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Inbjudan till hörande 
 
  
 
  Undervisnings- och kulturministeriets hörande om förordningsändringarna 

som gäller tidigareläggandet av undervisningen i A1-språket 
 
 
 Undervisnings- och kulturministeriet ordnar ett hörande om förslagen om 

tidigareläggning av undervisningen i A1-språket. Med hörandet kompletteras 
remissbehandlingen som pågår som bäst. 

 
 Statsminister Juha Sipiläs regering godkände planen för de offentliga finanserna för 

2019-2022 vid statsrådets allmänna sammanträde den 13 april 2018. I samband med 
beslutet bestämdes att studierna i det första främmande språket (A1-språket) 
tidigareläggs så att de börjar senast på våren under den grundläggande utbildningens 
första år. 

 
 Studierna i A1-språket inleds för närvarande huvudsakligen i årskurs 3 i den 

grundläggande utbildningen. Enligt förslaget inleds undervisningen i A1-språket senast 
under vårterminen i årskurs 1. Reformen ökar undervisningen i A1-språket under 
årskurserna 1-2 med totalt 2 årsveckotimmar. Den tidigarelagda språkundervisningen 
gäller alla elever i årskurs 1 från den 1 januari 2020. 

 
 I förslaget ingår en ändring av 6 § 1 mom. i statsrådets förordning om riksomfattande 

mål för utbildningen enligt lagen om grundläggande utbildning och om timfördelning i 
den grundläggande utbildningen (1435/2001) samt en ändring av 3 § 1 mom. i 
förordningen om grundläggande utbildning (852/1998) som gäller antalet timmar per år 
och vecka. Enligt förslaget ska ändringarna träda i kraft den 1 januari 2020. 

 
 Undervisnings- och kulturministeriet har bett remissinstanserna lämna in utlåtandena 

elektroniskt senast den 10 augusti 2018. På grund av beredningstidtabellen ordnar 
ministeriet utöver begäran om utlåtanden även ett separat hörande vid undervisnings- 
och kulturministeriet den 17 augusti 2018 från kl. 9.00. Hörandet är avsett i synnerhet 
för instanser för vilka tidtabellen för begäran om utlåtande är besvärlig.  

 
 Vi ber dem som kommer till hörandet att förbereda en kommentar och att göra ett 

sammandrag av det centrala innehållet i utlåtandet. Förordningsutkasten som daterats 
den 26 juni 2018 och förordningspromemorian finns på webbplatsen utlåtande.fi. 
Utkasten har även översatts till svenska.  

 
 Mer information ges av undervisningsrådet Minna Polvinen 

(minna.polvinen@minedu.fi) och regeringssekreterare Kirsi Lamberg 
(kirsi.lamberg@minedu.fi). 
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Program  Tillställningen öppnas 
 
   Överdirektör Eeva-Riitta Pirhonen, undervisnings- och kulturministeriet 
 
 Presentation av förordningsändringarna och beredningens bakgrund 
 
   Regeringssekreterare Kirsi Lamberg, undervisnings- och  

  kulturministeriet 
 
   Undervisningsrådet Minna Polvinen, undervisnings- och  

  kulturministeriet 
 
 Kommentarer (5-10 min/deltagare) 
  
 Sammandrag och slutsatser 
 
   Överdirektör Eeva-Riitta Pirhonen, undervisnings- och kulturministeriet 
 
 
  
Tid   17.8.2018, kl. 9:00 
 
Plats Undervisnings- och kulturministeriet, Sjötullsgatan 10, Helsingfors. 

Mötesrum Kalevala 
 
Anmälan   Anmälan senast 13.8.2018. Länk: 
   https://link.webropolsurveys.com/S/EAD0238E06F1BB70 
 
Bilagor Förordningsutkast om ändring av förordningen om riksomfattande 

målen och timfördelningen för utbildningen enligt lagen om 
grundläggande utbildning samt av förordningen om grundläggande 
utbildning 
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