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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag
stiftning om utbildning 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att utbild
ningslagstiftningen revideras. Det föreslås att 
den nuvarande omfattande och splittrade 
lagstiftningen som baserar sig på läroan
staltsformer ersätts med en snävare och mera 
koncentrerad lagstiftning som baserar sig på 
utbildningens mål och innehåll, utbildnings
nivåerna och utbildningsformerna samt stu
derandenas rättigheter och skyldigheter. Ut
bildningsanordnamas befogenhet att besluta 
om sättet att ordna utbildningen skall utökas 
väsentligt. 

Propositionen innehåller förslag tilllag om 
grundläggande utbildning, gymnasielag, lag 
om yrkesutbildning, lag om yrkesinriktad 
vuxenutbildning, lag om fritt bildningsarbe
te, lag om grundläggande konstundervisning, 
lag om förvaltning av utbildning som ordnas 
av staten och privata samt lag om finansie
ring av undervisnings- och kulturverksam
het. Med undantag av den utbildning som 
ordnas vid universiteten och högskoloma 
samt yrkeshögskolorna gäller de föreslagna 
lagarna all utbildning som lyder under un
dervisningsministeriet, från förskaleundervis
ningen inom den grundläggande utbildning
en till vuxenutbildningen. De åtta föreslagna 
lagarna skall ersätta de nu gällande 26 lagar 
som gäller den nämnda utbildningen. 

Det föreslås att den institutionella regle
ringen enligt läroanstaltsformer och läroan
staltsgrupper avskaffas i lagstiftningen, med 
vissa undantag som hänför sig till det fria 
bildnin~sarbetet. ~e f~res}a~na lagarn_a s~all 
gälla pa samma satt for saval den utbtldnmg 
som ordnas av staten, kommunerna och 
samkommunerna som för den utbildning 
som ordnas av privata sammanslutningar 
eller stiftelser. Tillämpningsområdet för var
je lag omfattar all utbildning som avses i 
lagen i fråga, oberoende av studerandenas 
ålder och sättet att ordna utbildningen eller 
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platsen där den ordnas. Bestämmelser som 
gäller förvaltning eller tjänste- och befatt
ningsstrukturer skall inte tas med i utbild
ningslagama. Det föreslås att behörighets
villkoren för rektorer, som är föreståndare 
för läroanstalterna, och för lärare bestäms 
genom förordning. 

Bestämmelserna om målen för och det 
viktigaste innehållet i utbildningen skall i 
stort sett bibehållas vid det nuvarande. Det 
föreslås att bestämmelserna om studerande
nas rättigheter och skyldigheter preciseras. 
Det föreslås att bestämmelser om ut
bildningsanordnarens skyldighet att samarbe
ta med andra som ordnar gymnasieutbild
ning, yrkesinriktad utbildning och annan ut
bildning i området samt bestämmelser om 
studerandenas rätt att räkna sig till godo stu
dier som fullgjorts i ett annat sammanhang 
tas med i gymnasielagen, lagen om yrkesut
bildning och lagen om yrkesinriktad vuxen
utbildning. 

På basis av anställningsförhållandets art 
skall den rättsliga ställningen för rektorerna, 
lärarna och den övriga undervisningsperso
nalen bestämmas enligt kommunallagen, 
lagen om kommunala tjänsteinnehavares an
ställningstrygghet, statstjänstemannalagen 
eller lagen om arbetsavtal. 

Det föreslås att bestämmelser om utbild
ningsanordnarens möjlighet att delvis skaffa 
utbildningstjänster via andra utbildningsa
nordnare eller även via andra än de sam
manslutningar och stiftelser som beviljats 
tillstånd att ordna utbildning tas in i gym
nasielagen, lagen om yrkesutbildning, lagen 
om yrkesinriktad vuxenutbildning och lagen 
om grundläggande konstundervisning. Ut
bildningsanordnaren skall svara för att de 
tjänster som skaffats ordnas i enlighet med 
lagen. 

För att säkerställa kvaliteten på och den 
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riksomfattande enhetligheten i utbildningen 
föreslås att bestämmelser om utvärdering av 
uppnåendet av de mål som bestämts och 
fastställts för utbildningen tas in i lagarna. 

I lagen om grundläggande utbildning skall 
bestämmas om läroplikten och om ordnandet 
av den avgiftsfria grundläggande utbildning 
som avses i 13 § regeringsformen. I lagen 
skall dessutom ingå bestämmelser om till
lämpningsområdet och målen för lagen om 
grundläggande utbildning, kommunen som 
utbildningsanordnare, andra som ordnar 
grundläggande utbildning, undervisning, ut
värdering, arbetstid samt elevens rättigheter 
och skyldigheter. Det föreslås att lagens 
tillämpningsområde utvidgas jämfört med 
tillämpningsområdet för den gällande grund
skolelagen. Lagens tillämpningsområde skall 
omfatta den undervisning som ordnas i skol
hemmen, vilken i dag hör till social- och 
hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. 
Lagen skall också tillämpas på sådana priva
ta och statliga skolor samt medborgarinstitut 
och folkhögskolor där det för närvarande 
ordnas grundläggande utbildning eller mot
svarande utbildning med stöd av de special
lagar som nu föreslås bli upphävda. Det 
föreslås att bestämmelserna om platsen där 
eleven går i skola och om elevintagningen 
ändras och att elevernas vårdnadshavare får 
större möjligheter att välja skola för sitt 
barn. Det föreslås att den förvaltningsmässi
ga gränsen mellan grundskolans låg- och 
högstadium skall avskaffas. När det gäller 
utbildning för andra än läropliktiga föreslås 
att utbildningsanordnaren skall besluta om 
sättet att ordna utbildningen. 

I gyronasielagen skall bestämmas om la
gens tillämpningsområde och mål, ordnande 
av utbildning, undervisning, utvärdering och 
studentexamen samt studerandenas rättighe
ter och skyldigheter. Lagen skall tillämpas 
också på sådana statliga och privata läroan
stalter samt folkhögskolor som för närvaran
de ordnar gymnasieutbildning eller motsva
rande utbildning med stöd av speciallagar 
för nämnda läroanstalter vilka nu föreslås bli 
upphävda. Den som ordnar gymnasieutbild
ning skall ges friare händer att besluta om 
den arbetstid som används för undervisning 
och om sättet att ordna utbildningen. 

I lagen om yrkesutbildning skall bestäm
mas om lagens tillämpningsområde och mål, 
ordnande av utbildningen, undervisning, ut
värdering samt studerandenas rättigheter och 
skyldigheter. Lagen skall tillämpas på 

grundläggande yrkesutbildning för ungdomar 
och vuxna samt på undervisning i tränings
och rehabiliterin~ssyfte för handikappade. 
Lagen skall ocksa tillämpas på läroavtalsut
bildning. Utöver yrkesläroanstalterna skall 
lagen tillämpas på den grundläggande yrkes
utbildning som med stöd av speciallagar för 
närvarande ordnas i yrkesutbildningscentrer 
för vuxna, musikläroanstalter, folkhögskolor, 
medborgarinstitut, idrottsutbildningscentrer 
och studiecentraler. Också den som ordnar 
yrkesutbildning skall ges friare händer att 
besluta om den arbetstid som används för 
undervisning och om sätten att ordna utbild
ningen. Det föreslås att indelningen av yr
kesläroanstalterna i flera olika läroanstalts
former avskaffas. 

Det föreslås att i lagen om yrkesinriktad 
vuxenutbildning skall finnas bestämmelser 
om lagens tillämpningsområde och syfte, 
ordnande av utbildning och examina, under
visning, utvärdering samt examina som kan 
avläggas oberoende av hur yrkesskicklighe
ten förvärvats. Lagens tillämpningsområde 
skall omfatta sådan utbildning för examina 
som kan avläggas oberoende av hur yr
kesskickligheten förvärvats och utbildning 
som förbereder för dessa examina vilken för 
närvarande ordnas med stöd av den lag om 
yrkesexamina som föreslås bli upphävd. I la
gen skall utöver yrkesinriktad tilläggsutbild
ning som förbereder för fristående examina 
bestämmas om annan yrkesinriktad tillägg
sutbildning inklusive tilläggsutbildning som 
ordnas i form av läroavtalsutbildning. 

I lagen om fritt bildningsarbete skall fin
nas bestämmelser om verksamhetens mål 
och uppgift, personal, undervisning, utvär
dering och finansiering. Fritt bildningsarbete 
skall kunna ordnas vid medborgarinstitut, 
folkhögskolor, studiecentraler, idrottsutbild
ningscentrer och sommaruniversitet En 
kommun skall dock kunna sammanslå en 
sådan läroanstalt inom det fria bild
ningsarbetet för vilken den är huvudman 
med en annan kommunal läroanstalt. Som
maruniversiteten skall omfattas av den lag
stadgade finansieringen. 

I lagen om grundläggande konstundervis
ning skall bestämmas om utbildningens upp
gift och mål, ordnande av utbildning, läro
plan, undervisning, utvärdering, personalen 
och statsandelar. Lagens tillämpningsområde 
skall täcka den undervisning som regleras i 
den gällande lagen om grundundervisning i 
konst och annan än yrkesinriktad utbildning 
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vid musikläroanstaltema. 
Det föreslås att det i lagen om förvaltning 

av utbildning som ordnas av staten och pri
vata skall bestämmas om förvaltningsgrun
derna för den som ordnar statlig eller privat 
utbildning. I lagen skall ingå bestämmelser 
om bl.a. direktion, rektor, instruktion och 
laglighetsövervakning. U ni versitetslagen 
skall tillämpas på förvaltningen av övnings
skoloma i anslutning till universiteten. För
valtningen av den utbildning som ordnas av 
kommunerna och samkommunerna skall helt 
basera sig på kommunallagen. 

Enligt förslaget till lag om finansiering av 
undervisnings- och kulturverksamhet skall 
finansieringen av utbildningen huvudsakli
gen bestämmas enligt gällande grunder på 
basis av antalet elever och studerande, an
talet undervisningstimmar samt andra mot
svarande faktorer som beskriver verksam
hetens omfattning samt de kalkylerade priser 
per enhet för dessa som fastställts i förväg 
för det följande året. Systemet för finansie
ring skall ändras enligt vad som föranleds 
av de föreslagna lagar som gäller den verk-

samhet som finansieras. I bestämmelserna 
om finansiering skall beaktas t.ex. avskaf
fandet av grundskolans förvaltningsmässiga 
indelning i ett låg- och högstadium, be
stämmelserna om skolhemsundervisning i 
den föreslagna lagen om grundläggande ut
bildning samt slopandet av indelningen av 
den yrkesinriktade utbildningen i olika läro
anstaltsformer. 

De förslagna lagarna avses träda i kraft 
den l augusti 1998. När lagarna träder i 
kraft fortsätter huvudmännen för skoloma 
och läroanstalterna utan särskilda åtgärder 
som sådana utbildningsanordnare som av
ses i de föreslagna lagarna. De förvaltnings
organ och övriga organ som tillsatts med 
stöd av de gällande lagarna skall fortsätta till 
mandatperiodens slut. Innehållet i an
ställningsförhållandena för rektorerna, lärar
na och den övriga undervisningspersonalen 
samt de utbildningsinspektörer som ansvarar 
för ordnandet av läroavtalsutbildning skall 
fortsätta att gälla i oförändrad form när la
gen träder i kraft. 
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ALLMÄN MOTIVERING 

l. Inledning 

Utbildningslagstiftningen har ändrats flera 
gånger under de senaste åren. En gemensam 
nämnare i ändringarna har varit att den riks
omfattande styrningen har luckrats upp och 
den lokala beslutanderätten har utökats. 
Ändringarna har gällt både bestämmelse
och resursstymingen. Regleringen av ord
nandet av verksamheten har luckrats upp 
både inom lagstiftningen och i normbesluten 
på lägre nivå. Dessutom har antalet admini
strativa beslut minskats. Separata system för 
finansiering har sammanförts och omvand
lats från utgiftsbaserade system till kalkyl
mässiga system. Med stöd av de nya be
stämmelserna och föreskrifterna kan läroan
staltema och deras huvudmän alltmer själv
ständigt besluta om sin verksamhet i enlig
het med de nationella målen. Dessutom upp
muntras läroanstalterna till att profilera sig i 
form av en särpräglad verksamhet. 

Genom ändringarna har man dock inte 
befattat sig med den grundläggande struk
turen i utbildningslagstiftningen. Antalet la
gar som gäller utbildning är stort och lagar
na är splittrade. Lagstiftningen bygger på 
olika läroanstaltsformer. En stor del av reg
leringen gäller alltjämt läroanstalternas för
valtning, personalstruktur och andra omstän
digheter som hänför sig till sättet att ordna 
utbildningen. Den nya styrningskulturen för
utsätter att hela utbildningslagstiftningen ses 
över. I den fortsatta regleringen gäller det att 
ta fasta på angelägenheter som är viktiga 
med tanke på utbildningens resultrikedom 
och som förutsätter en riksomfattande enhet
lighet. I stället för förhandsstyrning av ut
bildningsprocessen bör lagstiftningen alltmer 
koncentreras till att säkerställa och utvärdera 
utbildningens kvalitet, vilket förutsätter att 
de nationella utbildningsmålen görs tydligare 
och preciseras. Samtidigt måste en tillräcklig 
likställighet inom utbildningen säkerställas i 
hela landet. Lagstiftningen bör också främja 
det praktiska genomförandet av principen 
om livslångt lärande. 

Beredningen av samordningen av den 
splittrade lagstiftningen inom undervisnings
väsendet inleddes 1993 utgående från den 
plan för utveckling av utbildningen och av 
forskningen vid högskoloma som statsrådet 
hade godkänt tidigare samma år. Som mål 

för reformen uppställdes att göra styrnings
förhållandena inom förvaltningsomradet kla
rare och att förenkla dem samt att upphäva 
enskilda förvaltningsprocedurer. Dessutom 
uppställdes som mål att utöka högskolomas 
och andra läroanstalters spelrum vid ordnan
det verksamheten och förvaltningen. Det be
slöts att reformen bereds med de funktionel
la utgångspunktema inom undervisningens 
verksamhetsområde för ögonen och med 
betraktande av perspektivet för dem som 
tillämpar lagarna. 

Enligt regeringsprogrammet för statsminis
ter Paavo Lipponens regering skall alla ga
ranteras grundtrygghet inom utbildningen 
oberoende av boningsort, språk och ekono
misk ställning. Regeringen garanterar hela 
åldersklassen en avgiftsfri grundskola och 
därefter gymnasieutbildning eller yrkesut
bildning. Kvaliteten på utbildningen och ut
bildningens känslighet när det gäller att rea
gera på förändringar i samhället ombesörjs 
bl.a. genom kontinuerlig utvärdering och ge
nom revidering av utbildningens kvantitativa 
regleringssystem. Utbildningslagstiftningen 
sammanställs under regeringsperioden. Re
geringsprogrammet preciseras i planen för 
utveckling av utbildning och forskning vid 
högskoloma åren 1995-2000, som godkän
des av statsrådet 1995. I fråga om lagstift
ningen konstateras att utbildningslagstift
ningen kommer att revideras i sin helhet. 

Som ett led i totalreformen av utbildnings
lagstiftningen har regeringen avlåtit en pro
position till riksdagen med förslag till uni
versitetslag och tilllag om införande av uni
versitetslagen (RP 263/1996 rd). Den nya 
universitetslagen skall ersätta de nu gällande 
20 lagar som gäller universitet och andra 
högskolor som hör till undervisningsminis
teriets verksamhetsområde. Bestämmelserna 
om tillstånd att driva yrkesläroanstalter och 
utbildningsuppgiften för samt dimensione
ringen av yrkesutbildningen har reviderats i 
lagen den 9 augusti 1996 om ändring av la
gen om yrkesläroanstalter (61211996). Lagen 
träder i kraft den l januari 1998. Huvud
männens självständiga beslutanderätt när det 
gäller utbildningens inriktning har ökats och 
förvaltningssystemet samt systemet för be
slutsfattande har förenklats i fråga om yr
kesläroanstaltema. Grundskolelagen 
(47611983) har ändrats genom en lag 
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(136811996) som träder i kraft den l augusti 
1997. Vid den tidpunkten överförs undervis
ningen av de gravast utvecklingsstörda bar
nen i läropliktsåldern från socialväsendet till 
att omfattas av den grundskaleundervisning 
som avses i grundskolelagen. Bestämmelser
na som gäller stöd för kostnader som föran
leds av skolresor för studerande i gymnasier 
och yrkesläroanstalter har reviderats genom 
lagen om stöd för skolresor för studerande i 

gymnasier och yrkesläroanstalter ( 48/1997). 
Lagen träder i kraft den l juli 1997. 

2. Nuläge 

2.1. skolsystemet 

strukturen i det nuvarande skolsystemet 
framgår i huvuddrag av följande figur. 

Figur l. Skolsystemets strnktur 
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Läroanstalternas position i skolsystemet 
åskådliggörs i figur 2. Y rkesläroanstaltema 
har behandlats som en helhet även om de i 

lagstiftningen har indelats i fjorton olika lä
roanstaltsformer enligt utbildningens inne
håll. 

Figur 2. Läroanstalternas position i skolsystemet 

Hfigskolor 
• Universitet Yrkes-
• Högskolor bligs- <t--t- Yrkesutbildning 

skolor • Yrkesläraanstalter 

t t • Särskilda yrkesläroanstalter 

l 
~ • Specialyrkesläroansalter 

l l 
• Yrkesutbildningscentrer flir vuxna 
• Musikläroanstalter 

Gymnasieutbildning • Idrottsutbildningscentrer 

• Gymnasier • Suomalais-venäläinen • Folkhögskolor 

• Vuxengymnasier koulu benämnda skola • Medborgarinstitut 

• Folkhögskolor • Helsingin ranskalais- • S tudiecentraler 

• Övningsskolor suomalainen koulu • Skolan Anna Tapion koulu 

• Steiner-skolor benämnda skola • Läroavtalsutbildning 
• Privata skolor med • yrkesexamina 

främmande - > 
Å undervisningsspråk 

i 
Grundliggande utbildning • Medborgarinstit t 
• Grundskolor • Folkhögskolor 
• Skolor som ersätter grundskolan • Steiner-skolor 
• Skolan Juutalainen koulu (Judiska skolan) • Steinerpedagogiska specialskolor 
• Övningsskolor • Skolan Anna Tapion koulu 
• Skolor !lir hörselskadade och synskadade samt • Helsingin ranskalais-suomalainen koulu 

rörelsehindrade benämnda skola 
• Privata skolor med främmande undervisningsspråk • Suomalais-venliläinen koulu benämnda skola 
• Utomlands verksamma skolor som motsvarar • Anstalter !lir utvecklingsstörda 

grundskolan 

t • Skolhem 
• Vuxengymnasier 

Förskoleundervisning och synskadade samt • Helsingin ranskalais-

• Grundskola rörelsehindrade suomalainen koulu benämnda skola 

• Skolor som motsvarar • Privata skolor med främmande • Suomalais-venliläinen koulu 

grundskolan undervisningsspråk benämnda skola 

• Övningsskolor • Utomlands verksamma skolor • Steiner-skolor 

• Skolor !lir hörselskadade som motsvarar grundskolan • Steinerpedagogiska specialskolor 
• DJ!ID'~ter flir barn 

370160 
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• Studiecentraler 
• Sommaruniversitet 
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konstundervisning 
• Musikläroanstalter 
• Grundläggande 

konstundervisning som 
inte är bunden till 
någon läroanstaltsform 
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Läroanstalter som drivs med stöd av olika 
lagar ordnar ofta utbildning med samma mål 
och innehåll. Exempelvis examensinriktad 
yrkesutbildning ordnas inte bara i yrkeslä
roanstalterna utan också i vuxenutbildnings
centrerna, musikläroanstalterna, idrottsutbild
ningscentrerna 01; h folkhögskolorna. 

Utbildning ordm:-s <)ckså utanför det ovan 
beskrivna officiella sk·Jlsystemet. I 82 § re
geringsformen nämns att angående rätt att 
inrätta privata skolor och andra enskilda up
pfostringsanstalter samt ordna undervisning
en i dem stadgas genom lag. Enligt denna 
bestämmelse underligger hemundervisning 
icke tillsyn från myndighets sida. Enligt 
grundskalelagen är kommunen dock skyldig 
att övervaka framgången i studierna för en 
läropliktig som får hemundervisning. 

Enligt lagen angående inrättande och upp
rätthållande av privata skolor och uppfo
stringsanstalter (2611919) har en finsk med
borgare med iakttagande av vissa begräns
ningar som anges i denna lag rätt att i landet 

Tabell J. Utbildningsanordnare 1996 

staten Antal Kommun Antal 

inrätta en privat skola eller en uppfostrings
anstalt, om dess syftemål inte står i strid 
med lag eller god sed. En sådan anstalt kan 
på föreskrivna villkor tas in i det officiella 
skolsystemet, och då får läroanstalten rätt att 
utfärda intyg över avklarade föreskrivna lä
rokurser och den kan erhålla stöd av offent
liga medel. Grundläggande utbildning som 
ges till läropliktiga utanför det officiella 
skolsystemet betraktas som hemundervisning 
även om den har organiserats i skolform och 
motsvarar undervisningsinnehållet i grund
skolan. En dylik skola får inte heller kallas 
grundskola. Företag som producerar utbild
ningstjänster erbjuder också rikligt med 
olika avgiftsbelagda utbildningstjänster som 
inte hör till det officiella skolsystemet. 

Utbildning ordnas i läroanstalter som drivs 
av kommuner, samkommuner, staten samt 
privata sammanslutningar och stiftelser. Av 
tabell l framgår antalet läroanstalter och stu
derande enligt den instans som ordnar ut
bildningen. 

Privat Antal Samkommun Antal Totalt Antal 
LlroanstallYP antal studerande antal studerande antal studerande antal studerande antal studerande 

Grundskolor 

lågstadler o o 3398 389407 o o o o 3398 389407 
högstadier o o 622 187 870 o o o o 622 187 870 

Specialskolor på grundskolstadlet 14 618 268 10495 4 168 o o 268 11281 
Skolor som ersätter grundskolan o o o o 34 7952 o o 34 7952 
Gymnasier o o 408 100709 22 5440 o o 430 106149 
med vuxenlinjer vid gymnasiet o o 27 8520 1 987 o o 28 9507 

Vuxengymnasier lnkl. 
lmnesstuderande o o 21 12483 2 3425 o o 23 15908 
ÖVningskolor (sammanlagt) 13 7956 o o o o o o 13 7956 
med grundskoleutblldnlng 13 5810 o o o o o o 13 5810 
med gymnasieutbildning 8 2148 o o o o o o 8 2148 
Andra grundskol- och/eller 
!gymnasiestadier (sammanlagt) 2 1525 o o 9 3707 o o 11 5232 
med grundskolautbildning 2 1242 o o 9 2 791 o o 11 4033 
med gymnasieutbildning 2 283 o o 7 916 o o 9 1199 
Yrkesllroanstalter lnkl. 
specialyrkesläroanstalter 33 8143 103 60930 63 24622 169 91730 368 185425 
Yrkeshögskolor o o 2 3182 2 3085 5 11 597 9 17864 
Yrkesutbildningscentrer 
förvuxna o o 14 6100 15 9043 15 7625 44 22768 
Sirskilda yrkesläroanstalter 1 54 44 12965 o o 45 13019 
Folkhögskolor o o 1 1000 64 8490 5 564 90 90000 
lclrotteutblldnlngscentrer o o o o 14 1252 o o 14 1252 
Muslkllroanstalter o o 50 26461 35 29496 4 1810 89 57767 
varav konservatorler o o 3 277 7 922 1 163 11 1362 
Medborgarinstitut o o 249 420856 26 56887 1 3000 276 480745 
studiecentraler o o o o 11 590000 o o 11 590000 
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Största delen av grundskaleundervisningen 
meddelas i kommunala grundskolor. Också 
de privata skolor som ersätter grundskolan 
är bundna till kommunerna. Tillstånd att 
inrätta en skola som ersätter grundskolan 
kan beviljas endast om skolan enligt ett av
tal mellan kommunen och skolans huvud
man ersätter den kommunala grundskolan. 
statsrådet har beviljat en del av de skolor 
som ersätter grundskolan rätt att uppgöra en 
läroplan som avviker från den kommunala 
läroplanen. 

I tre Steiner-skolor, i två steinerpedagogis
ka specialskolor, i tre privata skolor med 
främmande undervisningsspråk, i elva utom
lands verksamma privata skolor som mot
svarar grundskolan, i skolan Juutalainen 
koulu (en privat skola som motsvarar grund
skolan), i skolan Toivonlinnan koulu (ett 
privat gymnasium med årskurser som mot
svarar grundskolan) samt i skolan Anna Ta
pion koulu meddelas oavhängigt av kommu
nen undervisning som motsvarar privat 
grundskoleundervisning. I Steiner-skolorna, 
de privata skolorna med främmande under
visningsspråk och Toivonlinnan koulu ord
nas ocksa gymnasieutbildning eller motsva
rande utbildning. I Anna Tapion koulu ord
nas också yrkesutbildning. De som passerat 
läropliktsåldern kan dessutom få grundskole
undervisning i medborgarinstitut och folk
högskolor. En del av medborgarinstituten 
oc[l de flesta av folkhögskolorna är privata. 

Ovningsskolorna i anslutning till universi
tetens lärarutbildningsenheter, skolorna för 
hörselskadade och synskadade samt rörelse
hindrade, Helsingin ranskalais-suomalainen 
koulu benämnda skola och Suomalais-venä
läinen koulu benämnda skola är statliga sko
lor som meddelar grundskoleundervisning. 
Med undantag av skolorna för hörselskadade 
och synskadade samt rörelsehindrade ordnar 
skolorna även gymnasieutbildning. 

Gymnasieutbildning ges i gymnasier och 
vuxengymnasier. De flesta av gymnasierna 
och vuxengymnasierna har kommunen som 
huvudman. De privata gymnasiernas ställ
ning avviker från ställningen för de skolor 
som ersätter grundskolan så, att de privata 
gymnasierna har rätt att ordna gymnasieut
bildning självständigt och oavhängigt av 
kommunen. Finansieringen är dock delvis 
bunden till finansieringsgrunderna för den 
kommun där de privata gymnasierna är be
lägna. I vårt land finns ett relativt litet antal 
privata gymnasier. Gymnasieutbildning kan 

också ges i folkhögskolor och i de ovan 
nämnda privata och statliga läroanstalterna, 
som drivs med stöd av speciallagar. 

Vid ingången av 1997 fanns det samman
lagt 355 yrkesläroanstalter. o Utöver dessa 
finns 7 yrkesläroanstalter på Aland. Yrkesut
bildning ges till övervägande del i yrkeslä
roanstalter med kommuner (112 läroanstal
ter) eller samkommuner (152 läroanstalter) 
som huvudmän. De privata (65) och de stat
liga (26) läroanstalternas andel inom yrkes
utbildningen har dock varit betydande. Un
der de senaste åren har staten i stor utsträck
ning avstått från huvudmannaskapet för yr
kesläroanstalterna. Med undantag av vissa 
specialyrkesläroanstalter för handikappade 
har de statliga yrkesläroanstalterna på 1990-
talet överförts antingen till kommunerna el
ler samkommunerna. 

Yrkesutbildning ordnas också i folkhög
skolor och idrottsutbildningscentrer, vilka är 
privata med undantag av vissa folkhögsko
lor. Yrkesutbildning ordnas också i vuxenut
bildningscentrer (45 läroanstalter), särskilda 
yrkesläroanstalter ( 45 läroanstalter) och mu
sikläroanstalter, antingen kommunala eller 
privata, samt i privata studiecentraler och i 
det statliga sameområdets utbildningscentraL 

Utbildning som betraktas som fritt bild
ningsarbete ordnas vid medborgarinstitut, 
folkhögskolor och studiecentraler samt idrot
tsutbildningscentrer. Grundläggande utbildn
ing i musik och yrkesutbildning ordnas vid 
musikläroanstalter. Annan grundläggande 
utbildning i konst ordnas i olika läroanstalter 
och sammanslutningar under kommunernas 
uppsikt och på deras ansvar. I lagstiftningen 
har den sistnämnda undervisningen inte bun
dits till bestämda läroanstaltsformer. 

2.2. Utvecklingen i fråga om systemet för 
reglering av utbildningen 

Det nuvarande skolsystemet föregicks av 
en indelning i folkskola, läroverk (mellan
skola och gymnasium) samt yrkesutbildning, 
som administrerades av flera olika ministeri
er enligt innehållet i utbildningen. Dessutom 
hade verksamhetsformerna inom det fria 
bildningsarbetet egna lagar. På 1960- och 
1970-talet genomlevde vårt utbildningssys
tem en kraftig brytningsperiod. Utbildningen 
sågs tydligare än tidigare som ett medel att 
öka den nationella välfärden. Grundskalere
formen genomfördes. Yrkesutbildningens 
centralförvaltning centraliserades under un-
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dervisningsministeriet Med hjälp av utbild
ningen försökte man förverkliga en sam
hällsordning baserad på ekonomisk och soci
al jämlikhet mellan människorna. Barn och 
unga skulle garanteras möjligheter att utbilda 
sig oberoende av boningsort och familjens 
sociala ställning. 

De stora ändringarna i vårt skolsystem 
som började genomföras på 1960-talet möt
tes till en början av misstro från flera håll. 
Genomförandet av ändringarna och övervin
nandet av de förhållningssätt som motsatte 
sig förändringarna ansågs därför kräva en 
lagstiftning som säkerställde en effektiv 
verkställighet. 

De utbildningstjänster som medborgarna 
erbjöds definierades noggrant i lagstiftning
en. Utgångspunkten var att höja utbildnings
nivån och förbättra de individuella utbild
ningsmöjligheterna. I lagstiftningen definie
rades dessutom sättet att producera utbild
ningstjänsterna. Ur dessa utgångslägen föd
des en detaljerad lagstiftning som baserade 
sig på centraliserad förhandsstyrning av 
funktionerna. Undervisningsämnena, innehål
let i läroplanerna, formerna för ordnandet av 
utbildningen, behörighetsvillkoren för lärar
na, läroböckerna, studerandenas och skolper
sonalens rättigheter och skyldigheter, utbild
ningens lokala förvaltningsstrukturer och 
förfaringssätt samt de fysiska ramarna för 
utbildningen fastställdes centralt i lagar, för
ordningar och normerande beslut av den 
statliga centralförvaltningen. 

Den centraliserade normstyrningen kom
pletterades ofta av ett förfarande där den 
lokala beslutsfattaren var tvungen antingen 
att underställa länsstyrelsen eller det centrala 
ämbetsverket sitt beslut eller att skaffa till
stånd av dessa innan åtgärder vidtogs. Läns
styrelserna och de centrala ämbetsverken 
övervakade och styrde aktivt det praktiska 
ordnandet av utbildningen. Statsandelssyste
met, som baserade sig på faktiska kostnader, 
utgjorde en egen relativt självständig meka
nism för reglering och övervakning. Syste
met användes också som ett medel för att 
uppnå utbildningspolitiska mål. De centrala 
ämbetsverken avgjorde i hög grad hurdana 
kostnader som kunde anses nödvändiga och 
skäliga med tanke på tillhandahållandet av 
tjänster. 

Regleringssystemen för de olika utbild
ningsområdena var autonoma och skollag
stiftningen var splittrad. Varje utbildnings
område hade sin egen lagstiftning, som täck-

te både verksamheten och ekonomin. Lagar
na hade beretts vid olika tidpunkter och del
vis på olika grunder, och det var svårt att 
gestalta utbildningssystemet som helhet. 
Sektoriseringen förstärktes av att varje ut
bildningsområde hade sin egen specialisera
de tjänstemannakår. 

I likhet med andra förvaltningsområden 
blev sxstemet för reglering av utbildningen 
föremal för omvärdering på 1980-talet. Ut
gångspunkten var att stärka den kommunala 
självstyrelsen i förhållande till centralförvalt
ningen samt att rationalisera förvaltningen. 
Det ansågs att förvaltningen i sin central
styrdhet hade försatts i ett sådant tillstånd av 
obalans som utgjorde ett hinder för att effek
tivt och ekonomiskt producera tjänster med 
hänsyn till medborgarnas behov. 

Den första betydande reformen var den 
nya grundskole- och gyronasielagstiftning 
som trädde i kraft i början av 1985. Den 
lokala beslutanderätten ökade i och med att 
bestämmelserna om gruppindelning ersattes 
med timresurssystemet. Också läroplanssys
temet ändrades genom reformer åren 1985 
och 1994, vilka genomfördes utgående från 
behoven på lokal nivå. 

Inom statsförvaltningen inleddes dessutom 
på 1980-talet flera projekt för att utveckla 
den allmänna förvaltningen, vilka också änd
rade mekanismerna för reglering av utbild
ningen. Försöket med frikommuner inleddes, 
vilket gav kommunerna större beslutanderätt 
i synnerhet i fråga om ordnandet av förvalt
ningen. Samtidigt upphävdes ministeriernas 
och de centrala myndigheternas befogenheter 
att meddela normer som var bindande på 
lokal nivå. Samtidigt inleddes också en om
fattande gallring av de administrativa förfa
randen som gällde tillstånd och underställel
se. Inom undervisningsministeriets förvalt
ningsområde genomfördes dessa projekt hu
vudsakligen genom den lagstiftning som 
trädde i kraft 1991. Vid samma tid upphäv
des ett stort antal bestämmelser i lagar och 
författningar som hade varit bindande för 
kommunerna och andra utbildningsanordna
re. Framför allt upphävdes bestämmelser om 
förvaltning, personal och sättet att ordna 
utbildning. 

Det nya statsandelssystemet som trädde i 
kraft vid ingången av 1993 och 1994 inne
bar en stor förändring för förvaltningskultu
ren. Kommunernas och andra utbildnings
anordnares beslutanderätt har ökat väsentligt 
i och med att beräkningsgrunderna för stats-
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andelen inte längre är bindande för hur stats
andelen används. De beslut som utbildnings
anordnaren fattat under finansåret inverkar 
inte heller längre på statsandelen för det 
nämnda året. Systemet sporrar utbildningsa
nordnarna till funktionellt och ekonomiskt 
ändamålsenliga lösningar. 

Utgångspunkten i reformen av statsande
lama var att samordna funktionerna. Man 
försökte finna gemensamma nämnare inom 
undervisnings- och kulturförvaltningens 
olika verksamhetsområden och använda dem 
som grund vid dimensioneringen av statsan
delama. För kommunerna och andra servi
ceanordnare framhävs denna synvinkel, ef
tersom administrativa gränser kan överskri
das när statsandelama används. På så sätt 
möjliggör systemet att kommunerna kan ba
lansera sin servicestruktur enligt kommunala 
särdrag och på det sätt som behoven i fråga 
förutsätter. I det nya systemet spelar lokala 
värderingar en betydligt större roll än tidiga
re. 

Med undantag av den nya lagstiftningen 
om statsandelar har reformerna i utbildnings
lagstiftningen efter 1985 varit delreformer. 
Den splittrade och sektoriserade grundstruk
turen i den funktionella lagstiftningen har i 
stort sett förblivit oförändrad. Utöver be
stämmelserna i grundskalelagen finns be
stämmelser om grundskaleundervisningen i 
drygt tio lagar. Yrkesutbildning ordnas lik
aså med stöd av flera olika lagar. Medborga
rinstituten, folkhögskolorna och studiecentra
lerna har egna lagar. Trots att lagarna är nya 
har de ett snävt tillämpningsområde och är 
bindande endast för de läroanstaltsformer 
som avses i lagarna. 

2.3. Lagstiftning och praxis 

Internationella förpliktelser 

Finland har förbundit sig till flera interna
tionella avtal som gäller utbildning. Sådana 
är t.ex. den internationella konventionen om 
medborgerliga och politiska rättigheter 
(FördrS 811976) samt den internationella 
konventionen om ekonomiska, sociala och 
kulturella rättigheter (fördrS 6/1976), vilka 
trädde i kraft 1976. Ar 1990 ratificerades 
konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheter
na (FördrS 19/1990). Förenta Nationernas 
konvention om barnets rättigheter (FördrS 

6011991) ratificerades 1991. Överenskom
melserna har trätt i kraft på lagnivå och är 
alltså lika bindande som andra lagar. Inne
hållet i överenskommelserna har dock delvis 
karaktären av deklarationer. Det förutsätts 
inte att de rättigheter som nämns garanteras 
nationellt på grundlagsnivå eller ens på van
lig lagniva. 

Viktiga rättigheter i fråga om utbildning 
som nämns i överenskommelserna är bl.a.: 

l) rätt till undervisning; elementärunder
visningen skall vara kostnadsfri och obliga
torisk och inom den högre undervisningen 
skall man åtminstone sträva efter att göra 
den kostnadsfri, 

2) rätt att välja undervisning i enlighet 
med den egna övertygelsen, 

3) rätt att välja skola och inrätta en skola 
samt som ett specialfall de rättigheter som 
anges för en (nationell) minoritet, 

4) krav på innehållet i undervisningen, 
5) frihet att bedriva konst och vetenskap 

samt rätt att komma i åtnjutande av resulta
ten samt 

6) rätt till den egna kulturen och det egna 
språket, i synnerhet som en rättighet för mi
noriteterna. 

Europeiska ekonomiska samarbetsområdets 
och Europeiska gemenskapemas rättsakter 
gäller inte i första hand utbildning. I ett inte
grerande Europa betraktas utbildningssyste
men som ärenden som skall avgöras na
tionellt. Indirekt gäller regleringen av det 
integrerande Europa också utbildningen. Ar
betskraftens fria rörlighet förutsätter ett en
hetligt system för erkännande av examina i 
Europa. En medborgare i en stat inom Euro
peiska ekonomiska samarbetsområdet som 
slutfört en utbildning och en arbetspraktik 
någon annanstans än i Finland är behörig för 
en tjänst eller uppgift i Finland och har rätt 
att utöva ett yrke i Finland i enlighet med 
bestämmelserna i lagen (1597/1994) och för
ordningen (58011994) om erkännande av 
utbildning och yrkespraktik som genomgåtts 
av medborgare i stater inom Europeiska eko
nomiska samarbetsområdet I övrigt regleras 
behörigheten i lagen (53111986) och förord
ningen (88911986) om den tjänstebehörighet 
som högskolestudier utomlands medför. 

Europas integrationsutveckling hänför sig 
till utbildningen också på så sätt att yrkesut
bildningen är ett led i den europeiska arbets
krafts- och sysselsättningspolitiken. Dess
utom har flera europeiska program om ut
bildningssamarbete och studentutbyte inletts. 
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Regeringsformen 

Bestämmelser på grundlagsnivå som gäller 
undervisnings- och bildningsverksamhet in
går i II kap. grundläggande fri- och rättig
heter 13 §, 14 § 2 mom. och 15 § 2 mom. 
Regeringsformen, vilka trädde i kraft 1995, 
samt i VIII kap. 77 och 82 §. 

Enligt 13 § l mom. Regeringsformen har 
var och en rätt att avgiftsfritt få grundläg
gande utbildning. Om läroplikt stadgas ge
nom lag. Rätten till avgiftsfri grundläggande 
utbildning är en subjektiv rätt för individen. 
Att den grundläggande utbildningen är av
giftsfri innebär att utbildningen skall kunna 
fås utan att den förorsakar kostnader för den 
studerande. Utöver undervisningen skall 
också oundgängliga läromedel vara avgifts
fria för eleven, t.ex. läroböckerna. Den av
giftsfria utbildningen täcker också nödvändi
ga skoltransporter och tillräcklig näring. 

Enligt 13 § 2 mom. regeringsformen skall 
det allmänna, enligt vad som närmare stad
gas genom lag, säkerställa lika möjligheter 
för var och en att utan hinder av medel
löshet enligt sin förmåga och sina särskilda 
behov erhålla även annan än grundläggande 
utbildning samt utveckla sig själv. Bestäm
melsen gäller i synnerhet utbildning som 
följer efter grundskolan, dvs. gymnasieut
bildning och yrkesutbildning samt utbildning 
som ordnas vid yrkeshögskolor, universitet 
och andra vetenskaps- och konsthögskolor. I 
bestämmelsen har principen om livslångt 
lärande erkänts och bestämmelsen omfattar 
således också vuxenutbildninpen. Eftersom 
det handlar om en mera vittgaende rättighet 
än rätten till grundläggande utbildning har 
den utbildning som avses i 13 § 2 mom. 
Regeringsformen inte säkerställts som en 
subjektiv rätt för individen utan om rätten 
bestäms närmare ~enarn lag. I den gällande 
lagstiftningen ingar rikligt med bestämmel
ser som säkerställer denna rättighet. Den 
föreslagna bestämmelsen binder dock inte 
lagstiftaren vid de nuvarande arrangemangen 
och förpliktar inte till att upprätthålla de nu
varande läroanstalterna utan ålägger en all
män skyldighet att bl.a. se till att medel
löshet inte utgör ett hinder för erhållande av 
utbildning. 

Med rätten att utveckla sig själv utan hin
der av medellöshet avses t.ex. fritt bildnings
arbete och bibliotekstjänster samt studies
tödssystemet Bestämmelsen förutsätter inte 
att tjänsterna skall finnas i sin nuvarande 

form, utan att tjänsterna skall stå till buds. 
Enligt 13 § 3 mom. regeringsformen är 

vetenskapens, konstens och den högsta ut
bildningens frihet tryggad. 

Enligt 14 § 2 mom. regeringsformen skall 
det allmänna tillgodose landets finskspråkiga 
och svenskspråkiga befolknings kulturella 
och samhälleliga behov enligt enahanda 
grunder. Enligt 3 mom. har samerna såsom 
urfolk samt zigenarna och andra grupper rätt 
att bevara och utveckla sitt språk och sin 
kultur. Om samemas rätt att använda sitt 
eget språk hos myndigheter stadgas genom 
lag. Rättigheterna för dem som använder 
teckenspråk samt dem som på grund av han
dikapp behöver tolknings- och översättnings
hjälp skall tryggas i lag. Om rätten till sys
selsättningsfrämjande utbildning skall enligt 
15 § 2 mom. regeringsformen stadgas ge
nom lag. Bestämmelser om sysselsättnings
främjande utbildning finns numera i lagen 
om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning 
(76311990). 

Enligt 77 § regeringsformen skall Helsing
fors universitet bibehållas vid rätt till själv
styrelse. Nya stadganden angående grunder
na för universitetets organisation utfärdas 
genom lag, men närmare bestämmelser be
träffande universitetet genom förordning, 
sedan i vartdera fallet universitetets konsis
torium i saken avgivit utlåtande. Enligt 82 § 
Regeringsformen skall genom lag dessutom 
stadgas om rätten att inrätta privata skolor 
och andra enskilda uppfostringsanstalter 
samt ordna undervisningen i dem. Hemun
dervisning underligger icke tillsyn från myn
dighets sida. Dessutom är bestämmelserna i 
5 § Regeringsformen om att människorna 
skall bemötas som jämlika individer samt 
förbudet mot diskriminering och bestämmel
serna i lO § om yttrandefrihet speciellt vikti
ga med tanke på utbildning. 

Grundskola 

Den grundläggande utbildning som avses i 
13 § regeringsformen ordnas i grundskolan. 
Inom undervisningsministeriets förvaltnings
område finns det för närvarande tio lagar 
jämte förordningar som reglerar grundskole
undervisningen. Lagarna och förordningarna 
är: 

- grundskalelagen och grundskaleförord
ningen (71811984) samt förordningen om 
skola som ersätter grundskola och om privat 
gymnasium (720/1984), 
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- lagen (48111983) och förordningen 
(724/1984) om skolor för hörselskadade och 
synskadade samt rörelsehindrade, 

- lagen (41211976) och förordningen 
(314/1977) om Suomalais-venäläinen koulu 
benämnda skola, 

- lagen (3311977) och förordningen 
(373/1977) om Helsingin ranskalais-suoma
lainen koulu benämnda skola, 

- övningsskoletagen (143/1985) och öv
ningsskoleförordningen (33611985), 

- lagen ( 417 /1977) och förordningen 
(62511977) om Steiner-skola, 

- lagen (93211986) och förordningen 
(688/1987) om steinerpedagogiska special
skolor, 

- lagen (37311963) och förordningen 
(460/1963) om privata skolor med främman
de undervisningsspråk, 

- lagen (37911981) och förordningen 
(38011981) om utomlands verksam privat 
skola som motsvarar grundskolan samt 

-lagen (119711988) och förordningen 
(1466/1993) om skolan Anna Tapion koulu. 

studier som syftar till att fullgöra grund
skolans lärokurs eller en del av den kan 
dessutom ordnas vid medborgarinstitut och 
folkhögskolor. Bestämmelser om deras verk
samhet finns i lagen om medborgarinstitut 
(72211992) och i lagen om folkhögskolor 
med statsandel (1218/1993) samt i förord
ningen om folkhögskolornas och medbor
garinstitutens rätt att utge betyg över slut
förd lärokurs för grundskolan och för gym
nasiet ( 48611994 ). 

Undervisning som motsvarar grundskole
undervisning ges dessutom i skolhem som 
hör till social- och hälsovårdsministeriets 
förvaltningsområde. Bestämmelser om skol
hemmens verksamhet finns i barnskyddsla
gen (683/1983) och i barnskyddsförord
ningen (101011983) samt i förordningen om 
statens uppfostringsanstalter (76911978). För 
de gravast utvecklingsstörda barnen ges un
dervisning som motsvarar undervisningen i 
grundskolan i specialomsorgsenheter för ut
vecklingsstörda. Bestämmelser om dessa 
enheter finns i lagen (51911977) och förord
ningen (98811977) angående specialomsorger 
om utvecklingsstörda. Enligt lagen om änd
ring av grundskalelagen (1368/1996) och 
lagen om ändring av lagen angående specia
lomsorger om utvecklingsstörda ( 136911996) 
skall undervisningen av de gravast utveck
lingsstörda läropliktiga barnen överföras till 
undervisningsministerietsförvaltningsområde 

i början av augusti 1997 och meddelas som 
grundskoleundervisning. 

Grundskalelagen gäller grundskolväsendet 
i kommunerna, privata skolor som ersätter 
grundskolan vilka ingått avtal med kommu
nen och en skola som organiserats för att 
motsvara grundskolan (skolan Juutalainen 
koulu). Enligt 82 a § i nämnda lag om änd
ring av grundskalelagen kan undervisnings
ministeriet bevilja också en samkommun 
tillstånd att inrätta en grundskola. I 84 § 
grundskalelagen sägs att om annan än i det 
föregående nämnd läroanstalt som meddelar 
undervisning som motsvarar grundskaleun
dervisning samt om grundande och upprät
thållande av en sådan läroanstalt gäller vad 
som är särskilt stadgat därom. 

Antalet kommunala grundskolor var läsåret 
1995-96 sammanlagt 4288. A v dessa är 
3398 lågstadieskolor, 622 högstadieskolor 
och 268 specialskolor. 

Enligt l § grundskalelagen är grundskolan 
en enhetsskola som ger medborgama den 
allmänbildande grundutbildning som de be
höver. I lagen finns bestämmelser om målen 
för undervisningen och fostran i grundskolan 
och om grundskolans struktur, om skyldig
heten att inrätta en grundskola och om dis
triktsindelningen, om grundskolans förvalt
ning, om arbetstid och undervisning, om 
läroplikt och rätt till skolgång, om elevvår
den i grundskolan, om tjänster, tjänsteinne
havare och timlärare vid grundskola, om 
ändringssökande och finansiering. 

Lagen om skolor för hörselskadade och 
synskadade samt rörelsehindrade gäller åtta 
statliga skolor som är avsedda för handikap
pade barn i läropliktsåldem. Enligt lagen 
syftar skolomas fostran och undervisning till 
att uppnå grundskolans mål för fostran och 
undervisning. Samtidigt syftar skoloma till 
att främja en total rehabilitering av eleverna 
samt att ge dem färdigheter som kompense
rar deras handikapp. 

Suomalais-venäläinen koulu och Helsingin 
ranskalais-suomalainen koulu finns i Hel
singfors och har staten som huvudman. Un
dervisningen försiggår delvis på ryska och 
franska och studerandena görs förtrogna med 
den ryska och den franska kulturen. I sko
lol]la finns också ett gymnasialstadium. 

Ovningsskoloma är statliga skolor i anslut
ning till universitetens lärarutbildningsenhe
ter och där meddelas grundskole- och gym
nasieundervisning. I övningsskoloma ge
nomför studerandena inom lärarutbildningen 
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de undervisningsövningar som ingår i stu
dierna. Antalet övningsskolor är tolv. 

Lagen om Steiner-skola gäller tre privata 
skolor med steinerpedago~isk undervisning. 
Skolorna omfattar tolv ar och motsvarar 
grundskolan och gymnasiet. Skolorna har 
dessutom en trettonde årskurs där studeran
dena förbereder sig för studentexamen. Sko
lorna är belägna i Helsingfors, Lahtis och 
Tammerfors. Till skolorna hör dessutom 
fristående verksamhetsenheter i andra 
kommuner, där undervisning ges i årskurser
na 10-13. Det finns sammanlagt sju fristå
ende verksamhetsenheter. 

Lagen om steinerpedagogiska specialskolor 
gäller två privata skolor som ger grundskole
undervisning för utvecklingsstörda barn i 
läropliktsåldern. Skolorna är belägna i Hel
singfors och Lahtis. 

Med stöd av lagen om privata skolor med 
främmande språk drivs tre privata skolor 
som ordnar grundskaleundervisning och 
gymnasieutbildning. Dessa skolor är Engel
ska skolan i Helsingfors, Tyska skolan i 
Helsingfors och The International School of 
Helsinki (Internationella skolan i Helsing
fors). Undervisningen ges till största delen 
på engelska och tyska. 

Det finns sammanlagt elva skolor som 
drivs med stöd av lagen om utomlands verk
sam privat skola som motsvarar grundsko
lan. Skolorna finns runtom i världen och de 
är avsedda framför allt för läropliktiga barn 
till finländska medborgare som tillfälligt vis
tas utomlands. 

Skolan Anna Tapion koulu är en privat 
skola som omfattar högstadiet och som dess
utom ger yrkesutbildning i huslig ekonomi 
och därtill ansluten allmänbildande under
visning. Den som genomgått skolan får sam
ma rättigheter som den som fullgjort grund
skolans lärokurs och får också behörighet 
för yrkesutbildande specialiseringsstudier i 
huslig ekonomi. 

Gymnasium 

Bestämmelser om gymnasieutbildningen 
finns i 

- gyronasielagen (477/1983) och gyronasie
förordningen (719/1984), 

- lagen (439/1994) och förordningen 
(660/1994) om vuxengymnasier, 

- övningsskolelagen och övningsskoleför
ordningen, 

- lagen och förordningen om Suomalais-

venäläinen koulu benämnda skola, 
- lagen och förordningen om Helsingin 

ranskalais-suomalainen koulu benämnda sko
la, 

- lagen och förordningen om Steiner-skola, 
- lagen och förordningen om privata skolor 

med främmande undervisningsspråk 
samt 

- lagen och förordningen (1219/1993) om 
folkhögskolor med statsandeL 

Enligt l § gyronasielagen är gymnasiet en 
skolform på mellanstadiet som fortsätter 
grundskolans fostrande verksamhet. Gym
nasiet meddelar den allmänbildande under
visning som behövs för inledande av hög
skoleutbildning och annan gyronasiebaserad 
yrkesinriktad utbildning. 

Gyronasielagen gäller gymnasier som har 
kommunen eller ett privat samfund som hu
vudman. Det finns 408 kommunala gymna
sier och 22 privata gymnasier. I gymnasieta
gen ingår bestämmelser om gymnasiets upp
gift, struktur och inrättande av gymnasium, 
förvaltning, arbetstid och undervisning, ele
ver, tjänster, tjänsteinnehavare och timlärare, 
ändringssökande samt finansiering. 

Vuxengymnasiet är en läroanstalt för all
mänbildande examensinriktad undervisning 
där framför allt vuxna kan få undervisning i 
ämnen som ingår i gymnasiets eller grund
skolans lärokurs. Antalet vuxengymnasier 
med kommunen som huvudman är 21 och 
antalet privata vuxengymnasier är 2. Vid de 
kommunala gymnasierna finns 27 vuxenlin
jer och vid de privata gymnasierna finns l 
vuxenlinje. I lagen om vuxengymnasier 
ingår i stort sett motsvarande bestämmelser 
som i gymnasielagen. Bestämmelserna i de 
andra ovan nämnda lagarna som gäller gym
nasieutbildning motsvarar i hög grad be
stämmelserna i gymnasietagen eller i be
stämmelserna hänvisas till gymnasielagen. 

I gymnasiet och vuxengymnasiet verkställs 
studentexamen, som syftar till att klarlägga 
om studerandena har tillägnat sig kunskaper 
och färdigheter enligt gymnasiets läroplan 
samt nått en tillräcklig mognad i enlighet 
med målen för gymnasiet. Enligt bestämda 
villkor kan ocksa en annan person än en 
elev eller studerande som fullföljer gymnasi
ets eller vuxengymnasiets lärokurs delta i 
studentexamen. Ar 1996 deltog drygt 34 000 
examinander i studentexamen. Bestämmelser 
om studentexamen finns i studentexamens
förordningen (1000/1994). Undervisnings
ministeriet och studentexamensnämnden 



RP 86/1997 rd 17 

meddelar närmare föreskrifter om examen. 

Yrkesutbildning 

Bestämmelser om yrkesutbildning finns i 
fem olika lagar. strukturen i lagstiftningen 
baserar sig i hög grad på den indelning av 
utbildningen enligt de centrala ämbetsverken 
som gällde före 1991 som skiljer mellan yr
kesutbildning under yrkesutbildningsstyrel
sen och yrkesutbildning under skolstyrelsen. 
Lagarna och förordningarna är: 

- lagen om yrkesläroanstalter (487/1987) 
och 14 förordningar om olika läroanstalts
former som utfärdats med stöd av den, 

- lagen (760/1990) och förordningen 
(76211990) om yrkesutbildningscentrer för 
vuxna och riksomfattande särskilda yrkeslä
roanstalter, 

- förordningen om yrkesinriktad vuxenut
bildning (131411992), 

- lagen (1605/1992) och förordningen 
(1606/1992) om läroavtalsutbildning, 

- lagen (30611994) och förordningen 
(308/1994) om yrkesexamina samt 

-lagen (49811983) och förordningen 
(967 11985) om studiesociala förmåner för 
yrkesläroanstalternas elever. 

Yrkesutbildning kan dessutom ordnas vid 
konservatorier som drivs med stöd av lagen 
om musikläroanstalter (516/1995), i idrotts
utbildningscentrer, som drivs med stöd av 
lagen om idrottsutbildningscentrer med stats
andel (801/1992), i folkhögskolor och med
borgarinstitut samt i studiecentraler som 
drivs med stöd av lagen om studiecentraler 
(121511993). Bestämmelser . om yr
keshögskolor finns i lagen om yrkeshögsko
lestudier (25511995). 

Lagen om yrkesläroanstalter gäller läroan
stalter som hör till fjorton olika läroanstalts
former. I l § uppräknas läroanstaltsformerna 
enligt deras huvudsakliga innehåll. Special
yrkesläroanstalter för handikappade och sär
skilda yrkesläroanstalter för huvudsakligen 
yrkesinriktad tilläggsutbildning med närings
livet som huvudman utgör också vardera en 
egen läroanstaltsform. staten, kommuner och 
samkommuner samt privata sammanslutning
ar står som huvudmän för yrkesläroanstalter
na. Enligt 2 § har en yrkesläroanstalt till 
uppgift att ordna sådan grundläggande yrke
sutbildning och tilläggsutbildning samt an
nan utbildning som föreskrivits för den. Må
let för den grundläggande yrkesutbildningen 
är enligt 3 § att som en fortsättning på 

370160 

grundskolans och gymnasiets fostringsarbete 
eller på grundval av arbetserfarenhet ge nöd
vändiga färdigheter för samhälle och arbets
liv samt utvecklandet av dem, för uppnående 
och upprätthållande av _xrkesskicklighet och 
för fortsatta studier. Malet för den yrkesin
riktade tilläggsutbildningen är att ge de fär
di~heter som är en förutsättning för upprät
thallandet och utvecklandet av en yrkess
kicklighet som har förvärvats genom grund
läggande yrkesutbildning eller i arbete. 

I lagen om yrkesläroanstalter ingår dess
utom bestämmelser om upprätthållande av 
läroanstalten, förvaltning, arbetstid och un
dervisning, studerande, tjänster och befatt
ningar samt personal, dimensionering av 
utbildningen, behörighet för högskolestudier 
samt finansiering. 

I början av 1997 fanns det sammanlagt 
355 yrkesläroanstalterö Utöver dessa finns 7 
yrkesläroanstalter på Aland. Kommunen var 
huvudman för 112, en samkommun för 152, 
privata för 65 och staten för 26 läroanstalter. 

Yrkesutbildning ordnas också i folkhög
skolor och idrottsutbildningscentrer vilka är 
privata med undantag av vissa folkhögsko
lor. Yrkesutbildning ordnas ytterligare i yr
kesutbildningscentrer för vuxna ( 45 läroan
stalter), särskilda yrkesläroanstalter ( 45 läro
anstalter), medborgarinstitut och musiklä
roanstalter, antingen kommunala eller priva
ta, samt i privata studiecentraler och i det 
statliga sameområdets utbildningscentraL 

Yrkesutbildningscentren för vuxna och de 
riksomfattande särskilda yrkesläroanstalterna 
har till uppgift att erbjuda och ordna yrkes
inriktad vuxenutbildning samt annan utbild
ning som stöder den. Med yrkesinriktad 
vuxenutbildning avses grundläggande yrkes
utbildning samt yrkesinriktad tilläggsutbild
ning och fortbildning som ges i form av 
vuxenutbildning. En betydande del av den 
utbildning som vuxenutbildningscentren ord
nar är arbetskraftspolitisk vuxenutbildning 
som arbetskraftsmyndigheterna köper. Be
stämmelser om den sistnämnda utbildningen 
finns i lagen och förordningen (91211990) 
om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning. I 
lagen om yrkesutbildningscentrer för vuxna 
och riksomfattande särskilda yrkesläroanstal
ter ingår bestämmelser om förvaltning, per
sonal och studerande samt statsfinansiering. 
Kommuner och samkommuner samt privata 
sammanslutningar står som huvudmän för 
yrkesutbildningscentrema för vuxna. 

Enligt l § lagen om läroavtalsutbildning 
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avses med läroavtalsutbildning sådana lä
roavtalsbaserade yrkesstudier som bedrivs på 
arbetsplatsen i samband med praktiska ar
betsuppgifter kompletterade med teoretiska 
studier. Utbildningen ordnas både som grun
dutbildning och som tilläggsutbildning inom 
yrkesutbildning på ungdomsstadiet och för 
vuxna. Ett läroavtal är ett arbetsavtal mellan 
studeranden och arbetsgivaren, vilket har 
godkänts av den lokala förvaltningsmyndig
het som svarar för läroavtalsutbildningen. 
Syftet med läroavtalsutbildningen är att den 
studerande utöver den ersättning som betalas 
för arbetet uppnår yrkeskunnighet i ett visst 
yrke eller inom ett delområde av ett yrke. 
Den lokala förvaltningsmyndighet som om
besörjer läroavtalsutbildningen köper den 
teoretiska utbildningen av en yrkesläroan
stalt, ett yrkesutbildningscenter för vuxna 
eller någon annan utbildningsanordnare. I 
slutet av 1996 deltog drygt 14 000 studeran
de i läroavtalsbaserad grundutbildning och 
ca 5 000 i läroavtalsbaserad tilläggsutbild
ning. Före millenieskiftet skall antalet stude
rande som påbörjar en läroavtalsutbildning 
höjas till drygt 20 % av antalet ungdomar 
som påbörjar yrkesutbildning på andra stadi
et. 

Enligt l § lagen om yrkesexamina kan 
yrkesskicklighet påvisas genom examina, 
oberoende av hur den förvärvats. Examina 
är yrkesinriktade grundexamina, yrkesexami
na och specialyrkesexamina. Undervisnings
ministeriet bestämmer om examensstruktu
ren. Yrkesinriktade grundexamina som av
läggs som fristående examina motsvarar ex
amina som avläggs inom den grundläggande 
yrkesutbildningen enligt lagen om yrkeslä
roanstalter. I form av fristående examina kan 
dessutom ordnas sådana yrkesinriktade grun
dexamina som inte kan avläggas inom den 
grundläggande yrkesutbildningen enligt la
gen om yrkesläroanstalter. Utbildningsstyrel
sen godkänner och uppställer examenskra
ven. Examenskommissioner tillsatta av ut
bildningsstyrelsen bär ansvaret för ordnande 
och övervakning av examina. Examina kan 
ordnas av läroanstalter som ordnar yrkesut
bildning och andra inrättningar som besitter 
tillräcklig sakkunnighet och som har en sam
manslutning eller stiftelse som huvudman. 
Examenskommissionerna utfärdar examens
betygen. 

I lagen om studiesociala förmåner för yr
kesläroanstalternas elever och i förordningen 
som utfärdats med stöd av den ingår bestäm-

melser om avgiftsfri undervisning, avgifts
fria skolmåltider och elevernas rätt att bo 
avgiftsfritt samt bestämmelser om vissa and
ra förmåner som gäller i fråga om utbildning 
som ordnas vid yrkesläroanstalter. 

Fritt bildningsarbete 

A v tradition har verksamheten vid folk
högskolor, medborgarinstitut och studiecen
traler räknats till det fria bildningsarbetet 
Nära dem ligger också verksamheten vid 
idrottsutbildningscentrerna. Lagstiftningen 
om fritt bildningsarbete bygger huvudsakli
gen på lagar som gäller olika läroanstaltsfor
mer. I anslutning till statsandelsreformen har 
lagarna reviderats från ingången av åren 
1993 och 1994. Den grundläggande struk
turen i lagstiftningen har dock bibehållits. 
Lagarna och förordningarna som utfärdats 
med stöd av dem är: 

- lagen och förordningen (1313/1992) om 
medborgarinstitut, 

- lagen och förordningen om folkhögsko
lor med statsandel, 

- lagen och förordningen (121611993) om 
studiecentraler samt 

- lagen och förordningen (1019/1992) om 
idrottsutbildningscentrer med statsandeL 

Här har dessutom s:eråkexamina enligt la
gen om allmänna sprakexamina (668/1994) 
och sommaruniversitetens verksamhet be
traktats som fritt bildningsarbete. 

Enligt l § lagen om medborgarinstitut är 
ett medborgarinstitut en allmänbildande läro
anstalt som ger vuxenutbildning. Ett med
borgarinstitut kan också ordna yrkesinriktad 
vuxenutbildning och annan utbildning samt 
bedriva sådan forskning och tillhandahålla 
sådana tjänster som stöder utbildningen eller 
nära ansluter sig till den. Undervisningsmi
nisteriet kan bevilja ett medborgarinstitut rätt 
att utge betyg som motsvarar avgångsbetyg 
från grundskolan eller en del av ett sådant 
betyg. I vårt land finns 276 medborgarinsti
tut Med undantag av vissa privata medbor
garinstitut är kommuner eller samkommuner 
huvudmän för medborgarinstituten. I lagen 
om medborgarinstitut ingår utöver bestäm
melserna om målen för och anordnandet av 
verksamheten också bestämmelser om för
valtning, personal och studerande. Om med
borgarinstitutens finansiering bestäms i lagen 
om finansiering av undervisnings- och kul
turverksamhet. 

Enligt l § lagen om folkhögskolor med 
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statsandel är en folkhögskola ett intemat 
som ger allmänbildande vuxenutbildning och 
vars syfte är att främja medborgamas frivil
liga studier så att varje folkhögskola samti
digt kan betona sina värderingar och sin ide
ella grund och sina pedagogiska mål. En 
folkhögskola kan också ge grundläggande 
yrkesutbildning och yrkesinriktad tilläggsut
bildning. Dessutom kan en folkhögskola 
ordna grundskole- och gyronasieundervis
ning samt med tillstånd av undervisningsmi
nisteriet utge betyg som motsvarar avgångs
betyg från grundskolan eller gymnasiet eller 
betyg som motsvarar en del av sådana be
tyg. I vårt land finns 90 folkhögskolor. Med 
undantag av vissa kommunala folkhögskolor 
har folkhögskolorna privata sammanslut
ningar och stiftelser som huvudmän. Utöver 
bestämmelser om syftet med och anordnadet 
av verksamheten innehåller lagen om folk
högskolor med statsandel bestämmelser om 
förvaltning och personal, undervisning och 
studerande samt finansiering. 

Enligt l § lagen om studiecentraler är av
sikten med studiecentraler att främja och 
utföra bildningsarbete i organisationer och 
sammanslutningar i syfte att säkerställa plu
ralism i det finländska samhället. En studie
central förverkligar sitt syfte som riksomfat
tande vuxenläroanstalt för bildningsarbete 
genom att själv och i samarbete med med
borgar- och kutturorganisationer ordna studi
er som kompletterar den grundläggande bild
ningen bland vuxna, ordna samhällsstudier 
för vuxna och studier för vuxna som grun
dar sig på medborgar- och frivilligverksam
het, samt utbildning för vuxna i samband 
med fritid, kultur och personlig tillväxt. En 
studiecentral kan också ordna grundläggande 
yrkesutbildning och tilläggsutbildning samt 
forskning, service och försöksverksamhet 
som har nära anknytning till studieverksam- . 
beten och stöder den. I vårt land finns 11 
studiecentraler, vilka har privata samman
slutningar och stiftelser som huvudmän. I 
lagen om studiecentraler finns utöver be
stämmelser om syftet med och anordoandet 
av verksamheten bestämmelser om förvalt
ning, personal och finansiering. 

Ett idrottsutbildningscenter är ett riksom
fattande intemat eller en regional läroanstalt 
vars uppgift är att ge undervisning i gym
nastik och idrott samt utbildning inom dessa 
områden, anordna träningsverksamhet samt 
ge allmänbildande undervisning och under
visning i samhällskunskap som kompletterar 

dessa. Ett riksomfattande idrottsutbildnings
center kan också ge grundläggande yrkesut
bildning och tilläggsutbildning. I lagen om 
idrottsutbildningcentrer med statsandel finns 
dessutom bestämmelser om tillstånd att driva 
en läroanstalt, förvaltning och personal, un
dervisning och studerande samt finansiering. 
Det finns sammanlagt 14 idrottsutbildnings
centrer av vilka 11 är riksomfattande och 3 
regionala. Huvudmannen för ett idrottsut
bildningscenter kan vara ett registrerat finskt 
samfund eller en registrerad finsk stiftelse. 

Genom allmänna språkexamina kan stude
randen, oberoende av hur språkkunskapen 
förvärvats, visa på vilken nivå han behärskar 
ett språk. Bedömningen av språkexamina 
skall basera sig på en färdighetsnivåskala 
som är internationellt känd. Utbildningssty
relsen kan på ansökan bevilja läroanstalter 
som står under offentlig tillsyn, statliga äm
betsverk och inrättningar, registrerade finska 
samfund eller stiftelser eller i Finland etable
rade sammanslutningar som inrättats enligt 
lagstiftningen i en annan stat inom Europeis
ka ekonomiska samarbetsområdet tillstånd 
att anordna allmänna språkexamina. Högsko
lorna kan förrätta examina utan tillstånd av 
utbildningsstyrelsen. Examensprestationerna 
kan bedömas endast av personer som har 
auktoriserats av utbildningsstyrelsen. Utbild
ningsstyrelsen svarar för upprätthållande och 
utvecklande av de allmänna språkexamina 
samt för övervakning av anordnandet. 

