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Till alla som inkluderats i sändlistan

Ärende UKM begäran om utlåtande gällande förslag för regeringens proposition för 

lag om temporär ändring av lagen om grundläggande utbildning - försök med att utvidga 

språkurvalet utan obligatoriska studier i det andra nationalspråket

Enligt Handlingsplan för genomförande av spetsprojekten och reformerna i det strategiska 

regeringsprogrammet 2015–2019 språkundervisningen utökas och görs mångsidigare.

Regionala försök med att utvidga språkurvalet i enlighet med den kläm som riksdagen har 

antagit möjliggörs.

Undervisnings- och kulturministeriet begär ert utlåtande gällande bifogade utkast till förslag 

för regeringsproposition till riksdagen och därtill hörande statsrådets förordningar. 

Utlåtandet ska skickas elektroniskt senast den 5 juni 2017 till adressen kirjaamo@minedu.fi

och dessutom i Word-form till adressen perusopetus@minedu.fi.

På ministeriets begäran ska utlåtandet avslutas med en kort sammanfattning av det centrala 

innehållet i utlåtandet (högst en sida) med rubriken "Utlåtandets centrala innehåll" som 

inkluderas i sammanfattningen av utlåtandet.  Sammanfattningen av utlåtandet offentliggörs 

på undervisnings- och kulturministeriets webbplats.

Propositionen har beretts som tjänsteuppdrag vid undervisnings- och kulturministeriet.

Ytterligare information ges av regeringsråd Janne Öberg (janne.oberg@minedu.fi)

Överdirektör Eeva-Riitta Pirhonen
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