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Muu asiaMnrovvvvom utbildning som handleder för examensutbildning Utgiven i Helsingfors den 31 december 2020

1215/2020

Lag
om utbildning som handleder för examensutbildning

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Tillämpningsområde

Denna lag innehåller bestämmelser om orienterande och förberedande utbildning för
examensinriktad utbildning (utbildning som handleder för examensutbildning) efter den
grundläggande utbildning som avses i lagen om grundläggande utbildning (628/1998).

2 §

Utbildningens mål

Den utbildning som handleder för examensutbildning ger den studerande färdigheter att
söka till gymnasieutbildning eller yrkesinriktad examensutbildning, orienterar den stude-
rande i utarbetandet av en plan för fortsatta studier och arbetsliv och stärker den studeran-
des förutsättningar att slutföra gymnasieutbildningens lärokurs och avlägga studentexa-
men efter den eller att avlägga yrkesinriktad examen.

2 kap.

Ordnande av utbildning

3 §

Utbildningsanordnare

Ordnande av utbildning som handleder för examensutbildning förutsätter tillstånd att
ordna utbildning. Utbildning som handleder för examensutbildning kan genom beslut av
undervisnings- och kulturministeriet ordnas också vid en statlig läroanstalt. På ordnande
av utbildning vid en statlig läroanstalt tillämpas då 4–6 §.

Kommunen får dock ordna utbildning som handleder för examensutbildning utan till-
stånd att ordna utbildning. Utbildningen ska härvid uppfylla de förutsättningar som anges
i 4 § 2 mom.
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Ordnande av utbildning för studerande som har rätt till krävande särskilt stöd förutsätter
att det i tillståndet att ordna utbildning bestäms om skyldigheten enligt 27 § 2 mom. i lagen
om yrkesutbildning (531/2017) för anordnaren att ordna utbildning för sådana studerande.

4 §

Beviljande av tillstånd att ordna utbildning

Tillstånd att ordna utbildning som handleder för examensutbildning kan på ansökan be-
viljas en i gymnasielagen (714/208) avsedd anordnare av gymnasieutbildning, en i lagen
om yrkesutbildning avsedd anordnare av yrkesutbildning samt en registrerad sammanslut-
ning eller stiftelse som med stöd av 7 § i lagen om grundläggande utbildning har beviljats
tillstånd att ordna grundläggande utbildning. Utbildningsanordnaren är skyldig att ordna
utbildning i enlighet med utbildningsbehovet och inom det verksamhetsområde som be-
stäms i tillståndet att ordna utbildning. Utbildning får inte ordnas i syfte att uppnå ekono-
misk vinst.

En förutsättning för beviljande av ett tillstånd att ordna utbildning är att utbildningen är
nödvändig med tanke på det nationella eller regionala utbildningsbehovet och utbildnings-
utbudet och att sökanden har verksamhetsmässiga och ekonomiska förutsättningar att ord-
na utbildningen på ett ändamålsenligt sätt.

Tillstånd att ordna utbildning beviljas av undervisnings- och kulturministeriet. I sam-
band med beslut om beviljande av tillstånd ska undervisnings- och kulturministeriet sä-
kerställa en tillräcklig nationell och regional tillgång till utbildning som handleder för ex-
amensutbildning.

Bestämmelser om förfarandena för sökande av tillstånd att ordna utbildning, om de
handlingar och utredningar som ska fogas till ansökan och om närmare förutsättningar för
beviljande av tillstånd att ordna utbildning får utfärdas genom förordning av statsrådet.

5 §

Ärenden som ska bestämmas i tillståndet att ordna utbildning

I tillståndet att ordna utbildning bestäms det i samband med vilken utbildningsform till-
ståndet för handledande utbildning beviljas, om utbildningsanordnaren har flera tillstånd
att ordna i 4 § 1 mom. avsedd utbildning.

I tillståndet att ordna utbildning kan det bestämmas om antalet studerande inom den ut-
bildning som handleder för examensutbildning eller antalet studerandeår.