Också sommaruniversiteten ordnar utbild
ning som betraktas som fritt bildningsarbete. 
Det finns sammanlagt 21 sommaruniversitet 
Sommaruniversitetens huvudmän är i regel 
föreningar som bildats för detta ändamål. 
Dessutom har några sommaruniversitet en 
kommun, en samkommun och en stiftelse 
som huvudman. År 1996 meddelade somma
runiversiteten drygt 65 000 studerande un
dervisning i ca 90 000 timmar. Undervis
ningen indelades i öppen universitetsunder
visning ( 46 procent av undervisningstimmar
na), frivillig yrkesinriktad fortbildning (15 
procent), intresseinriktade språk- och gym
nasiekurser och övriga kurser (33 procent) 
samt arbetskraftspolitisk utbildning och ut
bildning som beställts av arbetsgivare (6 
procent). Sommaruniversiteten verkar året 
om men största delen av undervisningen 
ordnas på sommaren från maj till september. 
Det finns inga bestämmelser om som
maruniversitetens verksamhet. Omkring hälf
ten av utgifterna för verksamheten täcks 
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med avgifter som uppbärs hos studerandena. 
Verksamheten stöds av staten enligt prövn
ing som baserar sig på statsrådets beslut av 
år 1968 om statsunderstöd åt sommaruniver
sitet (822/1968). Bidrag från kommunerna 
täcker dessutom omkring en fjärdedel av 
kostnaderna för sommaruniversiteten. 

Grundläggande konstundervisning 

Grundläggande konstundervisningsDingen i 
musik och annan grundläggande konstunder
visning baserar sig på läroplaner som upp
görs i enlighet med de riksomfattande grun
derna för läroplanen. Undervisningen avvi
ker från fritt bildningsarbete genom att ut
bildningsanordnarna har en mera inskränkt 
beslutanderätt. 

Följande författningar reglerar den grund
läggande konstundervisningen: 

- lagen och förordningen (880/1995) om 
musikläroanstalter samt 

- lagen ( 424/1992) och förordningen 
(463/1992) om grundundervisning i konst. 

Musikläroanstalterna har till uppgift att 
meddela grundundervisning i tonkonst och i 
andra konstarter i anslutning till den, att för
bereda studerandena för yrkesstudier och att 
ge yrkesutbildning i musik samt ordna an
nan verksamhet i anslutning till utvecklandet 
av musikkulturen. Musikinstituten och kon
servatorierna är musikläroanstalter. Vid bäg
ge meddelas förberedande grundundervis
ning för yrkesstudier samt annan läroplans
baserad grundundervisning i musik som ut
mynnar i en läroplansenlig examen på 
grundnivå eller musikinstitutsexamen. Yrke
sutbildning i musik ges vid konservatorierna. 
Kvantitativt sett utgörs största delen av mu
sikläroanstalternas verksamhet av annan ut
bildning än yrkesutbildning. I lagen om ffiU

sikläroanstalter finns utöver dessa uppgifter 
bestämmelser om förvaltning och undervis
ning, personal, studerande, ändringssökande 
och finansiering. Det finns sammanlagt 89 
musikläroanstalter av vilka elva är konserva
torier. 

Kommuner, samkommuner och privata 
sammanslutningar är huvudmän för musiklä
roanstalterna. 

Med grundundervisning i konst (grundläg
gande konstundervisning) avses enligt l § 
la~en om grundundervisning i konst sådan 
malinriktad och årligen fortskridande under
visning inom olika områden av konsten som 
i första hand ordnas för barn och unga. 

Grundundervisningen i konst skall stöda ele
vernas personlighetsutveckling och ge dem 
kunskaper och färdigheter inom det område 
av konsten som denna undervisning gäller 
samt förmåga att uttrycka sig själva. Under
visningen ordnas så att den skapar förutsätt
ningar för en elev att söka sig till yrkesut
bildning och utbildning på högre nivå inom 
konstområdet i fråga. Kommunen beslutar 
om ordnande av grundundervisning i konst. 
Kommunen kan också ordna undervisningen 
genom att anlita utomstående tjänster. Grun
dundervisning i konst ordnas i så gott som 
alla kommuner. Undervisningen är inte bun
den till någon läroanstaltsform utan under
visningen kan enligt kommunens prövning 
meddelas vid alla läroanstalter. I lagen om 
grundundervisning i konst finns dessutom 
bestämmelser om läroplanen, betyg, behörig
het för lärare och finansiering. 

Samarbete mellan läroanstalterna 

Under de senaste åren har utbildningssys
temet gjorts smidigare på så sätt att stude
randena i sin examen utöver den utbildning 
som ordnas vid den egna läroanstalten kan 
ta in studier som ordnas vid andra läroan
stalter. Exempelvis kan den som studerar vid 
en yrkesläroanstalt komplettera sin examen 
med gymnasiala språkstudier och den som 
bedriver gymnasiestudier kan komplettera 
sin examen med yrkesinriktade studier. 
Dessutom kan studeranden ersätta studierna 
vid den egna läroanstalten med studier som 
slutförts i andra sammanhang. Bestämmelser 
som möjliggjorde detta fogades till gymna
sielagen och lagen om yrkesläroanstalter 
samt lagen om kvällsgymnasier (478/1983) 
(numera vuxengymnasier) år 1992. Utan lag
ändringar kunde studier vid musikläroan
stalter, medborgarinstitut, folkhögskolor och 
idrottsutbildningscentrer kompletteras med 
studier som slutförts i andra sammanhang. 

Huvudmännen för olika läroanstalter kom
mer sinsemellan överens om på vilket sätt 
samarbetet skall ordnas och hur kostnaderna 
skall fördelas. studier som slutförts vid en 
annan läroanstalt kan godkännas som en del 
av lärokursen vid studerandens läroanstalt, 
om målen för studierna motsvarar de läro
plansenliga studier som skall ersättas. Vid 
behov kan tilläggsprestationer krävas av stu
deranden. På begäran skall den läroanstalt 
där studeranden studerar fatta beslut om 
godkännande av studier som slutförts i annat 
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sammanhang innan de nämnda studierna 
påbörjas. 

Samarbetet mellan yrkesutbildningen och 
gymnasieutbildningen utreds som bäst i för
söken med utbildning på ungdomsstadiet 
Försöken baserar sig pa lagen om försök 
med utbildning på ungdomsstadiet och med 
yrkeshögskolor (391/1991), som trädde i 
kraft den l mars 1991. Lagen gäller till ut
gången av 1999 och tillämpas på anordnan
det av utbildning som inleds medan den är i 
kraft tills utbildningen avslutas. 

Inom ramen för försöket med utbildning 
på ungdomsstadiet ordnar en eller flera yr
kesläroanstalter och ett eller flera gymnasier 
i samarbete undervisning så att studerandena 
vid dessa läroanstalter har möjlighet att få 
undervisning vid flera läroanstalter samt av
lägga yrkesexamen eller fullgöra gymnasiets 
lärokurs som leder till studentexamen, var
vid i båda dessa examina i viss utsträckning 
också kan ingå studier vid en annan läroan
stalt. studerandena har även möjlighet att 
avlägga en särskild examen på ungdomssta
diet (kombinationsstudier), som består av 
kombinerade yrkes- och gymnasiestudier 
samt eventuell arbetspraktik. Folkhögskolor, 
musikläroanstalter och idrottsutbildningscen
trer kan delta i den grundläggande yrkesut
bildningen inom ramen för försöket och 
vuxengymnasierna kan delta i gymnasieut
bildningen. 

En yrkesinriktad examen och kombina
tionsstudier vid försöksenheterna ger samma 
behörighet för studier på institutnivå och för 
yrkeshögskolestudier som en yrkesinriktad 
examen på skolnivå. En yrkesexamen och 
kombinationsstudier ger också samma be
hörighet för fortsatta studier som gymnasiets 
lärokurs, förutsatt att i studierna ingår stu
dier som är jämförbara med gymnasiets mi
nimilärokurs i ämnen som med tanke på 
fortsatta studier är centrala och som kom
pletterade med studentexamens prov ger all
män behörighet för högskolestudier. 

Försöken syftar till att utreda möjligheter
na att öka studerandenas möjligheter att väl
ja sådana individuella och övergripande ut
bildningsprogram som skapar förutsättningar 
för individuell kunskapsinhämtning och yr
kesmässig flexibilitet. 

För närvarande pågår 16 försök med ut
bildning på ungdomsstadiet I försöken del
tar 134 läroanstalter, dvs. 71 yrkesläroanstal
ter, 60 gymnasier och vuxenlinjer vid gym
nasierna, en folkhögskola och två konserva-

torier. Antalet läroanstalter inom en försöks
enhet varierar mellan två och tjugosju, och 
antalet studerande mellan några hundra och 
sextusen. I försöken deltar sammanlagt ca 
34 600 studerande. 

Vid försöksläroanstalterna slutförde 4 400 
studerande gymnasiet och avlade studentexa
men läsåret 1995-1996 och 6 100 studeran
de avlade en yrkesexamen. A v dessa var 
2 600 tvååriga yrkesexamina, l l 00 två och 
ett halvtåriga och 2 000 treåriga examina. 
Endast fem studerande avlade en sådan 
kombinationsexamen som försökslagstift
ningen möjliggör. Närmare 30 procent av 
studerandena vid de läroanstalter som deltog 
i försöken inkluderade studier från andra 
läroanstalter i sina studier. Å andra sidan har 
också en del av studerandena vid andra lä
roanstalter än försöksläroanstalterna valt stu
dier från andra läroanstalter. 

På basis av försöket kan man anta att det 
är uppenbart att endast ett fåtal väljer att 
fullgöra vidsträckta studiehelheter eller av
lägga två examina. A v de studerande som 
slutförde gymnasiet och tog studentexamen 
avlade l 03 också en yrkesexamen under läs
året 1995-1996. A v de studerande som av
lade en yrkesexamen tog 139 också stu
dentexamen under läsåret. I fråga om andra 
val kan det konstateras att gyronasiestude
randena i högre grad har valt intressebasera
de studier och yrkesstuderandena studier 
som breddar utbildningens målinriktning, 
t.ex. studier inom olika yrkesgrenar och stu
dier som kombinerar tva yrkesexamina. 

Finansiering 

Systemet för finansiering av utbildningen 
omfattar den lagstadgade statsandel och det 
statsunderstöd enligt prövning som beviljas 
för driftskostnader och anläggningskostnader 
samt den övriga finansieringen. Finansiering 
kan beviljas och betalas till kommuner, sam
kommuner, privata sammanslutningar och 
stiftelser. Systemet för finansiering omfattar 
också den finansieringsandel av driftskost
naderna för undervisnings- och kulturverk
samhet som beräknats enligt kommunens 
invånarantal. Kommunens finansieringsandel 
per invånare är lika stor i alla kommuner. 

De viktigaste författningarna om finansie
ringen av utbildningen är: 

- lagen (705/1992), nedan finansieringsla
gen, och förordningen (82811992) om fi
nansiering av undervisnings- och kulturverk-
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samhet, 
- lagen och förordningen om yrkesutbild

ningscentrer för vuxna och riksomfattande 
särskilda yrkesläroanstalter, 

- lagen och förordningen om läroavtalsut
bildning, 

- lagen (113811996), och förordningen 
(1142/1996) om finansiering av yrkesinrik
tad tilläggsutbildning, 

- lagen och förordningen om folkhögsko
lor med statsandel, 

- lagen och förordningen om utbildnings
centrer med statsandel samt 

- lagen och förordningen om studiecentra
ler. 

Lagstiftningen om utbildningsfinansiering
en revideras från ingån&en av 1993 och 
1994. Då övergick man fran statsandelen för 
driftskostnader som baserade sig på verkliga 
kostnader till ett finansieringssystem som 
baserar sig på kalkylerade priser per enhet. 
Priserna :per enhet fastställs i förväg för det 
följande aret. De beslut som kommunen el
ler nå~on annan huvudman för den anstalt 
som far finansiering har fattat under finans
året inverkar inte på beloppen för priserna 
per enhet. 

Användningen av den finansiering som 
beviljas inom ramen för det på kalkylerade 
priser per enhet baserade finansieringssyste
met är inte bunden till grunderna för bevil
jandet och kalkyleringen av finansieringen. I 
och med det kalkylerade finansieringssyste
met har alltså den självständiga beslutande
rätten för kommunerna och andra servi
ceanordnare ökat väsentligt. 

Finansieringen av grundskolan, gymnasiet, 
vuxengymnasiet, yrkesläroanstalterna, yr
keshögskolorna, medborgarinstituten, musik
läroanstalterna och den grundläggande 
konstundervisningen baserar sig på finans
ieringslagen, som trädde i kraft i början av 
1993. I de lagar som gäller verksamheten 
vid dessa läroanstalter hänvisas i fråga om 
finansieringen till finansieringslagen. Finans
ieringslagen utgör en del av systemet för 
statsandelar till kommunerna, som i övrigt 
består av lagen om statsandelar till kommu
nerna (1147/1996) samt lagen om planering 
av och statsandel för social- och hälsovården 
(733/1992). 

Efter att finansieringslagen och det kalky
lerade finansieringssystemet har trätt i kraft 
har ändringar genomförts årligen. De mest 
betydande ändringarna gjordes från ingången 
av 1996 och 1997. Vid ingången av 1996 

slopades bärkraftsklassificeringen av kom
munerna och beviljandet av statsandelar till 
ett belopp som beräknats på basis av priser
na per enhet på grundval av procentuella 
andelar enligt kommunernas bärkraftsklass. I 
finansieringssystemet beaktas i stället de 
ekonomiska skillnaderna mellan kommuner
na genom en utjämning av statsandelarna på 
basis av de kalkylerade skatteinkomsterna 
enligt vad som bestäms i lagen om statsan
delar till kommunerna. 

Inom systemet för finansiering av under
visningsverksamheten avskaffades vid in
gången av 1997 de separata betalningsande
larna av kostnaderna för utbildningen vilka 
betalades av studerandenas hemkommuner. 
Hemkommunernas betalningsandelar ersattes 
och belastningen av undervisnings- och kul
turverksamhetens kostnader utjämnades mel
lan kommunerna genom per invånare beräk
nade finansieringsandelar för kommunerna 
av driftskostnaderna för undervisnings- och 
kulturverksamhet. Kommunens statsandel 
beräknas så att grunden för statsandelen till 
kommunen, vilken beräknats på basis av 
priserna per enhet, minskas med kommunens 
finansieringsandel av kostnader som gäller 
undervisnings- och kulturverksamhet. Sam
kommuner och privata läroanstalter beviljas 
finansiering till fullt belopp av den finans
ieringsgrund som beräknats enligt priserna 
per enhet. För utbildning där studerandens 
hemkommun inte förpliktats att delta i ut
bildningskostnaderna beviljas statsandel en
ligt en fast statsandelsprocent Sådan utbild
ning är t.ex. utbildning vid medborgarinsti
tuten samt annan än grundläggande yrkesut
bildning vid musikläroanstalterna. 

Finansieringen av folkhögskolorna, studie
centralerna och idrottsutbildningscentren reg
leras i separata lagar för varje läroan
staltsform. I lagstiftningen ingår utöver be
stämmelser om finansieringen även be
stämmelser som gäller läroanstalternas verk
samhet Med undantag av vissa folkhögsko
lor är dessa läroanstalter privata. I kommu
nens finansieringsandel av undervisnings
verksamhetens kostnader enligt finansie
ringslagen beaktas även den yrkesutbildning 
som ordnas i folkhögskolorna och idrottsut
bildningscentren samt den grundskole- och 
gyronasieundervisning som ordnas i folkhög
skolorna. 

Enligt lagen om läroavtalsutbildning bevil
jas statsandel för läroavtalsutbildning till 
97 procent av produkten av antalet studeran-
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de och priset per enhet. Undervisningsminis
teriet bestämmer priserna per enhet för lä
roavtalsutbildning särskilt för grundläggande 
yrkesutbildning och särskilt för yrkesinriktad 
tilläggsutbildning. 

Enligt lagen om finansiering av yrkesin
riktad tilläggsutbildning, som trädde i kraft 
vid ingången av 1997, finansieras den yrkes
inriktade tilläggsutbildning som hör till la
gens tillämpningsområde så, att länsstyrel
serna inom ramen för de ansla~ som i stats
budgeten anvisats för ändamalet anskaffar 
utbildningen från huvudmännen för läroan
stalterna och andra organisationer som pro
ducerar utbildningstjänster. Yrkesinriktade 
specialiseringsstudier som ordnas i yr
keshögskolor och särskilda yrkesläroanstalter 
finansieras dock enligt finansieringslagen. 
Yrkesinriktad tilläggsutbildning som ordnas 
i form av läroavtalsutbildning finansieras så 
som beskrivits ovan i enlighet med lagen om 
läroavtalsutbildning. 

De priser per enhet som ligger till grund 
för statsandelen för driftskostnader beräknas 
per elev eller studerande i grundskolorna, 
gymnasierna, vuxengymnasierna, yrkeslä
roanstalterna och yrkeshögskolorna. Priserna 
per enhet beräknas vartannat år på basis av 
de kostnader som föranletts. Priserna per 
enhet per elev i grundskolorna graderas en
ligt ett nyckeltal som beskriver kommunens 
befolkningstäthet samt strukturen på kom
munens skolnät och sättet att ordna under
visningen. Nyckeltalet bestäms i sin tur till 
centrala delar på basis av storleken på kom
munens grundskolor. Priserna per enhet per 
elev i gymnasierna graderas pa basis av det 
totala antalet elever i kommunens gymnasi
er. Priserna per enhet för yrkesläroanstalter
na graderas enligt läroanstaltsform och höjs 
för en läroanstaltsform inom en sådan ut
bildningsform som är dyrare än genomsnittet 
samt för specialundervisning. Priserna per 
enhet per studerande i yrkeshögskolorna be
räknas per examen och priserna per enhet 
graderas så att de väsentliga skillnaderna i 
kostnaderna för utbildningsprogram som 
leder till examen och för andra undervis
ningsarrangemang beaktas. 

För de särskilda yrkesläroanstalter som har 
näringslivet som huvudman beräknas priser
na per enhet däremot per undervisnings
timmar eller per studieveckor. 

För medborgarinstitut och musikläroanstal
ter beräknas priserna per enhet per undervis
ningstimmar. För folkhögskolor beräknas 

priserna per enhet per studerandevecka och 
för idrottsutbildningscentren per studerande
dygn eller per studerandedag. Priserna per 
enhet beräknas vartannat år på basis av de 
föranledda kostnaderna. Priserna per enhet 
som för folkhögskolorna beräknas per stude
randevecka graderas inom sådan utbildning 
som är dyrare än genomsnittet så som be
stäms genom förordning. Priserna per enhet 
för studiecentralerna beräknas per undervis
ningstimmar. Priserna per enhet för grund
läggande konstundervisning bestäms inom 
ramen för statsbudgeten per antalet kommu
ninvånare. Enligt de lagar som gäller verk
samheten vid dessa läroanstalter beslutar 
undervisningsministeriet årligen om antalet 
undervisningstimmar, studerandeveckor, stu
derandedygn, studerandedagar och studiecir
keltimmar som skall användas vid beräk
ningen av statsandelen. 

Från 1993 har dessa priser per enhet 
sänkts på grund av de sparatgärder som vid
tagits i syfte att balansera den offentliga 
ekonomin. 

Det belopp som ligger till grund för stats
andelen det följande året fås genom att de 
nämnda prestationerna (t.ex. antalet elever 
och antalet undervisningstimmar) multiplice
ras med de priser per enhet som bestämts 
för prestationerna i fråga. För kommunernas 
del beräknas det slutliga statsandelsbeloppet 
från det nämnda beloppet enligt vad som 
beskrivits ovan genom att kommunens fi
nansieringsandelar dras av från den kalkyle
rade statsandelsgrunden. Till huvudmannen 
för privata läroanstalter betalas i sin helhet 
ett belopp som motsvarar statsandelsgrun
den. För utbildning som ordnas vid medbor
garinstituten och för annan utbildning än 
grundläggande yrkesutbildning vid musiklä
roanstalterna uppgår statsandelen till 57 %. 
För annan utbildning än grundläggande yr
kesutbildning samt grundskole- och gymna
sieutbildning vid folkhögskolor beviljas 
statsandel till 55 procent av det belopp som 
ligger till grund för statsandelen. I fraga om 
idrottsutbildningscentren är statsandelen 
65 procent för annan utbildning än grund
läggande yrkesutbildning. I fråga om studie
centraler är statsandelsprocenten 67 för an
nan verksamhet än studiecirklar. 

För anläggningsprojekt i enlighet med fi
nansieringslagen beviljas i statsandel 
25-50 procent av det belopp som beräknas 
för projektet på basis av den fastställda om
fattningen och de lokalvisa priserna per en-
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het. statsandelsprocenten bestäms på basis 
av den per invånare i lokaliserings
kommunen beräknade utjämnade kalkylerade 
skatteinkomsten. För folkhögskolor, idrott
sutbildningscentrer och studiecentraler kan 
för anläggningskostnader beviljas statsunder
stöd enligt prövning både i fraga om bevilj
ningsgrunder och belopp. 

2.4. Den internationella utvecklingen och 
lagstiftningen i utlandet 

Systemet för reglering av utbildningen i 
vissa andra länder. Allmänt. 

Utbildningssystemen i olika länder och 
lagstiftningen om dem har utformats utgåen
de från ländemas egen kultur och historia. 
Trots att det internationella samarbetet har 
ökat har utbildningen till största delen bibe
hållits som en nationell angelägenhet. Den 
europeiska integrationen har inte förändrat 
denna grundläggande utgångspunkt. Europa 
har ingen enhetlig tradition för reglering av 
utbildningen. 

Det är därför svårt att jämföra olika län
ders utbildningssystem. Dessutom har 
samma begrepp inom utbildningen, t.ex. lä
roplanerna, ofta olika innehåll i olika länder. 
Vid en internationell jämförelse av utbild
ningssystemen är det omöjligt att direkt sluta 
sig till hur lösningarna i ett land lämpar sig 
för ett annat land. 

Vid beredningen av propositionen har sys
temen för reglering av utbildningen .. utretts 
för Sveriges, Danmarks, Tysklands, Osterri
kes, Hollands och Englands del. Avsikten är 
att ~e en generell bild av de grundläggande 
utgangspunktema för och utvecklingsrikt
ningarna inom systemen för reglering av 
utbildningen i dessa länder. 

I dessa länder har den allmänna utveck
lingsriktningen under de två senaste årtion
dena varit att regleringen har luckrats upp 
och administrationen har decentraliserats. 
Som ett undantag bör dock nämnas den re
form i England i slutet av 1980-talet som 
innebar att nationella läroplaner inriktade på 
läropliktsutbildningen infördes första gången 
efter andra världskriget. I övrigt har central
förvaltningens uppgifter i de nämnda länder
na i högre &rad än tidigare fokuserats på att 
uppställa mal samtidigt som beslutanderätten 
i det praktiska arbetet har decentraliserats till 
lokal nivå. Inom undervisningsverksamheten 
har detta inneburit att vid sidan av beslut 

som gäller undervisningsmetoder fattas ock
så beslut som gäller undervisningens inne
håll i större utsträckning än tidigare lokalt. I 
anslutning till detta har många länder ut
vecklat ett system för utvärdering av utbild
ningens resultat. 

Sverige 

Utbildningssystemet i Sverige omfattar 
förskoleundervisning, nioårig grundskola, 
andra stadiet (treårig gymnasieskola och lär
lingsutbildning) och högre, eftergymnasial, 
utbildning (universitet och specialhögskolor 
samt Iandstingskommunala högskolor och 
kommunala högskolor). Dessutom ordnas 
flerformig vuxenutbildning. 

Innan den obligatoriska grundskolan inleds 
skall kommunen erbjuda alla sexåringar 
möjlighet till förskoleundervisning, som 
1996 överfördes från socialförvaltningen till 
utbildningsdepartementet. Förskolan är fri
villig för eleverna. Majoriteten av barnen 
deltar i förskoleundervisningen. I gymnasies
kolan kan man avlägga en yrkesexamen eller 
förbereda sig för studier inom den högre 
utbildningen. Grundskole- och gyronasieun
dervisning i form av vuxenutbildning ordnas 
som kommunal vuxenutbildning (Komvux). 
Inom folkbildningen har Sverige starka stu
dieförbund. I landet finns ett väl utbrett 
nätverk av folkhögskolor. 

Enligt grundlagen stiftad enligt Regerings
formen för Sverige skall det särskilt åligga 
det allmänna att tillhandahålla ut
bildningstjänster och därigenom skapa förut
sättningar för medborgama att delta i utbild
ning. Enligt regeringsformen har alla barn 
som omfattas av den allmänna skolplikten 
rätt att kostnadsfritt erhålla grundläggande 
utbildning i allmän skola som ordnas av det 
allmänna. Utöver utbildning inbegriper rät
ten till kostnadsfri grundläggande utbildning 
också avgiftsfria läroböcker och andra skol
tillbehör. I övrigt regleras utbildningen ge
nom en vanlig lag och med stöd av den i 
bestämmelser och föreskrifter på lägre nivå. 

I Sverige har skolväsendet reglerats i de
talj och centralförvaltningens styrning har 
varit stark. Inom utbildningsla;;stiftningen 
har man dock under de senaste aren alltmer 
övergått från detaljerad normstyrning till 
reglering av (resultat)mål för utbildningen. 
En enhetlig riksomfattande läroplan säker
ställer den riksomfattande enhetligheten i 
fråga om utbildningen i grundskolan. I läro-
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planen fastställs nationella mål för alla läro
ämnen och riktlinjer för innehållet samt kri
terier för elevbedömningen. Den nationella 
läroplanen fastställs av utbildningsdeparte
mentet eller på dess bemyndigande av den 
riksomfattande skolverket, som lyder under 
utbildningsdepartementet. Obligatoriska äm
nen och godtagbara tillvalsämnen fastställs 
antingen i lagstiftningen eller i den nationel
la läroplanen. Kommunerna har stora full
makter att besluta om lokala planer som 
kompletterar den nationella läroplanen. Be
slut om metoder som behövs för att målen 
skall uppnås och om o undervisningsmetoder 
fattas på lokal nivå. A andra sidan är kom
munerna skyldiga att ombesörja de resurser 
som planerna förutsätter. 

Regeringen beslutar om gymnasieskolans 
läroplan och nationella utbildningsprogram 
samt de linjer som ingår i dem. I dessa do
kument fastställs målen och riktlinjerna för 
utbildningen. 

I grundskolan bedöms elevernas resultat i 
vissa läroämnen (svenska, engelska och ma
tematik) genom riksomfattande utvärderings
test för årskurserna 5 och 9. I årskurs 8 och 
9 får eleverna en personlig bedömning. 
Grundskolan avslutas dock inte med något 
slutprov. Gymnasieskolan har inte heller 
något nationellt slutprov. Under gymnasieti
den kan studerandena avlägga riksomfattan
de prov som skolverket beslutar om. Med 
hjälp av proven kan skoloma förenhetliga 
grunderna för utvärdering i gymnasieskolan. 
I Sverige har ett urvalsbaserat riksomfattan
de program för utvärdering av grundskolan 
tagits i bruk. 

Både kommunerna och staten deltar i fi
nansieringen av grundskolan och gymnasi
eskolan. Finansieringen utbetalas som en 
totalsumma och kommunerna beslutar om 
hur den skall fördelas till skolorna. I fråga 
om hur medlen används är den lokala beslu
tanderätten stor. Privata skolor som ger 
grundskaleundervisning är berättigade till en 
finansiering på 75 procent av de utgifter 
som beräknats per elev i kommunens grund
skola. Internationellt sett har dock de privata 
skoloma en ringa betydelse i Sverige. 

Danmark 

Det danska utbildningssystemet omfattar 
- förskoleundervisning, 
- folkeskolen (frivillig förskoleklass, nio-

årig grundskola och en frivillig tionde års-
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kurs), 
- utbildning på andra stadiet (treårigt gym

nasium, tvåårig allmänbildande högre förbe
redelseexamen, högre merkantil examen och 
högre teknisk examen samt lärlingsutbild
ning eller någon annan yrkesutbildning), 

- universitetsutbildning och annan högre 
utbildning samt 

- vuxenutbildning (indelas i utbildning 
som ger behörighet och utbildning som inte 
ger behörighet). 

Kommunerna är skyldiga att inrätta för
skoleundervisningsklasser. Om föräldrarna 
kräver det skall barnet ha rätt att börja i en 
förskoleklass. Undervisningsplikten börjar 
när barnet fyller 7 år och upphör när det 
fyller 16 år. 

De utbildningspliktigas rätt till avgiftsfri 
grundskaleundervisning bestäms på grund
lagsnivå. I grundlagen tryggas också rätten 
att inrätta privata skolor, om undervisningen 
uppfyller de krav som bestämts. Omkring 
l O procent av de undervisningspliktiga går i 
en privat skola och omkring en femtedel av 
gymnasierna är privata. Den vuxenutbildning 
som leder till examen vilar till största delen 
på kommunernas ansvar och regleras i den 
allmänna lagen om vuxenutbildning. Dess
utom ordnar olika läroanstalter folkbild
ningsarbete, t.ex. folkuniversiteten och folk
högskolorna. 

Det danska utbildningssystemet, liksom 
den lagstiftning som gäller den, är synnerli
gen mångfasetterat och splittrat. Det finns 
ingen samordnande lagstiftning för utbild
ning som föregår högskolorna. I lagstiftning
en har uppställandet av mål en framskjuten 
plats. Inom yrkesutbildningen spelar lär
lingsutbildningen en viktig roll. 

I Danmark försöker myndi~hetema fören
hetliga folkeskolen genom malbestämmelser 
för de obligatoriska läroämnena, vilka ingår 
i förordningar som utfärdas av undervis
ningsministeriet Bestämmelser om de obli
gatoriska läroämnena i grundskolan och om 
de tillvalsämnen som erbjuds studerandena 
samt om vissa undervisningsämnen (t.ex. 
trafikfostran, hälsofostran och sexualfostran) 
finns i folkskollagama. Undervisningsminis
teriet meddelar också undervisningsanvis
ningar för olika läroämnen. Iakttagandet av 
anvisningarna är frivilligt. Spelrummet på 
lokal nivå är stort. Skolorna bedriver sin 
verksamhet inom de ramar som kommuner
na uppställt för dem. 

Undervisningsministeriet beslutar synnerli-
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gen detaljerat om innehållet i gymnasieut
bildningen. Besluten gäller målen för, inne
hållet i och omfattningen av enskilda ämnen. 
Skolorna och eleverna svarar för planeringen 
oc!) verkställigheten. 

A ven om folkskolsystemet är synnerligen 
decentraliserat och normstyrningen är svag 
är den centraliserade utvärderingen ringa. 
Eleverna kan dock som avslutning på under
visningsplikten delta i frivilliga avslutande 
prov som utarbetats för de olika läroämnena. 
Dessutom har kvalitetsutvecklingsprojekt 
startats, vilka sporrar skolorna till självutvär
dering. Det finns dock inget egentligt centra
liserat utvärderingssystem. 

Gymnasiet och den utbildning som leder 
till högre förberedelseexamen samt den hög
re merkantila och tekniska utbildningen på 
andra stadiet utmynnar i avgångsprov som 
utarbetats av undervisningsministeriet För 
dessa utbildningar har undervisningsminis
teriet startat kvalitetsutvecklingsprojekt som 
består av centraliserade utvärderingar och 
läroanstalternas egen utvärdering. 

Staten betalar ca 40 procent av all utbild
ning, landskapen (amterna) ca 10 procent 
och kommunerna ca 50 procent. Staten och 
kommunerna svarar för finansieringen av 
folkskolan. Landskapen svarar för finansie
ringen av den allmänbildande högre utbild
ningen på andra stadiet. Staten står för hu
vuddelen av finansieringen av de privata 
gymnasierna, som har rätt att uppbära ele
vavgifter. Staten bär ansvaret för finansie
ringen av yrkesutbildningen. Finansieringen 
utbetalas som en totalsumma till kommuner
na och skolorna. Beslut om hur anslagen 
skall användas fattas på lokal nivå. Kommu
nerna beslutar om utdelningen av anslagen 
till folkskolorna. Undervisningsministeriet 
utfärdar bestämmelser om elevvisa driftsut
gifter både för folkskolan och utbildningen 
på andra stadiet. staten finansierar privata 
folkskolor med de kostnader som beräknats 
per elev i den kommunala folkskolan som 
grund. A v folkskolorna är ca 25 procent pri
vata, av gymnasierna ca 15 procent. De pri
vata folkskolorna har rätt att uppbära elevav
gifter. 

Tyskland 

I Tyskland påverkar förbundsstatsstruk
turen på ett grundläggande sätt systemet för 
reglering av utbildningen. Lagstiftningsmak
ten i fråga om utbildning och skolor innehas 

av delstaterna. Vid sidan av delstaten spelar 
förbundsstaten tillsammans med arbetsmark
nadsparterna en viktig roll i frågor som hän
för sig till yrkesutbildning. Avtal som ingås 
på delstaternas inbördes kulturministerkon
ferenser samordnar utbildningslagstiftningen 
på förbundsstatsnivå. 

Ett typiskt tyskt utbildningssystem omfat
tar: 

- frivillig förskaleundervisning (3-6-
åringar), som ges i barnträdgårdar, 

- fyraårig grundläggande utbildning, 
- utbildning på andra stadiet (ett femårigt 

lägre andra stadium och ett treårigt högre 
andra stadium) samt 

- högre utbildning (högskolor på universi
tetsnivå och yrkeshögskolor). 

I Tyskland har lagstiftningen på grundlags
nivå en stark ställning inom utbildningen. I 
grundlagarna säkerställs forskningens och 
undervisningens frihet. Enligt grundlagen 
står hela skolväsendet under statens tillsyn. I 
grundlagen tryggas varje tysk medborgares 
rätt att fritt välja utbildningsplats. Detta har 
dock inte ansetts gälla för grundskolan. 
Grundlagen ger rätt att inrätta privata skolor, 
förutsatt att de kriterier som fastställts för 
nivån på undervisningen uppfylls. 

Läroplikten börjar när ett barn fyller sex 
år, men på anhållan av föräldrarna kan bar
net börja i skola redan tidigare. Läroplikten 
varar i tolv år av vilka 9-10 år omfattar ut
bildning på heltid och 2-3 år utbildning på 
deltid. Det lägre andra stadiet består i första 
hand av huvudskolan (Hauptschule) som 
leder till yrkesskolor (Berufsschule) eller 
dualyrkesutbildning (läroavtalsutbildning), 
realskolan (Realschule) som leder till mera 
krävande yrkesutbildning eller utbildning på 
institutnivå, en del av gymnasieskolan (Gy
mnasium) och enhetsskolan (Gesamtschule) 
som innefattar studier som ingår i de före
gående skolformerna. Det lägre andra stadiet 
inleds ofta med en tvåårig inriktningsperiod 
där det är möjligt att överväga valet av skol
typ. Det högre andra stadiet består av de tre 
sista årskurserna i gymnasiet, yrkesgymna
sium och olika former av yrkesutbildning. 

Majoriteten av dem som genomgått det 
lägre andra stadiet fortsätter inom yrkesut
bildningen där de kan välja mellan dualut
bildning, som baserar sig på samarbete mel
lan en yrkesskola och företag, eller heldags
utbildning i en yrkesskola. Som helhet om
fattar gymnasiet vanligen klassnivåerna 
5-13. Under vissa förutsättningar är det 
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också möjligt att från realskolan flytta till de 
tre sista årskurserna i gymnasiet. Gymnasiet 
ger allmän behörighet för högskolestudier. 

Det tyska utbildningssystemet regleras i 
detalj i lagar och andra bindande normbe
slut I lagstiftningen samordnas den utbild
ning som föregår högskolorna. Lagstiftning
en om läroavtalsutbildningen är välutveck
lad. 

Bestämmelser om allmänna mål för utbild
ningen finns i förbundsstatens grundlag eller 
i en vanlig lag. Tyskland har centraliserade 
delstatsvisa läroplaner för både den grund
läggande utbildningen och utbildningen på 
andra stadiet, med undantag av privata 
grundskolor och skolor på det lägre andra 
stadiet. Ministeriet utövar stor makt. Genom 
avtal mellan delstatema fastställer kulturmin
isterkonfensen de obligatoriska ämnena och 
tillvalsämnena inom läropliktsundervisning
en. Läroplanen för grundläggande utbildning 
är mycket detaljerad. Exempelvis i fråga om 
tyska språket ges en heltäckande förteckning 
över det basordförråd som skall undervisas. 
Inom läropliktsundervisningen förhandsgran
skas läroböckerna. Dessutom ges rekommen
dationer om undervisningsmetoderna även 
om läraren har den slutliga beslutanderätten 
när det gäller metoderna. 

Tyskland har inget allmänt system för ut
värdering av utbildningen, eftersom regle
ringen i hög grad baserar sig på normer som 
ges i förväg. Utbildningen pa andra stadiet 
avslutas med ett studentexamensprov och 
avgångsprov inom yrkesutbildningen. Proven 
har utarbetats enligt standarder som fast
ställts på riksnivå. 

I Tyskland utgör finansieringssystemet ett 
viktigt medel för styrning av verksamheten. 
Finansieringsansvaret fördelas mellan delsta
ten och kommunala sammanslutningar. Del
staten deltar i regel i finansieringen av ut
gifterna för undervisningspersonalen medan 
de kommunala sammanslutningarna svarar 
för övriga skolutgifter. Delstaten bär huvud
ansvaret för kostnaderna för de privata sko
lorna, som har rätt att uppbära elevavgifter. 

Österrike 

I likhet med Tyskland påverkas reglering
en av utbildningen i Osterrike av förbunds
statsstrukturen. De gemensamma principerna 
för utbildningen bestäms på förbundsstats
nivå. I övrigt har lagstiftningsmakten på ett 
komplicerat sätt fördelats mellan förbunds-

staten och delstaterna enligt skolor och an
gelägenheter. 

I Os terrike är förskaleundervisningen fri
villig. Läroplikten börjar när ett barn fyller 6 
år och varar nio år. Efter fyra år i folkskolan 
fortsätter eleven antingen i den fyraåriga 
huvudskolan (Hauptschule) eller i den paral
lella högre allmänbildande skolan (Gymna
sium), som omfattar sammanlagt åtta år. 
Från huvudskolan övergår studerandena 
främst till yrkesutbildning, men det är också 
möjligt att fortsätta med påbyggnadsstudier. 

Den högre allmänbildande skolan indelas i 
språkbetonat gymnasium, realgymnasium, 
specialgymnasium och ekonomiskt realgym
nasium. Gymnasieutbildningen avslutas med 
studentexamen. Yrkesutbildningen efter hu
vudskolan är flerformig. Dualutbildningen 
(läroavtalsutbildningen) har en viktig posi
tion. Omkring hälften av 15-åringarna ingår 
ett läroavtal med något affärsföretag. Yrkes
utbildningen omfattar också lägre yrkessko
lor, skolor inom det pedagogiska området 
och högre yrkesskolor. Högskolorna omfat
tar universitet, konsthögskolor och yr
kes4.ögskolor. 

I Osterrike har bl.a. forsknings- och under
visningsfriheten, friheten inom den privata 
undervisningen samt rätten att inrätta privata 
skolor, förutsatt att föreskrivna kriterier upp
fylls, reglerats på grundlagsnivå. I praktiken 
spelar de priy_ata skolorna en mindre bety
dande roll. I Osterrike har de internationella 
konventionerna om mänskliga rättigheter 
getts grundlagsstatus. Utbildnin~en regleras i 
detalj i lagar och i normer pa lägre nivå. 
Lagstiftningen samordnar den utbildning 
sow. föregår högskolorna. 

Osterrike har en enhetlig nationell läro
plan. Beslutanderätten i läroplansfrågor är 
ministeriecentrerad. Läroämnena fastställs 
antingen i lagstiftningen eller i den nationel
la läroplanen. Läroböckert)..a och övriga läro
medel förhandsgranskas. Osterrike har inget 
system för analys av skolornas och högsko
lornas resultat. Gymnasiet och de högre yr
kesskolorna avslutas med en centralt regle
rad studentexamen (Reifepriifung). De indu
striella, tekniska och konstindustriella yr
kesskolorna har egna slutprov. Dualutbild
ningen avslutas med ett slutprov. Provet ord
nas av en examensnämnd som består av rep
resentanter för arbetsgivarna och arbetstagar
na. 

I likhet med Tyskland har Österrike bibe
hållit en direkt finansiell styrning av verk-
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samheten. Delstatema och kommunerna sva
rar gemensamt för finansieringen av läro
pliktsskolan. De privata läropliktsskolorna 
har en sämre finansiell ställning och avgifter 
uppbärs hos eleverna. De religiösa pri
vatskoloma får stöd åtminstone för sina per
sonalutgifter. Förbundsstaten svarar för fi
nansieringen av den officiella allmänbildan
de utbildningen och yrkesutbildningen efter 
läropliktsutbildningen. 

Holland 

Utbildningssystemet i Holland omfattar 
grundläggande åttaårig utbildning som är 
gemensam för alla (4-12-åringar), andra 
stadiet (det allmänna andra stadiet och det 
högre andra stadiet som leder till universite
ten, yrkesförberedande utbildning och högre 
yrkesutbildning samt utbildning för vuxna 
på det allmänna andra stadiet) samt högre 
utbildning som omfattar universiteten och 
yrkeshögskoloma. Läroplikten börjar när 
barnet fyller fem år, men nästan alla barn 
börjar i grundskolan redan som fyraåringar. 
Det finns ingen separat förskoleundervis
ning. Läroplikten varar till 16 årsåldem, och 
därefter måste ungdomarna åtminstone på 
deltid gå i skola tills de fyller 18. Läroplik
ten omfattar alltså också det högre andra 
stadiet. 

Den utbildning på andra stadiet som inleds 
i tolvårsåldern består av fyra parallella vä
gar. Den utbildning som i första hand leder 
till universiteten (VWO) omfattar sex år, 
den allmänbildande utbildningen (HAVO) 
med sikte på yrkeshögskolorna (HBO) fem 
år och den allmänbildande utbildningen 
(MAVO) med sikte på högre yrkesutbildning 
fyra år. Den fjärde vägen är en fyraårig yr
kesförberedande väg (VBO) längs vilken det 
också är möjligt att fortsätta fram till den 
högre yrkesutbildningen. Den högre utbild
ningen på andra stadiet (MBO), som nås via 
MAVO eller VBO, omfattar två till fyra år 
och förbereder för i första hand arbetsled
nings- och förmansuppgifter. Vid sidan av 
läroanstaltsutbildningen finns dessutom ett 
system av typen läroavtal som är avsett för 
dem som fyllt 16 år och som har antingen 
en åttaårig grundläggande utbildning eller 
därutöver en VBO- eller MBO-examen. Sys
temet upprätthålls gemensamt av läroanstal
terna, staten och arbetsmarknadsparterna. 

Utbildningsmässiga grundläggande rättig
heter har en stark ställning i Holland. I 

grundlagen finns också bestämmelser om 
friheten inom den privata undervisningen 
samt om rätten att på vissa bestämda villkor 
inrätta privata skolor. I grundlagen regleras 
också finansieringen av de privata skolorna. 
Finansieringen har fastställts till samma be
lopp som finansieringen av de offentliga 
skolorna. Föräldrarna har rätt att välja skola. 
De internationella konventionerna om 
mänskliga rättigheter har direkt tagits in som 
en del av landets rättsordning. 

Bestämmelserna på grundlagsnivå som 
gäller utbildning återspeglar de privata sko
lornas starka ställning i Holland. A v grund
skolorna är 35 procent offentliga och 
65 procent privata. Inom utbildningen på 
andra stadiet går majoriteten av eleverna i 
privata skolor. 

I syfte att trygga likställigheten i utbild
ningen fastställs den grundläggande utbild
ningens obligatoriska läroämnen och god
kända tillvalsämnen på ett centraliserat sätt i 
lagstiftningen. Inom den grundläggande ut
bildningen finns ingen av centralförvaltning
en uppgjord nationell läroplan. Lagstiftning
en innehåller mål som gäller för utbildning
en. I lagstiftningen förutsätts också att sko
lorna uppgör skolvisa läroplaner. I lagen 
finns bestämmelser om hur de skolvisa pla
nerna skall uppgöras. Läroplanerna och and
ra planer skall i vissa fall underställas det 
s.k. inspektionsverket Det enhetliga treåriga 
grundutbildningsavsnittet på andra stadiet 
har en enhetlig nationell läroplan (central 
läroplan). Inom utbildningen på andra stadiet 
är man i färd med att övergå till styrning via 
examina. 

I Holland utvärderas kvaliteten på den 
grundläggande utbildningen och på utbild
ningen på andra stadiet genom nationella 
"skolframgångstest", som dock inte är obli
gatoriska för skolorna. Utvärderingarna byg
ger i hög grad på skolornas egna utvärderin
gar. Det nationella institutet för utvärdering 
av utbildningen, som inrättats av undervis
ningsministeriet, utarbetar och erbjuder sko
lorna olika metoder och instrument för ut
värderingen, både för utvärdering på stude
randenivå och för uppföl~ning och utvär
dering av utbildningen pa nationell nivå. 
Holland har dessutom ett system för inspek
tion av utbildningen, där den myndighet som 
svarar för inspektionen rapporterar till Ull
dervisningsministeriet om de inspektioner 
som utförts i skolorna. 

Som avslutning på den grundläggande ut-
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bildningen (för 4-12-åringar) ordnas ett fri
villigt slutprov (standardprov) i vissa ämnen. 
Omkring 60 procent av skoloma deltar i 
slutprovet. Inom utbildningen på andra stadi
et ordnas obligatoriska nationella slutprov. 

I Holland svarar staten för finansieringen 
av utbildningen. Finansieringen dimensione
ras enligt antalet elever, årskursernas storlek 
och lärarnas löneskalor. Genom finansiering
en strävar staten inte efter att direkt styra 
verksamheten i skolorna. Finansieringen ut
betalas som en totalsumma och den lokala 
ni vån har stor beslutanderätt i fråga om hur 
medlen används. De privata skoloma har 
samma finansieringsgrunder som de offent
liga skolorna, och i de privata skoloma upp
bärs inga elevavgifter. 

England 

Det engelska skolsystemet omfattar frivil
lig förskola för 3-5-åringar, primärstadiet 
(indelas i två grader enligt åldersgrupp), se
kundärstadiet (11-18-åringar), vidareutbild
ning (allmänbildande utbildning och yrkesut
bildning) samt högskolor. Allmän läroplikt 
börjar i 5 årsåldern och upphör vid 16 år. 
De fem första åren av utbildningen på se
kundärstadiet hör alltså till läroplikten. 

De läropliktiga erbjuds utbildning i flera 
olika skoltyper. En del av skoloma är of
fentligt finansierade och avgiftsfria, en del 
är avgiftsbelagda. De offentligt finansierade 
skoloma är antingen skolor som står under 
de lokala skolmyndigheternas tillsyn eller 
självstyrda statsfinansierade skolor som inte 
står under denna tillsyn. Vidareutbildnin~, 
som också omfattar vuxenutbildning, kan fas 
i olika college-skolor som erbjuder yrkesut
bildning eller allmänbildande utbildning 
samt i vuxenutbildningscentrer. Yrkesinrik
tad utbildning kan också erhållas i form av 
arbets praktik. 

England har ingen skriven grundlag. Rätts
ordningen baserar sig på en ursprungligen 
oskriven common la w. Konstitutionen och 
individens rättigheter kan ändras genom en 
vanlig lag som stiftas av parlamentet. Regle
ringen av utbildningen baserar sig alltså på 
en vanlig lag. 

En enhetlig nationellläroplan har godkänts 
för primär- och sekundärstadiet I läroplanen 
ingar de viktigaste och de grundläggande 
läroämnena, undervisningsprogrammen, mål-

nivåerna och systemen för utvärdering. An
svaret för verkställandet av läroplanen bärs 
av den myndighet som svarar fär läroplanen 
och för utvärderingen (SCAA). Från 1988 
har England skärpt den läroplansmässiga 
regleringen märkbart. Läroämnena fastställs 
på ett centraliserat sätt i lagstiftningen eller i 
den nationella läroplanen. Privatskoloma är 
inte skyldiga att iaktta den nationella läro
planen. Lärarna beslutar om läroböcker och 
läromedel. Inom läropliktsutbildningen ord
nas nationella läroplanstest i olika läroämnen 
för 7-, 11-, 14- och 16-åringar. För de sist
nämnda är testet samtidigt slutexamen. 

Den innehållsliga styrningen av vidareut
bildningen baserar sig i första hand på ex
amina och grunderna för dem. 

Inspektörer registrerade av den nationella 
inspektionsmyndigheten (OFSTED) och 
självständiga inspektörer som arbetar på av
talsbasis utför inspektioner i alla skolor 
minst en gång vart fjärde år. Inspektionen 
fokuseras framför allt på resultatindikatorer 
och grundar sig i allmänhet på skolomas 
egna utvärderingar. 

Inom vidareutbildningen (further educa
tion), som omfattar all utbildning som följer 
efter den grundläggande utbildningen med 
undantag av motsvarande utbildning vid uni
versiteten, utvärderas läroanstalterna av ett 
finansieringsråd (FEFC) som lyder under 
undervisningsministeriet Utvärderingen ut
förs m.h.a. indikatorer för prestationsförmå
gan och genom inspektioner i läroanstalter
na. Vidareutbildningen avslutas med na
tionella slutprov. 

Staten och lokalförvaltningen svarar ge
mensamt för finansieringen av utbildningen 
på primär- och sekundärstadiet En skola 
kan ansöka om status som självstyrd skola 
(GMS), och då överförs finansieringsansva
ret helt till centralförvaltningen. Finansie
ringen ges som en totalsumma till den lokala 
skolmyndigheten, och den lokala beslutande
rätten i fråga om användningen av pengarna 
är stor. En skola med mer än 200 elever 
skall ha självständig beslutanderätt i frågor 
som hänför sig till hur pengama används. 
A v finansieringen av skoloma bestäms 75 % 
enligt antalet elever och elevernas ålder samt 
25 % enligt behov. Finansieringen av själv
ständiga privatskolor baserar sig till stor del 
på skolavgifter och donationer. Staten svarar 
för finansieringen av vidareutbildningen. 
Finansieringsbeloppet grundar sig på avtal 
mellan läroanstalterna och finansieringsrådet 
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2.5. Bedömning av nuläget 

Utbildningslagarna ha,r ändrats flera gånger 
under de senaste åren. Andringarna har dock 
varit delreformer som gällt vissa läroan
staltsformer, och utbildningslagstiftningen 
har inte setts över i dess helhet. Lagar som 
stiftats vid olika tidpunkter återspeglar sam
tida gällande utbildningspolitiska accentue
ringar. 

Antalet lagar som gäller utbildning är 
stort. Lagstiftningen är splittrad i synnerhet 
på grund av att det finns flera lagar för sam
ma skolform eller lagar som gäller utbild
ning med likartade mål. Bestämmelser om 
t.ex. grundläggande utbildning och motsva
rande utbildning finns i tolv olika lagar, som 
dock innehåller flera hänvisningar till grund
skolela~en. Vissa av lagarna gäller bara en 
eller nagra läroanstalter. En del av grund
skoleundervisningen försiggår också som 
verksamhet inom socialväsendet Hos dem 
som tillämpat lagarna har det rikliga antalet 
bestämmelser och de talrika hänvisningsbe
stämmelserna skapat osäkerhet om vilken 
lag som skall tillämpas. 

Den vanligaste orsaken till att det har be
hövts flera lagar inom samma utbildnings
område har varit att nödvändiga utbildnings
arrangemang inte har kunnat genomföras 
inom ramen för bestämmelserna i huvudla
gen, t.ex. grundskolelagen. Att bestämmel
serna om vuxenutbildning har separerats till 
en egen helhet har till väsentliga delar berott 
på att de grundläggande lagarna som regle
rar verksamheten har utarbetats främst med 
tanke på barns och ungas utbildningsbehov. 
Genomförandet av principen om livslångt 
lärande förutsätter att all utbildningslagstift
ning gör det möjligt att beakta de olika ål
dersgruppernas olikartade utbildningsbehov. 

Olikheterna i utbildningsuppgifterna för 
läroanstalter som hör till olika läroanstalts
former har ursprungligen stått som grund för 
separata lagar för varje läroanstaltsform. När 
lagstiftningen från 1980-talet upprepade 
gånger har utvidgats och reviderats i enlig
het med principerna om decentralisering av 
förvaltningen och uppluckringen av regle
ringen har skillnaderna mellan utbildnings
uppgifterna för de olika läroanstaltsformerna 
minskat och till vissa delar försvunnit nästan 
helt. Separata lagar som grundar sig på ut
bildningsuppgiften behövs inte längre. Lag
stiftningen har dock inte sammanförts utan 
varje läroanstaltsform och i vissa fall enskil-

da läroanstalter har bibehållit sin egen lag
stiftning. Särskiljandet av olika läroanstalts
former i lagstifningen beror numera i allt 
högre grad på historiska och institutionella 
faktorer i stället för på utbildningsmässiga 
behov. 

Lagbaserade administrativa gränser mellan 
olika läroanstalter försvårar samarbetet mel
lan läroanstalterna och uppkomsten av lokalt 
ändamålsenliga läroanstaltsenheter. Detta 
leder ofta till små läroanstalter som är oän
damålsenliga med tanke på undervisnings
arrangemangen och studerandenas valmöjlig
heter samt till överlappningar och olön
samma undervisningsarrangemang. I synner
het i kommunerna har det uppstått behov av 
att mera fritt få besluta om sammanslagning 
av olika kommunala läroanstalter eller om 
en arbetsfördelning mellan läroanstalterna 
som avviker från den nuvarande arbetsför
delningen. 

Vid revideringen av utbildningslagstift
ningen har den lokala beslutanderätten utö
kats avsevärt. Beslutanderätten har ökat i 
synnerhet genom att bestämmelserna om 
gruppindelning upphävdes och timresurssys
temet togs i bruk i grundskolan och gymna
siet 1985 samt att statsandelamas koppling 
till användningsändamål slopades i samband 
med statsandelsreformen från ingången av 
1993. Den nyss genomförda reformen av 
läroplanssystemet för grundskolan och gym
nasiet samt yrkesutbildningen har haft 
samma verkan. Samtidigt har dock resurser
na för undervisningsverksamheten minskat 
märkbart. Att i den förändrade verksam
hetsmiljön säkerställa nivån på utbildningen 
och skapa ett fungerande system för utvär
dering av kvaliteten på och resultaten i ut
bildningen har plivit en viktig utbildnings
politisk fråga. A ven om regleringen av ut
bildningen alltmer har övergått till ett resul
tatbaserat system har de gällande bestäm
melserna inte fäst tillräcklig uppmärksamhet 
vid resultatmätning och kvalitetsbedömning. 
Som bäst pågår arbetet med att utveckla ut
värderingssystem, och utbildningsstyrelsen 
har gjort de första omfattande utvärderingar
na av grundskolans och gymnasiets situa
tion. 

Trots att regleringen har upphävts innehål
ler utbildningslagstiftningen fortfarande 
många sådana normer för sättet att ordna 
utbildningen som stör ibruktagandet av flex
ibla undervisningsarrangemang och samarbe
tet mellan olika läroanstalter. Inom utbild-
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ningen efter grundskolan utgör t.ex. be
stämmelserna om läroanstalternas arbetstid 
ett hinder för att ge undervisning året om 
och därigenom kan undervisningslokalerna 
inte utnyttjas effektivt. Bestämmelserna om 
studerandenas arbetstid motsvarar inte heller 
längre de flexibla undervisningsarrangemang 
som redan tagits i bruk i läroanstalterna, 
t.ex. årskurslösa kursbundna gymnasier och 
olika tillämpningar av distans- och fler
formsundervisning i gymnasiet och inom 
yrkesutbildningen. Lärarnas tjänste-, befatt
nings- och lönestruktur enligt läroanstalts
form samt olika behörighetsbestämmelser 
hindrar å sin sida att lärarna anlitas för olika 
undervisningsuppgifter i olika läroanstalter. 
Också de normer som gäller sättet att ordna 
utbildning har återspeglande verkningar på 
tjänste- och arbetskollektivavtalen inom un
dervisningsväsendet. 

I utbildningslagstiftningen ingår fortfaran
de rikligt med bestämmelser om läroanstal
ternas förvaltning. För de kommunala läro
anstalternas del ankommer tillämpningen av 
bestämmelserna dock på kommunerna. Spe
cialbestämmelserna om förvaltningen av Ull
dervisningsverksamheten har till största de
len blivit obehövliga efter att kommunalla
gen (365/1995) har trätt i kraft. 

Kommunallagen trädde i kraft den l juli 
1995, och den är en allmän lag som ligger 
till grund för den övriga lagstiftningen. En
ligt regeringens proposition med förslag till 
kommunallag (RP 192/1994 rd) är det me
ningen att den speciallagstiftning som gäller 
kommunerna inte skall innehålla bestämmel
ser om förvaltning och procedurer utan att 
kommunallagen skall tillämpas till denna 
del. Vid beredningen av kommunallagen 
försökte man beakta de speciella behov i 
fråga om kommunalförvaltningen som ingår 
i de gällande speciallagstiftningarna och att 
lösa dem i kommunallagen. Man bör inte 
genom speciallagstiftning utan vägande skäl 
ingripa i hur kommunens förvaltning ordnas. 

I kommunallagen ingår flera sådana be
stämmelser om ordnandet av kommununal
förvaltningen som tidigare har kunnat iakttas 
endast med stöd av den speciallagstiftning 
som gäller utbildning. Enligt 16 § 2 mom. 
kommunallagen skall i en tvåspråkig kom
mun för undervisningsförvaltningen tillsättas 
ett organ för vardera språkgruppen eller ett 
gemensamt organ med särskilda sektioner 
för vardera språkgruppen. Ledamöterna i 
organen eller sektionerna skall väljas bland 

personer som hör till respektive språkgrupp. 
Motsvarande bestämmelser ingår i den gäl
lande lagen om kommunernas undervis
ningsförvaltning (706/1992). 

Enligt 18 § 2 mom. kommunallagen kan 
kommunfullmäktige besluta att något annat 
organ än fullmäktige utser ledamöterna eller 
en del av ledamöterna i en direktion. Full
mäktige kan också besluta att ledamöterna 
eller en del av ledamöterna i en direktion, 
enligt de grunder som fullmäkti~e fastställer, 
utses på förslag av kommuninvanarna, kom
munens anställda eller dem som utnyttjar 
tjänsterna. Enligt 36 § 3 mom. kan till en 
direktion också väljas den som inte är valbar 
till kommunstyrelsen och nämnder eller vars 
hemkommun kommunen inte är. Bestämmel
sen gör det möjligt att välja t.ex. lärare och 
representanter för elevernas föräldrar till 
skolans direktion oberoende av deras bo
ningsort. Enligt 50 § 3 mom. kan det i den 
förvaltningsstadga som fullmäktige godkän
ner bestämmas att personer som har fyllt 15 
år har rätt att närvara och yttra sig vid direk
tionssammanträden. Bestämmelserna möjlig
gör i hög grad tillsättandet av direktioner 
som till sin sammansättning motsvarar de 
direktioner som föreskrivs i speciallagstift
ningen om utbildning. 

Kommunallagen har gjort de gällande sär
skilda bestämmelserna om kommunernas 
undervisningsförvaltning obehövliga. 

Av ovan nämnda skäl har det blivit aktu
ellt att reformera utbildningslagstiftningen i 
dess helhet. 

3. Propositionens mål och de 
viktigaste förslagen 

3.1. Mål och medel 

Syftet med propositionen är att enligt en
hetliga principer sammanföra den nuvarande 
splittrade och delvis föråldrade utbildnings
lagstiftningen samt göra den tydli~are. Pro
positionen ökar möjligheterna att astadkom
ma smidiga utbildningsarrangemang. Propo
sitionen gäller den grundläggande utbild
ningen, gymnasieutbildningen, yrkesutbild
ningen, det fria bildningsarbetet och den 
grundläggande konstundervisningen samt 
finansieringen av dem. Till denna del 
kommer antalet lagar inom undervisnings
lagstiftningen att minska från 26 lagar till 
åtta lagar. 

Det föreslås att lagstiftningen skall sam-
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manföras enligt målen för utbildningen, ut
bildningsnivåer och utbildningsformer samt 
innehållet i utbildningen. Med undantag av 
fritt bildningsarbete skall lagstiftningen inte 
längre bindas till olika läroanstaltsformer 
eller läroanstalter som fastställts i lag. Ut
bildningsanordnaren skall besluta om läroan
stalterna samt om grupperingen av dem, ar
betsfördelningen och organisationen. Med 
undantag av den grundläggande undervis
ningen och den grundläggande konstunder
visning som ordnas i kommunerna skall ord
nandet av utbildningen liksom nu vara bero
ende av tillstånd. 

En lag som gäller för en bestämd utbild
ning skall tillämpas på all utbildning inom 
lagens tillämpningsområde oberoende av i 
vilken läroanstalt utbildningen ordnas. Ex
empelvis den föreslagen gyronasielagen skall 
tillämpas på gymnasieutbildning som för 
närvarande ordnas i gymnasier, vuxengym
nasier och folkhögskolor. Lagen om yrkesut
bildning skall i sin tur tillämpas på grund
läggande yrkesutbildning som för närvarande 
ordnas i yrkesläroanstalter, yrkesutbildnings
centrer för vuxna, folkhögskolor, idrottsut
bildningscentrer och musikläroanstalter. 
Också finansieringen av utbildningen skall 
bestämmas enligt enahanda grunder oberoen
de av var utbildningen ordnas. I förslage till 
lag om fritt bildningsarbete skall däremot 
bestämmas om de läroanstaltsformer där så
dan utbildning som avses i lagförslaget kan 
ordnas. 

Enligt förslaget skall samma lag tillämpas 
på utbildning med samma mål och innehåll 
oberoende av vilken åldersgrupp utbildning
en riktas till. Exempelvis gyronasielagen 
skall tillämpas både på gymnasieutbildning 
för ungdomar och på gymnasieutbildning för 
vuxna. Den föreslagna lagen om yrkesutbild
ning skall å sin sida tillämpas både på den 
grundläggande yrkesutbildning inom läro
planssystemet som riktas till unga och på 
motsvarande utbildning för vuxna. I lagen 
om yrkesinriktad vuxenutbildning skall be
stämmas om särskilda fristående examina 
oberoende av hur yrkesskickligheten har 
förvärvats, utbildning som förbereder för 
dessa examina samt annan yrkesinriktad til
läggsutbildning. Lagen skall på ett hel
täckande sätt reglera fristående examina och 
den utbildning som förbereder för dessa ex
amina, inklusive yrkesinriktade grundexami
na som avläggs genom fristående examina 
och utbildning som förbereder för dessa ex-

amina. Inom de ramar som uppställs i lag
stiftningen, i examina och i grunderna för 
läroplanerna skall utbildningsanordnaren be
sluta om sådana åtgärder som hänför sig till 
innehållet i utbildningen och sättet att ordna 
utbildningen vilka bör beaktas vid bedöm
ningen av utbildningsbehoven hos studeran
de i olika åldrar. 

V ar och en av de föreslagna lagarna skall 
tillämpas på utbildning inom lagens tillämp
ningsomrade oberoende av sättet att ordna 
utbildningen. Tillämpningsområdet för var 
och en av de föreslagna lagarna skall altså 
omfatta klassundervisning, distans- och fler
formsundervisning, specialundervisning samt 
läroavtalsutbildning inom yrkesutbildningen. 

De föreslagna lagarna skall gälla på 
samma sätt för utbildning som ordnas av 
staten, kommuner, samkommuner, enskilda 
sammanslutningar eller stiftelser. Lagarna 
förhåller sig alltså neutrala till i vilken juri
disk form utbildningen organiseras. 

Lagförslagen syftar till att fortsätta delege
ringen av beslutanderätten till kommunerna 
och skolorna. Syftet är att öka flexibiliteten 
och effektiviteten inom undervisningsverk
samheten. En lagstiftning som är mera ut
vidgad än den nuvarande betonar utbild
ningsanordnarnas ansvar och möjlighet att 
inom lagstiftningens gränser själva besluta 
om medlen för att uppnå målen för utbild
ningen. 

Genom propositionen eftersträvas tryggan
det av utbildningsmässig likställdhet i olika 
delar av landet. För att säkerställa kvaliteten 
på undervisningen föreslås att bestämmelser 
om utvärdering av utbildningen tas med i 
utbildningslagarna. Utvärderingen skall verk
ställas både som utbildningsanordnarens 
egen utvärdering eller som extern utvär
dering. 

Grundtryggheten inom utbildningen bör 
preciseras. Det föreslås att bestämmelserna 
om studerandenas rättigheter och skyldighe
ter skall göras tydligare och sammanföras 
till en egen helhet i varje lag. Syftet med 
propositionen är också att öka elevernas och 
vårdnadshavarnas valmöjligheter i angelä
genheter som hänför sig till utbildning. 

Avsikten är att kommunallagen i fort
sättningen skall stå som grundläggande lag 
för den kommunala undervisningsförvalt
ningen. Det föreslås att utbildningslagstift
ningen inte skall innehålla några bestämmel
ser om kommunernas och samkommunernas 
förvaltning. Varje läroanstalt som ordnar 
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utbildning enligt utbildningsanordnarens be
slut skall dock ha en rektor som svarar för 
verksamheten. Den reglering som gäller rek
torerna syftar till att förtydliga och säkerstäl
la ansvarsförhållandena i det på resultatstyr
ning baserade systemet. 

Det föreslås att regleringen av tjänste- och 
befattningsstrukturen för undervisningsperso
nalen till största delen avvecklas. Enligt de 
nya lagarna skall dock utbildningsanordna
ren med betraktande av den form i vilken 
utbildningen ordnas ha ett tillräckligt antal 
lärartjänster eller lärare i arbetsavtalsförhål
lande. Dessutom kan det finnas timlärare 
och annan personal. I de nya lagarna be
stäms dessutom såsom nu om bemyndigande 
att genom förordning bestämma om behörig
hetsvillkoren för rektor och lärare. 

Enligt förslaget skall den rättsliga ställ
ningen och förmånerna för personalen i fort
sättningen bestämmas enligt den allmänna 
lagstiftningen om anställningsförhållandets 
art, dvs. tjänste- eller arbetsavtalsförhållan
det A v sikten är att som ett arrangemang 
under övergångstiden utfärda särskilda be
stämmelser om grundskollärarnas och gym
nasielärarnas samt vissa andra läroanstaltslä
rares rätt till pensioner som betalas med 
statsmedel. Regeringen kommer att avlåta en 
separat proposition med förslag till reform 
av pensionssystemet. 

3.2. Den nya lagstiftningsstrukturen 

De nya utbildningslagarna är: 
- lagen om grundläggande utbildning, 
- gymnasielagen, 
- lagen om yrkesutbildning, 
- lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning, 
- lagen om fritt bildningsarbete, 
- lagen om grundläggande konstundervis-

ning, 
- lagen om förvaltning av utbildning som 

ordnas av staten och privata, samt 
- lagen om finansiering av undervisnings

och kulturverksamhet. 
Lagen om yrkeshögskolor och vissa lagar 

som ansluter sig till den trädde i kraft den 8 
mars 1995. Här föreslås inga ändringar av 
dessa lagar. De första ordinarie högskoloma 
enligt lagstiftningen inledde sin verksamhet 
den l augusti 1996. Lagen om allmänna 
språkexamina bibehålls som en särskild lag. 
Inom utbildningssystemet utgör de allmänna 
språkexamina en egen klar helhet som base
rar sig på innehållet i utbildningen. Avläg-
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gande av allmänna språkexamina är inte 
bundet till bestämda läroanstaltsformer. La
gen om finansiering av yrkesinriktad tillägg
sutbildning och lagen om sameområdets ut
bildningscentra} (545/1993) skall också fort
sätta att gälla. 

En separat proposition med förslag till uni
versitetslag och tilllag om införande av uni
versitetslagen har avlåtits till riksdagen. Uni
versitetslagen skall tillämpas på alla univer
sitet samt vetenskaps- och konsthögskolor 
som hör till undervisningsministeriets för
valtningsområde. 

För att samma lag skall kunna tillämpas på 
all den utbildning som syftar till genomgång 
av samma lärokurs eller avläggande av sam
ma examen anges i lagen om grundläggande 
utbildning, gymnasielagen, lagen om yrke
sutbildning och lagen om yrkesinriktad vux
enutbildning de viktigaste målen och det hu
vudsakliga innehållet samt studerandenas 
viktigaste rättigheter och skyldigheter i fråga 
om den utbildning som främst hör till den 
berörda lagens tillämpningsområde. I lagen 
om grundläggande utbildning skall också 
ingå bestämmelser om läroplikt och kommu
nernas skyldighet att ordna grundläggande 
utbildning. I lagen om grundläggande ut
bildning skall också föreskrivas om den för
skoleundervisning som ordnas med tillstånd 
av undervisningsministeriet samt om påbyg
gnadsundervisning och förberedande under
visning för invandrare före den grundläggan
de utbildningen. Lagen om grundläggande 
utbildning skall tillämpas direkt på den 
grundläggande utbildning som ges i skol
hemmen. Det skall också bestämmas om ar
betstiden för de läropliktiga. 

