Utkast 13.11.2020

Statsrådets förordning
om ändring av statsrådets förordning om gymnasieutbildning

I enlighet med statsrådets beslut
upphävs i statsrådets förordning om gymnasieutbildning (810/2018) 6 och 15 § samt bilaga 3 och
ändras 11 och 12 § som följer:
11 §
Dimensionering av studierna
Studier som hör till lärokursen för gymnasieutbildning poängsätts enligt deras omfattning. I utbildning för
unga ges undervisning i medeltal 14 timmar 15 minuter per studiepoäng och i utbildning för vuxna i medeltal
9 timmar 20 minuter per studiepoäng. Därtill innefattar studierna en sådan mängd självständigt arbete för den
studerande som behövs med tanke på studiernas mål och innehåll och som är skälig för den studerande.
12 §
Studiernas struktur och omfattning
I lärokurserna för gymnasieutbildning ingår enligt bilaga 1–2 till denna förordning obligatoriska och
riksomfattande valfria studier som utbildningsanordnaren ska erbjuda de studerande.
I lärokurserna kan därtill ingå gymnasiediplom och andra valfria studier på det sätt som
utbildningsanordnaren bestämmer.
Utbildningsanordnaren beslutar i hur omfattande studieavsnitt studierna erbjuds för de studerande. Den
studerande ska dock ha möjlighet att genomgå valfria studier enligt bilaga 1–2 som studieavsnitt som omfattar
två studiepoäng. Gymnasiediplomen omfattar två studiepoäng.
______
———
Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2022.
—————
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Statsrådets förordning
om ändring av statsrådets förordning om yrkesutbildning

I enlighet med statsrådets beslut
ändras i statsrådets förordning om yrkesutbildning (673/2017) rubriken för 1 kap. samt 5 §, 9 § 1 mom. 1
och 4 punkten, 12 och 13 §, 14 § 3 och 4 mom. och 23 § 1, 4 och 6 punkten samt
fogas till 9 § 1 mom. en ny 7 a-punkt och till förordningen en ny 10 a § som följer:
1 kap.
Uppbyggnaden av yrkesinriktad grundexamen samt utbildning som handleder för arbete och ett
självständigt liv
5§
Uppbyggnaden av utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv
Utbildningen som handleder för arbete och ett självständigt liv byggs upp av valbara utbildningsdelar.
9§
Uppgifter som ska föras in i den personliga utvecklingsplanen för kunnandet
I den studerandes personliga utvecklingsplan för kunnandet ska utbildningsanordnaren föra in åtminstone
följande uppgifter:
——————————————————————————————
1) den examen som avläggs eller den utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv eller den
övriga yrkesutbildning som avses i 8 § i lagen om yrkesutbildning som genomförs, de examens- eller
utbildningsgrunder som iakttas, det eventuella kompetensområde som avläggs samt de examens- eller
utbildningsdelar som avläggs,
——————————————————————————————
4) annat kunnande som den studerande förvärvat och påvisat tidigare än sådant som ingår i 2 och 3 punkten
och som anknyter till den examen som avläggs eller den utbildning som handleder för arbete och ett
självständigt liv som genomförs,
——————————————————————————————
7 a) behovet av och mängden undervisning och handledning som genomförs vid läroanstalten och i andra
lärmiljöer,
——————————————————————————————
10 a §
Bedömning av tillräcklig mängd undervisning och handledning
Om en studerande som avlägger yrkesinriktad grundexamen inte har sådant tidigare förvärvat kunnande som
behövs för avläggande av en examensdel eller ett delområde av en gemensam examensdel, används timantalet
enligt 2 mom. som utgångspunkt vid den bedömning av mängden undervisning och handledning som avses i
48 § 2 mom. i lagen om yrkesutbildning. Bestämmelserna i denna paragraf tillämpas inte i utbildning som
ordnas på en arbetsplats.
Den tillräckliga mängd undervisning och handledning som behövs för avläggande av en examensdel eller ett
delområde av en gemensam examensdel inom utbildningen för yrkesinriktade grundexamina är i genomsnitt
minst 12 timmar per kompetenspoäng. Timantalet kan dock på basis av den studerandes inlärningsfärdigheter
eller individuella val vara mindre än vad som föreskrivs. Vid bedömningen av mängden undervisning och
handledning i en examensdel eller ett delområde av en gemensam examensdel ska dessutom de
dimensioneringsgrunder för examensdelarna som anges i 12 § i lagen om yrkesutbildning beaktas.
12 §
Bedömning av den studerandes kunnande i utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv

