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Regeringens proposition tili riksdagen med torslag tili läropliktslag och tili lagar som har
samband med den

Arende
Regeringens proposition tili riksdagen med förslag tili läropliktslag och tili lagar som har sam
band med den (RP 173/2020 rd).
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Kulturutskottet (KuUB 15/2020 rd).

Beslut

Riksdagen har godkänt följande uttalanden:
1.

Riksdagen förutsätter att man vid sidan av läropliktsreformen även fortsättningsvis ska
vidta ätgärder som svftar tili att förnya och stärka hela utbildningsvägen, eftersom ätgärderna ocksa stöder och är en förutsättning för att mälen för och genomförandet av läro
pliktsreformen ska lyckas.

2.

Riksdagen förutsätter att regeringen i samband med läropliktsreformen beaktar rätten tili
stöd pä andra stadiet och i utbildningen i övergängsskedet för elever som tätt intensifierat
stöd. särskilt stöd och krävande särskilt stöd inom den grundläggande utbildningen.

3.

Riksdagen förutsätter att regeringen bevakar och säkerställer att unga som behöver särskilt
stöd och unga med funktionsnedsättning garanteras stödverktvg som är relevanta med tanke pa studierna.

4.

Riksdagen förutsätter att regeringen läninar kulturutskottet en utredning inklusive ätgärder
om hur tillgängen tili stödtjänster för personer med funktionsnedsättning och studerande
som behöver särskilt stöd förverkligas genom samarbete mellan olika organisationer sä att
tillgängen tili stödtjänster i rätt tid förtydligas och förbättras.

5.

Riksdagen förutsätter att tillräcklig regional tillgäng tili och tillräckligt mänga utbildningsplatser pä andra stadiet för unga som behöver särskilt stöd och för unga med funktionsned
sättning säkerstälis och bevakas.

6.

Riksdagen förutsätter att tillräckliga resurser för studiehandledning säkerstälis och att till
gängen tili dem bevakas.
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7.

Riksdagen forutsätter att det för en elev eller studerande som har inlämingssvärigheter,
neuropsykologiska problem eller psykiska hälsoproblem ordnas ett tillräckligt och behövligt stöd längs hela utbildningsvägen, inklusive utbildning i övergängsskedet, och att tillgängen tili stöd bevakas.

8.

Riksdagen forutsätter att tillräcklig och regional tillgäng tili säväl individuell som kollektiv elevhälsa säkerställs och bevakas.

9.

Riksdagen forutsätter att regeringen vidtar behövliga ätgärder för att säkerställa stödundervisning ocksä för läropliktiga som studerar inom handledande utbildning, yrkesutbildning
och gvmnasieutbildning.

10.

Riksdagen forutsätter att regeringen vidtar behövliga ätgärder för att trygga rätten tili specialundervisning för läropliktiga i yrkesutbildning och handledande utbildning.

11.

Riksdagen forutsätter att den studerandes rätt att fä närundervisning stärks i yrkesutbildningen. Närmare bestämmelser om de principer som ska tillämpas vid bedömningen av
mängden undervisning och handledning ska utfärdas genom förordning av statsrädet. Omfattningen av den faktiska närundervisningen ska bevakas.

12.

Riksdagen forutsätter att regeringen följer reformens konsekvenser för nätverket av läroanstalter och tillgängen tili studieplatser med tanke pä den regionalajämlikheten bäde i Sto
ra stadsregioner och i glesbvgden.

13.

Riksdagen forutsätter att det utarbetas kvalitetskriterier för gymnasieutbildningen för att de
läropliktigas rätt tili högklassig gymnasieutbildning ska kunna garanteras pä lika villkor i
hela landet.

14.

Riksdagen forutsätter att stödet och handledningen för dem som deltar i S2/R2-undervisningen utvecklas och att den spräkliga undervisningen ocksä inkluderas i den övriga undervisningen. Vid läroanstalterna ska man ocksä följa de faktiska undervisningstimmarna
och resursfördelningen för S2/R2.

15.

Riksdagen forutsätter att de spräkliga rättighetema beaktas i läropliktsreformen och att särskild vikt fasts vid att fä kompetenta experter pä bäda nationalspräken samt vid flexibilitet i
genomförandet av den svenskspräkiga utbildning som handleder för examen.

16.

Riksdagen forutsätter att det säkerställs att det finns tillräckligt mänga studieplatser som
omfattas av läroplikten pä länga linjer vid folkhögskolorna.

17.

Riksdagen forutsätter att man vid läropliktsreformen även i fortsättningen säkerställer
verksamhetsförutsättningama för tillämpade specialkurser och studieperioder samt gymnasier med en särskild utbildningsuppgift och särskilda linjer.
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18.

Riksdagen förutsätter att regeringen följer hur den finansiering som reserverats för läropliktsreformen räcker tili och vidtar ätgärder o m det konstateras att finansieringen är otillräcklig.

19.

Riksdagen förutsätter att kommunerna och utbildningsanordnarna stöds och styrs tillräckligt och i rätt tid vid verkställandet av lagstiftningen. För fullgörandet av dessa uppgifter
ska det reserveras tillräckliga resurser för Utbildningsstyrelsen.

20.

Riksdagen förutsätter att effekterna a\ den utvidgade läroplikten och förverkligandet av
avgiftsfriheten pa andra stadiet toljs genom vetenskaplig forskning. Mälet för den längvariga uppföljningen ska vara att följa hur de centrala mälen för reformen uppnas. Tili dessa
hör bland annat att utbildnings- och sysselsättningsgraden stiger samt att barns och ungas
välbefmnande ökar och utslagningen minskar. \ ilket har närä kopplingar tili utvecklingen
av jämlikheten i utbildningen.

21.

Riksdagen förutsätter att m an vid läro p 1 iktsre fo rm e n ocksä ser tili att samiskspräkiga har
möjlighet att fä undervisning pä sitt modersmal och främjar en tillräcklig tillgang tili undervisningspersonal pa samiska.

22.

Riksdagen förutsätter att regeringen följer och utvärderar genomtorandet och konsekvensema av läropliktsreformen pä bred front och vidtar behövliga ätgärder för att avhjälpa
eventuella missförhällanden.

Riksdagen har antagit följande lagar:

Läropliktslag
I enlighet nted riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser
1 *
Läropliktens mal
Läroplikten har som mäl att för alla trygga de grundläggande kunskaper och den bildning som
behövs i livet och i samhället samt att främja lika möjligheter att utveckla sig s jäi v enligt förmäga
och behov.
Därtill har läroplikten som mäl att höja utbildnings- och kompetensnivän. minska skillnaderna
i lärande och oka likabehandlingen, jämlikheten och barns och ungas välfärd i utbildningen.
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I fräga om m alen för den undervisning och utbildning som hör tili läroplikten föreskrivs särskilt.
2*
När läroplikten börjar och upphör
Barn som har s in vanliga vistelseort i Finland är läropliktiga.
Läroplikten börjar vid ingängen av det i lagen om grundläggande utbildning (628/1998) avsedda läsäret det är da barnet fyller 7 är.
Om barnet pä grund av funktionsnedsättning eller sjukdom uppenbart inte pä nio är kan nä de
mäl som ställts för den grundläggande utbildningen i lagen om grundläggande utbildning, blir
barnet läropliktigt ett är tidigare än vad som anges i 2 mom. (förlängd läroplikt).
Läroplikten upphör när den läropliktige fyller 18 är eller när den läropliktige före det med godkänt resultat har avlagt en sädan examen som avses i lagen om studentexamen (502/2019) eller la
gen om yrkesutbildning (531/2017) eller en motsvarande utbildning pä Äland eller utländsk ut
bildning.

2 kap.

Fullgörande av läroplikten
3 §
Fullgörande av läroplikten i den grundläggande utbildningen
Bestämmelser om fullgörande av läroplikten i den grundläggande utbildningen finns i 26 §
1 mom. i lagen om grundläggande utbildning.
Den som omfattas av förlängd läroplikt ska det är läroplikten börjar delta i förskoleundervisning enligt 26 a § i lagen om grundläggande utbildning.
Läropliktiga kan ocksä delta i sädan förberedande undervisning före den grundläggande utbild
ningen som avses i 5 § 1 mom. i lagen om grundläggande utbildning.
4§
Fullgörande av läroplikten efter slutförande av den grundläggande utbildningen
Läropliktiga ska efter slutförande av den i lagen om grundläggande utbildning avsedda grund
läggande utbildningens lärokurs börja fullgöra gymnasieutbildningens lärokurs enligt gymnasielagen (714/2018) eller yrkesinriktad grundexamen eller yrkesexamen enligt lagen om yrkesut
bildning. En läropliktig kan ocksä avlägga studentexamen enligt lagen om studentexamen.
Läroplikten kan dock fullgöras även i
1) utbildning enligt lagen om utbildning som handleder för examensutbildning ( / ),
2) utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv enligt lagen om yrkesutbildning,
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3) utbildning enligt 7 a kap. i lagen o m fritt bildningsarbete (632/1998) i en folkhögskola under högst ett ars tid. i sadan utbildning för studerande med svär funktionsnedsättning som avses i
25 b § 3 mom. i den lagen dock under den tid utbildningen i fräga varar,
4) utbildning i samiska ooh samisk kultur enligt lagen o m Sameomrädets utbildningseentral
(252/2010) som varar minst en termin, o m den läropliktige är same.
5) grundläggande utbildning för vuxna enligt 46 § i lagen om grundläggande utbildning eller
utbildning som avses i lagen om fritt bildningsarbete pä det sätt som föreskrivs nedan i 5 §.
Vad som i denna lag föreskrivs om utbildningsanordnare tillämpas ocksä pä utbildningsanordnare i grundläggande utbildning ooh pä huvudmän för läroanstalter. om inte nagot annat före
skrivs i denna lag.
En läropliktig anses fullgöra sin läroplikt även om hän eller hon studerar i utbildning som motsvarar utbildning enligt denna lag pä Ai and eller utomlands.
5 §
Fullgörande av läroplikten i vissa situationer
En läropliktig som har slutfört den grundläggande utbildningens lärokurs eller motsvarande
studier men som saknar ti 1 lräckliga kunskaper i finska eller sv enska för att genomgä utbildning
efter den grundläggande utbildningen kan fullgöra läroplikten genom att delta i grundläggande
utbildning för vuxna.
En läropliktig som har slutfört den grundläggande utbildning som avses i 26 § 1 mom. i lagen
om grundläggande utbildning och som saknar tillräckliga kunskaper i finska eller svenska för att
genomgä utbildning efter den grundläggande utbildningen kan fullgöra läroplikten i sadan utbild
ning vid en folkhögskola där m an följer de grunder i läroplanen för integrationsutbildningen för
vuxna invandrare som av ses i 20 $ 2 mom. i lagen om främjande av integration (1386/2010) eller
den rekommendation tili läroplan för utbildning för invandrare som Utbildningsstv relsen har utarbetat.
En läropliktig som inte har slutfört den grundläggande utbildningens lärokurs vid utgängen av
läsäret det kalenderär dä hän eller hon fyller 17 är kan fullgöra läroplikten genom att delta i grund
läggande utbildning för vuxna eller i sädan annan utbildning som avses i 4 §. Vid antagning av
studerande tillämpas da vad som föreskrivs om grunderna för antagning av studerande i de lagar
som gäller utbildningen i fräga.
6§
Tillräckliga framsteg i studierna
Framstegen i de studier som omfattas av läroplikten ska följa den läropliktiges individuella studieplan.
7§
Avbrytande av fullgörande t av läroplikten
Läropliktiga har rätt att avbryta fullgörandet av läroplikten för viss tid
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1) pä grund av en längvarig sjukdom eller skada som hindrar fullgörandet av läroplikten,
2) under moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledigheten,
3) under en tillfällig vistelse utomlands som varar i minst en mänad, om den läropliktige utomlands deltar i utbildning som motsvarar fullgörandet av läroplikten eller hän eller hon annars kan
anses fullgöra sin läroplikt under vistelsen utomlands,
4) pä grund av nägot annat vägande skäl som hänför sig tili den läropliktiges livssituation och
som hindrar fullgörandet av läroplikten.
En läropliktig har rätt att avbryta fullgörandet av läroplikten tills vidare, om den sjukdom eller
skada som hindrar fullgörandet av läroplikten är av bestäende natur.
Beslut om avbrytande av fullgörandet av läroplikten fattas efter ansökan. Innan beslutet fattas
ska det utredas om läroplikten i de situationer som avses i 1 mom. 1 och 4 punkien kan fullgöras
med hjälp av individuella vai, individualisering, nödvändiga stödätgärder eller rimliga anpassningar.
Utbildningsanordnaren beslutar om avbrytande av fullgörandet av läroplikten. Om den läro
pliktige inte är studerande hos nägon utbildningsanordnare, beslutar den läropliktiges boendekommun om avbrytandet. Utbildningsanordnaren ska anmäla den läropliktiges identifieringsoch kontaktuppgifter tili den läropliktiges boendekommun, om fullgörandet av läroplikten avbryts tills vidare.

Fullgörande av läroplikten under tiden för förlust av studierätt för viss tid
Om en läropliktig i utbildning enligt 4 § har avstängts frän läroanstalten för viss tid eller om
hans eller hennes studierätt har indragits, ska utbildningsanordnaren tillsammans med den läro
pliktige och dennes värdnadshavare eller nägon annan laglig företrädare utarbeta en pian för full
görandet av läroplikten under avstängningen frän läroanstalten för viss tid eller indragningen av
studierätten. Den läropliktige ska i enlighet med planen främja sinä studier självständigt eller i
andra lärmiljöer än vid läroanstalten eller pä arbetsplatsen.
En läropliktig har rätt att fä sadan undervisning och handledning som möjliggör att studiema
framskrider enligt planen. Den läropliktige har rätt tili de tjänster som avses i lagen om elev- och
studerandevärd (1287/2013).
Om den läropliktige utan grundad anledning inte deltar i utarbetandet av planen eller i väsentlig grad underläter att följa den pian som har utarbetats, tillämpas vad som i den lag som gäller utbildningen i fräga och nedan i 13 § föreskrivs om att en studerande anses ha avgätt. Innan en lä
ropliktig anses ha avgätt ska utbildningsanordnaren meddela den läropliktige samt dennes värd
nadshavare och nägon annan laglig företrädare att den läropliktige kan anses ha avgätt, om hän el
ler hon inte iakttar bestämmelserna i denna paragraf.
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3 kap.

Handlednings- oeh tillsynsansvar för fullgörandet av läroplikten
9§
Värdnadshavarens tillsynsansvar
Den läropliktiges värdnadshavare ska se tili att den läropliktige fullgör läroplikten.
10

§

Skyldighet att söka tili utbildning efter c/en grundläggande utbildningen
En läropliktig ska genom de riksomfattande ansökningsförfarandena eller pa annat sätt söka tili
sadan utbildning som avses i 4 § före utgangen av den sista ärskursen inom den grundläggande ut
bildningen eller före utgangen av den grundläggande utbildningen för vuxna.
Läropliktiga som genomgar utbildning som handleder för examensutbildning eller utbildning
som avses i 7 a kap. i lagen om fritt bildningsarbete ska innan utbildningen avslutas söka tili sa
dan utbildning som avses i 4 § 1 mom. En läropliktig som fullgör utbildning enligt 4 § 2 mom.
4 punkten eller 5 § 2 mom. ska innan utbildningen avslutas söka tili sadan utbildning som avses i
4§En läropliktig ska söka tili sadan utbildning som avses i 4 §. om hän eller hon ämnar avbryta
sinä studier, o m fullgörandet av studierna upphör innan läroplikten upphör eller om den läroplik
tige annars saknar en studieplats enligt 4 §.
Skvldigheten att söka tili utbildning fortsätter om den läropliktiga inte fär eller tar emot en stu
dieplats.
H §
Handlednings- och tillsynsansvar ifräga om skyldigheten att söka tili utbildning
Anordnare av grundläggande utbildning har tili uppgift att handleda och övervaka att en läro
pliktig e lev fullgör sin skyldighet enligt 10 § 1 mom. att söka tili utbildning. Undervisnings- och
kulturministeriet beslutar ärligen om den tidpunkt när anordnare av grundläggande utbildning senast ska utreda om läropliktiga som avses i detta moment har inlett sadan utbildning som avses i
4 §. Handlednings- och tillsynsansvaret för anordnare av grundläggande utbildning upphör när
handlednings- och tillsynsansvaret för utbildningsanordnare som avses i 12 § börjar eller senast
x id ovan avsedda tidpunkt som ministeriet bestämmer.
Utbildningsanordnaren har tili uppgift att handleda och öx ervaka att en läropliktig som studerar hos utbildningsanordnaren fullgör sin skyldighet enligt 10^2 mom. att söka tili utbildning.
Handlednings- och tillsynsansvaret upphör när handlednings- och tillsynsansvaret för utbild
ningsanordnare som avses i 12 § börjar eller senast vid den i 1 mom. avsedda tidpunkt som mi
nisteriet bestämmer. Om utbildning som avses i 1 mom. eller detta moment upphör vid en annan
tidpunkt än vid utgangen av värterminen. upphör utbildningsanordnarens handlednings- och till
synsansvar dock senast en mänad efter att utbildningen avslutats.
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Utbildningsanordnaren utreder den läropliktiges ansökan tili utbildning och inledande av studier utifrän de uppgifter som förts in i de register som avses i lagen om nationella studie- och examensregister (884/2017). Läropliktiga ska pä begäran av utbildningsanordnaren lämna en redogörelse över ansökningar tili och inledande av studier, om uppgiftema inte framgär av de register
som avses ovan.
Om en läropliktig inte före den tidpunkt som avses i 1 eller 2 mom. har iniett en utbildning enligt 4 §, ska den aktör som har handlednings- och tillsynsansvaret anmäla den läropliktiges identifierings- och kontaktuppgifter tili den läropliktiges boendekommun och informera den läroplik
tiges värdnadshavare och nägon annan laglig företrädare om att den läropliktige inte fullgör sin
läroplikt.
Läropliktiga har rätt att fä tillräcklig elevhandledning eller studiehandledning samt annan
handledning för att fullgöra sinä skyldigheter enligt 10 § att söka tili utbildning.
12^
Utbildningsanordnarens handlednings- och tillsynsansvar
En i 4 § avsedd utbildningsanordnares handlednings- och tillsynsansvar börjar när den läro
pliktiga har iniett sinä studier som studerande hos utbildningsanordnaren. Utbildningsanordna
rens handlednings- och tillsynsansvar upphör när den läropliktiges studierätt eller läroplikt upphör.
Om läroplikten fullgörs som en särskild examen i enlighet med 36 § 3 mom. i gymnasielagen
eller utan deltagande i examensutbildning i enlighet med 52 § 6 mom. i lagen om yrkesutbildning, svarar den utbildningsanordnare som handhar verkställandet av prov för en särskild exa
men eller den utbildningsanordnare som tar emot yrkesproven för den handledning och övervakning av fullgörandet av läroplikten som avses i denna paragraf.
Utbildningsanordnaren ska följa upp hur den läropliktiges studier framskrider och meddela den
läropliktiges värdnadshavare och nägon annan laglig företrädare om den läropliktige inte genomför sinä studier i enlighet med studieplanen.
Om en läropliktig ämnar avbryta sinä studier ska utbildningsanordnaren tillsammans med den
läropliktige och dennes värdnadshavare eller nägon annan laglig företrädare utreda möjligheterna att avlägga studier i en annan lärmiljö eller att söka tili nägon annan utbildning. Vid behov ska
alternativen utredas i samarbete med en annan utbildningsanordnare.
Utbildningsanordnaren ska i de situationer som avses i 3 och 4 mom. dessutom utreda om de
stödätgärder som den läropliktige omfattas av frän utbildningsanordnarens sida är tillräckliga och
vid behov hänvisa den läropliktige tili andra ändamälsenliga tjänster.
13 5
När en läropliktig anses ha avgätt
I fräga om utbildning enligt 4 § ska utbildningsanordnaren, innan beslut fattas om att en stude
rande anses ha avgätt, utreda om den läropliktige har iniett nya i den paragrafen avsedda studier.
Om den läropliktige inte har iniett nya studier, ska utbildningsanordnaren anmäla identifleringsoch kontaktuppgifterna för den läropliktige som avbrutit fullgörandet av läroplikten tili den läro
pliktiges boendekommun och informera värdnadshavaren eller nägon annan laglig företrädare
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om att fullgörandet av läroplikten har avbrutits. Anmälningsskyldighet toreligger ocksä när den
läropliktiges studierätt har dragits in med stöd av lagen om yrkesutbildning.
Med avvikelse frän vad som föreskrivs nägon annanstans i lag kan en läropliktig anses ha avgätt pä hasis av euen anmälan endast om den läropliktige har inlett sädana nya studier som avses i
4§14 S
Boendekommunens handlednings- och tillsynsansvar
Boendekommunens handlednings- och tillsynsansvar börjar när en i denna lag avsedd anmä
lan om en läropliktig har gjorts tili den läropliktiges boendekommun. Boendekommunens hand
lednings- och tillsynsansvar upphör när den läropliktige har inlett en utbildning som avses i 4 §.
Den läropliktiges boendekommun ska dessutom handleda och övervaka fullgörandet av läro
plikten. om det inte har bestämts att handledningen och tillsynen ska skötas av nägon annan aktör. En läropliktig som avses i 4 § 4 mom. ska underrätta den boendekommun som har handled
nings- och tillsynsansvaret om inledande. avbrytande och avslutande av studier.
Boendekommunen har tili uppgift att hänvisa den läropliktige tili sadan utbildning enligt 4 §
som lämpar sig för honom eller henne och vid behov tili andra ändamälsenliga tjänster. Den lä
ropliktiges situation och stödbehov utreds tillsammans med den läropliktige och dennes värdnadshavare eller nägon annan laglig företrädare.
15 §
Anvisande av studieplats
Boendekommunen har tili uppgift att tvä mänader efter det att handlednings- och tillsynsan
svaret började an visa den läropliktige en studieplats i utbildning som handleder för examensutbildning eller utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv. om den läropliktige
inte har inlett utbildning som avses i 4 §. En utbildningsanordnare som har beviljats tillständ att
ordna utbildning som avses ovan ska anta som studerande en läropliktig som anvisats utbildningsanordnaren. Om det bedönrs att den läropliktige behöver krävande särskilt stöd. ska hän eller hon
anvisas studieplats i utbildning hos en utbildningsanordnare som enligt anordnarti 11 ständet är
skyldig att ordna utbildning för studerande som har rätt tili krävande särskilt stöd. En studieplats
kan ocksä anvisas i utbildning som handleder för examensutbildning som ordnas av boendekom
munen.
Vid anvisande av en lämplig studieplats ska hänsyn tas tili utbildningsutbudet i omrädet, avständet och trafikförbindelserna mellan den läropliktiges hem och läroanstalten. den läropliktiges
behov av särskilt stöd eller krävande särskilt stöd samt den läropliktiges individuella önskemal.
Studieplatsen ska anvisas i utbildning pä fmska eller svenska enligt den läropliktiges i 10 § i la
gen om grundläggande utbildning avsedda undervisningsspräk eller i utbildning pä nägot annat
spräk enligt den läropliktiges individuella önskemäl och färdigheter.
Den läropliktige och dennes värdnadshavare eller nägon annan laglig företrädare och den ut
bildningsanordnare som den läropliktige ska anvisas tili som studerande ska höras innan ärendet
avgörs. Beslutet om anvisande av studieplats ska delges den läropliktige och dennes värdnadsha
vare eller nägon annan laglig företrädare samt utbiidningsanordnaren.
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Den läropliktige ska utan dröjsmäl inleda studiema pä den studieplats som anvisats honom eller henne. Ett beslut om anvisande av studieplats kan verkställas innan det har vunnit laga kraft.
Läroplikten kan utan deltagande i undervisning fullgöras som särskild examen enligt 36 §
2 mom. i gymnasielagen ellet utan deltagande i examensutbildning i enlighet med 52 § 6 mom. i
lagen om yrkesutbildning.

4 kap.