Enligt propositionen skall det stiftas en 
särskild lag för gymnasieutbildningen och en 
särskild lag för yrkesutbildningen. Det före
slås att det stiftas en särskild lag, lagen om 
yrkesinriktad vuxenutbildning, som gäller 
speciellt för vuxna avsedda fristående exa
mina oberoende av hur yrkesskickligheten 
har förvärvats, utbildning som förbereder för 
dessa examina samt annan yrkesinriktad til
läggsutbildning än sådan som förbereder för 
fristående examina. Det föreslås att bestäm
melser som syftar till att främja samarbetet 
mellan de nämnda utbildningsformerna och 
stöda studerandenas individuella val tas med 
i gymnasielagen, lagen om yrkesutbildning 
och lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning. 

Liksom nu skall varje läroanstaltsform in
om det fria bildningsarbetet ha en egen fi-
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nansieringsgrund. Förslaget till lag om fritt 
bildningsarbete skall täcka den allmänbildan
de och samhällsinriktade utbildning som för 
närvarande ges vid folkhögskolor, medbor
garinstitut, idrottsutbildningscentrer och stu
dicentraler, utbildning som hänför sig till 
konst, idrott och hantverk samt annan verk
samhet än utbildning som ordnas vid dessa 
läroanstalter. För närvarande har var och en 
av dessa läroanstaltsformer egna lagar. I pro
positionen föreslås att de ovan nämnda läro
anstaltsformerna uppräknas i lagen om fritt 
bildningsarbete. Läroanstaltsformerna repre
senterar läroanstalter där sådan utbildning 
som avses i lagen kan ordnas. En kommun 
eller en samkommun skall dock genom egna 
beslut kunna slå samman läroanstalter för 
fritt bildningsarbete eller sammanföra dem 
med andra läroanstalter som har kommunen 
som huvudman. 

Enligt förslaget kan fritt bildningsarbete 
dessutom ordnas vid sommaruniversiteten. 
På så sätt får sommmaruniversiteten i mot
sats till nuläget en lagstadgad ställning och 
en möjlighet att få lagenliga statsandelar. 
Lagen om grundläggande utbildning, gym
nasielagen, lagen om yrkesutbildning och 
lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning 
skall direkt tillämpas på den grundläggande 
utbildning, gymnasieutbildning och yrkesut
bildning som ordnas vid de nämnda läroan
staltema för fritt bildningsarbete. 

strukturen i den lag som skall ~es om fritt 
bildningsarbete avviker delvis fran de andra 
föreslagna lagarna, vilket är motiverat efter
som lagen om fritt bildningsarbete erbjuder 
en bred skala av synnerligen olikartade stu
diemöjligheter och intresseinriktade möjlig
heter. Huvudmännen för läroanstalterna be
slutar självständigt om målen för och inne
hållet i utbildningen. Anorduandet av utbild
ningen är dessutom intimt förknippat med 
de bildningsrörelser som ligger bakom läro
anstalterna. Med undantag av medborgarin
stituten är läroanstalterna dessutom till stör
sta delen privata. Läroanstaltsformerna inom 
det fria bildningsarbetet representerar etable
rade verksamhetsformer, som gör det lättare 
att särskilja utbildning som hör till det fria 
bildnin~sarbetet och annat fritt bildningsar
bete fran annan verksamhet som bedrivs av 
de bakomlig~ande sammanslutningarna. 

Det föreslas att det stiftas en separat lag 
om grundläggande konstundervisning. Enligt 
den gällande lagen är grundundervisningen i 
konst målinriktad och består av undervisning 

i olika konstområden som årligen framskri
der enligt läroplanen. Den lag som skall ges 
om grundundervisning i konst baserar sig på 
målen för och innehållet i utbildningen, och 
tillämpningen är inte bunden till bestämda 
läroanstaltsformer. Tillämpningsområdet för 
den föreslagna lagen om grundläggande 
konstundervisning skall täcka den grundun
dervisning i musik som avses i den gällande 
lagen om musikläroanstalter och den under
visning som avses i den gällande lagen om 
grundundervisning i konst. Enligt förslaget 
skall den läroplansmässiga ställningen för 
den grundundervisning i musik som ges vid 
musikläroanstalterna tryggas. I lagen om 
yrkesutbildning skall finnas bestämmelser 
om den grundläggande yrkesutbildning i 
musik som för närvarande ordnas vid musi
kläroanstaltema, och i lagen om yrkesinrik
tad vuxenutbildning skall finnas bestämmel
ser om yrkesinriktad tilläggsutbildning. 

De föreslagna nya lagarna har huvudsakli
gen grupperats enligt utbildningens mål och 
innehåll i stället för enligt utbildningstjäns
temas olika användargrupper. Utgångspunk
ten är alltså att de föreslagna lagamas till
lämpningsområde omfattar all utbildning 
som avses i dem oberoende av studerande
nas ålder. Tillämpningsområdet för lagen om 
yrkesinriktad vuxenutbildning är inte heller 
juridiskt bunden till en viss ålder även om 
de examina och den utbildning som avses i 
lagen till sitt innehåll och det sätt på vilket 
de ordnas lämpar sig främst för den vuxna 
befolkningen. Distinktionen behövs inte ef
tersom de föreslagna lagarna, med vissa sär
skilt angivna undantag, lämpar sig för ut
bildning för både barn, unga och vuxna. I 
läroplanerna och i de praktiska utbildnings
arrangemangen måste de olika åldersgrup
pemas olika utbildningsbehov beaktas. Den 
föreslagna lagstiftningsstrukturen understry
ker att all utbildning enligt dessa lagar på ett 
smidigt sätt måste vara tillgänglig vid ge
nomförandet av principen om livslångt lä
rande. 

Eftersom förslaget täcker endast sådan ut
bildning som hör till undervisningsminis
teriets förvaltningsområde fortsätter lagen 
om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning, vil
ken bl.a. hör till arbetsministeriets verksam
hetsområde, att gälla. De utbildningsanord
nare som avses i lagen om yrkesutbildning 
och i lagen om yrkesinriktad vuxenutbild
ning skall kunna erbjuda arbetskraftspolitisk 
vuxenutbildning. Da beslutar dock arbets-
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kraftsmyndigheterna i enlighet med lagen 
om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning om 
antagningen av studerande, studerandenas 
ställning och de specialarrangemang som 
gäller utbildningen. 

Den föreslagna lagen om förvaltning av 
utbildning som ordnas av staten och privata 
skall tillämpas på all utbildning som ordnas 
av staten eller av privata sammanslutningar 
eller stiftelser. Ett undantag utgör dock öv
ningsskolorna i anslutning till universiteten. 
På förvaltningen av övningsskolorna skall 
universitetslagstiftningen tillämpas. Det före
slås att det i lagen skall bestämmas om de 
minimikrav som uppställs för utbildningsa
nordnaren med tanke på förvaltningen. Lag
förslaget innehåller bestämmelser om bl.a. 
direktion, rektor, instruktion och laglighetsö
vervakning. Förvaltningen av utbildning som 
ordnas av kommuner och samkommuner 
skall bestämmas enligt kommunallagen. 

I den nya lagen om finansiering av under
visnings- och kulturverksamhet skall bestäm
mas om statsandelar och statsunderstöd samt 
annan finansiering för undervisnings- och 
kulturverksamhetens driftskostnader och all
läggningsprojekt som beviljas kommuner 
och samkommuner samt enskilda samman
slutningar och stiftelser. Principerna för och 
strukturen i finansieringssystemet skall bibe
hållas vid det nuvarande. Det föreslås att de 
ändringar som föranleds av de föreslagna 
nya lagarna som gäller den verksamhet som 
finansieras görs i den nya lagen om finansie
ring av undervisnings- och kulturverksam
het. De föreslagna ändringarna påverkar inte 
på något sätt systemet för finansiering av 
kulturverksamhet och anläggningsprojekt 
Finansiering av utbildning som ordnas med 
stöd av lagen om fritt bildningsarbete skall 
helt regleras i den nämnda lagen. 

3.3. De viktigaste funktionella reformerna 

Allmänt 

De viktigaste funktionella reformerna i 
propositionen är: 

l) vårdnadshavarna får större möjlighet att 
välja i vilken skola ett läropliktigt barn skall 
få den grundläggande utbildningen, 

2) indelningen av grundskolan i ett hög
och lågstadium avskaffas, 

3) regleringen av privata skolor som ger 
grundundervisning revideras, 

4) skolhemsundervisningen skall omfattas 

av tillämpningsområdet för lagen om grund
läggande utbildning, 

5) minoritetsspråkens ställning som under
visningsspråk och som modersmål stärks, 

6) samarbetet mellan utbildningsanordnar
na utökas, 

7) regleringen av arbetstiden för studeran
dena slopas i fråga om utbildning för andra 
än barn i läropliktsåldern, 

8) inom utbildning som följer efter den 
grundläggande utbildningen ges möjlighet 
att skaffa utbildningstjänster via andra än de 
sammanslutningar och stiftelser som bevil
jats tillstånd att ordna utbildning, 

9) reglering som gäller lärarna revideras 
samt 

10) grundläggande bestämmelser om ut
värdering av utbildningen tas in i lagstift
ningen. 

Hur skolan bestäms och möjlighet att välja 
skola 

I propositionen föreslås att vårdnadshavar
nas möjligheter utökas när det gäller att väl
ja i vilken skola ett läropliktigt barn skall 
fullgöra sin läroplikt 

Inom utbildningen efter grundskolan tryg
gar den nuvarande lagstiftningen rätten att 
fritt söka in till vilket gymnasium som helst, 
till vilken yrkesläroanstalt som helst eller till 
vilken annan läroanstalt som helst som ord
nar yrkesutbildning. De som söker in till ett 
gymnasium eller till yrkesutbildning får inte 
rangordnas på grundval av hemkommun. 
Avsikten är att den fria ansökningsrätten 
skall bibehållas också i den nya lagstiftning
en. 

I den nuvarande lagstiftningen är rätten att 
välja skola i grundskolan betydligt snävare. 
Enligt 37 § grundskalelagen hör en elev till 
det grundskaledistrikt inom vilket han är 
bosatt. En elev hör till ett finsk- eller 
svenskspråkigt distrikt beroende på vilket 
språk han uteslutande eller bättre behärskar 
då han uppnår läropliktsåldern. Enligt 38 § 
har en elev rätt att gå i grundskola i det dis
trikt till vilket han hör. Enligt samma para
grafs 2 mom. har en elev dock rätt att bli in
tagen i en annan närmastliggande ändamåls
enlig för honom lämplig skola, om det i ele
vens eget distrikt inte finns någon grundsko
la med undervisning på hans eget språk, om 
eleven inte kan fortsätta att studera det främ
mande språk som han tidigare har studerat 
eller det andra inhemska språket eller då 
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skolan i det egna distriktet inte är lämplig 
för eleven av skäl som har samband med 
hans hälsotillstånd. Enligt samma paragrafs 
3 mom. har dessutom en elev som byter bo
ningsort rätt att fortsätta sin skolgång till 
läsårets slut i det distrikts skola till vilket 
han hörde i början av läsåret, förutsatt att 
transr,orten av eleven kan ordnas på ett än
damalsenligt sätt. 

I grundskalelagen finns ingen uttrycklig 
bestämmelse som gäller elevens rätt att av 
andra skäl än de som anges i 38 § söka sig 
till en annan skola än det egna distriktets 
skola. I 4 7 § som gäller förmån för skolre
sor bestäms dock att om en elev av andra 
skäl än de som anges i 38 § tas in till någon 
annan grundskola än det egna distriktets kan 
som ett villkor för antagandet uppställas att 
elevens vårdnadshavare svarar för de kost
nader som transporten eller ledsagningen av 
eleven medför. För en skola som ersätter 
grundskolan förutsätts antingen de skäl som 
anges i 38 § eller, i fråga om de skolor som 
följer en egen läroplan, ett avtal mellan ele
vens hemkommun och skolans huvudman. 

I de andra speciallagarna om läroanstalter 
som ger grundskaleundervisning ingår sär
skilda bestämmelser om elevintagning. I re
gel föreskrivs att eleven har fri rättighet att 
söka till skolan i fråga. 

Under de senaste åren har bestämmelserna 
om distriktsindelningen förlorat sin betydel
se. Kommunerna har bl.a. utvidgat skoldi
strikten och placerat flera skolor i samma 
distrikt, vilket innebär att bestämmelserna 
om distriktsindelningen inte längre tryggar 
barnets eller den ungas rätt att komma in vid 
en viss skola. Vid elevintagningen har kom
munerna dessutom tagit i bruk inträdes- och 
lämplighetsprov när det gäller undervisning 
av vissa ,iimnen i specialiserade skolor eller 
klasser. A andra sidan har vissa kommuner 
gett barnens vårdnadshavare möjlighet att 
fritt ta sitt barn till den skola de själva valt 
oberoende av distriktsgränsema. Enligt de 
ändringar i finansieringslagen som trädde i 
kraft vid ingången av 1997 har distriktsin
delningen och antagningen av en elev till en 
annan än det egna distriktets skola inte läng
re någon betydelse för finansieringsbeloppet 
Huvudmannen för en läroanstalt får finans
iering till fullt belopp enligt priset per enhet 
för varje studerande, också för t.ex. dem 
som kommer från en annan kommun. 

I propositionen föreslås att distriktsindel
ningen för grundskolan skall avskaffas. I 

lagen om grundläggande utbildning skall tas 
in en bestämmelse om att kommunen är 
skyldig att anvisa ett barn en skolplats i en 
skola som ger grundläggande utbildning el
ler någon annan lämplig plats. Beslutet fat
tas antingen för en viss tid eller tills vidare. 
Som grund för elevintagningen skall kom
munerna fortfarande kunna tillämpa distrikt
sindelning som baserar sig på elevens bo
ningsort, men detta skall inte längre uppstäl
las som ett krav i lagstiftningen. Skolan 
skall inte längre behöva bestämmas enligt 
barnets boningsort. Enligt 5 § lagen om 
grundläggande utbildning skall utbildningen 
i kommunen dock ordnas så att elevernas 
resor med hänsyn till bebyggelsen, skolomas 
och andra undervisningsplatsers placering 
samt kommunikationerna är så trygga och 
korta för eleverna som möjligt. Den skola 
som kommunen i första hand anvisar eleven 
kan vara antingen kommunens egen skola 
eller med stöd av ett avtal som kommunen 
ingått en annan kommuns skola eller en så
dan skola med staten, en enskild samman
slutning eller en stiftelse som huvudman 
som beviljats tillstånd att ordna utbildning. 
När det behövs skall kommunen också kun
na anvisa att barnet skall gå i skola i hem
met eller på någon annan lämplig plats, om 
detta är motiverat av t.ex. handikapp eller 
något annat skäl. I det här fallet rör det sig 
också om utbildning som kommunen ordnar 
och inte om sådan hemundervisning enligt 
82 § regeringsformen som barnets vårdnads
havare har valt. Den skola som anvisas av 
kommunen skall drivas på barnets eget 
språk. Som primär skola kan inte anvisas en 
skola där det enligt kommunens eget beslut 
eller tillståndet att ordna utbildning iakttas 
en särskild pedagogisk metod eller en metod 
som hänger samman med en bestämd livsås
kådning. Elevintagningen till en dylik skola 
skall basera sig på frivillig ansökan, som 
nämns senare. 

Det förslås att det i lagen om grundläggan
de utbildning tas in en uttrycklig bestämmel
se om att barnets vårdnadshavare har rätt att 
ansöka om inträde till en annan skola än den 
som kommunen har anvisat. En sådan skola 
kan vara en annan av kommunens skolor, en 
annan kommuns skola eller en skola med 
staten eller en privat sammanslutning eller 
stiftelse som huvudman. Ansökan om inträ
de till en skola med staten, en privat sam
manslutning eller stiftelse som huvudman 
skall alltid grunda sig på vårdnadshavamas 
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ansökan, om inte skolan enligt ett avtal med 
kommunen är en primär skola. Också 
kommunen kan besluta att eleverna skall tas 
in på basis av ansökan till en viss skola eller 
klass, t.ex där ett visst läroämne betonas. 
Vid antagning av elever till en annan skola 
än den som anvisats av kommunen skall 
enhetliga antagningsgrunder tillämpas på alla 
sökande. Inträdes- och lämplighetsprov kan 
också användas, t.ex. när skolan ordnar un
dervisning som betonar t.ex. färdighets- och 
konstämnen, språk eller matematiska ämnen. 

En kommun skall dock kunna bestämma 
att till den undervisning som kommunen 
ordnar skall i första hand antas barn som är 
bosatta i kommunen. Om det inte finns plats 
för alla som hänvisats eller sökt till en skola 
skall dessutom de elever som av kommunen 
i första hand har anvisats till skolan i fråga 
åsidosätta andra elever som ansöker om till
träde till skolan. För att kunna genomföra en 
elevintagning som baserar sig på vårdnads
havamas önskemål måste utbildningsanord
narna vid sidan av antagningsgrunderna i 
förväg bestämma hur många elever som kan 
tas in till en viss skola, klass eller någon 
annan utbildningsplats. 

Den som söker sig till en annan skola än 
den som kommunen anvisat skall inte ha rätt 
att få avgiftsfri skolskjuts eller understöd för 
de kostnader som föranleds av ledsagning 
och inte heller rätt till avgiftsfri inkvartering. 
Huvudmannen för den skola som antagit 
eleven skall dock kunna besluta om att dessa 
förmåner skall ges. 

Avskaffande av gränsen mellan hög- och 
lågstadiet i grundskolan 

I denna proposition föreslås att indelning
en av grundskolan i ett lågstadium och ett 
högstadium avskaffas. 

Enligt 4 § grundskalelagen bildar grund
skolans sex lägsta årskurser dess lågstadium 
och de tre högsta dess högstadium. Indel
ningen av grundskolan i ett lågstadium och 
ett högstadium har flera funktionella och 
administrativa verkningar. Lågstadiet och 
högstadiet är i allmänhet skilda administrati
va enheter med en egen direktion, rektor och 
lärarkår. Ett flertal högstadieskolor drivs 
tillsammans med ett gymnasieum. 

Enligt 26 § grundskalelagen har undervis
ningen på lågstadiet i huvudsak samma in
nehåll för alla elever. På högstadiet medde-

las alla elever undervisning i gemensamma 
ämnen och i tillvalsämnen. Inom ramen för 
de möjligheter som grundskolan erbjuder 
bestämmer elevens vårdnadshavare valet av 
tillvalsämnen. I enlighet med 30 § har stats
rådet beslutat om tirofördelningen skilt för 
lågstadiet och för högstadiet. A v de sam
manlagt 90 årsveckotimmarna på högstadiet 
får högst 20 vara tillvalsämnen. I 21 § 
grundskaleförordningen har föreskrivits 
olika längder för elevernas arbetstid per dag 
och per vecka på lågstadiet och på högstadi
et. På lågstadiet har arbetstiden dessutom 
graderats enligt olika årskurser. 

Enligt 81 § grundskaleförordningen skall 
lärartjänsterna vid en grundskola ordnas så, 
att undervisningsarbetet på lågstadiet huvud
sakligen handhas av klasslärare och på hög
stadiet huvudsakligen av lektorer. I grund
skoleförordningen finns skilda bestämmelser 
för behörighetsvillkoren för klasslärartjänster 
och för lektorstjänster. 

statsandelar till grundskolan bestäms på 
basis av kalkylerade priser per enhet per 
elev. Priset per enhet för en kommuns 
grundskola bestäms i sin tur delvis på basis 
av kommunvisa nyckeltal som beskriver det 
kommunala skolnätverkets struktur och sättet 
att ordna undervisningen. När nyckeltalet 
beräknas beaktas som en höjande faktor hu
ruvida ett högstadium finns i kommunen 
samt små lågstadier med mindre än 80 ele
ver och kommunens enda högstadium med 
samma undervisningsspråk med mindre än 
180 elever. 

Vissa begränsningar har föreskrivits i fråga 
om undervisningen på högstadiet. Enligt l § 
l mom. grundskaleförordningen får ett dis
trikt för grundskolans högstadium bildas, om 
varje årskurs på högstadiet kommer att om
fatta minst 90 elever med samma språk. A v 
särskilda skäl, som nämns i bestämmelsen, 
får ett distrikt för högstadiet också bildas 
med ett mindre antal elever. Dessutom kan 
statsrådet av särskilda skäl bevilja tillstånd 
att bilda ett distrikt även i det fall att elevan
talet understiger det sistnämnda. Enligt para
grafens 3 mom. kan utan hinder av vad som 
stadgas i denna paragraf varje kommun ha 
en högstadieskola med samma språk. 

Vid övergången till grundskalesystemet på 
1970-talet bestämde statsrådet i planerna för 
verkställandet av grundskolan, som utfärda
des med stöd av lagen om grunderna för 
skolsystemet ( 467 11968), om det kommunala 
samarbetet vid ordnande av grundskoleun-
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dervisning. skyldigheten att samarbeta före
skrevs närmast i fråga om bildandet av ge
mensamma kommundistrikt för högstadiet. 
Enligt l 07 § grundskalelagen är de be
stämmelser som statsrådet har utfärdat i 
kraft till dess annorlunda bestäms. När nya 
högstadier har inrättats har samarbetsskyl
digheterna hävts. Närmare 100 bestämmelser 
om samarbetsskyldigheten är dock fortfaran
de i kraft. Om kommunerna är eniga om att 
samarbetsskyldigheten skall upphävas, är det 
tillräckligt att ett meddelande om detta till
ställs undervisningsministeriet 

Inom specialundervisningen samt i privata 
skolor som ersätter grundskolan och i mot
svarande skolor finns ingen lågstadie- och 
högstadieindelning. 

Att grundskolan indelas i ett låg- och ett 
högstadium förhindrar en övergripande ut
veckling av grundskolan. Gränsen mellan 
lågstadiet och högstadiet är funktionellt sett 
alltför skarp. Det inbördes samarbetet mellan 
lågsta,~ie- och högstadieskolorna är otillräck
ligt. Overgången från klassundervisning till 
ämnesundervisning samt från en lågstadies
kola till en eventuellt betydligt större högsta
dieskola medför problem för en del av ele
verna, vilket kan komma till uttryck i inlär
ningssvårigheter eller störande beteende. Att 
indela den grundläggande utbildningen i ett 
lågstadium och ett högstadium lämpar sig 
inte heller för den nya lagstiftningsstruk
turen, där en och samma lag på ett hel
täckande sätt skall reglera hela den grund
läggande utbildningen, också den utbildning 
där lågstadie- och högstadieindelning saknas. 

Enligt planen för utveckling av utbildning
en och av forskningen vid högskoloma för 
åren 1995-2000 skall den förvaltningsmäs
siga gränsen mellan låg- och högstadiet av
skaffas. Det skall bli möjligt med undervis
ning som inte är bunden till årsklasser. 

I denna proposition föreslås att den funk
tionella och administrativa indelningen av 
den grundläggande utbildningen i ett låg
och ett högstadium slopas. 

Hur avskaffandet av låg- och högstadiein
delningen inverkar på undervisningens inne
håll beror på hur statsrådet eventuellt ändrar 
tirofördelningen i grundskolan och hurdana 
grunder för läroplanerna som utarbetas på 
basis av timfördelningen. Lagen om grund
läggande utbildning hindrar inte att tiroför
delningen i grundskolan fastställs så att den 
är enhetlig och gäller alla årskurser. Genom 
en ändring av dessa beslut gör ändringen det 

möjligt att inom den grundläge;ande utbild
ningen i allt högre grad överga till integre
rad undervisning och årskurslöshet De funk
tionella ändringarna förutsätter dock försöks
verksamhet, som redan har inletts. 

I de nya bestämmelserna föreskrivs inte 
längre hur lärartjänsterna eller läramas upp
gifter skall ordnas och på vilka årskurser en 
person med behörighet som klasslärare kan 
undervisa. På basis av grunderna fär läropla
nen beslutar utbildningsanordnarna om för
hållandet mellan och omfattningen av klass
undervisning och ämnesundervisning. 

Med stöd av lagen om grundläggande ut
bildning skall utbildningsanordnarna fritt 
kunna bestämma vilka årskurser de skolor 
omfattar där den grundläggande utbildningen 
ges. I lagen skall inte längre ingå bestäm
melser om samarbete mellan kommunerna 
utan kommunerna skall sinsemellan komma 
överens om en eventuell fortsättning på sam
arbetet. Utan begränsningar i Iae;stiftningen 
skall utbildningsanordnarna ocksa bestämma 
hur undervisningen på de tre högsta års
kurserna inom den grundläggande utbild
nin&en skall ordnas. 

Lagstadie- och högstadieindelningen förut
sätter att bestämmelserna om finansiering av 
undervisningsverksamheten ändras. Ordnan
de av undervisning i de tre högsta årskurser
na inom den grundläggande utbildningen 
skall även i fortsättningen beaktas som en 
faktor som höjer det pris per enhet som lig
ger till grund för statsandelen. 

Reform av regleringen av privata skolor 
som ger grundläggande utbildning 

I propositionen föreslås att de bestämmel
ser som gäller inrättandet av, ställningen för 
samt finansieringen av privata skolor som 
ger grundläggande utbildning skall revideras. 

I 82 § regeringsformen anges att angående 
rätt att inrätta privata skolor och andra en
skilda uppfostringsanstalter samt att ordna 
undervisningen i dem stadgas genom Iae;. 
Detta krav har grundlagsutskottet i ett utia
tande i januari 1983 (GrUU 13/1982 rd) tol
kat på följande sätt: "Stadgandet genom lag 
innebär att om förutsättningarna för inrättan
de av privata skolor och andra privata upp
fostringsanstalter och om ordnandet av un
dervisningen i dem kan bestämmas endast 
genom lag. Att det genom lag bestäms om 
förutsättningarna för inrättandet får dock 
likväl inte inskränka rätten att grunda privat 
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skola eller annan enskild uppfostringsanstalt 
så att rätten sakligt sett blir betydelselös, 
utan de begränsningar som stadgas bör vara 
sakliga och basera sig på det allmänna upp
fostrings- och bildningsbehovets krav samt 
strävandena att säkerställa en vederbörlig 
undervisningsnivå." 

Allmänna bestämmelser om inrättandet av 
privata skolor ingår i lagen angående inrät
tande och upprätthållande av privata skolor 
och uppfostringsanstalter. Enligt denna lag 
har en finsk medborgare rätt att inom ramen 
för de begränsningar som anges i lag inrätta 
en privat skola eller uppfostringsanstalt, för 
så vitt dess syftemål icke står i strid med lag 
eller god sed. En skola som inrättats enligt 
lagen har dock inte rätt att utfärda intyg el
ler få statsbidrag. Särskilda bestämmelser 
krävs för att dessa rättigheter skall kunna 
fås. Närmare bestämmelser om inrättandet 
av privata skolor som ger grundskaleunder
visning ingår i grundskalelagen och i övriga 
lagar som nämns nedan. Privata skolor är 
enligt grundskalelagen skolor som ersätter 
grundskolan, skolor som organiserats så att 
de motsvarar grundskolan och läroanstalter 
som meddelar undervisning som motsvarar 
grundskoleundervisning. För grundande och 
upprätthållande av de sistnämnda läroanstal
terna gäller enligt 84 § grundskalelagen vad 
som är särskilt stadgat därom. Bestämmelser 
om undervisning som motsvarar grundskole
undervisning ingår i lagen om privata skolor 
med främmande undervisningsspråk, lagen 
om Steiner-skola, lagen om steinerpedago
giska specialskolor, lagen om skolan Anna 
Tapion koulu, lagen om utomlands verksam 
skola som motsvarar grundskolan och för
ordningen om statens skolhem som utfärdats 
med stöd av barnskyddslagen. 

Inrättandet av en skola som ersätter grund
skolan förutsätter att skolans huvudman har 
ingått ett avtal med kommunen. Också i de 
andra nämnda lagarna anges speciella villkor 
för inrättande av en sådan skola. En del av 
lagarna gäller endast de skolor som särskilt 
nämns i lagarna. 

Med stöd av grundskalelagen drivs i dag 
19 ersättande skolor där undervisning ges i 
enlighet med grundskolans läroplan och 15 
skolor med en egen fastställd läroplan samt 
en skola som organiserats så att den motsva
rar grundskolan (skolan Juutalainen koulu i 
Helsingfors). Aitoon kotitalouskeskus, som 
ursprungligen organsierades så att den mot
svarar grundskolan, drivs med stöd av lagen 

om skolan Anna Tapion koulu. Tre skolor 
drivs med stöd av lagen om privata skolor 
med främmande undervisningsspråk: Engel
ska skolan, The International School of Hel
sinki och Tyska skolan i Helsingfors. Tre 
privata skolor drivs med stöd av lagen om 
Steiner-skola (i Helsingfors, Lahtis och 
Tammerfors) och två med stöd av lagen om 
steinerpedagogiska specialskolor (i Helsing
fors och Lahtis). Utomlands finns samman
lagt elva privata skolor. Utöver dessa finns 
en skola som motsvarar grundskolan vid två 
privata skolhem som drivs med stöd av 
barnskyddslagen. Grundläggande utbildning 
ges också i privata folkhögskolor och i med
borgarinstitut 

I de privata skolor i Finland som ger 
grundläggande utbildning finns sammanlagt 
10 300 elever, vilket utgör ca l ,8 procent av 
alla elever i grundskolan. I de utomlands 
verksamma privata skolorna fanns det 
sammanlagt 270 elever hösten 1996. Tre 
skolor drivs med stöd av lagen angående 
inrättande och upprätthållande av privata 
skolor och uppfostringsanstalter. Läsåret 
1995-1996 fick ca 380 barn privatunder
visning, antingen hemma eller i de skolor 
som avses ovan. 

Det föreslås att regleringen av privata sko
lor som ger grundläggande utbildning skall 
göras tydligare och enhetligare. Bestämmel
ser om inrättande av en privat skola skall tas 
in i lagen om grundläggande utbildning. I 
lagen skall finnas heltäckande bestämmelser 
som gäller alla privata anordnare av grund
läggande utbildning. I lagen slopas indel
ningen av privata skolor i skolor som ersät
ter grundskolan, privata skolor som organi
serats så att de ersätter grundskolan samt 
skolor som meddelar undervisning som mot
svarar grundskoleundervisningen. Lagens 
tillämpningsområde omfattar också den 
grundskaleundervisning som ges i privata 
läroanstalter inom fritt bildningsarbete samt i 
privata skolhem inom social- och hälso
vårdsministeriets förvaltningsområde. 

Regeringen avser att bibehålla det kommu
nala skolväsendet som stomme i den grund
läggande utbildningen. Resurserna för den 
grundläggande utbildningen tryggas via det 
offentliga utbildningssystemet. Avsikten är 
inte att försöka öka antalet statliga eller pri
vata skolor som ger grundläggande utbild
ning. I lagstiftningen tryggas bevarandet av 
de nuvarande statliga och privata skolorna 
och möjligheten att bevilja nya privata sko-
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lor tillstånd att ordna utbildning bibehålls. 
Bestämmelserna om privata skolor i lagen 

om grundläggande utbildning skall inte gälla 
sådan undervisning som de läropliktigas 
vårdnadshavare svarar för. I 82 § 2 mom. 
Regeringsformen nämns att hemundervisning 
icke underligger tillsyn från myndighets si
da. Hemundervisning kan ordnas i hemmet 
eller utanför hemmet i grupper och i skol
mässig form. Elevens vårdnadshavare kan 
besluta att undervisningen skall ges i hem
met eller av någon annan utbildningsanord
nare än vad som avses i lagen om grundläg
gande utbildning. Lagen angående inrättande 
och upprätthållande av privata skolor och 
uppfostringsanstalter skall upphävas. 

Den som ordnar privat utbildning måste 
också i fortsättningen ha tillstånd att ordna 
undervisning enligt lagen om grundläggande 
utbildning. I motsats till det tillstånd som för 
närvarande beviljas för att inrätta en läroan
stalt skall tillstånd beviljas för att ordna un
dervisning. För att tillståndet skall beviljas 
krävs ett särskilt utbildnings- eller bildnings
behov. Behovet av utbildningen skall under
sökas i förhållande till efterfrågan och utbu
det på utbildning på orten eller regionen i 
fråga. Utgångspunkten är dessutom att den 
kommun där undervisningen ordnas, dvs. 
den kommun där skolan finns, har ingått ett 
avtal med utbildningsanordnaren. Målet för 
undervisning som ordnas av en privat sam
manslutning eller stiftelse skall över
ensstämma med denna lag. Med det avtal 
som ingås med kommunen som en förut
sättning för tillstånd accentueras kommunens 
helhetsansvar vid ordnandet av grundläg
gande utbildning för sina invånare. 

Enligt la&förslagen kan tillstånd dock be
viljas ocksa utan ett avtal med kommunen 
på grund av ett regionalt eller riksomfattan
de utbildnings- eller bildningsbehov. Bevil
jandet av tillstånd grundar sig då på att 
kommunen inte ordnar utbildning som skulle 
betjäna också andra än utbildningsbehoven i 
kommunen i fråga. Tillstånd kan då beviljas 
bara för ordnande av specialundervisning, 
undervisning på främmande språk, undervis
ning som baserar sig på ett särskilt pedago
giskt system eller som hänger samman med 
en bestämd livsåskådning eller undervisning 
i folkhögskola för andra än läropliktiga. När 
skolor som baserar sig på ett riksomfattande 
eller regionalt utbildningsbehov inrättas skall 
de kommuner där undervisningen ordnas höras. 

Det är meningen att reglementet för stats-

rådet (1522/1995) skall ändras så att till
ståndsärenden och återtagande av tillstånd 
skall avgöras vid statsrödets allmänna 
sammanträde. 

När ett tillstånd beviljas skall uppmärk
samhet vid sidan av behovet av utbildningen 
fästas vid sökandens förutsättningar att ord
na undervisning. Sökanden skall lämna upp
gifter om bl.a. undervisningspersonalens 
storlek och läramas behörighet samt om 
undervisningslokalerna och sin ekonomiska 
situation. 

Vid sidan av de bestämmelser som gäller 
verksamheten skall också bestämmelserna 
om finansiering av de privata utbildnings
anordnamas verksamhet förenhetligas. Fi
nansieringen för nya privata skolor som in
rättas skall basera sig på priset per enhet för 
grundläggande utbildning i den kommun där 
skolan finns så, att priset per enhet är 90 
procent av nämnda pris per enhet. Grunden 
för finansieringen av de nuvarande privata 
skoloma skall vara priset per enhet för 
grundläggande utbildning i den kommun där 
skolan finns. Bestämmelserna skall tas in i 
lagen om finansiering av undervisnings- och 
kulturverksamhet. Finansieringen skall alltid 
beviljas och betalas direkt till den som ord
nar utbildningen. Det nya förfarandet ändrar 
finansieringssystemet framför allt för de sko
lor som ersätter grundskolan, läroanstalterna 
inom fritt bildnine;sarbete och skoloma vid 
skolhemmen. I fraga om de skolor som för 
närvarande ersätter grundskolan beviljas den 
kommun som ingått avtal med skolan finan
siering och kommunen skall betala skolan 
den ersättning som fastställts i avtalet. Med
borgarinstituten och folkhögskolorna får för. 
sin del finansiering enligt undervisningstim
mar och studerandeveckor. Kostnaderna för 
den undervisning som ges i skolhemmen 
kan i dag med stöd av barnskyddslagen i sin 
helhet uppbäras hos den kommun som sva
rar för vårdkostnaderna för de barn eller 
unga som placerats i skolhemmet. I den lag 
som skall ges om finansiering av undervis
nings- och kulturverksamhet skall tas in en 
bestämmelse enligt vilken den som ordnar 
skolhemsundervisning skall ha rätt att faktu
rera elevens hemkommun till den del som 
statsandelen inte täcker de kostnader som 
undervisningen medför. 

Enligt lagen om grundläggande utbildning 
skall alla de privata skolor och läroanstalter 
som för närvarande ordnar grundskaleunder
visning utan särskilda åtgärder fortsätta som 
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undervisningsanordnare enligt den nya lag
stiftningen. Till de delar det är nödvändigt 
skall de nuvarande tillstånden om inrättande 
av läroanstalter ses över. 

Överföring av skolhemsundervisningen till 
undervisningsväsendet 

Det föreslås att den grundläggande utbild
ning som ges vid skolhemmen skall överfö
ras till undervisningsväsendet. 

I vårt land finns sammanlagt nio skolhem 
som verkar som barnskyddsanstalter. Staten 
är huvudman för sju skolhem och två skol
hem har en privat sammanslutning som hu
vudman. Skolhemmen hör till social- pch 
hälsovårdsministeriets verksamhetsomrade. 
Skolhemmens verksamhet regleras i barn
skyddslagen, barnskyddsförordningen och 
förordningen om statens skolhem. Den sist
nämnda förordningen tillämpas också på de 
privata skolhemmen. 

I 2 § förordningen om statens skolhem 
sägs att vid statens skolhem ges uppfostran 
och vård samt grundskaleundervisning eller 
yrkesundervisning åt barn och unga personer 
som inte på ett ändamålsenli$t sätt kan upp
fostras och vårdas i familjevard, på barnhem 
eller i någon annan barnskyddsanstalt och 
som inte heller på grund av sjukdom eller 
handikapp behöver vård som ges någon an
nanstans. Enligt förordningens 9 § kan det 
vid anstalten finnas en skola som avses i 
84 § grundskalelagen och som meddelar un
dervisning som motsvarar grundskaleunder
visningen för barn i läropliktsåldern och vid 
behov för barn eller unga som har överskri
dit läropliktsåldern. I förordningen ingår be
stämmelser om hur undervisningen skall 
ordnas. Bestämmelserna avviker till vissa 
delar från bestämmelserna i grundskalelagen 
och grundskoleförordnin~en. I förordningens 
9 § 3 mom. sägs att angaende undervisning
en i skolan gäller vad som stadgas och be
stäms om specialundervisning i grundskolan. 

Den kommun som avses i 45 § barn
skyddslagen svarar för kostnaderna för an
staltsvård som ordnas vid ett skolhem. Till 
kostnaderna hör också de kostnader som 
föranleds av ordnandet av grundskoleunder
visning. Kostnaderna för skolhemmen upp
går till sammanlagt ca 80 milj. mk per ar, 
varav kostnaderna för grundskaleundervis
ningen uppgår till ca 20 milj. mk. 

Efter att undervisningen av de gravast ut
vecklingsstörda läropliktiga barnen och ung-
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domarna överförs till undervisningsminis
teriets förvaltningsområde i början av augus
ti 1997 är de barn och ungdomar som får 
grundskaleundervisning i skolhemmen den 
enda elevgrupp som saknar bestämmelser 
om grundläggande utbildning i den lagstift
ning som gäller undervisningsverksamhet 
Finansieringen av verksamheten, där de 
kommuner som avses i 45 § barnskyddsla
gen till fullt belopp skall svara också för de 
kostnader som föranleds av undervisningen, 
skiljer sig från den kostnadsfördelning mel
lan staten och kommunerna som gäller inom 
undervisningsverksamheten. 

I enlighet med principen om att samman
föra och förenhetliga lagstiftningen föreslås 
att den undervisning som ges vid skolhem
men skall överföras till undervisningsväsen
det och att lagen om grundläggande utbild
ning som sådan skall börja tillämpas på 
skolhemsundervisningen. Samtidigt upphävs 
bestämmelserna om grundläggande utbild
ning i förordningen om statens skolhem som 
obehövliga. På basis av målen för och inne
hållet i undervisningen kan bestämmelserna 
och föreskrifterna om specialundervisning 
fortfarande tillämpas på skolhemsundervis
ningen. I samband med överföringen kan 
undervisningsministeriet bestämma att den 
undervisning som skolhemmen ger skall 
vara en särskild utbildningsuppgift, vilket 
skall kunna beaktas t.ex. när finansie
ringsbeloppet fastställs. Till undervisnings
väsendet överförs den grundläggande utbild
ning som meddelas vid anstalterna och den 
undervisning som enligt lagen om grundläg
gande utbildning direkt hänför sig till den, 
t.ex. påbyggnadsundervisning. För skolhem
men kan ministeriet dock fastställa utbild
nings-, handlednings- och stöduppgifter som 
hänför sig till specialundervisningen. Sådana 
uppgifter är t.ex. den kompletterande under
visning som avses i förordningen om statens 
skolhem samt ordnandet av yrkes- och ar
betsutbildning. Utöver de studiesociala för
måner som eleverna erhåller och den av
giftsfria undervisningen samt de avgiftsfria 
läromedlen skall de dagliga skolmåltiderna 
höra till undervisningsverksamheten. Anstal
terna och annan verksamhet än den som 
nämnts i det föregående skall däremot fort
sätta att lyda under social- och hälsovårds
ministeriets verksamhetsområde. skolhem
men skall utan särskilda åtgärder fortsätta 
som sådana utbildningsanordnare som avses 
i lagen om grundläggande utbildning. 
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Bestämmelserna i den nya lagen om fi
nansiering av undervisnings- och kulturverk
samhet skall tillämpas på finansieringen av 
den grundläggande utbildning som ges i 
skolhemmen och av annan verksamhet som 
lyder under undervisningsväsendet. Privata 
skolhem skall be\'ilias finansiering på sam
ma sätt som andra l araanstalter som ordnar 
privat grundläggande utbildning. Med stöd 
av lagen om finansienng av undervisnings
och kulturverksamhet kan undervisningsmi
nisteriet av särskilda skäl höja priset per en
het. Eftersom kostnaderna för den grundläg
gande utbildning som ges i skolhemmen och 
kostnaderna per elev för den övriga verk
samheten varierar i hög grad, bl.a. enligt 
nyttjandegraden, och det att eleverna räknas 
endast en gång per år kan medföra oskäliga 
förluster med tanke på verksamheten, skall i 
lagen om finansiering av undervisnings- och 
kulturverksamhet tas in en bestämmelse om 
att elevens hemkommun skall svara för kost
naderna för den grundläggande utbildningen 
till de delar dessa inte täcks av statsandelar
na för undervisningsverksamhet eller den 
finansiering till ett belopp som motsvarar 
statsandelen vilken anvisats för verksamhet i 
enlighet med statsbudgeten. I propositionen 
behandlas inga andra delar av finansieringen 
av anstalternas verksamhet. I avsnittet om de 
ekonomiska verkningarna redogörs närmare 
för kostnadseffekterna av propositionen. 

Minoritetsspråkens ställning som undervis
ningsspråk och som modersmål 

Med vissa undantag som gäller den grund
läggande utbildningen föreslås i proposi
tionen att bestämmelserna som gäller under
visningsspråket och undervisning i moders
målet inom den grundläggande utbildningen, 
gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen 
förenhetligas. Genom förslaget stärks samis
kans, rommanins och teckenspråkets lagstift
ningsmässiga ställning. 

Förslagen hänför sig till reformen av de 
grundläggande fri- och rättigheterna. Enligt 
14 § Regeringsformen skall det allmänna 
till~odose landets finskspråkiga och svensk
språkiga befolknings kulturella och samhäl
leliga behov enligt enahanda grunder. Sa
merna såsom urfolk samt zigenarna och and
ra grupr,er har rätt att bevara och utveckla 
sitt språk och sin kultur. Rättigheterna för 
dem som använder teckenspråk samt dem 
som på grund av handikapp behöver tolk-

nings- och översättningshjälp skall tryggas i 
lag. 

Enligt de gällande lagarna är grundskolans 
och gymnasiets undervisningsspråk antingen 
finska eller svenska. En del av undervisning
en kan ges på ett annat språk än undervis
ningsspråket, om det är ändamålsenligt med 
tanke på undervisnin~en. I grundskolan eller 
gymnasiet kan ocksa finnas undervisnings
grur,per där undervisningen ges på ett annat 
språk än grundskolans eller gymnasiets un
dervisningsspråk. Med vårdnadshavarens 
samtycke kan en elev upptas i en undervis
ningsgrupp som undervisas på ett främman
de språk. I yrkesutbildningen är undervis
ningsspråket finska eller svenska. Vid un
dervisning i det andra inhemska språket och 
i främmande språk får dessa språk användas 
såsom undervisningsspråk. Vid behov får ett 
annat språk än läroanstaltens undervisnings
språk användas också vid undervisning i 
andra ämnen. 

Enligt gällande lagstiftning kan undervis
ningsspråket i grundskolan och gymnasiet 
vara samiska för elever som talar samiska 
och bor inom samernas hembygdsområde. I 
yrkesutbildningen kan undervisning också 
meddelas på samiska inom samernas hem
bygdsområde. Finns det i en grundskola ele
ver som är bosatta inom samernas hembygd
sområde och som talar samiska, skall de få 
undervisning även på samiska. Om en elev 
förmår studera både på finska och på samis
ka, får elevens vårdnadshavare välja under
visningsspråket. 

Vid undervisningen av hörselskadade i 
grundskolan kan också teckenspråk användas 
eller stöd på teckenspråk ges i undervisning
en. Vid specialundervisning inom yrkesut
bildningen kan även användas teckenspråk 
och tecken samt andra kommunikationsme
toder som handikappet förutsätter. I gällande 
lagstiftning är teckenspråket inte formellt ett 
sådant undervisningsspråk som kan jämstäl
las med de officiella undervisningsspråken. 
Bestämmelser om teckenspråk saknas i gym
nasielagstiftningen. 

I grundskolan och gymnasiet undervisas 
antingen finska eller svenska som moders
mål. Elever som talar samiska, rommani el
ler ett främmande språk kan undervisas i sitt 
eget modersmål i modersmålsundervisningen 
och undervisas då i finska eller svenska som 
det andra inhemska språket. Inom special
undervisningen i grundskolan kan teckens
pråksundervisning ges till gravt hörselskada-
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de eller andra elever som är i behov av det
ta. I yrkesutbildningen studeras antingen 
finska eller svenska som modersmålet. 

I propositionen föreslås att utbildnings
anordnarna inom alla utbildningsformer skall 
uppgöra en lokalläroplan särskilt för finsk-, 
svensk- och samiskspråkig undervisning. För 
närvarande uppgörs läroplanen särskilt för 
finsk- och svenskspråkiga grundskolor och 
gymnasier. 

Enligt propositionen skall läroanstaltens 
undervisningsspråk i alla utbildningsformer 
vara antingen finska eller svenska eller i 
yrkesutbildningen antingen finska eller 
svenska eller finska och svenska. Undervis
ningsspråket skall också kunna vara samis
ka, rommani eller teckenspråk. Dessutom 
skall undervisningen delvis kunna meddelas 
på studerandens eget språk som är något 
annat än de ovan nämnda, om förfarandet 
inte äventyrar hans möjlighet att följa under
visningen. Enligt förslaget skall elever som 
bor på samemas hembygdsområde och be
härskar samiska huvudsakligen undervisas 
på samiska. För närvarande bestämmer kom
munen omfattningen av grundläggande ut
bildning .på samiska. Enligt förslaget skall 
teckensprak i motsats till nuläget också for
mellt vara ett undervisningsspråk. Också i 
gyronasielagen skall teckenspråket omnäm
nas. Det föreslås att en bestämmelse om att 
hörselskadade vid behov skall få undervis
ning också på teckenspråk tas in i lagen om 
grundläggande utbildning. På så sätt har 
gravt hörselskadade rätt att få undervisning 
på teckenspråk. I motsats till nuläget skall 
rommani nämnas som ett undervisningsspråk 
i alla skolformer. 

Om utbildning ordnas på fler än ett av de 
ovan nämnda undervisnin&sspråken och ele
ven klarar av att studera pa flera av dem, får 
vårdnadshavaren välja undervisningsspråket 
inom den grundläggande utbildningen. I de 
övriga utbildningsformerna väljs undervis
ningsspråket av studeranden. Liksom nu kan 
undervisning dessutom huvudsakligen eller 
uteslutande meddelas på ett annat språk än 
de ovan nämnda i en särskild undervisnings
grupp. En studerande kan med eget sam
tycke tas in i en sådan undervisningsgrupp. 

Enligt förslaget skall modersmålet var an
tingen finska, svenska eller samiska i den 
grundläggande utbildningen, gymnasieutbild
ningen och yrkesutbildningen. Undervisning 
i modersmålet skall meddelas utgående från 
elevens undervisningsspråk. I alla nämnda 

skolformer kan i modersmålsundervisningen 
också undervisas i rommani, teckenspråk 
eller ett annat språk som är elevens moders
mål. Dessa språk skall kunna undervisas 
antingen som det enda språket i moders
målsundervisningen eller de timmar som re
serverats för modersmålsundervisning skall 
kunna användas för studier i dessa språk vid 
sidan av övriga studier i modersmålet. 

Samarbete mellan utbildningsanordnarna 

Inom yrkesutbildningen och gymnasieut
bildningen pågår försök med utbildning på 
ungdomsstadiet som bl.a. syftar till att pröva 
samarbetet. Försöken baserar sig på den 
tidsbestämda lagen om försök med utbild
ning på ungdomsstadiet och med yr
keshögskolor. Lagen är i kraft till slutet av 
1999 men tillämpas också efter denna tid
punkt på utbildning som startat medan lagen 
är i kraft till dess utbildningen slutar. För
söken har presenterats närmare ovan under 
punkt 2.3. Samarbete mellan läroanstalterna. 

Enligt förslaget skall det stiftas särskilda 
lagar för gymnasieutbildningen, yrkesutbild
ningen och den yrkesinriktade vuxenutbild
ningen. I propositionen föreslås att lagstift
ningen sammanförs enligt målen för utbild
ningen, utbildningsnivåerna och utbildnin~s
formerna samt enligt utbildningens innehalL 
På grund av detta har det inte ansetts ända
målsenligt att stifta en gemensam lag för 
både gymnasieutbildningen och yrkesutbild
ningen. 

I den föreslagna gymnasielagen, lagen om 
yrkesutbildning och lagen om yrkesinriktad 
vuxenutbildning understryks samarbetet mel
lan olika utbildningsformer i syfte att främja 
studerandenas möjligheter till individuella 
val samt flexibla och mångsidiga utbild
ningsprogram. De instanser som ordnar 
gymnasieutbildning, yrkesutbildning och 
yrkesinriktad vuxenutbildnin~ skall enligt 
förslaget bedriva samarbete hade med andra 
instanser som ordnar samma utbildning och 
med dem som ordnar annan utbildning, t.ex. 
universitet, läroanstalter som ordnar fritt 
bildningsarbete eller läroanstalter som med
delar grundläggande utbildning. 

Dessutom föreslås att det i den föreslage 
gyronasielagen och i den lag som skall ges 
om yrkesutbildning skall bestämmas att när 
utbildningsanordnarna med stöd av de riks
omfattande läroplanerna beslutar om lokala 
läroplaner skall de säkerställa att studerande-
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na har tillräckliga valmöjligheter till indivi
duella studier. Valmöjligheterna skall enligt 
förslaget säkerställas så att studeranden har 
praktiska möjligheter att anlita också sådan 
undervisning som ordnas av andra utbild
ningsanordnare. I anslutning till detta före
slås att studeranden skall ha rätt att få räkna 
sig till godo studier som slutförts i andra 
sammanhang än vid den primära studieplat
sen, om studierna till sina målsättningar och 
sitt centrala innehåll motsvarar läroplanen. 
Beslut om tillgodoräknande av studiepres
tationer som slutförs i ett annat sammanhang 
skall på begäran fattas innan nämnda studier 
inleds. 

Utbildningsanordnaren beslutar i enlighet 
med grunderna för fristående examina om 
ordnande av utbildning enligt lagen om yr
kesinriktad vuxenutbildning. I lagen skall 
således inte bestämmas om grunderna för 
läroplanerna för utbildning enligt nämnda 
lag eller om läroplanerna. Eftersom läropla
nen och det individuella studieprogrammet 
också i dessa fall fastställs i praktiken, skall 
studeranden också inom den yrkesinriktade 
utbildningen ha rätt att få räkna sig till godo 
studier som slutförts i ett annat samman
hang. 

Regleringen av studerandenas arbetstid slo
pas utom när det gäller utbildning av barn i 
läropliktsåldern 

I propositionen föreslås att regleringen av 
studerandenas arbetstid skall slopas med un
dantag av grundläggande utbildning som ges 
till barn i läropliktsåldem. I utbildningslag
stiftningen skall omfattningen av lärokurser
na och examina definieras i år och studie
veckor eller i form av andra tidsbestämning
ar som beskriver omfattningen av undervis
ningen. Utbildningsanordnarna skall däremot 
bestämma om uppdelningen av undervisning 
och ferier. 

Bestämmelserna om studerandenas och 
läroanstalternas arbetstid har haft betydelse 
som arbetarskyddsnormer för eleverna och 
lärarna, som normer som reglerar omfatt
ningen av undervisnin$en och därigenom 
även indirekt nivån pa utbildningen, som 
normer som preciserar studerandenas utbild
ningsmässiga rättigheter och ordnandet av 
den undervisning som ges av huvudmannen 
för läroanstalten och studiesociala förmåner 
samt som regleringsnormer för utbildnings
kostnaderna. 

För närvarande varierar betydelsen av reg
leringen av studerandenas arbetstid och reg
leringssättet enligt läroanstaltsform. Arbets
tiden är synnerligen noggrant reglerad när 
det gäller utbildning i grundskolan och gym
nasiet samt på ungdomsstadiet vid läroan
stalterna. Läroanstaltens läsår, 1.8-31.7., 
föreskrivs i lag och uppdelningen i en höst
och en vårtermin i förordningar. För grund
skolans och gymnasiets del ingår antalet ar
betsdagar per år i lagen. Antalet arbetsdagar 
vid yrkesläroanstalterna anges genom för
ordning och för vissa läroanstaltsformer ge
nom beslut av undervisningsministeriet An
talet arbetsdagar varierar enligt läroan
staltsform. För alla nämnda läroanstaltsfor
mer föreskrivs dessutom antalet undervis
ningstimmar per vecka och undervisnings
timmamas längd. I ~rundskole- och gyrona
sielagstiftningen ingar dessutom bestämmel
ser om elevens dagliga arbetsmängd, ferier 
och lovdagar samt tidpunkter när det årliga 
skolarbetet skall inledas och avslutas. Under 
de senaste åren har dock utbildningsanordna
rens beslutanderätt ökat avsevärt när det gäl
ler ferier och lovdagar samt inledande av 
skolarbetet. 

För en enskild gyronasiestuderande har 
betydelsen av arbetstidsregleringen minskat 
väsentligt i och med det årskurslösa gymna
siet. Bestämmelserna om arbetstid inverkar 
främst på hur många dagar under läsåret det 
ordnas undervisning och på hur ofta skol
måltider serveras. De nämnda bestämmelser
na om arbetstiden vid yrkesläroanstalter til
lämpas inte på yrkesinriktad vuxenutbildn
ing. Inom den övriga yrkesutbildningen är 
det inte heller alltid möjligt att tillämpa be
stämmelserna om studerandenas arbetstid, 
eftersom sätten att ordna undervisningen har 
blivit mångsidigare i och med att olika till
lämpningar av distans- och flerformsunder
visning har tagits i bruk. Bestämmelser om 
arbetstiden vid musikläroanstalter och läro
anstalter som bedriver fritt bildningsarbete 
och andra läroanstalter ingår i lagarna om 
dessa läroanstalter. I lagarna finns bestäm
melser om bl.a. läs- och arbetsår, omfatt
ningen av den undervisning som ges under 
arbetsåret och minimilängden för en utbild
ning. Arbetstidsbestämmelserna är vida. 

Arbetstidsbestämmelserna representerar ett 
regleringssätt där man försöker säkerställa 
utbildningens nivå genom att reglera utbild
ningsprocessen i detalj. I ett regleringssys
tem som understryker utbildningens resultat 
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har arbetstidsbestämmelserna inte samma 
betydelse. Efter att man inom finansieringen 
av utbildningen har övergått till ett kalkyl
mässigt system har regleringen av arbetstider 
inte heller samma betydelse som förr när det 
gäller kostnaderna för utbildningen. Läramas 
arbetstid bestäms enligt tjänste- och arbets
kollektivavtalen. Bestämmelser om arbetstid 
är fortfarande nödvändiga inom den grund
läggande utbildningen för läropliktiga, efter
som det i utbildningen är fråga om att barn 
som på grund av sin ålder har en begränsad 
förrnaga att arbeta självständigt skall uppfyl
la en lagstadgad rättighet och skyldighet. 

De föreslagna lagarna gäller undervisning 
som ges som närundervisning, distansunder
visning och flerformsundervisning. Enligt de 
nya bestämmelserna kan den som ordnar 
utbildningen välja sättet att ordna utbild
ningen och formen så att den lämpar sig för 
situationen och målgruppen i fråga. I ett dy
likt system kan riksomfattande och enhetliga 
bestämmelser om studerandenas arbetstid 
inte utfärdas utan det ankommer på utbild
ningsanordnaren att besluta om undervis
ningsutbudet och arbetstiden. Utbildnings
anordnaren skall alltså kunna besluta t.ex. att 
undervisning ges fyra dagar i veckan, såsom 
fallet för närvarande är vid en del av vux
engymnasierna, eller att en del av undervis
ningen ordnas på sommaren. Utbildningsa
nordnaren skall dock i förväg underrätta stu
derandena om i vilken form och med iaktta
gande av vilken arbetstid utbildningen ord
nas så, att de mål för examen eller lärokur
sen som fastställts i lagar och läroplaner kan 
uppnås. Dessutom är de föreskrifter om for
men för ordnandet av utbildningen som in
går i tillståndet att ordna utbildningen bin
dande för utbildningsanordnaren. Elevhand
ledningen är viktig när studierna planeras 
och studieprogrammen utarbetas. 

Arbetstidsbestämmelserna skall däremot 
bibehållas när det gäller undervisning som 
ordnas för läropliktiga. Med stöd av lagen 
om grundläggande utbildning skall genom 
förordning bestämmas om elevens arbetstid 
per dag och per vecka. 

Möjlighet att skaffa utbildningstjänster via 
andra än de sammanslutningar och stiftelser 
som beviljats tillstånd att ordna utbildning 

I propositionen föreslås att bestämmelser 
som gör det möjligt för utbildningsanord
narna att förutom av varandra delvis skaffa 

utbildningstjänsterna via andra än de sam
manslutningar och stiftelser som beviljats 
tillstånd att ordna utbildning tas in i gym
nasielagen, lagen om yrkesutbildning, lagen 
om yrkesinriktad vuxenutbildning och lagen 
om grundläggande konstundervisning. En 
kommun eller en annan utbildningsanordna
re skall däremot inte kunna skaffa den 
grundläggande utbildning som avses i lagen 
om grundläggande utbildning via de senast 
nämnda utomstående instanserna. Detta syf
tar till att säkerställa enhetligheten i syste
met för grundläggande utbildning som hu
vudsakligen gäller läropliktiga samt att för
hindra att undervisningen och fostran med 
tanke på eleven splittras till en uppgift som 
sköts av flera personer. 

Enligt den gällande gymnasielagen och 
den gällande lagen om yrkesläroanstalter kan 
studeranden vid sidan av den utbildning som 
ordnas i den egna läroanstalten delta i ut
bildning som ordnas i någon annan läroan
stalt som hör till undervisningsministeriets 
eller utbildningsstyrelsens verksamhetsområ
de i enlighet med vad som huvudmännen för 
läroanstalterna sinsemellan kommer överens 
om. Huvudmännen för läroanstalterna kan 
också komma överens om fördelningen av 
kostnaderna. studier som slutförts vid en 
annan läroanstalt kan räknas till godo i stu
derandens läroanstalt också när huvudmän
nen för anstaltema inte har ingått det ovan 
nämnda samarbetsavtalet. Undervisningen 
sköts av läroanstalternas egna lärare, som 
står i tjänsteförhållande till den kommun 
som ordnar undervisningen eller till staten 
eller arbetar vid en privat läroanstalt i ar
betsförhållande. Läroanstalterna kan dock 
också ha gemensamma lärare. 

I propositionen föreslås att det skall be
stämmas att de som ordnar gymnasieutbild
ning, yrkesutbildning, yrkesinriktad vuxenut
bildning och grundläggande konstundervis
ning delvis skall kunna skaffa utbildningen 
via lämpliga producenter av utbildningstjäns
ter mera fritt än för närvarande. Här är det 
fråga om en möjlighet att komplettera den 
utbildning som utbildningsanordnaren själv 
producerar med tjänster som skaffas via 
utomstående. Utbildningsanordnarna skall 
kunna skaffa tjänster inte bara via andra or
ganisationer som beviljats tillstånd att ordna 
utbildning utan också via andra registrerade 
sammanslutningar och stiftelser. 

Kommunen eller någon annan som bevil
jats tillstånd att ordna utbildning skall allt-
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jämt svara för undervisningen och kvaliteten 
på andra utbildningstjänster samt se till att 
utbildningen ordnas så att den är ändamåls
enlig för eleven. Utbildningsanordnaren sva
rar för att de tjänster som skaffats via utom
stående instanser ordnas i enlighet med lag
stiftningen, det tillstånd att ordna utbildning 
som beviljats utbildningsanordnaren samt de 
riksomfattande grunderna för läroplanen och 
den läroplan som godkänts av utbildningsa
nordnaren. Utbildningsanordnaren svarar 
också för att undervisningen ges av lärare 
som uppfyller de behörighetsvillkor som 
föreskrivits. Administrativa beslut om bl.a. 
intagning av elever och disciplin samt utfär
dande av betyg skall bibehållas som en upp
gift som uteslutande ankommer på kommu
nen eller någon annan sammanslutning som 
beviljats rätt att ordna utbildning. 

Exempelvis ett enskilt ämne, undervisning 
i andra ämnen eller i en del av dem skall 
kunna skaffas via utomstående. Undervis
ningen kan ordnas så att t.ex. en idrottsföre
ning sköter gymnastikundervisningen, en 
församling sköter religionsundervisningen 
och ett företag inom branschen i fråga sköter 
yrkesstudier som kräver specialiserade kun
skaper. 

Närmare bestämmelser om anskaffning av 
utbildning skall inte tas in i lagstiftningen 
utan villkoren fastställs närmare i avtalet om 
upphandling av utbildningen. Finansieringen 
skall alltid beviljas kommunen eller någon 
annan sammanslutning som beviljats till
stånd att ordna utbildningen. 

Reform av reglering som gäller lärarna 

Det förslås att regleringen av läramas rät
tsliga ställning revideras. 

Beroende på vem som är huvudman för 
läroanstalten är utbildningspersonalen inom 
olika utbildningsområden och vid olika lä
roanstalter antingen i tjänsteförhållande till 
staten eller en kommun eller i anställnings
förhållande till en privat arbetsgivare. De 
bestämmelser som gäller lärarna har av hävd 
haft en framskjuten plats i utbildningslag
stiftningen. Den noggranna!!te regleringen 
har gällt grunds skollärarna. A ven om majo
riteten av grundskollärama är anställda av 
kommunen har läramas rättsliga ställning i 
hög grad bestämts enligt de bestämmelser 
som gäller statstjänstemännen. Bestämmelser 
som motsvarar statstjänstemannalagen har 

tagits in i grundskolelagen. Re~leringen som 
gäller gymnasielärarna har fran 1985 mot
svarat regleringen av grundskollärarnas rätts
liga ställning. 

Antalet specialbestämmelser för lärarna 
har dock märkbart minskats i utbildningslag
stiftningen. Enligt grundskoletagen och gym
nasielagen gäller för lärartjänsterna och 
tjänsteinnehavarna samt timlärarna vad som 
stadgas om kommunala tjänster i kommu
nallagen och med stöd av den i kommunens 
tjänstestadga, om inte annorlunda stadgas i 
grundsko le- eller gymnasielagen. I grundskole-
och gymnasietagen finns bestämmelser om 

antalet tjänster, tjänstebenämningar, behörig
hetsvillkor, utnämningsprövning, dispensför
farande, förflyttning av tjänsteinnehavare 
och utnämning till en annan tjänst i samband 
med att tjänsten indras och i vissa andra fall, 
uppsägning, opartiskt bemötande av tjäns
teinnehavare, tjänsteinnehavamas uppgifter, 
förordnande av tjänsteinnehavaren till kon
troller för konstaterande av hälsotillståndet, 
återindrivning av avlöning som betalats utan 
grund, ersättning för avgångsbidrag, av
gångsålder samt pensionsrätt. 

Riksdagen behandlar regeringens proposi
tion med förslag till lagar om ändring av 
grundskolelagen, gymnasielagen, 21 och 
24 § lagen om vuxengymnasier, 24 § lagen 
om yrkesläroanstalter samt 20 § lagen om 
yrkesläroanstalter (RP 128/1996 rd). I pro
positionen föreslås att största delen av de 
ovan nämnda speciallagstiftningama skall 
upphävas som överlappande med bestäm
melserna i lagen om kommunala tjänsteinne
havares anställningstrygghet ( 484/1996), 
som trädde i kraft i juli 1996, och i lagen 
om arbetsavtal (320/1970). De lagar som 
ingår i propositionen avses träda i kraft så 
snart som möjligt efter att de har antagits 
och blivit stadfästa. 

ställningen för lärarna vid sådana läroan
stalter som meddelar grundskole- och gym
nasieundervisning och som har andra huvud
män än staten eller en kommun bestäms an
tingen enligt statstjänstemannalagen 
(7 50/1994) eller enligt lagen om arbetsavtal. 
Ett flertal hänvisningar till bestämmelser 
som gäller kommunala tjänstemän, vilka 
tillämpas i stället för lagen om arbetsavtal, 
ingår dock i grundskalelagen i fråga om 
skolor som ersätter grundskolan och i gym
nasietagen i fråga om privata gymnasier. 

I bestämmelserna om yrkesläroanstalterna 
bestäm om tjänstebenämningar, behörighets-
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villkor samt allmänt lärarnas uppgifter. Lag
stiftningen om vuxenläroanstalter innehåller 
för sin del allmänna bestämmelser om läro
anstaltens personal samt bestämmelser om 
behörighetsvillkor och dispensförfarande. 
Beroende på anställningsförhållandets art 
iakttas i övrigt allmänna bestämmelser om 
anställningsförhållanden. Enligt lagen om 
gemensamma lärare (710/1992) kan olika 
läroanstalter ha gemensamma lärare. Gemen
samma lärare är innehavare av tjänster och 
befattningar som gemensam lärare samt lära
re som annars förordnats att vid en eller fle
ra läroanstalter sköta timmar som hör till en 
tjänst eller befattning. Villkoren i anställ
ningsförhållandet och behörighetsvillkoren 
för en gemensam lärare bestäms enligt den 
primära läroanstalten. 

Bestämmelserna om tjänstemännens, tjäns
teinnehavamas och arbetstagamas rättsliga 
ställning och rättigheter och förmåner samt 
skyldigheter som hänför sig till anställnings
förhållandet i statstjänstemannalagen, kom
munallagen och lagen om kommunala tjäns
teinnehavares anställningstrygghet har i sak 
kommit närmare varandra. Det finns inte 
längre några särskilda grunder för att bevara 
specialbestämmelserna om läramas rättsliga 
ställning. Läramas olika tjänste- och befatt
ningsbenämningar inom olika skolformer 
samt andra olikartade bestämmelser som 
gäller lärarna utgör också i praktiken ett hin
der för samarbetet mellan läroanstalterna och 
för annan utveckling av utbildningen. 

Med stöd av vad som anförts ovan föreslås 
att regleringen av läramas ställning skall 
slopas i utbildningslagstiftningen. I fort
sättningen skall allmänna bestämmelser som 
gäller anställnin~sförhållandenas art tilläm
pas. Beroende pa utbildningsanordnaren och 
anställningsförhållandets art iakttas således 
statstjänstemannalagen, kommunallagen, la
gen om kommunala tjänsteinnehavares an
ställningstrygghet eller lagen om arbetsavtal. 
När det gäller utbildning som ordnas av en 
kommun eller av staten skall utbildningsa
nordnaren besluta om läraren anställs i tjäns
teförhållande eller arbetsavtalsförhållande. 
Beslutet skall fattas utgående från lärarens 
uppgifter och sättet att ordna undervisning
en. 