När anordnaren ordnar utbildning som handleder för examensutbildning ska anordna-
ren iaktta vad som i tillståndet att ordna grundläggande utbildning, gymnasieutbildning el-
ler yrkesutbildning bestäms om undervisningsspråket och verksamhetsområdet, om inte
något annat bestäms i tillståndet att ordna utbildning som handleder för examensutbild-
ning.

6 §

Ändring och återkallande av ett tillstånd att ordna utbildning

Undervisnings- och kulturministeriet beslutar efter ansökan om ändring och återkallan-
de av ett tillstånd att ordna utbildning.

Undervisnings- och kulturministeriet kan utan ansökan ändra eller återkalla ett tillstånd
att ordna utbildning, om

1) ordnandet av utbildningen avsevärt avviker från utbildningsbehoven,
2) utbildningen inte längre ordnas,
3) den utbildning som ordnats eller utbildningsanordnarens verksamhetsförutsättning-

ar inte längre uppfyller de förutsättningar som anges i 4 §,
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4) utbildningen annars väsentligen ordnas i strid med denna lag eller med bestämmel-
ser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den.

Undervisnings- och kulturministeriet ska ge utbildningsanordnaren tillfälle att inom en
skälig tid avhjälpa de brister som avses i 2 mom. innan tillståndet att ordna utbildning änd-
ras eller återkallas. Undervisnings- och kulturministeriet ska i samband med beslut som
gäller återkallande av ett tillstånd att ordna utbildning se till att en tillräcklig tillgång till
handledande utbildning inte äventyras.

Ett beslut om i 2 mom. avsett tillstånd att ordna utbildning är avgiftsfritt.

7 §

Samarbete och anskaffning av utbildning

Utbildningsanordnaren ska vid genomförandet av utbildningen samarbeta med anord-
nare av grundläggande utbildning, anordnare av gymnasieutbildning och yrkesutbildning
och andra utbildningsanordnare samt med offentliga aktörer och privata sammanslutning-
ar och stiftelser som bedriver ungdomsarbete och som behövs för ordnandet av utbildning-
en samt med arbets- och näringslivet.

Utbildningsanordnaren kan komplettera den utbildning som den ordnar genom att skaf-
fa i denna lag avsedd utbildning av kommunen, av en sådan anordnare av grundläggande
utbildning som avses i 7 eller 8 § i lagen om grundläggande utbildning eller av en anord-
nare av yrkesutbildning eller gymnasieutbildning, av någon annan offentlig aktör eller av
någon annan privat sammanslutning eller stiftelse. Bedömning av kunnandet inom en ut-
bildningsdel kan dock endast inhämtas av en undervisningsanordnare eller utbildningsan-
ordnare som enligt lag har rätt att utföra bedömning av kunnandet inom den utbildningen
i fråga.

Utbildningsanordnaren svarar för att den utbildning som den skaffat ordnas i enlighet
med denna lag.

3 kap.

Att söka till utbildning och antagning som studerande

8 §

Förutsättningar för antagning som studerande

Som studerande till utbildning som handleder för examensutbildning kan antas en sö-
kande som har slutfört den grundläggande utbildningens lärokurs eller motsvarande tidi-
gare lärokurs. Som studerande kan av grundad anledning också antas en studerande som
inte har slutfört den lärokurs som avses ovan, om utbildningsanordnaren anser att sökan-
den annars har tillräckliga förutsättningar att klara studierna.

En förutsättning för att bli antagen som studerande är dessutom att sökanden inte har
avlagt en examen eller genomfört handledande eller förberedande utbildning efter den
grundläggande utbildningen. En sökande kan dock antas som studerande till en utbildning
som handleder för examensutbildning trots att sökanden har avlagt en examen eller ge-
nomfört en utbildning som avses ovan, om det av särskilda skäl är motiverat att personen
genomför en sådan utbildning för att förvärva färdigheter för fortsatta studier eller om det
är fråga om en i 15 § i läropliktslagen (1214/2020) avsedd läropliktig som anvisats studie-
plats hos utbildningsanordnaren.
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9 §

Att söka till utbildning samt ansökningsförfaranden

Var och en har rätt att fritt ansöka om att få genomföra en sådan utbildning som avses
i denna lag.