Utbildningens avgiftsfrihet
16 §
Rätt tili avgiftsfri utbildning
Utbildning som avses i 4 § är pä det sätt som anges i 17 § avgiftsfri tili utgängen av det kalenderär dä den studerande fyller 20 är. Rätten tili avgiftsfri utbildning gäller dock inte om den studerande har avlagt gymnasiets lärokurs och studentexamen eller yrkesinriktad examen eller motsvarande utländska studier. Om den studerande samtidigt genomgär yrkesutbildning och gymna
siets lärokurs upphör rätten tili avgiftsfri utbildning när den studerande har avlagt yrkesinriktad
examen och studentexamen, dock senast vid utgängen av det kalenderär dä den studerande fyller
20 ar.
Avgiftsfriheten förlängs sä att den motsvarar längden pä de perioder under vilka fullgörandet
av läroplikten har avbrutits efter slutförandet av den grundläggande utbildningen pä de grunder
som anges i 7 § eller genomförandet av en i 4 § avsedd utbildning tillfälligt har avbrutits pä grun
der som anges i den lag som gäller utbildningen i fräga. Om fullgörandet av läroplikten har av
brutits av en i 7 § 1 mom. 3 punkten avsedd orsak eller genomförandet av utbildningen av nägon
annan grundad anledning som avses i den lag som gäller utbildningen i fräga, förlängs avgiftsfri
heten dock med högst ett är.
Utöver vad som föreskrivs i 2 mom. kan avgiftsfriheten förlängas med högst ett är, om orsaken
tili förlängningen av studietiden är
1) byte av studieomräde av hälsomässiga eller andra vägande skäl,
2) inlämingssvärigheter.
3) fullgörande av handledande eller förberedande utbildning efter den grundläggande utbild
ningen,
4) fördröjning av slutförandet av den grundläggande utbildningens lärokurs.
Beslut om förlängning av avgiftsfriheten fattas, efter ansökan av den studerande, av den utbildningsanordnare hos vilken den studerande avlägger studier när hän eller hon ansöker om förläng
ning av avgiftsfriheten. Om utbildningsanordnaren har fattat ett beslut om avbrytande av fullgö
randet av läroplikten eller tillfälligt avbrytande av studiema, förlängs dock avgiftsfriheten i dessa
studier utan ansökan.
Bestämmelserna i denna paragraf och 17 § tillämpas pä studerande som är eller har värit läropliktiga enligt denna lag. Bestämmelserna i denna paragraf tillämpas dock inte pä studier som har
inletts efter utgängen av det kalenderär dä den studerande fyller 20 är.
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17 §
A vgiftsfrihetens omfattning
Läromedel som behövs vid undervisningen samt arbetsredskap. arbetsdräkter och arbetsmaterial är avgiftsfria. Avgiftsfria är dock inte musikinstrument, idrottsredskap eller andra motsvarande redskap och tillbehör som behövs i utbildningar som betonar särskilda intressen och som är avsedda för den studerandes personliga bruk och kan användas ocksä utanför undervisningen.
Skäliga avgifter kan tas ut för frivilliga studieresor. besök. evenemang och andra motsvarande
verksamheter som kompletterar studierna.
Utbildningsanordnaren s ka meddela ett förvaltningsbeslut enligt 7 kap. i förvaltningslagen
(434/2003) i fräga o m den rätt tili avgiftsfri utbildning som avses i 16 § 1 moni., den förlängning
av avgiftsfriheten utan ansökan som avses i 16 § 4 moni, den avgiftsfri het för läromedel samt ar
betsredskap. arbetsdräkter och arbetsmaterial som avses i 1 mom. i denna paragraf och i fräga o m
de avgifter som avses i 2 mom. i denna paragraf endast om den studerande skriftligen eller muntligen begär det.
Denna paragraf tillämpas pä utbildning som avses i 4 §. Därtill iakttas vad som föreskrivs om
avgiftstrihet och studiesociala förmaner i lagen om grundläggande utbildning, i gymnasielagen.
lagen om yrkesutbildning, lagen om fritt bildningsarbete. lagen om utbildning som handleder för
examensutbildning och lagen om Sameomrädets utbildningscentral. Bestämmelser om avgiftsfrihet för skolresor finns i lagen om stöd för skolresor (48/1997). Bestämmelser om avgiftsfrihet för
proven i studentexamen finns i 20 § i lagen om studentexamen.
Särskilda bestämmelser gäller för andra tjänster och stödätgärder som ordnas för studerande pa
grund av deras funktionsnedsättningar. Utbildningsanordnaren s ka tillsammans med den läropliktige och dennes värdnadshavare eller nägon annan laglig företrädare utreda behovet av tjäns
ter och stödätgärder samt hänvisa den läropliktige att söka de tjänster och stödätgärder som be
hövs.
18 §
Hörande av undervisningspersonalen vid anskafjning av materia! som behövs vid undervisningen
1 utbildning enligt 4 § ska utbildningsanordnaren höra undervisningspersonalen innan sadan a
läromedel samt arbetsredskap. arbetsdräkter och arbetsmaterial som avses i 17 § 1 mom. anskaffas.
19 §
Inkvarteringsersättningför läropliktiga
En läropliktig har rätt tili inkvarteringsersättning. om
1) färdvägen frän den läropliktiges he m tili närnraste gymnasium eller yrkesläroanstalt med
tiera branscher där det ges möjlighet tili undervisning pä finska eller svenska enligt den läroplik
tiges i 10 § i lagen om grundläggande utbildning avsedda undervisningssprak är över 100 kilometer.
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2) den läropliktige studerar vid det i 1 punkten avsedda gymnasium eller den i 1 punkten avsedda yrkesläroanstalt som är närmast den läropliktiges hem eller som annars snabbast kan näs
med kollektivtrafik eller nägot annat lämpligt färdsätt och där det ges möjlighet tili undervisning
pä finska eller svenska enligt den läropliktiges i 10 § i lagen om grundläggande utbildning avsed
da undervisningsspräk, och
3) den läropliktige inte har möjlighet att bo i läroanstaltens avgiftsfria internatboende.
Inkvarteringsersättning betalas för tiden mellan den dag dä de ärliga studiema börjar och den
dag dä de slutar, om studiema förutsätter boende pä den ort där läroanstalten finns. Som inkvar
teringsersättning ersätts den läropliktiges skäliga mänatliga boendekostnader för boende under
studietiden, dock högst de maximala boendeutgifter som anges i 10 § i lagen om allmänt bostadsbidrag (938/2014). Som inkvarteringsersättning betalas den andel av de skäliga boendekostnaderna som inte ersätts med stöd av nägon annan lag.
Utbildningsanordnaren beslutar om beviljande av inkvarteringsersättning efter ansökan.
Rätt tili inkvarteringsersättning har ocksä en läropliktig som studerar inom den utbildning som
handleder för examensutbildning, om
1) färdvägen är mer än 100 kilometer frän den läropliktiges hem tili närmaste läroanstalt där
det ges möjlighet tili undervisning pä finska eller svenska enligt den läropliktiges i 10 § i lagen
om grundläggande utbildning avsedda undervisningsspräk,
2) den läropliktige studerar vid den i 1 punkten avsedda läroanstalt som är närmast den läro
pliktiges hem eller som annars snabbast kan näs med kollektivtrafik eller nägot annat lämpligt
färdsätt och där det ges möjlighet tili undervisning inom handledande utbildning pä finska eller
svenska enligt den läropliktiges i 10 § i lagen om gmndläggande utbildning avsedda undervis
ningsspräk, och
3) den läropliktige inte har möjlighet att bo i läroanstaltens avgiftsfria internatboende.
20 §
Särskilda situationer dä inkvarteringsersättning beviljas
Med avvikelse frän 19 § 1 mom. 1 och 2 punkten beviljas inkvarteringsersättning ocksä samer
som bor inom samemas hembygdsomräde och studerar vid Sameomrädets utbildningscentral, om
resan frän den läropliktiges hem tili läroanstalten är över 100 kilometer.
Med avvikelse frän 19 § 1 mom. 2 punkten har en läropliktig rätt tili inkvarteringsersättning,
om den läropliktiga av skäl som hänför sig tili hans eller hennes hälsotillständ eller behov av särskilt stöd inte kan ta emot en studieplats vid en i den punkten avsedd läroanstalt eller om hän eller
hon inte har antagits som studerande vid en ovan avsedd läroanstalt och hän eller hon pä det sätt
som anges i den punkten studerar vid den närmaste läroanstalt som lämpar sig för honom eller
henne.
21 §

Reseersättning tili läropliktiga
En läropliktig har rätt tili reseersättning, om hän eller hon fär inkvarteringsersättning. Rätt tili
reseersättning har ocksä en läropliktig som bor i ett avgiftsfritt internatboende, om hän eller hon
uppfyller förutsättningarna för beviljande av inkvarteringsersättning enligt 19 § 1 mom. 1 och
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2 punkien. 19 § 4 moni. 1 och 2 punkien eller 20 § men inte har rätt ali ho i internatboendet pä
veckoslut.
Som reseersättning ersätts kostnadema för resor mellan den läropliktiges hem och bostaden under studietiden i samband med veckoslut och lov. Reseersättning betalas enligt det billigaste tillgängliga färdsättet. Om kollektivtrafik inte kan användas för resoma, tillämpas vid fastställandet
av resekostnaderna vad som föreskrivs om resekostnader för det egna färdsättet i lagen om stöd
för skolresor. Reseersättning beviljas inte. om den läropliktiga fär stöd för kostnader för rnotsvarande resor med stöd av nägon annan lag.
Utbildningsanordnaren beslutar om beviljande av reseersättning efter ansökan.

5 kap.

Särskilda bestämmelser
22 §
Försummelse av tillsyn av den läropliktige
En värdnadshavare som uppsätligen eller av grov oaktsamhet försummar sin skyldighet enligt
9 § att övervaka fullgörandet av läroplikten, ska förförsummelse av tillsyn av den läropliktige dömas tili böter.
23 §
Tillgäng tili uppgifter
En i 1 1 och 12 § avsedd utbildningsanordnare eller i 14 § avsedd kommun som har handlednings- och tillsvnsansvar för en iäropliktig har trots sekretessbestämmelserna rätt att av en annan
utbildningsanordnare eller kommun ta de uppgifter om den läropliktiges ansökan tili utbildning,
antagning och mottagande av studiepiats. inledande och avbrytande av studier och avbrytande av
fullgörandet av läroplikten som är nödvändiga för att den utbildningsanordnare eller kommun
som har handlednings- och tillsx nsansvaret ska kunna fullgöra sinä uppgifter enligt denna lag.
Utbildningsanordnaren har trots sekretessbestämmelserna rätt att av en annan utbildningsan
ordnare eller av den kommun som har handlednings- och tills\ nsansvaret fä de uppgifter om en
studerandes läroplikt och tidigare studier och avbrytande av dem som är nödvändiga för att den
utbildningsanordnaren ska kunna fullgöra sinä uppgifter i anslutning tili den avgiftsfria utbild
ning som avses i denna lag.
När en Iäropliktig övergär tili en annan utbildningsanordnares utbildning ska den tidigare ut
bildningsanordnaren trots sekretessbestämmelserna utan dröjsmäl lämna den nya utbildningsan
ordnaren de uppgifter som är nödvändiga för ordnandet av den läropliktiges utbildning. Motsvarande uppgifter ska iämnas ocksä pä begäran av den nya utbildningsanordnaren.
Utöver vad som föreskrivs i 3 moni. har rektorn och en lärare som deltar i den läropliktiges undervisning rätt att i den utbildning som avses i 4 § trots sekretessbestämmelserna fä de uppgifter
som är nödvändiga för ordnandet av den läropliktigas utbildning av dem som deltar i studerandevärdsarbetet.
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24 §
Sökande av ändring
Omprövning av ett beslut som gäller förlängd läroplikt, avbrytande av fullgörandet av läroplikten enligt 7 § eller anvisande av studieplats enligt 15 § fär begäras hos regionförvaltningsverket
inom 14 dagar frän delfäendet av beslutet. Utbildningsanordnare fär dock inte begära ompröv
ning av ett beslut som avses i 15 §. Bestämmelser om begäran om omprövning i övrigt finns i förvaltningslagen.
Ändring i beslut med anledning av begäran om omprövning fär sökas genom besvär i förvaltningsdomstol inom 14 dagar frän delfäendet av beslutet. Ovannämnda besvär ska behandlas
skyndsamt. Ett beslut som regionförvaltningsverket bar meddelat med anledning av begäran om
omprövning i ett ärende som gäller anvisande av studieplats kan verkställas trots besvär, om inte
förvaltningsdomstolen bestämmer nägot annat. Ett beslut genom vilket förvaltningsdomstolen
bar avgjort besvär som anförts i ett ärende som gäller förlängd läroplikt eller i 7 § avsett avbry
tande av fullgörandet av läroplikten fär inte överklagas genom besvär.
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol i övrigt finns i lagen om rättegäng
i förvaltningsärenden (808/2019).

6 kap.

Ikraftträdande
25 §
Ikraftträdande
Denna lag träder i kraft den
20 .
Lagens 10 § 1 mom. samt 11 § 1, 3 och 5 mom. träder dock i kraft redan den 1 januari 2021 och
4 § 2 mom. 1 punkten träder i kraft den 1 augusti 2022.
Denna lag tillämpas inte pä den vars läroplikt enligt lagen om grundläggande utbildning bar
upphört före den 1 januari 2021.
26 §
Overgangsbestämmelser om förberedande utbildningar efter den grundläggande utbildningen
Tili den 31 juli 2022 kan läroplikten fullgöras ocksä i sadan päbyggnadsundervisning inom den
grundläggande utbildningen som avses i lagen om grundläggande utbildning, i sädan utbildning
som förbereder för gymnasieutbildning som avses i gymnasielagen och i sädan utbildning som
handleder för yrkesutbildning som avses i lagen om yrkesutbildning. Vad som i denna lag föreskrivs om i 4 § 2 mom. 1 punkten avsedd utbildning som handleder för examensutbildning, om
studerande i sädan utbildning och om utbildningens anordnare tillämpas ocksä pä de nämnda utbildningarna.
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Med avvikelse frän det som i 15 § 1 mom. föreskrivs om anvisande av en studieplats i utbildning som handleder för examensutbildning. anvisas en läropliktig tili och med den 31 juli 2022 en
studieplats i utbildning som handleder för yrkesutbildning eller i utbildning som förbereder för
gymnasieutbildning eller i sadan päbyggnadsundervisning inom den grundläggande utbildningen som ordnas av boendekommunen.

Lag
om utbildning som handleder för examensutbildning
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser
1 §
Ti IIämpuii tgs omräde
Denna lag innehäller bestämmelser om orienterande och förberedande utbildning för examensinriktad utbildning (utbildning som handleder för examensutbildning) etter den grundläggande
utbildning som avses i lagen om grundläggande utbildning /628/1998).
2 5
Utbildningens mäl
Den utbildning som handleder för examensutbildning ger den studerande tärdigheter att söka
tili gymnasieutbildning eller vrkesinriktad examensutbildning. orienterar den studerande i utarbetandet av en pian för fortsatta studier och arbetsliv och stärker den studerandes förutsättningar
att slutföra gymnasieutbildningens lärokurs och avlägga studentexamen efter den eller att avlägga vrkesinriktad examen.
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2 kap.

Ordnande av utbildning
3 §
Utbildningsanordnare
Ordnande av utbildning som handleder för examensutbildning förutsätter tillständ att ordna ut
bildning. Utbildning som handleder för examensutbildning kan genom beslut av undervisningsoch kulturministeriet ordnas ocksä vid en statlig läroanstalt. Pä ordnande av utbildning vid en
statlig läroanstalt tillämpas dä 4—6 §.
Kommunen fär dock ordna utbildning som handleder för examensutbildning utan tillständ att
ordna utbildning. Utbildningen ska härvid uppfylla de förutsättningar som anges i 4 § 2 mom.
Ordnande av utbildning för studerande som har rätt tili krävande särskilt stöd förutsätter att det
i tillständet att ordna utbildning bestäms om skyldigheten enligt 27 § 2 mom. i lagen om yrkesutbildning (531/2017) för anordnaren att ordna utbildning för sädana studerande.
4§
Beviljande av tillständ att ordna utbildning
Tillständ att ordna utbildning som handleder för examensutbildning kan pä ansökan beviljas en
i gymnasielagen (714/208) avsedd anordnare av gymnasieutbildning, en i lagen om yrkesutbildning avsedd anordnare av yrkesutbildning samt en registrerad sammanslutning eller stiftelse som
med stöd av 7 § i lagen om grundläggande utbildning har beviljats tillständ att ordna grundläggande utbildning. Utbildningsanordnaren är skyldig att ordna utbildning i enlighet med utbildningsbehovet och inom det verksamhetsomräde som bestäms i tillständet att ordna utbildning. Ut
bildning fär inte ordnas i syfte att uppnä ekonomisk vinst.
En förutsättning för beviljande av ett tillständ att ordna utbildning är att utbildningen är nödvändig med tanke pä det nationella eller regionala utbildningsbehovet och utbildningsutbudet och
att sökanden har verksamhetsmässiga och ekonomiska förutsättningar att ordna utbildningen pä
ett ändamälsenligt sätt.
Tillständ att ordna utbildning beviljas av undervisnings- och kulturministeriet. 1 samband med
beslut om beviljande av tillständ ska undervisnings- och kulturministeriet säkerställa en tillräcklig nationell och regional tillgäng tili utbildning som handleder för examensutbildning.
Bestämmelser om förfarandena för sökande av tillständ att ordna utbildning, om de handlingar
och utredningar som ska fogas tili ansökan och om närmare förutsättningar för beviljande av till
ständ att ordna utbildning fär utfardas genom förordning av statsrädet.
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5 §
Ärenden soin ska bestämmas i tillständet att ordna utbildning
I tillständet att ordna utbildning bestäms det i samband med vilken utbildningsform tillständet
för handledande utbildning beviljas. om utbildningsanordnaren bar tiera tillständ att ordna i 4 §
1 mom. avsedd utbildning.
I tillständet att ordna utbildning kan det bestämmas om antalet studerande inom den utbildning
som handleder för examensutbildning eller antalet studerandeär.
När anordnaren ordnar utbildning som handleder för examensutbildning ska anordnaren iaktta
vad som i tillständet att ordna grundläggande utbildning. gymnasieutbildning eller yrkesutbildning bestäms om undervisningsspräket ooh verksamhetsomrädet. om inte nägot annat bestäms i
tillständet att ordna utbildning som handleder för examensutbildning.
6§
Andring och citerkallunde av ett tillständ att ordna utbildning
Undervisnings- och kulturministeriet beslutar efter ansökan om ändring och äterkallande av ett
tillständ att ordna utbildning.
Undervisnings- och kulturministeriet kan utan ansökan ändra eller äterkalla ett tillständ att ord
na utbildning. om
1) ordnandet av utbildningen avsevärt avviker frän utbildningsbehoven.
2) utbildningen inte längre ordnas.
3) den utbildning som ordnats eller utbi 1 dningsanordnarens verksamhetsförutsättningar inte
längre uppfyller de förutsättningar som anges i 4 §.
4) utbildningen annars väsentligen ordnas i strid med denna lag eller med bestämmelser eller
föreskrifter som utfardats med stöd av den.
Undervisnings- och kulturministeriet ska ge utbi ldningsanordnaren tillfalle att inom en skälig
tid avhjälpa de brister som avses i 2 mom. innan tillständet att ordna utbildning ändras eller äter
kal las. Undervisnings- och kulturministeriet ska i samband med beslut som gäller äterkal lande av
ett tillständ att ordna utbildning se tili att en tillräcklig tillgäng tili handledande utbildning inte
äventyras.
Ett beslut om i 2 mom. avsett tillständ att ordna utbildning är avgiftsfritt.
7§
Samarbete och anskaffning av utbildning
Utbi ldningsanordnaren ska vid genomförandet av utbildningen samarbeta med anordnare av
grundläggande utbildning. anordnare av gymnasieutbildning och vrkesutbildning och andra utbildningsanordnare sarat med offentliga aktörer och privata sammanslutningar och stiftelser som
bedriver ungdomsarbete och som behövs för ordnandet av utbildningen samt med arbets- och näringslivet.
Utbi ldningsanordnaren kan komplettera den utbildning som den ordnar genom att skaffa i den
na lag avsedd utbildning av kommunen. av en sadan anordnare av grundläggande utbildning som
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avses i 7 eller 8 § i lagen om grundläggande utbildning eller av en anordnare av yrkesutbildning
eller gymnasieutbildning, av nägon annan offentlig aktör eller av nägon annan privat sammanslutning eller stiftelse. Bedömning av kunnandet inom en utbildningsdel kan dock endast inhämtas av en undervisningsanordnare eller utbildningsanordnare som enligt lag bar rätt att utföra be
dömning av kunnandet inom den utbildningen i fräga.
Utbildningsanordnaren svarar för att den utbildning som den skaffat ordnas i enlighet med denna lag.

3 kap.

Att söka tili utbildning och antagning som studerande
8§
Förutsättningarför antagning som studerande
Som studerande tili utbildning som handleder för examensutbildning kan antas en sökande
som bar slutfört den grundläggande utbildningens lärokurs eller motsvarande tidigare lärokurs.
Som studerande kan av grundad anledning ocksä antas en studerande som inte bar slutfört den
lärokurs som avses ovan, om utbildningsanordnaren anser att sökanden annars bar tillräckliga för
utsättningar att klara studierna.
En förutsättning för att bli antagen som studerande är dessutom att sökanden inte bar avlagt en
examen eller genomfört handledande eller förberedande utbildning efter den grundläggande ut
bildningen. En sökande kan dock antas som studerande tili en utbildning som handleder för exa
mensutbildning trots att sökanden bar avlagt en examen eller genomfört en utbildning som avses
ovan, om det av särskilda skäl är motiverat att personen genomför en sadan utbildning för att förvärva färdigheter för fortsatta studier eller om det är fräga omeni 15 § i läropliktslagen ( / ) avsedd läropliktig som anvisats studieplats hos utbildningsanordnaren.
n
Att söka tili utbildning samt ansökningsförfaranden
Var och en bar rätt att fritt ansöka om att fä genomföra en sadan utbildning som avses i denna
lag.
Vid antagningen av studerande ska jämlika urvalsgrunder tillämpas. Utbildningsanordnaren
beslutar om de urvalsgrunder som ska tillämpas vid antagning av studerande och om inträdes- och
lämplighetsprov.
Vid antagning av studerande tili utbildning som handleder för examensutbildning kan riksomfattande ansökningsförfaranden användas. Närmare bestämmelser om riksomfattande ansök
ningsförfaranden utfardas genom förordning av statsrädet.
Utbildningsanordnaren beslutar om kontinuerlig ansökan och därtill hörande ansökningstider
och ansökningsförfaranden när det gäller fördelning av studieplatser som inte fördelas med
riksomfattande ansökningsförfaranden.
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10

§

Beslut om antagning som studerande
Utbildningsanordnaren beslutar vem som antas som studerande.
O m riksomfattande ansökningsförfaranden som avses i 9 § 3 mom. tillämpas vid antagningen
av studerande, kan beslut om att inte anta en sökande meddelas med avvikelse frän vad som i
7 kap. i förvaltningslagen (434/2003) föreskrivs om givande av förvaltningsbeslut. Den sökande
ska dock meddelas beslutet skriftligen. Utbildningsanordnaren ska ge ett i 7 kap. i förvaltningsla
gen avsett förvaltningsbeslut om antagning som studerande. om de n sökande framställer en skriftlig eller muntlig begäran om beslutet inorn 30 dagar frän att ha fätt nteddelande om resultatet av
antagningen.

4 kap.