Utkast 13.11.2020
I utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv ska kunnandet bedömas verbalt.
13 §
Förvaring av bedömningsmaterialet
En studerande i examensutbildning eller utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv ska
beredas möjlighet att studera det skriftliga eller på annat sätt sparade bedömningsmaterial som uppstått på
basis av bedömningen. Utbildningsanordnaren ska förvara bedömningsmaterialet i minst sex månader efter
vitsordsgivningen.
14 §
Betygens innehåll
——————————————————————————————
Det betyg över genomförd utbildning och det betyg över genomförda utbildningsdelar som avses i 58 § i
lagen om yrkesutbildning innehåller de delar av en utbildning som handleder för arbete och ett självständigt
liv som genomförts samt kompetenspoäng och vitsord för dessa.
Det betyg över deltagande i övrig yrkesutbildning, examensutbildning eller utbildning som handleder för
arbete och ett självständigt liv som avses i 59 § i lagen om yrkesutbildning ska innehålla uppgifter om
utbildningens innehåll och längd.
23 §
Ärenden som utbildningsanordnaren ska informera om
Utbildningsanordnaren ska informera om åtminstone följande ärenden:
——————————————————————————————
1) möjligheterna att avlägga examina och genomföra utbildning som handleder för arbete och ett
självständigt liv och övrig utbildning som ordnas,
——————————————————————————————
4) individuella valmöjligheter för studerande i examensutbildning och utbildning som handleder för arbete
och ett självständigt liv,
——————————————————————————————
6) ordnande av examensdelar och delar av utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv i
samarbete med andra utbildningsanordnare, arbetslivet, verkstäder för unga eller andra samarbetsparter,
——————————————————————————————
_____———_
Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2022. Bestämmelserna i 9 § 1 mom. 7 a-punkten och 10 a §
träder dock i kraft redan den 1 augusti 2021.
—————
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Statsrådets förordning
om ändring av förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet

I enlighet med statsrådets beslut
upphävs i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998) 10 b
§, sådan den lyder i förordning 54/2014,
ändras 1 § 1 mom., 2 § 3 mom., 3 § 1 mom. och 13 e §, sådana de lyder, 1 § 1 mom. i förordning 811/2018
samt 2 § 3 mom., 3 § 1 mom. och 13 e § i förordning 1150/2017, samt
fogas till förordningen ett nytt 5 a kap. som följer:
1§
Tillämpningsområde
Denna förordning innehåller bestämmelser om behörighetsvillkoren för de rektorer och lärare 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) och lagen om grundläggande konstundervisning (633/1998).
——————————————————————————————
2§
Behörighet för rektor
——————————————————————————————
Behörig som rektor med ansvar för sådan utbildning som avses i lagen om yrkesutbildning är med avvikelse
från 1 mom. 3 punkten den som har tillräcklig arbetserfarenhet av både läraruppgifter och andra uppgifter inom
undervisningssektorn. Rektorn är då också behörig att ansvara för den utbildning som handleder för
examensutbildning och som ordnas vid samma läroanstalt.
——————————————————————————————
3§
Språkkunskaper
En rektor ska ha utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i läroanstaltens undervisningsspråk eller i det
undervisningsspråk som anges i ett anordnartillstånd enligt lagen om yrkesutbildning. Om det i ett tillstånd att
ordna utbildning som handleder för examensutbildning bestäms om undervisningsspråket, ska rektorn också i
detta undervisningsspråk ha utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper.
——————————————————————————————
13 e §
Behörighet för lärare som ger utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv
Behörig att ge sådan utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv som avses i 7 § i lagen om
yrkesutbildning är den som har behörighet enligt 16 § för lärare som ger krävande särskilt stöd.
5 a kap.
Utbildning som handleder för examensutbildning