Vid antagningen av studerande ska jämlika urvalsgrunder tillämpas. Utbildningsanord-
naren beslutar om de urvalsgrunder som ska tillämpas vid antagning av studerande och om
inträdes- och lämplighetsprov.

Vid antagning av studerande till utbildning som handleder för examensutbildning kan
riksomfattande ansökningsförfaranden användas. Närmare bestämmelser om riksomfat-
tande ansökningsförfaranden utfärdas genom förordning av statsrådet.

Utbildningsanordnaren beslutar om kontinuerlig ansökan och därtill hörande ansök-
ningstider och ansökningsförfaranden när det gäller fördelning av studieplatser som inte
fördelas med riksomfattande ansökningsförfaranden.

10 §

Beslut om antagning som studerande

Utbildningsanordnaren beslutar vem som antas som studerande.
Om riksomfattande ansökningsförfaranden som avses i 9 § 3 mom. tillämpas vid antag-

ningen av studerande, kan beslut om att inte anta en sökande meddelas med avvikelse från
vad som i 7 kap. i förvaltningslagen (434/2003) föreskrivs om givande av förvaltningsbe-
slut. Den sökande ska dock meddelas beslutet skriftligen. Utbildningsanordnaren ska ge
ett i 7 kap. i förvaltningslagen avsett förvaltningsbeslut om antagning som studerande, om
den sökande framställer en skriftlig eller muntlig begäran om beslutet inom 30 dagar från
att ha fått meddelande om resultatet av antagningen.

4 kap.

Utbildningens innehåll och genomförande av utbildning

11 §

Utbildningens omfattning och uppbyggnad

Omfattningen av den utbildning som handleder för examensutbildning är 38 veckor.
Tiden för genomförande av utbildning som handleder för examensutbildning är högst

ett år. Utbildningsanordnaren kan bevilja den studerande extra tid för slutförande av stu-
dierna på grund av sjukdom, skada eller av någon annan särskild orsak.

En utbildning som handleder för examensutbildning består av utbildningsdelar.

12 §

Utbildningsgrunder

Utbildningsstyrelsen bestämmer utbildningsgrunderna för den utbildning som handle-
der för examensutbildning. I utbildningsgrunderna anges målen för utbildningsdelarna, ut-
bildningsdelarnas centrala innehåll och bedömningen av dem samt de uppgifter som ska
antecknas i den personliga studieplanen.

Utbildningsgrunderna ska utarbetas så att den studerande under den handledande ut-
bildningen har möjlighet att genomföra studier som hör till gymnasiets lärokurs och av-
lägga delar av yrkesinriktade grundexamina och delområden som ingår i examensdelarna,
höja vitsorden i avgångsbetyget för den grundläggande utbildningen och stärka sina kun-
skaper i finska eller svenska.
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Utbildningsanordnaren beslutar om utbildningens innehåll i enlighet med utbildnings-
grunderna för den utbildning som handleder för examensutbildning. Utbildningsanordna-
ren ska utarbeta en plan för genomförandet av utbildningen. I planen bestäms det om ge-
nomförandet av undervisningen, handledningen och det särskilda stödet, om utbildnings-
delarna som erbjuds de studerande samt om noggrannare mål för och innehåll i undervis-
ningen.

13 §

Den studerandes individuella val

Den studerande avlägger utifrån de utbildningsdelar som ingår i utbildningsgrunderna
en helhet som motsvarar den studerandes individuella mål och kunskapsbehov.

Utbildningsanordnaren ansvarar för att den studerande har möjlighet till individuella
val. Utbildningsanordnaren ska vid behov i samarbete med de aktörer som avses i 7 § er-
bjuda den studerande möjlighet att genomföra de delar som ingår i utbildningsgrunderna.

