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Ärende 
UTLÅTANDE OM GYMNASIELAG OCH OM 
ÄNDRING AV LAGEN OM ANORDNANDE AV 
STUDENTEXAMEN 
 

Ålands landskapsregering har emottagit en begäran om yttrande 
angående regeringens förslag till gymnasielag och ändring av lagen om 
anordnande av studentexamen. Förslaget är daterat 24 januari 2018. 
 
Förslaget till gymnasielag gäller den allmänbildande 
gymnasieutbildningen och utbildning som förbereder invandrare och 
personer med ett främmande språk som modersmål för 
gymnasieutbildning. Förslaget till ändring av lagen om anordnande av 
studentexamen (672/2005) gäller studentexamens omfattning och 
innehåll och dess verkställighet. 
 
I propositionen (OKM/41/010/2017) föreslås att en ny gymnasielag 
stiftas samt att ändringar i lagen om anordnande av studentexamen görs. 
Lagarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2019. 
 
En reform av gymnasieutbildningen är på gång i riket i avsikt att utveckla 
pedagogiken, inlärningsmiljön och verksamhetskulturen. Syftet med 
reformen är att öka gymnasieutbildningens attraktionskraft som en 
allmänbildande utbildningsform. Den allmänbildande 
gymnasieutbildningen ger liksom tidigare behörighet för fortsatta studier 
vid universitet eller yrkeshögskola samt för fortsatta yrkesinriktade 
studier på andra stadiet. Målet med reformen är att i första hand förbättra 
utbildningens attraktionskraft som allmänbildande och 
högskoleförberedande utbildningsform, förstärka utbildningens kvalitét 
och inlärningsresultat, samt att göra övergången från studierna på andra 
stadiet till studier på högskolenivå smidigare. Mer individuella och 
flexibla studier samt studier över läroämnesgränser eftersträvas, vilket 
leder till ett intensifierat behov av handledning och stöd. Likaså föreslås 
ett utökat samarbete med högskolor.  
 
Landskapet Åland har egen lagstiftningsbehörighet på undervisning 
enligt Självstyrelselag (1991:71) för Åland och en egen lag LL (2011:75) 



 2 (2) 
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).  
 
Landskapsregeringen konstaterar att utbildningstillståndet som beviljas 
med stöd av 3 och 4 §§ i förslaget till ny gymnasielag har en generell 
skrivning. Landskapet Åland omnämns inte i lagparagraferna om tillstånd 
eller som utbildningsanordnare. I 1 § Lag om ändring av lagen om 
anordnande av studentexamen hänvisas uteslutande till den nya 
gymnasielagen. Det är viktigt att lagen på ett tydligt sätt klargör den 
lagliga grunden för ett fortsatt avläggande av studentexamen i 
landskapet. 
 
Landskapsregeringen uppmärksamgör Undervisnings-och 
kulturministeriet på att den lagstiftningsmässiga grunden för 
överenskommelseförordningen faller i och med att det stiftas en ny lag 
om gymnasieutbildning.  
 
Som en följd av att den nya gymnasielagen antas, bör det uppgöras en ny 
överenskommelseförordning om studentexamen och 
studentexamensnämndens mandat på Åland. Den lagstiftningsmässiga 
grunden för en överenskommelseförordning bör vara klar när lagen antas.  
 
Landskapsregeringen poängterar betydelsen av att utbildningssystemet i 
sin helhet garanterar en fortsatt god allmänbildande utbildning och ett 
brett utbud av högskoleutbildning på svenska i landet. 
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