Det föreslås att allmänna bestämmelser om 
antalet anställda tas in i lagen om grundläg
gande utbildning, gymnasielagen, lagen om 
yrkesutbildning, lagen om yrkesinriktad 
vuxenutbildning och lagen om fritt bild-

ningsarbete. Enligt propositionen skall varje 
läroanstalt där det ordnas utbildning enligt 
lagen i fråga ha en rektor som svarar för 
verksamheten. Dessutom skall utbildnings
anordnaren med betaktande av den form i 
vilken utbildningen ordnas ha ett tillräckligt 
antal lärartjänster eller lärare i arbetsav
talsförhållande. Utbildningsanordnaren kan 
dessutom ha timlärare och annan personal, 
t.ex. personal inom elevvården, skolgångs
biträden och kanslipersonal. 

I syfte att säkerställa utbildningens kvalitet 
skall också bestämmas om den behörighet 
som krävs av rektorer och lärare. Enligt la
gen om grundläggande utbildning, gymnasi
elagen, lagen om yrkesutbildning, lagen om 
yrkesinriktad vuxenutbildning, lagen om fritt 
bildningsarbete och lagen om grundläggande 
konstundervisning skall behörighetsvillkoren 
för lärare och rektor bestämmas genom för
ordning. Avsikten är att alla bestämmelser 
om behörighetsvillkor enligt de nämnda la
gama skall sammanföras i en enda förord
ning. Behörighetsvillkoren kommer inte att 
bindas vid en viss tjänste- eller befattnings
benämning utan behörigheten definieras som 
rätt att meddela undervisning med ett be
stämt innehåll eller vara rektor för en lä
roanstalt. Behörighetsvillkoren skall i stort 
sett motsvara de nuvarande behörig
hetsvillkoren. Kraven på att behärska ämnet 
skall dock gälla alla undervisningsämnen, 
och av gymnasielärarna förutsätts alltid att 
lärarutbildningen inbegriper studier omfat
tande minst 55 studieveckor i ett undervis
ningsämne. Liksom nu skall undervisnings
ministeriet med stöd av lagarna kunna be
vilja dispens från de behörighetsvillkor som 
föreskrivits. 

Utöver vad som anförts ovan skall i lagar
na bestämmas om den rätt till förmåner som 
betalas med statsmedel som skolpersonalen i 
grundskolan, gymnasiet och vissa privata 
läroanstalter har innan lagen träder i kraft. 
Regeringen kommer att avlåta en separat 
proposition med förslag till ändring av lärar
nas pensionssystem. 

Da utbildningsanordnaren i fortsättningen 
skall besluta om bildandet av läroanstalter 
och andra enheter som meddelar utbildning 
skall utbildninganordnaren också besluta om 
rektoms och läramas tjänste- och befatt
ningsbenämningar samt uppgifter. Faststäl
landet av behörighetsvillkoren samt eventu
ella föreskrifter i tjänste- eller arbetskollekti
vavtalen skall styra valet av benämningar. 
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Definitionen av tjänstebenämningen och i 
anslutning till den också rektoms och lärar
nas uppgifter medför att undervisningsarbe
tet kan ordnas på ett betydligt smidigare 
sätt. För att en lärare skall kunna undervisa 
vid flera läroanstalter som tillhör olika skol
former behövs inte längre förfaranden i en
lighet med lagen om gemensamma lärare. 
Också rektom kan vara gemensam för flera 
läroanstalter. I fråga om anställningsförhål
landen som gäller tills vidare skall det enda 
villkoret vara att den person som väljs till 
uppgiften uppfyller de behörighetsvillkor 
som gäller inom de olika skolformerna. Lag
stiftningen inskränker inte möjligheterna att i 
fortsättningen kombinera lärarens uppgifter 
också med andra än egentliga undervisnings
uppgifter. 

Reformen av regleringen av läramas rätts
liga ställning innebär inte någon betydande 
förändring av läramas nuvarande rättigheter 
och skyldigheter. I det föreslagna nya syste
met skall dock inte längre ingå några be
stämmelser om förflyttning av grundskolans 
eller gymnasiets lärare i samband med att 
tjänsten dras in eller i vissa andra fall. I 
praktiken har dessa s.k. överföringsskydds
bestämmelser haft en ringa betydelse. Med 
stöd av sin befogenhet har utbildningsstyrel
sen under de senaste åren förflyttat eller ut
nämnt bara ett fåtal personer till en annan 
lärartjänst eller befattning. Innan en tjänste
man eller tjänsteinnehavare eller en lärare i 
arbetsavtalsförhållande sägs upp skall arbets
givaren, enligt det nya systemet, med stöd 
av de allmänna lagar som gäller för de 
nämnda anställningsförhållandena utreda om 
personen kan erbjudas andra uppgifter hos 
samma arbetsgivare. I lagarna ingår dess
utom bestämmelser om att en uppsagd per
son skall återanställas i vissa fall. 

I de föreslagna utbildningslagarna skall 
ingå övergångsbestämmelser om att tjäns
teinnehavare och befattningshavare samt 
timlärare som arbetar i läroanstalter som är 
verksamma med stöd av de lagar som upp
hävs skall fortsätta i sina tidigare uppgifter 
när de nya lagarna träder i kraft. Eventuella 
förändringar i anställningsförhållandenas art 
eller tjänstebenämningar och befattningar för 
rektorerna, lärarna och den övriga persona
len sker på så sätt i enlighet med utbild
ningsanordnamas beslut. Oförändrade förblir 
också tjänsterna och befattningarna för ut
bildningsinspektörema som arbetar som lo
kala förvaltningsmyndigheter inom läroavtal-

sutbildningen. 

Utvärdering av utbildningen och säkerstäl
lande av kvaliteten 

I propositionen föreslås att bestämmelser 
om utvärdering av utbildningen skall tas in i 
utbildningslagstiftningen. Utvärderingen om
fattar all utbildning som avses i proposi
tionen. Genom utvärderingen skall utredas 
hur de mål som bestämts och föreskrivits för 
utbildningen uppnås i praktiken. De riksom
fattande målen för utbildningen skall regle
ras i lag och statsrådet skall besluta om 
dem. Med undantag av fristående examina 
och fritt bildningsarbete skall de riksomfat
tande målen fastställas av utbildningsstyrel
sen i de riksomfattande grunderna för läro
planerna. Fristående examina och utbildning 
som förbereder för dessa examina skall i sin 
tur styras av grunderna för fristående exami
na oberoende av hur yrkesskickligheten har 
förvärvats. Dessa grunder fastställs av ut
bildningsstyrelsen. Dessutom skall utbild
ningsanordnaren bestämma om lokala utbild
ningsmål i samband med beslut om t.ex. 
sina läroplaner. 

I och med att den föregripande regleringen 
av utbildningsprocessen i allt högre grad har 
övergått till lagstiftning som baserar sig på 
utbildningens mål och verksamhet har det 
blivit nödvändigt att skapa ett lagstadgat 
system för utvärdering. Utvärderingen är ett 
viktigt instrument för att säkerställa utbild
ningstjänstemas kvalitet och riksomfattande 
jämförbarhet. På 1990-talet har den föregri
pande regleringen av utbildningsprocessen 
minskats väsentligt i och med upphävningen 
av de på lokal nivå förpliktande bestämmel
serna i lagar och förordningar samt de norm
beslut som undervisningsministeriet och cen
trala ämbetsverk utfärdat med stöd av dessa. 
I propositionen föreslås att utbildningslag
stiftningen alltjämt skall förenklas och 
sammanföras. 

En lagstiftning som grundar sig på mål 
och verksamhet förutsätter att målen för ut
bildningen har definierats tillräckligt nog
grant och att uppnåendet av dem följs upp 
kontinuerligt. I den föreslagna lagstiftningen 
definieras målen som utbildningsformens 
mål i stället för läroanstaltsformens mål, 
t.ex. målen för den grundläggande utbild
ningen och målen för yrkesutbildningen. I 
lagarna uttrycks målen mera förenklat än för 
närvarande. statsrådet skall besluta närmare 
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om de allmänna riksomfattande målen för 
utbildningen. I de grunder för läroplanerna 
som utbildningsstyrelsen fastställer skall må
len för utbildningen anges närmare samt det 
viktigaste innehållet i utbildningen. 

Det föreslås att lagstiftningen skall inne
hålla allmänna bestämmelser om syftet med 
och objekten för utvärderingen, vem utför 
utvärderingen, utvärderingens nivåer och 
offentliggörandet av de viktigaste resultaten. 

Enligt propositionen är syftet med utvär
deringen att stöda utvecklingen av utbild
ningen och förbättra förutsättningarna för 
inlärning. Det föreslås att det i lagen skall 
bestämmas om att den som ordnar utbild
ningen ocksåär skyldig att utvärdera den och 
bedöma vilken verkan utbildningen har. 
Denna självutvärdering innefattar utvär
dering både på läroanstaltsnivå och på ut
bildningsanordnarens nivå, t.ex. på kommu
nal nivå. Bestämmelserna om självutvär
dering förutsätter att de som ordnar utbild
ningen fortgående och systematiskt granskar 
sin verksamhet. Granskningen leder till in
formation som den som ordnar utbildningen 
kan ha som grund för att utveckla sin utbild
ning. För studerande och deras vårdnadsha
vare tillhandahåller utvärderingen informa
tion om hur de uppställda målen har upp
nåtts samt information som behövs i olika 
valsituationer. 

Undervisningsministeriet skall besluta om 
de allmänna grunderna för extern utvär
dering. Utgående från de grunder som Ull
dervisningsministeriet har bestämt skall ut
bildningsstyrelsen sörja för utvecklingen av 
utvärderingen och för verkställandet av ex
tern utvärdering. Undervisningsministeriet 
skall också kunna ge någon annan än utbild
ningsstyrelsen i uppdrag att utföra enstaka 
utvärderingar. Undervisningsministeriet skall 
alltså vid behov kunna ge utvärderingsupp
drag direkt till t.ex. universitet och forsk
ningsinstitut. 

Utbildningsstyrelsen kan själv utföra utvär
deringar men den kan också ge utomstående 
instanser, t.ex. universiteten, forskningsinsti
tuten, länsstyrelserna och förbunden på land
skapsnivå, i uppdrag att utföra utvärderingar. 
Utbildningsstyrelsen skall också kunna be
sluta om deltagande i internationella utvär
deringar som är av riksomfattande betydelse. 
Den som ordnar utbildningen skall vara 
skyldig att delta i utvärdering som ordnas 
eller utförs på uppdrag av undervisningsmi
nisteriet eller utbildningsstyrelsen. Informa-
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tion från självutvärderingen skjill kunna ut
nyttjas vid extern utvärdering. A andra sidan 
skall den externa utvärderingen styra utbild
ningsanordnaren till att inrikta självutvär
deringen också på sådana delarnraden i ut
bildningen som för tillfället är föremål för 
ri~~omfattande utvärdering. 

A ven om utbildningsanordnarna samt ull
dervisningsministeriet och utbildningsstyrel
sen skall kunna anlita också andra myndig
heter när de utför utvärderingar eller skaffa 
utvärderingstjänster via utomstående svarar 
dock alltid undervisningsministeriet, utbild
ningsstyrelsen och utbildningsanordnarna för 
att utvärderingarna utförs som sig bör och 
att resultaten offentliggörs. 

Eftersom systemet för utvärdering inte är 
statiskt är de föreslagna bestämmelserna 
vida. De ger undervisningsministeriet, ut
bildningsstyrelsen och utbildningsanordnarna 
det spelrum som de behöver för att inrikta 
och utveckla utvärderingen. 

I utvärderingarna utreds om målen för ut
bildningen har uppnåtts och om läroplanen 
verkställts samt om utbildningen har ordnats 
på ett kvalitativt högtstående och ekono
miskt sätt. Den föreslagna bestämmelsen om 
att verkan av utbildningen skall bedömas 
förutsätter att utvärderingen vid sidan av det 
övriga innebär uppföljning av hur studeran
dena placerar sig i fortsatta studier eller i 
arbetslivet efter utbildningen. 

En riksomfattande utvärdering av de mål 
som bestämts och föreskrivits för utbildning
en skall omfatta t.ex. en nationell kvalitativ 
och kvantitativ bedömning av inlärningsre
sultaten. I bedömningen utreds inlärnings
resultaten i olika delar av landet och i olika 
befolkningsgrupper. Bedömningen enligt 
befolkningsgrupper skall innefatta t.ex. in
bördes jämförelser av inlärningsresultaten 
när det gäller kön och olika språkgrupper. 
Utöver resultaten av de utvärderingar som 
utbildningsanordnarna själva utfört kan vid 
externa utvärderingar också användas resul
tat från riksomfattande nivåprov och nivåtes
ter, allmänna språkexamina och fristående 
examina inom yrkesutbildningen. 

Utvärderingarna tillhandahåller information 
som behövs för en allmän utveckling av ut
bildningssystemet. Exempelvis kvaliteten på 
de pedagogiska arrangemangen, personalens 
yrkesskicklighet, effektiviteten och ända
målsenligheten i användningen av ekono
miska resurser samt utbildningslagstiftning
ens tidsenlighet kan stå som föremål för ut-
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värderingen. De riksomfattande utvär
deringarna tillhandahåller också uppgifter 
som behövs för utförandet av internationella 
jämförelser och utvärderingar. Den riksom
fattande utvärderingen skall dessutom syfta 
till att tillhandahålla också annan informa
tion som behövs inom det utbildningpolitis
ka beslutsfattandet. 

Syftet med utvärderingssystemet är att pro
ducera information som behövs för utveck
ling och beslutsfattande på lokal, regional 
och riksomfattande nivå. Dessutom skall 
utvärderingarna tillhandahålla information 
som ligger till grund för studerandenas och 
deras vårdnadshavares val. Utvärderingssys
temet är ett viktigt led i utvecklingen av ut
bildningstjänsterna, inte ett redskal? för ad
ministrativ övervakning. Det föreslas att det 
bestäms att de viktigaste resultaten av utvär
deringarna skall offentliggöras. Offentliggör
andet förutsätter aktiva åtgärder av den som 
svarar för utvärderingarna. 

4. Propositionens verkningar 

4.1. Ekonomiska verlrningar 

Enligt de föreslagna nya finansieringsbe
stämmelserna bestäms statsandelen till kom
munen samt finansieringen av utbildning 
som ordnas av samkommuner och privata 
liksom nu på basis av kalkylerade priser per 
enhet som bestämts för elever, undervis
ningstimmar, studieveckor, studerandedygn 
eller någon annan motsvarande prestation. 
Kommunens finansieringsandel bestäms på 
basis av invånarantalet. Priserna per enhet 
skall fortfarande beräknas på basis av de 
egentliga totalkostnaderna för bestämda år. 
De strukturella förändringarna som föreslås i 
utbildningslagstiftningen inverkar inte på 
beloppet av statsfinansieringen. De inverkar 
inte heller på kostnadsfördelningen mellan 
staten och kommunerna. 

Enligt förslaget skall de nya utbildnings
lagarna träda i kraft den l augusti 1998. 
Den nya lagen om finansiering av undervis
nings- och kulturverksamhet skall första 
gången tillämpas på finansieringen för det 
finansår som följer efter det att lagarna trätt 
i kraft, dvs. 1999. På finansieringen för 
1998 och åren före det tillämpas till alla de
lar de finansieringsbestämmelser som gäller 
när lagarna träder i kraft. Den föreslagna 
reformen har således inga verkningar på 
budgeten för 1998. 

A vskaffandet av den förvaltningsmässiga 
indelningen av låg- och högstadiet förutsät
ter att beräkningsgrunderna för statsandels
grunden, dvs. för priserna per enhet, ändras. 
Enligt den gällande finansieringslagen grade
ras priserna per enhet för grundskolan bl.a. 
enligt strukturen på kommunens skolnät 
Enligt förordningen om finansiering av un
dervisnings- och kulturverksamhet är effek
ten av det nyckeltal som beskriver kommu
nens skolnät 40 procent när det gäller priset 
per enhet för grundskolan. När nyckeltalet 
beräknas beaktas särskilt kommunens små 
lågstadier, upprätthållande av ett högstadium 
samt kommunens enda högstadium med 
samma undervisningsspråk med mindre än 
180 elever. Den föreslagna lagen om grund
läggande utbildning förutsätter alltså att be
~~ningsgrunderna för nyckeltalet ändras. 
Andringarna inverkar dock inte på totalbe
loppet av statsandelarna, och avsikten är att 
också de förändringar som gäller finansie
ringen för enskilda kommuner och andra 
utbildningsanordnare skall bli så små som 
möjligt. 

I den föreslagna lagen om yrkesutbildning 
indelas utbildningen inte längre enligt läro
anstaltsformer. Då kan inte heller de priser 
per enhet per studerande som ligger till 
grund för finansieringen längre graderas en
ligt kostnadsskillnaderna mellan olika läro
anstaltsformer. Det föreslås att priserna per 
enhet skall beräknas enligt olika utbildnings
områden i stället för enligt läroanstaltsfor
mer. De föreslagna reformerna förutsätter 
också att finansieringsgrunderna för den yr
kesutbildning som för närvarande ordnas i 
musikläroanstalterna, idrottsutbildningscen
trerna, folkhögskolorna, medborgarinstituten 
och studiecentralerna förenhetligas med fi
nansieringsgrunderna för den övriga yrkesut
bildningen. 

Det föreslås att det särskilda systemet för 
statsandelar för läroavtalsutbildningen före
nas med systemet för finansiering av under
visningsverksamheten. För närvarande är 
statsandelen inom läroavtalsutbildningen 
97 %. Enligt propositionen skall den som 
ordnar yrkesutbildning i form av läroavtal
sutbildning erhålla finansiering till fullt be
lopp av produkten av antalet studerande och 
priset per enhet. Priset per enhet för grund
läggande yrkesutbildning som ordnas i form 
av läroavtalsutbildning skall vara 80 procent 
och för yrkesinriktad tilläggsutbildning som 
ordnas i form av läroavtalsutbildning 
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45 procent av det genomsnittliga beloppet 
för priserna per enhet. Procenterna har fast
ställts så att den genomsnittliga statsfinans
ieringen per studerande inom läroavtalsut
bildningen inte skall ändras. 

Det nya sättet att beräkna priserna per en
het innebär att finansieringsförhållandena 
mellan kommunerna och andra utbildning
anordnare förblir i stort sett oförändrade. 
Ändringen av graderingsgrunderna för pri
serna per enhet medför dock smärre föränd
ringar i den inbördes fördelningen av med
len bland statsandelsmottagarna. Andringar
na kan betraktas som motiverade, eftersom 
utbildning med samma mål och innehåll 
som ordnas av olika huvudmän finansiellt 
skall behandlas på enhetliga grunder i det 
nya systemet. I ett längre perspektiv kom
mer den strukturella reformen av finansie
ringssystemet sannolikt att medföra lönsam
mare lösningar än de nuvarande när det gäl
ler ordnande av utbildning, bl.a. gemensam
ma lärare och färre överlappande studier. 

Förslaget innehåller vissa funktionella re
former som från 1999 inverkar på kostnader
na, dvs. skolhemsundervisningen skall över
föras till undervisningsväsendet och som
maruniversiteten skall omfattas av det lag
stadgade statsandelssystemet 

Utöver merkostnaderna för dessa reformer 
kan huvudmännen för läroanstalterna åsam
kas merkostnader av att begränsningarna 
som gäller ordnande av högstadieundervis
ning skall avskaffas, att barn skall ha rätt att 
inleda den grundläggande utbildningen ett år 
tidigare än vad som föreskrivs, att eleverna 
skall ha rätt till stöd- och specialundervis
ning, att kommunerna i vissa fall skall ordna 
undervisning på samiska och teckenspråk 
samt att den avgiftsfria måltidsförmanen 
skall utsträckas till alla heltidsvuxenstude
rande som genomgår gymnasiets lärokurs 
eller studerar för att avlägga en yrkesinriktad 
grundexamen. För kommunernas del beror 
verkningarna av förändringarna bl.a. på hur 
kommunerna för närvarande har ordnat un
dervisningen och de nämnda förmånerna. 

A v de sistnämnda reformerna åsamkar en
dast barnens rätt att inleda den grundläggan
de utbildningen ett år tidigare omedelbara 
merutgifter för staten i och med att antalet 
elever tillfälligt ökar. Beloppet av merkost
naderna är beroende av hur stor del av de 
elever som har förutsättningar att inleda den 
grundläggande utbildningen ett år tidigare 
utnyttjar denna rätt. Merkostnaderna upp-

skattas dock bli små. De övriga reformerna 
medför merkostnader för staten tidigast år 
2001 då priserna per enhet beräknas enligt 
de faktiska kostnaderna. I fråga om gymna
siet och yrkesutbildningen är avsikten att 
definiera studierna på heltid så, att rätten till 
avgiftsfri måltidsförmån som helhet inte 
ökar väsentligt jämfört med nuläget. 

A vskaffandet av regleringen av arbetstiden 
inom utbildning som följer efter den grund
läggande utbildningen medför inte några 
merkostnader inom det gällande finansie
ringssystemet baserat på kalkylerade dagar 
för antalet studerande. Den utökade skyldig
heten för privata anordnare av grundläggan
de utbildning att på anfordran undervisa i 
religion enligt elevernas egen trosbekännelse 
samt att ordna s.k. deltidsspecialundervis
ning ökar kostnaderna för de privata utbild
ningsanordnarna. Den lagstadgade skyldig
heten att delta i kostnaderna för skolresor 
för elever som får grundläggande utbildning 
skall avskaffas i de skolor med främmande 
undervisningsspråk som har staten som hu
vudman. 

A vskaffandet av rätten att uppbära stude
randeavgifter för grundläggande yrkesutbild
ning som ordnas i form av vuxenutbildning 
minskar inkomsterna av avgifterna med upp
skattningsvis 20 milj. mk per år för de läro
anstalter som för närvarande ordnar den 
nämnda utbildningen. De tre Steiner-skolor 
som drivs med stöd av lagen om Steiner
skola skall fråntas rätten att uppbära elevav
gifter, vilket minskar dessa skolors årliga 
inkomster av avgifterna med ca 2 milj. mk. 

Förenhetligandet av de statsandelar som 
bestäms i lagen om fritt bildningsarbete 
kommer att öka statsandelarna med ca 
8,5 milj. mk. Den största delen av ökningen 
föranleds av att statsandelsprocenten för 
folkhögskolorna höjs. Finansieringen av den 
examensinriktade utbildning som läroanstal
terna ordnar och som avses i lagen om fritt 
bildningsarbete skall enligt propositionen 
bestämmas enligt de priser per enhet som 
ligger till grund för den grundläggande ut
bildningen, gymnasieutbildningen och yrke
sutbildningen. Den finansiering som beviljas 
enligt dessa priser per enhet kommer att 
vara lägre än finansieringen enligt gällande 
lagstiftning. Eftersom den examensinriktade 
utbildningens andel är stor i synnerhet inom 
den utbildning som ordnas av folkhögskolor
na, kan det antas att propositionen inte med
för ökade utgifter för staten när det gäller 
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fritt bildningsarbete. 
Overföringen av skolhemsundervisningen 

till undervisningsministeriets verksamhets
område beräknas öka statsandelama för Ull

dervisningsverksamhet med uppskattningsvis 
6,5 milj. mk i året. Kommunernas finansie
ringsansvar sjunker i motsvarande grad. 
Uppskattningen baserar sig på antagandet att 
priset per enhet för grundläggande utbild
ning inom skol hemsundervisningen är 
60 000 mk per elev. 

Med beaktande av att rätten att uppbära 
avgifter av studerande inom den grundläg
gande yrkesutbildningen för vuxna slopas 
och det att skolhemmen börjar omfattas av 
statsandelssystemet för undervisningsverk
samheten, ökar förslaget kommunernas ut
gifter med ca 14 miljoner mark netto per år. 

Att sommaruniversiteten börjar omfattas 
av det lagstadgade statsandelssystemet och 
att statsandelsprocenten för medborgarinsti
tuten tillämpas ökar statsandelsutgifterna 
med ca 8 milj. mk. Antagandet är då att den 
kvot för undervisningstimmar som tas in i 
statsbudgeten motsvarar verksamhetens fak
tiska omfattning. 

4.2. V erlrningar i fråga om organisation 
och personal 

Reformen har inga betydande direkta verk
ningar i fråga om ställningen och uppgifter
na för de organisationer som ombesörjer ut
bildningen och dess förvaltning. Reformen 
inverkar inte heller direkt på antalet an
ställda inom undervisning och förvaltning 
eller på deras ställning. 

Lagarna i propositionen ger dock utbild
ningsanordnarna betydligt större möjligheter 
än för närvarande att smidigt och med hän
syn till lokala behov och de lokaler som står 
till förfogande besluta om läroanstalterna 
och deras uppgifter och organisation. Utbild
ningsanordnaren kan t.ex. koncentrera all 
utbildning, både den allmänbildande utbild
ningen och yrkesutbildningen, till samma 
läroanstalt eller ordna gymnasieutbildning 
och yrkesutpildning för unga vid samma 
läroanstalt. A andra sidan kan också en de
centraliserad modell med flera läroanstalter 
tillämpas. Läroanstalterna kan också såsom 
nu organiseras på basis av vilken form av 
utbildning som ordnas vid dem. 

Enligt propositionen skall grundläggande 
utbildning kunna ordnas också av sam
kommuner i större utsträckning än för närva-

rande. Till denna del syftar propositionen till 
att underlätta samarbetet mellan kommuner
na vid ordnandet av grundläggande utbild
ning. Propositionens förslag om utbildnings
anordnarnas skyldigheter att samarbeta ökar 
nätverksbildningen mellan verksamheten vid 
olika läroanstalter. 

Enligt propositionen skall undervisnings
ministeriet i stället för utbildningsstyrelsen 
bevilja tillstånd att av särskilda skäl uppbära 
avgifter för gymnasieutbildning eller yrke
sutbildning. Undervisningsministeriet skall 
fastställa grunderna för avgifter som tas ut 
av eleverna med stöd av lagen om grundläg
gande utbildning, gymnasielagen, lagen om 
yrkesutbildning, lagen om yrkesinriktad 
vuxenutbildning, lagen om fritt bildningsar
bete och lagen om grundläggande konstun
dervisning. Utbildningsstyrelsen befrias från 
vissa förvaltningsärenden när det gäller stat
liga läroanstalter. Utbildningsstyrelsen skall 
inte längre sköta överföringen och utnäm
ningen av grundskole- och gymnasielärarna i 
vissa fall. Utbildningsstyrelsens verksamhet 
skall tydligare än för närvarande koncentre
ras till att utveckla läroplanssystemet och 
utvärdera utbildningen. Eftersom antalet ad
ministrativa uppgifter som överförs från en 
organisation till en annan på grund av ovan 
nämnda orsaker förblir litet kommer föränd
ringarna inte att inverka på det totala antalet 
anställda vid undervisningsministeriet och 
utbildningsstyrelsen. Länsstyrelsens uppgif
ter förblir i stort sett oförändrade. 

Rektorerna och skolföreståndama, under
visningspersonalen och den övriga persona
len samt utbildningsinspektörerna som sköter 
de lokala förvaltningsmyndigheternas upp
gifter inom läroavtalsutbildningen skall fort
sätta i sina tidigare anställningsförhållanden 
när lagarna träder i kraft. A vskaffandet av 
tjänstestrukturen och definitionen av uppgif
terna utökar dock i fortsättningen möjlighe
terna att omdefiniera rektoremas och lärar
nas uppgifter och att smidigare än för närva
rande utnyttja personalen för undervisning 
inom olika utbildningsformer. Den ökade 
flexibilitetens och effektivitetens verkningar 
i fråga om antalet rektorer och anställda in
om undervisningen har inte kunnat uppskat
tas. 

5. Beredningen av propositionen 

Undervisningsministeriet tillsatte den 9 
september 1993 ett projekt som hade till 
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uppgift att utvärdera den nuvarande struk
turen och det nuvarande innehållet i utbild
ningslagstiftningen samt bereda författnings
förslag och andra förslag till förenhetligande 
och förenklande av ubildningslagstiftningen. 
Projektet avgav sitt betänkande den 20 janu
ari 1995 (promemorior av undervisningsmi
nisteriets arbetsgrupper l: 1995). Projektet 
föreslog att den la~stiftning som gäller ut
bildning som föregar universiteten och hög
skoloma skall samlas i sju lagar. Dessutom 
föreslogs att den lagstiftning som gäller fi
nansiering av utbildningen revideras. 

Undervisningsministeriet tillsatte den 26 
januari 1995 en parlamentariskt sammansatt 
kommission, som utgående från arbetet inom 
ovan nämnda projekt skulle utreda förutsätt
ningarna för genomförande av en totatreforn 
av utbildningslagstiftningen, bedöma genom
förandet av de föreslagna innehållsliga refor
merna och fortsätta det tidigare utrednings
arbetet och beredningen av reformen. 
Kommissionen avgav den 19 mars 1996 sitt 
betänkande "Koulutuksen lainsäädännön ko
konaisuudistus" (Totalreform av utbildnings
lagstiftningen, kommittebetänkande 1996:4 ). 
När utlåtanden begärdes om betänkandet 
inkom 196 svar. Utlåtandena har samman
ställts i publikationen "Koulutuksen lainsää
dännön kokonaisuudistus - Lausunnot komi
teanmietinnöstä KM 1996:4" (Undervis
ningsministeriet, oktober 1996). Regeringens 
proposition har beretts vid undervisningsmi
nisteriet med kommittebetänkandet och utlå
tandena som grund. 

I ovannämnda betänkanden ingick också 
ett förslag till barns rätt att få avgiftsfri för
skoleundervisning under ett år innan läro-

plikten börjar. Nämnda förslag har av orsa
ker som hänger samman med läget inom 
den offentliga ekonomin inte tagits med i 
pr9.positionen. 

Arendet har behandlats i regeringens kul
turpolitiska ministerarbetsgrupp. 

Förhandlingar enligt lagen om förhand
lingsrätt för innehavare av kommunala tjäns
ter (389/1944) samt lagen om samarbete in
om statens ämbetsverk och inrättningar 
(651/1988) och det samarbetsavtal för Ull

dervisningsministeriets förvaltningsområde 
som träffats med stöd av sistnämnda lag har 
förts med de organisationer som företräder 
arbetstagarna. 

6. Andra omständigheter som inverkat 
på propositionens innehåll 

Denna propositon är en del av en totalre
form av utbildningslagstiftningen. Den andra 
delen av reformen består av regeringens pro
position till med förslag till universitetslag 
och till lag om införande av universitetsla
gen, som har avlåtits till riksdagen. Det före
slås att det i de föreslagna lagarna om 
grundläggande utbildning och gymnasieut
bildning skall bestämmas om de övningssko
lor som verkar i anslutning till universiteten, 
med undantag av övningsskolomas förvalt
ning. 

Propositionen förutsätter att den lagstift
ning som gäller fastställandet av pensions
rätten för lärare i grundskolan och gymnasiet 
samt för vissa andra lärare som hör till 
det statliga pensionssystemet och för den 
övriga personalen revideras. Regeringen 
kommer att avlåta en separat proposition 
med förslag till detta. Avsikten är att be
stämma att den nämnda personalen i en
lighet med anställningsförhållandets art grad
vis skall överföras antingen till det kommu
nala respektive det statliga pensionssystemet 
eller till arbetspensionssystemet 

Denna proposition förutsätter också vissa 
ändringar i studiestödslagstiftningen. Också 
om detta kommer regeringen att avlåta en 
separat proposition. 
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DETALJMOTIVERING 

l. Lagförslagen 

1.1. Lag om grundläggande utbildning 

Avsikten är att den föreslagna lagen skall 
tillämpas på all grundskaleundervisning som 
för närvarande ges vid kommunala grund
skolor och vid samkommuners, statens och 
privata skolor som verkar med stöd av olika 
lagar, samt på motsvarande undervisning. 
Lagen skall ersätta de sammanlagt l O lagar 
som för närvarande gäller grundskaleunder
visning och motsvarande utbildning. A vsik
ten är att lagen också skall tillämpas på 
grundläggande utbildning som ges av med
borgarinstitut och folkhögskolor. Lagens 
tillämpningsområde skall också omfatta den 
undervisning som motsvarar grundskaleun
dervisningen och meddelas vid skolhem och 
som hör till social- och hälsovårdens förvalt
ningsområde. I lagen bestäms också om den 
grundläggande utbildningen och den i regel 
ettåriga förskaleundervisning som föregår 
läroplikten och ordnas med tillstånd av ull
dervisningsministeriet samt påbyggnadsun
dervisning som ges dem som slutfört den 
grundläggande utbildningens lärokurs och 
sådan förberedande undervisning för grund
skoleundervisning som är avsedd för invand
rare i läropliktsåldern. 

I samband med grundläggande utbildning 
skall det alltjämt kunna ordnas annan verk
samhet som är nära ansluten till den, t.ex. 
skolbiblioteksverksamhet och elevklubbar. 

Det föreslås att lagen i kongruens med 
13 § regeringsformen skall heta lag om 
grundläggade utbildning. Lagen innehåller 
de bestämmelser om läroplikt och givande 
av grundläggande utbildning som nämnda 
paragraf i regeringsformen förutsätter. I la
gen bestäms kapitelvis om tillämpningsom
råde och mål, kommunen som utbildnings
anordnare, andra utbildningsanordnare, un
dervisning, utvärdering, arbetstid, läroplikt 
och elevens rättigheter och skyldigheter samt 
om vissa andra frågor. 

Lagen skall frånsett vissa undantag tilläm
pas på samma sätt på undervisning som ord
nas av staten, kommuner, samkommuner och 
privata sammanslutningar och stiftelser. 

I fråga om andra än dem som är läroplikti
ga ger lagen möjligheter att ordna grundläg-

gande utbildning i olika former, t.ex. i form 
av närundervisning, distansundervisning eller 
flerformsundervisning som ordnas som en 
tillämpning av dessa. 

Den föreslagna lagen innehåller inte såda
na bestämmelser om skolornas förvaltning 
samt rektorernas och lärarnas rättsliga ställ
ning som finns i den nuvarande grundskole
lagen och vissa andra lagar som gäller sko
lor som ger grundläggande utbildning, med 
undantag för vissa bestämmelser som gäller 
övergångsperioden. På förvaltningen av det 
kommunala undervisningsväsendet tillämpas 
framgent kommunallagen och på förvalt
ningen av privata aktörer som ordnar utbild
ning och på förvaltningen av statens läroan
stalter tillämpas bestämmelserna i den i pro
positionen föreslagna lagen om förvaltning 
av utbildning som ordnas av staten och pri
vata. Om behörigheten i frågor som enligt 
denna lag skall avgöras av utbildningsanord
naren bestäms i en instruktion som kommu
nen, samkommunen, staten eller en privat 
utbildningsanordnare har godkänt. På rekto
rerna och lärarna tillämpas, beroende på an
ställningsförhållandets art, bestämmelserna i 
kommunallagen, lagen om kommunala tjäns
teinnehavares anställningstrygghet, kommu
nens tjänstestadga, lagen om arbetsavtal eller 
statstjänstemannalagen. I förordning som 
utfärdas med stöd av den föreslagna lagen 
bestäms dock om behörighetsvillkoren för 
rektorer och lärare. Om finansieringen be
stäms i den lag om finansiering av undervis
nings- och kulturverksamhet som ingår i 
denna proposition. 

Med vederbörande ministerium avses 
lagen undervisningsministeriet. 

l kap. Tillämpningsområde 

l §. Tillämpningsområde. Lagen gäller den 
grundläggande utbildning som ordnas för 
barn, ungdomar och vuxna samt förskaleun
dervisning ges före den grundläggande ut
bildningen, påbyggnadsundervisning som 
ordnas för dem som har genomgått lärokur
sen för den grundläggande utbildningen. och 
den förberedande undervisning för grundläg
gande utbildning som ordnas för invandrare. 
Läroplikten definieras i 7 lagens kap. I fråga 
om grundläggande utbildning för andra än 
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barn som är i läropliktsåldern tillämpas bara 
en del av lagens bestämmelser enligt vad 
som föreskrivs i 46 §. Den omständigheten 
att den verksamhet som omfattas av lagen 
indelas i grundläggande utbildning och an
nan utbildning har betydelse bl.a. i det avse
endet att de studiesociala förmånerna i sam
band med undervisning som inte hör till 
grundutbildningen kan bestämmas så att de 
är mera begränsade än de förmåner som be
viljas i samband med den grundläggande 
utbildningen. 

I lagen indelas den grundläggande utbild
ningen inte särskilt i lågstadieundervisning 
och högstadieundervisning. Omfattningen av 
undervisningen förblir dock oförändrad. 

Allmänt taget skall alla bestämmelser i 
den föreslagna lagen och i den förordning 
som utfärdas med stöd av den tillämpas 
på förskoleundervisning, påbyggnadsunder
visning och på den undervisning som förbe
reder för den grundläggande utbildningen, 
om det inte i bestämmelsen anges särskilt att 
den endast skall tillämpas på grundläggande 
utbildning. Närmare bestämmelser om om
fattningen av förskoleundervisningen, på
byggnadsundervisningen och den undervis
ning som förbereder för den grundläggande 
utbildningen utfärdas med stöd av 9 § ge
nom förordning. Avsikten är att omfatt
ningen av förskoleundervisningen, av den 
undervisning som förbereder för den grund
läggande utbildningen och av påbyggnad
sundervisningen skall bestämmas som ett 
årligt minimiantal timmar. 

2 §. Utbildningens mål. Målet för den 
grundläggande utbildningen motsvarar de 
mål som för närvarande uppställs för grund
skoleundervisningen, men i synnerhet i fråga 
om de mål som gäller fostran anges de på 
ett betydligt allmännare och mera samman
fattat sätt än i den nuvarande ~rundskolela
gen. Den definiering av de mal som gäller 
fostran och som finns i l mom. inbegriper 
det för närvarande särskilt angivna målet att 
fostra eleverna till dygd och goda seder, till 
harmoniska, sunda, ansvarskännande, själv
ständiga och kreativa människor med sam
arbetsförmåga och fredsvilja. Vidare täcker 
den nya definitionen den nuvarande grund
skolelagens mål att ge eleverna sådana fär
digheter som krävs för en allsidig personlig
hetsutveckling och som behövs i samhället, i 
arbetslivet, vid yrkesval, för fortsatta studier, 
för skyddande av livsmiljön och naturen, för 
att främja den nationella kulturen och de 

nationella värdena samt det internationella 
samarbetet och freden och som främjar jäm
ställdheten mellan könen. En mera samman
fattad definition av målen gör det möjligt att 
inom ramen för de föreskrivna allmänna må
len förlägga tyngdpunkten och ändra målen 
för den grundläggande utbildningen i takt 
med samhällsutvecklin~en. 

De ovan angivna malen gäller all under
visning som avses i lagen. I l mom. upp
ställs som mål för förskaleundervisningen 
dessutom att den skall förbättra barnens för
utsättningar för inlärning och således deras 
färdigheter att inleda de grundläggande ut
bildningen. 

Målen för den grundläggande utbildning
en, förskoleundervisningen, påbyggnadsun
dervisningen och den förberedande undervis
ning för grundläggande utbildning som ord
nas för invandrare bestäms närmare i beslut 
som statsrådet utfärdar med stöd av 14 § 
och i de riksomfattande grunder för läropla
nen som utbildningsstyrelsen meddelar samt 
i de läroplaner som utbildningsanordnarna 
godkänner enligt 15 §. 

Paragrafens 2 mom. är nytt i jämförelse 
med de nuvarande bestämmelserna. Grund
skolans allmänna mål att främja jämlikheten 
i samhället är inte inskriven i de nuvarande 
bestämmelserna. Genom den grundläggande 
utbildningen höjs befolkningens allmänna 
utbildningsnivå, vilket främjar individernas 
färdigheter att fungera som samhällsmedlem
mar. Målet att främja jämlikheten framträder 
bl.a. i undervisningens innehåll samt i de 
undervisningsarrangemang som avses i lagen 
och med hjälp av vilka alla som är i läro
pliktsåldern garanteras lika möjligheter till 
grundläggande utbildning bl.a. oberoende av 
kön, nationalitet, hälsotillstånd och ut
vecklingsstadium, boningsort eller vårdnads
havamas inkomster och förmögenhet. Ge
nom stadgandet i momentets senare del po
ängteras vikten av att i undervisningen be
akta principen om livslångt lärande. Målet 
för utbildning enligt lagen är att hos elever
na väcka en positiv inställning till inlärning 
och studier i livets olika skeden. Den som 
genomgår lärokursen för den grundläggande 
utbildningen får allmän behörighet att söka 
sig till den utbildning som bygger på den 
grundläggande utbildningen, dvs. gymna
sium eller yrkesutbildning. 

3 §. Grunder för att ordna utbildning. I 
l mom. uttrycks enhetsskolprincipen, som 
styr ordnandet av utbildningen. Enligt be-
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stämmelsen bestäms utbildningens mål och 
innehåll i lagen, och i beslut som utfärdas 
med stöd av den, huvudsakligen enligt en
hetliga grunder i hela landet. Lagen tillåter 
dock olikheter i läroplanerna, valmöjligheter 
och att undervisningen anpassas individuellt 
enligt de vid vart tillfälle gällande besluten 
om tirofördelningen och om grunderna för 
läroplanerna samt enligt beslut som skall 
fattas om en särskild utbildningsuppgift 
Dessutom kan undervisningen av vissa spe
cialgrupper, t.ex. för de gravast handikappa
de, i fråga om mål och innehåll avvika be
tydligt från de allmänna målen för och in
nehållet i utbildningen. 

Vad som i 2 mom. bestäms om att utbild
ningen skall ordnas enligt elevens ålder och 
förutsättningar utgör grunden för all plane
ring av undervisningen och de arrangemang 
och stödåtgärder som sammanhänger med 
undervisningen, samt för hur undervisningen 
skall meddelas och arrangemangen och stöd
åtgärderna vidtas. Närmare bestämmelser om 
stödundervisning, specialundervisning och 
möjligheterna att i fråga om en enskild elev 
avvika från bestämmelserna finns i 
16-18 §. Om sådana tolknings- och biträ
destjänster, övriga undervisnings- och elev
vårdstjänster och särskilda hjälpmedel som 
ges handikappade och andra elever som är i 
behov av särskilt stöd bestäms i 31 § l 
mom. Om grundläggande utbildning som 
ordnas i form av vuxenutbildning bestäms i 
46 §. 

Förpliktelsen att samarbeta med hemmen 
motsvarar gällande lagstiftning. 

2 kap. Kommunen som 
utbildningsanordnare 

4 §. Skyldighet att ordna grundläggande 
utbildning. Kommunens skyldighet att ordna 
grundläggande utbildning för läropliktiga 
barn och ungdomar som bor inom dess om
råde förblir oförändrad. Enligt 25 § skall 
också andra än finska medborgare vara läro
pliktiga i fortsättningen. Enligt den lag om 
ändring av grundskalelagen som träder i 
kraft i början av augusti 1997 är kommuner
na skyldi~a att ordna grundskaleundervis
ning ocksa för de gravast utvecklingsstörda 
barnen. Till utgången av juli 1997 ordnas 
undervisningen för de ~ravast utvecklings
störda enligt lagen angaende specialomsor
ger om utvecklingsstörda. 

En kommun kan skaffa utbildningstjänster 

också av en annan kommun, en samkom
mun, staten eller av en enskild utbildningsa
nordnare som avses i 7 §. Samkommunen 
kan vara den som ifrågavarande kommun 
hör till, eller någon annan samkommun. 
Närmare bestämmelser om anskaffning av 
utbildning tas inte in i lagen, utan saken 
skall vara beroende av avtal mellan kommu
nen och någon annan utbildningsanordnare. 
Med stöd av lagens ikraftträdelsebestämmel
se skall de nuvarande avtalen som gäller 
ersättande skolor fortfarande efter att denna 
lag har trätt i kraft gälla som avtal som av
ses i 7 §. Också elevintagningsområdena för 
övningsskoloma förblir oförändrade sedan 
lagen har trätt i kraft. 

När lagen har trätt i kraft skall de samar
betsförpliktelser som ingår i de verkställig
hetsplaner som sammanhänger med det ske
det då grundskolan infördes inte längre till
lämpas på samarbetet mellan kommunerna. I 
fråga om samarbetet gäller framgent vad 
kommunerna avtalar sinsemellan. 

Med stöd av 2 mom. kan samkommuner 
inrättas för samarbetet mellan kommunerna. 
För att inrätta en samkommun krävs inte till
stånd av statliga myndigheter. Det kan bli 
fråga om att inrätta en samkomm~n t.ex. för 
att ordna specialundervisning. A ven t. ex. 
ansvaret för utbildning som motsvarar kom
munernas gemensamma högstadium kan en
li&t paragrafen ges till en samkommun. I 
fraga om en samkommun gäller vad som i 
lagen och i förordning som utfärdas med 
stöd av den bestäms om utbildningsanordna
ren. Enligt den föreslagna lagen om finans
iering av undervisnings- och kultur
verksamhet skall den finansiering som bevil
jas för verksamheten betalas direkt till sam
kommunen. 

Också den skyldighet som en kommun där 
ett sjukhus finns har att ordna undervisning 
för en läropliktig patient vid sjukhuset skall 
enligt 3 mom. förbli i huvudsak oförändrad. 
Beslutanderätten för utbildningsanordnaren 
ökar dock och systemet med tillstånd av Ull

dervisningsministeriet frångås. Enligt 51 § 
l mom. i den föreslagna lagen om finansie
ring av undervisnings- och kulturverksamhet 
har den kommun där sjukhuset är beläget 
rätt att debitera elevens hemkommun för de 
kostnader som anorduandet av undervisning
en vid sjukhuset ger upphov till, till den del 
de inte täcks av de statsandelar som den 
kommun där sjukhuset är beläget har fått för 
undervisning vid sjukhus. 
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På samma sätt som för närvarande skall 
kommunen vara skyldig att ordna undervis
ning separat dels för finskspråkiga och dels 
för svenskspråkiga elever. Lagen innehåller 
ingen bestämmelse som skulle motsvara den 
nuvarande bestämmelsen om minimiantal 
elever som skulle förplikta kommunen att 
ordna undervisning i den egna kommunen. 
Om hur undervisningen skall ordnas och hur 
elevens skolplats bestäms föreskrivs allmänt 
i 6 §. I 10 §, som gäller undervisningssprå
ket, bestäms om undervisning på samiska 
och teckenspråk. 

5 §. Ordnande av förskoleundervisning, 
påbyggnadsundervisning och förberedande 
undervisning före den grundläggande utbild
ningen. Bestämmelserna om den förskole
undervisning som föregår den grundläggan
de utbildningen, den påbyggnadsundervis
ning som ges elever som slutfört den grund
läggande utbildningens lärokurs och den för
beredande undervisning för invandrare som 
ordnas före den grundläggande utbildningen 
bibehålls i huvudsak oförändrade. 

Enligt paragrafens l mom. är kommunerna 
skyldiga att ordna färskoleundervisning för 
svårt handikappade och sjuka barn som om
fattas av sådan förlängd läroplikt som avses 
i 25 § 2 mom. lagen om grundläggande ut
bildning. Enligt 5 § 2 mom. gällande 
grundskolelag kan grundskolan ha ett högst 
tvåårigt färskolestadium för de elever vilkas 
läroplikt omfattar elva år. Enligt 9 § 2 denna 
lag kan färskoleundervisningen för nämnda 
barn genom beslut av kommunen fortfarande 
omfatta två år. Den färskoleundervisning 
som ges året innan den grundläggande ut
bildningen inleds ingår i läroplikten. För 
nämnda barn är det obligatoriskt att delta i 
den. För att ordna färskoleundervisning för 
andra än ovannämnda barn behöver kommu
nen såsom för närvarande tillstånd av under
visningsministeriet För läsåret 1996-97 be
viljades tillstånd för att ordna färskoleunder
visning för sammanlagt 6 000 barn. Med 
stöd av lagens 50 § 4 mom. är de tillstånd 
som gäller när lagen träder i kraft gällande 
till utgången av den tid som anges i dem. 
Avsikten med den färskoleundervisning som 
ordnas inom undervisningsverksamheten är 
att som ett komplement till dagvårdstjänster
na för sexåringar främja en jämlik fördel
ning av fostrings- och undervisningstjänster 
avsedda för barn under läropliktsåldem. Det 
är frivillgt att delta i förskoleundervisningen. 

Enligt paragrafens 2 mom. beslutar kom-
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munen såsom för närvarande om ordnande 
av påbyggnadsundervisning och förberedan
de undervisning före den grundläggande ut
bildningen. Det är frivilligt att delta i under
visningen. 

Om omfattningen av försksoleundervis
ningen, påbyggnadsundervisningen och den 
förberedande undervisningen före den grund
läggande utbildningen bestäms i 9 § och om 
undervisningens innehåll i 11 §. 

6 §. Bestämmande av skolplats för 
eleverna. Paragrafen innehåller en allmän 
bestämmelse som gäller kommunen och pla
neringen och genomförandet av undervis
ningen och den därtill anslutna skoltrans
porten. Vid bedömningen av om skolresorna 
är trygga och hur korta de skall vara skall 
bl.a. bosättningen samt var skoloma och 
andra platser där undervisningen ordnas är 
belägna samt andra förhållanden i kommu
nen och elevernas ålder beaktas. Om den tid 
som skolresorna inklusive väntetider högst 
får ta i anspråk i samband med den grund
läggande utbildningen bestäms i 32 § 2 
mo m. 

Det nuvarande systemet enligt vilket sko
lan bestäms på basis av den läroplikti~as 
hemort och distriktsindelningen skall fran
gås. Enligt 2 mom. skall kommunen anvisa 
eleven en skola eller någon annan lämplig 
plats för undervisning, där undervisningen 
meddelas på ett sådant i l O § föreskrivet 
språk som är elevens eget och på vilket ut
bildningsanordnaren är skyldig att meddela 
undervisning. De språk som kommer i fråga 
är således finska och svenska, inom samer
nas hembygdsområde samiska och för gravt 
hörselskadade teckenspråk. Den skola som 
kommunen anvisar kan vara antingen en 
som drivs av elevens egen kommun eller, på 
basis av avtal som kommunen har ingått, en 
som drivs av en annan kommun, en sam
kommun, staten eller en privat. Före beslutet 
kan barnets vårdnadshavare höras och deras 
önskemål utredas. Beslutet kan fattas för 
viss tid eller för elevens hela skoltid. 
Kommunen skall med iakttagande av samma 
principer också anvisa en undervisningsplats 
för barn och unga som skall börja delta i 
förskoleundervisning, påbyggnadsundervis
ning och förberedande undervisning före den 
grundläggande utbildningen. 

Ett barn får inte mot vårdnadshavarens 
vilja anvisas en skola där det med stöd av 
31 § 3 mom. uppbärs avgifter, och inte hel
ler en skola som enligt den uppgift som för-
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eskrivits för skolan i sin undervisning följer 
en läroplan som bygger på en särskild in
riktning i fråga om livsaskådning eller en 
särskild pedagogisk metod. 

Emedan 28 § l mom. föreskriver att en 
läropliktig har rätt att gå i den skola som 
kommunen har anvisat, krävs det för att 
kommunen skall kunna besluta om byte av 
skola ett sådant reellt skäl som utgör ett hin
der för att eleven skall kunna gå i den 
nämnda skolan. Ett sådant skäl som kan 
komma i fråga är att skolans verksamhet 
upphör, att ett ovan nämnt avtal som kom
munen gjort om anskaffning av utbildning 
upphör eller att skolan blir obrukbar. Ett 
byte av skola på grund av skäl som sam
manhänger med eleven förutsätter, om möj
li~t, att det sker i samförstånd med elevens 
vardnadshavare. 

Enligt 28 § 2 room. kan en läropliktig 
också söka inträde till någon annan skola 
eller utbildningsplats än den som kommunen 
anvisat. Elevens vårdnadshavare kan med 
stöd av 26 § l mom. även se till att läro
plikten fullgörs på något annat ställe och på 
annat sätt än inom ramen för undervisning 
som anordnas av en utbildningsanordnare 
som bestäms i den föreslagna lagen. 

3 kap. Andra utbildningsanonlnare 

7 §. En privat sammanslutning eller stiftel
se som utbildningsanordnare. I paragrafen 
bestäms, på det sätt som 82 § regeringsfor
men föreskriver, om rätten att inrätta privata 
skolor och att i dem ordna grundläg~ande 
utbildning. Det föreslås att lagen angaende 
inrättande och upprätthållande av privata 
skolor och uppfostringsanstalter skall upp
hävas genom den i denna proposition före
slagna lagen om förvaltning av utbildning 
som ordnas av staten och privata. 

På samma sätt som för närvarande skall 
utbildning som avses i lagen om grundläg
gande utbildning få ordnas av sådana privata 
sammanslutningar eller stiftelser som har fått 
tillstånd till det. I bestämmelsen skall dock 
inte längre förutsättas att sammanslutningen 
eller stiftelsen är finsk. Möjligheten att be
vilja en enskild medborgare tillstånd att in
rätta en skola skall dock slopas. För närva
rande upprätthålls inte en enda privat skola 
av en enskild finsk medborgare. Tillstånd 
kan beviljas också för ordnande av förskole
undervisning, påbyggnadsundervisning och 
förberedande undervisning före den grund-

läggande utbildningen. 
Paragrafen gäller inte undervisning för 

vilken ett läropliktigt barns vårdnadshavare 
svarar. Enligt 82 § 2 mom. regeringsformen 
underlyder hemundervisning inte myndighe
ternas tillsyn. Hemundervisning kan medde
las hemma eller utanför hemmet i grupper 
och skolmässigt. Elevens vårdnadshavare 
kan besluta att undervisningen ges hemma 
eller på försorg av någon annan än en sådan 
utbildningsanordnare som avses i lagen om 
grundläggande utbildning. 

Med avvikelse från vad som är fallet för 
närvarande skall det tillstånd som avses i 
paragrafen inte gälla inrättande eller upprätt
thållande av en skola eller en läroanstalt, 
utan det är fråga om ett tillstånd att ordna 
utbildning. Tillståndshavaren beslutar inom 
ramen för villkoren i tillståndsbeslutet om 
det sätt på vilket undervisningen ordnas, 
t.ex. om det inrättas en eller flera skolenhe
ter. 

I lagen bestäms på ett heltäckande sätt om 
alla privata utbildningsanordnare som ordnar 
privat grundläggande utbildning. Genom 
lagen slopas systemet med att indela privata 
skolor i skolor som ersätter grundskolan, 
privata skolor som organiserats så att de 
motsvarar grundskolan samt skolor som 
motsvarar grundskolan. För närvarande har 
grundskolelagen tillämpats på de två först
nämnda grupperna av skolor och på de sko
lor som motsvarar grundskolan har det till
lämpats egna lagar som gäller respektive 
skola, t.ex. lagen om privata skolor med 
främmande undervisningsspråk, lagen om 
utomlands verksam privat skola som mot
svarar grundskolan och lagen om skolan An
na Tapion koulu. Också den grundskoleun
dervisning som meddelas vid privata skol
hem och som hör till social- och hälsovårds
ministeriets förvaltningsområde faller inom 
tillämpningsområdet för denna paragraf. 

De avtal som de nuvarande ersättande sko
lorna har ingått med kommunen ändras till 
sådana avtal som avses i denna paragraf. En 
ersättande skola, som har ett skoldistrikt, 
verkar till de delar som nämns i avtalet så
som primär skola enligt 6 § 2 mom. för ele
ver som bor inom distriktet, tills kommunen 
eller den som anordnar den privata utbild
ningen avtalar om något annat. Med stöd av 
den föreslagna lagen kan kommunerna ingå 
avtal om anskaffning av utbildningstjänster 
med alla privata utbildningsanordnare som 
avses i lagen. När elevens skolplats bestäms 
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skall dock begränsningarna i 6 § 3 mom. 
iakttas. 

Bestämmelserna om finansiering av privata 
utbildningsanordnares verksamhet förenhet
ligas. Finansieringen för nya privata skolor 
som inrättas skall basera sig på priset per 
enhet för grundläggande utbildning i den 
kommun där skolan finns så, att priset per 
enhet är 90 procent av nämnda pris per en
het. Grunden för finansieringen av de nuva
rande privata skoloma skall vara priset per 
enhet för grundläggande utbildning i den 
kommun där skolan finns. Alla bestämmel
ser om finansieringen av privata utbildnings
anordnares verksamhet tas in i den föreslag
na lagen om finansiering av undervisnings
och kulturverksamhet. Finansieringen bevil
jas och betalas alltid direkt till den som ord
nar utbildningen. Det nya förfarandet ändrar 
framför allt finansieringssystemet i fråga om 
skolor som ersätter grundskolan och skolor 
som verkar inom skolhem. När det gäller 
skolor som ersätter grundskolan beviljas fi
nansieringen för närvarande till den kommun 
som har ingått avtal med skolan, och kom
munen betalar till skolan den ersättning som 
bestämts i avtalet. Kostnaderna för den un
dervisning som ges i skolhem kan för när
varande i sin helhet uppbäras hos den 
kommun som avses i bamskyddslagen. I 
50 § 2 mom. den lag om finansiering av un
dervisnings- och kulturverksamhet som skall 
ges skall det tas in en bestämmelse med stöd 
av vilken den som ordnar undervisning i 
skolhem har rätt att fakturera elevens hem
kommun till den del statsandelen inte täcker 
de kostnader som undervisningen föranleder. 
Innehållet i finansieringsbestämmelserna ut
reds närmare i motiveringen till den före
slagna lagen om finansiering av undervis
nings- och kulturverksamhet. 

Tillstånd att ordna utbildning kan alltjämt 
också beviljas för undervisning som medde
las utomlands. Bestämmelsen möjliggör ut
landsskolors verksamhet. För närvarande 
meddelar utiandsskolorna grundskoleunder
visning. I 3 § l mom. gyronasielagen skall 
det tas in en bestämmelse som gör det möj
ligt att också meddela gyronasieundervisning 
i skolor som är verksamma utomlands. 

Tillstånd att ordna utbildning kan beviljas 
på grundval av ett särskilt behov av utbild
ning eller annan bildning. Behovet av ut
bildningen bedöms t.ex. i relation till utbu
det och efterfrågan på utbildning på den 
ifrågavarande orten eller i den ifrågavarande 

regionen. De begränsningar som ingår i den 
nuvarande lagstiftningen i fråga om under
visning som ordnas i privata skolor, t.ex. i 
fråga om anordnande av specialundervis
ning, skall slopas. Målsättningen för den 
utbildning som en privat sammanslutning 
eller stiftelse ordnar skall överensstämma 
med denna lag. 

Inrättandet av en sådan privat skola som 
ger grundläggande utbildning som avses i 
bestämmelsen förutsätter förutom ett särskilt 
utbildnings- och bildningsbehov och att ut
bildningsanordnaren och den kommun där 
utbildningen ordnas har avtalet om saken. 

Genom kommunens samtycke som ett vill
kor för att tillstånd skall beviljas accentueras 
kommunens helhetsansvar för att ordna 
grundläggande utbildning för sina invånare. 
Avsikten är att kommunens skolväsende 
fortfarande skall utgöra den grundläggande 
utbildningens stomme. A v sikten är inte att 
eftersträva en ökning av antalet statliga eller 
privata skolor som ger grundläggande ut
bildning. 

Enligt paragrafen kan tillstånd dock bevil
jas på basis av ett regionalt eller riksomfat
tande behov av utbildning eller annan bild
ning också utan kommunens samtycke. 
Grunden för beviljandet är då att kommuner
na inte ordnar sådan utbildning som skulle 
betjäna också andra än kommunens ut
bildningsbehov. Tillstånd kan bevi~as för 
specialundervisning, undervisning pa främ
mande språk eller för ordnande av utbild
ning som följer ett särskilt pedagogiskt sys
tem eller hänger samman med en bestämd 
livsåskådning. Dessutom skall tillstånd så
som för närvarande kunna beviljas privata 
folkhögskolor för ordnande av grundläggan
de utbildning för andra än läropliktiga. När 
skolor som baserar sig på ett riksomfattande 
eller regionalt bildningsbehov inrättas skall 
dock de kommuner höras i vilka utbildning
en ordnas. 

Avsikten är att reglementet för statsrådet 
skall ändras så att ett ärende som gäller till
stånd och indragning av tillstånd skall av
göras vid statsrådets allmänna sammanträde. 

När tillstånd beviljas skall utöver behovet 
av utbildning också de förutsättningar som i 
2 mom. uppställs i fråga om sökanden be
aktas. Vid bedömningen av de yrkesmässiga 
förutsättningarna skall uppmärksamhet bl.a. 
fästas vid undervisningspersonalens antal 
och läramas kompetens. Vid bedömning av 
de ekonomiska förutsättningarna fästs upp-
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märksamhet bl.a. vid sökandens ekonomiska 
ställning, undervisningslokalerna samt för
mågan att sköta finansieringen av utbild
ningen på längre sikt. Systemet med särskilt 
beviljande av tillstånd att utge betyg skall 
frångås. De undersökningar och utredningar 
som föregår beviljandet av tillstånd att utge 
betyg ersätts med ovan avsedda undersök
ning av de yrkesmässiga och ekonomiska 
förutsättningarna. 

Beviljande av tillstånd att ordna utbildning 
är en administrativ åtgärd som är beroende 
av fri prövning. Sökanden har således ingen 
lagstadgad rätt att få tillstånd att ordna ut
bildning, även om de förutsättningar som 
uppställs för beviljande av tillstånd är upp
fyllda. När tillståndsansökningar behandlas 
och tillstånd beviljas skall de allmänna rätts
skyddsprinciperna för förvaltningen iakttas, 
t.ex. principen om jämlik behandling och 
ändamålsbundenhet 

Innan ett tillstånd återkallas enligt 4 mom. 
skall utbildningsanordnaren och den kom
mun där skolan är belägen höras. Tillståndet 
kan återkallas också delvis, t.ex. så att inga 
nya elever längre får antas till utbildningen. 
Den prövningsrätt som skall utövas när ett 
tillstånd återkallas är snävare än den pröv
ningsrätt spm gäller i fråga om beviljande av 
tillstånd. Aterkalladet skall vara baserat på 
att utbildningsanordnaren inte längre uppfyl
ler de villkor som föreskrivs för beviljande 
av tillstånd. Då skall tillståndet återkallas. 

I 3 mom. uppräknas de omständigheter om 
vilka det skall bestämmas i tillståndet. I be
slutet kan det bestämmas att utbildning ord
nas inom flera kommuners områden. En sär
skild utbildningsuppgift kan t.ex. vara att det 
skall ordnas undervisning på främmande 
språk eller utbildning för handikappade eller 
att utbildningen ordnas i skolhem. Kommu
ner och samkommuner kan ordna undervis
ning på främmande språk och specialunder
visning enligt sitt eget beslut. Om möjlighe
ten att bestämma att utbildningsanordnaren 
skall sörja för utvecklings-, handlednings
och stöduppgifter som ansluter sig till spe
cialundervisning bestäms i 39 §. Utbildning
en kan utöver i form av normal närundervis
ning ges i form av flerformsundervisning 
eller distansundervisning eller ordnas inter
natskolemässigt. Flerforms- och distansun
dervisning kommer i fråga vid utbildning 
som ordnas för andra än läropliktiga. I till
ståndbeslutet kan antalet elever som får an
tas till utbildningen begränsas. 

I 51 § anges att också alla privata skolor 
och läroanstalter som ordnar grundskoleun
dervisning, vid sidan av de andra skolorna, 
fortsätter utan särskilda åtgärder som anord
nare av sådan utbildning som avses i denna 
lag. 

8 §. Staten som utbildningsanordnare. I 
paragrafen bestäms om den utbildning som 
staten ordnar. I undervisningsministeriets be
slut bestäms i tillämpliga delar om samma 
frågor som i det tillstånd som med stöd av 
7 § 3 mom ... ges till en privat utbildnings
anordnare. A ven i en statlig läroanstalt är 
det möjligt att med stöd av beslut av under
visningsministeriet ordna förskoleundervis
ning, påbyggnadsundervisning och förbere
dande undervisning före den grundläggande 
utbildningen. Om möjligheten att bestämma 
att utbildningsanordnaren skall sörja för ut
vecklings-, handlednings- och stöduppgifter 
som ansluter sig till specialundervisning be
stäms i 39 §. Om de utvecklings-, handled
nings- och stöduppgifter som skall skötas av 
statliga skolor för handikappade bestäms för 
närvarande i 17 § lagen om skolor för hör
selskadade och synskadade samt rörelsehind
rade. Med stöd av 53 § 2 mom. i den före
slagna lagen ändras de nämnda besluten så 
att de blir beslut enligt lagens 39 §. 

Enligt 53 § fortsätter statliga skolor vid 
sidan av övriga skolor sin verksamhet som i 
lagen avsedda anordnare av grundläggande 
utbildning, utan särskilda åtgärder. Enligt la
gen kan deras verksamhet fortsätta i oför
ändrad form. Hur tyngdpunkten i undervis
ningen läggs och skolornas särdrag skall 
dock i fortsättningen bestämmas enligt de 
beslut som undervisningsministeriet fattar 
om anordnande av utbildningen och enligt 
skolornas läroplaner, i stället för genom lag
stiftning. På basis av den lag som skall ges 
om förvaltning av utbildning som ordnas av 
staten och privata skall bl.a. vid tillsättande 
av skolornas direktioner de sammanslutning
ar och andra aktörer som för närvarande är 
med i skolornas förvaltning beredas tillfälle 
att föreslå sina representanter till medlem
mar i direktionen. 

Vad som i 50 § 2 mom. i den föreslagna 
lagen om finansiering av undervisnings- och 
kulturverksamhet bestäms om kommunens 
betalningsandel skall också tillämpas på 
grundläggande utbildning som ges i statliga 
skolhem. 
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4 kap. Undervisning 

9 §. UndelVisningens omfattning. Omfatt
ningen av den grundläggande utbildningens 
lärokurs förblir nioårig, som för närvarande. 
Också omfattningen av förskoleundervis
ningen, påbyggnadsundervisningen och den 
förberedande undervisning för grundläggan
de utbildning som ordnas för invandrare för
blir oförandrad. 

Förskaleundervisning för elever som om
fattas av sådan förlängd läroplikt som avses 
i 25 § 2 mom. lagen om grundläggande ut
bildning samt för elever som undervisas på 
främmande språk kan pågå i två år. Detta 
motsvarar nuläget. Avsikten är inte att öka 
omfattningen på den två år långa förskole
undervisningen inom undervisningen på 
främmande språk, utan när lagen träder i 
kraft trygga det nuvarande utbildningsutbu
det i privata och statliga skolor med främ
mande undervisningsspråk. 

Lagen innehåller inte längre någon be
stämmelse om indelning av den grundläg
gande utbildningen dels i lågstadie- och dels 
i högstadieundervisning. Genom ändringen 
kommer det timantal som skall användas för 
olika ämnen att kunna bestämmas på ett en
hetligt sätt för all grundläggande utbildning. 
För närvarande ges tirofördelningen separat 
för lågstadiet och för högstadiet. Avsikten är 
att det i den förordning om grundläggande 
utbildning som skall utfärdas med stöd av 
lagen skall tas in en bestämmelse enligt vil
ken grundläggande utbildning huvudsakligen 
ordnas i form av klassundervisning som 
meddelas av en lärare eller i form av ämnes
undervisning som meddelas av lärare som är 
specialiserade på undervisning av olika äm
nen som hör till den grundläggande utbild
ningen. A v sikten är också att bestämmelser 
om lärarnas behörighetsvillkor skall utfärdas 
i en förordning om behörighetsvillkoren för 
personal inom undervisningsverksamheten så 
att det angående detta bestäms separat dels i 
fråga om klassundervisningen och dels i frå
ga om ämnesundervisningen. Omfattningen 
och det inbördes förhållandet mellan klass
undervisningen och ämnesundervisningen 
bestäms inte i lag eller förordning, utan av
sikten är att saken såsom en pedago~isk frå
ga skall bestämmas på lokal niva enligt 
grunderna för läroplanen och läroplanerna. 
För närvarande förekommer det betydande 
variationer i fråga om omfattningen av och 
förhållandet mellan klassundervisningen och 

ämnesundervisningen i de olika läroanstalter 
som ger grundläggande utbildning. 