Utbildningen ska ordnas så att den studerande kan söka till examensinriktad utbildning
under den handledande utbildningen, om han eller hon har uppnått tillräckliga färdigheter
för övergången till examensinriktad utbildning.

14 §

Personlig studieplan

Utbildningsanordnaren utarbetar för den studerande som inleder utbildningen en per-
sonlig studieplan, i vilken antecknas den individuella uppläggningen av studierna och stu-
dieframstegen samt en plan för fortsatta studier. I planen antecknas dessutom uppgifter om
undervisningen, handledningen och stödet till den studerande. Planen uppdateras vid be-
hov när studierna framskrider.

Utbildningsanordnaren utarbetar den personliga studieplanen tillsammans med den stu-
derande. I utarbetandet och uppdateringen deltar en lärare eller en studiehandledare som
utbildningsanordnaren utser och vid behov någon annan företrädare för utbildningsanord-
naren. Den studerandes vårdnadshavare eller någon annan laglig företrädare för den stu-
derande ska ha möjlighet att delta i utarbetandet och uppdateringen av planen.

Med avvikelse från vad som anges i 1 och 2 mom. utarbetar den som anordnar yrkesut-
bildning en personlig studieplan för den studerande med iakttagande av vad som i lagen
om yrkesutbildning föreskrivs om utarbetande av en personlig utvecklingsplan för kun-
nandet.

15 §

Respons på utvecklingen av kunnandet och bedömning av kunnandet

Den studerande har rätt att få respons på hur hans eller hennes kunnande har utvecklats
under utbildningen. Genom respons handleds och uppmuntras den studerande att nå målen
enligt den personliga studieplanen och utvecklas hans eller hennes förutsättningar för
självbedömning. Respons ger de lärare som svarar för undervisningen och sådana andra
företrädare för utbildningsanordnaren som deltar i undervisningen, handledningen och
stödet till den studerande.

Genom bedömning av kunnandet ges information om det kunnande som den studerande
har och säkerställs att målen i utbildningsgrunderna nås. Bedömningen utförs och beslut
om den fattas av en lärare. Utbildningsdelarna bedöms antingen med vitsordet godkänt el-
ler med vitsordet underkänt. Utbildningsanordnaren ska ordna möjlighet för den studeran-
de att ta om påvisandet av kunnandet, om hans eller hennes kunnande bedöms med vits-
ordet underkänt.
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På kontroll och rättelse av bedömningen tillämpas vad som i 55 och 116 § i lagen om
yrkesutbildning föreskrivs om handledande utbildning.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 2–4 mom. tillämpas på bedömningen av de stu-
dier inom den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen eller yrkesutbildningen
som avläggs under den handledande utbildningen vad som föreskrivs i den lag som gäller
utbildningsformen i fråga.

16 §

Betyg och intyg

Utbildningsanordnaren ska ge den studerande ett betyg över avlagda utbildningsdelar
när den studerande slutför den utbildning som handleder för examensutbildning. På begä-
ran av den studerande ska utbildningsanordnaren även annars utfärda ett betyg över avlag-
da utbildningsdelar.

Utbildningsanordnaren ska på begäran av den studerande utfärda ett intyg över avlagda
studier, om den studerande avgår eller avbryter genomförandet av utbildningen.

Utbildningsstyrelsen bestämmer vilka uppgifter som ska föras in i betyg och intyg.
På betyg som utfärdas över de studier inom den grundläggande utbildningen, gymna-

sieutbildningen eller yrkesutbildningen som avläggs under den handledande utbildningen
tillämpas vad som föreskrivs i den lag som gäller utbildningsformen i fråga.

5 kap.

Studerandes rättigheter och skyldigheter

17 §

Studierätt

Den studerandes studierätt börjar vid den tidpunkt som utbildningsanordnaren bestäm-
mer.