Utbildningens innehall och genomforande av utbildning
H §

Utbildningens omfattning och uppbyggnad
Omfattningen av de n utbildning som handleder för examensutbildning är 38 veckor.
Tiden för genomforande av utbildning som handleder för examensutbildning är högst ett är.
Utbildningsanordnaren kan bevilja den studerande extra tid för slutförande av studierna pä grund
av sjukdom. skada eller av nägon annan särskild orsak.
En utbildning som handleder för examensutbildning bestär av utbildningsdelar.
12 §
Utbildningsgrunder
IJtbildningsstyrelsen bestämmer utbildningsgrunderna för den utbildning som handleder för
examensutbildning. I utbildningsgrunderna anges mälen för utbildningsdelarna. utbildningsdelarnas centrala innehall och bedömningen av dem samt de uppgifter som ska antecknas i den per
son li ga studieplanen.
Utbildningsgrunderna ska utarbetas sä att den studerande under den handledande utbildningen
bar möjlighet att genomföra studier som hör tili gymnasiets lärokurs och avlägga delar av yrkesinriktade grundexantina och delomräden som ingär i examensdelarna. höja vitsorden i avgängsbetyget för den grundläggande utbildningen och stärka sinä kunskaper i finska eller svenska.
Utbildningsanordnaren beslutar om utbildningens innehäll i enlighet med utbildningsgrunder
na för den utbildning som handleder för examensutbildning. Utbildningsanordnaren ska utarbeta
en pian för genomförandet av utbildningen. 1 planen bestäms det om genomförandet av undervisningen, handledningen och det särskilda stödet. om utbildningsdelarna som erbjuds de studeran
de samt om noggrannare ntäl för och innehall i underx isningen.
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13 S
Den studerandes individuella vai
Den studerande avlägger utifrän de utbildningsdelar som ingär i utbildningsgrundema en hei
det som motsvarar den studerandes individuella mäl och kunskapsbehov.
Utbildningsanordnaren ansvarar för att den studerande har möjlighet tili individuella vai. Utbildningsanordnaren ska vid behov i samarbete med de aktörer som avses i 7 § erbjuda den stu
derande möjlighet att genomföra de delar som ingär i utbildningsgrundema.
Utbildningen ska ordnas sä att den studerande kan söka tili examensinriktad utbildning under
den handledande utbildningen, om hän eller hon har uppnätt tillräckliga fardigheter för övergängen tili examensinriktad utbildning.
14 §
,

Personlig studieplan

Utbildningsanordnaren utarbetar för den studerande som inleder utbildningen en personlig stu
dieplan, i vilken antecknas den individuella uppläggningen av studierna och studieframstegen
samt en pian för fortsatta studier. I planen antecknas dessutom uppgifter om undervisningen,
handledningen och stödet tili den studerande. Planen uppdateras vid behov när studierna framskrider.
Utbildningsanordnaren utarbetar den personliga studieplanen tillsammans med den studeran
de. I utarbetandet och uppdateringen deltar en lärare eller en studiehandledare som utbildnings
anordnaren utser och vid behov nägon annan företrädare för utbildningsanordnaren. Den stude
randes värdnadshavare eller nägon annan laglig företrädare för den studerande ska ha möjlighet
att delta i utarbetandet och uppdateringen av planen.
Med avvikelse frän vad som anges i 1 och 2 mom. utarbetar den som anordnar yrkesutbildning
en personlig studieplan för den studerande med iakttagande av vad som i lagen om yrkesutbild
ning föreskrivs om utarbetande av en personlig utvecklingsplan för kunnantiet.
15 §
Respons pä utvecklingen av kunnandet och bedömning av kunnandet
Den studerande har rätt att fä respons pä hur hans eller hennes kunnantie har utvecklats under
utbildningen. Genom respons handleds och uppmuntras den studerande att nä mälen enligt den
personliga studieplanen och utvecklas hans eller hennes förutsättningar för självbedömning. Re
spons ger de lärare som svarar för undervisningen och sädana andra företrädare för utbildnings
anordnaren som deltar i undervisningen, handledningen och stödet tili den studerande.
Genom bedömning av kunnandet ges information om det kunnande som den studerande har
och säkerställs att mälen i utbildningsgrundema näs. Bedömningen utförs och beslut om den fattas av en lärare. Utbildningsdelarna bedöms antingen med vitsordet godkänt eller med vitsordet
underkänt. Utbildningsanordnaren ska ordna möjlighet för den studerande att ta om pävisandet av
kunnandet, om hans eller hennes kunnande bedöms med vitsordet underkänt.
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Pä kontroll och rättelse av bedömningen tillämpas vad som i 55 och 116 § i lagen om yrkesutbildning föreskrivs om handledande utbildning.
Med avvikelse frän vad som föreskrivs i 2—4 mom. tillämpas pa bedömningen av de studier
inom den grundläggande utbildningen. gvmnasieutbildningen eller yrkesutbildningen som avläggs under den handledande utbildningen vad som föreskrivs i den lag som gäller utbildningsformen i fräga.
16 §
Betyg och intyg
Utbildningsanordnaren ska ge den studerande ett betyg över avlagda utbildningsdelar när den
studerande slutför den utbildning som handleder för examensutbildning. Pä begäran av den stu
derande ska utbildningsanordnaren även an n ars utfärda ett betyg över avlagda utbildningsdelar.
Utbildningsanordnaren ska pä begäran av den studerande utfärda ett int>g över avlagda stu
dier. om den studerande avgar eller avbryter genomförandet av utbildningen.
Utbildningsstyrelsen bestämmer vilka uppgifter som ska föras in i betyg och intyg.
Pä betyg som utfärdas över de studier inom den grundläggande utbildningen. gymnasieutbildningen eller yrkesutbildningen som avläggs under den handledande utbildningen tillämpas vad
som föreskrivs i den lag som gäller utbildningsformen i fräga.

5 kap.

Studerandes rättigheter och skyldigheter
17 §
Studierätt
Den studerandes studierätt börjar vid den tidpunkt som utbildningsanordnaren bestämmer.
Den studerandes studierätt upphör när hän eller hon har genomgätt den utbildning som hand
leder för examensutbildning eller när hän eller hon anses ha avgatt pä det sätt som anges i 18 §.
Den studerande har rätt att tillfälligt avbryta sin studierätt för den tid som hän eller hon fullgör
tjänstgöring enligt värnpliktslagen (1438/2007). civiltjänstlagen (1446/2007) eller lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor (194/1995) eller fär sjukdagpenning eller moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning enligt sjukförsäkrings 1 agen (1224/2004). Därtill kan studierätten pä
den studerandes begäran tillfälligt avbrytas av nägon annan grundad anledning. Bestämmelserna i
detta moment tillämpas inte pä läropliktiga enligt läropliktslagen. Bestämmelser om avbrytande
av fullgörandet av läroplikten för viss tid finns i 7 § i läropliktslagen.
Utbildningsanordnaren beslutar om tillfälligt avbrytande av studierätten efter den studerandes
ansökan.
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18 §
När en studerande anses ha avgätt
En studerande anses ha avgätt, om det är uppenbart att hän eller hon inte har för avsikt att delta i
undervisning i enlighet med den pian som avses i 14 § och hän eller hon inte har uppgett nägon
grundad anledning tili sin fränvaro. En studerande som inte har slutfört sinä studier inom den tid
för genomförande som anges i 11 § 2 mom. anses ha avgätt.
Om den studerande själv skriftligen meddelar utbildningsanordnaren att hän eller hon avgär,
upphör studierätten frän den dag dä meddelandet anländer tili utbildningsanordnaren, eller vid en
senare tidpunkt som den studerande meddelar.
Utbildningsanordnaren meddelar ett beslut om att studeranden anses ha avgätt.
En läropliktig anses ha avgätt pä det sätt som avses i 1 mom. senast en mänad efter att hän eller
hon senast har deltagit i undervisning. Innan en läropliktig anses ha avgätt ska utbildningsanord
naren meddela den läropliktige samt dennes värdnadshavare och nägon annan laglig företrädare
att den läropliktige kan anses ha avgätt, om hän eller hon inte deltar i undervisningen. Bestämmelser om förfaranden som gäller när en läropliktig anses ha avgätt finns dessutom i 13 § i läropliktslagen.
19 §
Rätt tili undervisning och handledning
En studerande har rätt att i olika lärmiljöer fä sadan undervisning och handledning som gör det
möjligt att nä de mäl som ställts i utbildningsgrundema. En studerande har rätt att fä undervisning
och handledning i genomsnift 22 timmar per vecka.
En studerande har rätt att fä personlig och annan behövlig studiehandledning som anknyter tili
genomförande av utbildning och ansökan tili fortsatta studier.
20 §
Den studerandes skyldigheter
En studerande är skyldig att i enlighet med den personliga studieplanen delta i undervisningen
om det inte finns en grundad anledning för fränvaro. Utbildningsanordnaren beslutar om förfa
randen som gäller en studerandes fränvaro.
Den studerande ska utföra sinä uppgifter samvetsgrant och uppträda korrekt.
Bestämmelser om skyldighet att ersätta orsakad skada finns i skadeständslagen (412/1974).
Utbildningsanordnaren ska underrätta den studerandes värdnadshavare eller nägon annan laglig
företrädare för den studerande om skada som den studerande orsakat.
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21 s<

Riitt tili särskilt stöd
En studerande har rätt tili särskilt stöd om hän eller hon pä grund av inlärningssvärigheter. skada. funktionsnedsättning eller sjukdom eller av nagon annan orsak behöver längvarigt eller regelbundet särskilt stöd i sitt lärande och sinä studier för att na mälen i utbildningsgrundema. Med
särskilt stöd avses planenligt pedagogiskt stöd enligt den studerandes mäl och färdigheter sarnt
särs kiidä undervisnings- och studiearrangemang. Mälet för särskilt stöd är att den studerande s ka
nä det kunnande som ingär i utbildningsgrundema.
När en studerande genomför studier som hör tili gymnasieutbildningens lärokurs enligt gymnasielagen. tillämpas vad som i gymnasielagen föreskrivs om en studerandes rätt att ta stöd för lärandet. När en studerande avlägger examensdelar enligt lagen om yrkesutbildning tillämpas vad
som i lagen om yrkesutbildning föreskrivs om anpassning av bedömningen av kunnantiet.
Pa en studerandes rätt tili krävande särskilt stöd tillämpas bestämmelserna i lagen om yrkesut
bildning.
22 §
Beslut om särskilt stöd
Utbildningsanordnaren ska bedöma en studerandes behov av särskilt stöd när den studerande
inleder sinä studier och under studiernas gäng om behov av sadant stöd uppstär. Om det för en läropliktig som övergär frän grundläggande utbildning har fattats ett beslut om särskilt stöd enligt
17 § i lagen om grundläggande utbildning. ska utbildningsanordnaren utreda och bedöma den stu
derandes behov av särskilt stöd utifrän det beslut om särskilt stöd som fattats under den grund
läggande utbildningen.
Beslut om särskilt stöd tili en studerande fattas av utbildningsanordnaren. Den studerande och
dennes värdnadshavare eller nagon annan laglig företrädare för den studerande ska höras innan
beslut fattas.
Utbildningsanordnaren ska i den studerandes personiiga studieplan tora in uppgift om innehället i det särskilda stöd och den handledning som erbjuds den studerande.
23 §
Studiesociala förmäner for studerande som fär särskilt stöd
Om den handledande utbildningen ordnas hos en anordnare av grundläggande utbildning. har
den studerande rätt tili sädana studiesociala förmäner för elever med funktionsnedsättning och
andra elever som fär särskilt stöd som anges i 31 § 1 moni. i lagen om grundläggande utbildning.
Om den handledande utbildningen ordnas hos en anordnare av yrkesutbildning. har den stude
rande rätt tili sädana studiesociala förmäner för studerande som fär särskilt stöd som anges i 101 §
i lagen om yrkesutbildning.
Särskilda bestämmelser gäller för andra tjänster och stödätgärder som ordnas för studerande pä
grund av deras funktionsnedsättningar.

23

Riksdagens svar RSv 218/2020 rd

24 §
Avgiftsfri undervisning
Den undervisning och handledning som hör tili utbildning enligt denna lag är avgiftsfri för de
studerande. De urvals- eller lämplighetsprov som anknyter tili antagningen av studerande är avgiftsfria för de sökande.
En studerande som deltar i utbildningen bar rätt tili avgiftsfria mältider de dagar da den studerandes personliga studieplan förutsätter att den studerande är närvarande pä en utbildningsplats
som utbildningsanordnaren anvisar. Dessutom bar en studerande även rätt tili andra dagliga av
giftsfria mältider om utbildningen i enlighet med tillständet att ordna utbildning ordnas i en läroanstalt med internatboende. Pä ett internatboende tillämpas bestämmelserna i lagen om yrkesutbildning.
Bestämmelser om en läropliktig studerandes rätt tili avgiftsfri utbildning fmns dessutom i
4 kap. i läropliktslagen.

6 kap.

Särskilda bestämmelser
25 §
Sökande av ändring
Omprövning av ett i denna lag avsett beslut fär begäras hos regionförvaltningsverket inom
14 dagar frän delfäendet av beslutet, om beslutet gäller
1) i 10 § avsedd antagning som studerande,
2) i 11 § avsett beviljande av extra tid för slutförande av studierna,
3) i 17 § avsedd rätt för den studerande att tillfälligt avbryta sinä studier,
4) i 18 § avsedd fräga om en studerande s ka anses ha avgätt,
5) i 21 § avsedd rätt för en studerande att fä särskilt stöd.
Bestämmelser om begäran om omprövning i övrigt fmns i förvaltningslagen.
Vid sökande av ändring i beslut som gäller förmäner som avses i 23 § 1 mom. tillämpas lagen
om grundläggande utbildning. Vid sökande av ändring i beslut som gäller förmäner som avses i
23 § 2 mom. tillämpas lagen om yrkesutbildning.
Ändring i beslut med anledning av begäran om omprövning fär sökas genom besvär i förvaltningsdomstol inom 14 dagar frän delfäendet av beslutet. Ovannämnda besvär ska behandlas
skyndsamt. Ett beslut av förvaltningsdomstolen genom vilket besvär som anförts i ett ärende en
ligt 1 mom. bar avgjorts fär inte överklagas genom besvär.
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol i övrigt fmns i lagen om rättegäng
i förvaltningsärenden (808/2019).
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26*
Tillämpning av lagen om grundläggande utbildning, gymnasielagen och lagen om yrkesutbildning
Vid ordnandet av handledande utbildning tillämpas vad som i lagen om grundläggande utbild
ning. gymnasielagen eller lagen om yrkesutbildning för den berörda anordnarens del föreskrivs
o m undervisningens offentlighet. försök. utvecklings-, handlednings- och stöduppgifter för specialundervisning eller särskilt stöd. e lev- och studerandevärd, personal, samarbete med studerandenas värdnadshavare, elev- och studerandekär. utvärdering av utbildningen samt sekretess och
behandling av personuppgifter. om inte nägot annat föreskrivs i lag. Dessutom tillämpas vad som
när det gäller utbildningsanordnaren i fraga föreskrivs om disciplin och därmed sammanhängande förtäranden i 36 och 36 a—36 g * i lagen om grundläggande utbildning. med undantag av bestämmelserna om kvarsittning. och i 40—18 * i gymnasielagen och 80. 85—93 och 1 15 * i lagen
o m yrkesutbildning samt vad som i nämnda lagar föreskrivs om sökande av ändring i ärenden
som gäller disciplinära ätgärder. Om utbildningen ordnas av kommunen utan tillständ att ordna
utbildning. tillämpas i fraga om det som anges i detta moment v ad som i lagen om grundläggande
utbildning föreskrivs om saken.
Om en studerande avlägger en del av en yrkesinriktad e.xamen. tillämpas dessutom vad som i
40 § i lagen om yrkesutbildning föreskrivs om hinder för antagning av studerande. vad som i
9 kap. i den lagen föreskrivs om indragning av studierätten och narkotikatest samt vad som i
12 kap. i den lagen föreskrivs om sökande av ändring i ovannämnda ärenden.

7 kap.

Ikraftträdande
27*
Ikraftträdande
Denna lag träder i kraft den
20 . Utbildning som avses i denna lag fär ordnas frän och
med den 1 augusti 2022.
Utbildningsstyrelsen ska bestämma de i 12 * avsedda utbildningsgrundema sä att utbildningsanordnarna k an ta de m i bruk den 1 augusti 2022.
28*
Övergängsbestämmelser om ordnande av utbildning
Om en anordnare med stöd av de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag har
beviljats ett sadant tillständ att ordna päbyggnadsundervisning efter grundläggande utbildning
som avses i 7 eller 8 * i lagen om grundläggande utbildning. fär anordnaren med stöd av det tillstandet ordna utbildning som handleder för examensutbildning tili och med den 3 1 juli 2025.
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Om en anordnare med stöd av de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag har
ordnat i gymnasielagen avsedd utbildning som forbereder för gymnasieutbildning, men inte den
1 augusti 2022 har tillständ att ordna utbildning enligt denna lag, fär anordnaren ordna utbildning
som forbereder för gymnasieutbildning tili och med den 31 juli 2023 i enlighet med de bestäm
melser som gällde vid ikraftträdandet av lagen och de föreskrifter som meddelats med stöd av
dem. Utbildningsanordnaren kan efter den 31 juli 2022 dock inte anta nva studerande tili den
ovan avsedda utbildningen.
Om en anordnare med stöd av de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag har
beviljats ett sädant tillständ att ordna utbildning som handleder för yrkesutbildning som avses i la
gen om yrkesutbildning, fär utbildningsanordnaren med stöd av det tillständet ordna utbildning
som handleder för examensutbildning.
29 §
Övergangsbestämmelser som gäller de studerande
Om en studerande före den 1 augusti 2022 har inlett studier inom sädan päbyggnadsundervisning som avses i lagen om grundläggande utbildning, sädan utbildning som forbereder för gym
nasieutbildning som avses i gymnasielagen eller sädan utbildning som handleder för yrkesutbild
ning som avses i lagen om yrkesutbildning, övergär den studerande vid ikraftträdandet av denna
lag tili att genomföra sädan utbildning som handleder för examensutbildning som avses i denna
lag. Bestämmelsema i denna paragraf tillämpas dock inte i situationer som avses i 28 § 2 mom.
Utbildningsstyrelsen kan meddela föreskrifter om de principer och förfaranden för identifiering och erkännande av kunnande som gäller i samband med övergängen.

Lag
om ändring av lagen om grundläggande utbildning
I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om grundläggande utbildning (628/1998) 11 § 3 mom., 25, 28 a och 28 b §,
40 § 4 mom., 42 § 5 punkten samt 45 §,
av dem 28 a och 28 b § sädana de lvder i lag 1263/2013,40 § 4 mom. sädant det ly der i lag 533/
2017 och 42 § 5 punkten sädan den lvder i lag 959/2015,
ändras 1 § 1—3 mom., 4 § 1 mom., 5 § 1 mom., 9 § 2 mom., 11 § 4 mom., rubriken för 7 kap.,
rubriken för 26 § samt 26 § 1 och 2 mom., 26 a § 2 mom., 32 § 1 mom., 33 § 1 mom., 42 § 6 punk
ten och rubriken för 46 § samt 46 § 1,3 och 8 mom.,
av dem 1 § 1 mom. sädant det lvder i lag 1136/2003, 1 § 2 mom. och 32 § 1 mom. sädana de lyder i lag 542/2018, 1 § 3 mom. och rubriken för 46 § samt 46 § 1,3 och 8 mom. sädana de lyder i
lag 1507/2016, 4 § 1 mom. och 33 § 1 mom. sädana de lvder i lag 1288/1999. 5 § 1 mom. sädant
det lyder 1 lag 1707/2009.26 § 1 och 2 mom. sädana de lyder i lag 477/2003,26 a § 2 mom. sädant
det lyder i lag 1040/2014 och 42 § 6 punkten sädan den lyder i lag 959/2015. samt
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fogas tili lagen en ny 11 a § och tili 42 §, sadan den K der i lag 959/2015. en ny 7 punkt som följer:
1 §
Tillämpningsomräde
Denna lag innehäller bestämmelser om grundläggande utbildning. Bestämmelser o m läroplikt
tinns i läropliktslagen ( / ).
Denna lag innehäller dessutom bestämmelser om den förskoleundervisning som i regel ges äret
innan läroplikten uppkommer, om den förberedande undervisning som ordnas för invandrare före
den grundläggande utbildningen samt om morgon- och eftermiddagsverksamhet. Om to rs koi e un
dervisning enligt denna lag ordnas pä ett sadant daghern eller i ett sädant familjedaghem som avses i 1 § 2 mom. I eller 2 punkien i lagen om smäbarnspedagogik (540/2018). tillämpas pä förskoleundervisningen dessutom, om inte nägot annat föreskrivs i denna lag eller i en förordning
med stöd av den. vad som föreskrivs i lagen om smäbarnspedagogik eller i en förordning med
stöd av den.
Bestämmelser om grundläggande utbildning för vuxna finns i 46 §.

4§
Skylclighet att ordna grundläggande utbildning och förskoleundervisning
Kommunen är skyldig att för i 26 § 1 mom. avsedda barn i läropliktsäldern som bor pa kommunens omräde ordna grundläggande utbildning samt förskoleundervisning äret innan läroplik
ten uppkommer. Kommunen är dessutom skyldig att ordna förskoleundervisning det är läroplik
ten uppkommer för barn som omfattas av sadan förlängd läroplikt som avses i 2 ^ 3 mom. i läropliktslagen och för barn som med stöd av 27 § inleder den grundläggande utbildningen ett är senare än vad som bestämts. Kommunens skyldighet att ordna grundläggande utbildning upphör
när eleven har fullgjort den grundläggande utbildningen pä det sätt som föreskrivs i 26 $ 1 mom.
De tjänster som avses i denna lag k an kommunen ordna själv eller i satu rad med andra kommuner
eller genom att skaffa tjänsterna av de anordnare av grundläggande utbildning som avses i 7 eller
8 §. Kommunen k an skaffa tjänster som gal ler förskoleundervisning ocksä av nägon annan offentlig eller privat serviceproducent. Kommunen svarar för att de tjänster som den skaffar ordnas
enligt denna lag.

5 ss
Annan utbildning och verksamhet
Kommunen kan ordna förberedande undervisning före den grundläggande utbildningen och. i
den omfattning kommunen beslutar. flexibel grundläggande utbildning för ärskurserna 7—9.
Kommunen beslutar ocksä om ordnande av grundläggande utbildning för andra än läropliktiga.
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9§
Undervisningens omfattning

Förskoleundervisningen omfattar ett är. Förskoleundervisningen kan i specialundervisning för
elever som omfattas av sadan förlängd läroplikt som avses i 2 § 3 mom. i läropliktslagen samt,
med tillständ av vederbörande ministerium, i sadan undervisning pä främmande spräk som avses i
10^4 mom., omfatta tvä ar.

H §
Undervisningens innehäll

Trots bestämmelsema i denna paragraf ska pä förskoleundervisning och förberedande under
visning för den grundläggande utbiidningen tillämpas vad som föreskrivs eller bestäms med stöd
av 14 §.
H a§
Rätt attfä elevhandledning
Elever bar rätt att fä elevhandledning enligt läroplanen.
En elev som fullgör den grundläggande utbildningens lärokurs och som behöver stöd för att
söka tili fortsatta studier efter den grundläggande utbiidningen har rätt att utöver elevhandledning
enligt läroplanen fä personlig elevhandledning enligt sinä behov (intensifierad personlig elev
handledning) .
Vid intensifierad personlig elevhandledning ges eleven personlig och annan elevhandledning
samt utarbetas en individuell pian för fortsatta studier. Intensifierad personlig elevhandling ges i
ärskurs 8 och 9.

7 kap.

Elevens rättigheter och skvldigheter
26 §
Fullgörande av den grundläggande utbiidningen
Läropliktiga ska delta i grundläggande utbildning som ordnas med stöd av denna lag eller annars förvärva kunskaper som motsvarar den grundläggande utbildningens lärokurs. Fullgörandet
av den grundläggande utbiidningen inleds vid den tidpunkt som anges i 2 § 2 mom. i läroplikts
lagen, om det inte med stöd av 27 § i denna lag har fattats beslut om att bamet inleder utbildning
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vid en annan tidpunkt. Den grundläggande utbildningen avslutas när den grundläggande utbildningens lärokurs bar slutförts eller senast när skolarbetet under läsäret slutar det kalenderär da
eleven fyller 17 är.
Utbildningsanordnaren ska kontrollera franvaro när det gäller elever i grundläggande utbildning ooh underrätta elevens värdnadshavare eller nägon annan laglig företrädare för eleven o m
olovlig franvaro.

26 a §
Deltagande i förskoleundervisning

Bestämmelser o m skvldigheten för ett barn som omfattas av förlängd läroplikt att delta i förskoleundervisning flnns i 3 § 2 mom. i läropliktslagen. Dessutom bar ett barn som omfattas av
förlängd läroplikt rätt att fä förskoleundervisning det är bamet fyller fem är.
32 §
Skolresor
tn elev i grundläggande utbiklning som bar längre än fem kilometer tili skolan bar rätt tili fri
transport. En elev i förskoleundervisning som bar längre än fem kilometer frän hemmet tili förskoleundervisningen eller frän sadan smäbamspedagogisk verksamhet som avses i lagen om
smäbamspedagogik tili förskoleundervisningen bar rätt tili fri transport hemifrän direkt tili förskoleundervisningen eller frän smäbarnspedagogiken tili förskoleundervisningen och frän för
skoleundervisningen hem eller tili smäbarnspedagogiken. En elev i grundläggande utbildning el
ler förskoleundervisning bar rätt tili fri transport ocksä när den väg som avses ovan med beaktande av h an s eller hennes älder eller andra omständigheter är alltför svär. ansträngande eller farlig.
Ett alternativ tili fri transport är att ett tillräckligt understöd hevi Ijäs för transport eller ledsagande.

33 §
Inkvartering
Om skolresan för en elev i grundläggande utbildning eller för en elev med sadan förlängd lä
roplikt som avses i 2 § 3 mom. i läropliktslagen som fär förskoleundervisning inte kan ordnas pä
det sätt som föreskrivs i 32 § 2 mom. i denna lag bar eleven rätt tili avgiftsfri inkvartering och helpension.