Paragrafens 5 mom. innehåller ett bemyn
digande att utfärda förordning. Med av
vikelse från vad som gäller för närvarande 
skall bestämmelser om förskoleundervis
ningen, påbyggnadsundervisningen och för
beredande undervisning för den grundläg
gande utbildningen för invandrare inte läng
re utfärdas genom undervisningsministeriets 
beslut. De bestämmelser som ingår i de nu
varande besluten tas in i förordningen om 
grundläggande utbildning och i grunderna 
för läroplanen. 

10 § Unde1Visningsspråk. I paragrafen be
stäms om skolans undervisningsspråk. Både 
den egentliga undervisningen och andra 
tjänster som hänför sig till undervisningen 
skall ges på det undervisningsspråk som 
skall användas. Bestämmelserna om under
visningsspråket förblir i huvudsak oförändra
de. I 2 mom. tas det dock in en bestämmelse 
som klarare än för närvarande förpliktar att 
meddela undervisning på samiska. För när
varande innehåller grundskaleförordningen 
bestämmelser om skyldigheten att meddela 
undervisning på samiska i kommuner inom 
samernas hembygdsområde. I förordningen 
anges inte hur stor del av undervisningen 
skall ges på samiska, utan kommunen be
stämmer om omfattningen av den undervis
ning som ges på samiska. Den nya be
stämmelsen förutsätter att över hälften av 
undervisningen meddelas på samiska. 

I 2 mom. tas det dessutom in en bestäm
melse om skyldigheten att använda teckens
pråk som undervisningsspråk. Bestämmelsen 
är ny. skyldigheten be§täms enligt graden av 
elevens hörselskada. Atminstone döva som 
har lärt sig teckenspråk som sitt första språk 
skall meddelas undervisning på teckenspråk. 

Enligt 3 mom. får elevens vårdnadshavare 
välja undervisningsspråk, om eleven klarar 
av att studera på flera av de språk på vilka 
undervisning meddelas. Om utbildnings
anordnarens skyldighet att ordna undervis
ning på flera än ett språk bestäms i 4 § 4 
mom. och i 2 mom. i denna paragraf. 

Bestämmelsen i 4 mom. möjliggör omfat
tande undervisning på främmande språk, 
t.ex. i skolor med främmatide undervisnings
språk och i särskilda klasser med främmande 
undervisningsspråk. 

11 §. UndelVisningens innehåll. Läroämne
na i den grundläggande utbildningen förblir 
sådana de är enligt den nuvarande grundsko-
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lelagen. Till benämningen för läroämnet mo
dersmål fogas dock litteratur. Genom änd
ringen understryks betydelsen och vikten av 
litteraturkunskap som en del av modersmåls
undervisningen. Dessutom ändras benäm
ningen teckning till bildkonst för att bättre 
motsvara läroämnets mål och innehåll. Möj
ligheten att meddela undervisning också i 
andra ämnen som hör till grundskolans upp
gifter ?ör det möjligt att undervisa också i 
t.ex. sarlana ämnen som för närvarande un
dervisas i Steiner-skolorna och som inte in
går i den förteckning över ämnen som skall 
undervisas som finns i l mom. I grunderna 
för läroplanen kan det bestämmas att det i 
enskilda ämnen finns lärokurser av olika 
omfattning. Enligt bestämmelsen kan det 
t.ex. för språkundervisning, i likhet med vad 
som är fallet för närvarande, fastställas en 
lärokurs separat för den omfattande lärokurs 
som inleds under de sex första åren av 
grundutbildningen och separat för den korta
re lärokurs som inleds under de tre sista 
åren. Med stöd av denna bestämmelse kan 
det vidare fastställas t.ex. en separat lärokurs 
för modersmålet och det andra inhemska 
språket för tvåspråkiga elever samt för det 
andra inhemska språket för elever med främ
mande modersmål som har finska eller 
svenska som andra språk. Möjligheten att 
fastställa lärokurser av olika omfattning möj
liggör inte ett s. k. nivåkurssystem där de 
val som eleverna träffar skulle inverka också 
på behörigheten för fortsatta studier. 

I den undervisning som meddelas av ut
bildningsanordnare som har fått en särskild 
utbildningsuppgift, t.ex. i undervisning .på 
främmande språk, kan avvikelser göras fran 
bestämmelserna om läroämnen enligt vad 
som anges i undervisningsministeriets beslut. 
För närvarande finns det vid en privat skola 
med främmande undervisningsspråk ett 
språkprogram som avviker från det som gäl
ler för grundskolan. 

Inom specialundervisningen kan det med 
stöd av 17 § 2 mom. och, inom annan un
dervisning än den som meddelas läroplikti
ga, med stöd av 46 § 3 mom. göras avvikel
ser från denna paragraf enligt vad som be
stäms i grunderna för läroplanen. Utöver 
läroämnen nämns i paragrafen också elev
handledning. Om elevhandledning bestäms 
det för närvarande i förordning och i stats
rådets beslut om timfördelningen. Med elev
handledning avses här både sådan handled
ning som ges i grupp och sådan som ges 

individuellt. 
Om innehållet i förskoleundervisningen, i 

undervisning som förbereder för grundläg
gande utbildning och i påbyggnadsundervis
ning bestäms i det beslut om timfördelning
en och i de grunder för läroplanen som ut
färdas med stöd av 14 §. 

12 §. UndelVisning i modersmålet. De 
språk som skall undervisas som modersmål 
är i huvudsak de samma som enligt gällande 
bestämmelser. Som ett nytt språk nämns 
dock teckenspråk i 2 mom. Ordalydelsen i l 
mom. har dock i jämförelse med den nuva
rande bestämmelsen i grundskalelagen änd
rats så att modersmålet bestäms enligt det 
undervisningsspråk som används. 

De språk som nämns i 2 mom. kan under
visas i stället för eller också utöver ett språk 
som nämns i l mom., varvid det under de 
lektioner som enligt timfördelningen reserve
rats för modersmålet kan undervisas två 
olika språk. Enligt 2 mom. kan också en 
elev vars undervisningsspråk är något annat 
än samiska undervisas samiska som moders
mål. 

13 §. UndelVisning i religion och 
livsåskådningskunskap. Bestämmelsen om 
religionsundervisning förblir oförändrad. 
skyldigheten att undervisa i en religion som 
inte motsvarar övertygelsen hos majoriteten 
av eleverna utvidgas dock till att också gälla 
alla privata utbildningsanordnare. I paragra
fen betraktas samma utbildningsanordnares 
alla elever som en helhet. Den i paragrafen 
avsedda skyldigheten att undervisa i en viss 
religion eller i livsåskådningskunskap upp
står således även om det inte i en och 
samma skola skulle finnas det minimiantal 
elever som avses i paragrafen. På samma 
sätt som för närvarande kan livsåskådnings
kunskap undervisas elever som inte hör till 
något trossamfund. I 46 § ingår en special
bestämmelse som gäller undervisning som 
ordnas som vuxenutbildning, enligt vilken 
också en elev som har fyllt 18 år kan välja 
livsåskådningskunskap. 

14 §. Timfördelning och grundernaför lä
roplanen. A v sikten är att rätten att besluta 
om hur den tid som används för undervis
ningen dvs. timfördelningen skall fördelas 
mellan undervisningen i de olika ämnena 
skall kvarstå hos statsrådets allmänna sam
manträde. statsrådet beslutar också om de 
allmänna riksomfattande målen för den 
grundläggande utbildningen, förskoleunder
visningen, påbyggnadsundervisningen och 
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den undervisning som förbereder för grund
läl?gande utbildning. I beslutet preciseras de 
mal som bestämts för undervisningen, och i 
beslutet kan också ingå t.ex. sådana definie
ringar av målen som ingår i den nuvarande 
allmänna planen för språkundervisningen. 
De allmänna riksomfattande målet för ut
bildningen skall vid behov kunna bestämmas 
antingen i den plan för utveckling av utbild
ningen och av forskningen vid högskoloma 
som fastställs genom statsrådsbeslut eller 
genom ett särskilt beslut. För närvarande an
kommer det huvudsakligen på utbildnings
styrelsen att ange de riksomfattande målen 
för utbildningen. Målen för språkundervis
ningen bestäms för närvarande däremot i 
planen för utveckling av utbildningen och av 
forskningen vid högskolorna. 

Med undantag av det krav på enhetlig ut
bildning som uppställs i 3 § anges det inte 
närmare i lagen hur undervisningen skall 
ordnas i de olika årskurserna, utan saken blir 
beroende av vad som bestäms i tirofördel
ningen och grunderna för läroplanen. 

Utbildningsstyrelsen skall, på samrna sätt 
som för närvarande, för uppgörande av läro
planerna meddela grunderna för läroplanen. 
I dessa grunder anges målen för och det vik
tigaste innehållet i undervisningen av de 
olika läroämnena i den grundläggande ut
bildningen samt elevhandledningen och den 
övriga undervisning som avses i lagen. 
Grunderna anges för all grundläggande ut
bildning, för all förskoleundervisning, på
byggnadsundervisning och undervisning som 
förbereder för grundläggande utbildning. 
A v sikten är att utbildningsstyrelsen framgent 
alltjämt skall delta i beredningen av de riks
omfattande målen för utbildningen och av 
tirnfördelningen. Enligt 50 § skall gällande 
beslut om tirofördelningen samt de gällande 
grunderna för tirofördelningen och de gällan
de läroplanerna iakttas tills nya beslut med
delas med stöd av denna lag. Det är nödvän
digt att grunderna för läroplanen revideras 
bl.a. med tanke på de statliga och privata 
skolor för vilka det för närvarande inte fast
ställs riksomfattande grunder för läroplanen. 
Sådana skolor är t.ex. de som har främman
de undervisningsspråk och Steiner-skoloma. 

15 §. Läroplan. Bestämmelsen lämnar ut
bildningsanordnama en omfattande rätt att 
besluta om hur och i vilken form den lokala 
läroplanen godkänns. I den utbildning som 
kommunen ordnar kan läroplanen godkännas 
antingen kommun- eller skolvis eller så att 

den gäller hela kommunen och så att den 
delvis gäller skolvis. En läroplan skall god
kännas också för förskoleundervisningen, 
påbyggnadsundervisningen och den förbe
redande undervisningen före den grundläg
gande utbildningen. En ändring järnfört med 
nuläget är att det skall godkännas en egen 
läroplan också för undervisning på samiska. 
Det kan göras upp en särskild läroplan också 
för undervisning på främmande språk. I en
lighet med 3 § skall elevernas vårdnadshava
re beredas tillfälle att delta i och inverka på 
planeringen av utbildningen. 

På basis av 2 rnorn. blir det möjligt att 
t.ex. för Steiner-skoloma göra upp en enhet
lig läroplan som täcker den grundläggande 
utbildningen och gymnasieutbildningen 
samt, på samrna sätt som för närvarande, för 
skolan Anna Tapion koulu en gemensam 
läroplan för den grundläggande utbildningen 
och yrkesutbildning i huslig ekonomi. En
skilda yrkesinriktade ämnen kan med stöd 
av 11 § 2 rnorn. införas i läroplanen enligt 
utbildningsanordnarens beslut och utan till
stånd av undervisningsrninisteriet. 

16 §. Stödunde1Visning. I paragrafen 
åläggs utbildningsanordnaren klarare än för 
närvarande skyldighet att ordna stödunder
visning. 

stödundervisning skall ges elever som 
t.ex. på grund av sjukdorn eller någon annan 
orsak blivit efter i sina studier samt elever 
som t.ex. på grund av sitt modersmål som 
avviker från undervisningsspråket har svårig
heter att följa undervisningen. Undervis
ningsministeriet beviljar för närvarande en
ligt prövning statsunderstöd för komplette
rande undervisning i grundskolan och gym
nasiet för invandrare och för elever med sa
miska, rommani och främmande språk som 
modersmål. Grunderna har fastställts genom 
undervisningsministeriets beslut om 
(248/1995). Nämnda verksamhet skall fram
gent, till den del den gäller den grundläg
gande utbildningen, räknas som verksamhet 
enligt denna paragraf och för den skall det 
alltjämt kunna beviljas också statsunderstöd 
enligt prövning. 

I paragrafen anges inte omfattningen av 
den undervisning som ges i form av stödun
dervisning, utan den bestäms utgående från 
de enskilda eleverna. Utöver genom egentlig 
stödundervisning kan de elever som blivit 
efter i sina studier och andra som behöver 
stödundervisning stödas genom andra under
visningsarrangernang, t.ex. genom separat 
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undervisning. 
17 §. SpecialundelVisning. Paragrafens l 

mom. gäller specialundervisning som ges 
vid sidan av den övriga undervisningen, dvs. 
s.k. deltids specialundervisning. Deltids spe
cialundervisning ges elever som t.ex. lider 
av talstörningar eller av dyslexi. För utbild
ningsanordnaren ges tydligare bestämmelser 
om skyldigheten att ordna deltids specialun
dervisning. 

I 2 mom. bestäms om undervisning av ele
ver som behöver mera långtgående specialåt
gärder än sådan stödundervisning som avses 
i 16 § och sådan deltids specialundervisning 
som avses i l mom. Definitionen av elever 
som behöver specialundervisning motsvarar i 
huvudsak den definition som för närvarande 
ingår i grundskolelagen. Enligt förslaget kan 
också sjukdom vara grund för specialunder
visning. 

För att specialundervisning enligt 2 mom. 
skall kunna ges krävs det, på samma sätt 
som för närvarande, ett administrativt beslut 
genom vilket eleven antas eller överförs till 
specialundervisning. Avsikten är att bestäm
melser om rådslagning med elevens vård
nadshavare samt om behövliga undersök
ningar som skall företas i fråga om eleven 
innan han antas eller överförs till specialun
dervisning skall utfärdas med stöd av 4 
mom. genom en förordning som skall ges 
om grundläggande utbildning. Om en elev 
som behöver specialundervisning är i sådan 
privat eller statlig utbildning där specialun
dervisning inte ges, skall utbildningsanord
naren i enlighet med 3 mom. anmäla eleven 
till den kommun där eleven är bosatt för 
överföring till specialundervisning. Den 
kommun som beslutar om överföringen skall 
samtidigt anvisa eleven en ny skola eller 
någon annan plats där undervisningen ges i 
form av specialundervisning. Om behovet av 
specialundervisning bortfaller senare, skall 
eleven överföras tillbaka till den allmänna 
undervisningen. 

Enligt 2 mom. kan avvikelse vid behov 
göras från den läroämnesindelning som av
ses i 11 § eller eleven befrias från undervis
ningen av något enskilt ämne, t.ex. ett främ
mande språk. Undervisningen av de gravast 
handikappade eleverna ordnas så att den är 
indelad i verksamhetsområden i stället för i 
läroämnen. Undervisningen av elever som 
omfattas av förlängd läroplikt och som anta
gits eller överförts till specialundervisning 
kan med avvikelse från vad som gäller i frå-

~a om annan färskoleundervisning räcka två 
ar. Paragrafen gör det möjligt att ordna spe
cialundervisning i särskild grupp eller till
sammans med andra elever. Utbildningsa
nordnaren beslutar på vilket sätt undervis
ningen skall genomföras. 

För att specialundervisningen skall kunna 
ordnas på behörigt sätt krävs det individuell 
planering av undervisningen och stödåtgär
derna i anslutning till den. Enligt 2 mom. 
skall det göras upp en plan som gäller den 
individuella undervisningen för eleven. När 
planen görs upp skall t.ex. de som svarar för 
rehabiliteringen av eleven och elevens vård
nadshavare höras. 

Om tolknings- och biträdestjänster, övriga 
elevvårdstjänster samt om särskilda hjälpme
del bestäms i 31 §. Undervisningsministeriet 
kan med stöd av 39 § bestämma att utbild
ningsanordnaren skall sörja för rehabilitering 
som ges i anslutning till sådan specialunder
visning som avses i den föreslagna paragra
fen samt för utvecklings-, handlednings- och 
stöduppgifter som ansluter sig till undervis
ningen. I samband med specialundervisning 
ges för närvarande social och medicinsk re
habilitering i skolor för hörselskadade, syn
skadade och rörelsehindrade. 

Vad som bestäms om att ordna den utbild
ning som avses i paragrafen begränsas inte 
så att det endast skulle gälla vissa utbild
ningsanordnare, utan specialundervisning 
kan ordnas också i privata skolor. Avsikten 
är att bestämmelser om behörighetsvillkoren 
för utbildningspersonalen skall utfärdas i en 
förordning som med stöd av lagen skall ges 
om behörighet för personalen inom under
visningsverksamheten. 

Enligt paragrafens 4 mom. kan det genom 
förordning bestämmas om exempelvis maxi
mistorleken på undervisningsgrupperna i 
undervisningen av svårt handikappade och 
sjuka elever. Enligt den nuvarande grund
skoleförordningen får undervisningsgruppen 
inom undervisning för elever med förlängd 
läroplikt omfatta högst åtta elever och inom 
undervisning för de gravast utvecklingsstör
da högst sex elever. 

18 §.Särskilda undelVisningsarrangemang. 
Paragrafen gör det möjligt att i fråga om 
enskilda elever också i annan undervisning 
än den specialundervisning som avses i 17 § 
avvika från bestämmelserna i denna lag och 
i en förordning som utfärdas med stöd av 
den och från föreskrifter som utfärdas med 
stöd av lagen. Bestämmelsen ersätter bl.a. 
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den bestämmelse i den nuvarande grundsko
leförordningen som gäller möjligheten att 
befria en elev från ett enskilt läroämne. 

Avvikelse med stöd av l punkten kan 
komma i fråga t.ex. beträffande en elev som 
har studerat utomlands och flyttar till Fin
land och här skall placeras i en undervis
ningsgrupp som motsvarar hans kunskaper 
och förmaga. Nämnda punkt gör det också 
möjligt att hoppa över en årskurs, om det 
konstateras att eleven redan annars har den 
kunskap som förutsätts på ifrågavarande års
kurs. Med stöd av 2 mom. kan avvikelse 
göras t.ex. i fråga om en specialbegåvad 
elev eller i fråga om en sådan handikappad 
elev eller en sådan elev med främmande 
modersmål som inte skäligen kan förpliktas 
att delta i undervisningen av ett visst läro
ämne. Med stöd av 3 punkten kan undantag 
beviljas t.ex. i fråga om ordnande av studier
na för en handikappad elev som deltar i den 
allmänna undervisningen. Om möjligheten 
att allmänt i specialundervisningen avvika 
från de bestämmelser som gäller läroämnena 
och läroplanen bestäms i 17 § 2 mom. 

19 §. Undervisningens offentlighet. Be
stämmelsen om undervisningens offentlighet 
förblir oförändrad. Bestämmelsen överförs 
från förordning till lagen. Rätten att komma 
och följa med undervisningen kan begränsas 
endast i undantagsfall, t.ex. om närvaron av 
utomstående kan vara till förfång för under
visningsarbetet på grund av den undervis
ningsmetod som används eller på grund av 
utrymmesbrist eller om det är uppenbart att 
utomståendes närvaro kan störa elevernas 
och läramas arbete. 

20 §. Försök. Bestämmelsen motsvarar i 
huvudsak de nuvarande bestämmelser om 
försök som ingår i grundskalelagen och 
grundskoleförordningen. Bestämmelsens til
lämpningsområde utvidgas så att den omfat
tar all grundläggande utbildning, undervisn
ing som förbereder för grundläggande ut
bildning och förskoleundervisning, också 
sådan som ordnas av privata sammanslut
ningar och stiftelser. För närvarande gäller 
bestämmelsen om försök endast en del av de 
privata skolorna. 

5 kap. Utvärdering 

21 §. Utvärdering av utbildningen. Be
stämmelsen är ny. Avsikten är bestämmelsen 
skall göra utvärderingen av utbildningen kla
rare och begreppsmässigt enhetlig. A v sikten 

370160 

är att en motsvarande bestämmelse skall tas 
in i t.ex. gyronasielagen och i den lag som 
skall ges om yrkesutbildning. 

Avsikten med utvärderingen är att med 
tanke på de beslut som på skol- och kom
munnivå samt riksomfattande nivå skall fat
tas angående utveckling av utbildningen 
samla in information om hur de mål som har 
bestämts eller föreskrivits för utbildning en
ligt den föreslagna lagen har uppnåtts i prak
tiken. Avsikten är också att med hjälp av ut
värderingen öka elevernas vårdnadshavares 
kännedom om utbildningens nivå och för
bättra förutsättningarna att göra olika val. 
För att verkningarna av utbildningen skall 
kunna utvärderas krävs det också utredning 
om hur de som har avslutat lärokursen för 
den grundläggande utbildningen har placerat 
sig i fortsatta studier eller i arbetslivet. 

I paragrafen anges som utvärderingsnivåer 
dels en utvärderin~ som utbildningsanordna
ren själv gör angaende sin verksamhet och 
dels en utvärdering som sker utanför verk
samheten. Den externa utvärderingen kan 
vara riksomfattande eller internationell. Om 
riksomfattande utvärdering och om deltagan
de i internationell utvärdering beslutar ut
bildningsstyrelsen enligt grunder som under
visningsministeriet besluter om. Vid utvär
deringarna kan utbildningsstyrelsen anlita 
t.ex. universitet, forskningsinstitut, länssty
relser och förbund på landskapsnivå. Under
visningsministeriet kan dessutom direkt ge 
något forskningsinstitut i uppdrag att utföra 
en enskild utvärdering. 

Den utvärdering som utbildningsanordna
ren själv gör inbegriper både den nivå som 
anordnar utbildningen, t.ex. kommunen, och 
en utvärdering som gäller varje enskild sko
la. 

Beslut om de förfaranden som skall använ
das vid utvärderingen fattas av utbildnings
styrelsen och utbildningsanordnaren. Utbild
ningsstyrelsen producerar material för den 
utvärdering som utbildningsanordnaren själv 
utför. 

Frågan om hur de viktigaste resultaten av 
utvärderingarna skall offentliggöras skall 
enligt 3 mom. avgöras av utbildningsanord
naren och utbildningsstyrelsen. Det kan bli 
fråga om t.ex. olika publikationer, informa
tionsblad eller undersökningar. 

Paragrafens bestämmelser hindrar inte att 
också andra än de aktörer som nämns i para
grafen utför utvärdering av utbildningen och 
rapporterar om deras resultat. 
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22 §. Elevbedömning. I l mom. bestäms 
det om de allmänna målen för elevbedöm
ningen. För närvarande finns bestämmelser 
om elevbedömningen i förordning. Med kra
vet på mångsidig bedömning pointeras att 
bedömningen inte får grunda sig ensidigt 
t.ex. på kunskaper som visats enbart genom 
prov. 

Med stöd av 2 mom. skall närmare be
stämmelser om bedömning av studiepresta
tioner, framsteg i studierna och utfärdande 
av betyg utfärdas i en förordning som med 
stöd av lagen skall ges om grundläggande 
utbildning. I de bestämmelser om framsteg i 
studierna som skall intas i förordningen be
stäms närmare bl.a. om de minimiprestatio
ner som fordras för att gå framåt i studierna 
och om kvarstannande i årskurs. Dessutom 
kan utbildningsstyrelsen, på samma sätt som 
för närvarande, meddela sådana föreskrifter 
om utvärderingen som kompletterar dessa 
bestämmelser. I syfte att garantera riksom
fattande enhetlighet och elevernas rättsskydd 
bestämmer utbildningsstyrelsen vilka uppgif
ter som åtminstone skall framgå av betygen. 

6 kap. Arbetstid 

23 §. Läsåret. Läsårets längd förblir 
samma som för närvarande, dvs. 187-190 
arbetsdagar. Utbildningsanordnaren beslutar 
hur arbetsdagarna placeras inom skolårets 
olika tidpunkter. Om den dag då skolarbetet 
avslutas bestäms dock genom förordning. 
Enligt de nuvarande bestämmelserna avslu
tas läsårets skolarbete samma dag i hela lan
det, dvs. den sista vardagen i vecka 22. 
Möjligheten att med undervisningsminis
teriets tillstånd öka antalet arbetsdagar under 
läsåret gör det t.ex. möjligt för skolan Anna 
Tapion koulu att bibehålla läsårets längd 
sådan att den omfattar 210 dagar. En ökning 
av antalet arbetsdagar kommer endast i un
dantagsfall i fråga. 

I 2 mom. bestäms om att ersätta arbetsda
gar som på grund av tvin~ande avbrott i 
skolarbetet inte har kunnat ballas. För närva
rande bestäms om detta genom förordning. 

24 §. Elevernas arbetsmängd. Paragrafens 
l mom. innehåller en allmän bestämmelse 
som skall iakttas när arbetstiden och under
visningen i den grundläggande undervisning
en planeras. En motsvarande bestämmelse 
ingar för närvarande i grundskolelagen. Syf
tet med den föreslagna bestämmelsen är att 
förhindra att skolarbetet, skolresorna och 

hemuppgifterna blir för betungande för ele
verna. 

Enligt 2 mom. skall bestämmelser om ele
vernas arbetsmängd per dag och per vecka 
utfärdas i en förordning som skall ges om 
grundläggande utbildning. Avsikten är att 
det i förordningen skall bestämmas en maxi
mitid för arbetsmängden per dag och en mi
nimitid för arbetsmängden per vecka. Också 
bestämmelser om lektionerna skall ingå i 
förordningen. I den grundläggande utbild
ningen skall minst 45 minuter per timme 
användas för undervisning. Med bestämmel
serna om lektioner anges elevens arbetstid. 
Bestämmelserna om lektioner skall däremot 
inte binda utbildningsanordnaren när denne 
bestämmer hur skolarbetet skall periodiseras 
i praktiken. En lektionsbunden periodisering 
av undervisningen är t.ex. i specialundervis
ningen inte ens alltid möjlig. 

Om omfattningen av förskoleundervis
ningen, påbyggnadsundervisningen och den 
förberedande undervisningen före den grund
läggande utbildningen bestäms med stöd av 
9 § 5 mom. genom förordning. 

7 kap. Läroplikt samt elevens rättigheter 
och skyldigheter 

25 §. Läroplikt. I paragrafen utvidgas läro
plikten så att den omfattar alla 7-16 åriga 
barn som är varaktigt bosatta i Finland. För 
närvarande är endast finländska medborgare 
läropliktiga. Den tid läroplikten varar skall 
förbli oförändrad. I undervisningen av gravt 
handikappade barn skall läroplikten alltjämt 
pågå ett ar längre än inom den övriga under
visningen. Det gäller syn- och hörselskadade 
barn samt barn som på annat sätt är fysiskt 
eller mentalt gravt handikappade eller sent 
utvecklade. Utgående från bestämmelsen kan 
också en svår sjukdom vara orsak till för
längd läroplikt Läroplikten upphör när ele
ven har fullgjort den grundläggande utbild
ningens lärokurs eller det har förflutit 10 år 
sedan läroplikten inträdde. 

26 §. Fullgörande av läroplikten. I para
grafen bibehålls principen att det i Finland 
inte är nödvändigt att delta i undervisning 
inom ramen för skolsystemet. Elevens vård
nadshavare kan besluta att undervisningen 
ges hemma eller på försorg av någon annan 
än en utbildningsanordnare som avses i la
gen. Enligt 82 § 2 mom. regeringsformen 
står hemundervisningen inte under myndig
hetemas tillsyn. 
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I den undervisning som meddelas elever 
med förlän~d läroplikt består det första läro
pliktsåret sasom för närvarande av förskole
undervisning. Före det har dessa elever kun
nat delta i frivillig förskoleundervisning. 

På samma sätt som för närvarande skall 
den kommun där den läropliktiga är bosatt 
övervaka att den som är i läropliktsåldern 
får undervisning. För närvarande utser kom
munen en övervakande lärare som i mån av 
möjlighet en gång per termin skall under
söka den läropliktigas framsteg. Framgent 
skall kommunen mera fritt än för närvarande 
få bestämma hur övervakningen skall ge
nomföras. Om ett barn som studerar hemma 
vill att hans prestationer skall bedömas, skall 
han delta i en särskild examen enligt 38 §. I 
45 § ingår en bestämmelse som gör det möj
ligt att döma vårdnadshavaren till böter, om 
han försummar sin tillsyn över läroplikten. 

27 §. Inledande av utbildning vid annan 
tidpunkt. På basis av utredningar som anges 
i paragrafen skall ett barn som har förutsätt
ningar att klara av studierna ha rätt att inle
da sin skolgång ett år innan läroplikten in
träder. Enligt gällande lag kan kommunen 
på basis av motsvarande undersökningar av 
särskilda skäl bevilja tillstånd att inleda 
skolgången tidigare än vad som föreskrivs. 
Till åtskillnad från vad som gäller för närva
rande förutsätts i paragrafen undersökning 
som utförts av sakkunniga även före beslut 
om rätt att inleda skolgången senare. 

Förslaget förutsätter att den rådgivning och 
handledning för vårdnadshavare som hänför 
sig till inledande av skolgång och bedöm
ning av barnens skolmognad effektiveras. En 
viktig del av rådgivningen och av uppgiften 
att stöda vårdnadshavarna vid bedömningen 
av barnets skolmognad skall också ankomma 
på dagvårdspersonalen. 

28 §. Utbildningsplats. Enligt lagen beslu
tar de som ordnar grundläggande utbildning 
om inrättande av skolor och andra verksam
hetsenheter samt om hur skolomas och de 
ovnga verksamhetsenheternas funktioner 
skall ordnas. Enligt l mom. har ett barn rätt 
att bli intagen till en skola eller en annan för 
undervisning lämplig plats som kommunen 
har anvisat och som avses i 6 § 2 mom. Om 
byte av skola bestäms också i 6 § 2 mom. 
En del av undervisningen kan, på samma 
sätt som för närvarande, ordnas på annan 
plats än på den egentliga utbildningsplatsen. 

Med stöd av 2 mom. kan elevens vård
nadshavare bestämma att barnet söker inträ-

de till en annan skola än den som kommu
nen har anvisat. Skolan kan vara en sådan 
som upprätthålls av samma kommun, av en 
annan kommun, en samkommun, staten, en 
privat sammanslutning eller en stiftelse. Ett 
sådant förfarande för sökande av inträde 
som avses i detta moment tillämpas allmänt 
på de skolor som inte har ingått något avtal 
om anordnande av utbildning med någon 
kommun. När skolan tar emot också andra 
elever än sådana som kommunen anvisat dit 
med stöd av 6 § 2 mom., skall enhetliga ur
valsprinciper iakttas i fråga om sökandena. 
Om det är fråga om utbildning som kommu
nen ordnar, kan kommunen dock ställa 
sökande från den egna kommunen i främsta 
rummet. Elever som avses i detta moment 
har inte med stöd av 32 och 33 § rätt till 
avgiftsfri skolskjuts, inte heller till inkvarte
ring, utan utbildningsanordnaren beslutar om 
beviljande av dessa förmåner i samband med 
elevintagningen. 

29 §. Rätt till en trygg studiemiljö. Para
grafen innehåller en ny bestämmelse om 
elevernas rätt till en trygg studiemiljö. Be
stämmelsen är förpliktande för utbildningsa
nordnaren och motsvarar arbetarskyddsbe
stämmelsema. Bestämmelsen förutsätter dels 
att de lokaler och redskap som är avsedda 
för undervisningen är trygga, dels förpliktar 
den utbildningsanordnaren att sörja t.ex. för 
att eleverna inte råkar ut för våld eller annan 
pennalism i skolan eller i någon annan verk
samhet som skolan ordnar. Paragrafen gäller 
all undervisning enligt lagen. 

30 §. Rätt till unde1Visning. Syftet med l 
mom. är att garantera eleven undervisning 
enligt läroplanen och behövlig handledning 
under alla arbetsdagar i skolan. I läroplanen 
kan det bestämmas att t.ex. introduktion i 
arbetslivet eller i skälig mån självständigt 
arbete skall användas som undervisningsme
tod, varvid eleven inte har möjlighet till 
fortgående omedelbar interaktion med lära
ren. 

Bestämmelsen i 2 mom. om vårdnadshava
rens rätt att välja undervisningsämne mot
svarar den nuvarande bestämmelsen i grund
skolelagen. Utöver val av läroämnen gäller 
paragrafen val av lärokurser av olika omfatt
ning. Utbildningsanordnarens rätt att ändra 
valet till ett annat gäller enligt de nya be
stämmelserna även de långa A-språk som 
för närvarande inleds på lågstadiet. För när
varande är en kommun med mer än 30 000 
invånare som har samma modersmål skyldig 
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att ordna språkundervisning, om det finns 
minst 12 elever som har valt språket i fråga. 

31 §. A v giftsfri undervisning. Enligt 13 § 
l mom. regeringsformen har var och en rätt 
att avgiftsfritt få grundläggande utbildning. I 
paragrafen bestäms om avgiftsfriheten i frå
ga om grundläggande utbildning, förskoleun
dervisningen, påbyggnadsundervisningen och 
undervisning som förbereder för grundläg
gande utbildning samt om vilka förmåner 
och tjänster som omfattas av avgiftsfriheten. 
De avgiftsfria förmånerna förblir i huvudsak 
oförändrade. Enligt de nya bestämmelserna 
får elevavgifter inte längre uppbäras i Stei
ner-skolorna. 

I l mom. skall det tas in en bestämmelse 
som gör nuläget klarare och ger handikappa
de elever och andra elever i behov av sär
skilt stöd rätt till sådana behövliga hjälpme
del, tolknings- och biträdestjänster och övri
ga undervisnings- och elevvårdstjänster som 
är en förutsättning för att de skall kunna 
delta i undervisningen. Med tolkningstjänster 
avses individuella tjänster som ges eleverna 
på teckenspråk eller med utnyttjande av and
ra kommunikationsmetoder. I para$rafen av
ses med avgiftsfri rehabilitering sadan reha
bilitering som ordnas enligt beslut som Ull
dervisningsministeriet har fattat med stöd av 
39 §, t.ex. i statliga skolor för handikappade 
barn. Med hjälpmedel avses hjälpmedel som 
är avsedda för en klass eller en skola. En 
elev har rätt till personliga hjälpmedel enligt 
förordningen om medicinsk rehabilitering 
(1015/1991). 

Skolor som är verksamma utomlands och, 
med undervisningsministeriets tillstånd, pri
vata skolor i Finland med främmande under
visningsspråk kan enligt 3 mom. avvika från 
avgiftsfriheten i fråga om undervisning och 
bespisning. A v sikten är att tre skolor som 
för närvarande verkar med stöd av lagen om 
privata skolor med främmande undervis
ningsspråk skall beviljas tillstånd att uppbära 
avgifter när lagen träder i kraft. Emedan in
träde till nämnda skolor söks frivilligt och 
då den som är läropliktig bibehåller sin rätt 
att om han så önskar få inträde till avgiftsfri 
undervisning, bryter bestämmelsen inte mot 
den rätt till avgiftsfri grundläggande utbild
ning som tryggas i 13 § l mom. regerings
formen. Undervisningsministeriet beslutar 
med stöd av 44 § l mom. om grunderna för 
avgifterna. 

32 §. Skolresor. Paragrafens bestämmelse 
om skolreseförmån förblir oförändrad. Max-

imitiden för daglig skolresa inklusive vänte
tider bestäms i 2 mom. Maximitiden är två 
och en halv timme för elever i lågstadieål
dern och tre timmar för elever som deltar i 
specialundervisning och för elever i högsta
dieåldern. För närvarande bestäms motsva
rande maximitider i grundskoleförordningen. 

På samma sätt som för närvarande kan 
eleverna bli tvungna att avverka en del av 
sin skolväg till fots eller på annat sätt utan 
transport eller understöd som ordnats av ut
bildningsanordnaren. skyldigheten att ordna 
skolskjuts eller att understöda transporten 
eller ledsagandet av eleven även när det gäl
ler en sträcka som är kortare än fem kilome
ter kan begränsas till att gälla endast en del 
av läsåret, t.ex. endast vintertid. 

skolreseförmånen för gravt handikappade 
elever gäller också den som fungerar som 
ledsagare för den handikappade. 

Om en elev söker inträde till någon annan 
skola än den som kommunen anvisat i första 
hand, kan enligt 3 mom. som villkor för 
inträdet ställas att vårdnadshavaren svarar 
för de kostnader som skolresorna ger upp
hov till. För närvarande har elever vid vissa 
skolor som upprätthålls av staten eller av 
privata rätt till skolreseförmån enligt de be
stämmelser som gäller för skolorna i fråga. 
Förmånen skall också framgent kunna ges 
enligt utbildningsanordnarens beslut. Rätten 
till skolereseförmån enligt gällande be
stämmelser tryggas för dem som inlett sina 
studier innan lagen träder i kraft i 56 §. 

33 §. Inkvartering. Också inkvarteringsför
månen och den därtill anslutna rätten till 
avgiftsfria resor i samband med ferier och 
veckoslut förblir huvudsakligen oförändrad. 
Utöver de elever som får grundläggande ut
bildning har elever som omfattas av förlängd 
läroplikt och får färskoleundervisning rätt 
till avgiftsfri inkvartering och därtill hörande 
andra förmåner som har konstaterat ovan. 

A v elever som kommer till andra skolor 
än sådana som avses i 6 § 2 mom. kan det 
uppbäras skälig avgift för inkvartering. La
gen &ör det möjligt att ordna undervisningen 
ocksa helt i internatskoleform. Om en elev 
söker inträde till en sådan skola, kan skäliga 
avgifter för inkvartering uppbäras hos ho
nom. A v gifternas skälighet bedöms i relation 
till den erbjudna förmånen och de kostnader 
som utbildningsanordnaren åsamkats. En 
elev kan inte enligt 6 § 2 mom. mot vård
nadshavarens vilja anvisas en skola där det 
uppbärs avgift för inkvarteringen. 
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34 §. Hälsovård och vård vid olycksfall. 
Bestämmelsen i l mom. om avgiftsfri vård 
vid olycksfall i samband med skolgång mot
svarar i huvuddrag bestämmelsen i den nu
varande grundskolelagen. 

Bestämmelsens tillämpningsområde utvid
gas dock så att den också omfattar den tid 
under vilken eleven är inkvarterad enligt 
33 §. 

Om skolhälsovården bestäms det i folkhäl
solagen (66/1972) och om de tjänster som 
behövs för att avhjälpa svårigheter som an
sluter sig till studierna och elevens utveck
ling, t.ex. tjänster som ges av skolpsykolo
ger och skolkuratorer, bestäms det i barn
skyddslagen. Utbildningsanordnarna beslutar 
om bildandet av särskilda elevvårdsgrupper 
och andra behövliga samarbetsgrupper som 
består av sakkunniga inom undervis
ningsväsendet samt social- och hälsovårds
väsendet. 

35 §. Elevens skyldigheter. I paragrafen 
bestäms det om elevens skyldigheter. En 
elev kan vara frånvarande från undervisning
en endast om han har fått tillstånd till det. 
Tillstånd kan beviljas också i efterhand, om 
frånvaron beror på sjukdom eller någon an
nan oförutsedd orsak. Om befrielse för en 
elev från skyldigheten att delta i undervis
ningen av något ämne bestäms i 18 §. 

Utbildningsanordnaren kan godkänna ord
ningsregler som hänför sig till skolans arbete 
och är bindande för eleverna. Elevens upp
förande och arbete bedöms med stöd av 22 
§. Om påföljder som kan bestämmas för 
försummelse att utföra uppgifter och för 
olämpligt uppförande bestäms i 36 §. 

36 §. Disciplin. I paragrafen bestäms det 
om disciplinär bestraffning och tillrättavis
ning av elever. Straffen och tillrättavisnings
medlen är de samma som enligt gällande 
bestämmelser. När straff påförs eller en elev 
tillrättavisas skall bl.a. gärningens uppsåtlig
het och allvarlighet samt de straff som even
tuellt tidigare påförts eleven beaktas. En 
elev kan avstängas från skolan för en viss 
tid, högst tre månader. Den nuvarande mini
mitiden på en månad samt vissa privata sko
lors möjlighet att helt relegera en elev slo
pas. En utbildningsanordnare som avstänger 
en elev från skolan skall se till att eleven 
inte blir efter i undervisningen under av
stängningstiden. Detta förutsätter tillräcklig 
handledning och undervisning också under 
avstängningstiden. Bestämmelserna om att 
en elev kan avlägsnas från klassen, be-

stämmande av kvarsittning och bestäm
mande att en elev skall utföra hemuppgifter 
i skolan efter skolarbetets slut tas in i lagen, 
medan de för närvarande finns i förordning. 
Avsikten är att bestämmelser om förfarandet 
i anslutning till användning av straff och 
tillrättavisningsmedel, t.ex. om hörande av 
eleven och dess vårdnadshavare samt om 
motivering och anteckning av beslutet, skall 
utfårdas i den förordning som med stöd av 
lagen skall ges om grundläggande utbildn
ing. 

8 kap. Särskilda bestämmelser 

37 §. Personal. Paragrafen innehåller en 
allmän bestämmelse om utbildningsanordna
rens skyldighet att anställa tillräcklig perso
nal. 

Enligt l mom. skall varje skola ha en rek
tor som svarar för verksamheten. Enligt gäl
lande lagstiftning har en skola antingen en 
föreståndare eller en rektor, beroende på ele
vantalet. Rektorn kan, i likhet med vad som 
är fallet för närvarande, vara rektor också 
för någon annan skola eller läroanstalt. En
ligt gällande lagstiftning kan det vara fråga 
om en eller flera andra grundskolor eller ett 
gymnasium. I lagförslaget begränsas inte 
vilka skolor och läroanstalter som kan ha en 
gemensam rektor, utan frågan blir beroende 
av vad utbildningsanordnaren beslutar. Det 
antal skolor för vilka rektorn ansvarar skall 
dock vara sådant att föreståndaren har faktis
ka möjligheter att svara för föreståndacupp
gifterna vid alla dessa skolor. En person 
som utnämns till rektor kan således i all
mänhet inte vara verksam i uppgifter inom 
kommunens centralförvaltning. I utbildning 
som ordnas av kommunen eller staten kan 
en föreståndartjänst eller en rektorstjänst 
inrättas för skötseln av rektorns uppgifter. 
På samma sätt som för närvarande kan rek
torns uppgifter ordnas så att någon av sko
lans lärare fungerar som rektor. 

Enligt 2 mom, skall utbildningsanordnaren 
ha ett tillräckligt antallärartjänster eller lära
re i arbetsavtalsförhållande. Dessutom kan 
utbildningsanordnaren ha timlärare och an
nan personal. Vid bedömning av om perso
nalen är tillräcklig skall uppmärksamhet fäs
tas t.ex. vid elevernas ålder och vid de ar
betsformer som används i undervisningen 
samt vid huruvida undervisningen ordnas 
som närundervisning, distansundervisning 
eller internatskolemässigt och vid skolornas 
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antal och placering. skyldigheten för utbild
ningsanordnaren att ha egen personal gäller 
inte situationer där utbildningsanordnaren 
skaffar utbildningstjänsterna av en annan 
kommun, en samkommun eller av en utbild
ningsanordnare som avses i 7 eller 8 §. An
nan personal är t.ex. personer som verkar i 
olika elevvårdsuppgifter som avses i 31 § l 
mom. samt skolgangsbiträdena. 

I bestämmelsen anges inte formen för rek
toms, läramas eller den övriga personalens 
anställningsförhållande eller benämningen på 
deras uppgifter. Om dessa frågor beslutar 
ifrågavarande utbildningsanordnare. Samma 
personal kan sköta lednings- och utbild
ningsuppgifter som hänför sig till utbildning 
enligt flera olika lagar, samt andra uppgifter 
som hänför sig till undervisningen. Be
stämmelser om val av rektor i utbildning 
som staten eller enskilda ordnar finns i den 
föreslagna lagen om förvaltning av utbild
ning som ordnas av staten och privata. Be
stämmelser om möjligheten att anställa per
sonal i tidsbundet anställningsförhållande 
finns i lagen om kommunala tjänsteinneha
vares anställningstrygghet, statstjänste
mannalagen och lagen om arbetsavtal. 

Om rektoremas och läramas behörighet 
bestäms i den förordning som skall ges om 
behörighetsvillkoren för personal inom ull
dervisningsverksamheten och som skall vara 
gemensam för olika former av läroanstalter. 
Avsikten är att behörigheterna skall anges så 
att de istället för att utgöra en behörighet 
som är bunden till en tjänst med ett visst 
namn skall utgöra behörighet att vara rektor 
eller att ge undervisning som hör till en viss 
skolform. I den förordning om grundläggan
de utbildning som skall utfärdas med stöd av 
lagen skall det bestämmas att grundläggande 
utbildning ordnas som klassundervisning och 
ämnesundervisning. A v sikten är att det i 
förordning skall bestämmas särskilda behör
ighetsvillkor dels för lärare som ger försko
leundervisning, dels för dem som ger klass
undervisning och dels för dem som ger äm
nesundervisning. 

38 §. Särskild examen. I paragrafen be
stäms om fullgörande av den grundläggande 
utbildningens lärokurs eller av en del av den 
genom en särskild examen. Avsikten är att 
bestämmelser om omfattningen av denna 
examen och om den för vilken examen av
läggs skall ingå i förordningen om grundläg
gande utbildning. Avsikten är att omfatt
ningen av examen skall förbli oförändrad. 

Examen kan avläggas för en utbildnings
anordnare enligt lagen. Med avvikelse från 
vad som är fallet för närvarande får således 
också privata utbildningsanordnare ta emot 
examina som avses i denna lag. För examen 
får avgift inte uppbäras. 

39 §. stöduppgifter i anslutning till spe
cialunde1Visningen. I paragrafen föreskrivs 
om möjligheten att paföra kommunen, en 
samkommun, en privat utbildningsanordnare 
och en statlig läroanstalt uppgiften att sköta 
stöduppgifter i anslutning till specialunder
visningen. Bestämmelser om stöduppgifter i 
anslutning till specialundervisningen ingår 
för närvarande i 17 § lagen om skolor för 
hörselskadade och synskadade samt rörelse
hindrade. Det kan t.ex. vara fråga om upp
giften att utveckla läromedel eller att sköta 
undervisning som främjar avläggande av 
gymnasiets lärokurs. Paragrafen gör det ock
sa möjligt att en bestämd läroanstalts huvud
sakliga uppgift är att verka som en resur
scentral som producerar i paragrafen avsed
da tjänster för övriga utbildningsanordnare. 
Resurscentralen kan ha verksamhet också i 
andra kommuner än i den kommun där cen
tralen finns och centralen kan också bedriva 
samarbete med olika handikapporganisatio
ner. I enlighet med 52 § 2 mom. blir de spe
cialuppgifter som med stöd av 17 § i nämn
da lag påförts statens läroanstalter sådana 
uppgifter som avses i denna lag. 

40 §. Tystnadsplikt. I paragrafen bestäms 
om tystnadsplikt och om yppande av uppgif
ter som skall hållas hemhga. Till sitt inne
håll motsvarar paragrafen den bestämmelse 
som för närvarande ingår i lagen om kom
munernas undervisningsförvaltning och som 
med stöd av hänvisningsbestämmelser ock
så tillämpas i en del av den utbildning som 
ordnas av staten och av privata. 

41 §. Rätt att få uppgifter. I paragrafen 
bestäms om rätten att få vissa uppgifter och 
om skyldigheten att lämna uppgifter. Till sitt 
innehåll motsvarar paragrafen motsvarande 
bestämmelse som för närvarande ingår i la
gen om kommunernas undervisningsförvalt
ning. .. 

42 §. Andringssökande. Bestämmelsen gäl
ler sökande av ändring i beslut som har fat
tas av utbildningsanordnaren och gäller en 
enskild elevs rättigheter eller skyldigheter. 
Besvär över beslut som gäller avstängning 
av en elev på viss tid och om en elevs stu
diesociala förmåner anförs hos länsrätten. 
Över andra beslut som uppräknas i 2 mom. 
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och som närmast gäller pedagogisk ända
målsenlighet anförs besvär hos länsstyrelsen. 
På besvär tillämpas förvaltningsprocessla
gens (586/1996) nya bestämmelser. För när
varande kan besvär över beslut som gäller 
studiesociala förmåner anföras som laglig
hetsbesvär enligt kommunallagen när det är 
fråga om .. utbildning som kommunerna 
anordnar. Over andra beslut som gäller en 
elev än de som nämns i l och 2 mom. får 
besvär inte anföras. Över länsrättens och 
länsstyrelsens beslut med anledning av be
svär får fortsatta besvär i regel inte anföras. 
Detta är motiverat med tanke på ärendenas 
brådskande natur och kontinuiteten i skolar
betet. Rätt att anföra fortsatta besvär hos 
länsrätten över ett beslut av länsstyrelsen 
föreligger dock om beslutet gäller antagning 
av elev eller överföring av elev till sådan 
specialundervisning som avses i 17 § 
2 mom. mot vårdnadshavarens vilja. Nämn
da beslut har ansetts gälla sådana rättigheter 
och skyldigheter för individen som avses i 
16 § Regeringsformen och som skall kunna 
bli behandlade vid domstol eller något annat 
oavhängigt lagskipningsorgan. 

Emedan bestämmelser om den rätt som en 
minderårig person som har fyllt femton har 
att vid sidan av sin vårdnadshavare anföra 
besvär i ärenden som gäller honom själv 
finns i nämnda förvaltningsprocesslag, be
höver inte någon motsvarande specialbe
stämmelse tas in i den föreslagna lagen. 

A v sikten är att bestämmelser om sökande 
av rättelse i bedömningen av en elevs pres
tationer skall utfärdas i den förordning om 
grundläggande utbildning som skall ges med 
stöd av denna lag. I 5 mom. inskrivs en be
stämmelse om besvärsförbud. 

Ändring i andra beslut än sådana som gäl
ler en enskild elev skall sökas enligt de all
männa bestämmelserna om sökande av änd
ring. Rätten att söka ändring bestäms således 
beroende på utbildningsanordnaren antingen 
enligt kommunallagen eller enligt förvalt
ningsprocesslagen. Emedan den sistnämnda 
lagen inte bestämmer någon allmän rätt att 
söka ändring i beslut av en privat utbild
ningsanordnare, begränsas möjligheten att 
använda förvaltningsbesvär i fråga om ut
bildning som anordnas av en privat utbild
ningsanordnare till ärenden som gäller en 
elev. Tvistemål som gäller en privat utbild
ningsanordnares personal skall avgöras av 
tingsrätten eller arbetsdomstolen. 

Med stöd av 8 § 2 mom. kommunallagen 

kan länsstyrelsen på basis av klagan pröva 
om kommunen har handlat i enlighet med 
gällande lagar. Länsstyrelsen kan med stöd 
av länsstyrelselagen ( l ) förstärka med vite 
ett förbud eller en uppmaning som den har 
meddelat. Också den lag som skall ges om 
finansiering av undervisnings- och kultur
verksamhet innehåller bestämmelser med 
stöd av vilka undervisningsmyndigheterna 
kan ingripa om kommunen handlar lagstri
digt. 

Om en privat utbildningsanordnare handlar 
i strid med denna lagstiftning, kan lagstridigt 
förfarande som en utbildningsanordnare gör 
sig skyldig till beivras med stöd av be
stämmelserna i 6 § i den lag som skall ges 
om förvaltning av utbildning som ordnas av 
staten och enskilda, som ingår i denna pro
position och motsvarar 8 § 2 mom. kommu
nallagen, eller med stöd av privata lagen om 
finansiering av undervisnings- och kultur
verksamhet eller i sista hand genom att med 
stöd av 7 § 4 mom. återkalla tillståndet att 
ordna utbildning. 

43 §. Finansiering. Paragrafen innehåller i 
fråga om finansieringen en hänvisning till 
den föreslagna lagen om finansiering av un
dervisning och kulturverksamhet, som ingår 
i denna proposition. Den föreslagna lagen 
skall av den verksamhet som för närvarande 
står utanför lagens tillämpningsområde också 
omfatta undervisningen av skolhemsbarn 
samt den grundläggande utbildning som ord
nas av statliga och privata läroanstalter som 
verkar med stöd av speciallagar, och den 
grundläggande utbildning som ordnas vid 
folkhögskolor. 

44 §.Avgifter som tas ut av eleverna. Av
gifter som avses i denna lag och på vilka 
bestämmelsen skall tillämpas är sådana av
gifter som med stöd av 31 § 3 mom. upp
bärs för undervisning som ordnas utomlands 
eller som sker på ett främmande undervis
ningsspråk, sådana avgifter som med stöd av 
33 § 4 mom. uppbärs för inkvartering samt 
sådana avgifter som med stöd av 46 § 2 
mom. uppbärs hos vuxna elever som stude
rar ett enskilt läroämne. Undervisningsmi
nisteriet beslutar om grunderna för avgifter
na. 

45 §. Försummad tillsyn över läropliktig. I 
paragrafen bestäms, i likhet med vad som 
gäller för närvarande, om möjligheten att 
döma en elevs vårdnadshavare till böter om 
han inte övervakar att läroplikten fullgörs. 
Möjligheten att utdöma böter till en arbetsgi-
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vare som har anställt en läropliktig person, 
om arbetet hindrar den anställda att fullgöra 
sin läroplikt, skall däremot slopas. 

46 §. Utbildning för andra än läropliktiga. 
Paragrafen innehåller en förteckning över de 
bestämmelser som skall iakttas vid grund
läggande utbildning som ordnas för andra än 
läropliktiga. Paragrafen tillämpas på grund
läggande utbildning som för närvarande ges 
i vuxengymnasier, medborgarinstitut och 
folkhögskolor. 

Från utbildningens mål och centrala inne
håll kan avvikelser göras enligt vad som 
bestäms i grunderna för läroplanen. Avsikten 
är att göra det möjligt att i vuxengym
nasier också i fortsättningen följa en tiroför
delning som motsvarar den nuvarande. Ut
bildningen kan ordnas så att man använder 
sådana olika undervisningsmetoder och sätt 
som lämpar sig för undervisning av vuxna. 
Enligt 4 mom. kan utbildningen ordnas i 
form av närundervisning, distansundervis
ning eller som en kombination av dessa som 
flerformsundervisning. På samma sätt som 
det för närvarande är möjligt i vuxeng
ymnasier kan den som hör till evangelisk
lutherska kyrkan, ortodoxa kyrkosamfundet 
eller något annat religionssamfund välja liv
såskådningskunskap. Bestämmelsen förutsät
ter dock att eleven har fyllt 18 år. 

Enligt motiveringen till 13 § regeringsfor
men omfattar den avgiftsfria grundläggande 
utbildningen utöver undervisningen också 
oundgängligt undervisningsmaterial, t.ex. 
läroböcker. I paragrafen föreslås, till åtskill
nad från vad som gäller för närvarande, att 
läroböckerna samt arbetsredskap och arbets
material skall vara avgiftsfria också för vux
na elever. I läroanstalter som verkar i form 
av internatskolor, till vilka enligt gällande 
lagstiftning folkhögskolorna räknas, bibehål
ler eleverna sin rätt att i den grundläggande 
utbildningen få avgiftsfri inkvartering och 
mer än en måltid per dag. A v en elev som 
studerar ett eller flera läroämnen kan på 
samma sätt som för närvarande uppbäras 
avgifter. Undervisningsministeriet beslutar 
med stöd av 44 § l mom. om grunderna för 
avgifterna. 

47 §. Annan verksamhet i samband med 
den grundläggande utbildningen. Bl.a. elev
och ungdomsklubbsverksamhet och skolbib
lioteksverksamhet är sådan annan verksam
het som avses i paragrafen. Verksamheten 
skall överensstämma med de mål som upp
ställs i 2 §. Elevernas deltagande i verksam-

beten är frivillig. Utbildningsanordnarna be
slutar närmare om verksamhetens innehåll 
och de sätt på vilka den ordnas. Enligt den 
lag som skall ges om finansiering av under
visnings- och kulturverksamhet kan kostna
derna för verksamheten räknas som utgifter 
för undervisningsverksamheten. Paragrafen 
gäller inte avgiftsbelagd verksamhet som ut
bildningsanordnarna eventuellt bedriver. 

48 §. Närmare bestämmelser. Paragrafen 
innehåller ett normalt bemyndigande att ut
färda förordning. 

9 kap. Ikraftträdelse- och 
övergångsbestämmelser 

49 §. Ikrqftträdande. I l mom. finns be
stämmelser om lagens ikraftträdande och i 2 
mom. om de bestämmelser som skall upp
hävas med stöd av lagen. Enligt paragrafens 
3 mom. får åtgärder som verkställigheten av 
lagen förutsätter vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

50 §. Tillämpning av föreskrifter och be
slut som meddelats med stöd av de upphäv
da bestämmelserna. Med stöd av paragrafen 
bestäms det en övergångstid för ibruktagan
de av beslut enligt 14 § l mom. angående 
de allmänna riksomfattande målen för ut
bildningen och angående fördelning av den 
tid som används för utbildningen, av grun
derna för läroplanen enligt 14 § 2 mom. och 
av läroplaner enligt 15 §. I lagen bestäms 
dock ingen tid inom vilken besluten måste 
fattas. 

Tills de nya besluten tas i bruk iakttas de 
beslut som gäller när lagen träder i kraft. 
Emedan den grundläggande utbildningen 
inte indelas i å ena sidan undervisning på 
lågstadiet och å andra sidan undervisning på 
högstadiet innehåller 3 mom. en bestämmel
se som klargör tillämpningen av beslut som 
fattas för lågstadiets del och beslut som fat
tas för högstadiets del. 

Med stöd av paragrafens 4 mom. gäller de 
tillstånd och beslut angående förskaleunder
visningen som är gällande när lagen träder i 
kraft den tid som anges i dem, om inte ull
dervisningsministeriet beslutar något annat. 

Med stöd av 5 mom. skall direktioner som 
har tillsatts innan lagen träder i kraft och 
andra kollegiala organ som har valts enligt 
lagen om kommunernas undervisningsför
valtning fortsätta till utgången av sin man
datperiod, om inte utbildningsanordnaren 
bestämmer något annat. 
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51 §. Övergångsbestämmelse om ordnande 
av utbildning. Med stöd av denna paragraf 
skall huvudmännen för de skolor och läroan
stalter som för närvarade ger grundskaleun
dervisning fortsätta som sådana utbildningsa
nordnare som avses i denna lag, utan sär
skilda åtgärder. Paragrafen gäller också sko
lor som enligt 33 § barnskyddslagen verkar i 
privata skolhem. Huvudmännen för 
vuxengymnasier fortsätter som anordnare av 
grundläggade utbildning med stöd av ikraft
trädelsebestämmelsema i gymnasielagen, 
och huvudmännen för folkhögskolorna gör 
detta med stöd av ikraftträdelsebestämmel
sema i den föreslagna lagen om fritt bild
ningsarbete. 

Paragrafens 2 mom. innehåller ett bemyn
digande för undervisningsministeriet att i 
samband med lagens ikraftträdelse bestämma 
om innehållet i beslut om tillstånd för priva
ta utbildni_ngsanordnare att ordna utbildning. 

52 §. Overgångsbestämmelse som gäller 
statliga läroanstalter. Med stöd av denna 
paragraf skall statens skolor för handikappa
de barn, skolan Helsingin ranskalais-suoma
lainen koulu, skolan Suomalais-venäläinen 
koulu, de övningsskolor som verkar i anslut
ning till universiteten samt de skolor som är 
verksamma i statens skolhem och motsvarar 
grundskolan fortsätta som utbildningsanord
nare enligt denna lag. 

Paragrafens 2 mom. innehåller ett bemyn
digande för undervisningsministeriet att be
sluta om ändring av tillståndet att inrätta en 
statlig läroanstalt så att det överensstämmer 
med denna lag. Med stöd av 2 mom. blir 
dessutom de stöd- och handledningsuppgif
ter samt övriga specialuppgifter som ansluter 
sig till undervisningen och som bestäms i 
17 § lagen om skolor för hörselskadade och 
synskadade samt rörelsehindrade sådana up
pgifter sog1 avses i 39 §. 

53 §. Overgångsbestämmelse som gäller 
personalen. Enligt denna paragraf fortsätter 
de rektorer och lärare och den övriga perso
nalen i skolor och läroanstalter som är i 
tjänst när denna lag träder i kraft i sina tidi
gare uppgifter utan särskilda åtgärder. Be
stämmelsen gäller också lärare som verkar i 
en tjänst eller uppgift som gemensam lärare 
enligt lagen om gemensamma lärare. 

Med stöd av 2 mom. förblir en del förmå
ner som beviljas med stöd av de lagar som 
skall upphävas i kraft. En särskild proposi
tion om revidering av pensionssystemet för 
lärare skall avlåtas till riksdagen. 
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54 §. Övergångsbestämmelse som gäller 
skolor som ersätter grundskolan och elevin
tagning vid övningsskolor. De avtal som 
kommunerna och huvudmännen för privata 
skolor som ersätter grundskolan har ingått 
om ersättande skolor förändras till sådana 
avtal som avses i 7 § l mom., tills de be
rörda partema beslutar något annat. Enligt 2 
mom. förblir också elevintagningsområdena 
för övningsskoloma oförändrade när lagen 
träder i kraft, tills något annat avtalas om 
saken. 

55 §. Övergångsbestämmelse som gäller 
undetvisning för andra än läropliktiga En
ligt den nuvarande lagstiftningen om 
vuxengymnasier har alla studerande vid 
vuxengymnasier och på gymnasiers vuxen
linjer rätt att oberoende av ålder och reli
gionssamfund välja om de skall studera 
religion eller livsåskådningskunskap. Enligt 
46 § 3 mom. skall denna rätt att välja i fort
sättningen tillkomma dem som har fyllt 18 
år. För att rättigheterna och skyldigheterna 
för dem som för närvarande studerar vid 
vuxengymnasier och på gymnasiernas vux
enlinjer inte skall ändras mitt under studier
na, skall det tas in i paragrafen en bestäm
melse om att 46 § 3 mom. skall tillämpas på 
nya elever som tas in efter att denna lag har 
trätt i kraft. 

56 §. Övergångsbestämmelse som gäller 
studiesocialaförmåner. Elever som har inlett 
sina studier innan den föreslagna lagen trä
der i kraft har enligt paragrafen rätt åtmin
stone till de studiesociala förmåner som gäl
ler när lagen träder i kraft. 

1.2. Gymnasietagen 

Lagen skall ersätta de nuvarande samman
lagt sex olika lagar där det bestäms om 
gymnasieutbildning. Lagen skall tillämpas 
på den gymnasieutbildning som för närva
rande ges vid gymnasier, vuxengymnasier 
och vid folkhögskolor. Lagens tillämpnings
område skall också omfatta gymnasieutbild
ningen vid statens skolor samt undervisning
en på gymnasialstadiet vid sådana skolor 
med främmande undervisningsspråk som 
upprätthålls av enskilda sammanslutningar 
och stiftelser samt den undervisning vid 
Steiner-skolorna som motsvarar gymnasieut
bildning. 

Till sin uppbyggnad motsvarar lagen den 
föreslagna lagen om grundläggande utbild-
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ning. Detta innebär att objektet för regle
ringen inte utgörs av de läroanstalter som 
ordnar utbildning, utan regleringens tyngd
punkt ligger på utbildningens mål och cen
trala innehåll samt på de studerandes rättig
heter och skyldigheter. På förvaltningen av 
gymnasieutbildnin!Zen tillämpas kommunal
lagen och de kommunala instruktioner som 
meddelats med stöd av den samt, i fråga om 
utbildning som anordnas av staten och pri
vata, den lag om förvaltning av utbildning 
som ordnas av staten och privata som ingår i 
denna proposition. I ett ärende där beslutan
derätten enligt den föreslagna lagen tillkom
mer utbildningsanordnaren utövas denna rätt 
av det organ eller den tjänsteman eller be
fattningshavare som har bestämts i en in
struktion som har godkänts av utbildningsa
nordnaren. På rektorn, lärarna och den övri
ga personalen tillämpas bestämmelserna i 
kommunallagen, lagen om kommunala tjäns
teinnehavares anställningstrygghet, lagen om 
arbetsavtal eller statstjänstemannalagen, be
roende på anställningsförhållandets art. Om 
behörighetsvillkoren för rektorn och lärarna 
bestäms dock i den förordning som skall ut
färdas om behörighetsvillkoren för personal 
inom undervisningsverksamheten. Om den 
finansiering som skall beviljas för gymnasie
utbildningen bestäms i den föreslagna lagen 
om undervisnings- och kulturverksamhet. 

I lagen bestäms kapitelvis om lagens till
lämpningsområde och mål, ordnande av ut
bildning, undervisning, utvärdering och stu
dentexamen, studerandenas rättigheter och 
skyldigheter samt om andra särskilda frågor. 
På samma sätt som lagen om ~rundläggande 
utbildning gäller denna lag saväl den gym
nasieutbildning som ordnas av staten som 
den som ordnas av kommunerna eller av 
privata sammanslutningar och stiftelser. La
gen gör det möjligt att ordna gymnasieut
bildningen i olika former som närundervis
ning, distansundervisning eller som en till
lämpning av dessa som flerformsundervis
ning. Jämfört med den gällande lagstiftning
en innehåller den föreslagna lagen flera be
stämmelser om samarbete mellan gymnasie
utbildningen och yrkesutbildningen. I sam
band med gymnasieutbildningen skall det 
alltjämt vara möjligt att ordna avgiftsbelagd 
serviceverksamhet samt annan verksamhet 
som ansluter sig till undervisningen, t.ex. 
elevklubbar. 

Benämningen studerande tas i bruk så att 
den gäller gymnasister i alla åldrar. För när-

varande används begreppet studerande en
dast i lagstiftningen om vuxengymnasier. 
Till åtskillnad från vad som är fallet enligt 
den gällande lagstiftningen skall också min
deråriga studerande enligt denna lag ha ytt
randerätt och beslutanderätt i ärenden som 
gäller deras egna studier. 

Nedan i motiveringarna till de enskilda 
paragraferna hänvisas det i många fall till 
motsvarande bestämmelser i lagen om 
grundläggande utbildning. 

l kap. Tillämpningsområde och mål 

l §. Tillämpningsområde och syfte. I vårt 
skolsystem är gymnasieutbildningen allmän
bildande utbildning som räknas till utbild
ning på andra stadiet. Resten av utbildning
en pa andra stadiet utgörs av yrkesinriktad 
utbildning, om vilket det bestäms i den lag 
om yrkesutbildning som ingår i denna pro
position. Lagen gäller på samma sätt både 
sådan gyronasieundervisning som ordnas för 
ungdomar och sådan som ordnas för vuxna. 
Utbildningsanordnarna kan inom lagstift
ningens ramar dock fortfarande ordna utbild
ningen separat dels i en sådan tillämpad 
form som är avsedd för ungdomar och dels i 
en sådan tillämpad form som är avsedd för 
vuxna. I lagen anges inte hur gamla stude
rande som skall anses som vuxenstuderande. 
Detta är en fråga som har samband med va
let av studerande och det sätt på vilket ut
bildningen ordnas, och faller därför inom 
ramen för utbildningsanordnarens beslutan
derätt. Med avvikelse från detta skall vissa 
av lagens bestämmelser dock, i enlighet med 
vad som anges i dem, tillämpas antingen 
endast på personer som har inlett sina studi
er efter att de har fyllt 18 år eller på minder
åriga studerande. 

Gymnasieutbildningen bygger på fullgjord 
grundläggande utbildning och motsvarande 
tidigare lärokurs. Närmare bestämmelser om 
den utbildning som krävs som grund för 
gymnasieutbildningen och om intagningen 
av studerande finns i 19 och 20 §. 

Gymnasieutbildningens syfte att ge de stu
derande förutsättningar särskilt för fortsatta 
studier förblir oförändrat. Genom att fullgöra 
gymnasiets lärokurs får den studerande all
män behörighet för fortsatta studier. I para
grafen nämns yrkeshögskolan som en ny 
utbildningsform för fortsatta studier. 