Den studerandes studierätt upphör när han eller hon har genomgått den utbildning som
handleder för examensutbildning eller när han eller hon anses ha avgått på det sätt som
anges i 18 §.

Den studerande har rätt att tillfälligt avbryta sin studierätt för den tid som han eller hon
fullgör tjänstgöring enligt värnpliktslagen (1438/2007), civiltjänstlagen (1446/2007) eller
lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor (194/1995) eller får sjukdagpenning eller mo-
derskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning enligt sjukförsäkringslagen (1224/2004).
Därtill kan studierätten på den studerandes begäran tillfälligt avbrytas av någon annan
grundad anledning. Bestämmelserna i detta moment tillämpas inte på 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 stu-
derandes ansökan.

18 §

När en studerande anses ha avgått

En studerande anses ha avgått, om det är uppenbart att han eller hon inte har för avsikt
att delta i undervisning i enlighet med den plan som avses i 14 § och han eller hon inte har
uppgett någon grundad anledning till sin frånvaro. En studerande som inte har slutfört sina
studier inom den tid för genomförande som anges i 11 § 2 mom. anses ha avgått.
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Om den studerande själv skriftligen meddelar utbildningsanordnaren att han eller hon
avgår, upphör studierätten från den dag då meddelandet anländer till utbildningsanordna-
ren, eller vid en senare tidpunkt som den studerande meddelar.

Utbildningsanordnaren meddelar ett beslut om att studeranden anses ha avgått.
En läropliktig anses ha avgått på det sätt som avses i 1 mom. senast en månad efter att

han eller hon senast har deltagit i undervisning. Innan en läropliktig anses ha avgått ska
utbildningsanordnaren meddela den läropliktige samt dennes vårdnadshavare och någon
annan laglig företrädare att den läropliktige kan anses ha avgått, om han eller hon inte del-
tar i undervisningen. Bestämmelser om förfaranden som gäller när en läropliktig anses ha
avgått finns dessutom i 13 § i läropliktslagen.

19 §

Rätt till undervisning och handledning

En studerande har rätt att i olika lärmiljöer få sådan undervisning och handledning som
gör det möjligt att nå de mål som ställts i utbildningsgrunderna. En studerande har rätt att
få undervisning och handledning i genomsnitt 22 timmar per vecka.

En studerande har rätt att få personlig och annan behövlig studiehandledning som an-
knyter till genomförande av utbildning och ansökan till fortsatta studier.

20 §

Den studerandes skyldigheter

En studerande är skyldig att i enlighet med den personliga studieplanen delta i under-
visningen om det inte finns en grundad anledning för frånvaro. Utbildningsanordnaren be-
slutar om förfaranden som gäller en studerandes frånvaro.

Den studerande ska utföra sina uppgifter samvetsgrant och uppträda korrekt.
Bestämmelser om skyldighet att ersätta orsakad skada finns i skadeståndslagen

(412/1974). Utbildningsanordnaren ska underrätta den studerandes vårdnadshavare eller
någon annan laglig företrädare för den studerande om skada som den studerande orsakat.

21 §

Rätt till särskilt stöd

En studerande har rätt till särskilt stöd om han eller hon på grund av inlärningssvårig-
heter, skada, funktionsnedsättning eller sjukdom eller av någon annan orsak behöver lång-
varigt eller regelbundet särskilt stöd i sitt lärande och sina studier för att nå målen i utbild-
ningsgrunderna. Med särskilt stöd avses planenligt pedagogiskt stöd enligt den studeran-
des mål och färdigheter samt särskilda undervisnings- och studiearrangemang. Målet för
särskilt stöd är att den studerande ska nå det kunnande som ingår i utbildningsgrunderna.

När en studerande genomför studier som hör till gymnasieutbildningens lärokurs enligt
gymnasielagen, tillämpas vad som i gymnasielagen föreskrivs om en studerandes rätt att
få stöd för lärandet. När en studerande avlägger examensdelar enligt lagen om yrkesutbild-
ning tillämpas vad som i lagen om yrkesutbildning föreskrivs om anpassning av bedöm-
ningen av kunnandet.

