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Lag
om temporär ändring av lagen om grundläggande utbildning

I enlighet med riksdagens beslut
fogas temporärt till lagen om grundläggande utbildning (628/1998) en ny 20 a § som

följer:

4 kap.

Undervisning

20 a §

Exceptionella undervisningsarrangemang

Om undervisningen till följd av ett beslut som meddelas med stöd av 58 § i lagen om
smittsamma sjukdomar (1227/2016) inte kan ordnas tryggt som närundervisning i skolan
eller på någon annan plats där undervisning ordnas, kan man i undervisningen genom be-
slut av utbildningsanordnaren övergå till exceptionella undervisningsarrangemang, om
det är nödvändigt för att undervisningen ska kunna ordnas. Även under exceptionella un-
dervisningsarrangemang ska elevens rätt till undervisning tryggas i enlighet med denna
lag eller de bestämmelser som utfärdats eller föreskrifter som meddelats med stöd av den.

Ett beslut om övergång till exceptionella undervisningsarrangemang får fattas för högst
en månad åt gången. Under exceptionella undervisningsarrangemang ordnas undervis-
ningen helt eller delvis på något annat sätt än som närundervisning med hjälp av distans-
förbindelser.

Utbildningsanordnaren är skyldig att ordna sådant stöd för inlärning som avses i 16,
16 a, 17 och 17 a § samt sådana tjänster och förmåner som avses i 31 § på de sätt som det
med tanke på omständigheterna är möjligt att genomföra. I undervisning som ges i annan
form än som närundervisning är utbildningsanordnaren skyldig att ge alla elever en av-
giftsfri måltid.

Bestämmelserna i 1 och 2 mom. gäller inte elever i förskoleundervisning, elever i års-
kurserna 1–3 i den grundläggande utbildningen, elever som fått ett beslut om särskilt stöd
enligt 17 §, elever som omfattas av förlängd läroplikt enligt 25 § 2 mom. och inte heller
elever inom förberedande undervisning enligt 5 §.

Om undervisningen för en elev inte kan ordnas som närundervisning i situationer som
avses i 57, 60 och 63 § i lagen om smittsamma sjukdomar, kan undervisningen ordnas med
särskilda undervisningsarrangemang enligt 18 § 1 mom. 3 punkten i denna lag. Ett beslut
om sådana arrangemang får vara i kraft under högst giltighetstiden för ett ovan avsett be-
slut om en elev som meddelats med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar.
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521/2020  
Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2020 och gäller till och med den 31 december
2020.

Nådendal den 26 juni 2020

Republikens President

 Sauli Niinistö

Undervisningsminister Li Andersson
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