2 §. Gymnasieutbildningens mål. Målen 
för gymnasieutbildningen motsvarar de mål 
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som för närvarande föreskrivs för gymnasie
utbildningen, men de anges i lagen på ett 
mera sammanfattat sätt än för närvarande. I 
l mom. ingår, på samma sätt som i den be
stämmelse i lagen om grundläggande utbild
ning som gäller målen, ett omnämnande som 
betonar vikten av att beakta principen om 
livslångt lärande. Målen anges närmare i 
beslut som statsrådet utfärdar med stöd av 
l O § och i de riksomfattande grunder för 
läroplanen som utbildningsstyrelsen medde
lar med stöd av samma paragraf samt i de 
läroplaner som utbildningsanordnaren god
känner med stöd av 11 §. 

I 2 mom. förutsätts det att lärarna och sko
lans övriga personal vid behov skall stå i 
kontakt ocksa med den studerandes vårdnad
shavare, när det är fråga om utbildning som 
ges minderåriga ungdomar. Utbild
ningsanordnaren beslutar om formen för 
samarbetet och de praktiska arrangemang 
som gäller detta. 

2 kap. Ordnande av utbildning 

3 §. Utbildningsanordnare. Gymnasieut
bildning kan ordnas av kommunerna, sam
kommunerna, staten eller privata samman
slutningar och stiftelser. Med avvikelse från 
vad som gäller enligt lagen om grundläggan
de utbildning behöver en samkommun sepa
rat ett tillstånd att ordna utbildning. För när
varande kan en samkommun endast beviljas 
tillstånd att upprätthålla vuxengymnasier. 
Samma samkommun kan också ordna annan 
utbildning. Tillstånd att ordna utbildning 
beviljas av undervisningsministeriet För 
närvarande kan privata skolor som är verk
samma utomlands endast ordna grundläggan
de utbildning. Enligt l mom. kan utbildning
en med undervisningsministeriets tillstånd 
utvidgas så att den också omfattar gymnasi
eutbildning eller grundas utiandsbaserade 
skolor som endast ger gymnasieutbildning. 

Enligt 3 mom. ordnas gymnasieutbildning 
i gymnasier, vuxengymnasier och i andra 
läroanstalter. Utbildningsanordnaren beslutar 
om inrättande av läroanstalterna och om de
ras namn. I samma läroanstalt kan också 
ordnas utbildning som lyder under någon 
annan lagstiftning, t.ex. lagen om grundläg
gande utbildning och den föreslagna lagen 
om yrkesutbildning. Oberoende av läroan
staltens namn tillämpas den föreslagna la
gens bestämmelser pa samma sätt på gymna
sieutbildningen. 

Enligt 42 § l mom. fortsätter alla huvud
män för de läroanstalter som för närvarande 
ordnar gymnasieutbildning som anordnare 
av sådan utbildning som avses i denna lag, 
utan särskilda åtgärder. Om rätten för folk
höskolornas huvudmän att fortsätta som 
anordnare av gymnasieutbildning bestäms i 
ikraftträdelsestadgandet i den föreslagna la
gen om fritt bildningsarbete. 

4 §. Tillstånd att ordna utbildning. I para
grafen bestäms om förutsättningarna för be
viljande av tillstånd att ordna utbildning, om 
villkoren i beslutet samt om återkallande av 
tillstånd. I fråga om förutsättningarna för 
beviljande av tillstånd motsvarar paragrafen 
7 § 2 mom. lagen om grundläggande utbild
ning. Vid bedömningen av de yrkesmässiga 
förutsättningarna skall det bl.a. beaktas att 
lärarna skall uppfylla de behörighetsvillkor 
som i en förordning som skall ges om be
hörighetsvillkoren för personal inom under
visningsverksamheten uppställs för personer 
som ger gymnasieutbildning. Vid be
dömningen av om utbildningen behövs skall 
hänsyn tas bl.a. till förhållandet mellan an
talet personer som söker inträde till utbild
ningen och åldersklassens storlek. Den ut
vecklingsplan som statsrådet godkänt med 
stöd av l § förordningen om en plan för 
utveckling av utbildningen inom undervis
ningsministeriets förvaltningsområde och av 
forskningen vid högskolorna innehåller bl.a. 
i fråga om gymnasiet och den grundläg&an
de yrkesutbildningen för ungdomar malen 
beträffande antalet studerande per språk
grupp. 

I 2 mom. avses med den form i vilken 
utbildningen ordnas de i 12 § uppräknade 
olika sätten på vilka utbildning kan ordnas. 
Tillståndet kan begränsas så att det endast 
gäller en viss form, t.ex. distansundervis
ning. I tillståndet kan utbildningsanordnaren 
anförtros en särskild utbildningsuppgift En 
särskild utbildningsuppgift kan t.ex. innebära 
en särskild betoning på något läroämne eller 
ämne, ett främmande undervisningsspråk 
eller International Baccalaurea -undervis
ning. Avsikten är inte att det för sådan ut
bildning som ordnas för ungdomar och för 
sådan som ordnas för vuxna skall ges skilda 
tillstånd att ordna undervisning, utan tillstån
det skall ge rätt att ordna utbildning för stu
derande i alla åldrar enligt vad utbildningsa
nordnaren bestämmer. 

Paragrafens 3 mom., som gäller återkallan
de av tillstånd att ordna utbildning, motsva-
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rar vad som i 7 § 4 mom. lagen om grund
läggande utbildning bestäms om återkallande 
av en privat sammanslutnings eller stiftelses 
tillstånd att ordna grundläggande utbildning. 

5 §. Samarbete och anskaffning av utbild
ning. I l mom. bestäms det för den som 
ordnar gymnasieutbildning en allmän för
pliktelse att samarbeta med de övriga utbild
ningsanordnare som är verksamma i områ
det. Bestämmelsen förutsätter samarbete bå
de med de andra som ordnar gymnasieut
bildning och med dem som ordnar yrkesut
bildning samt också med dem som ordnar 
annan utbildning, t.ex. universitet och yr
keshögskolor. Omfattningen av det omrade 
som avses i paragrafen blir beroende av de 
lokala förhållandena, t.ex. läroanstalternas 
placering och kommunikationerna. Om gym
nasiet är beläget långt från de övriga läroan
staltema eller om det av andra motsvarande 
orsaker inte finns naturliga förutsättningar 
för samarbete, kan det naturligtvis hända att 
samarbetet med övriga utbildningsanordnare 
blir blygsamt. 

Syftet med bestämmelsen är särskilt att 
förbättra utbildningens kvalitet och mångsi
dighet samt att öka de studerandes valmöj
ligheter och utformningen av individuella 
läroplaner. Samarbetet kan omfatta t.ex. ge
mensamt undervisningsutbud för studerande 
i olika utbildningsanordnares läroanstalter 
eller användning av gemensamma lärare el
ler lokaler och material. Om skyldigheten att 
utarbeta läroplanen så att en studerande er
bjuds möjligheter att utnyttja det utbud av 
utbildning som en annan utbildningsanord
nare tillhandahåller bestäms i 11 § 2 mom. 
Om de studerandes rätt att räkna sig till go
do studier som har avlagts annanstans be
stäms i 23 §. För den som ordnar yrkesut
bildning bestäms en motsvarande samarbets
skyldighet i de föreslagna lagarna om yr
kesutbildning och om yrkesinriktad vuxenut
bildning. Om de villkor som skall gälla i 
fråga om samarbetet, bl.a. om kostnadsför
delningen, kan utbildningsanordnarna ingå 
avtal sinsemellan. 

Paragrafens 2 mom. innehåller en bestäm
melse om möjligheten att skaffa utbildnings
tjänster av andra som producerar sådana 
tjänster. Det kan vara fraga om andra som 
har beviljats utbildningstillstånd eller om 
andra sammanslutningar och stiftelser som 
producerar utbildningstjänster. Genom an
skaffning av utbildningstjänster kompletteras 
den utbildning som utbildningsanordnaren 

ger. Bestämmelsen gör det inte möjli&t för 
utbildningsanordnaren att själv avstå fran att 
ordna utbildning. 

I fråga om anskaffning av utbildning gäller 
vad som avtalas mellan olika utbildningsa
nordnare eller med någon annan samman
slutning eller stiftelse. En studerande kan i 
regel inte samtidigt vara inskriven som stu
derande hos flera utbildningsanordnare. 

En utbildningsanordnare som har beviljats 
tillstånd svarar för kvaliteten på den utbild
ning han anskaffat. Bestämmelser om for
merna för tillsynen över utbildningens kvali
tet kan inskrivas i avtalet om anskaffning av 
utbildningen. Utbildningsanordnaren beslutar 
för sina studerandes vidkommande för de 
administrativa beslut som avses i denna lag. 
Den instans från vilken utbildning anskaffas 
svarar endast för undervisningen och åtgär
der som direkt ansluter sig till den, t.ex 
elevbedömningen. Resultaten av bedömning
en tas dock in i betyg som utbildningsanord
naren utfärdar. 

3 kap. Undervisning 

6 §. Undervisningsspråk. I paragrafen be
stäms om det undervisningsspråk som skall 
användas i gymnasieutbildningen. På det 
undervisningsspråk som skall användas skall 
utöver den egentliga undervisningen också 
andra tjänster som ansluter sig till undervis
ningen ges. Som nya undervisningsspråk 
nämns rommani och teckenspråk. Utbild
ningsanordnaren bestämmer om användning
en av andra språk än finska och svenska i 
undervisningen. Paragrafen motsvarar i hu
vudsak l O § lagen om ~rundläggande utbild
ning. Paragrafen inneballer dock inte en för
pliktelse för utbildningsanordnaren att ordna 
undervisning på samiska eller teckenspråk, 
och utbildningsanordnaren har således rätt 
att besluta om detta. I fråga om den under
visning som ges på teckenspråk ankommer 
det på undervisningsväsendet att ordna också 
de tolkningstjänster som eventuellt behövs. 

Enligt 2 mom. får en studerande som kla
rar av att studera på flera undervisningsspråk 
söka sig till utbildning som ordnas på det 
undervisningsspråk han har valt. 

Enligt 3 mom. kan undervisning på 
främmande språk meddelas exempelvis i 
skolor med främmande undervisningsspråk 
eller i särskilda klasser. 

7 §. Undervisningens omfattning och in
nehåll. Gymnasieutbildningen förblir treårig, 
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som för närvarande. Enligt 24 § skall en 
studerande enligt huvudregeln slutföra gym
nasiets lärokurs inom loppet av högst fyra 
år. I lagen bestäms inte om indelning av 
gymnasiet i årskurser eller om läsår och an
talet arbetsdagar. Utbildningsanordnaren be
slutar om hur utbildningen ordnas i prakti
ken, bl.a. när undervisningen inleds och av
slutas samt om ferietider. Frågan om hur 
arbetstiden bestäms påverkas i praktiken 
också i fortsättningen av t.ex. tidpunktema 
för studentexamen och inträdesförhören till 
fortsatt utbildning samt av arbetstidsbestäm
melserna i läramas tjänste- och arbetskollek
tivavtaL Utbildningen kan fortsättningsvis 
också ordnas så att den är indelad i årsklas
ser. Bestämmelser om kvarstannande utfär
das i förordnin~. För närvarande är nästan 
alla gymnasier arskurslösa. Emedan det inte 
bestäms någon maximigräns för den under
visning som ges i gymnasiet, kan studeran
dena vid Steiner-skoloma fortsättningsvis 
ges frivillig undervisning under ett trettonde 
läsår. Utbildningsanordnaren skall redan i 
det skedet då de studerande söker inträde 
meddela hur utbildningen kommer att ord
nas. 

De läroämnen som ingår i gymnasiets lä
rokurs anges på ett nytt sätt i paragrafen. 
studierna i matematisk-naturvetenskapliga 
och humanistisk-samhällsvetenskapliga äm
nen samt i konst- och färdighetsämnen 
nämns som ämnesgrupper och de ämnen 
eller studier som ingår i dem anges närmare 
i beslutet om timfördelning, i grunderna för 
läroplanen eller i läroplanen. Avsikten är att 
de ämnen som är obligatoriska för de stude
rande skall förbli samma som för närvaran
de. Benämningen för ämnet modersmål blir 
dock modersmål och litteratur, på samma 
sätt som i den grundläggande utbildningen. 
Bestämmelsen om lärokurser av olika om
fattning gör det möjligt att för olika läroäm
nen och för de nämnda ämnesgrupperna i 
timfördelningen och grunderna för läropla
nen bestämma lärokurserna separat t.ex. för 
den språkundervisning som har inletts under 
de sex första åren av den grundläggande 
utbildningen och separat för den undervis
ning som har inletts under de tre högst 
årsklasserna samt för den undervisning som 
inleds i gymnasiet. 

Konst- och färdighetsämnena är inte för 
närvarande obligatoriska för de studerande 
vid vuxengymnasierna och folkhögskolorna. 
I paragrafen binds frivilligheten i fråga om 

konst- och färdighetsämnen i fortsättningen 
till den ålder då studierna inleds. Konst- och 
färdighetsämnena skall vara frivilliga också 
för dem som på nytt inleder sina avbrutna 
studier efter att de har fyllt 18 år. Emedan 
ändringen enligt 44 § gäller personer som 
tas in som studerande efter att lagen har trätt 
i kraft, kommer konst- och färdighetsämnena 
alltjämt att vara frivilliga ämnen för de per
soner under 18 år som antagits till ett vux
engymnasium eller en folkhögskola innan 
lagen har trätt i kraft. 

De studerande får med stöd av 3 mom. 
möjlighet att studera också andra ämnen. 
Antalet ämnen som kan erbjudas bestäms 
inte. På samma sätt som för närvarande kan 
en del av ämnena också vara yrkesinriktade. 
Detta nämns särskilt i bestämmelsen. Största 
delen av utbildningen skall dock vara all
mänbildande utbildning enligt gymnasieut
bildningens uppgift och mål. Lagen befattar 
sig inte med de pågående försöken med ut
bildning på ungdomsstadiet, för vilka det 
finns en särskild försökstimfördelning. 

I en utbildning som inte är fördelad i årsk
lasser och som präglas av stor valfrihet är 
betydelsen av elevhandledning stor. Om 
skyldigheten att ge elevhandledning bestäms 
i 4 mom. 

Enligt 41 § l mom. skall de beslut om 
timfördelningen för gymnasier och 
vuxengymnasier samt om grunderna för lä
roplanen som är i kraft när lagen träder i 
kraft iakttas tills något annat bestäms med 
stöd av denna lag. I lagen uppställs inte nå
gon tidsgräns för när de nya besluten skall 
fattas. Också de nuvarande läroplanerna kan 
iakttas efter att lagen har trätt i kraft, även 
om de inte skulle motsvara de gällande be
sluten om timfördelning och grunderna för 
läroplanen. För närvarande fastställs inte 
någon riksomfattande timfördelning eller 
grunder för läroplanen för den undervisning 
som meddelas i Steiner-skoloma eller för 
undervisning på främmande språk. 

8 §. UndelVisning i modersmålet. I para
grafen uppräknas vilka språk som kan un
dervisas som modersmål i gymnasiet. Para
grafen motsvarar 12 § lagen om grundläg
gande utbildning. 

9 §. UndelVisning i religion och livsåskåd
ningskunskap. Bestämmelsen om religions
undervisning förblir i huvudsak oförändrad. 
skyldigheten att undervisa någon annan reli
gion än den som motsvarar övertygelsen hos 
majoriteten av eleverna utvidgas så att den 
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gäller alla privata utbildningsanordnare. Ut
bildningsanordnaren kan enligt 5 § 2 mom. 
skaffa undervisningen av någon annan ut
bildningsanordnare som har beviljats till
stånd eller av någon annan sammanslutning, 
t.ex. en församling. 

Enligt 5 mom. gäller möjli~heten att välja 
mellan religion och livsåskadningskunskap 
de studerande som har inlett sina gymna
siestudier efter att de har fyllt 18 år. För 
närvarande bestäms rätten att välja enligt 
läroanstalt. Alla studerande vid ett 
vuxengymnasium eller som studerar på en 
folkhögskolas gymnasielinje, också de som 
inte har fyllt 18 år, har för närvarande rätt 
att välja livsåskådningskunskap även om de 
hör till något religionssamfund. Emedan 
ändringen enligt 44 § gäller personer som 
tas in som studerande efter att lagen har trätt 
i kraft, kommer de under 18 åriga studeran
de som har antagits till ett vuxengymnasium 
eller en folkhögskola innan denna lag träder 
i kraft att bibehålla rätten att välja. 

10 §. Timfördelning och grunderna för 
läroplanen. statsrådet beslutar om hur den 
tid som används för undervisningen skall 
fördelas mellan undervisning i olika ämnen, 
dvs. om timfördelningen. På samma sätt som 
i fråga om den grundläggande utbildningen 
beslutar statsrådet om de allmänna riksom
fattande målen för utbildningen. De allmän
na riksomfattande målen för utbildningen 
skall vid behov kunna bestämmas genom en 
plan för utveckling av utbildningen och av 
forskningen vid högskoloma eller genom ett 
särskilt beslut, som fastställs av statsrådet. 
Gymnasiets lärokurs omfattar för närvarande 
minst 75 kurser och i vuxengymnasier minst 
44 kurser. I gymnasiet omfattar en kurs 38 
lektioner och i vuxengymnasier 28 lektioner. 

A v sikten är att också möjligheten att för
lägga tyngdpunkten på undervisningen av 
vissa ämnen eller att ordna undervisning i 
fängelserna på ett sätt som avviker från hu
vudregeln skall bibehållas. Utbildnings
anordnaren kan med stöd av 4 § 2 mom. 
åläggas en särskilt utbildningsuppgift, som 
motsvarar en nuvarande särskild uppgift som 
baserar sig på läroplanen. Också uppgiften 
att sköta fängelseundervisning kan definieras 
som en särskild utbildningsuppgift enligt 
den ovan nämnda bestämmelsen. 

Utbildningsstyrelsen skall på samma sätt 
som för närvarande meddela grunderna för 
läroplanen med tanke på de läroplaner som 
skall utarbetas. statsrådet skall besluta om 

de allmänna riksomfattande målen för ut
bildningen. Tillämpningsområdet för de nya 
grunderna för läroplanen skall också omfatta 
t.ex. undervisningen vid Steinerskoloma och 
vissa skolor med undervisning på främman
de språk och som inte omfattas av de nuva
rande grunderna för läroplanen. 

Enligt 41 § l mom. skall de nuvarande 
besluten om timfördelning och de nuvarande 
grunderna för läroplanen iakttas tills nya be
slut utfärdas med stöd av denna lag. 

Paragrafens 3 mom. ger möjlighet att ock
så fortsättningsvis meddela timfördelningen 
och grunderna för läroplanen separat dels för 
den utbildning som är avsedd för ungdomar 
och dels för den som är avsedd för vuxna. 

11 §. Läroplan. I paragrafen bestäms om 
godkännande av läroplanen. Paragrafen mot
svarar i huvuddrag 15 § lagen om grundläg
gande utbildning. Också i gymnasieutbild
ningen godkänns en särskild läroplan för 
undervisning på samiska. Enligt 27 § skall 
studerandena beredas möjlighet att delta i 
beredningen av läroplanen och i utvecklan
det av undervisningen i övrigt. 

Enligt 2 mom. skall läroplanen ge stude
randena möjlighet att göra individuella val 
som gäller studierna. Om det utbildningsut
bud som utbildningsanordnaren själv tillhan
dahåller inte är tillräckligt, skall läroplanen 
utarbetas så att studeranden vid behov i sin 
egen läroplan kan införa studier också från 
andra utbildningsanordnares undervisnings
utbud. Med stöd av bestämmelsen kan en 
del av de tillämpade kurserna vara valfria 
för de studerande. I den nuvarande timför
delningen för gymnasiet är minimiantalet 
tillämpade kurser 16-20. 

Paragrafens 3 mom. gör det möjligt t.ex. 
för Steiner-skolan att utarbeta en gemensam 
läroplan både för den grundläggande utbild
ningen och för gymnasieutbildningen. Till
ståndet kan beviljas i samband med att till
ståndet att ordna utbildning beviljas. 

Med stöd av 41 § l mom. kan de nuvaran
de läroplanerna följas tills utbildningsanord
naren godkänner en läroplan enligt denna 
lag. Det har inte heller ställts någon tids
gräns för när en läroplan för undervisning på 
samiska skall tas i bruk. 

12 §. Utbildningsfonn. I paragrafen be
stäms i vilka former gymnasieutbildningen 
kan ordnas. Utbildningsanordnaren beslutar 
om utbildningsformerna, om inte något an
nat följer av tillståndet att ordna utbildning. 

I 2 mom. inskrivs en bestämmelse om 
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möjligheten att tentera gymnasiets lärokurs 
eller av en del av den genom särskilda prov. 
Proven motsvarar den särskilda examen som 
för närvarande nämns i 23 § 3 mom. gym
nasielagen. Alla utbildningsanordnare enligt 
denna lag har rätt att ordna examen. För ex
amen kan avgifter uppbäras enligt 28 och 
36 §. 

13 §. Särskilda undervisningsarrangemang. 
I paragrafen bestäms om möjligheten att 
ordna studierna för en enskild elev på ett 
sätt som delvis avviker från lagen. Paragra
fen motsvarar 18 § lagen om grundläggande 
utbildning. För närvarande ingår en motsva
rande bestämmelse i 18 § 4 mom. gyronasie
lagen och i 13 § 4 mom. lagen om vuxeng
ymnasier. Innan ett beslut som innebär att 
en studerande befrias från ett ämne som 
skall avläggas som obliptoriskt i studentex
amen fattas, skall det pa samma sätt som för 
närvarande utredas att studeranden får mot
svarande befrielse också i studentexamen. 
A v sikten är att bestämmelser om detta skall 
utfärdas genom förordning. 

14 §. Undervisningens offentlighet. I para
grafen bestäms om undervisningens offent
lighet. Paragrafen motsvarar 19 § lagen om 
grundläggande utbildning. 

15 §. Försök. I paragrafen bestäms om 
försöksverksamhet. Paragrafen motsvarar 
20 § lagen om grundläggande utbildning. 
Lagen befattar sig inte med de pågående 
försöken med utbildning på ungdomsstadiet, 
utan i fråga om dem gäller vad som bestäms 
i lagen om försök med utbildning på ung
domsstadiet och med yrkeshögskolor. 

4 kap. Utvärdering och studentexamen 

16 §. Utvärdering av utbildningen. I para
grafen bestäms om utvärdering av utbild
ningen. Paragrafen motsvarar 21 § lagen om 
grundläggande utbildning. Gymnasieutbild
ningen utvärderas särskilt på basis av hur 
studerandena placerar sig i fortsatt utbild
ning. Om gymnasiets slutexamen som ord
nas i form av studentexamen bestäms i 
18 §. 

17 §.Bedömning av de studerande. I para
grafen bestäms om bedömning av de stude
rande. Paragrafen motsvarar 22 § lagen om 
grundläggande utbildning. A v sikten är att 
närmare bestämmelser om bedömningen av 
de studerande vid gymnasierna skall ingå i 
den gyronasieförordning som skall utfärdas 
med stöd av denna lag. Dessutom kan be-

stämmeJser om bedömningen av de stude
rande införas i den läroplan som godkänns 
av utbildningsanordnaren. 

18 §. studentexamen. studentexamens 
ställning som slutexamen för gymnasiet och 
som riksomfattande sätt för utvärdering av 
utbildningen kvarstår oförändrad. Med stöd 
av 40 § 3 mom. skall den gällande studen
texamensförordningen, som har utfärdats 
med stöd av den nuvarande gyronasielagen 
och trätt i kraft vid ingången av 1996, allt
jämt förbli i kraft. 

Enligt det föreslagna 2 mom. skall bestäm
melser om rätten för andra än studerandena 
att delta i examen utfärdas genom förordn
ing. Bestämmelserna ingår i den ovan nämn
da gymnasieförordningen. 

Om avgifter som uppbärs för studentexa
men bestäms i 36 §. 

5 kap. studerandens rättigheter och 
skyldigheter 

19 §. Ansökan om inträde. I paragrafen 
bestäms om rätten för dem som vill börja i 
ett gymnasium att fritt söka inträde till det 
gymnasium han önskar. Paragrafen motsva
rar gällande rätt. Avsikten är att en motsva
rande bestämmelse skall tas in i de föreslag
na lagarna om yrkesutbildning och om yr
kesinriktad vuxenutbildning. Emedan lagen 
inte innehåller bestämmelser om arbetstider
na vid gymnasier kan studeranden antas till 
utbildningen fritt på olika tider. 

Om gemensam elevintagning bestäms i 
förordningen om systemet för gemensam 
elevansökan till yrkesläroanstalterna och 
gymnasierna (807/1997). För närvarande 
omfattar systemet med gemensam elevansö
kan den gymnasieutbildning som avses i 
gyronasielagen och den utbildning som avses 
i lagen om yrkesläroanstalter och som leder 
till yrkesinriktad grundexamen. Vuxenutbild
ningen omfattas inte av systemet med ge
mensam elevansökan. Dessutom kan under
visningsministeriet på framställning av en 
läroanstalt besluta att intagningen av stude
rande till läroanstalten inte skall ske med 
hjälp av gemensam elevansökan. Enligt 2 
mom. är avsikten att ansökan till gym
nasierna även framgent skall ske huvudsak
ligen på samma sätt som för närvarande. 
A v sikten är det i förordningen om systemet 
för gemensam elevansökan skall göras de 
ändringar som den nya lagstiftningen förut
sätter. 
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20 §. Grunderna för antagning av stude
rande. I paragrafen bestäms om antagning av 
studerande till gymnasieutbildning. Kraven i 
fråga om den utbildnin& som gymnasieut
bildningen baserar sig pa är fullgjord grund
läggande utbildning eller motsvarande tidi
gare lärokurs, dvs. grundskola eller folksko
la. Utbildningsanordnaren kan till gymnasi
eutbildningen anta också en person som inte 
har slutfört någon av de nämnda lärokurser
na men som annars kan anses ha förutsätt
ningar att klara av gymnasiestudierna. Ut
bildningsanordnaren far besluta om de övri
ga principerna för val av elever. Undervis
ningsministeriet bestämmer vid behov om de 
föreskrifter som skall utfärdas om grunderna 
för antagning av studerande. Det skall såle
des inte vara nödvändigt att använda medel
talet av de obligatoriska ämnena och vissa 
valfria ämnen som antagningskriterium, 
vilket för närvarande är fallet när samma 
utbildningsanordnares gymnasieplatser skall 
fyllas. T.ex. utbildningsanordnare som har 
specialiserat sig på undervisning av vissa 
ämnen kan vid valet av studerande direkt 
med stöd av denna paragraf lägga tyngd
punkten vid studerandenas kunskaper och 
färdigheter i dessa ämnen. Också inträdes
förhör och lämplighetstest kan användas. 
Vid bedömning av om jämlikhet iakttas i 
förfarandet vid valet skall den jämlik
hetsprincip som föreskrivs i regeringsformen 
beaktas. 

Med stöd av 3 mom. är det möjligt att till 
gymnasieutbildningen anta studerande som i 
stället för att avlägga hela lärokursen för 
gymnasiet ämnar fullgöra lärokursen i endast 
ett eller några ämnen. För närvarande kan 
dylika s.k. ämnesstuderande tas in endast i 
vuxengymnasier. Med stöd av 28 § kan av
gifter för undervisningen uppbäras hos äm
nesstuderandena och de har inte rätt till av
giftsfri måltid. 

21 §. Rätt till en trygg studiemiljö. Den 
bestämmelse om trygg studiemiljö som ingår 
i paragrafen motsvarar 29 § lagen om grund
läggande utbildning. Vid bedömning av om 
studiemiljön är trygg skall hänsyn tas till 
åldern hos de studerande som deltar i gym
nasieutbildningen och det sätt på vilket ut
bildningen ordnas. 

22 §. Rätt till underoisning. I paragrafen 
bestäms om de studerandes rätt att få under
visning och handledning som ansluter sig till 
studierna. Utbildningsanordnaren skall på 
förhand underrätta dem som söker sig till 

utbildningen bl.a. om huruvida undervis
ningen ordnas som närundervisning, distans
undervisning eller som flerformsundervis
ning samt i huvuddrag om omfattningen av 
det ämnesutbud som tillhandahålls. Utbild
ningsanordnaren skall iaktta det sätt att ord
na utbildningen som han anmält på förhand 
och sträva efter att så långt som möjligt rätta 
sig efter de val som studerandena har gjort. 

23 §. Tillgodoräknande av studier. I para
grafen bestäms det om tillgodoräknande av 
studier som har slutförts annanstans. Beslut 
om huruvida studierna skall räknas till godo 
fattas av det organ eller den tjänsteman eller 
befattningshavare som har bestämts i en in
struktion som har godkänts av utbildnings
anordnaren. 

Syftet med förfarandet med att räkna till 
godo studier är att undvika överlappande 
studier och således att göra utbildningen ef
fektivare. Syftet är också att genom detta 
främja studerandenas möjligheter att i större 
omfattning än för närvarande vid behov väl
ja ämnen utanför det egna gymnasiet. Till 
denna del ansluter sig paragrafen till det 
samarbete mellan olika utbildningsanordnare 
som bestäms i 5 § och den skyldighet som i 
11 § 2 mom. åläggs utbildningsanordnaren 
att utarbeta läroplaner som ger olika valmöj
ligheter. 

Enligt paragrafen har en studerande rätt att 
räkna sig till godo studier som har slutförts 
annanstans, om dessa studier till sin målsätt
ning och sitt centrala innehåll motsvarar lä
roplanen för det gymnasium där den stude
rande begär att få studierna räknade till go
do. I utbildningsanordnarens beslut som gäl
ler tillgodoräknande av studier får studeran
den söka ändring hos länsstyrelsen enligt 
34 §. 

24 §. Studietid. Den maximala studietiden 
är samma som den för närvarande är i de 
årskurslösa gymnasierna. Någon minimitid 
för studierna bestäms inte. Med tanke på 
bl.a. de kostnader som utbildningen förorsa
kar staten och kommunerna samt i syfte att 
begränsa utgifterna för studiestöd är det nöd
vändigt att fastställa en maximitid för studi
erna. Tiden kan förlängas t.ex. på grund av 
långvarig sjukdom eller studier utomlands. 

I 2 mom. ingår bestämmelser om när en 
studerande anses ha avgått. Dessa bestäm
melser motsvarar de gällande. 

25 §. Studerandens skyldigheter. Enligt l 
mom. är utgångspunkten att studerandena 
skall delta i undervisningen. Det sätt på vil-
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ket deltagandet sker varierar beroende på 
utbildningsform. 

Den i 2 mom. föreskrivna skyldigheten att 
utföra uppgifter sammanhänger med skyldig
heten att delta i undervisningen. Ett korrekt 
uppträdande omfattar också den för närva
rande särskilt föreskrivna skyldigheten att 
hantera skolans egendom med omsorg. 

26 §. Disciplin. I paragrafen bestäms om 
disciplinär bestraffning av elever. straffen är 
samma som i den nuvarande gymnasietagen 
och lagen om vuxengymnasier. A v sikten är 
att bestämmelser om förfarandet i anslutning 
till påförande av straffen, t.ex. om hörande 
av studeranden, motivering och anteckning 
av beslutet, skall utfärdas i den gymnasieför
ordning som skall ges med stöd av lagen. 

27 §. Hörande av studerande. Paragrafen 
är ny i förhållande till den gällande gymna
sielagstiftningen. Enligt förslaget skall stu
derandena ges möjlighet att delta i utveck
laodet av utbildningen och studerandena 
skall höras innan beslut som gäller dem eller 
som på annat sätt väsentligt inverkar på stu
derandenas ställning fattas. Dylika beslut är 
bl.a. beslut om godkännande eller ändring av 
läroplanen samt beslut om arbetstiderna. 

Enligt 31 § utövar elevkåren studerandenas 
yttranderätt som avses i denna paragraf. stu
derandenas deltagande i utvecklaodet av stu
dierna kan främjas också så att representan
ter för studerandena väljs in som medlem
mar i en direktion som utbildningsanordna
ren tillsätter eller att de studerande på annat 
sätt ges möjlighet att delta i direktionens 
arbete. 

28 §. studiesociala fönnåner. De avgifts
fria studiesociala förmånerna förblir i huvud
sak oförändrade. Också omfattningen av 
möjligheten att uppbära avgifter förblir oför
ändrad. Tillstånd att uppbära avgifter skall 
dock meddelas av undervisningsministeriet 
och inte av utbildningsstyrelsen. Undervis
ningsministeriet beslutar med stöd av 36 § 
om grunderna för avgifterna. 

Rätten till avgiftsfri måltid skall, med av
vikelse från vad som gäller för närvarande, 
inte bestämmas utgående från läroanstaltens 
art utan enligt huruvida studeranden bedriver 
gymnasiestudier på heltid eller på annat sätt. 
För närvarande har studerande vid vux
engymnasier inte rätt till avgiftsfri måltid. 
Det är motiverat att måltidsförmånen ut
sträcks till att gälla alla som studerar på hel
tid, emedan den omständigheten att de sätt 
på vilka utbildningen ordnas blir mångsidi-
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gare leder till att en gränsdragning mellan 
olika grupper av studerande i sin tur lätt le
der till att förmånerna beviljas på inkonse
kventa grunder. Avsikten är att definitionen 
av vad som anses som helstidsstudier skall 
tas in i den förordning som skall utfärdas 
med stöd av denna bestämmelse. Enligt 3 § 
l mom. förordningen om studiestöd 
(260/1994) betraktas studier i form av dags
tudier vid gymnasier och folkhögskolor som 
heltidsstudier. Annan utbildning betraktas 
som heltidsstudier, om folkpensionsanstalten 
efter att ha hört läroanstalten uppskattar att 
den arbetsmängd som studierna kräver upp
går till minst 25 veckotimmar eller i genom
snitt till minst tre studieveckor per stödmå
nad. Avsikten är att det i lagstiftningen om 
studiestöd skall göras de ändringar som för
anleds av de lagar som ingår i denna propo
sition. 

En studerande har rätt till avgiftsfri måltid 
de arbetsdagar då läroplanen, eller en arbets
plan som grundar sig på läroplanen och som 
utbildningsanordnaren har godkänt, kräver 
att studeranden är närvarande på utbildnings
platsen. Vid klassundervisning skall målti
derna således vara avgiftsfria på samma sätt 
som för närvarande. Om utbildningen omfat
tar distansundervisningsperioder och studier 
som i anslutning till dem utförs hemma, är 
utbildningsanordnaren inte skyldig att under 
dylika perioder ordna avgiftsfria måltider 
eller på annat sätt understöda måltiderna. I 
läroanstalter som verkar i form av internat, 
vilket enligt den nuvarande lagstiftningen är 
fallet i fråga om folkhögskolorna, har stude
randen dessutom rätt till flera än en måltid 
per dag. 

Med stöd av 3 mom. bibehåller de stude
rande som fullgör hela lärokursen för gym
nasiet rätten till avgiftsfritt boende som stu
diesocial förmån. Enligt bestämmelsen skall 
inkvarteringsstället vara ett elevhem som 
utbildningsanordnaren har anvisat. För när
varande har studerande på folkhögskolornas 
gymnasielinje och elever som är inkvartera
de i grundskolans elevhem rätt till avgifts
fritt boende. Enligt lagförslaget kan också 
något annat logi komma i fråga. 

29 §. Ovrigafönnåner. Om studerandenas 
rätt till stöd för kostnader för skolresorna 
bestäms i lagen om stöd för skolresor för 
studerande i gymnasier och yrkesläroanstal
ter. Om studiestöd bestäms däremot i lagen 
om studiestöd. 

Paragrafens 2 mom. understryker utbild-
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Dingsanordnarens totalansvar för att ordna 
utbildningen för handikappade studerande 
och studerande som av andra skäl är i behov 
av särskilt stöd. Om de förmåner som avses 
i paragrafen bestäms bl.a. i lagen om service 
och stöd på grund av handikapp (380/1987). 
Den som ordnar gymnasieutbildning skall 
vid behov anvisa en studerande att ansöka 
om sådana biträdestjänster och andra stöd
tjänster som avses i bestämmelsen. 

6 kap. Särskilda bestämmelser 

30 §. Personal. I paragrafen bestäms om 
personalens antal samt om behörighetsvillkor 
och dispens. Paragrafen motsvarar i huvud
drag 37 § lagen om grundläggande utbild
ning. Utbildningsanordnaren beslutar om be
nämningen på rektorns och lärarnas tjänster 
eller uppgifter. Om behörighetsvillkoren för 
rektorer och lärare bestäms i den förordning 
som skall utfärdas om behörighetsvillkoren 
för personal inom undervisningsverksam
heten. 

De personer som bistår handikappade stu
derande och andra studerande som behöver 
särskilt stöd skall dock, med avvikelse från 
vad som är fallet inom den grundläggande 
utbildningen, verka som tjänstemän och be
fattningshavare samt arbetstagare enligt de 
bestämmelser som gäller för ifrågavarande 
stödtjänst 

31 §. Elevkår. I paragrafen bestäms om 
elevkåren och dess uppgifter. De studerande 
som deltar i gymnasieutbildningen hör till 
elevkåren direkt med stöd av denna bestäm
melse. Utbildningsanordnaren beslutar om 
organiseringen av elevkårsverksamheten, 
bl.a. om huruvida elevkåren är gemensam 
för den ifrågavarande läroanstalten och nå
gon annan eller flera andra läroanstalter eller 
verksamhetsenheter. 

Elevkåren beslutar själv om sina verksam
hetsformer och på vilka sätt den skall verka. 

32 §. Tystnadsplikt. I paragrafen bestäms 
om tystnadsplikt och om undantag från tyst
nadsplikten. Paragrafen motsvarar 40 § la
gen om grundläggande utbildning. 

33 §. Rätt att få uppgifter. I Paragrafen 
bestäms om utbildningsanordnarens rätt att 
få uppgifter och skyldighet att ge uppgifter. 
Paragrafen motsvarar 41 § lagen om grund
läggande .J.Itbildning. 

34 §. Andringssökande. I paragrafen be
stäms om sökande av ändring i ett beslut 

som utbildningsanordnaren har fattat beträf
fande en namngiven studerandes rättigheter 
eller skyldigheter. Paragrafen motsvarar i 
huvudsak 42 § lagen om grundläggande ut
bildning. Inom gymnasieutbildningen kan till 
länsrätten anföras besvär också över beslut 
som gäller avhållande från studierna för den 
tid brottsrannsakan pågår. Också över beslut 
som gäller tillgodoräknande av studier som 
har avlagts annanstans kan besvär anföras 
hos länsstyrelsen. 

35 §. Finansiering. I fråga om finansie
ringen innehåller paragrafen en hänvisning 
till den föreslagna lagen om finansiering av 
undervisnings- och kulturverksamhet. I fi
nansieringslagen bestäms bl.a. om hur de 
priser per enhet som utgör grund för statsan
del bestäms, om beviljande och utbetalning 
av statsandel samt om beräkning och anmä
lan av antalet studerande. 

36 §. A v gifter som tas ut av de studeran
de. I paragrafen bestäms om de avgifter som 
uppbärs för gymnasieutbildningen. A v gifter 
uppbärs enligt paragrafens l mom. till staten 
för deltagande i studentexamen samt för del
tagande i examen som avses i 12 § 2 mom. 
och ordnas i en statlig läroanstalt. I para
grafens 2 mom. avses de avgifter om vilka 
bestäms i 28 § 4 mom. och 36 §. Undervis
ningsministeriet bestämmer om avgifternas 
storlek i enlighet med lagen om grunderna 
för avgifter till staten (15011992). 

37 §. Dröjsmålsränta och indrivning av 
avgifter. Paragrafen motsvarar 44 § lagen 
om grundläggande utbildning. 

38 §. Annan verksamhet i samband med 
gymnasieutbildningen. Bl.a. elevklubbsverk
samhet och skolbiblioteksverksamhet utgör 
sådan annan verksamhet som avses i denna 
paragraf. Verksamheten skall motsvarar de 
mål som uppställs i 2 §. Det är frivilligt för 
de studerande att delta i verksamheten. Ut
bildningsanordnaren bestämmer närmare om 
verksamhetens innehåll och det sätt på vilket 
den ordnas. Kostnaderna för verksamheten 
kan enligt den för slagna lagen om finansie
ring av undervisnings- och kulturverksamhet 
räknas som utgifter för utbildningsverksam
het. Paragrafen gäller inte avgiftsbelagd 
verksamhet som utbildningsanordnarna even
tuellt bedriver. 

39 §. Nännare bestämmelser. Paragrafen 
innehåller ett normalt bemyndigande att ge
nom förordning utfärda närmare bestäm
melser om verkställigheten av lagen. 
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7 kap. Ikraftträdelse och 
övergångsbestämmelser 

40 §. Ikrqftträdande. I l mom. finns be
stämmelser om lagens ikraftträdande och i 2 
mom. om de bestämmelser som skall upp
hävas med stöd av lagen. Med stöd av 3 
mom. förblir den nuvarande studentexa
mensförordningen i kraft trots att gymnasie
lagen upphävs. 

41 §. Tillämpning av föreskrifter och be
slut som meddelats med stöd av de upphäv
da bestämmelserna. Enligt l mom. skall så
dana beslut om timfördelningen och grun
derna för läroplanen och beslut om läropla
ner som har fattas med stöd av gymnasiela
gen och lagen om vuxengymnasier iakttas 
tills nya beslut utfärdas med stöd av denna 
lag. 

Enligt 2 mom. skall de direktioner för 
gymnasier och vuxengymnasier samt för 
andra läroanstalter som omfattas av den 
föreslagna lagen och som är verksamma när 
lagen träder i kraft fortsätta till utgången av 
sin mandatperiod, om inte utbildningsanord
naren för~. det beslutar något annat. 

42 §. Overgångsbestämmelse som gäller 
tillstånd att ordna utbildning. Med stöd av 
paragrafen fortsätter huvudmännen för de 
läroanstalter som för närvarande ordnar 
gymnasieutbildning att verka som utbild
ningsanordnare enligt denna lag, utan sär
skilda åtgärder. Huvudmännen för folkhög
skoloma fortsätter som anordnare av gym
nasieutbildning med stöd av ikraftträdelse
bestämmelsen i den föreslagna lagen om fritt 
bildningsarbete. 

Paragrafens 2 mom. innehåller ett bemyn
digande för undervisningsministeriet att för
nya de nuvarande skolomas tillstånd så att 
de blir tillstånd att ordna utbildning enligt 
den föreslagna lagen. Till de beslut som för
nyas kan fogas villkor enligt 4 § 2 mom. 
och 11 § ... 

43 §. Overgångsbestämmelse som gäller 
personalen. Enligt denna paragraf fortsätter 
de lärare och den övriga personalen i läro
anstalter som är i tjänst när denna lag träder 
i kraft i sina tidigare tjänster och uppgifter 
utan särskilda åtgärder. 

Med stöd av 2 mom. förblir vissa förmå
ner som har beviljats med stöd av de lagar 
som upphävs i kraft. En särskild proposition 
om revidering av pensionssystemet för rek
torer och J.ärare skall avlåtas till riksdagen. 

44 §. Overgångsbestämmelse som gäller 

vuxenstuderande. Enligt den nuvarande lag
stiftningen om vuxengymnasier har alla stu
derande vid vuxengymnasier och på gymna
siets vuxenlinje rätt att oberoende av ålder 
och religionssamfund välja om de skall stu
dera religion eller livsaskådningskunskap. 
Dessutom är konst- och färdighetsämnena 
frivilliga ämnen i vuxengymnasierna och på 
gymnasiernas vuxenlinjer. Enligt 7 § 2 
mom. binds frivilligheten i fråga om konst
och färdighetsämnena och enligt 9 § 5 mom. 
valfriheten i fråga om religion och liv
såskådningskunskap vid frågan om huruvida 
personen i fråga har inlett sina gymnasiestu
dier efter att han har fyllt 18 år. För att rät
tigheterna och skyldigheterna för dem som 
för närvarande studerar vid vuxengymnasier 
och på gymnasiernas vuxenlinjer inte skall 
ändras mitt under studierna, skall det i para
grafen tas in en bestämmelse om att 7 § 2 
mom. och 9 § 5 mom. skall tillämpas på 
nya elever som tas in efter att denna lag har 
trätt i kraft. 

1.3 Lag om ymesutbildning 

I denna lag bestäms på ett heltäckande sätt 
om grundläggande yrkesutbildning för ung
domar och vuxna samt om examina inom 
denna utbildning. I fråga om annan yrkesut
bildning för vuxna gäller vad som bestäms i 
den föreslagna lagen om yrkesinriktad vuxe
nutbildning. I sistnämnda lag hänvisas i flera 
fall till bestämmelserna i den föreslagna la
gen. 

Lagens tillämpningsområde omfattar alla 
de läroanstalter som nämns i l § i gällande 
lag om yrkesläroanstalter. De är för närva
rande yrkesundervisningsanstalter, läroan
stalter i hotell- och restaurangbranschen, 
handelsläroanstalter, läroanstalter för huslig 
ekonomi, läroanstalter för hemslöjd och 
konstindustri, läroanstalter inom lantbruks
branschen, sjöfartsläroanstalter, läroanstalter 
för skogsbruk och trähushållning, läroanstal
ter för det sociala området, läroanstalter för 
konst och mediekultur, tekniska läroanstal
ter, hälsovårdsläroanstalter, särskilda yr
kesläroanstalter samt specialyrkesläroanstal
ter, ifall grundläggande yrkesutbildning ord
nas vid dem. Om sameområdets utbildnings
central och om yrkespedagogisk lärarutbild
ning bestäms särskilt. Vidare gäller lagen 
även grundläggande yrkesutbildning som 
ordnas i form av läroavtalsutbildning. 

Lagen ersätter tillsammans med lagen om 
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yrkesinriktad vuxenutbildning de fem gällan
de lagarna om yrkesutbildning. Vidare till
lämpas lagen pa sådan grundläggande yr
kesutbildning som nu ges vid musikläroan
stalter, folkhögskolor och idrottsutbildnings
centrer med statsandeL 

Lagen motsvarar till sin struktur lagen om 
grundläggande utbildning och gymnasiela
gen, dvs. regleringen gäller inte de läroan
stalter som ordnar utbildning utan tonvikten 
har lagts vid målen för utbildningen och 
dess centrala innehåll samt vid studerande
nas rättigheter och skyldigheter. 

På förvaltningen av yrkesutbildningen til
lämpas kommunallagen och kommunala in
struktioner som utfärdats med stöd av den 
samt i fråga om utbildning som ordnas av 
staten och privata lagen om förvaltning av 
utbildning som ordnas av staten och privata, 
som ingår i denna proposition. I ett ärende 
som enligt den föreslagna lagen skall avgör
as av utbildningsanordnaren utövas beslutan
derätten av det organ eller den tjänsteinneha
vare eller befattningshavare som nämns i en 
instruktion som godkänts av utbildningsa
nordnaren. På rektor, lärare och den övriga 
personalen tillämpas beroende på typ av an
ställning bestämmelserna i kommunallagen, 
lagen om kommunala tjänsteinnehavares an
ställningstrygghet och kommunens tjänstes
tadga, lagen om arbetsavtal eller statstjänste
mannalagen. Om behörighetsvillkor för rek
tor och lärare bestäms dock i den förordning 
som skall ges om behörighetsvillkoren för 
personal inom undervisningsverksamheten. 
Om finansiering som beviljas för yrkesut
bildning enligt denna lag bestäms i lagen om 
finansiering av undervisnings- och kultur
verksamhet. 

I lagen bestäms kapitelvis om lagens till
lämpningsområde och mål, ordnande av ut
bildning, undervisning, utvärdering, stude
randens rättigheter och skyldigheter samt 
särskilda frågor. Lagen gäller i likhet med 
lagen om grundläggande utbildning och 
gyronasielagen enligt samma grunder yrkes
utbildning som ordnas av staten, kommuner
na samt privata sammanslutningar och stif
telser. Lagen gör det möjligt att ordna ut
bildning i olika former som närundervisning, 
distansundervisning och de tillämpade for
merna flerformsundervisning, läroavtalsut
bildning eller annars på en arbetsplats i an
slutning till de praktiska arbetsuppgifterna. 
Jämfört med nuläget innehåller lagen fler 
bestämmelser om samarbete mellan utbild-

ningsanordnare. I samband med yrkesutbild
ning kan man alltjämt ordna avgiftsbelagd 
serviceverksamhet samt annan verksamhet 
som är nära förknippad med undervisningen, 
t.ex. elevklubbar. 

Benämningen studerande används i lagen 
om alla som deltar i yrkesutbildning obero
ende av ålder. studerande som inte är myn
diga har enligt denna lag yttrande- och be
slutanderätt i frågor som gäller de egna stu
dierna. 

I lagen definieras inte längre olika läroan
staltsformer utan lagen och förordningen 
som ges med stöd av den gäller enligt lika 
grunder alla utbildningsområden och utbild
nin~sformer. I den utbildningsuppgift som 
ingar i tillståndet att ordna utbildning ingår 
bestämmelser om inom vilket område till
ståndstagaren får ordna utbildning. Om ut
bildningsområdena bestäms genom förord
ning. I finansieringsbestämmelserna beaktas 
utbildning till olika kostnader. 

l kap. Tillämpningsområde och mål 

l §. Tillämpningsområde. Lagen reglerar 
yrkesinriktad utbildning som hänförs till ut
bildning på andra stadiet i vårt utbildnings
system och omfattar studier vid yrkesläroan
stalter, andra läroanstalter och studier som 
genomförs i form av läroavtalsutbildning. 
Resten av utbildningen på andra stadiet ut
görs av allmänbildande undervisning, om 
vilken bestäms i gymnasielagen. 

Lagen innehåller bestämmelser om grund
läggande yrkesutbildning enligt lika grunder 
för ungdomar och vuxna samt om examina 
inom denna utbildning. Utbildningsanordnar
na kan inom ramen för lagstiftningen dock 
vid behov alltjämt ordna undervisning i 
form av särskilda tillämpningar för ungdo
mar och för vuxna. Lagen definierar inte hur 
gammal en studerande skall vara för att be
traktas som vuxenstuderande utan frågan 
omfattas i egenskap av fråga som ansluter 
sig till elevantagningen och sättet att ordna 
utbildning av utbildningsanordnarens beslu
tanderätt. Med avvikelse från det ovan kon
staterade tillämpas vissa bestämmelser i en
lighet med sitt innehåll dock endast på stu
derande som inlett sina studier sedan de fyllt 
18 år. 

Om fristående examina som kan avläggas 
oberoende av hur yrkesskickligheten förvär
vats bestäms i lagen om yrkesinriktad 
vuxenutbildning. I denna lag bestäms om 
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grundläggande yrkesutbildning för vuxna 
och ungdomar. I lagen om yrkesinriktad 
vuxenutbildning bestäms om annan yrkesut
bildning för vuxna än grundläggande yrke
sutbildning. I nämnda lag bestäms även om 
utbildning som förbereder för fristående ex
amen och om annan yrkesinriktad tilläggsut
bildning än sådan som förbereder för fristå
ende examen. 

Lagens tillämpningsområde omfattar i en
lighet med 3 § också undervisning och 
handledning i tränings- och rehabiliterings
syfte som ordnas i samband med specialun
dervisningen. Likaså omfattar lagens till
lämpningsområde annan verksamhet som 
ordnas för studerandena i nära anknytning 
till undervisningen, t.ex. klubbverksamhet 
Den nuvarande undervisningen i huslig eko
nomi kan också ordnas enligt nämnda 3 §. 

Om studier vid yrkeshögskolor och univer
sitet bestäms i lagen om yrkeshögskolestudi
er och i den föreslagna universitetslagen . 

2 §. Utbildningens syfte. Paragrafen inne
håller det allmänna syftet med yrkesutbild
ning. Utbildningsmålen som på individnivå 
uppställts för studerandena regleras i 5 §. 
Det allmänna syftet med yrkesutbildning är 
att höja befolkningens yrkeskunnande, ut
veckla arbetslivet och främja sysselsättning
en samt stödja livslångt lärande. I enlighet 
med det allmänna syftet med yrkesutbildning 
är det yrkesutbildningens uppgift att delta i 
utvecklandet av arbetslivet i utvecklingspro
jekt som baserar sig på samarbete, stöda 
produktutveckling, företagsverksamhet och 
bildandet av nätverk. En smidigare samver
kan mellan utbildning och arbetsliv behövs 
för att 1,1ivån på yrkeskunnandet skall kunna 
höjas. A andra sidan bör utbildning och ar
bete alternera smidigare än för närvarande i 
en människas liv för att de skall understöda 
Ii vs långt lärande. 

3 §. Yrkesutbildning. Med grundläggande 
yrkesutbildning avses enligt l mom. utbild
ning som leder till en yrkesinriktad examen. 
I grundläggande yrkesutbildning avlägger 
studeranden yrkesexamen genom att på god
känt sätt delta i utbildningen. 

Med annan verksamhet som nära anknyter 
till undervisningen avses i 2 mom. t.ex. 
skolbibliotek och klubbar för studerandena. 
Dessutom bestäms i momentet om undervis
ning och handledning som i tränings- och 
rehabiliteringssyfte ordnas för handikappade 
studerande i samband med grundläggande 
yrkesutbildning. Sådan utbildning som för-

bereder för grundläggande yrkesutbildning 
och skapar språkliga och kulturella förutsätt
ningar för studerandena att delta i utbild
ningen kan enligt momentet ordnas för in
vandrare. Om sådan utbildning, t.ex. om 
dess omfattning, bestäms genom förordning. 

Med stöd av 3 mom. kan de nuvarande 
hushållsskoloma fortsätta sin verksamhet. 

4 §. Yrkesinriktade examina. I paragrafen 
bestäms om yrkesinriktade examina. Exami
na som avläggs i form av grundläggande 
yrkesutbildning är yrkesinriktade grundexa
mina och examina på institutnivå. Enligt 
planen för utveckling av utbildningen och av 
forskningen vid högskoloma är det mening
en att examina på institutnivå skall slopas. 
När examina på institutnivå har slopats, kan 
omnämnandet av dem strykas i bestämmel
sen. Om fristående examina som kan avläg
gas oberoende av hur yrkesskickligheten 
förvärvats bestäms i lagen om yrkesinriktad 
vuxenutbildning. 

I paragrafens 3 mom. bestäms om den be
hörighet för fortsatta studier vid universitet 
och högskolor som en examen inom yr
kesutbildningen medför. Om behörighet för 
fortsatta studier beslutar universitetet eller 
yrkeshögskolan i fråga på basis av den stu
derandes studieprogram. Universitetet eller 
yrkeshögskolan fattar sitt beslut genom att 
bedöma det studieprogram som den stude
rande genomfört inom yrkesutbildningen och 
eventuella andra kompletterande studier som 
den studerande slutfört jämfört med de stu
dier som den sökande ansöker om inträde 
till vid universitetet eller yrkeshögskolan. 
Avsikten är dock, enligt nuvarande praxis, 
att en examen avlagd inom yrkesutbildning 
på andra stadiet alltid medför behörighet för 
fortsatta studier när det gäller yrkeshögsko
lestudier inom motsvarande bransch. 

5 §. Utbildningens mål. I paragrafen be
stäms om individuella mål för studerandena 
i yrkesutbildning. Målen för yrkesutbildning 
motsvarar i huvuddrag gällande mål för yr
kesutbildning men definieras kortare än tidi
gare. Målen definieras mera detaljerat i ett 
beslut som statsrådet utfärdar med stöd av 
13 §, i beslut som undervisningsministeriet 
med stöd av 12 § utfärdar om examina och 
deras omfattning, utbildningsstyrelsens riks
omfattande grunder för läroplan som den ger 
ut med stöd av 13 § samt i de läroplaner 
som utbildningsanordnarna godkänner med 
stöd av 14 §. 

Bestämmelsen i l mom. innehåller målet 
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för grundläggande yrkesutbildning. Utbild
ningens mål är att ge studerandena de kun
skaper och färdigheter som dessa behöver 
för att förvärva yrkesskicklighet samt för att 
utöva ett självständigt yrke. 

I 3 mom. förutsätts att lärare och annan 
personal vid en läroanstalt där icke myndiga 
ungdomar deltar i utbildningen vid behov 
även skall samarbeta med studerandens 
vårdnadshavare. Beslut om samarbetsformer
na och de praktiska arrangemangen fattas av 
utbildningsanordnama. 

6 §. Kontakter med arbetslivet. Arbetsli
vets behov bör särskilt beaktas inom all yr
kesutbildning. Utbildningsanordnarna beslu
tar hur samarbetet med företrädare för nä
ringslivet och det övriga arbetslivet skall 
ordnas i praktiken. Detta kan tex. ske ge
nom att näringslivs- och arbetslivspartema 
tas med i förvaltningsorgan och andra organ, 
utvecklandet av läroplanen och ordnandet av 
utbildning och arbetspraktik på en arbets
plats. Om läroavtalsutbildning och utbild
ning som annars ordnas på en arbetsplats 
bestäms i 15-18 §. 

7 §. SeJVice- och utvecklingsverksamhet. 
Bestämmelsen enligt vilken man vid behov 
kan ansluta service- och utvecklingsverk
samhet till utbildningen motsvarar gällande 
bestämmelser om yrkesutbildning. 

2 kap. Ordnande av utbildning 

8 §. Utbildningsanordnare. Yrkesutbild
ning kan ordnas av kommuner, samkommu
ner, staten samt privata sammanslutningar 
och stiftelser. Alla utbildningsanordnare be
höver tillstånd att ordna utbildning. En och 
samma utbildningsanordnare kan även ordna 
annan utbildning än sådan som avses i den
na lag. Tillstånd till att ordna utbildning be
viljas av undervisningsministeriet Tillstån
det gäller inte upprätthållandet av en viss 
läroanstalt utan i tillståndet bestäms en ut
bildningsuppgift för sökanden. Tillstånd kan 
utom för anorduandet av grundläggande yr
kesutbildning även beviljas för anorduandet 
av utbildning som förbereder för fristående 
examina och av yrkesinriktad tilläggsutbild
ning. Om anordnare av utbildning som för
bereder för fristående examina och av yr
kesinriktad tilläggsutbildning bestäms i 4 
och 5 § lagen om yrkesinriktad vuxenutbild
ning. 

Enligt 3 mom. kan yrkesutbildning anting
en ordnas vid en läroanstalt eller i form av 

läroavtalsutbildning. Utbildningsanordnaren 
beslutar om inrättandet av läroanstalter och 
om deras namn. I momentet nämns yrkeslä
roanstalter och specialyrkesläroanstalter som 
exempel på läroanstalter där utbildning ord
nas. Vid en och samma läroanstalt kan ock
så ordnas utbildning som hör till tillämp
ningsområdet för annan lagstiftning, tex. 
lagen om grundläggande utbildning och 
gymnasielagen. Enligt lagen om fritt bild
ningsarbete som ingår i denna proposition 
kan en kommun slå samman en läroanstalt 
som avses i lagen om fritt bildningsarbete, 
tex. ett medborgarinstitut eller en folkhög
skola, med en annan läroanstalt som kom
munen är huvudman för, tex. en yrkeslä
roanstalt Läroanstalternas namn kan bibe
hållas, tex. yrkesläroanstalt, specialyrkeslä
roanstalt eller så ges läroanstalten ett nytt 
namn. Oberoende av läroanstaltens namn 
tillämpas bestämmelserna i denna lag enligt 
lika grunder på yrkesutbildning. -

Enligt 51 § l mom. fortsätter alla huvud
män för läroanstalter som ordnar yrkesut
bildnin& när lagen träder i kraft utan sär
skilda atgärder att ordna sådan utbildning 
som avses i denna lag. Om folkhögskolors 
och idrottsutbildningscentrers rätt att fortsät
ta ordna yrkesutbildning bestäms i ikraftträ
delsebestämmelsema i lagen om fritt bild
ningsarbete. Undervisningsministeriet beslu
tar vid behov om att bestämmelserna i till
stånden skall ändras så att de överensstäm
mer med denna lag. 

Kommunernas skyldighet enligt över
gångsbestämmelsen i gällande lag om yr
kesläroanstalter att upprätthålla yr
kesläroanstalter skall slopas genom lagen. 

9 §. Tillstånd att ordna utbildning. Mo
ment l, 3 och 4 motsvarar 4 § l, l och 4 
mom. i gymnasielagen. Vid bedömningen 
av om utbildningen medför ekonomisk vinst 
för utbildningsanordnaren bör bl.a. utbild
ningsanordnarens verksamhet beaktas i sin 
helhet. Verksamheten kan till vissa delar 
även uppvisa ett överskott som utbildningsa
nordnaren t.ex. kan fondera. Det väsentliga 
med bestämmelsen är att utbildnin~sanord
naren inte delar ut dividend eller nagon an
nan motsvarande förmån till ägarna. Vid 
bedömningen av de yrkesmässiga förutsätt
ningarna bör bl.a. beaktas att lärarna skall 
uppfylla de behörighetsvillkor som i en för
ordning som skall ges om behörighetsvillko
ren för personal inom undervisningsverk
samheten bestäms för personer som medde-
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lar undervisning. Vid bedömningen av be
hovet av utbildning bör även beaktas utbu
det av annan utbildning på andra stadiet in
om yrkesutbildningen inom området. 

Definitionen av utbildningsuppgiften i 2 
mom. är i huvudsak likadan som definitio
nen i lagen om ändring av lagen om yrkeslä
roanstalter, som träder i kraft vid ingången 
av 1998. I momentet bestäms om saker som 
man vid behov kan bestämma i utbildnings
uppgiften samt om hur man går till väga för 
att ändra utbildningsuppgiften. I utbildnings
uppgiften bestäms allmänt hurdan utbildning 
tillståndstagaren får ordna inom ramen för 
det lagstadgade finansierin~ssystemet. Ut
bildningsuppgiften kan ocksa innehålla skyl
digheter för utbildningsanordnaren, som t.ex. 
skyldigheten att erbjuda ett visst slags ut
bildning som påkallas av ett riksomfattande 
eller regionalt utbildningsbehov. I bestäm
melserna om utbildningsuppgiften ges de 
allmänna ramarna och inom dem beslutar 
utbildningsanordnaren sedan hur utbildning
en skall ordnas. 

Undervisningsministeriet beslutar om ut
bildningsanordnarens utbildningsuppgift när 
ministeriet fattar beslut om att bevilja till
stånd att ordna utbildning eller senare när 
ministeriet antingen på ansökan av utbild
ningsanordnaren eller utan ansökan ändrar 
utbildningsuppgiften. Undervisningsminis
teriet kan utan ansökan ändra de bestämmel
ser som gäller utbildningsområdena, exami
na och antalet studerande samt också andra 
bestämmelser om utbildningsutbudet avse
värt skiljer sig från utbildningsbehoven. Ut
bildningsanordnaren skall dock höras innan 
beslutet fattas. 

Lagen innehåller jämfört med de utbild
ningsuppgifter som definieras våren 1997 ett 
tillägg i form av en bestämmelse om orter 
där utbildning kan ordnas. Med orter där 
utbildning kan ordnas avses orter som kan 
ha läroanstalter. Därmed avses inte alla orter 
där undervisning kan ordnas t.ex. som dis
tans- och flerformsundervisning eller tillfäl
ligt. Till denna del kan det bli nödvändigt 
att delvis ändra tillstånden att ordna utbild
ning. I definierade utbildningsuppgifter avser 
samkommunens utbildningsuppgift utan sär
skilt omnämnande samkommunens rätt att 
ordna utbildning i sina medlemskommuner. 

Utbildningsstadier som kan bestämmas 
som utbildningsuppgift är yrkesutbildning på 
andra stadiet och utbildning på institutnivå. 
Med stöd av 12 § denna lag bestäms om 

utbildningsområden genom förordning. A v
sikten är att yrkesutbildningen alltjämt skall 
delas in i sju utbildningsområden. Dessa är 
liksom nu naturbruk, teknik och kommuni
kation, handel och administration, turism-, 
kosthålls- och ekonomibranschen, hälsovård 
och det sociala området, kultur samt fritids
verksamhet och idrott. 

I utbildningsuppgiften bestäms om antalet 
studerande per utbildningsstadium och vid 
behov per utbildningsområde och examen. 
Bestämmelsen gör det möjligt att bestämma 
antalet studerande per år eller det genom
snittliga antalet studerande under en period 
som är längre än ett år. Enligt 16 § 3 mom. 
begränsas dock inte det antal studerande 
som antas till grundläggande yrkesutbildning 
som ordnas som läroavtalsutbildning. När 
utbildningsbehovet så kräver kan utbild
ningsuppgiften också innehålla bestämmelser 
som gäller en viss utbildning inom ett ut
bildningsområde. Utbildningsuppgiften kan 
även innehålla en skyldighet att erbjuda en 
viss utbildning. 

Utbildningsuppgifterna bestäms även för 
sådana utbildningsanordnare som för närva
rande ordnar grundläggande yrkesutbildning 
eller utbildning som förbereder för yrkesin
riktad grundexamen som avläggs i form av 
fristående examen t.ex. vid yrkesutbildnings
centrer för vuxna eller särskilda yrkesläroan
stalter. I utbildningsuppgiften bestäms då 
bl.a. utbildningsområde och antalet studeran
de. 

Med undervisningsspråk avses det språk 
på vilket undervisningen i huvudsak med
delas. Det undervisningsspråk som används 
vid läroanstalten skall användas både i den 
egentliga undervisningen och i övriga tjäns
ter som ansluter sig till undervisningen. En
ligt 11 § l mom. är läroanstaltens undervis
ningsspråk i yrkesutbildningen antingen fin
ska eller svenska. I en tvåspråkig läroanstalt 
är undervisningsspråket finska och svenska. 
Utbildningsanordnaren kan meddela under
visning också på andra språk. 

Bestämmelserna i utbildningsuppgiften kan 
antingen ges för viss tid eller tillsvidare. Det 
kan vara nödvändigt att ge bestämmelser för 
viss tid i synnerhet vid beslut om antalet 
studerande eller om utbildningsanordnarens 
rätt eller skyldighet att ordna utbildning in
om vissa områden. 

I 2 mom. avses med formen för utbild
ningen de olika sätt att ordna utbildning som 
räknas upp i 15 §. Tillståndet kan begränsas 
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så att det gäller endast en viss form av ut
bildning, t.ex. läroavtalsutbildning. I tillstån
det kan utbildningsanordnaren tilldelas en 
särskild utbildningsuppgift En särskild ut
bildningsuppgift kan t.ex. vara en särskild 
betoning av vissa yrkesinriktade studier, ut
bildning för handikappade eller undervisning 
på främmande språk. Det är inte meningen 
att tillståndet att ordna utbildning skall ges 
särskilt för utbildning som ordnas för ung
domar och särskilt för utbildning som ord
nas för vuxna utan på basis av tillståndet 
kan utbildning ordnas för studerande i alla 
åldrar enligt vad utbildningsanordnaren själv 
beslutar. Utbildningsuppgifterna kan också 
bestämmas så att utbildningsanordnaren an
visas ett totalantal studerande och en mini
mikvot för ungdomsutbildning. 

Moment 3, som gäller återkallande av till
stånd att ordna utbildning, motsvarar 7 § 4 
mom. lagen om grundläggande utbildning 
och 4 § 3 mom. gymnasielagen. 

Enligt 51 § l mom. fortsätter alla nuvaran
de huvudmän för läroanstalter utan särskilda 
åtgärder såsom utbildningsanordnare enligt 
denna lag. Tillstånd att upprätthålla en läro
anstalt som beviljats med stöd av lagar som 
upphävs genom denna lag ändras när lagen 
träder i kraft till tillstånd att ordna utbild
ning enligt denna paragraf. Tillstånden in
nehåller även en rättighet för utbildningsa
nordnare att ordna läroavtalsutbildning, om 
inget annat följer av undervisningsminis
teriets beslut. Folkhögskolornas och idrott
sutbildningscentrernas rätt att ordna grund
läggande yrkesutbildning kvarstår på basis 
av 27 § 2 mom. lagen om fritt bildningsar
bete. Musikläroanstalters rätt att ordna 
grundläggande yrkesutbildning garanteras 
genom ikraftträdelsebestämmelsema i 15 § 
lagen om grundläggande konstundervisning. 

10 §. Samarbete och anskaffning av ut
bildning. Bestämmelsen om samarbete mel
lan utbildningsanordnare och anskaffning av 
tjänster motsvarar 5 § gymnasielagen. Be
stämmelsen gör det bl.a. möjligt att skaffa 
den teoretiska delen av läroavtalsutbildning 
via den utbildningsanordnare som bäst kan 
ordna den. 