På en studerandes rätt till krävande särskilt stöd tillämpas bestämmelserna i lagen om
yrkesutbildning.
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22 §

Beslut om särskilt stöd

Utbildningsanordnaren ska bedöma en studerandes behov av särskilt stöd när den stu-
derande inleder sina studier och under studiernas gång om behov av sådant stöd uppstår.
Om det för en läropliktig som övergår från grundläggande utbildning har fattats ett beslut
om särskilt stöd enligt 17 § i lagen om grundläggande utbildning, ska utbildningsanordna-
ren utreda och bedöma den studerandes behov av särskilt stöd utifrån det beslut om särskilt
stöd som fattats under den grundläggande utbildningen.

Beslut om särskilt stöd till en studerande fattas av utbildningsanordnaren. Den stude-
rande och dennes vårdnadshavare eller någon annan laglig företrädare för den studerande
ska höras innan beslut fattas.

Utbildningsanordnaren ska i den studerandes personliga studieplan föra in uppgift om
innehållet i det särskilda stöd och den handledning som erbjuds den studerande.

23 §

Studiesociala förmåner för studerande som får särskilt stöd

Om den handledande utbildningen ordnas hos en anordnare av grundläggande utbild-
ning, har den studerande rätt till sådana studiesociala förmåner för elever med funktions-
nedsättning och andra elever som får särskilt stöd som anges i 31 § 1 mom. i lagen om
grundläggande utbildning.

Om den handledande utbildningen ordnas hos en anordnare av yrkesutbildning, har den
studerande rätt till sådana studiesociala förmåner för studerande som får särskilt stöd som
anges i 101 § i lagen om yrkesutbildning.

Särskilda bestämmelser gäller för andra tjänster och stödåtgärder som ordnas för stude-
rande på grund av deras funktionsnedsättningar.

24 §

Avgiftsfri undervisning

Den undervisning och handledning som hör till utbildning enligt denna lag är avgiftsfri
för de studerande. De urvals- eller lämplighetsprov som anknyter till antagningen av stu-
derande är avgiftsfria för de sökande.

En studerande som deltar i utbildningen har rätt till avgiftsfria måltider de dagar då den
studerandes personliga studieplan förutsätter att den studerande är närvarande på en ut-
bildningsplats som utbildningsanordnaren anvisar. Dessutom har en studerande även rätt
till andra dagliga avgiftsfria måltider om utbildningen i enlighet med tillståndet att ordna
utbildning ordnas i en läroanstalt med internatboende. På ett internatboende tillämpas be-
stämmelserna i lagen om yrkesutbildning.

Bestämmelser om en läropliktig studerandes rätt till avgiftsfri utbildning finns dessut-
om i 4 kap. i läropliktslagen.

6 kap.

Särskilda bestämmelser

25 §

Sökande av ändring

Omprövning av ett i denna lag avsett beslut får begäras hos regionförvaltningsverket
inom 14 dagar från delfåendet av beslutet, om beslutet gäller
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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 sina studier,
4) i 18 § avsedd fråga om en studerande ska anses ha avgått,
5) i 21 § avsedd rätt för en studerande att få särskilt stöd.
Bestämmelser om begäran om omprövning i övrigt finns i förvaltningslagen.
Vid sökande av ändring i beslut som gäller förmåner som avses i 23 § 1 mom. tillämpas

lagen om grundläggande utbildning. Vid sökande av ändring i beslut som gäller förmåner
som avses i 23 § 2 mom. tillämpas lagen om yrkesutbildning.

Ändring i beslut med anledning av begäran om omprövning får sökas genom besvär i
förvaltningsdomstol inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Ovannämnda besvär ska
behandlas skyndsamt. Ett beslut av förvaltningsdomstolen genom vilket besvär som an-
förts i ett ärende enligt 1 mom. har avgjorts får inte överklagas genom besvär.