17 a §
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Behörighet för lärare inom utbildning som handleder för examensutbildning
Behörig att ge undervisning som avses i lagen om utbildning som handleder för examensutbildning är den
som har behörighet enligt 3 kap. i denna förordning, med undantag för behörighet enligt 5 a och 7 §, eller
behörighet enligt 4 kap. eller behörighet för lärare i yrkesinriktade eller gemensamma examensdelar.
Om studier som avses i lagen om grundläggande utbildning, gymnasielagen eller lagen om yrkesutbildning
avläggs under den handledande utbildningen, tillämpas vad som i denna förordning föreskrivs om behörighet
för lärare för utbildningsformen i fråga.
17 b §
Behörighet för lärare som ger särskilt stöd och krävande särskilt stöd inom utbildning som handleder för
examensutbildning
Behörig att ge sådant särskilt stöd som avses i 21 § i lagen om utbildning som handleder för
examensutbildning är den som har behörighet för lärare som meddelar specialundervisning enligt 8 §,
behörighet som speciallärare enligt 11 a § eller behörighet för lärare som ger särskilt stöd enligt 16 § 1 mom.
i denna förordning.
Om utbildning enligt lagen om utbildning som handleder för examensutbildning ordnas för en studerande
som har rätt till krävande särskilt stöd, tillämpas vad som i 16 § föreskrivs om behörigheten för lärare som ger
krävande särskilt stöd.
———
______
Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2022.
—————
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Statsrådets förordning
om ändring av statsrådets förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

I enlighet med statsrådets beslut
ändras i statsrådets förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1766/2009) 3 §, 19
§ 2 mom. samt 20, 23 och 25 §,
sådana de lyder, 3 och 25 § i förordning 735/2017, 19 § 2 mom. i förordning 656/2014, 20 § i förordning
812/2018 och 23 § i förordning 212/2015, som följer:

3§
Priserna per enhet för gymnasieutbildning och utbildning som förbereder för gymnasieutbildning som
ordnas vid internatskolor
Om en anordnare av gymnasieutbildning med stöd av 4 § 2 mom. i gymnasielagen har ålagts att ordna
utbildning enligt gymnasielagen vid en internatskola, höjs priset per enhet i fråga om studerande som får
inkvartering och måltider vid internatskolan med ett belopp som är 40 procent av det genomsnittliga pris per
enhet som med stöd av 23 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet föreskrivs för
gymnasieutbildning.
19 §
Beräkning av antalet studerande i gymnasier
——————————————————————————————
Antalet studerande i gymnasieutbildning och antalet studerande inom utbildning som förbereder för
gymnasieutbildning beräknas separat. I antalet studerande i gymnasieutbildning medräknas de som studerar
för att avlägga hela gymnasiets lärokurs. I antalet studerande medräknas också de studerande som fullgör sin
läroplikt i enlighet med den plan som avses i 8 § i läropliktslagen ( / ). Vid beräkningen av det antal studerande
som avses i denna paragraf beaktas inte studerande som deltar i utbildning som ordnas i form av avgiftsbelagd
service.
——————————————————————————————
20 §
Omvandling till studerandeantal av enskilda läroämnen i gymnasiet och av prov för en särskild examen som
avlagts av läropliktiga
Studier för studerande som antagits för att slutföra ett eller flera läroämnen i gymnasiet omvandlas till
studerandeantal genom att antalet kurser som fullgjorts under det år som föregår finansåret av de i statsrådets
förordning om de allmänna riksomfattande målen för och timfördelningen i den utbildning som avses i
gymnasielagen (942/2014) avsedda i gymnasiets lärokurs ingående obligatoriska kurser och riksomfattande
kurser som erbjuds som fördjupade studier divideras med 15 och mängden obligatoriska och riksomfattande
valfria studier i studiepoäng enligt statsrådets förordning om gymnasieutbildning (810/2018) divideras med
30.
De prov för en särskild examen som avses i 36 § 2 mom. i gymnasielagen och som avlagts av läropliktiga
omvandlas till studerandeantal genom att mängden obligatoriska och riksomfattande valfria studier i
studiepoäng enligt statsrådets förordning om gymnasieutbildning som ingår i gymnasiets lärokurs och som
fullgjorts under det läsår som föregår finansåret divideras med 60.
Det på i 1 och 2 mom. avsedda sätt erhållna studerandeantalet läggs till det viktade medeltal av antalet
studerande för gymnasiet som avses i 19 §.
Vid beräkning av det genomsnittliga priset per enhet för gymnasiet under det år som avses i 24 § 1 mom. i
lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet används dock antalet fullgjorda kurser och
antalet studiepoäng under det år för vilket kostnaderna beräknas som grund vid omvandlingen till antal
studerande.
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23 §
Studietid som berättigar till finansiering
Vid beräkningen av antalet studerande kan den studerande beaktas som grund för finansieringen för den tid
som studierätten enligt 23 § 2 mom. i gymnasielagen varar.
25 §
Lämnande av uppgifter
Anordnaren av verksamheten ska på Utbildningsstyrelsens och Statistikcentralens blanketter lämna
undervisnings- och kulturministeriet de i 58 § 1 mom. i lagen om finansiering av undervisnings- och
kulturverksamhet avsedda uppgifterna om kostnaderna och verksamhetens omfattning som behövs för att
bestämma finansieringen av den grundläggande konstundervisning som finansieras enligt antalet
undervisningstimmar samt finansieringen av museer, teatrar och orkestrar.
Anordnaren av yrkesutbildning, privat förskoleundervisning, grundläggande utbildning och
gymnasieutbildning samt statliga läroanstalter och universitetens övningsskolor ska lämna undervisnings- och
kulturministeriet de i 58 § 1 mom. i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet avsedda
uppgifterna om kostnaderna och inkomsterna som behövs för att bestämma finansieringen. Uppgifterna ska
lämnas genom Utbildningsstyrelsens datainsamling eller genom någon annan datainsamling på det sätt som
ministeriet bestämmer.
De uppgifter om antalet elever och prestationer inom den undervisning som avses i 11 § i lagen om
finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet, de uppgifter om antalet studerande och studier i
gymnasieutbildning samt de uppgifter om antalet studerandeår och examina och examensdelar inom
yrkesutbildningen som behövs för att bestämma finansieringen beaktas i enlighet med de uppgifter som förts
in i den nationella informationsresurs inom den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och
yrkesutbildningen som avses i lagen om nationella studie- och examensregister (884/2017). Anordnaren av
verksamheten ska lämna undervisnings- och kulturministeriet uppgifter om antalet prestationer som behövs
för att bestämma den finansiering för morgon- och eftermiddagsverksamhet som avses i 19 § i lagen om
finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet genom Utbildningsstyrelsens datainsamling eller genom
någon annan datainsamling på det sätt som ministeriet bestämmer.
Uppgifter om kostnaderna och inkomsterna ska årligen lämnas för insamling av kostnadsuppgifter senast
före utgången av april månad följande år, om inte undervisnings- och kulturministeriet beslutar något annat.
Uppgifterna om verksamhetens omfattning ska lämnas inom 10 dagar från statistikföringsdagen, om inte
undervisnings- och kulturministeriet beslutar något annat.
De uppgifter som behövs vid beviljande av ersättning för mervärdesskatt enligt 32 i § 1 mom. i lagen om
finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet ska lämnas årligen senast den 30 juni eller vid en senare
tidpunkt som undervisnings- och kulturministeriet bestämmer.
———______
Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2021. Förordningen tillämpas första gången vid bestämmande
av finansieringen för finansåret 2021.
Förordningens 25 § träder dock i kraft redan den 20 januari 2021. Paragrafen tillämpas första gången vid
anmälan av uppgifter om kostnaderna för och verksamhetens omfattning finansåret 2021. På anmälan av
uppgifter om kostnaderna för och verksamhetens omfattning finansåret 2020 och tidigare finansår tillämpas
de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna förordning.
Procentsatsen i förordningens 3 § tillämpas första gången när finansieringen bestäms för finansåret 2024.
Den procentsats som avses ovan är 44 procent när finansieringen bestäms för finansåret 2021, 42 procent när
finansieringen bestäms för finansåret 2022 och 41 procent när finansieringen bestäms för finansåret 2023.
—————