I l mom. ingår en allmän skyldighet för 
anordnare av yrkesutbildning att samarbeta 
med andra utbildningsanordnare i området. 
Bestämmelsen förutsätter samarbete både 
med andra som ordnar yrkesutbildning, 
gymnasieutbildning och annan utbildning, 
t.ex. universitet eller yrkeshögskolor eller 

läroanstalter som meddelar grundläggande 
utbildning. Omfattningen av det område som 
avses i paragrafen måste avgöras utgående 
från de lokala förhållandena, t.ex. läroanstal
temas läge och kommunikationerna. Om en 
yrkesläroanstalt ligger långt från de övriga 
läroanstalterna eller det av andra motsvaran
de orsaker inte finns naturliga förutsättningar 
för samarbete, kan samarbetet med de övriga 
utbildningsanordnarna givetvis bli ganska 
sporadiskt. 

Målet för bestämmelsen är i synnerhet att 
förbättra utbildningens kvalitet och mångsi
dighet samt öka studerandenas valmöjlig
heter inom ramen för deras examen och ut
formandet av individuella studieprogram. 
Samarbetet kan t.ex. omfatta ett gemensamt 
undervisningsutbud för studerande vid olika 
utbildningsanordnares läroanstalter eller an
vändningen av gemensamma lärare eller lo
kaler och utrustning. I 14 § 2 mom. bestäms 
om skyldigheten att utarbeta läroplan så att 
den ger studerandena valmöjligheter till in
dividuella studier, vid behov med anlitande 
också av undervisning som ges av andra 
utbildningsanordnare. studerandens rätt att 
räkna sig till godo i andra sammanhang slut
förda studier bestäms i 29 §. För dem som 
ordnar gymnasieutbildning bestäms motsva
rande samarbetsskyldighet i gymnasietagen 
och för utbildningsanordnare som avses i 
den lag som skall ges om yrkesinriktad vux
enutbildning bestäms skyldigheten i nämnda 
lag. Avtal om samarbets villkoren, bl. a. om 
kostnadsfördelningen, kan ingås mellan ut
bildningsanordnama. 

Moment 2 innehåller en bestämmelse om 
möjligheten att skaffa utbildningstjänster via 
andra utbildningsanordnare. Både andra som 
fått tillstånd att ordna utbildning och andra 
sammanslutningar och stiftelser som produ
cerar utbildningstjänster kan komma i fråga. 
Genom anskaffning av utbildningstjänster 
kompletteras den undervisning som medde
las av utbildningsanordnaren. Bestämmelsen 
tillåter inte att en utbildningsanordnare som 
beviljats tillstånd själv upphör att ordna ut
bildning. 

Om anskaffning av utbildning gäller vad 
som överenskoms mellan olika utbildningsa
nordnare eller mellan andra sammanslutning
ar eller stiftelser. En studerande kan i regel 
vara inskriven hos endast en utbildningsa
nordnare i taget. En utbildningsanordnare 
som fått tillstånd svarar för kvaliteten på den 
utbildning som han skaffar och för att ut-
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bildningen och andra tjänster ordnas i enlig
het med denna lag. Bestämmelser om for
merna för övervakningen av utbildningens 
kvalitet kan tas in i avtalet om anskaffning 
av utbildning. En utbildningsanordnare sva
rar i fråga om sina studerande för att de ad
ministrativa besluten fattas i enlighet med 
denna lagstiftning. Den tjänsteproducent via 
vilken utbildning anskaffas svarar endast för 
undervisningen och därtill anslutna direkta 
åtgärder, t.ex. bedömningen av studerandena. 
Resultaten av bedömningen tas dock med i 
det betyg som utbildningsanordnaren utfär
dar. 

3 kap. Undervisning 

11 §. Undervisningsspråk. I paragrafen 
bestäms om undervisningsspråket vid en 
läroanstalt i yrkesutbildningen. Undervis
ningsspråket vid en läroanstalt i yrkesutbild
ningen är antingen finska eller svenska. Un
dervisningsspråket i en tvåspråkig läroanstalt 
är finska och svenska. Undervisningsspråket 
skall användas både i den egentliga under
visningen och i övriga tjänster som ansluter 
sig till undervisningen och läroanstaltens 
funktioner. Nytt jämfört med den nuvarande 
situationen är att rommani och teckenspråk 
nämns som undervisningsspråk. Utbildnings
anordnaren beslutar om andra språk än fin
ska och svenska skall användas i undervis
ningen. Paragrafen motsvarar i huvuddrag 
l O § lagen om grundläggande utbildning och 
6 § gymnasielagen. Paragrafen innehåller 
dock ingen skyldighet för utbildningsanord
naren att ordna undervisning på samiska, 
rommani eller teckenspråk utan utbildnings
anordnaren beslutar om undervisning skall 
ordnas på dessa språk. 

Enligt 2 mom. får en studerande som kla
rar av att studera på flera av undervisnings
språken söka till utbildning som ordnas på 
det undervisningsspråk han väljer. 

I 3 mom. bestäms om inrättandet av en 
läroanstalt eller undervisningsgrupp där un
dervisning meddelas på främmande språk. 

12 §. Undervisningens omfattning och in
nehåll. Minimiomfattningen av examina som 
avläggs i form av grundläggande yrkesut
bildning bibehålls. Minimiomfattningen fast
slås inte längre särskilt för utbildning som 
grundar sig på grundläggande utbildning och 
lärokursen i gymnasiet. I en successiv ut
bildningsstruktur får studeranden räkna en 
del av sina gymnasiestudier till godo i yrke-
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sutbildning. Om utbildningsområden i yrke
sutbildningen bestäms genom förordning. 
Utbildningsområdena och utbildningsstadier
na räknas upp i samband med motiveringen 
till 9 §. Undervisningsministeriet beslutar 
om examina och deras omfattning. 

I 2 mom. tas in en bestämmelse om vilka 
studier en examen som avläggs i form av 
grundläggande yrkesutbildning innehåller. 
En examen som avläggs i form av grundläg
gande yrkesutbildning innehåller enligt be
stämmelsen följande: l) yrkesinriktade studi
er och inlärning i arbetet som stöder dem 2) 
studier som är nödvändiga för förvärvande 
och komplettering av yrkesskickligheten 
samt 3) elevhandledning. Målen för studier
na och det centrala innehållet i utbildningen 
bestäms närmare i grunderna för läroplan 
som utbildningsstyrelsen utfärdar med stöd 
av 13 § 2 mom. och i läroplaner som utbild
ningsanordnarna godkänner med stöd av 
14 § l mom. De studier som är nödvändiga 
för förvärvande och komplettering av yr
kesskickligheten som nämns i paragrafen 
behöver inte vara självständiga ämnen eller 
studier utan de kan även inkluderas i yrke
sinriktade studier. 

Utbildningsanordnaren kan på basis av 9 § 
2 mom. tilldelas en särskild utbildningsupp
gift Då kan utbildningsanordnaren avvika 
från bestämmelserna om studier i 2 mom. 
enligt vad som bestäms i beslutet. 

I paragrafen är studier i konst- och färdig
hetsämnen, t.ex. idrott och hälsokunskap, 
framdeles frivilliga beroende på i vilken ål
der studierna inleds. Konst- och färdig
hetsämnen skall även vara frivilliga för per
soner som återupptar avbrutna studier sedan 
de fyllt 18 år. Eftersom ändringen gäller 
personer som antas som studerande sedan 
lagen trätt i kraft, kommer konst- och fär
dighetsämnen fortfarande att vara frivilliga 
för 18-åringar som antagits till en yrkeslä
roanstalt, folkhögskola eller ett idrottsut
bildningscenter innan denna lag trätt i kraft. 

Bl.a. på grund av den utökade valfriheten 
kommer betydelsen av elevhandledning att 
öka. En bestämmelse om skyldigheten att ge 
elevhandledning tas in i 2 mom. 

I lagen bestäms inte om läsår eller antalet 
arbetsdagar och arbetsveckor. Utbildningsa
nordnaren beslutar hur utbildningen skall 
ordnas i praktiken bl.a. om när utbildningen 
skall inledas och avslutas samt om lov. De
finitionen av arbetstider påverkas även fram
deles av t.ex. tidpunkterna för inträdesprov 
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för fortsatta studier samt bestämmelserna om 
arbetstid i kollektivavtalet. 

Enligt 50 § l mom. skall sådana beslut om 
grunderna för läroplanen samt utbildningens 
struktur och examina som gäller när lagen 
träder i kraft iakttas tills ett annat beslut fat
tas med stöd av denna lag. I lagen uppställs 
i_:p.gen tidsgräns för förnyandet av besluten. 
A ven gällande läroplaner kan iakttas sedan 
lagen trätt i kraft. 

13 §. Beslut om utbildnin?ens mål och 
grunder för läroplanen. Statsradet fastställer 
de allmänna riksomfattande målen för ut
bildningen på samma sätt som i lagen om 
grundläggande utbildning och gymnasiela
gen. De allmänna riksomfattande målen för 
utbildningen kan vid behov definieras 
genom ett separat beslut eller i planen för 
utveckling av utbildningen och av forskning
en vid högskolorna som skall fastställas ge
nom ett statsrådsbeslut Dessutom beslutar 
statsrådet om gemensamma studier och deras 
omfattning. För närvarande definieras ge
mensamma studier för studerandena samt 
deras omfattning genom ett beslut av under
visningsministeriet Omfattningen av gemen
samma studier är för närvarande minst 20 
studieveckor i yrkesinriktade grundexamina 
och minst 40 studieveckor i utbildning på 
institutnivå. Avsikten är att de frågor som 
avses i momentet skall avgöras vid statsrå
dets allmänna sammanträde. Avsikten är att 
bestämmelser om detta skall tas in i regle
mentet för statsrådet. 

För uppgörandet av läroplaner fastställer 
utbildningsstyrelsen särskilt för varje utbild
ningsområde och examen grunderna för läro
plan, där målen för och det centrala innehål
let i studierna definieras. Enligt 50 § l 
mom. skall gällande grunder för läroplan 
iakttas tills beslut om dem fattas i enlighet 
med denna lag. 

14 §. Läroplan. I paragrafen bestäms om 
godkännande av läroplan. Bestämmelsen 
överlåter åt utbildningsanordnaren att pröva 
hur och i vilken form läroplanen skall god
kännas. Vid fastställandet av läroplan bör i 
synnerhet beaktas bestämmelserna i 12 § om 
undervisningens omfattning och innehåll 
samt om examina och deras omfattning, be
stämmelserna i 13 § om utbildningens mål 
och om gemensamma studier och deras om
fattning samt om grunderna för läroplanen. 
Läroplanen skall alltid godkännas särskilt för 
finsk-, svensk- och samiskspråkig undervis
ning samt vid behov även för undervisning 

på något annat språk. 
Bestämmelsen i 2 mom. förutsätter att ut

bildningsanordnaren godkänner läroplanen så 
att den ger studerandena valmöjligheter till 
individuella studier, vid behov med anlitan
de också av undervisning som ges av andra 
anordnare av yrkesutbildning och anordnare 
av annan utbildning. På basis av bestämmel
sen bör studerandena få välja mellan åtmin
stone en del av de frivilliga kurserna. Be
stämmelsen motsvarar 11 § 2 mom. gymna
sielagen. 

På basis av 35 § bör studerandena ges 
möjlighet att delta i utvecklandet av utbild
ningen samt bli hörda innan beslut fattas om 
läroplan och innan besluten ändras. 

Pa basis av 50 § 2 mom. kan gällande lä
roplaner iakttas tills utbildningsanordnaren 
godkänner en läroplan i enlighet med denna 
lag. 

15 §. Utbildningsform. I paragrafen be
stäms om olika former av yrkesutbildning. 
Beslut om formen för utbildningen fattas av 
utbildningsanordnaren, om inte föreskrifter 
om formen ingår i den utbildningsuppgift 
som hör till tillståndet att ordna utbildning. 
Begränsningar kan uppställas t.ex. i fråga 
om mycket dyra utbildningsformer. Formen 
för yrkesutbildning som i huvudsak sker på 
en arbetsplats är alltjämt läroavtalsutbild
ning, om vilken bestäms särskilt i 16 och 
17 § och i fråga om yrkesinriktad tilläggsut
bildning som genomförs i form av läroavtal
sutbildning i 6 § lagen om yrkesinriktad 
vuxenutbildning. 

16 §. Läroavtalsutbildning. Läroavtalsut
bildning är en form av yrkesutbildning. Lä
roavtal är en arbetsintensiv form av yrkesut
bildning som baserar sig på ett arbetsförhål
lande mellan studeranden och arbetsgivaren. 
Läroavtalet är ett tidsbegränsat arbetsavtal 
där studeranden förbinder sig att mot ersätt
ning arbeta för arbetsgivaren under dennes 
ledning, övervakning och handledning för att 
uppnå yrkesskicklighet i ett visst yrke eller 
inom ett delområde av yrket. 

För övervakningen och förvaltningen av 
läroavtalsutbildning och läroavtal svarar en
ligt propositionen de utbildnin&sanordnare 
som i enlighet med 8 § fått tillstand att ord
na utbildning. Enligt 8 § beviljar undervis
ningsministeriet en kommun eller en sam
kommun samt en privat sammanslutning 
eller en stiftelse tillstånd att ordna utbild
ning. För närvarande är förvaltningen av 
läroavtalsutbildning direkt med stöd av lagen 
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en kommunal uppgift. Enligt propositionen 
kan alla som ordnar yrkesutbildning med 
avvikelse från den nuvarande situationen 
ordna läroavtalsutbildning, om inte denna 
utbildningsform ställs utanför den utbild
ningsuppgift som bestäms enligt 9 §. Avsik
ten är inte att tillståndet att ordna utbildning 
skall ges särskilt för läroavtalsutbildning för 
unga och särskilt för vuxna utan på basis av 
tillståndet kan utbildning enligt vad utbild
ningsanordnaren bestämmer ordnas för stu
derande i alla åldrar. 

Avsikten enligt planen för utveckling av 
utbildningen och av forskningen vid högsko
lorna är att antalet studerande som inleder 
läroavtalsutbildning skall höjas till ca 20 
procent av utbudet av yrkesutbildning på 
andra stadiet för ungdomar. På grund av de 
kvantitativa och andra utvecklingsmålen som 
uppställts för läroavtalsutbildningen är det 
nödvändigt att intensifiera samarbetet mellan 
läroavtalsutbildning och yrkesutbildning som 
ordnas i läroanstalter. 

I lagen bestäms inte längre om läroav
talsutbildningens lokalförvaltning och om 
tjänster för utbildningsinspektörer som sörjer 
för läroavtalsutbildningens uppgifter utan 
utbildningsanordnarna kan själva besluta hur 
förvaltningen av läroavtalsutbildningen lo
kalt skall organiseras. Innehavare av tjänster 
som utbildningsinspektör och andra personer 
som verkar i förvaltningsuppgifter inom lä
roavtalsutbildningen fortsätter enligt 53 § i 
sina nuvarande uppgifter. 

I l O § bestäms om anskaffning av utbild
ning via en annan som fått tillstånd att ordna 
utbildning. Uppgiften att anskaffa den teore
tiska delen av läroavtalsutbildning kan vid 
behov även framdeles förbehållas en organi
sation utanför läroanstalterna, varvid utbild
ningsutbudet kan konkurrensutsättas på nu
varande sätt. 

Enligt 16 § 3 mom. avviker man inom 
läroavtalsutbildningen från vissa bestämmel
ser om grunder för elevantagning, ansök
ningsförfarande och studietid enligt vad som 
överenskoms. På studerande i läroavtalsut
bildning tillämpas inte heller 34 §, som gäl
ler disciplin för studerande, eftersom läroav
tal kan hävas på de grunder som nämns i 
17 §. studerande i läroavtalsutbildning har 
inte heller rätt till avgiftsfria måltider enligt 
36 § 2 mom. eller avgiftsfri inkvartering 
eller stöd för resor och boende enligt 3 och 
4 mom. nämnda para~raf. I 38 § bestäms 
om motsvarande förmaner för studerande i 

läroavtalsutbildning. 
Maximiantalet studerande som antas till 

grundläggande yrkesutbildning som ordnas i 
form av läroavtalsutbildning begränsas inte. 
Utbildningsanordnaren beslutar om antalet 
läroavtaL I en utbildningsuppgift enligt 9 § 
2 mom. kan utbildningsanordnaren dock på
föras en skyldighet att erbjuda läroavtalsut
bildning och ingå läroavtaL 

Avsikten är att man genom förordning 
skall bestämma vilka krav som skall ställas 
på arbetsgivaren och under vilka förutsätt
ningar läroavtal kan godkännas samt vad 
som i anslutning till avtalet skall tas med i 
studerandens individuella studieprogram och 
annat som hör till innehållet i läroavtalet 
A v läroavtalet skall bl. a. framgå vilken yrke
sexamen utbildningen leder till eller vilken 
fristående examen som skall avläggas enligt 
den föreslagna lagen om yrkesinriktad vuxe
nutbildning och som läroavtalsutbildningen 
förbereder för eller en del av utbildningen 
eller examen. Läroavtalet träder i kraft sedan 
utbildningsanordnaren har godkänt avtalet. I 
enlighet med vad som närmare bestäms ge
nom förordning betalas arbetsgivaren ut
bildningsersättning för anordoandet av ut
bildning på arbetsplatsen enligt uppskatt
ningar av vilka omkostnader arbetsgivaren 
kommer att åsamkas av utbildningen. 

Utbildningsanordnaren har i 4 mom. ålagts 
en skyldighet att i slutet av läroavtalsutbild
ningen eller under själva utbildningen bereda 
studerandena möjlighet att avlägga en fristå
ende examen enligt den föreslagna lagen om 
yrkesinriktad vuxenutbildning. När läroavta
let baserar sig på grunderna för läroplanen, 
förutsätter avläggaodet av examen inte delta
gande i en fristående examen. 

17 §. Tillämpning av lagstiftningen om 
arbetstagare pa läroavtalsutbildningen. Ett 
läroavtal är liksom nu ett tidsbegränsat ar
betsavtal. Definitionen av läroavtalsutbild
ning samt tillämpningen av lagen om arbets
avtal och annan lagstiftning som ansluter sig 
till ett arbetsförhållande på ett läroavtal änd
ras inte. Med avvikelse från gällande lag om 
läroavtalsutbildning räknas i paragrafen upp 
de bestämmelser i lagen om arbetsavtal som 
inte skall tillämpas på läroavtaL Till övriga 
delar tillämpas lagen om arbetsavtal som 
sådan. 

18 §. Studerandens skydd i arbetet. Para
grafen motsvarar gällande bestämmelser om 
skydd i arbetet inom yrkesutbildning. 

19 §. Specialunderoisning. I paragrafen 
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bestäms om specialundervisning. Specialun
dervisning definieras på samma sätt som i 
gällande bestämmelser. Undervisning med
delas som specialundervisning när studeran
dena till följd av handikapp, sjukdom, för
senad utveckling, störningar i känslolivet 
eller annan långvarig orsak är i behov av 
särskilda undervisnings- eller elevvårdstjän
ster. I grunderna för läroplan bestäms om 
utbildningsarrangemang som krävs för att 
specialundervisning skall kunna ordnas och 
som avviker från den övriga undervisningen. 
studerandens rättigheter och förmåner änd
ras inte. 

Enligt l mom. skall för en studerande som 
får specialundervisning utarbetas en indivi
duell plan för hur undervisningen skall ord
nas. Planen behövs för att de individuella 
behoven hos den som får specialundervis
ning skall kunna tillgodoses. Med hjälp av 
en skriftlig plan kan en kombination av än
damålsenliga undervisningslösningar, nöd
vändiga stöd- och rehabiliteringsåtgärder 
samt samarbetet mellan olika parter som 
deltar i åtgärderna befrämjas. 

Enligt 2 mom. kan undervisningsminis
teriet med stöd av 9 § bestämma att ge ut
bildningsanordnaren en särskild utbildnings
uppgift som innebär att sörja för ordnande 
av specialundervisning och vissa uppgifter i 
anslutning därtill. skyldigheten kan gälla 
specialundervisning, den undervisning och 
handledning som ges i tränings- och rehabi
literingssyfte i samband med specialunder
visningen samt skyldigheten att sörja för 
utvecklings-, handlednings- och stöduppgif
ter i anslutning till specialundervisningen. 
Det sistnämnda avser utbildningsanordnarens 
uppgift att fungera som en s.k. resurscentral 
inom specialundervisnin~ens område. Enligt 
51 § 2 mom. i övergangsbestämmelserna 
kommer en utbildningsanordnare som när 
lagen träder i kraft upprätthåller en speci
alyrkesläroanstalt fortfarande att ha en sär
skild utbildningsuppgift direkt med stöd av 
lagen. Undervisningsministeriet beslutar vid 
behov om ändring av tillstånden att upp
rätthålla en läroanstalt. 

20 §. Särskilda unde1Visningsarrangemang. 
I paragrafen bestäms om möjligheten att 
ordna en enskild studerandes studier på ett 
sätt som delvis avviker från lagen. Paragra
fen motsvarar 18 § lagen om grundläggande 
utbildning och 13 § gymnasielagen. 

21 §. UndelVisningens offentlighet. I para
grafen bestäms om undervisningens offent-

lighet. Paragrafen motsvarar 19 § lagen om 
grundläggande utbildning och 14 § gymna
sielagen. Inom yrkesutbildning är det i flera 
fall på grund av utbildningens karaktär dock 
nödvändigt att begränsa möjligheten att följa 
undervisningen. Detta gäller i synnerhet ut
bildning som ordnas på en arbetsplats. Dess
utom kan orsaker som ansluter sig till skydd 
i arbetet begränsa möjligheterna att följa 
undervisningen. 

22 §. Försök. I paragrafen bestäms om 
försöksverksamhet. Paragrafen motsvarar 
20 § lagen om grundläggande utbildning och 
15 § gymnasielagen. Genom lagen görs inga 
ingrepl? i de pågående försöken med utbild
ning pa ungdomsstadiet utan om dem gäller 
vad som bestäms i lagen om försök med 
utbildning på ungdomsstadiet och med yr
keshögskolor. 

4 kap. Utvärdering 

23 §. Utvärdering av utbildningen. I para
grafen bestäms om utvärdering av utbild
ningen. Paragrafen motsvarar 21 § lagen om 
grundläggande utbildning och 16 § gymna
sielagen. Effekterna av yrkesutbildning ut
värderas bl.a. utgående från studerandenas 
placering i arbetslivet och i vidareutbildning. 

24 §. Bedömning av de studerande. I para
grafen bestäms om bedömning av de stude
rande. Paragrafen motsvarar 17 § gymnasie
lagen. Närmare bestämmelser om bedöm
ningen ingår i en förordning om yrkesutbild
ning som ges med stöd av denna lag. Ut
bildningsstyrelsen meddelar närmare före
skrifter om bedömning. Utbildningsstyrelsen 
bestämmer vilka uppgifter som skall anteck
nas i betygen över examen och dess avläg
gande. Dessutom kan föreskrifter om be
dömning tas in i en läroplan som utbild
ningsanordnaren godkänner. 

5 kap. studerandens rättigheter och 
skyldigheter 

25 §. Ansökan om inträde. I paragrafen 
bestäms om att den som söker till grundläg
gande yrkesutbildning fritt kan söka till vil
ken läroanstalt han önskar som ger yrkesut
bildning. Paragrafen motsvarar gällande rätt. 
En bestämmelse med motsvarande innehåll 
ingår i fråga om gymnasieutbildning i 19 § 
gymnasielagen. Eftersom lagen inte innehål
ler bestämmelser om läroanstalternas arbets
tider, kan studerande fritt antas till utbild-
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ningen vid olika tidpunkter. 
Om gemensam elevansökning bestäms i 

förordningen om systemet för gemensam 
elevansökan till yrkesläroanstalterna och 
gymnasierna. För närvarande omfattas sådan 
gymnasieutbildning som avses i gyronasiela
gen och sådan utbildning som leder till en 
yrkesinriktad grundexamen enligt lagen om 
yrkesläroanstalter av gemensam elevansök
ning. Gemensam elevansökning omfattar 
inte vuxenutbildning. Dessutom kan under
visningsministeriet på framställning av en 
läroanstalt besluta att antagningen av stude
rande till läroanstalten inte skall ske via den 
gemensamma elevansökningen. Enligt 2 
mom. är avsikten att ansökning till yrkesut
bildning i huvudsak skall bibehållas i sin 
nuvarande form. Avsikten är att de ändring
ar som förutsätts av den nya lagstiftningen i 
denna proposition skall göras i förordningen 
om gemensam elevansökan för yrkeslä
roanstalter och gymnasier. 

26 §. Grunderna för antagning av stude
rande. I paragrafen bestäms om antagning av 
studerande till grundläggande yrkesutbild
ning. Som studerande till utbildning som 
leder till en yrkesinriktad grundexamen kan 
antas den som har slutfört den grundläggan
de utbildningens lärokurs eller inhämtat mot
svarande tidigare lärokurs i grundskolan el
ler folkskolan. Som studerande till utbild
ning som leder till examen på institutnivå 
kan antas den som har slutfört gymnasiets 
lärokurs eller motsvarande lärokurs, avlagt 
en yrkesinriktad grundexamen eller någon 
annan examen som bestäms genom förord
ning eller slutfört studier för dessa. Utbild
ningsanordnaren kan även anta en sådan stu
derande till utbildningen som inte har slut
fört någon av de ovan nämnda lärokurserna 
men som annars kan anses ha tillräckliga 
förutsättningar att klara av studierna. I enlig
het med 3 mom. får utbildningsanordnaren 
besluta om övriga grunder för antagningen 
av studerande. Inträdes- eller lämplig
hetsprov kan också användas. Vid utvär
deringen av urvalsförfarandets likställighet 
bör beaktas grunderna för likställighet i re
geringsformen. Vid behov kan undervis
ningsministeriet närmare besluta om grun
derna för antagning av studerande. Avsikten 
är att bl.a. personer under 25 år som inte har 
någon grundläggande yrkesutbildning skall 
ges företräde till utbildning. 

Som studerande kan inte antas en person 
som har en sjukdom eller ett handikapp som 

utgör ett uppenbart hinder för deltagande i 
utbildningen. Numera förutsätts i förord
ningar om olika former av läroanstalter att 
eleven har en sådan hälsa som inte utgör ett 
hinder för utförandet av uppgifterna inom 
branschen. En sjukdom eller ett handikapp 
utgör inte på det sätt som avses i paragrafen 
ett hinder för att delta i utbildningen, om 
hindren för deltagande i utbildningen kan 
avlägsnas genom stödåtgärder om vilka be
stäms i den föreslagna lagen eller någon an
nan lag. En studerande skall ha en i lag 
föreskriven skyldighet att i samband med 
antagningen ge utbildningsanordnaren de 
uppgifter om sitt hälsotillstånd som behövs 
för antagningsbeslutet 

På basis av 4 mom. kan en studerande 
antas för att avlägga en yrkesinriktad exa
men eller en del av denna som privatstude
rande. Med stöd av bestämmelsen kan såda
na studerande antas till en läroanstalt som 
har för avsikt att bedriva studier eller del av 
studier som leder till en yrkesexamen genom 
att i huvudsak endast delta i nödvändiga 
prov eller andra prestationer där de visar 
upp de kunskaper och färdigheter de studerat 
in på egen hand. Hos privata studerande kan 
enligt 36 § uppbäras avgifter på samma sätt 
som nu och de har inte rätt till avgiftsfria 
måltider. Enligt en uppskattning finns det 
för närvarande ca 3 000 privata studerande i 
yrkesläroanstalterna. 

27 §. Rätt till en trygg studiemiljö. I para
grafen bestäms om rätt till en trygg studie
miljö. Paragrafen motsvarar 29 § lagen om 
grundläggande utbildning och 21 § gymnasi
elagen. Om skydd i arbetet i utbildning som 
ordnas på en arbetsplats bestäms särskilt i 
17 och 18 §. 

28 §. Rätt till undelVisning. I paragrafen 
bestäms om en studerandes rätt att få under
visning och studiehandledning. Utbildningsa
nordnaren skall på förhand informera dem 
som ansöker om inträde bl.a. om undervis
ningen ordnas som närundervisning, distans
undervisning eller flerformsundervisning 
samt om studieutbudet i huvuddra1?. Utbild
ningsanordnaren skall iaktta det pa förhand 
uppgivna sättet att ordna utbildningen och så 
langt som möjligt sträva efter att förverkliga 
studerandenas val. Paragrafen motsvarar 
22 § gymnasielagen. 

29 §. Tillgodoräknande av studier. I para
grafen bestäms om tillgodoräknande av stu
dier som slutförts i andra sammanhang. Pa
ragrafen motsvarar 23 § gymnasielagen. Be-
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slut om tillgodoräknande av studier fattas av 
den tjänsteinnehavare eller befattningshavare 
eller det organ som i en instruktion som ut
bildningsanordnaren godkänt förordnats till 
uppdraget. Avsikten med förfarandet med 
tillgodoräknande av studier är att upprepade 
överlappande studier skall kunna undvikas 
och utbildningen sålunda effektiveras. 

Enligt paragrafen har en studerande rättig
het att räkna sig till godo studier som slut
förts i andra sammanhang, om dessa till sina 
målsättningar och sitt centrala innehåll mot
svarar läroplanen för den läroanstalt som 
ordnar yrkesutbildning där studeranden vill 
att studierna skall räknas till godo. studeran
den kan hos länsstyrelsen söka ändring i ett 
beslut som utbildningsanordnaren fattat om 
tillgodoräknande av studier enligt vad som 
bestäms i 43 §. 

Avsikten med tillgodoräknande är också 
att utöka studerandenas valmöjligheter vid 
behov utanför den egna läroanstalten. Till 
denna del ansluter sig paragrafen till det 
samarbete mellan olika utbildningsanordnare 
om vilket bestäms i l O § och utbildnings
anordnarnas skyldighet enligt 14 § 2 mom. 
att utarbeta läroplanen så att den ger stude
randena valmöjligheter till individuella studi
er. 

30 §. Studietid. I lagen tas på samma sätt 
som i 24 § gyronasielagen in en bestämmel
se om maximal studietid. Inga bestämmelser 
ges om minimitiden. Definitionen av studie
tid behövs bl.a. för att de kostnader och stu
diestödsutgifter som staten och kommunerna 
åsamkas av anorduandet av utbildning skall 
kunna begränsas. studiernas omfattning defi
nieras i 12 § och genom ett beslut som Ull

dervisningsministeriet med stöd av nämnda 
paragraf utfärdar om examina och deras om
fattning samt genom ett beslut som statsrå
det med stöd av 13 § utfärdar om gemen
samma studier och deras omfattning. Läng
den på läroavtalsutbildningen bestäms enligt 
läroavtal et. 

En studerande kan av grundad anledning 
beviljas förlängd studietid. Som en sådan 
anledning betraktas t.ex. vissa flerformstill
lämpningar i yrkesutbildning för vuxna. 

I 2 mom. tas in bestämmelser om när en 
studerande anses ha avgått. Bestämmelsen 
motsvarar 24 § 2 mom. gymnasielagen. 

31 §. Förlust av studie rätten. Paragrafen är 
en specialbestämmelse för konststudier. Be
stämmelsen kan tillämpas huvudsakligen i 
utbildning för yrkesmusiker. Paragrafen för-

utsätter uppenbara bevis för att studeranden 
inte har förutsättningar att slutföra studierna. 
En motsvarande bestämmelse ingår nu i la
gen om musikläroanstalter. Avsikten är att 
man genom förordning med stöd av 2 mom. 
skall bestämma om det förfarande som skall 
iakttas vid beslut om förlust av studierätten. 

32 §. Tystnadsplikt för studerande. I para
grafen bestäms en särskild tystnadsplikt för 
studerande i läroavtalsutbildning, arbetsprak
tik och annan utbildning som meddelas i 
anslutning till praktiska arbetsuppgifter. En
ligt paragrafen motsvarar studerandes tyst
nadsplikt tystnadsplikten för arbetstagare och 
tjänsteinnehavare i motsvarande uppgifter. 

33 §. Studerandens skyldigheter. Enligt l 
mom. är utgångspunkten att studerandena 
skall delta i undervisningen. Sättet att delta i 
undervisningen varierar beroende på i vilken 
form utbildningen ordnats. 

skyldigheten enligt 2 mom. att utföra upp
gifterna är förknippad med skyldigheten att 
delta i undervisningen. Ett korrekt uppträ
dande innefattar också kravet på en varsam 
hantering av läroanstaltens egendom, som 
numera regleras särskilt. 

34 §. Disciplin. I paragrafen bestäms om 
disciplinära straff för studerande. Paragrafen 
motsvarar 26 § gymnasielagen. straffen 
motsvarar gällande bestämmelser, om vilka 
bestäms i förordningarna om yrkesläroanstal
ter. Om disciplinärt förfarande bestäms i 
förordningen om yrkesutbildning, där avsik
ten är att bestämmelser om procedurer i an
slutning till utfärdandet av straff skall tas in, 
t.ex. hörande av studeranden, motivering och 
registrering av beslutet. 

35 §. Hörande av studerandena. I paragra
fen bestäms om studerandenas rätt att delta i 
utvecklandet av utbildningen samt om hö
rande av studerandena. Paragrafen motsvarar 
27 § gymnasielagen. Beslut där studerande
na bör höras är bl.a. beslut om godkännande 
och ändring av läroplanen samt om arbets
tider. 

Enligt 40 § 2 mom. för elevkåren stude
randenas talan som avses i denna paragraf. 
studerandenas deltagande i utvecklandet av 
utbildningen kan även främjas så att man till 
direktionen, som tillsatts av utbildnings
anordnaren, utser medlemmar som företräder 
studerandena eller så att studerandena i öv
rigt bereds möjlighet att delta i direktionens 
arbete. 

36 §. studiesociala fönnåner. studerande
nas studiesociala förmåner bibehålls i stora 
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drag som förut. Rätten till avgiftsfri under
visning och avgiftsfria måltider utsträcks 
dock till alla studerande som på heltid stude
rar i grundläggande yrkesutbildning. A v gif
ter kan i grundläggande yrkesutbildning 
uppbäras hos privatstuderande. Dessutom 
kan undervisningsministeriet av särskilda 
skäl ge utbildningsanordnaren tillstånd att 
uppbära avgifter hos de övriga studerandena. 
Undervisningsministeriet beslutar med stöd 
av 46 § l mom. om grunderna för avgifter
na. 

För närvarande är det möjligt att i grund
läggande yrkesutbildning som ordnas i form 
av vuxenutbildning uppbära avgifter för un
dervisningen. Utbildningsanordnaren får för 
alla ovan avsedda studerande finansiering 
motsvarande priset per enhet för utbildning
en och därför kan de avgifter som uppbärs 
hos studerandena slopas. Regleringen mot
svarar också både gällande gymnasielag och 
den föreslagna nya gymnasielagen, enligt 
vilka man inte kan uppbära avgifter för un
dervisningen hos vuxenstuderande som av
lägger hela lärokursen för gymnasiet. 

Enligt 2 mom. har en heltidsstuderande i 
~rundlä.gga!lde yrkesl!tbil~nin~ ?beroende av 
alder ratt till en avg1ftsfn maltld de arbets
dagar då läroplanen kräver att studeranden 
är närvarande på utbildningsplatsen. Sålunda 
har studeranden t.ex. under distansundervis
ningsperioder som eventuellt hör till studier
na fortfarande inte rätt till avgiftsfria målti
der eller annars stöd för måltider. Enligt gäl
lande lagstiftning behöver studerande i 
grundläggande yrkesutbildning för vuxna 
som ordnats i form av kvälls-, privat- eller 
distansundervisning inte erbjudas förmånen 
med avgiftsfria måltider. Enligt förslaget 
skall förmånen med avgiftsfria måltider ut
vidgas även till grundläggande yrkesutbild
ning på heltid för vuxna som ordnas i form 
av kvällsundervisning. Detta är motiverat, 
eftersom en gränsdragning mellan olika 
grupper av studerande på grund av de allt 
mer varierande sätten att ordna utbildning 
lätt leder till att förmåner beviljas på orättvi
sa grunder. 

A v sikten är att genom förordning be
stämma om när undervisningen sker på hel
tid. För närvarande betraktas studier som 
ordnas dagtid vid läroanstalter och folkhög
skolor enligt 3 § l mom. föror.dningen om 
studiestöd som heltidsstudier. Ovrig utbild
ning anses som heltidsstudier, om folkpen
sionsanstalten sedan den hört läroanstalten 

bedömer att studierna förutsätter en arbets
mängd om minst 25 veckotimmar eller i ge
nomsnitt minst tre studieveckor per stödmå
nad. Avsikten är att de ändringar som förut
sätts av de lagar som ingår i denna proposi
tion skall göras i studiestödslagstiftningen. 

Rätten till en mer omfattande måltidsför
mån än en måltid om dagen ingår enligt 2 
mom. i yrkesutbildning som på basis av till
ståndet att ordna utbildning meddelas vid 
internatskola, t.ex. idrottsutbildningscentrer 
och folkhögskolor. Avsikten är dessutom att 
en utvidgad måltidsförmån på samma sätt 
som nu skall utsträckas t.ex. till studerande 
inom naturbruk, som på grund av de arbets
eller andra uppgifter som hör till studierna 
måste vistas på utbildningsplatsen under 
kvällar och veckoslut samt till andra än 
kursstuderande vid sameområdets utbild
ningscentraL 

Boendet i studiebostäder som utbildningsa
nordnaren anvisar skall på samma sätt som 
nu vara avgiftsfritt för studerandena. stude
randenas rätt att få stöd för resekostnader 
regleras i lagen om stöd för skolresor för 
studerande i gymnasier och yrkesläroanstal
ter. Om studiestöd bestäms i studiestödslag
stiftningen. 

37 §. Extra fönnåner i specialundervis
ningen. I paragrafen bestäms i fråga om yr
kesutbildning om särskilda förmåner förstu
derande som får specialundervisning. För
månerna motsvarar gällande bestämmelser. 
Dispositionsmedel för studerande vid speci
alyrkesläroanstalter har dock slopats, efter
som de i praktiken inte har beviljats. Om 
individuella tjänster och stödåtgärder för 
handikappade studerande, t.ex. teckenspråk
stolkar samt färdtjänst och ledsagarservice 
bestäms i lagen om service och stöd på 
grund av handikapp. 

De förmåner som nämns i gällande 2 
mom. bestäms allmänt för studerande vid 
specialyrkesläroanstalter. Enligt förslaget 
kan förmånerna ges till studerande som del
tar i specialundervisning enligt 19 § 2 mom. 
Undervisningsministeriet kan med stöd av 
nämnda bestämmelse föreskriva att utbild
ningsanordnarens särskilda utbildningsupp
gift är att sörja för ordnandet av specialun
dervisning samt för undervisning och hand
ledning som ges i tränings- och rehabilite
ringssyfte i samband med specialundervis
ningen. 

38 §. Studiesocialafönnåner i läroavtalsut
bildningen. I paragrafen bestäms om förmå-
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ner och ersättningar för studerande i läroav
talsutbildning. Förmånerna och ersättningar
na motsvarar förmåner och ersättningar en
ligt gällande lagstiftningen. I fråga om dag
penning samt understöd och ersättningar 
gäller vad undervisningsministeriets beslutar 
i stället för förordningen. 

6 kap. Särskilda bestämmelser 

39 §. Personal. I paragrafen bestäms om 
antalet anställda samt om behörighetsvillkor 
och beviljande av dispens. Paragrafen mot
svarar 37 § lagen om grundläggande utbild
ning och 30 § gymnasielagen. Varje läroan
stalt skall ha en rektor som ansvarar för 
verksamheten. Rektor kan vara gemensam 
för flera läroanstalter men skall vara den 
som i praktiken ansvarar för läroanstaltens 
verksamhet. Utbildningsanordnaren beslutar 
om benämningen på rektors tjänst eller upp
gift. Utbildningsanordnaren är skyldig att 
anställa ett tillräckligt antal lärare och annan 
personal. Läroanstalten kan också ha timlä
rare. Annan personal är inom yrkesutbild
ning t.ex. personer som verkar i olika biträ
des- och stöduppgifter i specialundervisning
en samt inom läroavtalsutbildning personer 
som tillsammans med arbetsgivarna svarar 
för ingåendet av läroavtal och annan admini
strativ verksamhet. 

Om behörighetsvillkoren för rektor och 
lärare bestäms i en förordning som gäller 
behörighetsvillkoren för personal inom un
dervisningsverksamheten. Bestämmelsen om 
dispens motsvarar gällande lagstiftning. Ett 
universitet kan dessutom på det sätt som 
bestäms genom förordning konstatera att en 
person är behörig att meddela grundläggan
de yrkesutbildning på något konstområde. 
Bestämmelsen möjliggör det förfarande som 
iakttagits i musikläroanstalterna, också i 
yrkesutbildningen, enligt vilket Sibelius
Akademin och teaterhögskolan kan konstate
ra en person vara behörig att meddela under
visning, trots att han saknar föreskriven for
mell behörighet. 

40 §. Elevkår. I paragrafen bestäms om 
elevkåren och elevkarens uppgifter. Paragra
fen motsvarar 31 § gymnasielagen. stude
rande inom yrkesutbildning hör till elevkå
ren direkt med stöd av denna bestämmelse. 
Utbildningsanordnaren beslutar om organise
ringen av elevkårsverksamheten såsom t.ex. 
om elevkåren är gemensam för en eller flera 
andra läroanstalter. Elevkåren beslutar själv 

om sina verksamhetsformer och verksam
hetssätt 

41 §. Tystnadsplikt. I paragrafen bestäms 
om tystnadsplikt och om undantag från tyst
nadsplikten. Paragrafen motsvarar 40 § la
gen om grundläggande utbildning och 32 § 
gymnasielagen. 

42 §. Rätt att få upp~ifter. I paragrafen 
bestäms om rätten att fa uppgifter och om 
skyldigheten att ge uppgifter. Paragrafen 
motsvarar 41 § lagen om grundläggande ut
bildning RCh 33 § gymnasielagen. 

43 §. Andringssökande. I paragrafen be
stäms om ändringssökande i ett beslut om en 
viss studerandes rättigheter och skyldigheter. 
Paragrafen motsvarar i huvudsak 34 § gym
nasielagen. 

44 §. Skydd av examensbenämning. I pa
ragrafen skyddas benämningarna på examina 
som avläggs inom den grundläggande yr
kesutbildningen. Examensbenämningarna på 
examina som avläggs som grundläggande 
yrkesutbildning och på examina på institut
nivå får endast användas om sådana examina 
som avläggs i enlighet med denna lag. 

45 §. Finansiering. Paragrafen innehåller 
beträffande finansieringen av den grundläg
gande yrkesutbildningen en hänvisning till 
den föreslagna lagen om finansiering av un
dervisnings- och kulturverksamhet i vilken 
bestäms bl.a. om fastställandet av de priser 
per enhet som läggs till grund för statsande
len, om beviljande och utbetalning av stats
andelen samt om beräkning och anmälning 
av antalet elever. Nytt jämfört med nuläget 
är att även bestämmelser om finansiering av 
läroavtalsutbildning skall tas in i den före
slagna lagen om finansiering av undervis
nings- och kulturverksamhet. I lagen om 
finansiering av undervisnings- och kultur
verksamhet bestäms t.ex. om priser per en
het för läroavtalsutbildning. Statsandelen, 
som bestäms enligt priserna per enhet, inne
håller på samma sätt som nu finansiering av 
kostnader som utbildningsanordnare åsamkas 
av förvaltningen av läroavtalsutbildning, ut
bildning som ges på en arbetsplats, teoretis
ka studier, studiesociala förmaner för stude
rande samt studerandenas deltagande i av
läggandet av fristående examina. Enligt ik
raftträdelsebestämmelsen i den föreslagna 
lagen om finansiering av undervisnings- och 
kulturverksamhet skall de nya finansierings
bestämmelserna tillämpas första gången på 
finansieringen för 1999. Finansieringen för 
1998 skall således bestämmas helt enligt 
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nugällande bestämmelser. 
Undervisningsministeriet kan med stöd av 

2 mom. utfärda föreskrifter om ersättningar 
som utbildningsanordnarna skall betala till 
arbetsgivarna för utbildning som ordnas på 
arbetsplatsen i samband med de praktiska 
arbetsuppgifterna. Avsikten är att den praxis 
som nu tillämpas i utbildningsavtal skall 
fortsätta genom bestämmelsen. 

Enligt 3 mom. kan tippningsvinstmedel 
som avses i lotterilagen användas till finans
iering av idrottsutbildning. Genom momentet 
möjliggörs en fortsättning av gällande praxis 
enligt vilken man nu använder tippnings
vinstmedel till finansieringen av grundläg
gande yrkesutbildning vid idrottsutbildnings
centrer. 

46 §. A v gifter som tas ut av de studeran
de. I paragrafen bestäms om grunderna för 
avgifter som tas ut av de studerande, dröjs
målsränta och indrivning av avgifter utan 
dom eller beslut. Paragrafen motsvarar 44 § 
lagen om grundläggande utbildning. 

47 §. Utbildning som ordnas som avgifts
belagd seJVice. I paragrafen bestäms om ut
bildning som ordnas i form av avgiftsbelagd 
service på basis av tillståndet att ordna ut
bildning. Enligt paragrafen tillämpas inte 
denna lags bestämmelser om studerandenas 
rätt att fritt söka till vilken läroanstalt de 
önskar, vissa grunder för elevantagningen, 
ansökningsförfarande för studerande, studie
tid, disciplin, avgiftsfria måltider samt rese
och inkvarteringsförmån på utbildning som 
anordnas i form av avgiftsbelagd service. 
Med undantag av disciplin ingås överens
kommelse om dessa saker i avtalet om an
skaffning av utbildning. En avsevärd del av 
utbildning som ordnas som avgiftsbelagd 
serviceverksamhet är arbetskraftspolitisk 
vuxenutbildning, om vilken bestäms i lagen 
om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning. 

Om avgifter för utbildning som ordnas 
som avgiftsbelagd service vid statliga läro
anstalter bestäms med iakttagande av vad 
som föreskrivs i lagen om grunderna för 
avgifter till staten. 

48 §. Närmare bestämmelser. Paragrafen 
innehåller ett normalt bemyndigande att ge
nom förordning utfärda närmare bestämmel
ser om yrkesutbildningen. 

7 kap. Ikraftträdelse- och övergångs
bestämmelser 

49 §. Ikrqftträdande. I l mom. bestäms om 
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lagens ikraftträdande och i 2 mom. om lagar 
som upphävs med stöd av lagen. 

50 §. Tillämpning av föreskrifter och be
slut som meddelats med stöd av de upphäv
da bestämmelserna. Enligt l och 2 mom. 
iakttas grunderna för läroplanen, beslut om 
utbildningens struktur och examina samt 
läroplaner som utfärdats med stöd av lagen 
om yrkesläroanstalter tills nya beslut utfär
das med stöd av den föreslagna lagen. 

Enligt 3 mom. fortsätter direktioner, dele
gationer och andra organ vid yrkesläroan
stalter och andra läroanstalter som omfattas 
av den föreslagna lagen till slutet av man
datperioden, om inte utbildningsanordnaren 
beslutar ~ågot annat. 

51 §. Overgångsbestämmelse om tillstånd 
att ordna utbildning. Med stöd av l mom. 
fortsätter huvudmän för läroanstalter som nu 
meddelar yrkesutbildning utan särskilda åt
gärder som sådana utbildningsanordnare som 
avses i denna lag. Folkhögskolor och 
idrottsutbildningscentrer fortsätter som 
anordnare av yrkesutbildning med stöd av 
ikraftträdelsebestämmelserna i den föreslag
na lagen om fritt bildningsarbete och musi
kläroanstalterna med stöd av ikraftträdelse
bestämmelserna i den föreslagna lagen om 
grundläggande konstundervisning. 

Enligt paragrafens 2 mom. ändras gällande 
tillstånd att upprätthålla en läroanstalt direkt 
med stöd av lagen till sådana tillstånd att 
ordna utbildning som avses i lagen. Para
grafens 3 mom. innehåller ett bemyndigande 
för undervisningsministeriet att förnya gäl
lande tillstånd för inrättande och upi;?rätthål
lande av skolor och läroanstalter sa att de 
stämmer överens med denna lag. Undervis
ningsministeriet beslutar vid behov om änd
ring av föreskrifterna i tidigare beviljade 
tillstånd så att de överensstämmer med den
na lag. I ett tillstånd som skall förnyas kan 
tas in villkor enligt 9 § 2 mom. och 19 § 2 
mo m. 

52 §. Övergångsbestämmelse som gäller 
studiesociala förmåner. studerande som har 
inlett sina studier innan den föreslagna lagen 
träder i kraft har enligt paragrafen rätt åt
minstone till de studiesociala förmåner som 
gäller närJagen träder i kraft. 

53 §. Overgångsbestämmelse som gäller 
personalen. Enligt paragrafen fortsätter lärare 
och andra anställda vid läroanstalterna som 
var anställda när lagen träder i kraft utan 
särskilda åtgärder i sina tidigare tjänster och 
uppgifter. Om reformen av pensionssystemet 
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för rektorer och lärare avlåts en separat pro
position tUI riksdagen. 

54 §. Overgångsbestämmelse som gäller 
läroavtalsutbildning en. Läroavtalsutbildning 
som inletts innan denna lag trätt i kraft ord
nas enligt de bestämmelser som gäller vid 
ikraftträdandet. Som tidpunkt för iniedandet 
av utbildning betraktas den tidpunkt då ett 
sådant läroavtalsförhållande som avses i ar
betsavtalet uppstår. 

1.4. Lag om ylkesinriktad vuxenutbildning 

Med yrkesinriktad vuxenutbildning avses 
yrkesinriktade examina som avläggs genom 
fristående examina oberoende av hur yr
kesskickligheten har förvärvats, utbildning 
som förbereder för dessa examina och annan 
yrkesinriktad tilläggsutbildning efter den 
grundläggande yrkesutbildningen än den 
som förbereder för fristående examina. Det 
skall finnas fristående yrkesinriktade grun
dexamina, yrkesexamina och specialyrkesex
amina. Yrkesinriktad grundutbildning för 
unga och vuxna regleras i den föreslagna la
gen om yrkesutbildning. 

Lagen tillämpas på alla läroanstalter som 
avses i l § den gällande lagen om yrkeslä
roanstalter, yrkesutbildningscentrer för vux
na och specialyrkesläroanstalter, ifall utbild
ning som avses i denna lag ordnas vid dem. 
Lagen gäller också yrkesinriktad tilläggs ut
bildning i form av läroavtalsutbildning. 

Tillsammans med den nya lagen on yrke
sutbildning ersätter lagen fem gällande lagar 
om yrkesutbildning. Därutöver tillämpas la
gen på examensförberedande utbildning och 
yrkesinriktad tilläggsutbildning vid musiklä
roanstalter, folkhögskolor och idrottsutbild
ningscentrer med statsandeL 

Lagen är uppbyggd på samma sätt som de 
övriga lagarna i propositionen. Det betyder 
att bestämmelserna inte specifikt gäller läro
anstalterna. I stället prioriteras dels målen 
med och det viktigaste innehållet i utbild
ningen och examina, dels de studerandes 
rättigheter och skyldigheter. 

Förslaget till yrkesutbildning består av två 
lagar: lagen om yrkesutbildning och lagen 
om yrkesinriktad vuxenutbildning. Den för
sta lagen gäller grundläggande yrkesutbild
ning för unga och vuxna. Den andra inne
håller bestämmelser om yrkesinriktad vuxe
nutbildning. Lagen om yrkesinriktad vuxe
nutbildning reglerar yrkesinriktade examina 
som avläggs genom fristående examina obe-

roende av hur yrkesskickligheten har förvär
vats, utbildning som förbereder för dessa ex
amina och annan yrkesinriktad tilläggsutbild
ning efter den grundläggande yrkesutbild
ningen än den som förbereder för fristående 
examina. De allmänna bestämmelserna ingår 
i lagen om yrkesutbildning, eftersom be
stämmelserna om yrkesinriktad grundutbild
ning, yrkesinriktad tilläggsutbildning samt 
fristående examina oberoende av hur yrkess
kickligheten har förvärvats och utbildning 
som förbereder för dessa huvudsakligen är 
desamma för de studerande enligt båda la
gama. Lagen om yrkesinriktad vuxenut
bildning har på denna punkt en hänvisning 
till lagen om yrkesutbildning. 

Lagen har kapitel om tillämpningsområde 
och syfte, ordnande av utbildning och exa
mina, undervisning, examina som kan avläg
gas oberoende av hur yrkeskickligheten har 
förvärvats och om särskilda bestämmelser. 
Både lagen om yrkesinriktad vuxenutbild
ning och lagen om yrkesutbildning gäller på 
lika grunder utbildning som tillhandahålls av 
statliga eller kommunala instanser och av 
privata sammanslutningar och stiftelser. Ut
bildningen kan vara närundervisning, dis
tansundervisning, en kombination av dessa 
undervisningsformer, läroavtalsutbildning 
eller annan utbildning på arbetsplatsen i 
samband med praktiska arbetsuppgifter. Det 
finns därtill bestämmelser om samarbete 
mellan de instanser som ordnar utbildning. 

Lagen definierar inte läroanstaltstyperna 
utan lagen och förordningen gäller samtliga 
utbildningsområden och utbildningsformer 
på lika villkor. I tillståndet att ordna utbild
ning anges utbildningsspråket och andra 
nödvändiga omständigheter, till exempel 
inom vilket utbildningsområde undervisning 
får meddelas. Utbildningen finansieras dels 
med stöd av den föreslagna lagen om fi
nansiering av undervisnings- och kulturverk
samhet (utbildning som förbereder för yrke
sinriktad grundexamen i form av fristående 
examina), dels med stöd av lagen om fi
nansiering av yrkesinriktad tilläggsutbildning 
(utbildning som förbereder för yrkesexamina 
och specialyrkesexamina i form av friståen
de examina och annan yrkesinriktad tillägg
sutbildning). 

l kap. Tillämpningsområde och syfte 

l §. Definition och förhållandet till andra 
föifattningar. Med yrkesinriktad vuxenut-
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bildning avses yrkesinriktade grundexamina, 
yrkesexamina och specialyrkesexamina som 
avläggs genom fristaende examina oberoen
de av hur yrkesskickligheten har förvärvats, 
utbildning som förbereder för dessa examina 
och annan yrkesinriktad tilläggsutbildning. 
Det finns följande fristående examina: yrke
sinriktade grundexamina, yrkesexamina och 
specialyrkesexamina. Den grundläggande 
yrkesutbildningen för unga och vuxna regle
ras i den föreslagna lagen om yrkesutbild
ning. Den arbetskraftspolitiska vuxenutbild
ningen regleras i lagen om ar
betskraftspolitisk vuxenutbildning. Lagen rör 
inte heller studier vid yrkeshögskolor eller 
universitet. 

2 §. Syfte. I paragrafen ges det allmänna 
syftet med utbildningen och de fristående 
examina som kan avläggas oavsett hur ut
bildning och yrkesskicklighet har förvärvats. 
Syftet med dem är att upprätthålla och höja 
den vuxna befolkningens yrkeskompetens, 
ge de studerande kompetens att utöva ett 
självständigt yrke, utveckla arbetslivet, främ
ja sysselsättningen och stödja livslångt läran
de. Enligt 2 mom. skall lagen därtill främja 
benägenheten att avlägga examina eller delar 
av dem. 

Enligt 3 mom. kan utbildning som förbe
reder för fristående examina och annan till
läggsutbildning än den som förbereder för 
fristående examina ordnas i form av frivillig 
utbildning, personalutbildning eller arbets
kraftspolitisk vuxenutbildning. Lagen slår 
generellt fast hur utbildningen skall ordnas 
och finansieras. Utbildning kan ordnas i alla 
de former som nämns ovan. Vid arbets
kraftspolitisk vuxenutbildning tillämpas la
gen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning. 
När det gäller personalutbildning är det ar
betsgivaren som bestämmer om utbildningen 
och finansieringen av den. Frivillig utbild
ning väljs av de studerande själva och fi
nansieras genom undervisningsministeriet 

3 §. Kontakter med arbetslivet. Examina 
och utbildningen skall ta särskild hänsyn till 
arbetslivets behov. Likaså åläggs anordnare 
och planerare av examina en förpliktelse att 
planera och ordna de fristående examina i 
samråd med näringslivet och arbetslivet. 

2 kap. Ordnande av utbildning och 
examina 

4 §. Utbildningsanordnare. Kommuner, 

samkommuner, staten samt privata sam
manslutningar och stiftelser kan ordna ut
bildning som förbereder för yrkesexamen 
eller specialyrkesexamen samt yrkesinriktad 
tilläggsutbildning. Alla som ordnar utbild
ning måste ha tillstånd. Den som ordnar ut
bildning enli~t denna lag kan ha rätt att ock
så tillhandaballa annan utbildning. Tillstånd 
för utbildning lämnas av undervisningsroi
nisteriet. Tillståndet gäller inte upprättshål
landet av en vis läromstalt utan i tillståndet 
bestäms en utbildningsuppgift för sökanden 
som sökande förverkligar. 

En bestämmelse om tillstånd att ordna ut
bildning som förbereder för yrkesinriktad 
grundexamen i form av fristående examen 
finns i 9 § den föreslagna lagen om yrkesut
bildning. Bestämmelsen behövs, eftersom 
finansieringen av utbildningen för dessa stu
derande bestäms enligt de kalkylerade grun
derna i den föreslagna lagen om finansiering 
av undervisnings- och kulturverksamhet. De 
studerande vägs in när statsandelen bestäms. 

Enligt 3 mom. kan utbildningen ordnas vid 
läroanstalter eller i form av läroavtalsutbild
ning. Utbildningsanordnaren beslutar om 
inrättandet av läroanstalter och om deras 
namn. Momentet nämner bland annat yrke
sutbildningscentrer för vuxna som exempel 
på läroanstalter där det ordnas denna typ av 
utbildning. Vid en och samma läroanstalt 
kan också ordnas utbildning som hör till 
tillämpningsområdet för annan lagstiftning. 
Enligt lagen om fritt bildningsarbete i denna 
proposition har en kommun rätt att slå sam
man en läroanstalt som avses i lagen, till 
exempel ett medborgarinstitut eller en folk
högskola, med en annan kommunal läroans
talt, till exempel med ett yrkesutbildnings
center för vuxna. Läroanstalterna får behålla 
sina namn, exempelvis yrkesutbildningscen
ter för vuxna, eller de kan döpas om. Oav
sett vad läroanstalten heter gäller bestäm
melserna om utbildning i den föreslagna la
gen. Utbildning kan också ordnas vid en 
särskild yrkesläroanstalt som tillhandhåller 
yrkesinriktad tilläggsutbildning för framför 
allt den instans som ordnar utbildningen el
ler för en sammanslutning inom den. 

Enligt 22 § l mom. de huvudmän som 
tillhandahåller yrkesinriktad utbildning när 
lagen träder i kraft får fortsatt ordna utbild
ning utan särskilda åtgärder. Bestämmelser 
om rätt för folkhögskolor och idrottsutbild
ningscentrer att fortsätta att ordna utbildning 
som förbereder för fristående examina och 
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annan tilläggsutbildning finns i ikraftträdet
sebestämmelserna i den föreslagna lagen om 
fritt bildningsarbete. Undervisningsministe
riet beslutar vid behov om ändring av till
ståndet i överenstämmelse med denna lag. 

5 §. Tillstånd att ordna utbildning. I l, 3 
och 4 mom. ingår likartade bestämmelser 
som i 9 § l, 3 och 4 mom. den föreslagna 
lagen om yrkesutbildning. En bedömning av 
om utbildningen ger anordnaren ekonomisk 
vinst eller inte bör bland annat göras med 
hänsyn till den samlade verksamheten. Vissa 
funktioner kan ge ett överskott, som till ex
empel kan fonderas. Det oärentliga med be
stämmelser är att utbildningsanordnaren inte 
får dela ut överskott eller fördel för ägarna. 
De yrkesmässiga förutsättningarna bör be
dömas med hänsyn till bland annat att lärar
na måste uppfylla behörighetsvillkoren för 
undervisningspersonal i den kommande för
ordningen om behöringshetsvillkor för ut
bildningspersonal. Vid bedömningen av be
hovet av utbildning bör även beaktas utbu
det av annan utbildning enligt denna lag 
inom utbildningsområdet och i regionen. En
ligt 2 mom. bestäms utbildningsspråket och 
andra nödvändiga omständigheter i tillstån
det. 

6 §. Dimensionering av läroavtalsutbild
ningen. Yrkesinriktad tilläggsutbildning kan 
också meddelas i form av läroavtalsutbild
ning. Enligt bestämmelsen beslutar undervis
ningsministeriet årligen maximiantalet lä
roavtal för yrkesinriktad tilläggsutbildning 
inom ramen för det totala antalet läroavtal 
som avgjorts i statsbudgeten. Den som ord
nar utbildningen är förpliktad att ge dem 
som går på yrkesinriktad tilläggsutbildning i 
form av läroavtalsutbildning möjlighet att 
delta som en del av utbildningen i fristående 
examina. 

7 §. Examenskommissioner. Paragrafen 
stadgar om examenskommissioner som har 
till uppgift att ordna och övervaka fristående 
examina. Kommissionerna avtalar om exa
mina och utfärdar examensbetyg. Bestäm
melserna överensstämmer med den gällan
den lagen om yrkesexamina. Om avtal om 
examina, examensbetyg, examenskommissio
nernas uppgifter, sammansättning och till
sättning, deras beslutanderätt och arkiv samt 
kommissionsledamöternas arvoden och er
sättningar stadgas genom förordning. Kost
naderna för examenskommissionerna fi
nansieras huvudsakligen med examensavgif
ter. 

3 kap. Undervisning 

8 §. Utbildning som förbereder för fristå
ende examen. Paragrafen bestämmer om den 
utbildning som förbereder för fristående exa
men. Enligt bestämmelsen beslutar utbild
ningsanordnaren om innehållet i utbildning
en som förbereder för fristående examen 
samt om hur utbildningen ordnas. Utbild
ningsanordnaren har omfattande prövnings
rätt i fråga om utbildningens innehåll och 
omfattning. I utbildningen skall beaktas 
grunderna för respektive fristående examen, 
om vilka det ingar en bestämmelse i 13 §. 
Utgående från grunderna för examina utar
betar utbildningsanordnarna läroplaner samt 
personliga studieprogram för studerandena. 
Den som deltar i utbildningen skall beredas 
möjlighet att som en del av utbildningen av
lägga en fristående examen. Finansieringen 
av utbildning som förbereder för yrkesexa
men och specialyrkesexamen fastställs på 
basis av upphandlingsavtal, som ingås enligt 
lagen om finansiering av yrkesinriktad till
läggsutbildning. Finansieringen av utbild
ning, som förbereder för en grundläggande 
yrkesexamen i form av fristående examen, 
fastställs på basis av kalkylerade kostnader 
enligt den föreslagna lagen om finansiering 
av undervisnings- och kulturverksamhet. 

9 §. Yrkesinriktad tilläggsutbildning. Om 
innehållet, omfattningen och ordnaodet av 
annan än i 8 § avsedd yrkesinriktad tillägg
sutbildning som förbereder för fristående 
examen beslutar utbildningsanordnaren. Un
dervisningsministeriet kan vid behov med
dela föreskrifter gällande utbildningen. Fi
nansieringen av den utbildning som bestäm
melsen avser fastställs på basis av upphan
dlingsavtal, som skall ingås enligt lagen om 
finansiering av yrkesinriktad tilläggsutbild
ning. 

10 §. Hänvisningsbestämmelse om under
visningen. I paragrafen ingår en hänvis
ningsbestämmelse om undervisningen. Enligt 
denna skall bestämmelserna gällande under
visningen i den nya lagen om yrkesutbildn
ing tillämpas också på utbildning som förbe
reder för fristående examen och övrig yrke
sinriktad tilläggsutbildning. Enligt bestäm
melsen skall bestämmelserna i nämnda, nya 
lag tillämpas i fråga om undervisningsspråk, 
läroavtalsutbildning, tillämpning av lagstift
ningen om arbetstagare på läroavtalsutbild
ningen, studerandens skydd i arbetet samt 
undervisningens offentlighet. 
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11 §. Hänvisningsbestämmelse om stude
randens rättigheter och skyldigheter. Enligt 
paragrafen tillämpas i denna angivna be
stämmelser om studerandens rättigheter och 
skyldigheter i den nya lagen om yrkesutbild
ning också på utbildning som förbereder för 
fristående examen och övrig yrkesinriktad 
tilläggsutbildning. Enligt bestämmelsen skall 
bestämmelserna i den lagen tillämpas i fråga 
om rätt att fritt söka till yrkesutbildning, 
grunderna för antagning av studerande, rätt 
till en trygg studiemiljö, rätt till undervis
ning, tillgodoräknande av studier i tillämpli
ga delar, tystnadsplikt för studerande, stude
randens skyldigheter, disciplin, hörande av 
studerandena samt om studiesociala förmå
ner i läroavtalsutbildningen. 

4 kap. Examina som kan avläggas 
oberoende av hur 
ymesskickligheten förvärvats 

12 §. Fristående examina. Enligt paragra
fen är det möjligt att oberoende av hur yr
kesskickligheten förvärvats avlägga yrkesin
riktade grundexamina, yrkesexamina och 
specialyrkesexamina såsom fristående exa
mina. Förstnämnda examina motsvarar ex
amina som kan avläggas inom den grund
läggande yrkesutbildningen. Yrkesexamen 
och specialyrkesexamen är i allmänhet ex
amina som avläggs genom yrkesinriktad til
läggsutbildning efter en grundläggande yrke
sutbildning. Fristående examina är i huvud
sak avsedda för vuxna. 

I paragrafens 2 mom. preciseras nivåer på 
kunskaper och färdigheter som studeranden 
skall kunna påvisa i en fristående examen. 
Utbildning som förbereder för en fristående 
examen anordnas på basis av 8 §. 

I paragrafens 3 mom. skyddas benämning
arna på fristående examina. Benämningarna 
på yrkesexamina och specialyrkesexamina 
får endast användas om de gäller examina 
som avlagts enligt den föreslagna lagen om 
yrkesinriktad vuxenutbildning. Benämningar
na på yrkesinriktade grundexamina får an
vändas även i fråga om yrkesinriktade grun
dexamina som avlagts genom fristående ex
amina. 

13 §. Beslut om examina och grunderna 
för dem. Paragrafen bestämmer om under
visningsministeriets och utbildningsstyrel
sens befogenheter. Paragrafen motsvarar be
stämmelserna i gällande lag om yrkesexami
na, men undervisningsministeriets befogen-

heter har uttryckts på ett sätt som avviker 
från det som nu gäller. Enligt gällande lag 
skall undervisningsministeriet besluta om 
examensstrukturen. Enligt bestämmelsen 
beslutar undervisningsministeriet om vilka 
examina som kan avläggas genom fristående 
examen. Beslutet fattas för var examensbe
nämning separat. Examina utgörs av yrke
sinriktade grundexamina, yrkesexamina och 
specialyrkesexamina. Grunderna för examina 
fastställs av utbildningsstyrelsen med beak
tande av de krav på kunskaper och färdig
heter som ställts i 12 § 2 mom. I grunderna 
för examina preciseras i den omfattning det 
behövs vilken yrkesskicklighet som skall på
visas i en fristående examen, obligatoriska 
och valfria delar av examen, på vilka sätt 
yrkesskickligheten skall påvisas samt grun
derna för bedömning av examinandens pres
tationer. Avsikten är att de mera preciserade 
grunderna för examen fastställs genom för
ordning. Dessutom bestäms det i lagens 3 § 
att grunderna för examina skall beredas och 
planeras i samarbete med näringslivet och 
arbetslivet i övrigt. 

5 kap. Särskilda bestämmelser 

14 §. SelVice- och utvecklingsverksamhet. 
Bestämmelsen motsvarar situationen för när
varande och 7 §i den nya lagen om yrkesut
bildning. 