29

Riksdagens svar RSv 218/2020 rd

42 §
Begäran om omprövning
Om inte annat föreskrivs nägon annanstans i lag, fär omprövning av beslut som avses i denna
lag begäras hos regionförvaltningsverket pä det sätt som anges i förvaltningslagen. om beslutet
gäller
6) inledande av utbildning vid en annan tidpunkt enligt 27 §,
7) fräga om en studerande ska anses ha avgätt pä sä sätt som avses i 46 § 8 mom.
46 §
Grundläggande utbildning för vuxna
I grundläggande utbildning enligt denna paragraf kan man delta efter att fullgörandet av den
grundläggande utbildningen enligt 26 § 1 mom. har upphört. Pä grundläggande utbildning för
vuxna tillämpas 2 §. 3 § 1 och 2 mom.. 9 § 1 mom.. 10. 12—15. 18—22 och 29 §. 30 § 1 mom.
samt 35, 37, 38 och 40—44 §. Undervisning, läroböcker och andra läromedel, arbetsredskap och
arbetsmaterial är avgiftsfria för den studerande. I sädan utbildning som pä basis av ett beslut av
kommunen eller samkommunen eller en bestämmelse som ingär i ett tillständ enligt 7 § har ordnats vid en internatskola, har den studerande rätt tili avgiftsfritt boende och tili avgiftsfria, tillräckliga mältider varje dag. De som studerar pä heltid har rätt tili en avgiftsfri mältid de arbetsdagar dä läroplanen förutsätter att den studerande är närvarande pä ett utbildningsställe som utbildningsanordnaren anvisat. En studerande kan pä de grunder som anges i 36 § 1 mom. ges en
skriftlig vaming eller bli avstängd för högst ett är. En läropliktig kan dock avstängas frän läroanstalten för högst tre mänader. Bestämmelser om fullgörande av läroplikten under tiden för avstängning för viss tid finns i 8 § i läropliktslagen. En studerande som har fyllt 18 är fär väljä mellan religionsundervisning och undervisning i livsäskädningskunskap.
Den grundläggande utbildningen för vuxna bestär, i enlighet med den studerandes behov av
kunnantie, av ett inledningsskede och ett slutskede eller enbart av slutskedet Inledningsskedet kan
i enlighet med den studerandes behov av kunnantie dessutom omfatta ett särskilt läskunnighetsskede. Sädan förberedande undervisning före den grundläggande utbildningen som avses i 5 §
ordnas inte för en studerande vars skvldighet enligt 26 § 1 mom. att slutföra den grundläggande
utbildningen har upphört. Sädana tidigare slutförda studier eller pä annat sätt förvärvat kunnande
som motsvarar mälen för och det centrala innehället i läroplanen ska identifieras och erkännas.
Den studerandes utgängsnivä ska bestämmas och utbildningsanordnaren och den studerande ska
tillsammans utarbeta en individuell studieplan för den studerande, där det fastställs i vilket skede
studierna inleds, vilka kurser som ska genomgäs och vad som i övrigt hör tili studiernas centrala
innehäll, studietiden, pä vilket sätt studierna ska fullföljas samt andra faktorer som är av betydelse för uppnäendet av mälen för utbildningen, vilka anges närmare i grundema för läroplanen. Vid
utarbetandet av den individuella studieplanen ska en tidigare individuell studieplan som utarbetats för den studerande beaktas, liksom hur den har förverkligats. Utgängsnivän bestäms vid be-
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hov i samarbete med and ra myndigheter. Förverkligandet av planen ska följas. och planen ska vid
behov uppdateras.
Lärokursen för läskunnighetsskedet samt inlednings- och slutskedet omfattar sammanlagt
högst fyra är. Den som studerar pa heltid ska dock avlägga studierna inom högst fem är. En studerande kan anses ha avgätt om hän eller hon utan att ha anmält giltigt skäl uteblir fran undervisningen och det är uppenbart att hän eller hon inte slutför studierna i enlighet med sin individuella
studieplan. Utbildningsanordnaren ska i ärendet fatta ett beslut enligt vilket studeranden anses ha
avgätt. En studerande anses ha avgätt ocksä när hän eller hon själv skriftligen meddelar utbild
ningsanordnaren att hän eller hon avgär. Da anses den studerande ha avgätt den dag när meddelandet kommer fram tili utbildningsanordnaren. eller vid en senare tidpunkt som meddelas av den
studerande. Bestämmelser om förfaranden som iakttas när en läropliktig förlorar studierätten och
när en läropliktig anses ha avgatt finns dessutom i 13 § i läropliktslagen.

Denna lag träder i kraft den
20 .
Upphävandet av lagens 28 a och 28 b § träder dock i kraft först den 1 augusti 2022. Päbyggnadsundervisning inom den grundläggande utbildningen enligt de bestämmelser som gällde vid
ikraftträdandet av denna lag fär ordnas tili och med den 3 1 juli 2022. Pä päbyggnadsundervisning
inom den grundläggande utbildningen tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet
av denna lag.

Lag
om ändring av gvmnasielagen
I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i gvmnasielagen (714/2018) 2 § 3 moni., 11 § 3 moni. och 20 § 2 moni. 3 punkten.
ändras 1 § 1 moni.. 10 §, 11 § 4 och 5 inom.. 12 §, 13 § 2 moni.. 21 §. 22 § 4 moni. 23 §, 34 §
2 moni.. 35 och 36 § och 39 § 1 och 2 moni. samt 41 § 1 moni., av dem 21 § sadan den lyder delvis
ändrad i lag 1185/2019. samt
fogas tili 24 § ett nytt 4 moni. som följer:
1 *
Tillämpningsomrdde
I denna lag föreskrivs om allmänbildande gymnasieutbildning.

Riksdagens svar RSv 218/2020 rd

10 §
Lärokursernas mälsatta tider, dimensionering och omfattning
Gymnasieutbildningen utgör en lärokurs vars mälsatta tid är tre är. Gymnasieutbildning ordnas separat för unga och vuxna med olika lärokurser. Studiema som hör tili lärokursen för unga
dimensioneras för heltidsstudier och studiema som hör tili lärokursen för vuxna dimensioneras
för deltidsstudier.
Grunden för dimensioneringen av lärokursema och studiema som hör tili dem är en studiepoäng. Närmare bestämmelser om dimensioneringen utfärdas genom förordning av statsrädet.
Lärokursen för gymnasieutbildning för unga omfattar 150 studiepoäng och lärokursen för
gymnasieutbildning för vuxna omfattar 88 studiepoäng.
H t
Lärokursens innehäll

Genom förordning av statsrädet föreskrivs i fräga om den utbildning som avses i denna lag om
de allmänna riksomfattande mälen, läroämnena som hör tili läroämnesgrupperna, studiemas
struktur samt omfattningen pä de studier som avses i loch 2 mom.
Lärokursen för gymnasieutbildning kan även pä det sätt som bestäms i utbildningsanordnarens
läroplan innefatta andra studier som lämpar sig för gymnasiets uppgift än de som föreskrivs ge
nom förordning av statsrädet. Studiema är valfria för den studerande.
12 §
Läroplan
Utbildningsstyrelsen bestämmer om mälen och det centrala innehället i de studier som det fö
reskrivs om i den statsrädsförordning som avses i 11 § 4 mom., med undantag för de tematiska
studier som avses i 11 § 2 mom. (grunderför läroplanen). Grunderna för läroplanen fastställs se
parat för lärokursema för gymnasieutbildning för unga och för vuxna.
Utbildningsanordnaren ska utarbeta en läroplan som bestämmer om genomförandet av undervisningen, handledningen av studiema och stödet för lärandet, studieperioderna som erbjuds de
studerande och studieprestationerna som förutsätts för att delta i dem samt om noggrannare mäl
för och innehäll i undervisningen. Läroplanen godkänns separat för lärokursema för gymnasieut
bildning för unga och för vuxna samt separat för undervisning som ges pä finska, svenska, samiska och vid behov pä andra spräk.
För gymnasieutbildning och grundläggande utbildning som avses i lagen om grundläggande
utbildning (628/1998) kan en gemensam läroplan utarbetas med tillständ av undervisnings- och
kulturministeriet.
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13 §
Ordnande av studierna

Utbildningsanordnaren ska ordna underx isningen och handledningen av studierna enligt
lärokursen sä att gymnas ieutb i ldningens lärokurs k an slutföras pä tre är. När studierna ordnas ska
utbildningsanordnaren säkerställa att mälen för utbildningen uppnas och att den studerandes förutsättningar att slutföra lärokursen och avlägga studentexamen inte äventyras.

21 §

Förutsättningarför antagning som studerande
Som studerande tili utbildning enligt denna lag kan antas den som har genomgatt den grundläggande utbildningens lärokurs eller motsvarande tidigare lärokurs eller en utbildning utomlands som i landet i fräga ger behörighet för studier som motsvarar gy mnasieutbildning. Som stu
derande kan av vägande skäl även antas den som utbildningsanordnaren annars anser ha tillräckliga förutsättningar att klara av studierna. Med avvikelse frän vad som föreskrivs i 45 § 2 mom. i
förvaltningslagen ska beslutet om antagning som studerande i detta fall motiveras.
22 s<
Grunder för antagning som studerande

Utbildningsanordnaren beslutar om grunderna för antagning som studerande tili gymnasieutbildning för vuxna och tili studier i ett eller tiera läroämnen som hör tili gymnasieutbildningens
lärokurs. Hn sökande som är under 18 är kan antas för att avlägga lärokursen för gymnasieutbildning för vuxna endast av grundad anledning som har samband med sökandens hälsotillständ eller
personliga livssituation. Den grundade anledningen ska speci tie eräs i beslutet om antagning som
studerande.
§

Studierätt
Den studerandes studierätt börjar \ id den tidpunkt som utbildningsanordnaren bestämmer.
Den studerande har rätt att slutföra gymnasieutbi ldningens lärokurs pä högst tyra är. om inte
utbildningsanordnaren beviljar den studerande extra tid för slutförande av studierna pä grund av
sjukdom. skada eller nägon annan särskild orsak.
Den studerande har rätt att tillfälligt av bry ta sin studierätt för den tid som hän eller hon fullgör
tjänstgöring enligt värnpliktslagen (1438/2007). civiltjänstlagen (1446/2007) eller lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor (194/1995) eller fär sjukdagpenning eller moderskaps-. faderskaps- eller föräldrapenning enligt sjukförsäkringslagen (1224/2004). Därtill kan studierätten pä
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den studerandes begäran tilltalligt avbrytas av nägon annan grundad anledning. Bestämmelserna i
detta moment tillämpas inte pä läropliktiga enligt läropliktslagen ( / ). Bestämmelser om avbrytande av fullgörandet av läroplikten för viss tid finns i 7 § i läropliktslagen.
Utbildningsanordnaren beslutar om beviljande av extra tid och om tillfalligt avbrytande av studierätt efter den studerandes ansökan.
24 §
Studierättens upphörande

En läropliktig anses ha förlorat sin studierätt pä det sätt som avses 1 1 mom. senast en mänad ef
ter att hän eller hon sista gängen har deltagit i undervisningen. Innan en läropliktig anses ha avgätt ska utbildningsanordnaren meddela den läropliktige sarat dennes värdnadshavare och nägon
annan laglig företrädare att den läropliktige kan anses ha avgätt, om hän eller hon inte deltar i un
dervisningen. Bestämmelser om förfaranden som iakttas när en läropliktig förlorar studierätten
och när en läropliktig anses ha avgätt finns dessutom i 13 § i läropliktslagen.
34 §
Avgifter som tas ut hos de studerande

Avgifter kan tas ut av sädana ämnesstuderande som avses i 20 § 2 mom. 2 punkten och för sädana prov i en särskild examen som avses i 36 § 2 mom., dock inte av en läropliktig. Därtill kan
skäliga avgifter tas ut för undervisning som ordnas utomlands och för undervisning som en privat
sammanslutning eller stiftelse pä hasis av en särskild utbildningsuppgift som beviljats av undervisnings- och kulturministeriet ger pä ett annat undervisningsspräk än finska, svenska, samiska,
rommani eller teckenspräk.

35 §
Studiesocialaförmäner
Studerande i gymnasieutbildning för unga har rätt tili en avgiftsfri mältid de arbetsdagar dä läroplanen kräver att den studerande är närvarande pä en utbildningsplats som utbildningsanordna
ren anvisar. En läropliktig studerande har ovannämnda rätt även i gymnasieutbildning för vuxna.
Vid utbildning som med stöd av 4 § 2 mom. ordnas som internatutbildning har den studerande
dessutom dagligen rätt tili andra, tillräckliga mältider.
Det är avgiftsfritt för den studerande att bo i studiebostäder som utbildningsanordnaren anvi
sar. Pä beviljande av en studiebostadsplats tillämpas vad som föreskrivs i 104 § 1 mom. i lagen
om yrkesutbildning (531/2017).
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36 §
Slutförande av lärokursen
Gymnasieutbildningens lärokurs slutförs när studiema som hör tili lärokursen har slutförts pä
det sätt som föreskrivs i den statsrädsförordning som avses i 11 § 4 mom. med beaktande därtill av
en eventuell särskild utbildningsuppgift enligt 6 § eller ett försökstillständ enligt 18 §.
Den som inte antagits som en sadan studerande som avses i 20 § kan slutföra gymnasieutbild
ningens lärokurs eller en del av den i prov som verkställs och bedöms av en utbildningsanordnare
som av ses i denna lag (särskild examen). Den som deltar i prov för en särskild examen ska visa att
Hans eller hennes kunskaper och färdigheter, oavsett hur de har förvärvats. i de oi ikä läroämnena
motsvarar de kunskaper och färdigheter som ingär i gymnasieutbildningens lärokurs för vuxna.
Läropliktiga kan avlägga gymnasiets lärokurs pa det sätt som avses i 2 mom. Läropiiktiga ska
utarbeta en individuell studieplan enligt 26 §.
39 §
Betyg
En studerande som har slutfört gymnasieutbildningens lärokurs ges ett avgängsbetyg.
Ett bet> g över de studier som har slutförts ges tili en studerande \ ars studierätt har upphört under genomtorandet av lärokursen för gvmnasieutbildning. För en ämnesstuderande och en stude
rande som delvis har slutfört gymnasieutbildningens lärokurs i en särskild examen ges ett betyg
över slutförda lärokurser i läroämnen och övriga studier.

41 §
Disciplin
En studerande som stör undervisningen eller i övrigt bryter mot ordningen eller gör sig skyldig
tili fusk kan ges en skritflig varning. Om förseelsen är allvarlig eller om den studerande fortsätter
att uppföra sig olämpligt pä ovan avsett sätt efter en skriftlig varning, kan den studerande avstängas frän läroanstalten för viss tid, högst ett är. samt sägas upp frän elevhemmet för viss tid eller töi
den tid som äterstär av studierna. Ovannämnda ätgärder är disciplinära straff. En läropliktig kan
dock avstängas frän läroanstalten för högst tre mänader. Bestämmelser om fullgörande av läroplikten under tiden för avstängning för viss tid finns i 8 § i läropliktslagen.

Denna lag träder i kraft den
20 .
Upphävandet av 2 § 3 mom.. 11 § 3 mom. och 20 § 2 mom. 3 punkt träder i kraft först den 1 augusti 2022 liksom även 1 § 1 mom.. 10 §. 11 § 4 och 5 mom.. 12 §. 13 § 2 mom.. 21 22 § 4 mom.
och 39 § 1 och 2 mom. Pä slutförande av lärokursen för utbildning som förbereder för gymnasieutbildning tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.
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Lag
om ändring av lagen om vrkesutbildning
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om yrkesutbildning (531/2017) 7. 11 och 14 §, 15 § 3 mom.. rubriken för 16 §
och 16 § 1 mom., 23 § 1 mom.. 27 § 2 mom.. 37 § 2 mom., 38 §. 48 § 2 mom.. rubriken för 6 kap.,
samt 50, 58 och 61 §, 62 § 1 mom.. 70 § 5 mom.. 85 § 2 mom.. 96 och 97 §. 99 § 1 mom.. 100 §
1 mom., 102 § 3 mom., 104 § 1 och 3 mom., 105 § 1 och 3 mom. och 111 § 1 punkien, av dem 23 §
1 mom. sädant det ly der i lag 547/2018, och
fogas tili 44 § ett nvtt 5 mom. som följer:
7§
Utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv
Utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv ger studerande som behöver särskilt stöd pä grund av sjukdom eller funktionsnedsättning undervisning och handledning enligt
deras individuella mäl och färdigheter.
H §
Dimensioneringsgrunder för, omfattningen av och tidenför genomförande av utbildning som
handleder för arbete och ett självständigt liv
Grunden för dimensioneringen av utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv
och delar av sadan utbildning är en kompetenspoäng. Omfattningen av utbildning som handleder
för arbete och ett självständigt liv är 60 kompetenspoäng.
Tiden för genomförandet av en utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv bestäms utifrän den studerandes individuella mäl och färdigheter. Utbildningsanordnaren beslutar
om tiden för genomförandet av utbildningen. Utbildningstiden kan dock vara högst tre är.
14 §
Uppbyggnaden av utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv
Utbildningen som handleder för arbete och ett självständigt liv bestär av utbildningsdelar. Närmare bestämmelser om uppbyggnaden av utbildningen som handleder för arbete och ett självstän
digt liv fär utfardas genom förordning av statsrädet.
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15 §
Examensgrunder

Utbildningsstyrelsen ska sammanställa grunderna för de yrkesinriktade grundexamina sä att
examina tili sin omfattning motsvarar omfattningen av gymnasiets lärokurs enligt 10 § i gymnasielagen (714/2018).

16 §
Grunder för utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv
Utbildningsstyrelsen bestämmer utbildningsgrundema för utbildning som handleder för arbete
och ett självständigt liv.

23 §
Examina och utbildning som ska anges i anordnartillständet
I anordnartillständet anges de examina som utbildningsanordnaren har rätt att bevilja och för
vilka utbildningsanordnaren kan ordna examensutbildning. Anordnartillständet kan dessutom
innehalla bestämmelser om att rätten att bevilja examina och ordna examensutbildning inte gäller
ett eller tiera, med stöd av 6 § 1 mom. 1 och 2 punkien genom förordning av undervisnings- och
kulturministeriet angivna. kompetensomräden som ingar i en viss e.xamen. Anordnartillständet
innehäller dessutom bestämmelser o m rätten att ordna utbildning som handleder för arbete och ett
självständigt liv. Utbildningsanordnaren kan ocksa ordna i 8 § 1 punkien avsedd utbildning som
fördjupar eller kompletterar yrkeskompetensen och som hänför sig tili examina som omfattas av
anordnartillständet.

27 §
Övriga rättigheter, skyldigheter, villkor och uppgifter som ska anges i ett anordnartillständ

Anordnartillständet kan innehalla bestämmelser om utbildningsanordnarens sk\ ldighet att ord
na examina som avses i 23 ij 1 mom. och utbildning som handleder för arbete och ett självständigt
liv samt utbildning enligt lagen om utbildning som handleder för examensutbildning ( / ) för
studerande som har rätt tili krävande särskilt stöd enligt 65 § i denna lag och att sköta utvecklings. handlednings- och stöduppgifter som anknyter tili särskilt stöd.

37

Riksdagens svar RSv 218/2020 rd

37 §
Att söka tili utbildning samt ansökningsförfaranden

Vid kontinuerlig ansökan beslutar utbildningsanordnaren om ansökningstider och ansöknings
förfaranden. Vid antagning av studerande tili utbildningar för yrkesinriktade grundexamina eller
inom utbildningar som handleder för arbete och ett självständigt liv kan riksomfattande ansök
ningsförfaranden dock tillämpas. Bestämmelser om riksomfattande ansökningsförfaranden utfardas genom förordning av statsrädet.

38 §
Förutsättningar för antagning som studerande
Som studerande kan antas en sökande som har slutfört den grundläggande utbildningens
lärokurs eller en motsvarande tidigare lärokurs eller som utbildningsanordnaren i övrigt anser ha
tillräckliga förutsättningar att förvärva det kunnande eller avlägga den examen som eftersträvas.
44 §
Personlig utvecklingsplan för kunnandet

För läropliktiga enligt läropliktslagen ( / ) ska den personliga utvecklingsplanen för kun
nandet utarbetas sä att tiden för avläggande av yrkesexamen enligt planen är högst fyra är.
48 §
Planering av förvärvande av kunnande

Förvärvande av yrkesskicklighet eller kunnande planeras individuellt för varje examens- eller
utbildningsdel. I utbildningen för grundexamen har utbildningsanordnaren tili uppgift att bedöma behovet av och mängden undervisning och handledning som genomförs vid läroanstalten och
i andra lärmiljöer. Närmare bestämmelser om bedömningen av mängden undervisning och hand
ledning utfärdas genom förordning av statsrädet.

38

Riksdagens svar RSv 218/2020 rd

6 kap.

Avläggande av examen samt genomförande av utbildning som handleder för arbete och ett
självständigt liv oeh bedömning av kunnandet
50 §
Avläggande av examen samt genomförande av utbildning som handleder för arbete och ett själv
ständigt liv
En examensdel bar avlagts när de n studerande bar v isät det kunnande som anges i examensgrunderna pä det sätt som föreskrivs i 52 § ellet när kunnandet bar erkänts i enlighet med 47 §. En
examen bar avlagts när alla examensdelar som enligt exanrensgrunderna krävs för examen bar avlagts med godkänt resultat.
En utbildningsdel i utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv bar genomförts när den studerande bar visat det kunnande som anges i utbildningsgrunderna pä det sätt som
föreskrivs i 52 § eller när kunnandet bar erkänts i enlighet med 47 §. Utbildningen som handleder
för arbete och ett självständigt liv bar genomförts när alla utbildningsdelar som enligt utbildnings
grunderna krävs för utbildningen bar genomförts med godkänt resultat.
58 §
Betyg över genomförd utbildning som handleder for arbete och ett självständigt liv
Utbildningsanordnaren ska ge den studerande ett betyg över genomförd utbildning, när en ut
bildning som handleder för arbete och ett självständigt liv bar genomförts pä det sätt som anges i
50 §. Utbildningsanordnaren ska ge den studerande ett betyg över genomförda utbildningsdelar,
om den studerande anses ha avgätt pä det sätt som anges i 97 §. Utbildningsanordnaren ska ocksä
utfarda ett betyg över genomförda utbildningsdelar pä begäran av den studerande.
61 §
Rätt tili undervisning och handledning
Studerande bar rätt att i olika lärmiljöer fä sadan undervisning och handledning som dels gör
det möjligt att uppfylla kraven pä yrkesskicklighet och nrälen för kunnandet enligt examens- eller
utbildningsgrunderna. dels stöder de studerandes utveckling tili goda. harntoniska och bildade
nränniskor och samhällsmedlemmar. Utbildningsanordnaren ansvarar för att det i undervisningen och handledningen tas hänsyn tili det i enlighet med 48 § 2 nrom. uppskattade behovet av och
ntängden undervisning och handledning vid läroanstalten och i andra lärmiljöer.
En studerande har rätt att fä personlig och annan behövlig studiehandledning.
Den som har avlagt yrkesinriktad grundexanren och som har för avsikt att söka tili fortsatta studier efiter avläggandet av examen, men som inte har fätt en studieplats i examensinriktad utbild
ning. har rätt att fä handledning som anknyter tili ansökan tili fortsatta studier och karriärplanering under äret som toljer pä äret dä examen har avlagts. För handledningen ansvarar den utbildningsanordnare i vars läroanstalt examen har avlagts.
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62 §
Utbildningens innehäll
Utbildningsanordnaren beslutar om innehället i och genomförandet av examensutbildning i enlighet med de examensgrunder som avses i 15 § samt om innehället i och ordnande av utbildning
som handleder för arbete och ett självständigt liv i enlighet med de utbildningsgrunder som avses
i 16 §.

70 §
Läroavtals utb iIdning

Utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv och arbetskraftsutbildning fär inte
ordnas som läroavtalsutbildning.
85 §
Disciplin

Om handlingen eller försummelsen är allvarlig eller om den studerande fortsätter att uppföra
sig pä det sätt som avses i 1 mom. efter en skriftlig vaming, kan den studerande avstängas frän
läroanstalten för viss tid, högst ett är. En läropliktig enligt läropliktslagen kan dock avstängas för
högst tre mänader. Bestämmelser om fullgörande av läroplikten under tiden för avstängning för
viss tid finns i 8 § i läropliktslagen.

