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Utlåtandets centrala innehåll

Utlåtande: Gymnasielagen 2019

Utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till 

gymnasielag och lag om ändring av lagen om anordnande av studentexamen

Svenska handelshögskolan välkomnar ministeriets förslag om ändring av gymnasielagen. Nedan en kort 

redogörelse för Hankens kommentarer.

Studiepoäng på gymnasierna / Opintopisteihin siirtyminen lukioissa 

Hanken välkomnar denna ändring, då det skulle tydliggöra arbetsmängden i högskolorna för de 

nyantagna studerandena. Vi vill dock påminna om att räknesättet för arbetsmängden per studiepoäng är

följande: 1 600 timmar arbete per läsår divideras med den årliga rekommenderade mängden studiepoäng 

(60 sp), vilket blir ca 27 h arbete/studiepoäng på högskolenivå. I förslaget fastställs 14 h och 15 min

arbete per studiepoäng på gymnasienivån, men vi antar att denna mängd enbart innefattar mängden 

undervisning i klass?

Förpliktande samarbete mellan högskolorna och gymnasierna / Velvoittava yhteistyö lukioiden ja 

korkeakoulujen välillä ([yhteis-]opetuksen järjestäminen)

Hanken samarbetar gärna med gymnasier. Det måste dock definieras hur studier som en 

gymnasiestuderande avlagt på högskolenivå ska behandlas ifall denne sedan antas till en högskola. Ska 

dessa samarbetsstudier avlagda på andra stadiet endast ses som behörighetsgivande då de binds in andra 

stadiets examen eller ska de [också] tillgodoräknas i en kommande högskoleexamen? 

Hanken har ett välfungerande system för antagning via Öppna högskolan, där sökande måste ha avlagt 

minst 23 sp av de obligatoriska grundkurserna under ett läsår med goda vitsord innan hen kan antas 

(dessa studier tillgodoräknas direkt in i examen). Men hur ska de kurser som Hanken i framtiden 

kommer att erbjuda i samarbete med gymnasierna behandlas? Detta är problematiskt: 

samarbetskurserna kan samtidigt vara behörighetsgivande (då de är en del av en andra stadiets examen) 

och kanske även förväntas vara en del av en examen på nästa utbildningsnivå.

Obegränsad möjlighet till omtagning av studentexamen och dess prov / Rajoittamaton uusintaoikeus

(ylioppilastutkinto ja sen kokeet)

Då antagningen av nya studerande från och med år 2020 mest ska basera sig på andra stadiets betyg ser 

Hanken ett behov i att tillåta den sökande försöka höja sina vitsord inför ansökan till tredje stadiet. 