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol i övrigt finns i lagen om
rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

26 §

Tillämpning av lagen om grundläggande utbildning, gymnasielagen och lagen om 
yrkesutbildning

Vid ordnandet av handledande utbildning tillämpas vad som i lagen om grundläggande
utbildning, gymnasielagen eller lagen om yrkesutbildning för den berörda anordnarens del
föreskrivs om undervisningens offentlighet, försök, utvecklings-, handlednings- och stöd-
uppgifter för specialundervisning eller särskilt stöd, elev- och studerandevård, personal,
samarbete med studerandenas vårdnadshavare, elev- och studerandekår, utvärdering av
utbildningen samt sekretess och behandling av personuppgifter, om inte något annat före-
skrivs i lag. Dessutom tillämpas vad som när det gäller utbildningsanordnaren i fråga fö-
reskrivs om disciplin och därmed sammanhängande förfaranden i 36 och 36 a–36 g § i la-
gen om grundläggande utbildning, med undantag av bestämmelserna om kvarsittning, och
i 40–48 § i gymnasielagen och 80, 85–93 och 115 § i lagen om yrkesutbildning samt vad
som i nämnda lagar föreskrivs om sökande av ändring i ärenden som gäller disciplinära
åtgärder. Om utbildningen ordnas av kommunen utan tillstånd att ordna utbildning, tilläm-
pas i fråga om det som anges i detta moment vad som i lagen om grundläggande utbildning
föreskrivs om saken.

Om en studerande avlägger en del av en yrkesinriktad examen, 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 ären-
den.

7 kap.

Ikraftträdande

27 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2021. Utbildning som avses i denna lag får ordnas
från och med den 1 augusti 2022.

Utbildningsstyrelsen ska bestämma de i 12 § avsedda utbildningsgrunderna så att ut-
bildningsanordnarna kan ta dem i bruk den 1 augusti 2022.
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28 §

Övergångsbestämmelser om ordnande av utbildning

Om en anordnare med stöd av de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna
lag har beviljats ett sådant tillstånd att ordna påbyggnadsundervisning efter grundläggande
utbildning som avses i 7 eller 8 § i lagen om grundläggande utbildning, får anordnaren
med stöd av det tillståndet ordna utbildning som handleder för examensutbildning till och
med den 31 juli 2025.

Om en anordnare med stöd av de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna
lag har ordnat i gymnasielagen avsedd utbildning som förbereder för gymnasieutbildning,
men inte den 1 augusti 2022 har tillstånd att ordna utbildning enligt denna lag, får anord-
naren ordna utbildning som förbereder för gymnasieutbildning till och med den 31 juli
2023 i enlighet med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av lagen och de före-
skrifter som meddelats med stöd av dem. Utbildningsanordnaren kan efter den 31 juli
2022 dock inte anta nya studerande till den ovan avsedda utbildningen.

Om en anordnare med stöd av de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna
lag har beviljats ett sådant tillstånd att ordna utbildning som handleder för yrkesutbildning
som avses i lagen om yrkesutbildning, får utbildningsanordnaren med stöd av det tillstån-
det ordna utbildning som handleder för examensutbildning.

29 §

Övergångsbestämmelser som gäller de studerande

Om en studerande före den 1 augusti 2022 har inlett studier inom sådan påbyggnadsun-
dervisning som avses i lagen om grundläggande utbildning, sådan utbildning som förbe-
reder för gymnasieutbildning som avses i gymnasielagen eller sådan utbildning som hand-
leder för yrkesutbildning som avses i lagen om yrkesutbildning, övergår den studerande
vid ikraftträdandet av denna lag till att genomföra sådan utbildning som handleder för ex-
amensutbildning som avses i denna lag. Bestämmelserna 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 övergången.

Helsingfors den 30 december 2020

Republikens President

 Sauli Niinistö

Undervisningsminister Jussi Saramo
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