96 §
Studierätt
Den studerandes studierätt börjar vid den tidpunkt som utbildningsanordnaren bestämmer.
De studerandes studierätt upphör när de har avlagt den examen eller den eller de examensdelar
eller genomfört den utbildning tili vilken de i enlighet med bestämmelserna i denna lag har hiivit
antagna som studerande, eller när de anses ha avgätt pä det sätt som anges i 97 §.
En studerande har rätt att tillfalligt avbryta sin studierätt för den tid som hän eller hon utför sa
dan tjänstgöring som avses i värnpliktslagen (1438/2007), civiltjänstlagen (1446/2007) eller lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor (194/1995) eller fär sjukdagpenning eller moderskaps-,
faderskaps- eller föräldrapenning enligt sjukförsäkringslagen (1224/2004). Dessutom kan studierätten pä begäran av den studerande tillfalligt avbrytas av nägon annan grundad anledning. Be
stämmelserna i detta moment tillämpas inte pä läropliktiga enligt läropliktslagen. Bestämmelser
om avbrytande av fullgörandet av läroplikten för viss tid finns i 7 § i läropliktslagen.
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Utbildningsanordnaren beslutar om tilllalligt avbrvtande av studierätten efter den studerandes
ansökan.
97*
När stiiderande anses ha avgätt
En stiiderande anses ha avgätt. o m det är uppenbart att hän eller hon inte har för avsikt att delta i
undervisning eller yrkesprov eller visa sitt kunnande pä andra sätt i enlighet nted den personliga
utvecklingsplanen för kunnandet och inte har uppgett nägon grundad anledning tili sin fränvaro.
eller om hän eller hon inte har genomfört utbildningen som handleder för arbete och ett självständigt liv inom den tid som anges i 11 *.
En studerande anses ha av gätt ocksä när hän eller hon själv skriftligen meddelar utbildnings
anordnaren att hän eller hon avgar. Da anses den studerande ha avgätt den dag när meddelandet
kommer fram tili utbildningsanordnaren. eller vid en senare tidpunkt som meddelas av den stu
derande.
Utbildningsanordnaren meddelar ett beslut om att studeranden anses ha avgätt.
En läropliktig anses ha avgätt pa det sätt som avses i 1 mom. senast en mänad efter att hän eller
hon för sista gangen har deltagit i undervisning enligt den personliga utvecklingsplanen för kun
nandet eller i yrkesprov eller annat pävisande av kunnandet. Innan en läropliktig anses ha av gätt
ska utbildningsanordnaren meddela den läropliktige samt dennes värdnadshavare och nägon an
nan laglig företrädare att den läropliktige kan anses ha avgätt, om hän eller hon inte deltar i un
dervisning enligt den personliga utvecklingsplanen eller i yrkesprov eller visar sitt kunnande pa
andra sätt. Bestämmelser om förfaranden som gäller när en läropliktig anses ha avgätt finns dessutom i 13 § i läropliktslagen.
99 §
Studerandevärd
Bestämmelser om rätt tili studerandevärd och studerandevärdstjänster för studerande inom utbildning för yrkesinriktad grundexamen eller utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv samt för läropliktiga studerande inom utbildning för yrkesexamen finns i lagen om
elev- och studerandevärd (1287/2013). Utbildningsstyrelsen meddelar föreskrifter om de centrala prineiperna samt mälen för studerandev ärden. Utbildningsstyrelsen ska bereda föreskrifterna i
samarbete med Institutet för hälsa och välfard. Utbildningsanordnaren beslutar med stöd av Utbildningsstyrelsens föreskrifter hur studerandevärden ska ordnas.

100

§

Rätt tili avgiftsfria mältider
En studerande inom heltidsutbildning för en grundexamen eller inom utbildning som handle
der för arbete och ett självständigt liv har rätt tili avgiftsfria mältider de dagar dä den studerandes
personliga utvecklingsplan för kunnandet förutsätter att den studerande är närvarande pä en ut-
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bildningsplats som utbildningsanordnaren anvisar. En läropliktig studerande bar ovan avsedd rätt
även inom heltidsutbildning för en yrkesexamen. Dessutom har en studerande även rätt tili andra
dagliga avgiftsfria mältider inom en utbildning som i enlighet med anordnartillständet ordnas i en
intematskola samt vid utbildning som leder tili grundexamina om vilka det föreskrivs genom förordning av statsrädet och där förvärvandet av kunnandet förutsätter att den studerande är närvarande en längre tid än en ordinarie arbetsdag pä en utbildningsplats som utbildningsanordnaren
anvisar.

102 §
Studiesociala förmäner i läroavtalsutbildning

En studerande har rätt tili ersättning för resekostnader, om det förvärvande av kunnande som
sker i utbildningsanordnarens lärmiljöer förutsätter att den studerande reser över tio kilometer i en
riktning frän hemmet eller läroavtalsarbetsplatsen tili undervisningsplatsen. En läropliktig har
dock rätt tili ovan nämnda ersättning om resans längd är minst sju kilometer. Den studerande har
rätt tili reseersättning för en resa tur och retur per vecka. Av särskilda skäl kan reseersättning betalas dagligen, om den studerande bor hemma. Om den studerande fär ersättning för dagliga re
sekostnader, har hän eller hon inte rätt tili inkvarteringsersättning. Reseersättning betalas endast
för resa i hemlandet och enligt det billigaste fardsättet mellan undervisningsplatsen och hemmet
eller läroavtalsarbetsplatsen, utifrän den faktiska platsen för avfärden och äterresan.

104 §
Beviljande av och rätt tili en plats pä ett internathoende
Utbildningsanordnaren beslutar om grunderna för beviljande av platser pä ett internathoende.
När platser beviljas ska jämlika grunder för beviljandet tillämpas och den studerandes behov av
en plats pä ett internathoende beaktas. Platserna ska i första hand beviljas läropliktiga enligt läropliktslagen, i andra hand andra studerande som har rätt tili avgiftsfri utbildning enligt 16 § i den
lagen och därefter andra studerande. Grunderna för beviljande av platser pä ett internathoende ska
pä förhand meddelas dem som ansöker om en sädan plats.
Om den studerande avstängs frän läroanstalten för viss tid med stöd av 85 § 2 mom. eller 88 §
3 mom., förvägras rätt att delta i undervisningen med stöd av 85 § 4 mom. eller avhälls frän studierna med stöd av 85 § 5 mom. eller om den studerandes studierätt tillfälligt avbryts med stöd av
96 § 3 mom. eller om den studerande avbryter fullgörandet av läroplikten med stöd av 7 § i läropliktslagen, kan utbildningsanordnaren besluta att den studerandes rätt tili en plats pä internatboendet upphör tillfälligt för motsvarande tid.
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105 §
Avgifter som tas ut av studerande
Den utbildning för en yrkesinriktad grundexamen som avses i denna lag samt utbildning som
handleder för arbete och ett sjäh ständigt liv är avgiftsfria för studerande. Dessutom är de inträdes- och lämplighetsprov som används vid antagningen av studerande avgiftsfria för de sökande.
Avgift kan dock tas ut för läromedel och material som den studerande fär behälla efter avslutad
utbildning.
De avgifter som avses i 1 och 2 mom. fär inte tas ut inom arbetskraftsutbildning och inte heller
inom personalutbildning. De avgifter för läromedel och material som avses i 1 mom. och de av
gifter som avses i 2 mom. fär inte tas ut av studerande som har rätt tili avgiftsfri utbildning enligt
16 § i läropliktslagen.

Hl §
Begäran nm omprövning
Om inte nägot annat föreskrivs nedan. fär omprövning av utbildningsanordnarens beslut enligt
denna lag begäras hos regionförvaltningsverket pä det sätt som anges i förvaltningslagen, om beslutet gäller
lii 11 § avsedd tid för genomförande av utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv.

Denna lag träder i kraft den
20 .
Lagens 7. 11 och 14 (g rubriken för 16 $ samt 16 § 1 mom.. 23 § 1 mom.. 27 § 2 mom.. 37 §
2 mom.. 48 § 2 moni., rubriken för 6 kap.. 50 och 58 §. 62 1 mom.. 70 § 5 mom. och 111 §
1 punkien träder dock i kraft först den 1 augusti 2022. Vad som i 97 § 1 mom.. 99 § 1 mom. och
100 § 1 mom. i denna lag föreskrivs om utbildning som handleder för arbete och ett självständigt
liv tillämpas tili och med den 3 1 juli 2022 ocksa pä utbildning som handleder för yrkesutbildning.

Lag
om ändring av lagen om fritt bildningsarbete
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) 9 § 1 mom.. 10 § 1 mom. och 24 § 1 mom..
sadana de Ivder i lag 965/2017. samt
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fogas tili 9 §, sadan den ly der i lagama 579/2015, 1487/2016 och 965/2017, ett nytt 5 mom. och
tili lagen ett nytt 7 a kap. som följer:
9*
Statsandelens belopp
Huvudmän för folkhögskolor, medborgarinstitut och sommaruniversitet beviljas statsandel tili
57 procent samt huvudmän för studiecentraler och idrottsutbildningscenter tili 65 procent av det
belopp som beräknats enligt 8 §. För huvudmän för folkhögskolor, studiecentraler, medborgarin
stitut eller sommaruniversitet beviljas dock statsandel tili 100 procent av det belopp som beräk
nats enligt 8 § för det antal prestationer som undervisnings- och kulturministeriet fastställt med
stöd av 10 § när det gäller av huvudmannen ordnad utbildning som godkänts i en sadan integrationsplan för den studerande som avses i 11 § i lagen om främjande av integration (1386/2010) el
ler utbildning som avses i 5 § 2 mom. i läropliktslagen ( / ). Huvudmannen för den läroanstalt
som avses i 2 § 8 mom. beviljas statsandel tili 57 procent av det belopp som beräknats enligt 8 §.
För huvudmän för folkhögskolor som ordnar utbildning som avses i 7 a kap. beviljas statsandel
tili 100 procent av det belopp som beräknats enligt 8 § för det antal prestationer som undervis
nings- och kulturministeriet fastställt med stöd av 10 § när det gäller av huvudmannen ordnad ut
bildning som riktar sig tili läropliktiga.
10§
Fastställande av antalet prestationer som ska användas vid beräkning av statsandelen
Undervisnings- och kulturministeriet fastställer ärligen inom ramen för statsbudgeten det antal
studerandeveckor, studerandedygn, studerandedagar och undervisningstimmar som läggs tili
grund för beräkningen av statsandelen. Därtill fastställer undervisnings- och kulturministeriet är
ligen inom ramen för statsbudgeten det antal studerandeveckor och undervisningstimmar av
ovannämnda studerandeveckor och undervisningstimmar för vilka statsandel beviljas tili 100
procent enligt 9 § 1 och 5 mom. I fräga om en sammanslagen läroanstalt fastställs antalet presta
tioner särskilt för respektive läroanstaltsform.

24 §
Avgifter som tas ut av de studerande
Skäliga avgifter för undervisningen kan tas ut av de studerande. Avgifter tas dock inte ut för
undervisning som ordnas av en folkhögskola, en studiecentral, ett medborgarinstitut eller ett som
maruniversitet tili den del undervisningen godkänts i en sadan integrationsplan för den studeran
de som avses i 11 § i lagen om främjande av integration. Avgifter tas inte heller ut inom utbild
ning som avses i 7 a kap. eller utbildning som avses i 5 § 2 mom. i läropliktslagen.
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7 a kap.

Utbildning som riktar sig tili läropliktiga
25 a §
Malen for utbildning som riktar sig tili läropliktiga
1 detta kapitel föreskrivs om utbildning som riktar sig tili läropliktiga enligt läropliktslagen.
Kapitlet tillämpas pä studerande som är läropliktiga när de inleder utbildningen. Bestämmelser
om läroplikt finns i läropliktslagen.
Malet med utbildning som riktar sig tili läropliktiga är att främja den studerandes studier efter
eget vai och ge den studerande fardigheter att fortsätta studierna efter den grundläggande utbild
ningen.
Syftet med utbildningen är att stärka de studerandes livskompetens och ge de studerande far
digheter att kontinuerligt utveckla sig själva.
25 b §
Anordnande av utbildning och utbildningens omfattning
Utbildning som riktar sig tili läropliktiga fär ordnas av huvudmän för folkhögskolor som beviljats ett i 4 § avsett tillständ att driva läroanstalt.
Utbildning som avses i detta kapitel s ka omfatta minst 34 studerandeveckor och utbildningen
fär räcka högst ett är.
Avvikelser frän den längd pä utbildningen som föreskrivs i 2 mom. fär dock göras. om den huvudsakliga eller partiella utbi 1 dningsuppgiften för huvudmannen i det tillständ att driva läroan
stalt som avses i 4 § är anordnande av utbildning för studerande med en svär funktionsnedsättning. I sadana tali bestäms tiden för genomförande av utbildningen utifrän den studerandes individuella mäl och fardigheter. Beslut om tiden för genomförandet av utbildningen fattas av huvud
mannen för folkhögskolan. Utbildningstiden fär dock vara högst tre är.
25 c §
Grunder för läroplanen
Utbildningsstyrelsen ska utarbeta läroplansgrunderna för utbildning som avses i detta kapitel.
Utbildningsstyrelsen beslutar om utbildningens mäl, centrala innehäll och bedömningen samt om
de centrala principerna för studerandevärden.
Huvudmannen för folkhögskolan ska godkänna en läroplan för utbildning som avses i detta ka
pitel. Läroplanen godkänns separat för tinsk-, svensk- och samiskspräkig undervisning samt vid
behov för undervisning pä nägot annat spräk.
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25 d §
Antagning som studerande
Beslut om antagning som studerande fattas av huvudmannen för folkhögskolan. Vid antagning
av studerande ska jämlika urvalsgrunder tillämpas.
Som studerande kan antas den som fullföljt lärokursen för den grundläggande utbildningen.
Som studerande kan av särskilda skäl även antas den som huvudmannen för folkhögskolan annars anser ha tillräckliga förutsättningar att klara av studiema.
25 e §
Ansökningsförfaranden och beslut om antagning som studerande
Huvudmannen för folkhögskolan beslutar om att ordna eventuella antagnings- eller lämplighetsprov. Huvudmannen beslutar om kontinuerlig ansökan och därtill hörande ansökningstider
och ansökningsförfaranden.
Vid antagning av studerande tili utbildning som avses i denna lag kan riksomfattande ansök
ningsförfaranden användas. Bestämmelser om riksomfattande ansökningsförfaranden utfärdas
genom förordning av statsrädet.
Om riksomfattande ansökningsförfaranden som avses i 3 mom. tillämpas vid antagningen av
studerande, kan beslut om att inte anta en sökande meddelas med avvikelse frän vad som i 7 kap. i
förvaltningslagen föreskrivs om givande av förvaltningsbeslut. Den sökande ska dock meddelas
beslutet skriftligen. Utbildningsanordnaren ska ge ett i 7 kap. i förvaltningslagen avsett förvalt
ningsbeslut om antagning som studerande, om den sökande framställer en skriftlig eller muntlig
begäran om beslutet inom 30 dagar frän att ha fätt meddelande om resultatet av antagningen.
25 f §
Rätt tili undervisning
De studerande har rätt att fä undervisning enligt grunderna för läroplanen.
För en studerande som inleder utbildningen utarbetas en personlig studieplan, där den studerandes individuella utbildnings- och utvecklingsmäl samt uppgifter om ätgärder gällande handledning och stöd ska skrivas in.
Huvudmannen för folkhögskolan ska utarbeta den personliga studieplanen tillsammans med
den studerande. Planen ska regelbundet uppdateras under studiemas gäng. Den studerandes värdnadshavare eller nägon annan laglig företrädare för den studerande ska ha möjlighet att delta i utarbetandet och uppdateringen av den personliga studieplanen.
25 g t
Betyg och intyg samt bedömning av kunnandet
För deltagande i utbildning enligt detta kapitel fär den studerande ett betyg.
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Lltbildningsstvrelsen bestämmer i grunderna för läroplanen om uppgifterna som ska anteeknas
pä betygen och om andra bilagor tili betygen.
Huvudmannen för folkhögskolan ska pä begäran av den studerande ge den studerande ett intyg
över avlagda studier. om den studerande avgär eller avbrvter genomförandet av utbildningen.
Den studerandes kunnantie bedönts genom att kunnandet jämförs med det kunnantie som anges i grunderna för läroplanen. Bedömningen ska täcka samtliga krav och mäl som ingär i grun
derna för läroplanen.
Den studerande ska ges möjlighet tili självbedömning. Självbedömningen päverkar inte be
dömningen av kunnandet. Kunnandet bedöms antingen med vitsordet godkänt eller med vitsordet underkänt. Huvudmannen för folkhögskolan ska ordna en möjlighet att ta om pavisandet av
kunnandet. om den studerandes kunnande bedömts med vitsordet underkänt.
25 h ss
Studierätt
Den studerandes studierätt börjar x id den tidpunkt huvudmannen för folkhögskolan bestäm
mer.
Den studerandes studierätt upphör när hän eller hon har avlagt utbildningen i den omfattning
som föreskrivs i 25 b eller när hän eller hon anses ha axgatt pä det sätt som anges i 25 i §
Pä studerandes rätt att avbryta sin studierätt för \ iss tid tillämpas 7 § i läropliktslagen.
25 i §
När studerande anses ha avgätt
En studerande som inte avlagt studiema inom den tid som föreskrivs i 25 b § 2 eller 3 mom. torlorar sin studierätt.
Likasä anses en studerande ha avgätt, om det är uppenbart att hän eller hon inte har haft för avsikt att delta i undervisningen och inte har angett nägon grundad anledning tili fränvaron. Bestämmelser om förtäranden som gäller när en läropliktig anses ha ax gatt finns dessutom i 13 § i läro
pliktslagen.
En studerande anses ha avgätt ocksä när hän eller hon själv skriftligen meddelar huvudmannen
för folkhögskolan att hän eller hon avgär. Dä anses den studerande ha avgätt den dag när meddelandet kommer fram tili huvudmannen för folkhögskolan. eller vid en senare tidpunkt som meddelas av den studerande.
Huvudmannen för folkhögskolan ska i ärendet fatta ett beslut enligt vilket studeranden anses
ha avgätt.
25 j *
Tillämpning av gyinnasielagen
Pä sadan utbildning som a\ ses i detta kapitel tillämpas vad som föreskrivs i gymnasielagen om
studerandevärd, samarbetet rnellan hemmet och läroanstalten samt om sekretess för och behandlingen av personuppgifter. Därtill tillämpas 7 kap. i den lagen när det gäller disciplin och meto-
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derna för upprätthällande av den samt 50 § 1 mom. och 54 § i den lagen när det gäller sökande av
ändring.
25 k §
Sökande av ändring i beslut som gäller bedömning
I ett i 25 g § avsett beslut som gäller bedömning av en studerande fär ändring inte sökas genom
besvär. Den studerande kan be rektom om en ny bedömning inom tvä mänader frän att ha fätt beslutet om bedömningen.
Den studerande fär hos regionförvaltningsverket inom 14 dagar frän att ha fätt del av beslutet
om den ny a bedömning som gjorts pä begäran eller av ett avgörande genom vilket begäran har avslagits begära omprövning av beslutet eller avgörandet. Bestämmelser om begäran om omprövning fmns i förvaltningslagen.
Ett beslut av regionförvaltningsverket genom vilket en begäran om omprövning av ett ärende
enligt 2 mom. har avgjorts fär inte överklagas genom besvär.
25 1 §
Sökande av ändring i beslut om utbildning som riktar sig tili läropliktiga
Omprövning av beslut som avses i detta kapitel fär begäras hos regionförvaltningsverket inom
14 dagar frän delfäendet av beslutet, om beslutet gäller
1) i 25 b § 3 mom. avsedd tid för genomförande av utbildningen,
2) i 25 e avsedd antagning som studerande,
3) en i 25 i § avsedd fräga om en studerande ska anses ha avgätt.
Bestämmelser om begäran om omprövning i övrigt fmns i förvaltningslagen.
Ändring i beslut med anledning av begäran om omprövning fär sökas genom besvär i förvaltningsdomstol inom 14 dagar frän delfäendet av beslutet. Ovannämnda besvär ska behandlas
skyndsamt. Ett beslut av förvaltningsdomstolen genom vilket besvär som anförts i ett ärende en
ligt 1 mom. har avgjorts fär inte överklagas genom besvär.
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol i övrigt fmns i lagen om rättegäng
i förvaltningsärenden (808/2019).
25 m §
Tillämpning av bestämmelserna pä annan utbildning som ordnas för läropliktiga
Pä utbildning enligt 5 § 2 mom. i läropliktslagen som ordnas för invandrare tillämpas bestäm
melserna i 25 d §. 25 e § 1 och 2 mom., 25 f §, 25 g § 1 och 3—5 mom., 25 h §, 25 i § 2—4 mom.
och 25 j—25 1 § i denna lag.

Denna lag träder i kraft den
20 . Lagens 25 c § 1 mom., 25 d § och 25 e § 1,2 och
4 mom. träder dock i kraft redan den 1 januari 2021. Lagens 25 e § 3 mom. träder dock i kraft först
den 1 januari 2022.
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Utbildningsstyrelsen ska fastställa grundema för läroplanen enligt 25 c § sa att huvudmännen
för folkhögskoloma kan ta dem i bruk när lagen träder i kraft.

Lag
om ändring av lagen om flnansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
1 enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om flnansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) 2 §
2 moni. 4 punkien. 3 § 1 punkien. 5 § 3 punkien, 7 §. 8 § 1 moni.. 9 § 1 mom.. 24 § 1.7 och
9 mom. samt 32 b 1 mom..
sädana de lyder 2 § 2 mom. 4 punkien och 5 § 3 punkien i lag 1486/2016. 3 § 1 punkien, 9 §
1 mom. och 32 h § 1 mom. i lag 532/2017. 7 § delvis ändrad i lagarna 374/2017 och 532/2017. 8 §
1 mom. i lag 716/2018. 24 § 1 och 7 mom. i lag 374/2017 och 24 § 9 mom. i lag 1502/2016. samt
fogas tili 1 § 1 mom., sadan! det lyder i lagarna 1410/2014. 532/2017. 957/2017. 716/2018 och
315/2019. en ny 3 punkt. i stället för den 3 punk! som upphävts genont lag 532/2017. samt tili
32 d § 2 mom., sädant det lyder i lag 532/2017. en ny 1 a-punkt som följer:
1 §
Tillämpnu2gs om rade
I denna lag föreskrivs om statsandelar och statsunderstöd som beviljas kommuner. samkommuner, registrerade sammanslutningar, stiftelser och statliga affarsverk för driftskostnader samt
om annan flnansiering av sadan verksamhet som regleras i
3) läropliktslagen (

/

).

2*
Tillämpning av lagen i vissa fall

Utan hinder av vad som bestäms i 1 mom.. föreskrivs i denna lag om finansieringen av
4) de tilläggskostnader som föranleds av förskoleundervisning och grundläggande utbildning
för elever med mycket svar utvecklingsstörning och andra som omfattas av sadan förlängd läroplikt som avses i 2 § 3 mom. i läropliktslagen och 26 a $ 2 mom. i lagen om grundläggande ut
bildning.
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3 §
Definitioner
1 denna lag avses med
1) undervisningsverksamhet anordnande av verksamhet enligt de lagar som nämns i 1 §
1 mom. 1—3 punkten och sadan verksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning och lagen
om grundläggande konstundervisning som avses i 2 § 2 mom. 1, 2. 3 a, 3 b, 4 och 8—10 punkten,

5§
Grunden för beräkning av finansieringen
Finansieringen för driftskostnaderna bestäms enligt kalkylerade grunder. Finansieringen bestäms
3) för päbyggnadsundervisning enligt lagen om grundläggande utbildning, förskoleundervisning för femäriga elever som omfattas av förlängd läroplikt enligt 26 a § i lagen om grundläggan
de utbildning, undervisning som ordnas utomlands, undervisning som grundar sig pä förlängd lä
roplikt enligt 2 § 3 mom. i läropliktslagen, skolhemsundervisning, grundläggande utbildning som
ordnas vid en internatskola, förskoleundervisning under det första äret av en tväärig förskoleundervisning som omfattas av ett sädant tillständ att ordna utbildning som avses i 7 § i lagen om
grundläggande utbildning, flexibel grundläggande utbildning och inledandet av verksamhet som
privat utbildningsanordnare pä basis av antalet elever och det per elev bestämda priset per enhet,
för sadan grundläggande utbildning som avses i 46 § i lagen om grundläggande utbildning pä ba
sis av antalet kurser och det per kurs bestämda priset per enhet och för förberedande undervisning
före den grundläggande utbildningen pä basis av antalet närvaromänader och det per närvaromänad bestämda priset per enhet.

