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Lag
om ändring av 1 och 46 § i lagen om grundläggande utbildning

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om grundläggande utbildning (628/1998) 1 § 3 mom. och 46 §, av dem

1 § 3 mom. sådant det lyder i lag 1136/2003, som följer:

1 §

Tillämpningsområde

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Bestämmelser om grundläggande utbildning för personer som passerat läropliktsåldern

finns i 46 §.
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

46 §

Grundläggande utbildning för personer som passerat läropliktsåldern

På ordnande av grundläggande utbildning för personer som har passerat läropliktsål-
dern tillämpas i tillämpliga delar 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 sådan ut-
bildning som på basis av ett beslut av kommunen eller samkommunen eller en bestämmel-
se som ingår i ett tillstånd enligt 7 § har ordnats vid en internatskola, har den studerande
rätt till avgiftsfritt boende och till avgiftsfria, tillräckliga måltider varje dag. De som stu-
derar på heltid har rätt till en avgiftsfri måltid de arbetsdagar då läroplanen förutsätter att
den studerande är närvarande på ett utbildningsställe som utbildningsanordnaren anvisat.
En studerande kan på de grunder som anges i 36 § 1 mom. ges en skriftlig varning eller bli
avstängd för högst ett år. En studerande som har fyllt 18 år får välja mellan religionsun-
dervisning och undervisning i livsåskådningskunskap.

Också den som endast har för avsikt att genomgå studier i ett eller flera av de läroämnen
som hör till den grundläggande utbildningens lärokurs kan antas som studerande. Av stu-
derande som avses i detta moment kan skäliga avgifter tas ut för utbildningen.

Den grundläggande utbildningen för personer som passerat läropliktsåldern består, i en-
lighet med den studerandes behov av kunnande, av ett inledningsskede och ett slutskede
eller enbart av slutskedet. Inledningsskedet kan i enlighet med den studerandes behov av
kunnande dessutom omfatta ett särskilt läskunnighetsskede. För personer som passerat lä-
ropliktsåldern ordnas inte sådan förberedande undervisning före den grundläggande ut-
bildningen som avses i 5 §. Sådana tidigare slutförda studier eller på annat sätt förvärvat
kunnande som motsvarar målen för och det centrala innehållet i läroplanen ska identifieras
och erkännas. Den studerandes utgångsnivå ska bestämmas och utbildningsanordnaren
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och den studerande ska tillsammans utarbeta en individuell studieplan för den studerande,
där det fastställs i vilket skede studierna inleds, vilka kurser som ska genomgås och vad
som i övrigt hör till studiernas centrala innehåll, studietiden, på vilket sätt studierna ska
genomgås samt vilka andra faktorer som är av betydelse för uppnåendet av målen för ut-
bildningen, vilka anges närmare i grunderna för läroplanen. Vid utarbetandet av den indi-
viduella studieplanen ska en tidigare individuell studieplan som utarbetats för den stude-
rande beaktas, liksom hur den har förverkligats. Utgångsnivån bestäms vid behov i sam-
arbete med andra myndigheter. Förverkligandet av planen ska följas, och planen ska vid
behov uppdateras. 

Syftet med utbildningen i inledningsskedet är att ge den studerande behövliga färdighe-
ter i modersmål och litteratur samt övriga färdigheter för övergång till den grundläggande
utbildningens slutskede, liksom att främja de studerandes balanserade utveckling. Invand-
rares integration i det finländska samhället ska främjas. Läskunnighetsskedet är avsett för
dem som behöver elementär läs- och skrivkunnighet samt grundläggande numeriska fär-
digheter. Utbildningen i inledningsskedet omfattar, enligt vad som föreskrivs genom för-
ordning av statsrådet, modersmål och litteratur, ett främmande språk, matematik, sam-
hällskunskap och kulturkännedom, miljö- och naturkunskap samt hälsokunskap. Den stu-
derande ska ges studiehandledning och handledning i arbetslivsfärdigheter. I inlednings-
skedet kan den studerande också ges annan helt eller delvis valfri undervisning som läm-
par sig för den grundläggande utbildningen, enligt vad som föreskrivs i läroplanerna.

Utbildningen i slutskedet omfattar, enligt vad som föreskrivs genom förordning av
statsrådet, modersmål och litteratur, det andra inhemska språket, främmande språk, mate-
matik, religion eller livsåskådningskunskap, historia, samhällslära, biologi, geografi, fysik
och kemi. Den studerande ska ges studiehandledning och handledning i arbetslivsfärdig-
heter. I slutskedet kan den studerande också ges annan undervisning som lämpar sig för
den grundläggande utbildningen, enligt vad som föreskrivs i läroplanerna. Studierna i slut-
skedet ska även omfatta hälsokunskap, om inte studier i hälsokunskap redan ingått i den
studerandes tidigare studier inom den grundläggande utbildningen.

Utbildningsanordnaren ska samarbeta med anordnare av yrkesutbildning och annan ut-
bildning i regionen. Den studerandes individuella studieplan kan innefatta studieperioder
vid andra läroanstalter och möjligheter att bekanta sig med arbetslivet. Om en studerande
flyttar till utbildning som ordnas av en annan utbildningsanordnare i enlighet med denna
lag, gymnasielagen, lagen om yrkesutbildning eller lagen om yrkesinriktad vuxenutbild-
ning, ska den tidigare utbildningsanordnaren trots sekretessbestämmelserna utan dröjsmål
lämna den nya utbildningsanordnaren uppgifter om den studerandes individuella studie-
plan och om vilka studier han eller hon slutfört.

Utöver det som bestäms i 4 § kan utbildningsanordnaren upphandla undervisning i
läskunnighetsskedet av en kommun eller samkommun, en sådan anordnare av grundläg-
gande utbildning som avses i 7 eller 8 § eller en sådan utbildningsanordnare som avses i
lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning eller i lagen om grundläggande yrkesutbildning.

Lärokursen för läskunnighetsskedet samt inlednings- och slutskedet omfattar samman-
lagt högst fyra år. Den som studerar på heltid ska dock avlägga studierna inom högst fem
år. En studerande kan anses ha avgått om han eller hon utan ha anmält giltigt skäl uteblir
från undervisningen och det är uppenbart att han eller hon inte slutför studierna i enlighet
med sin individuella studieplan.

Utbildning enligt denna paragraf kan helt eller delvis ordnas såsom distansundervis-
ning.

————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
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