yrkeshögskolan Arcada       Yrkeshögskolan Arcada 

 

 

 