7§
Finansiering av gymnasieutbildning som ordnas av samkommuner och privata utbildningsanord
nare
För i gvmnasielagen avsedd gymnasieutbildning beviljas samkommuner och privata utbild
ningsanordnare finansiering tili ett belopp som motsvarar statsandelsgrunden och som beräknats
pä det sätt som föreskrivs i 6 § 2 mom. enligt antalet studerande ho s utbildningsanordnama, priserna per enhet och tilläggsfinansieringen för en särskild utbildningsuppgift.
För sädan gymnasieutbildning som en privat utbildningsanordnare säsom särskild utbildnings
uppgift har älagts att ordna pä nägot annat spräk än finska eller svenska beviljas utbildningsanordnaren i statsandel ett belopp som motsvarar 57 procent av produkten av antalet studerande och
priset per enhet i fräga om sädana studerande som enligt lagen om hemkommun (201/1994) inte
har nägon hemkommun i Finland.
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8§
Kommunens självfinansieringsandel av driftskostnadernaför utbildning som avses i gymnasielagen
Kommunens självfinansieringsandel av driftskostnaderna för gymnasieutbildning utgör
52.21 procent och av driftskostnaderna för utbildning som förbereder för gymnasieutbildning
50 procent av det belopp som fas när det belopp som beräknats enligt 2 och 3 moni. divideras med
antalet invänare i hela landet och det därigenom erhällna beloppet multipliceras med kommunens
invänarantal.

9§
Budgetanslag för yrkesutbildning
Undervisnings- och kulturministeriet beviljar anordnare av yrkesutbildning fmansiering för de
uppgifter som det föreskrivs o m i lagen om yrkesutbildning och läropliktslagen inom ramen för
det anslag som tas in i statsbudgeten och inom ramen för kommunens tinansieringsandel enligt
9 a § 1 mom. (anslag för yrkesutbildning). Som fmansiering hevi Ijäs pä kalkylerade grunder basfinansiering. prestationsbaserad fmansiering och genomslagsfmansiering. Därtill beviljas strategifinansiering.

24 §
Priserna per enhetför gymnasier
Prisema per enhet för studerande vid gymnasier beräknas arligen pä hasis av de riksomfattande totalkostnader som alla utbildningsanordnare har orsakats av gymnasieutbildning enligt gymnasielagen och läropliktslagen under äret före det är som toregar det dr da priserna per enhet bestäms. Frän totalkostnaderna avdras först 1,44 procent för tilläggsfinansieringen för en särskild
utbildningsuppgift i gvmnasiet. Vid beräkning av priserna per enhet beaktas emellertid inte utgifterna för undervisning utomlands eller studerande som fär sadan undervisning. Vid beräkning av
priserna per enhet viktas antalet studerande som deltar i utbildning som förbereder för gymnasie
utbildning med koefficienten 1.21. Vid beräkning av priserna per enhet viktas antalet studerande
som studerar i gymnasieutbildning för vuxna eller utbildning som förbereder för gymnasieutbild
ning med koefficienten 0,615, med undantag av studerande som fär utbildning vid en internatskola.
För en studerande som studerar i gymnasieutbildning för vuxna eller utbildning som förbere
der för gymnasieutbildning är priset per enhet 61,5 procent av det per studerande bestämda priset
per enhet för utbildningsanordnaren i fraga. Detta gäller dock inte studerande som fär utbildning
vid en internatskola.
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Genom förordning av statsrädet föreskrivs om de grunder enligt vilka läroämnen som slutförs i
enlighet med 20 § 2 mom. 2 punkten i gymnasielagen och sädana prov för en särskild examen en
ligt 36 § 2 mom. i den lagen som avlagts av en läropliktig omvandlas tili studerandeantal och beaktas i antalet sädana studerande som avses i 1 och 5 mom. i denna paragraf och som studerar i
gymnasieutbildning för vuxna.

32 b §
Studerandeär
Med studerandeär avses 365 dagar dä den studerande beaktas som grund för finansieringen.
Den studerande beaktas som grund för finansieringen frän den dag dä den studerandes studierätt
börjar fram tili den dag dä studierätten upphör. Den studerande beaktas dock inte som grund för
finansieringen om den studerandes studierätt tillfälligt avbryts. När studierätten bestäms tillämpas bestämmelsema i lagen om yrkesutbildning i fräga om när studierätten börjar, studierätten
upphör, studierätten tillfälligt avbryts, den studerande avhälls frän studiema eller den studerande
avstängs frän läroanstalten för viss tid. Med avvikelse för vad som föreskrivs ovan i detta moment, beaktas en läropliktig studerande som grund för finansieringen, om denne avlägger sin läroplikt enligt en sädan pian som avses i 8 §.

32 d§
Basfmansiering

Antalet faktiska studerandeär viktas pä följande grunder:
1 a) ordnande av utbildning för studerande som bar rätt tili avgiftsfri utbildning enligt 16 § i läropliktslagen,

Denna lag träder i kraft den
20 . Lagen tillämpas första gängen vid beviljande av finansiering för fmansäret 2021.
Kommunens självfmansieringsandel av driftskostnadema för gymnasieutbildning enligt 8 §
1 mom. tillämpas för första gängen pä den fmansiering av gymnasieutbildning som beviljas för finansäret 2024. Kommunens självfmansieringsandel är 56,81 procent när fmansiering beviljas för
fmansäret 2021, 54,82 procent när fmansiering beviljas för fmansäret 2022 och 53,28 procent när
fmansiering beviljas för fmansäret 2023.
Finansieringsandelen för gymnasier med en särskild utbildningsuppgift enligt 24 § 1 mom.
tillämpas för första gängen vid fastställande av finansieringen för fmansäret 2027. Finansierings
andelen för gymnasier med en särskild utbildningsuppgift är 1,57 procent vid fastställandet av fi
nansieringen för fmansären 2021—2023, 1,55 procent vid fastställandet av finansieringen för fi-
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nansäret 2024, 1.51 procent vid fastställandet av fmansieringen för finansäret 2025 och 1.47 procent vid fastställandet av fmansieringen för finansaret 2026.
Viktkoefficienten för studerande i gymnasieutbildning för vuxna enligt 24 ^ 1 mom. tillämpas
första gängen vid fastställandet av fmansieringen för finansäret 2027. Viktkoefficienten är 0,650
vid fastställandet av fmansieringen för fmansären 2021—2023. 0.644 vid fastställandet av fman
sieringen för finansäret 2024. 0.633 vid fastställandet av fmansieringen för finansäret 2025 och
0.622 vid fastställandet av fmansieringen för finansäret 2026. Den procentuella andelen av priset
per enhet för studerande i gymnasieutbildning för vuxna enligt 24 § 7 mom. tillämpas första gäng
en vid fastställandet av fmansieringen för finansäret 2024. Den procentuella andelen är 64.4 vid
fastställandet av fmansieringen för finansäret 2021, 63.3 vid fastställandet av fmansieringen för
2022 och 62.2 vid fastställandet av fmansieringen för finansäret 2023.

Lag
om ändring av lagen o m nationella studie- och examensregister
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om nationella studie- och examensregister (884/2017) 2 §, 3 § 1 mom.. rubriken
för 2 kap. satut 4 § 1 mom.. 5 §.6 § 1 och 2 mom.. 11 § 2 mom.. 16 §. 17 § 1 mom. 3. 5 och 6 punk
ien satut 3 mom. 2 punkien. 18 5 1 mom.. 20 §. 21 § 1 mom. 1 punkien och 28 2 mom. 1 punk
ien.
av dem 3 § 1 mom.. 5 §. 6 § 1 mom.. 1 1 § 2 mom., 18 § 1 mom.. 21 § 1 mom. 1 punkien och 28 §
2 mom. 1 punkien sädana de lyder i lag 568/2019 och 20 § sadan den lyder i lag 1184/2019. samt
fogas tili 4 § ett nytt 5 mom.. tili lagen ny a 9 a—9 c § och ett nytt 2 a kap.. tili 14 § 2 mom. en ny
1 apunkt. tili 17^1 mom. en ny 7 punkt och tili 21 § 1 mom., sädant det lyder i lagarna 568/2019
och 631/2020. en ny 1 a punkt och tili 28 § 2 mom.. sädant det lyder i lag 568/2019, en ny
1 a punkt som följer:
2§
Tillämpningsomräde
Denna lag ska tillämpas pä utbildning och examina om vilka det föreskrivs i
1) lagen om grundläggande utbildning (628/1998).
2) gymnasielagen (714/2018).
3) lagen om studentexamen (502/2019).
4) lagen om yrkesutbildning (531/2017).
5) yrkeshögskolelagen (932/2014),
6) universitetslagen (558/2009),
7) lagen om fritt bildningsarbete (632/1998),
8) lagen om utbildning som handleder för examensutbildning ( / ).
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Denna lag innehäller bestämmelser om studentnummer och studentnummerregistret. nationella informationsresursen inom undervisning och utbildning, läropliktsregistret. studentexamensregistret, antagningsregistret samt högskolomas riksomfattande datalager. Lagen innehäller dessutom bestämmelser om den tjänst för utlämnande av studie- och examensuppgifter som Utbildningsstvrelsen svarar för.
3 §
Studentnummer och studentnummerregister
Ett studentnummer är en permanent kod som tilldelas en person och som används för att identifiera personen när uppgifter i en informationsresurs eller ett datalager som avses i denna lag eller i lagen om smäbarnspedagogik (540/2018) förs in, behandlas och lämnas ut. När utbildningsanordnare, anordnare av smäbarnspedagogik, serviceproducenter inom smäbamspedagogiken,
högskolor och huvudmän för läroanstalter utför uppgifter enligt lagen om smäbarnspedagogik, la
gen om grundläggande utbildning, gymnasielagen, lagen om yrkesutbildning, lagen om utbild
ning som handleder för examensutbildning, yrkeshögskolelagen, universitetslagen eller lagen om
fritt bildningsarbete fär de använda sig av studentnumret även för identifikation av personer.

2 kap.

Nationella informationsresursen inom undervisning och utbildning
4§
Ändamälet med informationsresursen
De uppgifter som förts in i nationella informationsresursen inom undervisning och utbildning i
fräga om den undervisning som avses i lagen om grundläggande utbildning, den utbildning som
avses i gymnasielagen, den utbildning som avses i lagen om yrkesutbildning, den utbildning som
avses i lagen om utbildning som handleder för examensutbildning och den utbildning som avses i
lagen om fritt bildningsarbete används när en person söker tili en utbildning, under utbildningen, i
arbetslivet och vid ansökan om utbildningsförmäner.
De uppgifter som förts in i informationsresursen kan dessutom användas vid genomförandet av
det handlednings- och tillsynsansvar som utbildningsanordnare, huvudmän för läroanstalter och
kommuner har enligt läropliktslagen ( / ).
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5 §
De gemensamt personuppgiftsansvarigaför informationsresursen samt ansvarsfördelningen
mullan dem
Utbildningsanordnama. huvudmännen för läroanstalter och Utbildningsstyrelsen är gemen
samt personuppgiftsansvariga för informationsresursen. Utbildningsstyrelsen svarar för informationsresursens allmänna funktion och för den tekniska anslutning som behövs för att föra in. behandla och lämna ut uppgifter.
Utbildningsanordnama och huvudmännen för läroanstalterna svarar i fräga orn de uppgifter
som de fört in för korrektheten enligt artikel 5.1 d och för den registrerades rätt tili rättelse enligt
artikel 16 i Europaparlamentets och rädets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fxsiska personer med avseende pä behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sädana uppgifter
och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). Utbildningsstyrelsen
svarar för den personuppgiftsansvariges övriga skyldigheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen.
Om den verksamhet som bedrivs av en utbildningsanordnare eller en huvudman för en läroanstalt läggs ner och den personuppgiftsansvariges uppgifter inte överförs pä nägon annan juridisk
person, blir Utbildningsstyrelsen personuppgiftsansvarig för de berörda uppgifterna i informa
tionsresursen.
6§
Införandet av uppgifter i informationsresursen
En utbildningsanordnare eller en huvudman för en läroanstalt är skyldig att i informationsresursen föra in de uppgifter som avses i 7—9 och 9 a—9 c §.
Utbildningsstyrelsen bestämmer närmare hur de som för in uppgifter ska halla uppgifterna aktuella. Utbildningsstyrelsen meddelar närmare föreskrifter om datastrukturen i fräga om de upp
gifter som anges i 7—9 § och 9 a—9 c §.

9a§
Uppgifter om inom det fria bildningsarbetet anordnad utbildning som riktar sig tili läropliktiga
En huvudman för en läroanstalt enligt lagen om fritt bildningsarbete ska i fräga om sinä studerande inom den utbildning som avses i 7 a kap. i den lagen föra in uppgifter om följande i infor
mationsresursen:
1) den utbildning som genomförs.
2) när studierna inletts. tillfälligt avbrutits och avslutats,
3) genomförda studier och bedömningen av kunnandet.
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9bs<
Uppgifter om utbildning som handleder för examensutbildning
En utbildningsanordnare enligt lagen om utbildning som handleder för examensutbildning ska
i fräga om sinä studerande inom den utbildning som avses i den lagen föra in uppgifter om följande i informationsresursen:
1) den utbildning som genomförs.
2) när studiema inletts, tillfälligt avbrutits och avslutats,
3) genomförda studier och bedömningen av kunnandet.
4) ordnandet av utbildning som utgör beräkningsgrund för sadan finansiering som avses i la
gen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet.
En utbildningsanordnare enligt lagen om yrkesutbildning ska för varje studerande inom sin ut
bildning som handleder för examensutbildning även föra in de uppgifter som avses i 9 § 2 mom.
'9 c §

Uppgifter om avgiftsfrihet
En utbildningsanordnare eller huvudman för en läroanstalt ska i informationsresursen föra in
uppgift om huruvida den utbildning som den studerande päbörjar är en avgiftsfri utbildning som
avses i 16 § i läropliktslagen. I informationsresursen ska det även föras in uppgift om huruvida
den studerandes rätt tili avgiftsfri utbildning har förlängts pä det sätt som anges i 16 § 2 eller
3 mom. i läropliktslagen.

H §
Tidför bevarande av uppgifterna i informationsresursen

De uppgifter som gäller tillfälligt avbrytande av studierna, uppgifter som ingär i den personliga utvecklingsplanen för kunnandet och de uppgifter som har bevarats med tanke pä beviljandet
av finansiering för undervisning och utbildning ska dock bevaras i endast fem är frän det att stu
dierna avslutades eller examen avlagdes. De uppgifter om avgiftsfrihet som avses i 9 c § ska be
varas i fem är frän det att rätten tili avgiftsfri utbildning har upphört.
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2 a kap.

Läropliktsregister
11 a §
Registrets ändamal
De uppgifter som förts in i läropliktsregistret används vid genomförandet av de! handledningsoch tillsynsansvar samt den avgiftsfria utbildning som enligt bestämmelserna i läropliktslagen
ankommer pä utbildningsanordnare, huvudmän för läroanstalter och kommuner.
Uppgifterna i registret kan även användas när andra myndigheter sköter sädana lagstadgade
uppgifter för vilka uppgifterna behövs.
De uppgifter som införts i registret fär även användas för utvärdering, statistikföring och uppföljning av utbildningar.
Il b §
De gemensamt personuppgiftsansvariga för registret samt ansvarsfördelningen mellan dem
Utbildningsanordnarna. huvudmännen för läroanstalter och Utbildningsstyrelsen är gemen
samt personuppgiftsansvariga för registret. Utbildningsstyrelsen svarar för registrets allmänna
funktion och för den tekniska anslutning som behöv s för att föra in. behandla och lämna ut upp
gifter
Utbildningsanordnarna och huvudmännen för läroanstalterna svarar i fräga om de uppgifter
som de fört in för korrektheten enligt artikel 5.1 d och för den registrerades rätt tili rättelse enligt
artikel 16 i den allmänna dataskyddsförordningen. Utbildningsstyrelsen svarar för den personuppgiftsansv ariges övriga skyldigheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen.
Om den verksamhet som bedrivs av en utbildningsanordnare eller en huvudmän för en läroanstalt läggs ner och den personuppgiftsansvariges uppgifter inte överförs pä nägon annan juridisk
person, blir Utbildningsstyrelsen personuppgiftsansvarig för de berörda uppgifterna i registret.
11 c §

Uppgifter o m läropliktiga och införande av uppgifterna
Läropliktsregistret innehäller uppgifter om när en person börjat fullgöra sin läroplikt, om avbrytande av läroplikten och när den upphört samt uppgifter om den instans som har handlednings- och tillsynsansvar pä det sätt som föreskrivs i läropliktslagen.
Om läroplikten inleds vid en annan tidpunkt än den som avses i 2 § 2 moni. i läropliktslagen.
ska utbildningsanordnaren. huvudmännen för läroanstalten samt kommunen föra in uppgifter i re
gistret om när läroplikten inletts samt uppgifter om avbrytande av läroplikten enligt 7 § i den lagen och om längden pa ett sädant avbrott.
Utbildningsanordnaren eller huvudmännen för läroanstalten ska i registret föra in uppgift om
den kommun som lämnats ett meddelande enligt 7 § 4 moni.. 11 § 4 mom. eller 13 § 1 mom. i lä
ropliktslagen.
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Utbildningsstyrelsen bestämmer närmare hur de som för in uppgifter ska halla uppgiftema aktuella. Utbildningsstyrelsen meddelar närmare föreskrifter om datastrukturen i fräga om de upp
gifter som anges i 1—3 mom.
I registret ska dessutom personemas namn och studentnummer föras in.
11 d §
Utlämnande av uppgifter ur registret
Uppgifter ur registret fär lämnas ut tili myndigheter som enligt lag eller pä grund av sin lagstadgade uppgift har rätt att av en utbildningsanordnare, huvudman för en läroanstalt eller kommunen fä sädana uppgifter som finns i registret. Sekretessbelagda uppgifter fär dock lämnas ut
endast om det separat uttryckligen i lag föreskrivs om utlämnande av uppgiftema eller rätten att fä
uppgiftema.
Utbildningsstyrelsen fär utgäende frän uppgiftema i registret ta fram datamaterial som behövs
för utvärdering, forskning, utveckling, statistikföring och annan uppföljning samt styming och finansiering när det gäller undervisningen och utbildningen.
11 e §
Tidför bevarande av uppgiftema i registret
Uppgiftema i registret ska bevaras i fem är frän det att rätten tili avgiftsfri utbildning enligt 16 §
i läropliktslagen har upphört.
14 §
Studentexamensregistrets datainnehäll och skyldigheten att föra in uppgifter

1 studentexamensregistret införs
1 a) uppgift om anmälan tili prov som avses i 20 § 4 mom. i lagen om studentexamen,

16

§

Tidför bevarande av uppgiftema i studentexamensregistret
Uppgiftema i studentexamensregistret ska bevaras permanent. De uppgifter som avses i 14 §
1 mom. 1 a-punkten ska dock endast bevaras i fem är frän det att rätten tili avgiftsfri utbildning
enligt 16 § i läropliktslagen har upphört.
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17 S
Ändamälet med antagningsregistret
Antagningsregistret används för att
3) ge universiteten. yrkeshögskolorna. anordnarna av yrkesutbildning och gymnasieutbildning
samt utbildningsanordnare som ordnar utbildning som handleder för examensutbildning samt huvudmän för läroanstalter inom det tria bildningsarbetet de uppgifter som behövs för antagningen
av studerande, utvecklingen av antagningen och ordnandet av studierna.
5) ta fram data om sökande och antagna studerande för uppföljning och utvärdering av utbildningssystemet,
6) vidta andra ätgärder som behöv s för antagningen av studerande,
7) övervaka iakttagandet av den sky ldighet att söka tili utbildning som avses i 10 § i läropliktslagen.
Av antagningsregistrets delregister används
2) registret för ansökan tili yrkesutbildning. gymnasieutbildning och övrig utbildning efter den
grundläggande utbildningen vid antagning av studerande tili sädana utbildningar och examina
som avses i lagen om yrkesutbildning och gymnasielagen samt tili utbildning som avses i lagen
om utbildning som handleder för examensutbildning och sadan utbildning för läropliktiga som
avses i lagen om fritt bildningsarbete.
18 §
De gemensamt personuppgiftsansvariga för antagningsregistret saml ansvarsfördelningen mellan dem
Gemensamt personuppgiftsansvariga för antagningsregistret är Utbildningsstyrelsen samt univ ersiteten och yrkeshögskolorna i fräga om det delregister som avses i 17 § 3 mora. 1 punkien och
anordnarna av yrkesutbildning. gymnasieutbildning och utbildning som handleder för examens
utbildning samt huvudmännen för läroanstalter inom det fria bildningsarbetet i fräga om det del
register som avses i 17 § 3 moni. 2 punkien.

20

*

Datakällor för antagningsregistret
De som är gemensamt personuppgiftsansvariga för antagningsregistret har rätt att, utöver de
uppgifter som sökanden har uppgett. trots sekretessbestämmelserna. ta sädana uppgifter som av
ses i 19 § 1 och 5 mom. ur studentexamensregistret och frän Myndigheten för digitalisering och
befolkningsdata, arbets- och näringsmyndighetema, anordnarna av grundläggande utbildning.
universiteten. yrkeshögskolorna. anordnarna av yrkesutbildning och gymnasieutbildning. anord-

59

Riksdagens svar RSv 218/2020 rd

narna av utbildning som handleder för examensutbildning ooh huvudmännen för läroanstalter
inom det fria bildningsarbetet samt ur sädana gemensamma register för tvä eller flera högskolor
som har skapats för antagningen av studerande.
21 §
IJtlämnande av uppgifter ur antagningsregistret
Trots sekretessbestämmelsema fär uppgifter som avses i 19 § 1 och 5 mom., i den utsträckning
de uppgifter som avses i 1 mom. behövs och de uppgifter som avses i 5 mom. är nödvändiga för
skötseln av mottagarens uppgifter, lämnas ut ur antagningsregistret
1) tili universitet, yrkeshögskolor, anordnare av yrkesutbildning och gymnasieutbildning, anordnare av utbildning som handleder för examensutbildning, huvudmän för läroanstalter inom det
fria bildningsarbetet samt tili register som är gemensamma för tvä eller flera högskolor,
1 a) tili utbildningsanordnare, huvudmän för läroanstalter och kommuner som har ett sädant
handlednings- och tillsynsansvar som avses i 11, 12 och 14 § i läropliktslagen,

28 §
Ändamälet med tjänsten för utlämnande av studia- och examensuppgifter samt uppgifter som
lämnas ut

Med hjälp av tjänsten för utlämnande av studie- och examensuppgifter utlämnas
1) sädana uppgifter i nationella informationsresursen inom undervisning och utbildning som
avses i 7—9 och 9 a—9 c §, med undantag för de uppgifter som avses i 9 § 2—5 mom.,
1 a) sädana uppgifter som ingär i läropliktsregistret som avses i 11 c §,

Denna lag träder i kraft den
20 . Lagens 17 § 1 mom. 5—7 punkten samt 21 §
1 mom. 1 a punkten träder dock i kraft redan den 1 januari 2021. Lagens 17 § 1 mom. 3 punkten
och 3 mom. 2 punkten, 18 § 1 mom., 20 § och 21 § 1 mom. 1 punkten träder dock i kraft först den
1 januari 2022 och 9 b § först den 1 augusti 2022.
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Lag
om ändring av lagen om studiestöd
1 enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om studiestöd (65/1994) 1 § 1 mom., 4 § 3 moni.. 5 a §. 7 c § 1 moni. 2 punkten
och 1 1 a § 1 mom. 1 punkten.
av dem 4 § 3 mom. sädant det lyder i lagarna 550/2018 och 861/2019. 5 a § sadan den lyder i
lag 550/2018 samt 7 c § 1 mom. 2 punkten och 1 1 a § 1 mom. 1 punkten sädana de lyder i lag
1169/2018. och
fogas tili 11 a §, sadan den lyder i lag 1 169/2018. ett nvtt 2 mom. som följer:
1 §
Tillämpningsomräde
Finska medborgare som i Finland bedriver heltidsstudier under minst tvä manader i en följd efter fullgörandet av den grundläggande utbildningen hevi Ijäs studiestöd eniigt denna lag.

4*
Studier soin berättigar til! studiestöd

Studiestöd för studier i andra läroanstalter än de som avses i 2 mom. hevi Ijäs studerande som
genomför
1) utbildning eniigt lagen om yrkesutbildning (53 1/2017).
2) gymnasieutbildning eller utbildning som förbereder för gymnasieutbildning som avses i
gymnasielagen (714/2018).
3) utbildning som avses i lagen om utbildning som handleder för examensutbildning ( / ).
4) annan än i 1 eller 2 punkten avsedd utbildning vid en folkhögskola, ett idrottsutbildningscenter eller läroanstalten Snellman-korkeakoulu eniigt lagen om fritt bildningsarbete (632/1998)
eller vid utbildningscentralen eniigt lagen om Sameomrädets utbildningscentral (252/2010).
5) grundläggande utbildning för vuxna eniigt 46 § i lagen om grundläggande utbildning (628/
1998). eller
6) yrkesutbildning som motsvarar utbildning som avses i 1 punkten och som övervakas av
myndigheter inom nägot annat omrade än undervisningsmyndigheterna.

61

Riksdagens svar RSv 218/2020 rd

5a§
Heltidsstudier
Studier där mälsättningen är att avlägga en högskoleexamen är heltidsstudier. Andra högskolestudier är heltidsstudier när deras omfattning i genomsnitt är minst fem studiepoäng per studiemänad.
Gymnasiestudierna är heltidsstudier, om deras omfattning enligt lärokursen är sammanlagt
minst 150 studiepoäng eller om de genomförs i samband med en yrkesinriktad grundexamen en
ligt lärokursen för gymnasieutbildningen för vuxna. Som heltidsstudier betraktas ocksä en studiehelhet som förbereder för gymnasieutbildning som omfattar ett läsär och minst 50 studiepoäng. I
gymnasiestudierna forutsätts dessutom att den studerande under terminen deltar i studier som om
fattar minst 20 studiepoäng eller i studier av motsvarande omfattning eller i tvä prov som ingär i
studentexamen. Gymnasiestudier som ordnas i ett intemat betraktas dock alltid som heltidsstu
dier. Som heltidsstudier betraktas ocksä gymnasiestudier enligt lärokursen för vuxna som genom
förs av en studerande med rätt tili avgiftsfri utbildning enligt 16 § i läropliktslagen ( / ).
Sadan utbildning enligt lagen om yrkesutbildning vars syfte är genomförande av yrkesinriktad
grundexamen eller del av examen eller genomförande av utbildning som handleder för arbete och
ett självständigt liv, är heltidsstudier. Avläggandet av en yrkesexamen eller specialyrkesexamen
eller delar av nämnda examina är studier pä heltid, om den omfattning av studiema som man
kömmit överens om i den studerandes personliga kompetensutvecklingsplan är minst 4,5 kompetenspoäng per studiemänad.
Studier vars mäl är genomförande av utbildning enligt lagen om utbildning som handleder för
examensutbildning är heltidsstudier.
Andra studier än de som avses i 1—4 mom. är heltidsstudier, om omfattningen enligt undervisningsprogrammet är i genomsnitt minst 25 veckotimmar, eller 4,5 kompetenspoäng eller tre
studieveckor per studiemänad.
Studier enligt lagen om grundläggande utbildning som ordnas för vuxna är heltidsstudier, om
studiernas omfattning är minst 22 kurser per läsär.
Studier vid en utländsk läroanstalt är heltidsstudier, om läroanstalten har defmierat dem som
heltidsstudier. Högskolestudier kan betraktas som heltidsstudier ocksä om studiernas omfattning
motsvarar i genomsnitt minst fem studiepoäng per studiemänad. Andra studier kan betraktas som
heltidsstudier, om studiernas omfattning enligt läroplanen är i genomsnitt minst 25 veckotimmar.
Studiestöd beviljas dock inte för studier som heh och hället ordnas som distansstudier.
7c§
Antalet stödmänader per läsär
Studiestöd beviljas i Finland
2) för utbildning som handleder för examensutbildning, för yrkesinriktad grundexamen och för
gymnasieutbildning för tio mänader per läsär.
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11 a §
Rätt tili läromaterialstillägg
En studerande har rätt tili läromaterialstillägg när
1) den studerande avlägger studier enligt 4 § 3 mom. 1—3 eller 6 punkten eller deltar i utbildning enligt 4 a §,
Rätt tili läromaterialstillägg har dock inte en studerande som har rätt tili avgiftsfri utbildning
enligt 16 § i läropliktslagen.

Denna lag träder i kraft den
20 . Lagens 4 § 3 mom. 3 punkten, 5 a § 4 mom. och
7 c § 1 mom. 2 punkten träder dock i kraft först den 1 augusti 2022.
Pä gymnasiestudier som har inletts enligt de grunder för läroplanen för gymnasieutbildning
som gällde före den 1 augusti 2021 och pä betraktandet av utbildning som handleder för yrkesutbildning som heltidsstudier tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Lag
o m ändring av lagen om stöd for skolresor
1 enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om stöd för skolresor (48/1997) 1 § 1 mom., 2, 3, 4, 5 och 6 §, 7 § 1 mom. samt
8 och 14 §,
sädana de lyder. 1 § 1 mom. i lag 551/2018, 2 § i lagarna 53/2011 och 551/2018, 3 § i lagarna
346/2004, 592/2004 och 53/201 1. 4 § i lagarna 422/2015 och 386/2019, 5 § i lagarna 346/2004.
592/2004 och 422/2015.6 §i lag 346/2004. 7 § 1 mom. och 14 § i lag 1079/2012 samt 8 § i lag 53/
2011, som följer:
I §
Tillämpningsomräde
Denna lag innehäller bestämmelser om beviljande av stöd för kostnader som föranleds av den
dagliga skolresan mellan en studerandes bostad och läroanstalt da den studerande bedriver stu
dier inom den grundläggande utbildningen för vuxna, gymnasiestudier eller yrkesinriktade stu
dier. Detta stöd kai las stöd för skolresor.
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2§
Utbildning som berättigar tili stödför skolresor
Berättigad tili stöd för skolresor är en studerande som är bosatt i Finland och som studerar pä
heltid i Finland inom
1) sadan grundläggande utbildning för vuxna som avses i 46 § i lagen om grundläggande ut
bildning (628/1998).
2) utbildning som avses i lagen om utbildning som handleder för examensutbildning ( / ),
3) gymnasieutbildning eller utbildning som förbereder för gymnasieutbildning enligt gymnasielagen (714/2018).
4) i 5 § i lagen om yrkesutbildning (531/2017) avsedd utbildning som leder tili yrkesinriktad
grundexamen eller i 7 § i den lagen avsedd handledande utbildning,
5) i lagen om Räddningsinstitutet (607/2006) avsedd utbildning som leder tili yrkesexamen, el
ler
6) i lagen om Brottspäföljdsomrädets utbildningscentral (1316/2006) avsedd utbildning som
leder tili yrkesexamen.
Berättigad tili stöd för skolresor är dessutom en studerande som har rätt tili sadan avgiftsfri ut
bildning som avses i 16 § i läropliktslagen ( / ) och som studerar pä heltid i Finland i
1) gymnasieutbildning för vuxna enligt gymnasielagen,
2) utbildning som leder tili yrkesexamen enligt i 5 § i lagen om yrkesutbildning,
3) utbildning som avses i 7 a kap. i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) eller utbildning
som avses i 5 § 2 mom. i läropliktslagen, eller
4) utbildning i samiska och samisk kultur som räcker minst en termin och som avses i lagen om
Sameomrädets utbildningscentral (252/1998).
1 lagen om studiestöd (65/1994) föreskrivs om vilka studier som är heltidsstudier.
Berättigad tili stöd för skolresor är dock inte en studerande som deltar i utbildning som ordnas
som distans- eller privatundervisning eller som avgiftsbelagd service eller i läroavtalsutbildning.
3§
Förutsättningar för beviljande av stödför skolresor
För att stöd för skolresor ska beviljas förutsätts det att skolvägen är läng och att färdsättet är
lämpligt och da beaktas de regelbundna resekostnadema per kalendermänad, den studerandes
möjligheter att anlita kollektivtrafik samt huruvida studierna bedrivs i en följd.
Stöd för skolresor beviljas en studerande
1) vars skolväg i ena riktningen är minst 10 kilometer,
2) vars skolresekostnader överstiger 54 euro per mänad vid beviljande av stöd för hela mänaden eller 27 euro per mänad vid beviljande av stöd för en halv mänad, samt
3) som utnyttjar kollektivtrafik eller skolskjuts som utbildningsanordnaren ordnar, eller nägot
annat lämpligt eget färdsätt när förutsättningarna enligt 4 a § uppfylls.
En förutsättning för beviljande av stöd för skolresor är dessutom att den studerande per kalen
dermänad har minst tio dagar som berättigar tili stöd för skolresor.
Bestämmelserna i 2 mom. 1 och 2 punkten tillämpas inte vid beviljande av stöd för skolresor
tili en studerande som har rätt tili avgiftsfri utbildning enligt 16 § i läropliktslagen. En sadan stu-
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derande hevi Ijäs stöd för skolresor. om den studerandes skolväg i ena riktningen är minst sju kilometer.

När en studerande anlitar kollektivtrafik för sin skolresa. ersätts resekostnadema för det anlitade fardmedlet enligt den för den studerande billigaste biljettprodukten för en tid som motsvarar
en halv mänad eller en mänad.
När en studerande för sin skolresa anlitar kollektivtrafik som tillämpar ett biljett- och avgiftssystem som är gemensamt för de behöriga mvndigheter som avses i 181 § 1 lagen om transportservice (320/2017) bestäms resekostnadema. oberoende av vad som föreskrivs i 1 mom. i denna
paragraf och i 3 2 mom. 2 punkien 1 denna lag. enligt den sträcka som den studerande utnyttjar
denna transport. Resekostnadema bestäms dock enligt den för den studerande billigaste biljett
produkten för en tid som motsvarar en halv mänad eller en mänad, när den studerandes skolresa
eller enskilda färdsträcka är kortare än 10 kilometer.
När en studerande för sin skolresa använder sadan skolskjuts som utbildningsanordnaren ordnar. bestäms resekostnadema enligt den sträcka som den studerande utnyttjar denna transport.
Om skolvägen i ena riktningen bestär av tvä eller flera tardsträckor. kan resekostnadema räknas
ut se parat för varje sträcka.
När stöd för skolresor beviljas pa hasis av eget färdsätt i enlighet med 4 a §. bestäms resekostnaderna enligt sträckan rnellan den studerandes hem och läroanstalten. Resekostnadema beaktas
dock inte tili den del skolresan överstiger 100 kilometer i ena riktningen.
Bestämmelser om grunderna för beräkning av skolresekostnader som täststäils enligt skolresans längd som avses i 2—4 mom. uttardas genom torordning av undervisnings- och kulturministeriet. De mänatliga resekostnadema räknas ut enligt 21.5 dagar när det gäller stöd för hela
mänaden och enligt 1 1 dagar när det gäller stöd för en halv mänad.
Kostnadsersättning för fristäende tardsträckor som understiger fem kilometer betalas inte separat. Resekostnadema för färdsträckorna ersätts dock. om den i 3 § 2 mom. 1 punkten eller
4 mom. avsedda skolvägen i ena riktningen omtättar fristäende tardsträckor som understiger fem
kilometer och dessa tillsammans utgör minst fem kilometer.
5 §
Beloppet av stödet för skolresor och den studerandes hetalningsandel
I form av stöd för skolresor ersätts som stöd för en hei mänad den del av skolresekostnaderna
som överstiger 43 euro per kalendermänad och som stöd för en halv mänad den del av skolre
sekostnaderna som överstiger 21.50 euro per kalendermänad. Av de kalkylerade skolresekostna
derna betalar den studerande per mänad högst 43 euro i fräga om stöd för en hei mänad och högst
21.50 euro i fräga om stöd för en halv mänad (studerandes hetalningsandel). om inte nägot annat
följer av 4 § eller 3 mom. i denna paragraf.
När en studerande använder tiera än ett färdsätt för sin skolresa. dras den studerandes betalningsandel av frän resekostnadema för kollektivtrafik. Finns inte resekostnader för koilektivtra-
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fik, dras den studerandes betalningsandel av frän de kostnader som orsakas av transport som utbildningsanordnaren bar ordnat.
Stödet är 70 procent av stödet enligt 1 mom., om stödet beviljas pä hasis av eget fardsätt i enlighet med 4 a § eller om resekostnadema förorsakas av flera i 4 § 6 mom. avsedda fristäende
tardsträckor som tillsammans utgör minst fem kilometer.
Bestämmelsema i 1—3 mom. tillämpas inte vid beviljande av stöd för skolresor tili studerande
som bar rätt tili avgiftsfri utbildning enligt 16 § i läropliktslagen.
För studerande som bar rätt tili avgiftsfri utbildning enligt 16 § i läropliktslagen ersätts som
skolresestöd de pä det sätt som föreskrivs i 4 § fastställda kostnadema för skolresan. Om stöd
dock beviljas enligt 4 a § i denna lag pä hasis av eget färdsätt, är stödet 70 procent av det stöd som
fastställs pä grundval av den förordning av undervisnings- och kulturministeriet som avses i 4 §
5 mom.
6§
Ansökan
Stöd för skolresor söks hos Folkpensionsanstalten. Ansökan lämnas tili Folkpensionsanstalten. Ansökan kan ocksä lämnas tili ifrägavarande läroanstalt för att sändas tili Folkpensionsan
stalten.
7§
Beviljande och utbetalning
Stöd för skolresor beviljas av Folkpensionsanstalten. En kalendermänad berättigar tili stöd för
skolresor för en hei mänad, om den omfattar minst 15 dagar som berättigar tili stöd för skolresor.
En kalendermänad berättigar tili stöd för skolresor för en halv mänad, om den omfattar minst 10
dagar som berättigar tili stöd för skolresor.

8§
Justering och avbrytande
Stödet för skolresor justeras eller dras in om det i den studerandes förhällanden bar skett en förändring som inverkar pä rätten att fä stöd för skolresor eller pä stödbeloppet.
Om det fmns grundad anledning att anta att det finns fog för att dra in stödet för skolresor eller
minska dess belopp, kan utbetalningen av stödet avbrytas interimistiskt eller beloppet minskas
tills ärendet bar avgjorts genom ett lagakraftvunnet avgörande. Om den studerande inte lämnar en
utredning som begärts, kan ärendet avgöras genom ett slutligt beslut som baserar sig pä de utredningar som Folkpensionsanstalten bar tili sitt förfogande. I ett interimistiskt beslut fär ändring
inte sökas separat.
Utbetalningen av stöd för skolresor kan avbrytas ocksä pä den studerandes begäran.
När den studerande utexamineras, avbryter studiema eller det sker nägon annan förändring i
den studerandes förhällanden som inverkar pä stödet, justeras rätten tili stöd för skolresor mänat-
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ligen eller dras in med beaktande av bestämmelserna i 7 § 1 moni. om det an tai dagar som berättigar tili stödet.
14 §
Han visn ings h es täm m e Is e
Om inte nagot annat föreskrivs i denna lag. ska i fraga om ärenden som gäller stöd för skolresor iakttas vad som i lagen om studiestöd föreskrivs om verkställighet. aterkrav ooh preskription
av fordringar. självrättelse. undanröjande av beslut. rättelse av sakfel. erhällande och användning
samt utlämnande av uppgifter. utmätnings- och överföringsförbud samt finansiering.

Denna lag träder i kraft den
20 . Lagens 2 § 1 moni. 2 punkien träder dock i kraft
först den 1 augusti 2022 och 6 § först den 1 augusti 2023.

Lag
om ändring av 20 § i lagen om studentexamen
I enlighet med riksdagens beslut
fogas tili 20 § i lagen om studentexamen (502/2019) nya 4 och 5 moni. som följer:
20 §

Avgifter som tas ut för studentexamen

Av examinander som har rätt tili sadan avgiftsfri utbildning som avses i 16 § i läropliktslagen
( / ) fär avgifter inte tas ut för deltagande i de fem första proven. och inte heller för omtagning
av ovan avsedda underkända prov. En avgift fär dock tas ut för omtagning av ett underkänt prov,
om provet betraktas som underkänt med stöd av 14 eller 15 §.
Om examinanden anmäler sig för att delta i tiera prov under ett och samma examenstilitalle
och antalet prov är sadant alla proven inte är avgiftsfria pä det sätt som föreskrivs i 4 moni., ska
examinanden i samband med anmälan väljä vilket eller vilka prov hän eller hon vill avläuua avgiftsfritt.

Denna lag träder i kraft den

20
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Lag
om ändring av 1 och 9 § i lagen om elev- och studerandevärd
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om elev- och studerandevärd (1287/2013) 1 och 9 §, sädana de ly der delvis ändrade i lag 886/2017, som följer:
1 §
Lagens tillämpningsomräde
Denna lag tillämpas pä
1) utbildning som avses i lagen om grundläggande utbildning (628/1998),
2) utbildning som avses i gymnasielagen (714/2018),
3) utbildning för grundexamen och utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv
enligt lagen om yrkesutbildning (531/2017),
4) utbildning som avses i lagen om utbildning som handleder för examensutbildning ( / ),
5) utbildning som avses i 7 a kap. i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) och utbildning
som avses i 5 § 2 mom. i läropliktslagen ( / ).
Denna lag tillämpas inte pä
1) morgon- och eftermiddagsverksamhet som avses i lagen om grundläggande utbildning,
2) elever som avses i 46 § 2 mom. i lagen om grundläggande utbildning,
3) studerande som avses i 20 § 2 mom. 2 punkten i gymnasielagen och inte heller pä studerande som genomför gymnasiestudier enligt läroplanen för gymnasieutbildning för vuxna.
Med avvikelse frän vad som föreskrivs i 2 mom. tillämpas denna lag pä läropliktiga enligt lä
ropliktslagen som genomför gymnasiestudier enligt läroplanen för gymnasieutbildning för vux
na. Därtill tillämpas lagen pä läropliktiga som studerar i sadan utbildning för yrkesexamen som
avses i 5 § 3 mom. i lagen om yrkesutbildning.
Bestämmelsema om studerande, utbildningsanordnare och läroanstalter i denna lag gäller även
elever, utbildningsanordnare och skolor enligt lagen om grundläggande utbildning.
9§
Ansvarför anordnandet
Utbildningsanordnaren svarar för att elevhälsoplanen i enlighet med en läroplan eller den elevhälsoplan som grundar sig pä utbildningsanordnärens beslut enligt 99 § 1 mom. i lagen om yrkes
utbildning genomförs. Utbildningsanordnaren ska anordna elevhälsan i s am arbete med de myndigheter inom undervisningsväsendet och social- och hälsovärdsväsendet som ansvarar för elevhälsotjänsterna sä att elevhälsan bildar en fungerande och sammanhängande helhet.
Den kommun där läroanstalten är belägen svarar för att de studerande vid läroanstalter som ger
förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, yrkesutbildning och ut
bildning som avses i 1 § 1 mom. 5 punkten i kommunen har tillgäng tili elevhälsans psykolog- och
kuratorstjänster, oberoende av de studerandes hemvist. Den kommun där läroanstalten är belägen
är skyldig att ordna psykolog- och kuratorstjänster för de studerande ocksä när utbildningsanord-
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naren är privat eller statlig. om inte utbildningsanordnaren tillhandahäller tjänsterna helt eller delx is i egen regi och pä egen bekostnad. Den kommun där läroanstalten är belägen k an ge utbild
ningsanordnaren stöd för att ordna tjänsterna. En utbildningsanordnare i utlandet ska ordna psykolog- och kuratorstjänster för sinä studerande.
Den kommun där läroanstalten är belägen svarar för tillhandahällandet av skol- och studerandehälsovärd sä som föreskrivs i hälso- och sjukvärdslagen.
En studerande har rätt att avgiftsfritt ani itä sadan elevhälsa som hän eller hon behöver för att
kunna delta i undervisningen eller utbildningen. Studerandehälsoxärden är avgiftsfri för de stu
derande med undantag för sjukvärdstjänster för studerande över 18 är.
Denna lag träder 1 kraft den
20 . Bestämmelserna i 1 § 1 mom. 4 punkien träder dock
i kraft först den 1 augusti 2022.
Pä utbildning som handleder för yrkesutbildning tillämpas fram tili den 31 juli 2022 de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande.

Lag
om ändring av 39 § i lagen o m Europeiska skolan i Helsingfors
I enlighet med riksdagens beslut
änciras i lagen om Europeiska skolan i Helsingfors (1463/2007) 39 § 1 mom. som följer:
39 §
Fullgörande av läroplikten
Barn som är läropliktiga i Finland anses fullgöra sin läroplikt om de studerar i den skola som
ax ses i denna lag.

Denna lag träder i kraft den

20
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Lag
om ändring av 3 oeh 7 § i lagen om Sameomrädets utbildningscentral
Enligt riksdagens beslut
ändras i lagen om Sameomrädets utbildningscentral (252/2010) 3 och 7 §, sädana de lyder i lag
538/2017, somföljer:
3§
Yrkes utbildning
Pä den yrkesutbildning som ordnas vid utbildningscentralen tillämpas lagen om yrkesutbildning (531/2017) och läropliktslagen ( / ), om inte annat följer av denna lag.
7§
Rättigheter och skyldigheter för dem som studerar samiska och samisk kultur
Pä antagning av studerande för studier i samiska och samisk kultur tillämpas 38 § 1 mom. och
39 § i lagen om yrkesutbildning.
Vid undervisningen i samiska och samisk kultur tillämpas bestämmelsema om den studerandes rätt tili en trygg studiemiljö i 80 § i lagen om yrkesutbildning. Den ordningsstadga eller andra
ordningsbestämmelser som avses i den paragrafens 4 och 5 mom. är gemensamma för de stude
rande som deltar i den utbildning som avses i 3 § och den undervisning som avses i 4 § i denna lag.
Pä studerande som fullgör s in läroplikt tillämpas vad som i 85—92 § i lagen om yrkesutbild
ning föreskrivs om disciplinära ätgärder och förfaranden i samband med dem samt om begäran
om omprövning av beslut som gäller disciplinära ätgärder. Bestämmelser om rättigheterna och
skyldigheterna för studerande som fullgör s in läroplikt finns även i läropliktslagen.

Denna lag träder i kraft den

20

Lag
om ändring av 12 § i lagen om smäbarnspedagogik
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om smäbarnspedagogik (540/2018) 12 §, sädan den lyder i lag 1395/2019, som
följer:
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12*

Rätten tili smäbarnspedagogik
Kommunen ska. utöver vad som föreskrivs i 5 §. se tili att barnet Innan den läroplikt som avses
1 2 * i läropliktslagen ( / ) uppkommer fär delta i sadan smäbarnspedagogik som avses i 1 *
2 mom. 1 eller 2 punkten i denna lag etter utgängen av den tid för vilken moderskaps- och föräldrapenning eller partiel 1 föräldrapenning enligt sjukförsäkringslagen fär betalas. Smäbarnspe
dagogik ska doek inte ordnas för barnet under den tid för vilken i 9 kap. 7 * 1 mom. i sjukförsäk
ringslagen avsedd faderskapspenning utanför moderskaps- och föräldrapenningsperioden fär be
talas.
När barnet deltar i sädan förskoleunderx isning. annan verksamhet genom vilken mälen för förskoleundervisningen uppnäs eller grundläggande utbildning som avses i lagen om grundläggande utbildning innan det nätt den läropliktsälder som avses i läropliktslagen. ordnas kompletterande smäbarnspedagogik.

Denna lag träder i kraft den

20

Lag
om ändring av 1 § i lagen om torvaltning av utbildning som ordnas av staten och privata
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om torvaltning av utbildning som ordnas av staten och privata (634/1998) 1 *
1 mom.. sädant det lvder i lag 541/2017, som följer:
1

*

Tillämpningsomräde
Denna lag tillämpas pä utbildning som ordnas av staten och en registrerad sammanslutning el
ler stiftelse och som det föreskrivs om i
1) lagen om grundläggande utbildning (628/1998).
2) gymnasielagen (714/2018).
3) lagen om yrkesutbildning (531 /2017).
4) lagen om utbildning som handleder för examensutbildning ( / ).
5) lagen om fritt bildningsarbete (632/1998),
6) lagen om grundläggande konstundervisning (633/1998).

71

Riksdagens svar RSv 218/2020 rd

Denna lag träder i kraft den

20

Lag
om ändring av 1 § i lagen om en referensram for examina och övriga samlade kompetenser
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om en referensram för examina och övriga samlade kompetenser (93/2017) 1 §
1 mom.. sadant det lyder i lag 542/2017, som följer:
1 §
Lagens tillämpningsomräde
Denna lag tillämpas pä de examina och pä de lärokurser för den grundläggande utbildningen
och gymnasiet som det föreskrivs om i följande lagar och i förordningar som utfardats med stöd
av dem:
1) lagen om grundläggande utbildning (628/1998),
2) gvmnasielagen (714/2018),
3) lagen om yrkesutbildning (531/2017).
4) lagen om utbildning som handleder för examensutbildning ( / ).
5) vrkeshögskolelagen (932/2014).
6) universitetslagen (558/2009),
7) lagen om Försvarshögskolan (1121/2008),
8) lagen om Brottspäföljdsomrädets utbildningscentral (1316/2006),
9) lagen om Polisyrkeshögskolan (1164/2013),
10) lagen om Räddningsinstitutet (607/2006).

Denna lag träder i kraft den

20
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Lag
om ändring av 2 och 6 § i lagen om Nationella centret tör utbildningsutvärdering
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om Nationella centret för utbildningsutvärdering (1295/2013) 2 § 1 mom.
2 punkten underpunkt a samt 6 § 1 mom. 3 och 5 punkien, av de m 6 § 1 mom. 3 och 5 punkien sädana de lyder i lag 114/2020, som följer:
-

§

Uppgifter
Utvärderingscentret har tili uppgift att
2) i enlighet med den utvärderingsplan som avses i 5 §
a) ge no m föra en sadan utvärdering av inlärningsresultaten som gäller uppnäendet av mälen för
den timfördelning och de grunder för läroplanen som avses i 14 § i lagen om grundläggande utbildning (628/1998) och för gymnasiets lärokurs som avses i 11 § och uppnäendet av mälen för de
grunder för läroplanen som avses i 12 § 1 mom. i gymnasielagen (714/2018),

6§
Rätt att fä och lagra sekretessbelagda personuppgifter
Utvärderingscentret har trots sekretessbestämmelserna rätt att av de m som ordnar smäbarnspedagogik, serviceproducenter inom smäbarnspedagogiken, dem som ordnar undervisning och utbildning samt Utbildningsstyrelsen avgiftsfritt fä andra personuppgifter som är nödvändiga för
utförandet av utvärderingsuppgifter än de som gäller studerande vid högskolor och som föreskrivs i 2 § 1 och 2 punkten, när de gäller
3) resultaten av bedömningen av elevers eller studerandes inläming eller kunnantie enligt 22 §
i lagen om grundläggande utbildning, 53 § i lagen om yrkesutbildning, 37 § i gymnasielagen, 15 §
i lagen om utbildning som handleder för examensutbildning ( / ) och 8 § i lagen om grundläg
gande konstundervisning,
5) erhällande av stöd enligt lagen om smäbarnspedagogik (540/2018), lagen om grundläggan
de utbildning, gymnasielagen. lagen om yrkesutbildning och lagen om utbildning som handleder
för examensutbildning och om ordnande av stödet, samt

Denna lag träder i kraft den

20
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Lag
om ändring av 11 § i ungdomslagen
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i ungdomslagen (1285/2016) 11 § 2—4 mom. som följer:
H §
Utlämnande av uppgifter för uppsökande ungdomsarbete

Oberoende av bestämmelserna om sekretess ska en ung persons identifierings- och kontaktuppgifter med tanke pä det uppsökande ungdomsarbetet lämnas ut tili den unges hemkommun enligt följande:
1) utbi 1 dningsanordnare ska lämna ut uppgifter om andra unga än läropliktiga unga. som avbryter studiema inom yrkesutbildning, gymnasieutbildning eller utbildning som handleder för examensutbildning,
2) försvarsmakten och civiltj änstcentralen ska lämna ut uppgifter om unga som befrias frän sin
vämplikts- eller civiltjänstgöring för att de inte är tjänstdugliga eller som avbryter sin tjänstgöring.
Om en utbildningsanordnare, försvarsmakten eller civiltjänstcentralen med stöd av tillgänglig
Information och med beaktande av en i 2 mom. avsedd ung persons situation och stödbehov som
helhet bedömer att den unge inte är i behov av i 10 § avsedda tjänster och övrigt stöd, behöver
denna aktör inte lämna ut uppgifter om den unge.
Oberoende av bestämmelserna om sekretess fär en ung persons identifierings- och kontaktuppgifter med tanke pä det uppsökande ungdomsarbetet lämnas ut tili den unges hemkommun enligt
följande:
1) utbildningsanordnare fär lämna ut uppgifter om unga som har avslutat sin grundläggande ut
bildning men inte har placerat sig i utbildning efter den grundläggande utbildningen,
2) utbildningsanordnare fär lämna ut uppgifter om läropliktiga unga som avbryter sin yrkesut
bildning, gymnasieutbildning eller utbildning som handleder för examensutbildning,
3) ocksä andra myndigheter än de som nämns ovan i denna paragraf och Folkpensionsanstalten fär lämna ut uppgifter om en ung person, om myndigheten eller Folkpensionsanstalten med
stöd av Information som den fätt i sitt uppdrag samt med beaktande av den unges situation och
stödbehov som helhet bedömer att den unge är i behov av tjänster och annat stöd utan dröjsmäl.

Denna lag träder i kraft den

20
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Lag
om ändring av 109 § i beredskapslagen
1 enlighet med riksdagens beslut
ärtdras i beredskapslagen (1552/2011) 109 § 1 moni. som följer
109 §
Undervisning och utbildning
Under undantagsförhäl 1 anden som avses i 3 § 1, 2, 4 och 5 punkien kan undervisnings- och kulturministeriet för högst tre mänader at gängen bestämma alt undervisningsverksamhet och annan
verksamhet som avses i lagen om grundläggande utbildning (628/1998). gymnasielagen (714/
2018), lagen om Europeiska skolan i Helsingfors (1463/2007), lagen om yrkesutbildning (531/
2017), lagen om utbildning som handleder för examensutbildning ( / ), lagen om fritt bildningsarbete (632/1998), lagen om grundläggande konstundervisning (633/1998), yrkeshögskolelagen (932/2014) och universitetslagen (558/2009) ska avbrytas eller flyttas tili annan o rt, om det
är nödvändigt pä grund av förflyttning av befolkning eller vistelsebegränsningar eller begränsningar i rörelsefriheten eller annars för skyddande av befolkningen. Om befolkningen pä ett visst
omräde förflyttas annanstans med stöd av 121 §, kan det genom förordning av statsrädet föreskrivas att förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen för de förflyttade eleverna
tillfalligt ska ordnas av den kommun tili vilken en elev har förflyttats, i stället för av den kommun
där eleven är bosatt.

Denna lag träder i kraft den

20

Lag
om ändring av lagen om statsandel för koin m uria I basservice
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009) 1 § 1 mom. 32 punkien. 2 §
1 mom. 4 punkien och 3 mom., 4 § 1 mom. 10 punkien, 37 § 1 mom., 38 § 4 mom., 58 § 2 mom.
3 punkien samt 59 § 1 mom. 2 punkten och 2 mom. 1 punkten,
av dem 1 § 1 mom. 32 punkten sadan den lyder i lag 1376/2019, 4 § 1 mom. 10 punkten och
38 § 4 mom. sädana de lyder i lag 676/2014 samt 58 § 2 mom. 3 punkten och 59 § 1 mom. 2 punk
ten och 2 mom. 1 punkten sädana de lyder i lag 1508/2016, samt
fogas tili 1 § 1 mom., sädant det lyder i lag 1376/2019, en ny 33 punkt som följer:
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1 §
Tillämpningsomräde
Denna lag tillämpas pä statsandel som beviljas för driftskostnader i fräga om sädana uppgifter
för kommunema (statsandelsaliggan.de) om vilka det föreskrivs i
32) lagen om elev- och studerandevärd (1287/2013),
33) läropliktslagen ( / ).

-

§

Undantagfrän tillämpningsomrädet
Med stöd av denna lag beviljas statsandel inte för driftskostnader som föranleds av
4) grundläggande utbildning för vuxna enligt 46 § i lagen om grundläggande utbildning,
Lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet innehäller bestämmelser om
finansiering som utöver äldersklassbaserad statsandel beviljas för driftskostnaderna för undervisning som grundar sig pä förlängd läroplikt enligt 2 § 3 mom. i läropliktslagen samt för grundläg
gande utbildning som ordnas i intemat och i skolhem.

4§
Definitioner
I denna lag avses nedan med
10) läropliktig elev som fullgör sin läroplikt pä det sätt som föreskrivs i 3 § 1 och 2 mom. i lä
ropliktslagen.

37 §
Skyldighet att betala hemkommunsersättning
Om förskoleundervisning och grundläggande utbildning enligt 26 § 1 mom. i lagen om grund
läggande utbildning vid utgängen av äret före det är som föregätt finansäret ordnas av nägon an
nan än elevens hemkommun, är elevens hemkommun skyldig att betala kommunen i fräga eller
den utbildningsanordnare av annat slag som avses i 1 § 2 mom. i denna lag hemkommunsersätt
ning enligt 38—41 §. Kommunen är inte skyldig att betala hemkommunsersättning för elever
som är under 6 är och fullgör förlängd läroplikt enligt 2 § 3 mom. i läropliktslagen.
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38 §
Bestämmande av hemkommunsersättning

Hemkommunsersättningen bestäms för 16-äriga läropliktiga som genomgär sadan grundläggande utbildning som avses i 26 § 1 moni. i lagen om grundläggande utbildning enligt hemkommunsersättningsgrunden för 13—15-äringar.

58 §
Justering av kostnadsfördelningen

Vid justeringen av kostnadsfördelningen mellan State n och kommunema j usteras pä riksnivä
som en helhet de grundpriser som ligger tili grund för de kalkylerade kostnaderna enligt 6—13 §.
Dessutom justeras följande fmansiering om vilken det föreskrivs i 11 och 29 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet:
3) fmansiering av grundläggande utbildning för vuxna enligt 46 § 2 mom. i lagen om grund
läggande utbildning,

59 §
Driftskostnader som ska beaktas när kostnadsfördelningen justeras
När kostnadsfördelningen justeras beaktas kommunernas, samkommunernas och andra utbildningsanordnamas driftskostnader för statsandelsäligganden enligt 1 § som ligger tili grund för
statsandel och driftskostnaderna för ordnande av följande uppgifter som finansieras med stöd av
lagen om fmansiering av undervisnings- och kulturverksamhet:
2) ordnande av undervisning för elever som omfattas av förlängd läroplikt enligt 2 § 3 mom. i
läropiiktslagen. och
När kostnadsfördelningen justeras beaktas dock inte driftskostnaderna för följande uppgifter:
1) grundläggande utbildning för vuxna enligt 46 § i lagen om grundläggande utbildning, med
undantag för undervisning som avses i 46 § 2 mom. i den lagen,

Denna lag träder i kraft den

20
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Lag
om ändring av 3 § i lagen om tillhandahallande av digitala tjänster
[ enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om tillhandahallande av digitala tjänster (306/2019) 3 § 3 mom. 2 punkten som
följer:
3 §
Lagens tillämpningsomräde

Denna lag tillämpas inte
2) vid smäbamspedagogik som avses i lagen om smäbamspedagogik (540/2018) eller vid undervisning som avses i lagen om grundläggande utbildning (628/1998), gymnasielagen (714/
2018), lagen om yrkesutbildning (531/2017), lagen om utbildning som handleder för examensutbildning( / ). lagen om fritt bildningsarbete (632/1998). universitetslagen eller vrkeshögskolelagen, när en webbplats eller mobilapplikation kommer tili i samband med smäbarnspedagogiken eller undervisningen och används i en avgränsad grupp under en viss tid,

Denna lag träder i kraft den

20

Lag
om ändring av lagen om unga arbetstagare
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om unga arbetstagare (998/1993) 2 § 1 mom., 4 § 2 mom., 9 § 2 mom. och 12 §,
av dem 4 § 2 mom. sädant det lyder i lag 408/1996, samt
fogas tili 7 §, sadan den lyder delvis ändrad i lag 408/1996, ett nytt 5 mom. som följer:
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2§
Anställande
Den som har fyllt 15 är och vars grundläggande utbildning bar avslutats pä det sätt som föreskrivs i 26 § 1 mom. i lagen om grundläggande utbildning fär anställas i arbete.

4§
Ordinarie arbetstid

Arbetstiden för den som är skyldig att fullgöra den i lagen om grundläggande utbildning avsedda lärokursen för den grundläggande utbildningen fär under pägäende skolarbete uppgä tili
högst sju timmar per dag under skolans lovdagar och tili högst tvä timmar per dag under skolans
arbetsdagar. Skoltiden och arbetstiden sammanlagt fär dock inte överstiga ätta timmar och veckoarbetstiden inte 12 timmar.

7§
Förläggning av arbetstiden

Arbetstiden för en arbetstagare som genomgär sadan i 4 § i läropliktslagen ( / ) avsedd ut
bildning efter den grundläggande utbildningen som hör tili läroplikten ska förläggas sä att arbets
tiden inte utgör nägot hinder för deltagande i utbildning enligt läroplanen eller nägon annan pian.
Arbetstagaren ska i god tid underrätta arbetsgivaren om när det är nödvändigt att hän eller hon
närvarar i studierna. Arbetstagaren har rätt att vägra ta emot arbetsskift som utgör ett hinder för
deltagande i undervisningen.
9§
Säkerheten i arbetet och hälsoaspekter

Unga fär anlitas endast för att utföra sädant arbete som inte toranleder särskiid risk för olyckor
eller hälsofara eller är tili skada för den unga arbetstagaren själv eller nägon annan pä det sätt som
föreskrivs i 1 mom. Närmare bestämmelser om arbeten som är särskilt skadliga eller farliga för
unga arbetstagare och förutsättningama för utförande av sädana arbeten i anknytning tili utbild
ningen samt om anmälningsplikten tili arbetarskyddsmyndigheten i fräga om anlitande av unga
för sädant arbete och skyldigheten att underrätta den ungas värdnadshavare om saken fär utfärdas
genom förordning av statsrädet.
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12 §
Utredning om äldern och fullgörandet av den grundläggande utbildningens lärokurs
Innan en person som är yngre än 18 är anställs s ka det flnnas tillförlitlig utredning om personens älder samt om huruvida personen har avslutat den grundläggande utbildningen pä det sätt
som föreskrivs i 26 § 1 mom. i lagen om grundläggande utbildning.

Denna lag träder i kraft den
20
Statsrädets förordning om arbeten som är särskilt skadliga och farliga för unga arbetstagare
(475/2006) förblir i kraft även tili den del förordningen utfärdats med stöd av det 9 § 2 mom. som
har ändrats genom denna lag.

Lag
om ändring av 4 kap. 4 § i arbetsavtalslagen
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i arbetsavtalslagen (55/2001) 4 kap. 4 § 1 mom., sädant det ly der i lag 533/2006, som
följer:

4 kap.

Familjeledighet
4§
Partiell värdledighet
En arbetstagare som har värit anställd hos samma arbetsgivare sammanlagt minst sex mänader
under de senaste 12 mänadema kan fä partiell värdledighet för att värda sitt barn eller nägot annat
barn som varaktigt bor i hans eller hennes hushäll tili utgängen av det andra läsäret för bamets
grundläggande utbildning. Om barnet omfattas av förlängd läroplikt enligt 2 § 3 mom. i läropliktslagen ( / ), fär partiell värdledighet tas ut tili utgängen av barnets tredje läsär. En förälder
tili ett handikappat eller längtidssjukt barn som är i behov av särskild värd och omsorg kan fä par
tiell värdledighet tili dess barnet fyller 18 är. Bamets bäda föräldrar eller värdnadshavare fär hälla
partiell värdledighet under samma kalenderperiod men inte samtidigt. Arbetstagaren ska göra
framställning om partiell värdledighet tili arbetsgivaren senast tvä mänader före ledighetens början.
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Denna lag träder i kraft den

20

Lag
om ändring av 1 kap. 7 § oeh 5 kap. 5 § i lagen om sjöarbetsavtal
1 enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om sjöarbetsavtal (756/2011) 1 kap. 7 § 1 mom. och 5 kap. 5 § 1 moni., av dem
1 kap. 7 § 1 mom. sädant det lyder i lag 250/2019, som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser
7§
Omyndigs arbetsavtal
Den som är minst 16 är gammal och vars grundläggande utbildning enligt 26 § 1 mom. i lagen
om grundläggande utbildning (628/1998) har avslutats när arbetet inleds kan anställas för att utföra sädant arbete som avses i denna lag. Pä den som fullgör sin läroplikt efter den grundläggande
utbildningen tillämpas dessutom vad som föreskrivs i 7 § 5 mom. i lagen om unga arbetstagare
(998/1993).

5 kap.

Familjeledighet
5 §
Partiell värdledighet
En arbetstagare som har värit anställd hos samma arbetsgivare sammanlagt minst sex mänader
under de senaste 12 mänadema kan fä partiell värdledighet för att värda sitt bam eller nägot annat
barn som varaktigt bor i hans eller hennes hushäll tili utgängen av det andra läsäret för barnets
grundläggande utbildning. Om barnet omfattas av förlängd läroplikt enligt 2 § 3 mom. i läropliktslagen ( / ), fär partiell värdledighet dock tas ut tili utgängen av barnets tredje läsär. En för-
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älder tili ett handikappat eller längtidssjukt bam som är i behov av särskild värd och omsorg kan
fä partiell värdledighet tili dess bamet fyller 18 är. Bamets bäda föräldrar eller värdnadshavare fär
halla partiell värdledighet under samma kalenderperiod men inte samtidigt. Arbetstagaren ska
göra framställning om partiell värdledighet tili arbetsgivaren senast tvä mänader före ledighetens
början.

Denna lag träder i kraft den

20

Lag
om ändring av 20 § i lagen om främjande av integration
1 enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om främjande av integration (1386/2010) 20 § 1 mom. som följer:
20 §
Integrationsutbildning
Som integrationsutbildning för invandrare vars läroplikt har upphört ordnas undervisning i finska eller svenska och vid behov läs- och skrivundervisning samt annan undervisning som främjar
tillträde tili arbetslivet och vidareutbildning samt färdigheter i samhällsliv, kultur och livskompetens. I integrationsutbildningen kan även ingä identifiering av tidigare inhämtad kompetens och
erkännande av examen samt yrkesplanering och yrkesvägledning.

Denna lag träder i kraft den

20
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Lag
<>m ändring av lagen om utkomstskydd for arbetslösa
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 2 kap. 10 § 2 mom., 3 kap. 1 §
1 mom. och 7 kap. 2 § 2 mom. 4 punkten,
sädana de lyder, 2 kap. 10 § 2 mom. i lagarna 1001/2012, 906/2017 och 552/2018. 3 kap. 1 §
1 mom. i lag 1418/2019 och 7 kap. 2 § 2 mom. 4 punkten i lag 1267/2018. som följer:

2 kap.

Allmänna arbetskraftspolitiska förutsättningar för erhallande av förmaner
10 §
Studier

Som heltidsstudier betraktas
1) studier där mälsättningen är att avlägga yrkeshögskoleexamen, högre yrkeshögskoleexamen eller lägre eller högre högskoleexamen vid universitet,
2) sädana studier enligt lagen om yrkesutbildning som syftar tili avläggande av en yrkesinriktad grundexamen eller en del av en sadan examen, eller tili genomförande av utbildning som
handleder för arbete och ett självständigt liv,
3) gymnasiestudier när deras omfattning enligt lärokursen är sammanlagt minst 150 studiepoäng; gymnasiestudier som ordnas i internat betraktas dock alltid som heltidsstudier,
4) studier som syftar tili genomförande av utbildning enligt lagen om utbildning som handle
der för examensutbildning ( / ),
5) andra studier som ger yrkesfärdigheter än de som avses i 1—4 punkten och vars omfattning
enligt studieplanen i genomsnitt är minst fem studiepoäng, tre studieveckor eller 4,5 kompetenspoäng per studiemänad,
6) studier i grundläggande utbildning för vuxna enligt 46 § i lagen om grundläggande utbild
ning (628/1998) vars omfattning är minst 22 kurser per läsär,
7) andra studier än de som avses i 1—6 punkten och vars omfattning enligt undervisningsprogrammet är i genomsnitt minst 25 veckotimmar.
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3 kap.

Allmänna begränsningar för erhällande av förmaner
1 §
Allmänna begränsningar
Arbetslöshetsförmäner hevi Ijäs inte en arbetssökande som inte bar fyllt 18 är. Arbetslöshetsförmäner kan doek hevi Ijäs en arbetssökande som fyllt 17 är och som bar fullgjort sin läroplikt
eller som bar avbrutit fullgörandet av sin läroplikt pä det sätt som anges i 7 § i läropliktslagen
( / ). Arbetslöshetsförmäner beviljas en arbetssökande som är född före 1965 högst tili utgängen av den kalendermänad under vilken den arbetssökande fyller 65 är. En arbetssökande som är
född 1965 eller därefter beviljas arbetslöshetsförmän högst tili utgängen av den kalendermänad
under vilken den arbetssökande uppnär den lägsta älder för älderspension som avses i 11 § i lagen
om pension för arbetstagare (395/2006).

7 kap.

Allmänna bestämmelser om arbetsmarknadsstöd
2§
Väntetiden för arbetsmarknadsstöd

Väntetid tillämpas inte om
4) personen pä grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte bar förutsättningar att avlägga en yrkesinriktad examen och hän eller hon bar fullföljt en utbildning som handleder för arbete
och ett självständigt liv enligt 7 § 3 mom. i lagen om yrkesutbildning eller nätt de mäl som avtalats i hans eller hennes personliga utvecklingsplan för kunnandet.

Denna lag träder i kraft den
20 .
Pä utbildning som handleder för yrkesutbildning tillämpas de bestämmelser enligt vilka sädan
utbildning betraktas som heltidsstudier som gällde vid ikraftträdandet av denna lag.
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Lag
om iindring av 12 a § i lagen om finansiering av arbetslöshetslormäner
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmäner (555/1998) 12 a § 1 mom. 1 punkien,
sadan den lyder i lag 1653/2015, som följer:
12 a §
Begränsningar av premiebetalningsskyldigheten
Arbetslöshetsförsäkringspremie betalas inte
1) för tiden före kalendermänaden efter den under vilken arbetstagaren fyller 18 är,

Denna lag träder i kraft den

20

Lag
om ändring av 24 och 52 a § i barnskyddslagen
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i barnskyddslagen (417/2007) 24 § 2 mom. och 52 a §, av dem 52 a § sadan den lyder i
lag 542/2019. som följer:
24 §
Ansvar för tryggandet av barnets bästa

Det organ som ansvarar för socialvärden ska vara representerat vid förundersökning och domstolshandläggning av en straffbar gärning som ett barn uppges ha begätt samt vid handläggning
av ett ärende som gäller avstängning av ett läropliktigt barn frän en skola eller läroanstalt i det or
gan som ansvarar för undervisningsväsendet eller i ett organ hos en i 4 § i läropliktslagen ( / )
avsedd utbildningsanordnare, om detta inte bedöms som uppenbart obehövligt av det organ som
ansvarar för socialvärden. Det organ som ansvarar för socialvärden ska vid behov hänvisa barnet
tili medling enligt lagen om medling vid brott och i vissa tvister (1015/2005).
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52 a §
Kulturella rättigheter under tidenför värd utom hemmet
Bamet har rätt tili smäbamspedagogik och undervisning under tiden för värd utom hemmet i
enlighet med vad som föreskrivs i lagen om smäbamspedagogik (540/2018), lagen om grundläggande utbildning (628/1998) och läropliktslagen ( / ). I bamets klientplan ska det antecknas
hur smäbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen, utbildningen enligt läropliktslagen
eller den övriga undervisningen ordnas under tiden för värd utom hemmet.
Den socialarbetare som ansvarar för bamets angelägenheter eller nägon annan anställd inom
bamskyddet ska samarbeta med anordnaren av smäbamspedagogik, grundläggande utbildning el
ler övrig undervisning eller utbildning under beredningen av placeringen av bamet utanför hem
met och under tiden för placeringen.
En anställd som svarar för barnets värd och fostran i värd utom hemmet ska samarbeta med an
ordnaren av smäbamspedagogik, grundläggande utbildning eller övrig undervisning eller utbild
ning.
Denna lag träder i kraft den

20

Lag
om ändring av 13 och 17 § i lagen om stöd för hemvärd och privat värd av barn
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om stöd för hemvärd och privat värd av barn (1128/2019) 13 § 1 mom. 2 och
3 punkten samt 17 § 3 mom., sädana de lyder, 13 § 1 mom. 2 och 3 punkten i lag 975/2013 samt
17 § 3 mom. i lag 1282/2002, som följer:
13 §
Partiell värdpenning
En i Finland faktiskt bosatt förälder eller en annan värdnadshavare, vars arbetstid pä grund av
värden av barnet i medeltal uppgär tili högst 30 timmar i veckan, har rätt tili partiell värdpenning
2) under läsäret innan bamet börjar i grundläggande utbildning, om bamet dä som läropliktigt
deltar i förskoleundervisning,
3) under barnets tredje läsär inom den grundläggande utbildningen, om barnet omfattas av förlängd läroplikt enligt 2 § 3 mom. i läropliktslagen ( / ).
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17 s<
Utbetalning

Utbetalningen av stödet upphör dock senast den 31 juli det ar da barnet som läropliktigt inleder
den grundläggande utbiidningen. Om läroplikten med stöd av 2 § 3 moni. i läropliktslagen börjar
ett ar tidigare än vad som anges i 2 $ 2 mom. i den lagen. upphör utbetalningen av stödet dock se
nast aret etter det ar dä läroplikten började.

Denna lag träder i kraft den

20

Helsingfors 15.12.2020
Pä riksdagens vägnar

87