15 §. Utvärdering av utbildningen. I para
grafen ingår en bestämmelse om utvärdering 
av utbildningen. Paragrafen motsvarar 21 § 
den nya lagen om grundläggande utbildning, 
16 § den nya gymnasietagen och 23 § den 
nya lagen om yrkesutbildning. Effekten av 
utbildningen och fristående examina kan 
jämsides med andra kriterier uppskattas på 
basis av hur de som deltagit i utbildningen 
blir sysselsatta. 

16 §. Tillämpning av vissa bestämmelser i 
lagen om yrkesutbildning. Bestämmelsen 
innehåller en hänvisnings bestämmelse, enligt 
vilken bestämmelserna i den i paragrafen 
omnämnda föreslagna lagen om yrkesutbild
ning skall tillämpas även på verksamhet som 
avses i denna lag. Enligt bestämmelsen skall 
på fristående examina, utbildning som förbe
reder för fristående examen och på övrig 
yrkesinriktad tilläggsutbildning tillämpas 
bestämmelserna i nämnda nya lag i fråga om 
samarbete mellan utbildningsanordnare och 
anskaffning av utbildning, bedömning av 
studerandens prestationer, personal, tystnads-
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plikt, rätt att få uppgifter, ändringssökande, 
dröjsmålsränta och indrivning av avgifter 
samt utbildning som ordnas i form av av
giftsbelagd service. 

17 §. A v gifter. Enligt paragrafens l mom. 
kan av studerandena i utbildning som förbe
reder för yrkesexamen och specialyrkesexa
men samt i annan tilläggsutbildning uppbä
ras skäliga avgifter. Enligt paragrafens 2 
mom. iakttas i fråga om avgifter som upp
bärs av studerande i utbildning som förbe
reder för yrkesinriktad grundexamen i form 
av fristående examen vad som bestäms i 
36 § l mom. i den föreslagna lagen om yr
kesutbildning. Den sistnämnda utbildningen 
skall vara avgiftsfri för studeranden. Detta 
kommer att ändra situationen från vad den 
är för närvarande på så sätt att man inte 
längre kan uppbära avgift av studeranq~n i 
den vuxenutbildning som här avses. And
ringen är befogad, eftersom utbildningsa
nordnaren på basis av lagen om finansiering 
av undervisnings- och kulturverksamhet får 
en kalkylerad finansiering enligt priset per 
enhet för undervisningsverksamhet som för
bereder för yrkesinriktad grundexamen som 
avläggs genom fristående examen. A v priva
telever kan dock direkt med stöd av lagen 
uppbäras avgift. A v övriga elever kan avgift 
uppbäras med tillstånd av undervisningsmi
nisteriet Undervisningsministeriet beslutar 
med stöd av 16 § 7 punkten och 46 § lagen 
om yrkesutbildning om grunderna för avgif
terna. 

18 §. Finansiering. Enligt bestämmelsen 
finansieras utbildning som avses i denna lag 
å ena sidan på basis av den föreslagna lagen 
om finansiering av undervisnings- och kul
turverksamhet (finansiering av utbildning 
som förbereder för yrkesinriktad grundexa
men som avläggs genom fristående examen) 
och, å andra sidan på basis av lagen om fi
nansiering av yrkesinriktad tilläggsutbildning 
(fristående examina och finansiering av ut
bildning som förbereder för yrkesexamen 
och specialyrkesexamen som avläggs i form 
av fristående examen samt finansiering av 
övrig yrkesinriktad tilläggsutbildning). 

Enligt ikraftträdelsebestämmelsen i den 
föreslagna lagen om finansiering av under
visnings- och kulturverksamhet skall de nya 
finansieringsbestämmelserna tillämpas första 
gången på finansieringen för 1999. F i
nansieringen för 1998 skall således be
stämmas helt enligt nugällande bestämmel
ser. 

19 §. Nännare bestämmelser. Paragrafen 
innehåller ett normalt bemyndigande att ge
nom förordning utfärda närmare bestämmel
ser om den yrkesinriktade yrkesutbildningen. 

6 kap. Ikraftträdelse- och 
övergångsbestämmelser 

20 §. Ikrqftträdande. Paragrafens l mom. 
bestämmer om ikraftträdandet av lagen och 
2 mom. om lagar som upphävs med stöd av 
lagen. 

21 §. Tillämpning av föreskrifter och be
slut som meddelats med stöd av de upphäv
da lagarna. Enligt paragrafens l och 2 mom. 
förblir beslut som på basis av lagen om yr
kesexamina meddelats angående examens
strukturen och grunderna för examina samt 
avtalen om att ordna examina i kraft till dess 
nya beslut i överensstämmelse med denna 
lag meddelas eller nya avtal om att ordna 
examina ingås. 

Enligt paragrafens 2 mom. fortsätter direk
tionerna, delegationerna eller andra organ 
vid de särskilda yrkesläroanstaltema, yrke
sutbildningscentrema för vuxna och övriga 
läroanstalter inom området för tillämpningen 
av denna lag från det att lagen träder i kraft 
till mandatperiodens slut, om inte utbild
ningsanordnaren beslutar något annat dess
förinnan. Likaledes fortsätter de på grundval 
av lagen om yrkesexamina tillsatta examen
skommissionerna sin verksamhet till slutet 
av manda~perioden. 

22 §. Overgångsbestämmelse som gäller 
tillstånd att ordna utbildning. Med stöd av 
paragrafens l mom. fortsätter huvudmännen 
för de nuvarande läroanstalterna utan särskil
da åtgärder såsom i den föreslagna lagen av
sedda utbildningsanordnare. Folkhögskolorna 
och idrottsutbildningscentrerna fortsätter som 
anordnare av yrkesinriktad utbildning och 
musikläroanstalterna sin undervisning med 
stöd av ikraftträdelsebestämmelsema i de 
nya lagarna om fritt bildningsarbete och 
grundläggande konstundervisning. 

Enligt paragrafens 2 mom. ändras gällande 
tillstånd att upprätthålla en läroanstalt direkt 
med stöd av lagen till sådana tillstånd att 
ordna utbildning som avses i lagen. Paragra
fens 2 mom. bemyndigar undervisningsmi
nisteriet att ändra gällande tillstånd att inrät
ta och upprätthålla skolor och läroanstalter 
till nya tillstånd att ordna utbildning enligt 
denna lag. Undervisningsministeriet kan vid 
behov besluta ändra bestämmelserna i tidi-
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gare beviljade tillstånd så att de överensstä
mer med denna lag. I det nya tillståndet kan 
intas vill~or enligt lagens 5 § 2 mom. 

23 §. Overgångsbestämmelser som gäller 
personalen. Enligt paragrafen fortsätter de 
anställda lärarna och läroanstaltens övriga 
personal utan särskilda åtgärder i sina tidiga
re tjänster och uppgifter när lagen träder i 
kraft. 

24 §. Övergångsbestämmelse som gäller 
läroavtalsutbildningen. Läroavtalsutbildning 
som inletts innan lagen träder i kraft ordnas 
enligt de bestämmelser som varit gällande 
när den föreslagna lagen träder i kraft. Som 
tidpunkt för iniedandet av utbildning betrak
tas den tidpunkt då ett sådant läroavtalsför
hållande som avses i arbetsavtalet uppstår. 

1.5. Lag om fritt bildningsarbete 

Lagen gäller medborgarinstitut, folkhög
skolor, studiecentraler och idrottsutbildnings
centrer som det finns särskilda lagar om. 
Därtill gäller lagen sommaruniversitet som 
inte regleras särskilt i någon gällande lag. I 
motsats till de övriga lagarna i denna propo
sition reglerar lagen om fritt bildningsarbete 
inte bara verksamheten utan också finansie
ringen. Följaktligen tillämpas inte den föres
lagna lagen om finansiering av undervis
nings- och kulturverksamhet på finansiering 
av utbildning vid läroanstalter som avses i 
paragrafen om tillämpningsområde. Bestäm
melserna om finansiering av medborgarinsti
tut i den gällande finansieringslagen föreslås 
bli lyfta över till lagen om fritt bildningsar
bete. 

Lagen tillämpas på fritt bildningsarbete vid 
medborgarinstitut, folkhögskolor, studiecen
traler, idrottsutbildningscentrer och somma
runiversitet Om läroanstalterna tillhandahål
ler utbildning som avses i de förslagna la
garna om grundläggande utbildning, gym
nasieutbildning, grundläggande yrkesutbild
ning eller yrkesinriktad vuxenutbildning 
tillämpas lagen om grundutbildning, gym
nasielagen, lagen om yrkesutbildning eller 
lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning 
samt den föreslagna lagen om finansiering 
av undervisnings- och kulturverksamhet. 

I motsats till de övriga föreslagna lagarna 
föreskriver denna lag vilken typ av läroan
stalter som har rätt att tillhandahålla fritt 
bildningsarbete. De räknas upp i tillståndet 
att driva läroanstalt. Kommuner har dock 
rätt att slå samman sina läroanstalter för fritt 

bildningsarbete med andra läroanstalter. 
Lagen innefattar bestämmelser om syftet 

med det fria bildningsarbetet, verksamhet 
som lagen omfattar, tillstånd att driva läro
anstalt, personal, undervisning, statsandel för 
driftskostnader, statsunderstöd och vissa 
andra omständigheter. Kommunallagen för
slås bli tillämpad på förvaltningen av kom
munala läroanstalter för fritt bildningsarbete. 
Däremot tillämpas lagen om förvaltning av 
utbildning som ordnas av staten och privata 
på privata läroanstalter. staten får inte vara 
huvudman för en läroanstalt som avses i 
denna lag. För rektorer, lärare och annan 
personal gäller beroende på anställningsfor
men vad som föreskrivs i kommunallagen, 
lagen om kommunala tjänsteinnehavares an
ställningstrygghet eller lagen om arbetsavtal. 
Behörighetsvillkoren för rektorer och lärare 
regleras dock i en ny förordning om 
behörighetsvillkoren för personal inom un
dervisningsverksamheten. 

l kap. Allmänna bestämmelser 

l §. Syftet med det fria bildningsarbetet. 
Paragrafen definierar syftet med fritt bild
ningsarbete. Fritt bildningsarbete karakterise
ras av stor bredd och mångfald. Utbildnings
utbudet inom det fria bildningsarbetet tillgo
doser många olika behov. Ofta har deltagar
na mycket olika förväntningar på utbildning. 
För en del är utbildning en fritidsaktivitet 
eller ett sätt utveckla sig själv, andra vill 
komplettera sin yrkeskompetens eller ser 
utbildning som samhälleligt engagemang. 

Syftet med fritt bildningsarbete hänger 
dels samman med en allsidig utveckling av 
den enskildes personlighet, dels med den 
enskildes engagemang i samhället. Det är 
viktigt att den som ordnar utbildning själv 
sätter upp mål för sin verksamhet och defi
nierar sina uppgifter. Målen och åtagandena 
kan bygga pa lokala behov som när det gäl
ler kommunala medborgarinstitut En bety
dande del av läroanstalterna för fritt bild
ningsarbete är dock rikstäckande. De kan 
vara spridda över hela landet, som till exem
pel studiecentralerna, eller rekrytera stude
rande över hela landet, som till exempel 
folkhögskolor och idrottsinstitut Idrottsinsti
tuten ingår som ett led i vår idrottspolitik. 
Vid sidan av undervisningsverksamhet bedri
ver många frivilligorganisationer en omfat
tande kulturell verksamhet. 

Det fria bildningsarbetet erbjuder medbor-
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garna studiemöjligheter utifrån deras egna 
värderingar. Särskilt studiecentralerna och 
många folkhögskolor organiserar sin verk
samhet utifrån kollektiva värderingar. De 
flesta samhälleliga och religiösa folkrörelser 
är därför engagerade i det fria bildningsarbe
tet Tack vare att olika typer av läroanstalter 
och olika läroanstalter inom en och samma 
rörelse är involverade i bildningsarbetet får 
utbildningssystemet stor bredd. 

2 §. Verksamhet som lagen omfattar. I 
paragrafen definieras läroanstalterna inom 
det fria bildningsarbetet Definitionerna mot
svarar i stor utsträckning definitionerna i de 
nuvarande fristående läroanstalts i visa la
garna. Folkhögskolorna och idrottsinstituten 
var ursprungligen internat. De har fortfaran
de karaktären av internat, trots att de under 
senare år har fått allt fler studerande som 
bor någon annanstans och satsat mer på dis
tansundervisning. Internatsutbildningen har 
varit avgörande för byggnadsbeståndet, byg
gnadsbestämmelserna och antalet anställda 
och har därför också medfört högre kostna
der. Att lagen säger ut att folkhögskolor och 
idrottsutbildningscentrer är internat avser 
inte att utesluta möjligheten att till exempel 
ordna distans- och flerformsundervisning 
eller att beröva andra läroanstalter möjlighe
ten att inrätta internat. Om en läroanstalt är 
internat räknas delta in i de kalkylerade 
grunderna för statsandelen. 

studiecentralerna är vuxenutbildningscen
trer för bildningsarbetet i frivilligorganisatio
nernas regi. Samarbete med medlemsorgani
sationerna ingår som ett viktigt led i studie
centralernas verksamhet. Medborgarinstitu
ten är vanligen förankrade i de lokala bild
ningsbehoven. Sommaruniversiteten är däre
mot typiska regionala läroanstalter. De prio
riterar kurser inom den öppna högskolan, 
språkstudier och yrkesinriktad tilläggsutbild
ning ... 

3 §. Ovriga uppgifter. Bestämmelserna om 
utvecklings- och serviceverksamhet som 
stödjer utbildningen (?,verensstämmer med 
gällande lagstiftning. A ven utbildning som 
ordnas som avgiftsbelagd service är fortfa
rande möjlig. 

Läroanstalterna får precis som nu ha rätt 
att ordna examensinriktad utbildning. På 
sådan utbildning tillämpas lagen om grund
läggande utbildning, gymnasielagen och la
gen om yrkesutbildning samt anknytande 
finansierings bestämmelser. 

4 §. Tillstånd att driva läroanstalt. Be-

stämruelserna om tillstånd att driva läroan
stalt överenstämmer med bestämmelserna 
om tillstånd att ordna utbildning enligt de 
övriga lagarna i denna proposition och har i 
stort sätt samma innehåll som de gällande 
bestämmelserna om läroanstalter för fritt 
bildningsarbete. I stället för utbildningsbe
hov talas i denna lag om bildningsbehov 
som tidigare. En förutsättning för tillstånd är 
att huvudmannen har yrkeskompetens och 
ekonomiska möjligheter att driva en läro
anstalt och ordna med utbildningen. Syftet 
med läroanstalten och utbildningsåtagandet 
kan därför skrivas in tämligen generellt i 
tillståndet samtidigt som huvudmannens eg
na mål och utbildningsåtaganden kan tas 
med i beräkningen. 

Sommaruniversitet får rätt till statsandel 
men de måste anhålla om tillstånd att driva 
läroanstalt. Ett villkor är dock att deras 
verksamhet uppfyller kraven i statsandels
systemet Avsikten är att de nuvarande tjugo 
sommaruniversiteten skall få statsandeL 

Om flera läroanstalter har samma huvud
man kan de gå samman och koppla ihop 
olika funktioner. 

En kommun eller en samkommun har rätt 
att slå samman sina läroanstalter för fritt 
bildningsarbete med andra kommunala läro
anstalter. I sådana fall bestäms finansiering
en särskilt för varje funktion. Kommunala 
medborgarinstitut har på senare tid etablerat 
samarbete med lokala gymnasier, främst 
med vuxengymnasier. Medborgarinstituten 
har ofta tillhandahållit språkundervisning 
och gymnasierna i sin tur erbjudit möjlighe
ter att tentera gymnasiekurser. På en del or
ter samarbetar medborgarinstituten och vux
engymnasierna i så hög grad att det finns ett 
behov av sammanslagning. Samarbete före
kommer i viss utsträckning också med yr
kesläroanstalter. 

2 kap. Personal 

5 §. Personal. Paragrafen kräver att varje 
läroanstalt skall ha en rektor som ansvarar 
för verksamheten. Läroanstalten kan ha ge
mensam rektor tillsammans med någon an
nan läroanstalt med samma huvudman eller 
utbildningsanordnare. Antalet lärare och an
nan personal skall avpassas efter utbild
ningsformen. Sommaruniversitet och studie
centraler har numera inga lärare i huvud
syssla. Bestämmelsen inverkar inte på den 
radande situationen och förpliktar således 
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inte sommaruniversiteten eller studiecentra
lerna att anställa lärare i huvudsyssla, om 
detta inte är nödvändigt på grund av sättet 
att ordna med utbildning. Behörigshetsvill
koren för rektorer och lärare regleras i den 
nya förordningen om behörighetsvillkor för 
personal inom utbildningsväsendet. Behörig
hetsvillkoren för lärare inom det fria bild
ningsarbetet kommer att vara desamma som 
i gällande bestämmelser. Däremot anpassas 
behörighetsvillkoren för examensinriktad ut
bildning allt mer efter de generella kraven 
inom varje utbildningsform. Vad gäller rek
torer inom fritt bildningsarbete skall det inte 
längre i lag föreskrivas att de skall ha lärar
behörighet. Läroanstalterna kan dock själva 
ställa högre krav. 

3 kap. Undervisning 

6 §. Ordnande av unde1Visning. Verksam
hetsplanen enligt l mom. är främst avsedd 
att vara ett dokument som i likhet med tidi
gare verksamhetsplaner ger en samlad bild 
av läroanstaltens verksamhet. Den skall 
framför allt vara ett verktyg för utvärdering 
av verksamheten. Med hjälp av den kan 
måluppfyllelsen följas upp både av läroan
stalten själv och utomstående instanser. Var
ken gällande la~ar eller det föreliggande lag
förslaget har nagra bestämmelser om läro
plan. Men i praktiken upprättar alla läroans
talter en läroplan. 

Den gällande lagstiftningen säger mycket 
lite om undervisningen. Minimikravet på 
undervisning är 15 timmar för att folkhög
skolor och idrottsutbildningscentrer skall få 
statsandeL Detta hänger främst samman med 
intematskostnadema. Bestämmelserna i för
ordning om lägsta tillåtna undervisningstid 
och arbetstid per vecka och per dag kommer 
att vara oförändrade. Befogenhet att utfärda 
förordning om studiecirklar ingår i 9 §. 

7 §. Utvärdering. Paragrafen överen
stämmer med utvärderingsbestämmelserna i 
de övriga utbildningslagarna i denna propo
sition. Utvärderingen skall dock göras med 
hänsyn till särdragen inom det fria bild
ningsarbetet, till exempel att det inte finns 
någon enhetlig läroplan. Verksamhetsformer
na varierar mycket och självutvärdering är 
därför en viktig utvärderingsform. 

4 kap. statsandel för driftskostnader 

8 §. Kalkylerad statsandelsgrund. Statsan-

370160 

delen för driftskostnader bestäms såsom för 
närvarande enligt kalkylmässiga principer. 
statsandelen för folkhögskolor räknas i lik
het med gällande lag ut enligt studerande
veckor, i riksomfattande idrottsutbildnings
centrer enligt studerandedygn och i regionala 
idrottsutbildningscentrer enligt studerandeda
gar. Också antalet studerande tas med i be
räkningen. Däremot mäter prestationen un
dervisningstimme vid studiecentraler och 
medborgarinstitut bara genomförd undervis
ningskvantitet Läroanstalterna har så olika 
utbildningsåtaganden att det är svårt att till
lämpa en och samma prestation på alla. Där
för föreslås det i propositionen att prestatio
nerna för den kalkylerade statsandelsgrunden 
inte ändras. På så sätt kan förhållandena 
jämföras med tidigare år, eftersom antalet 
prestationer vanligen fastställs utifrån tidiga
re verksamhet. Undervsningstimme lämpar 
sig väl som kriterium även för sommaruni
versitet, eftersom detta redan nu är praxis i 
fråga om de flesta sommaruniversitet. 

Det blev stora omställningar 1993 och 
1994 när läroanstalterna för fritt bildnings
arbete togs in i det kalkylerade statsandels
systemet statsandelama sjönk avsevärt, sär
skilt för vissa folkhögskolor och studiecen
traler, när det utgiftsbaserade sys_temet ersat
tes med medelpriser per enhet. Andringarna 
har jämnats ut genom graderade priser per 
enhet och med hjälp av extra understöd för 
en övergångsperiod. I vissa fall har statsan
delarna stigit. 

Läroanstalterna för fritt bildningsarbete har 
privata huvudmän med undantag för den 
qyervägande delen av medborgarinstituten. 
Andringar i statsandelama återverkar ome
delbart på huvudmannens ekonomiska situa
tion, och i form av studieavgifter på de stu
derandes ekonomi. 

Avsikten är att statsandelen för driftskost
nader i huvudsak skall kvarstå oförändrad. 

Om två läroanstalter med en kommun eller 
en samkommun som huvudman går samman 
bestäms statsandelen för finansieringen av 
verksamheten särskilt för varje funktion. 

9 §. Statsandelens belopp. Procentsatserna 
för statsandel för enskilda läroanstalter har 
utformats utifrån de beräkningar som gjordes 
när de utgiftsbaserade statsandelama ersattes 
med kalkylerade statsandelar. De tidigare 
högre procentsatserna sjönk när kostnadsba
sen breddades. Breddningen inverkade på 
olika sätt på läroanstalterna, vilket är orsa
ken till de divergerande procentsatserna. Det 
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finns inga planer på att ändra kostnadsför
delningen mellan stat och huvudmän. Smär
re förhöjningar har ingen ekonomisk bety
delse för folkhögskolorna och studiecentra
lema. För folkhögskolorna innebär det nya 
finansieringskriteriet för examensinriktad 
utbildning att drygt en fjärdedel av den tota
la volymen förs över till finansieringssyste
met för grundläggande utbildning, gymnasi
eutbildning och yrkesutbildning med lägre 
priser per enhet än inom det fria bildnings
arbetet. 

10 §. Fastställande av antalet prestationer 
som skall användas vid beräkning av stats
andelen. Det är fortfarande lämpligast att 
använda studerandevecka som prestation för 
folkhö~skolor främst på grund av att studier
na är langvariga. Samtidigt bibehålls studie
dygn och studiedag som prestationer för 
idrottsutbildningscentrer. Medborgarinstitut 
och studiecentraler skall alltjämt ha under
visningstimme som kalkyleringsenhet Också 
statsandelama för sommaruniversitet förslås 
bli uträknade enligt det kalkylerade antalet 
undervisningstimmar. 

Distansundervisningen har ökat inom det 
fria bildningsarbetet, särskilt distansunder
visning i kombination med närutbildning. 
Vuxenutbildningen har ofta flexibla, variera
de och individuella undervisningsformer. 
Kostnaderna för distansundervisning varierar 
mycket men ligger i regel under kostnaderna 
för närundervisning. Tack vare distansunder
visning kan lokaler och andra resurser ut
nyttjas för andra ändamål. Därför kommer 
det att bestämmas genom förordning att dis
tansundervisning bara delvis vägs in antalet 
prestationer. På så sätt kan undervisningen 
vid de tidigare brevinstituten som uppgått i 
folkhögskolorna tas med i uträkningen av 
antalet prestationer. 

11 §. Pris per enhet. Bestämmelserna om 
priser per enhet har i stort sett samma inne
håll som nuvarande lagstiftning. Detta gäller 
särskilt beräkningsförfarandet och justering 
av priserna. 

En viktig princip för gradering av priserna 
per enhet hänger samman med intematsut
bildning. Folkhögskolor och idrottsutbild
ningscentrer har länge förutsatts vara inter
nat, vilket har stor betydelse för deras kost
nadsstruktur. Många av dem är dessutom 
riksomfattande läroanstalter. Intematskost
naderna utgör därför en naturlig grund för 
priserna per enhet för folkhögskolor och 
idrottsutbildningscentrer. Idrottsutbildnings-

centrerna har därtill dyra fastigheter att ta 
hand om, exempelvis simhallar och stora 
idrottsanläggningar. Det är därför motiverat 
med graderade priser per enhet. 

Kostnaderna för undervisning avsedd för 
handikappade är högre inom alla utbild
ningsformer på grund av små undervisnings
grupper, individuell undervisning och nöd
vändiga hjälpmedel. Priserna per enhet höjs 
genom närmare bestämmelser om undervis
ning för handikappade i förordning. Kriteriet 
för högre priser per enhet för specialinstitut 
avskaffas när det gäller hela läroanstalten i 
fråga om några folkhögskolor. Resurserna 
för undervisning för handikappade minskar 
därigenom inte. 

Priserna per enhet kan också graderas av 
annan grundad anledning enligt vad som 
närmare bestäms genom förordning. Sådana 
graderingar behövs främst när det gäller 
folkhögskolor som är en sorts kursgårdar. 

Resekostnaderna spelar en roll för med
borgarinstitut på olika orter, eftersom institu
ten är utspridda över hela landet. Därför rä
knas bosättningsstrukturen in i priset per 
enhet för undervisningstimmar på samma 
sätt som enligt gällande lag. 

Sommaruniversiteten är en ny form av 
utbildning som tas in i det lagstadagde stats
andelssystemet Sommaruniversiteten har i 
det närmaste samma typ av verksamhet som 
medborgarinstituten. Det är därför lämpligast 
att tillämpa samma priser per enhet för båda 
utbildningsformerna. Därför föreslås i denna 
proposition att priserna per enhet per under
visningstimme vid sommaruniversitet skall 
bestämmas enligt priset per enhet för med
borgarinstitutet på orten. Priset per enhet per 
undervisningstimme får vara olika för med
borgarinstitut och studiecentraler. 

12 §. Justering av priset per enhet. Be
stämmelsen överenstämmer med gällande 
bestämmelser. 

13 §. Kostnader som inte beaktas vid be
räkningen av priser per enhet. Ungefär sam
ma kostnader utesluts vid beräkningen av 
priserna per enhet som enligt gällande lag
stiftning. 

5 kap. statsunderstöd 

14 §. Specialunderstöd och extra under
stöd. Det kalkylerade statsandelssystemet 
medför avsevärda ändringar i läroanstalter
nas statsandelar, om priset per enhet är be
tydligt lägre än de faktiska kostnaderna per 
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prestation. Det kalkylerade systemet syftar 
till att uppmuntra bidragstagama att vara 
ekonomiska. Det kan dock finnas grundad 
anledning till att priserna per enhet är höga, 
till exempel små läroanstalter, läget eller sär
skilda åtaganden. Det är viktigt att värna 
mångfalden inom det fria bildningsarbetet 
och stödet får därför inte enbart koncentreras 
till stora enheter. Läroanstalter som satsar på 
ett bredare utbud och bättre kvalitet kan ha 
högre kostnader. Specialuppgifter och nya 
funktioner kan inte tas om hand inom de 
normala statsandelama. För olika specia
luppgifter eller för nya funktioner kan läro
anstaltema få understöd från ett anslag som 
avsätts i statsbudgeten. Understöd kan därut
över beviljas för försök och utvecklingspro
jekt. 

Det är alltjämt nödvändigt att ha en be
stämmelse om extra understöd. På så sätt 
kan läroanstalter som har särskilda uppdrag 
inom kultur- eller undervisningsverksamhet 
eller läroanstalter med ekonomiska problem 
få understöd. 

15 §. statsunderstöd för anläggningspro
jekt. Det är företrädesvis folkhögskolor och 
idrottsutbildningscentrer som har anlägg
ningsprojekt inom det fria bildningsarbetet 
Staten kan bidra med statsunderstöd. Under
stödet är inte kopplat till vare sig statsan
delsskalan eller priserna per enhet. Förfaran
det är indentiskt med förfarandet i den för
slagna lagen om finansiering av undervis
nings- och kulturverksamhet. Bestämmelsen 
tar hänsyn dels till nuvarande praxis i fråga 
om folkhögskolor, dels till idrottsutbild
ningscentrernas särskilda behov. 

statsrådet fastställer gränsen för de totala 
kostnaderna för anläggningsprojekt För 
folkhögskolor går gränsen för närvarande 
vid 500 000 mark och för idrottsutbildnings
centrer vid 200 000 mark. Understödet för 
lån som en läroanstalt har ta~it upp för byg
gnadsprojekt minskar så smaningom i bety
delse men bestämmelsen behövs fortfarande 
för en del specialfall. 

6 kap. Övriga bestämmelser om 
finansiering 

16 §. Statsbidragsmyndighet. statsbi
dragsmyndighet är det ministerium som i 
reglementet för statsrådet utsetts till det, dvs. 
undervisningsministeriet 

17 §. Beviljande av statsande l. Statsandel 
beviljas huvudmannen och betalas ut månat-

ligen på samma sätt som nu. För kommuner
nas del fattas det bara ett beslut om statsan
deL Det skall gälla statsansdelar dels enligt 
den föreslagna lagen om finansiering av un
dervisnings- och kulturverksamhet, dels en
ligt denna lag. 

18 §. Betalning. Vid utbetalning av stats
andelar tillämpas samma förfarande som 
enligt den föreslagna lagen om finansiering 
av undervisnings- och kulturverksamhet. 
statsandelen för kommunala läroanstalter för 
fritt bildningsarbete betalas dock ut som en 
del av den statsandel som betalas enligt la
gen om finansiering av undervisnings- och 
kulturverksamhet. Detta rör merparten av 
medborgarinstituten och några folkhögsko
lor. 

19 §. Betalning av utebliven fönnån och 
återbetalning av grundlös fönnån. Bestäm
melsen stämmer överens med gällande lag
stiftning. 

20 §. Betalning som inte erläggs eller åter
krävs. Detta är en ny bestämmelse. Små 
statsandelsbelopp kommer inte att betalas 
eller återkrävas. Paragrafen överenstämmer 
med 52 § i den föreslagna lagen om fi
nansiering av undervisnings- och kulturverk
samhet. 

21 §. Skyldighet att lämna upplysningar. 
Paragrafen överenstämmer med 54 § i den 
föreslagna lagen om finansiering av under
visnings- och kulturverksamhet. 

7 kap. Särskilda bestämmelser 

22 §. Ändringssökande. Ändring i ett be
slut om statsandel får inte sökas genom be
svär, utan huvudmannen måste yrka rättelse 
hos statsandelsmyndigh~ten i likhet med 
gällande bestämmelser. Andring i ett beslut 
med anledning av rättelseyrkande får sökas 
enligt vad som bestäms i förvaltningspro
ce~.slagen. 

Andring i ett beslut av direktionen för el
ler en befattningshavare vid en privat läroan
stalt får sökas genom besvär hos länsrätten. 
Genom förordning kan det stadgas i vilka 
ärenden besvärsrätt inte föreligger. På kom
munala läroanstalter tillämpas bestämmelser
na om ändringssökande i kommunallagen. 

23 §. Tipsvinstmedel. Idrottsutbildnings
centrer finansieras huvudsakligen med tipp
ningsvinstmedel som avses i lotterilagen 
(49111965). Medlen är avsedda som stöd till 
idrott och ungdomsarbete. Förfarandet kan 
alltjämt tillämpas när det gäller den statliga 
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finansieringen av idrottsutbildningscentrernas 
verksamhet enligt den föreslagna lagen. En
ligt den föreslagna lagen om yrkesutbildning 
skall också yrkesinriktad grundutbildning 
inom idrott kunna finansieras med tippnings
vinstmedel. 

24 §. A v gifter som tas ut av de studeran
de. Paragrafen innehåller bestämmelser om 
studerandeavgifter, bestämmande av grun
derna för avgifterna och hur de tas ut. Tidi
gare lagar har inte föreskrivit något om av
gifter men avgifter har en stor betydelse för 
all verksamhet enligt denna lag. studerande
avgifterna måste i vilket fall som helst vara 
skäliga. 

25 §. Nännare bestämmelser. Paragrafen 
innehåller ett normalt bemyndigande att ut
färda förordning. 

8 kap. Ikraftträdelse- och 
övergångsbestämmelser 

26 §. Ikrafträdande. Lagen föreslås träda i 
kraft den l augusti 1998 i likhet med de 
övriga lagar som ingår i propositionen. De 
lagar som upphävs genom den föreliggande 
lagen räknas upp i paragrafens 2 mom. En
ligt paragrafens 3 mom. skall lagens finans
ieringsbestämmelser tillämpas första gången 
på finansieringen för 1999. På finansieringen 
för hela 1998 och finansieringen för åren 
före det tillämpas finansieringsbestämmelser
na i de lagar som föreslås bli upphävda ge
nom denna lag. Således kan t.ex. sommaru
niversiteten omfattas av lagstadgad finans
iering fö~~t från 1999. 

27 §. Overgångsbestämmelse om tillstånd 
att driva en läroanstalt. Tidigare tillstånd att 
driva en läroanstalt kommer alltjämt att gäl
la. Den tidigare rätten att ge betyg inom 
grundläggande utbildning och gymnasieut
bildning kommer alltjämt att gälla på grund 
av en övergångsbestämmelse. Den ändrade 
regleringen av yrkesutbildningen medför att 
tillstånden att driva läroanstalter som med
delar yrkesutbildning måste ändras redan 
innan reformen träder i kraft. 

28 §. Övergångsbestämmelse om fi-
nansiering. När det gäller statsandelar enligt 
det gamla utgiftsbaserade statsandelssyste
met som inte har betalts ut när lagen träder i 
kraft får slutposterna av små periodiserade 
statsandelar och eventuella slutposter om 
verksamheten upphör betalas ut snabba~~ än 
den gällande periodiseringen kräver. And
ringen har ingen större ekonomisk betydelse. 

29 §. Övergångsbestämmelse som gäller 
personalen. Bestämmelsen överenstämmer 
med de övriga lagarna i propositionen. 

30 §. Priserna per enhet 1999. Paragrafen 
föreskri ve r ett undantagsförfarande för 1999. 
Därmed kommer minskningar i statsandelar
na som införts genom sparbeslut för att ba
lansera upp den offentliga ekonomin fortfa
rande att gälla. Besluten fattades före 1996 
och medförde sänkta priser per enhet också 
för läroanstalter för fritt bildningsarbete. 

1.6. Lag om grundläggande 
konstundervisning 

I lagen sammanförs bestämmelserna i gäl
lande lagar om musikläroanstalter och grun
dundervisning i konst. Bestämmelserna om 
grundläggande musik- och dansundervisning 
ingår framdeles i en ny lag om yrkesutbildn
ing och tilläggsutbildningen i en ny lag om 
yrkesinriktad vuxenutbildning. Allmänbil
dande och intresseinriktad undervisning i 
musik och på konstens andra områden kan 
ges med stöd av lagen om grundläggande 
utbildning, gymnasielagen, den nya lagen 
om yrkesutbildning och den nya lagen om 
fritt bildningsarbete. 

Lagen motsvarar till sin struktur den nya 
lagen om grundläggande utbildning, den nya 
gymnasietagen och den nya lagen om yrke
sutbildning. Föremål för regleringen är inte 
läroanstalterna som anordnar utbildningen, 
utan utbildningens mål och centrala innehåll 
samt studerandenas rättigheter och skyldig
heter. På utbildningens förvaltning tillämpas 
kommunallagen och i överensstämmelse 
med den givna kommunala instruktioner 
samt den nya lagen om förvaltning av ut
bildning som ordnas av staten och privata. 
Enligt den lagen beslutar i ärende som an
kommer på utbildningsanordnaren det organ 
eller den tjänste- eller befattningsinnehavare 
som förordnats till uppgiften i en instruktion 
godkänd av utbildningsanordnaren. På perso
nalen tillämpas beroende på anställningsför
hållandets art kommunallagen, lagen om 
kommunala tjänsteinnehavares anställnings
trygghet samt bestämmelserna och föreskrif
terna i kommunens tjänstestadga, lagen om 
arbetsavtal eller statstjänstemannalagen. Vill
koren för rektors och lärares behörighet be
stäms genom en förordning om behörighets
villkoren för personal inom undervis
ningsverksamhet Om finansieringen som 
beviljas för grundläggande konstundervisn-
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ing bestäms i en ny lag om finansiering av 
undervisnings- och kulturverksamhet. 

l §. Syftet med den grundläggande 
konstunde1Visningen. Paragrafen motsvarar 
l § i gällande lag om grundundervisning i 
konst. Undervisningens mål har dock formu
lerats mera entydigt än i gällande lag. Målen 
preciseras ytterligare i de riksomfattande 
grunderna för läroplanen som utbildningss
tyrelsen fastställer med stöd av 5 § l mom. 
och i de läroplaner utbildningsanordnaren 
godkänner med stöd av 2 mom. i samma 
paragraf. Målen preciseras för vart område 
av konsten för sig. 

Med i paragrafens 2 mom. angiven annan 
verksamhet som främjar konsten avses bland 
annat anordnande av konserter, utställningar 
och andra föreställningar. 

2 §. Utbildningsanordnare. Kommunerna 
har direkt på grundval av lagen rätt att ordna 
grundläggande konstundervisning. Kommu
nen beslutar inom vilka områden av konsten 
den ordnar undervisning. Kommunen får 
med stöd av 11 § 2 mom. statsandel för 
grundläggande konstundervisning enligt an
talet invånare i kommunen. Kommunen kan 
med stöd av 3 mom. i sistnämnda paragraf 
separat anhålla om rätt även till statsandel 
enligt antalet undervisningstimmar, t.ex. för 
att driva en musikläroanstalt 

Enligt paragrafens 2 mom. kan vederbör
ande ministerium bevilja också en samkom
mun eller privat sammanslutning eller stif
telse tillstånd att ordna grundläggande konst
undervisning. Förutsättningarna för att till
stånd att ordna utbildning skall beviljas, vad 
tillståndet innehåller samt när ett tillstånd 
kan återkallas bestäms i 3 §. 

Enligt paragrafens 3 mom. kan också sta
ten ordna grundläggande konstundervisning. 

Enligt paragrafens 4 mom. kan grundläg
gande konstundervisning ordnas antingen i 
en läroanstalt eller på annat sätt. Utbild
ningsanordnaren beslutar om läroanstalternas 
inrättande och deras namn. I momentet 
nämns som exempel en musikläroanstalt I 
samma läroanstalt kan ordnas undervisning 
inom flera områden av konsten, såväl grund
läggande konstundervisning som musikun
dervisning i form av grundläggande yrkesut
bildning eller så kan läroanstalten slås 
samman med en annan läroanstalt som ger 
utbildning som omfattas av lagstiftningen. 
Utbildningsanordnaren kan på basis av 4 § 
denna lag anlita även annan utbildnings
anordnare för att erhålla nämnda tjänster. 

3 §. Tillstånd att ordna utbildning. I fråga 
om det ovan i 2 § 2 mom. nämnda tillstån
det att ordna grundlä$gande konstundervis
ning, villkoren i tillstandet samt bestämmel
serna om återkallande av tillstånd innehåller 
paragrafen motsvarande bestämmelser som 
när privat sammanslutning eller stiftelse be
viljas tillstånd att ordna grundläggande ut
bildning, gymnasieutbildning och yrkesut
bildning. 

Enligt lagens 15 § l mom. fortsätter läro
anstalterna som är verksamrorna med stöd av 
den föreslagna lagen om musikläroanstalter 
utan särskilda åtgärder i egenskap av sådana 
utbildningsanordnare som avses i denna lag, 
den nya lagen om yrkesutbildning samt i 
den nya lagen om yrkesinriktad vuxenutbild
ning. 

4 §. Samarbete och anskaffning av utbild
ning. Utbildningsanordnaren kan delvis re
kvirera i lagen nämnda tjänster även av nå
gon annan som anordnar utbildning eller 
producerar tjänster. Bestämmelsen motsvaras 
av 5 § gyronasielagen och 10 § i den före
slagna lagen om yrkesutbildning. Enligt 2 § 
gällande lag om grundundervisning i konst 
kan kommunen ordna undervisningen i 
konst genom att anlita utomstående tjänster. 
Enligt paragrafen skall också utbildningsa
nordnare som för närvarande fungerar som 
musikläroanstalts huvudman kunna rekvirera 
tjänster av utomstående. Den som sedan kö
per tjänsterna svarar för att de upphandlade 
tjänsterna ordnas enligt den föreslagna la
gen. Bland annat skalllärarna uppfylla i för
ordning fastställda behörighetsvillkor. I av
talet om rekvirering av tjänster kan intas 
bestämmelser även om grunderna för veder
laget. 

5 §. Läroplan. Paragrafen motsvarar be
stämmelserna om läroplan i gällande lag om 
grundundervisning i konst och lagen om 
musikläroanstalter. Enligt lagens 16 § 2 
mom. iakttas de grunder för läroplanen som 
utbildningsstyrelsen fastställt enligt gällande 
lagar till dess styrelsen med stöd av denna 
lag meddelar beslut om nya grunder för lä
roplanen. I lagen ingår ingen föreskriven tid 
för hur snart de nya grunderna skall godkän
nas. 

För närvarande är studierna enligt de med 
stöd av lagstiftningen om musikläroanstalter 
fastställda grunderna för läroplanen i musik 
till sin omfattning och sitt innehåll mera 
krävande än studierna enligt de med stöd av 
lagen om grundundervisning i konst fast-
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ställda grunderna för läroplanen i musik. För 
att möjliggöra en fortsättning på gällande 
praxis har i bestämmelsen intagits en möj
lighet att fastställa lärokurser av olika om
fattning. 

6 §. Elevantagning. Utbildningsanordnaren 
beslutar om grunderna för och förfarandet 
vid antagning av elever. Vid elevantagning
en skall likvärdiga antagningsgrunder och 
övriga i regeringsformen stadgade grunder 
iakttas. 

1 O § 2 m om. bestämmer om förfarandet 
vid sökande av ändring i ett beslut som gäl
ler antagning av elev. 

7 §. Utvärdering av utbildningen. Paragra
fen motsvarar bestämmelserna för utvär
dering av utbildningen i den nya lagen om 
grundläggande utbildning, den nya gymnasi
etagen och den nya lagen om yrkesutbild
ning. Utvärderingens syfte är att klargöra 
hur målen i denna lag och i de på grundval 
av denna lag fastställda läroplanerna har 
fullföljts. 

8 §. Elevbedömning. Paragrafen innehåller 
en förpliktelse om en mångsidig bedömning 
av eleverna och bemyndigar utbildningssty
relsen att meddela föreskrifter om bedöm
ningen och betygens innehåll. Utbildnings
anordnaren beslutar om förfarandet vid be
dömning och om bedömningspraxis. 

9 §. Personal. Paragrafen motsvarar be
stämmelserna om personalen i lagen om 
grundläggande utbildning, gymnasietagen 
och lagen om yrkesutbildning. 

A v sikten är att behörighetsvillkoren för 
personalen inom undervisningsväsendet be
stäms genom förordning. I huvudsak skall 
behörighetsvillkoren förbli vid villkoren i 
gällande lagstiftning. Behörighetsvillkoren 
bestäms separat för lärare som undervisar 
enligt fördjupad lärokurs och övriga lärare. 
Man har dessutom för avsikt att genom för
ordning bestämma att Sibelius-Akademin 
och teaterhögskolan skall ha rätt att, såsom i 
den gällande förordningen om musikläroan
stalter, på i förordningen bestämda grunder 
konstatera att någon är behörig trots att han 
saknar d~)l bestämda formella behörigheten. 

10 §. Andringssökande. Paragrafen gäller 
sökande av ändring i beslut som gäller elev
avgifter, antagning av elev och elevbedöm
ning. I beslut gällande elevavgift kan änd
ring sökas enligt förvaltningsprocesslagen 
hos länsrätten och i beslut gällande antag
ning av elev hos länsstyrelsen. Yrkande av 
rättelse i elevbedömningen riktas tilllänssty-

relsen. 
Vid sökande av ändring i andra än i denna 

paragraf avsedda beslut som fattats av kom
mun eller samkommun tillämpas kommunal
lagen. I övriga än i denna paragraf avsedda 
beslut fattade av privata utbildningsanord
nare får ändring inte sökas genom besvär. 

11 §. Statsandel. Om finansieringen av den 
grundläggande konstundervisningen bestäms 
i den nya lagen om finansiering av undervis
nings- och kulturverksamhet. Finansiering 
kan beviljas såväl för anläggningsprojekt 
som för driftskostnaderna. Enligt paragrafens 
2 mom. är finansieringen som beviljas för 
driftskostnaderna uppdelad på, å ena sidan 
den statsandel kommunerna får enligt antalet 
invånare i kommunen och, å andra sidan den 
statsandel utbildningsanordnaren kan beviljas 
med stöd av 3 mom. enligt ett timantal som 
undervisningsministeriet fastställt. A ven en 
kommun kan ansöka om statsandel enligt 3 
mom. på basis av antalet undervisningstim
mar. För närvarande beviljas endast musiklä
roanstalter finansiering enligt antalet kalky
lerade undervisningstimmar. I fråga om be
viljande av statsandel på basis av undervis
ningstimmar gäller i tillämpliga delar vad 
som bestäms i 3 § om beviljande av tillstånd 
att ordna utbildning. Antalet undervisnings
timmar kommer att fastställas separat för de 
olika områdena av konsten. 

12 §. A v gifter som tas ut av eleverna. Pa
ragrafen innehåller en bestämmelse som 
styrker gällande praxis i fråga om att upp
bära avgifter. A v giften skall beräknas så att 
den är skälig i relation till undervisningens 
omfattning, kvalitet och de kostnader den 
medför. Undervisningsministeriet fastställer 
grunderna för avgifterna. Utbildningsanord
naren kan enligt paragrafens 2 mom. upp
bära dröjsmålsränta och enligt 3 mom. driva 
in avgift som förfallit till betalning utan 
dom eller beslut. 

13 §. Närmare bestämmelser. Paragrafen 
innehåller ett normalt bemyndigande att ut
färda förordning. 

14 §. Ikraftträdande. Lagen träder i kraft 
samtidigt med de övriga lagarna i denna 
proposition. 

Genom lagen upphävs gällande lagar om 
musikläroanstalter och om grundundervis
ning i kol);st. 

15 §. Overgångsbestämmelse som gäller 
tillstånd att ordna utbildning och organ. Mu
sikläroanstalterna fortsätter sin verksamhet 
såsom sådana utbildningsanordnare som av-
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ses i denna lag och i den föreslagna lagen 
om yrkesutbildning. Undervisningsminis
teriet kan i överensstämmelse med bemyndi
gandet i paragrafen ändra tillståndet att driva 
en musikläroanstalt, som beviljats enligt gäl
lande lagstiftning, till de delar det behövs 
till ett tillstånd enligt den föresla~na lagen 
eller till ett beslut om statsandel pa basis av 
antalet undervisningstimmar. Också verk
samheten enligt lagen om grundundervisning 
i konst fortsätter utan särskilda åtgärder så
som verksamhet enligt den föreslagna lagen. 
Bland annat förblir kommunernas avtal om 
att rekvirera tjänster av utomstående produ
center i kraft. 

Enligt paragrafens 2 mom. skall organ 
som är verksamma när lagen träder i kraft 
fortsätta till utgången av mandatperioden, 
om inte utbildningsanordnaren beslutar nå
got annat ... 

16 §. Overgångsbestämmelse som gäller 
personalen och läroplanerna Personalens 
ställning, såsom benämningen på tjänster 
och uppgifter samt anställningsförhållande
na, förblir enligt paragrafens l mom. vid 
vad den är för närvarande. 

Nuvarande grunder för läroplanen och lä
roplaner iakttas på basis av paragrafens 2 
mom. till dess nya grunder för läroplanen 
och nya läroplaner enligt denna lag fast
ställts i deras ställe. I lagen föreskrivs ingen 
bestämd tid för revidering av grunderna för 
läroplanen och läroplanerna. 

1.7. Lag om förvaltning av utbildning som 
ordnas av staten och privata 

I lagen samromanförs bestämmelserna an
gående förvaltningen av utbildning som ord
nas av staten och privata. På förvaltningen 
av utbildning som ordnas av kommuner och 
samkommuner tillämpas bestämmelserna i 
kommunallagen och i instruktioner som gi
vits i överensstämmelse med sagda la~. I 
lagen bestäms om dess tillämpningsomrade, 
direktionen, rektor, instruktionen, understöd 
och donationer läroanstalten kan ta emot 
samt om laglighetsövervakningen. Lagen 
ersätter gällande bestämmelser om statliga 
och enskilda läroanstalters förvaltning, som 
för närvarande ingår i ett flertal lagar om 
olika slags läroanstalter. 

l §. Tillämpningsområde. Lagen tillämpas 
på utbildning som ordnas enligt bestämmel
serna i de lagar som ingår i förteckningen i 
paragrafens l mom. På grundval av bestäm-

melsen i paragrafens 2 mom. tillämpas lagen 
inte på den grundläggande utbildning och 
gymnasieutbildning som anordnas i universi
tetens övningsskolor. I fråga om övningssko
lomas förvaltning tillämpas bestämmelserna 
för universiteten. 

2 §. Direktion. Direktionen är högsta be
slutande organ och ansvarar för ordnandet, 
utvecklandet och förvaltningen av utbild
ningen. Direktionens beslutanderätt kan ge
nom i 4 § angiven instruktion delegeras till 
ett annat organ eller till en tjänste- eller be
fattningsinnehavare. Direktionen kan tillsät
tas för en läroanstalt, som gemensam för 
flera läroanstalter eller som gemensam för 
flera enheter som anordnar utbildning. I frå
ga om utbildning som staten ordnar beslutar 
undervisningsministeriet om förfaringssättet 
vid tillsättandet av direktion och om grun
derna för dess sammansättning. Undervis
ningsministeriet beslutar bland annat om 
vilken myndighet som utser direktionens 
ledamöter, huruvida till direktionen utses 
och i vilken proportion i 2 mom. nämnda 
företrädare för personalen och för dem som 
använder sig av tjänsterna samt om direktio
nens mandattid. Undervisningsministeriet 
meddelar även vid behov föreskrifter om 
villkoren för att utse företrädare för utom
stående instanser till ledamöter av direktio
nen. Sådana ledamöter är till exempel före
trädarna för organisationer för främjande av 
respektive språk och kultur i direktionerna 
för statliga språkskolor. 

På basis av paragrafens 2 mom. kan såsom 
för närvarande till direktionen väljas leda
möter som företräder studerandena och per
sonalen. Om så önskas kan en del av leda
möterna väljas bland studerandenas vård
nadshavare. Rätten att delta i direktionens 
beslutsfattande för ledamöter som har fyllt 
15 år och som företräder studerandena mot
svarar gällande lagstiftning. 

I paragrafens 3 mom. ingår en specialbe
stämmelse om arvoden som betalas till di
rektionens ledamöter när det gäller utbild
ning som ordnas av staten. I fråga om privat 
ordnad utbildning beslutar utbildningsanord
naren om ledamöternas arvoden. 

3 §. Rektor. De nya lagarna om utbild
ningen betonar resultatansvar. Införandet av 
resultatansvar förutsätter att en ansvarig rek
tor utses. Utöver vad som bestäms i denna 
lag ingår i den nya lagen om grundläggande 
utbildning, den nya gymnasielagen, den nya 
lagen om yrkesutbildning, den nya lagen om 
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yrkesinriktad vuxenutbildning, den nya lagen 
om fritt bildningsarbete samt i den nya lagen 
om grundläggande konstundervisning en be
stämmelse om utnämning av rektor. De sist
nämnda bestämmelserna gäller alla utbild
ningsanordare, även kommuner och sam
kommuner. 

I fråga om utbildning som ordnas av stat
lig eller privat huvudman är det enligt para
grafen rektoms ugpgift att bereda ärenden 
som direktionen alagts att besluta om samt 
verkställa besluten, leda och övervaka verk
samheten, handlägga ärenden som rektor 
tillförordnats att besluta om samt övriga 
ärenden som enligt instruktionen hör till rek
tom. Uppgifterna i anslutning till föredrag
ning och verkställighet kan om så önskas 
delegeras till annan tjänsteinnehavare eller 
befattningshavare. Rektom kan i likhet med 
direktionen utnämnas antingen för en läroan
stalt eller annan slags verksamhetsenhet eller 
som gemensam för flera enheter. 

Paragrafen förutsätter inte att en tjänst el
ler befattning som rektor eller annan före
ståndare nödvändigtvis inrättas, utan rek
toms uppgifter kan också kombineras med 
till exempel uppgifterna för en person som 
fungerar som lärare, ifall det är möjligt att 
ändamålsenligt sköta rektoms uppgifter på 
detta sätt. Om inrättandet av en tjänst eller 
befattning samt dess benämning beslutar 
utbildningsanordnaren. De som för närvaran
de fungerar som rektorer och föreståndare 
fortsätter i sina nuvarande uppgifter på basis 
av ikraftträdelsebestämmelsema i lagarna om 
olika slags utbildning. Utbildningsanordna
ren beslutar huruvida rektom utnämns för 
viss tid eller tills vidare. Om det är fråga om 
att tillsätta en rektorstjänst eller anställa en 
rektor i arbetsavtals förhållande skall dock 
iakttas vad som i statstjänstemannalagen och 
arbetsavtalslagen bestäms om användning av 
anställningar på viss tid. 

Om behörigheten som krävs av rektor be
stäms genom förordning om behörighetsvill
koren för personal inom undervisningsverk
samheten. 

4 §. Instruktion. Lagarna som gäller ut
bildning inom ramen för denna lags tillämp
ningsområde innehåller inga bestämmelser 
om vilket organ eller vilken tjänsteinnehava
re eller befattningshavare som utövar utbild
ningsanordnarens beslutanderätt i ärenden 
som fastställts i lag. Enligt lagens 2 § hän
förs beslutanderätten i utbildning som ordnas 
av staten och privata i första hand till direk-

tionens kompetens. Genom instruktion be
stäms mera ingående hur beslutanderätten är 
uppdelad mellan direktionen och tjänste- och 
befattningsinnehavama. Genom instruktion 
är det möjligt att utöver direktionen tillsätta 
också andra organ som verkar inom skolan 
och ge dessa organ beslutanderätt i ärenden 
som nämns i instruktionen. Förfarandet till
åter till exempel en förvaltningsmodell enligt 
den som för närvarande tillämpas i Steiner
skoloma, där en betydande del av beslutan
derätten utövas av den lärarkår som lärarna 
bildar. Det är inte heller nödvändigt att god
känna en instruktion separat för varje läroan
stalt, utan instruktionen kan vara gemensam 
för flera läroanstalter. Instruktionen ersätter i 
en del av läroanstalterna den instruktion som 
för närvarande följs. En instruktion behöver 
inte, avvikande från vad som är fallet med 
en stadga, underställas statlig myndighet för 
att bli fastställd. 

5 §. Understöd och donationer. Paragrafen 
motsvarar bestämmelserna i gällande lagar 
som rör statliga läroanstalter om att läroan
stalten kan ta emot medel genom donation 
och testamente samt om vem som för lä
roanstaltens talan i ärenden som gäller dona
tioner och testamenten. 

6 §. Laglighetsöve1Vakning. Engligt gäl
lande lagstiftning ankommer tillsynen över 
statliga och privata läroanstalters verksamhet 
på utbildningsstyrelsen och respektive läns
styrelse. Det förekommer dock skillnader i 
bestämmelserna angående olika läroanstalter. 

På basis av 8 § 2 mom. kommunallagen 
kan länsstyrelsen med anledning av klagan 
undersöka om kommunen har iakttagit gäl
lande bestämmelser. Med stöd av denna be
stämmelse kan respektive länsstyrelse jämsi
des med annat utreda huruvida kommunen 
eller samkommunen har verkat enligt gällan
de lagstiftning för utbildningsväsendet när 
den ordnat tj änstema. 

Ett förfarande motsvarande kommunalla
gen införs även inom tillsynen över privata 
utbildningsanordnare och verksamheten i 
statliga läroanstalter. Ifall länsstyrelsen ob
serverar, att läroranstalten inte i sin verk
samhet har iakttagit gällande lagstiftning och 
i överensstämmelse med den meddelade 
föreskrifter, skall länsstyrelsen uppmana ut
bildningsanordnaren att iaktta bestämmelser
na och föreskrifterna samt vid behov före
lägga vite som stöd för uppmaningen. Läns
styrelsen kan anmäla verksamhet som strider 
mot bestämmelserna och föreskrifterna till 
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undervisningsministeriet, som från sin sida 
vid behov kan kräva att med stöd av den 
nya lagen om finansiering av undervisnings
och kulturverksamhet oberättigat utbetald 
statsandel skall återbetalas, eller vidta åtgär
der för att återkalla tillståndet att ordna ut
bildning. 

En i paragrafen avsedd klagan, som föran
leder åtgärder, kan framföras muntligt eller 
skriftligt. En muntlig klagan skall registreras 
av länsstyrelsen. Länsstyrelsen har enligt de 
i l § nämnda lagarna om utbildningsverk
samhet rätt att av utbildningsanordnarna er
hålla de uppgifter och utredningar som den i 
denna paragraf nämnda tillsynen krävar. 
Länsstyrelsens representanter kan vid behov 
till exempel besöka läroanstalten för att följa 
undervisningen eller göra sig förtrogna med 
undervisningslokalerna och läromedlen. 

Utbildningens kvalitet följs upp enligt be
stämmelserna om utvärdering i de olika la
garna om utbildningsverksamhet. 

7 §. Ikrqftträdande. Genom denna lag upp
hävs lagen om kommunernas undervisnings
förvaltning samt lagen angående inrättande 
och upprätthållande av privata skolor och 
uppfostringsanstalter. Sistnämnda lag inne
baller stadganden om den rätt som avses i 
82 § regeringsformen att inrätta privata sko
lor och andra enskilda uppfostringsanstalter 
samt ordna undervisningen i dem. Enligt 
propositionen ingår bestämmelser om rätten 
att grunda sådana privata skolor som avses i 
nåämnda stadgande i regeringsformen i de 
nya lagar som föreslås i denna proposition: i 
lagen om grundläggande utbildning, gymna
sielagen, lagen om yrkesutbildning, lagen 
om yrkesinriktad vuxenutbildning, lagen om 
fritt bildningsarbete samt i lagen om grund
läggande konstundervisning. Dessutom kan 
utbildning ges i sådana privata läroanstalter, 
vilkas verksamhet baserar sig på lagstift
ningen om civilrättsliga föreningar och stif
telser. Juridisk sett räknas grundläggande 
utbildning som ordnats pä detta sätt enligt 
gälland~.praxis som hemundervisning. 

8 §. Overgångsbestämmelse. Direktioner
na, som tillsatts enligt gällande lagar om 
olika läroanstalter, fortsätter i sina uppgifter 
mandatsperioden ut. Utbildningsanordnaren 
kan emellertid på basis av l mom. besluta 
att direktionens mandatperiod upphör före 
den utsatta tiden. Bestämmelserna och före
skrifterna i gällande lagstiftning och instruk
tioner om verksamhetsorganens samt tjänste
och befattningsinnehavamas befogenheter 
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och uppgifter iakttas till dess det fattas be
slut om dem enligt den föreslagna lagen. 

1.8. Lag om finansiering av undervisnings
och kulturverksamhet 

Den föreslagna nya lagen om finansiering 
av undervisnings- och kulturverksamhet er
sätter gällande finansieringslag. I den före
slagna lagen kvarstår systemet för finansie
ringen av undervisnings- och kulturverksam
het oförändrat i fråga om såväl principerna 
som strukturen. De föreslagna nya utbild
ningslagarna avviker dock från gällande lag
stiftning så att också flera bestämmelser som 
gäller finansiering av undervisningsverksam
het måste ändras. I sak gäller ändringarna 
huvudsakligen bestämmelserna om beräk
ning av priserna per enhet för undervis
ningsverksamhet A ven begrepp i den nya 
utbildningslagstiftningen som avviker från 
de nuvarande förutsätter att flera finansie
ringsbestämmelser ändras. Det skulle bli 
nödvändigt att i detta sammanhang ändra 
största delen av bestämmelserna i gällande 
finansieringslag, som vad strukturen beträf
far ändrats tidigare ett antal gånger, och det 
föreslås därför att det ges en helt ny lag om 
finansiering av undervisnings- och kultur
verksamhet (nedan förslag till finansierings
lag). 

l kap. Allmänna bestämmelser 

l §. Tillämpningsområde. Enligt paragra
fens l mom. skall lagen tillämpas på fi
nansiering av undervisnings- och kulturverk
samhet Finansieringen täcker statsandel och 
statsunderstöd för driftskostnader och all
läggningsprojekt samt annan finansiering. 
Den finansiering som avses i lagen kan be
viljas kommuner, samkommuner, enskilda 
sammanslutningar eller stiftelser. 

Med statsandel avses i denna lag sådan 
finansiering för vilken gäller att beviljandet 
och beloppet baserar sig på lag. Mottagaren 
av statsandel har på de villkor som före
skrivs i lagen rätt att få statsandel enligt de 
beräkningsgrunder som anges i lagen. Med 
statsandel jämställs sådan finansiering som i 
fråga om grunderna för beviljandet och be
loppet baserar sig på lag och som enligt 
grunderna för beräkning av statsandelen i sin 
helhet beviljas samkommuner, enskilda sam
manslutningar eller stiftelser. När det gäller 
sådan finansiering förutsätts inte, till skillnad 
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från statsandel, en egen finansieringsandel 
från statsandelstagaren av finansieringen en
ligt priser per enhet. 

Med statsunderstöd avses understöd för 
vilket gäller att statsbidragsmyndigheter en
ligt prövning beslutar om beviljande av un
derstödet och understödets belopp. statsun
derstödet beviljas inom ramen för statsbud
geten. 

Finansiering enligt lagen beviljas sådan 
undervisnings- och kulturverksamhet om 
vilken bestäms i de lagar i l mom. som gäl
ler verksamhet som finansieras. Jämfört med 
gällande finansieringslag föreskrivs inte om 
finansiering av medborgarinstitut i den före
slagna finansieringslagen. Det föreslås att 
det bestäms om finansiering av medborga
rinstitut, folkhögskolor, idrottsutbildnings
centrer, studiecentraler och sommaruniversi
tet i lagen om fritt bildningsarbete, som in
går i denna proposition. 

Tillämpningsområdet för den föreslagna 
finansieringslagen är å andra sidan till vissa 
delar mer omfattande än tillämpningsområ
det för gällande finansieringslag, eftersom 
de lagar som nämns i paragrafens l mom. 
också täcker sådana funktioner om vilka inte 
bestäms i de lagar som nämns i 3 § i gällan
de finansieringslag. Med stöd av den före
slagna lagen skall det således beviljas fi
nansiering för undervisning som ordnas i 
privata skolhem med stöd av lagen om 
grundläggande utbildning samt för läroavtal
sutbildning som ordnas enligt lagen om yr
kesutbildning och lagen om yrkesinriktad 
vuxenutbildning. Med stöd av lagen skall 
det också beviljas finansiering får sådan grundskole-
och gyronasieundervisning samt grundläg

gande yrkesutbildning som för närvarande 
ordnas och finansieras särskilt med stöd av 
lagen om folkhögskolor med statsandel och 
lagen om idrottsutbildningscentrer med stats
andel. 

Det föreslås att i paragrafens 2 mom. före
skrivs att lagens tillämpningsområde skall 
täcka också kommunens kalkylerade fi
nansieringsandel av kostnaderna inom un
dervisnings- och kulturverksamhet. Denna 
finansieringsandel för kommunen beräknas 
enligt 9 och 10 § per invånare i kommunen 
särskilt för undervisningsverksamhet och 
bibliotek och särskilt för kulturverksamhet 
och grundläggande konstundervisning. Kom
munens statsandel beräknas enligt 6 § 
genom att kommunens statsandelsgrund som 
räknats så som bestäms i 8 § minskas med 

kommunens finansieringsandelar enligt 9 
och 10 §. Paragrafens 2 mom. motsvarar l § 
2 mom. i gällande finansieringslag. 

Enligt paragrafens 3 mom. skall enhetliga 
grunder för finansieringen av den grundläg
gande utbildningen tillämpas på all utbild
ning som ordnas med stöd av lagen om 
grundläggande utbildning. 

Med stöd av den föreslagna lagen om yr
kesinriktad vuxenutbildning ordnas yrkesin
riktade grundexamina, som avläggs genom 
fristående examina oberoende av hur yr
kesskickligheten har förvärvats. Med stöd av 
8 § nämnda lag skall utbildningsanordnaren 
enligt grunderna för examen besluta om ord
nande av förberedande utbildning för en fris
tående examen som avläggs också som yr
kesinriktad grundexamen samt om innehållet 
i sådan utbildning. Enligt paragrafens 3 
mom. tillämpas i fråga om finansieringen av 
nämnda utbildning vad som bestäms i denna 
lag om finansiering av grundläggande yrke
sutbildning. Om finansiering av förberedan
de utbildning för de yrkesexamina och spe
cialyrkesexamina som avses i den föreslagna 
lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning gäl
ler vad som bestäms i lagen om finansiering 
av yrkesinriktad tilläggsutbildning. 

Enligt paragrafens 3 mom. gäller i fråga 
om finansiering av yrkesinriktad tilläggsut
bildning, med undantag av sådan yrkesinrik
tad tilläggsutbildning som ordnas vid sär
skilda yrkesläroanstalter som drivs av nä
ringslivet och yrkesinriktad tilläggsutbild
ning som ordnas som läroavtalsutbildning, 
vad som bestäms om detta i nämnda lag om 
finansiering av yrkesinriktad tilläggsutbild
ning. Den yrkesinriktade tilläggsutbildningen 
finansieras så att länsstyrelserna skaffar ut
bildning med anslag som i statsbudgeten 
anvisats för ändamålet. Den föreslagna nya 
finansieringslagen skall i fråga om yrkesut
bildningen, med nämnda undantag, gälla 
finansieringen av den grundläggande yrke
sutbildningen. Yrkesinriktade specialise
ringsstudier som ordnas som tilläggsutbild
ning vid yrkeshögskolorna finansieras enligt 
föreslagna finansieringslag. 

Den yrkesinriktade tilläggsutbildning som 
ordnas i särskilda yrkesläroanstalter och den 
tilläggsutbildning som ordnas som läroav
talsutbildning skall finansieras enligt kalky
lerade priser per enhet så som bestäms i 11 
och 12 §. Om finansieringen av de yrkesin
riktade specialiseringsstudierna vid yr
keshögskolorna bestäms i 6-9 §. 
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2 §. Underoisningsverksamhet. Med under
visningsverksamhet avses i denna lag verk
samhet som ordnas med stöd av lagen om 
grundläggande utbildning, gymnasielagen, 
lagen om yrkesutbildning, lagen om yrkesin
riktad vuxenutbildning, lagen om yr
keshögskolestudier och den föreslagna lagen 
om grundläggande konstundervisning. Un
dervisningsverksamheten täcker med de un
dantag som nämns i motiveringen till l § 
samma funktioner som i gällande finansie
ringslag. 

3 §. Kulturoerksamhet. Med kulturverk
samhet avses i denna lag sådan verksamhet 
som ordnas med stöd av bibliotekslagen, 
lagen om kommunernas kulturverksamhet, 
lagen om ungdomsarbete, idrottslagen, mu
seilagen samt teater- och orkesterlagen enligt 
gällande finansieringslag. 

4. Förhållandet till lagen om statsandelar 
till kommunerna. Enligt paragrafen tillämpas 
på finansiering av undervisnings- och kultur
verksamhet de bestämmelser i lagen om 
statsandelar till kommunerna vilka särskilt 
hänvisas till i denna lag. Paragrafen motsva
rar 2 § i gällande finansieringslag. 

2 kap. Finansiering av driftskostnader 

5 §. Grund för beräkning av finansiering
en. I paragrafen anges de beräkningsgrunder 
enligt vilka finansieringen för de olika funk
tioner som hör till lagens tillämpningsom
råde bestäms. Beräkningsgrunder är antalet 
elever, studerande, undervisningstimmar, 
studieveckor, invånare i kommunen och kal
kylerade årsverken för inrättningar samt de 
kalkylerade priser per enhet som bestämts 
för dem. 

6 §. Kommunens statsandel. Det föreslås 
att i paragrafen bestäms om beräkning av 
kommunens statsandeL Paragrafen motsvarar 
7 § i gällande finansieringslag. 

Enligt den föreslagna paragrafen skall 
kommunerna beviljas statsandel för kostna
der som föranleds av ordnandet av de funk
tioner som nämns i 5 § l, 3 och 4 punkten 
till ett belopp som fås när kommunens stats
andelsgrund, som räknats så som bestäms i 
8 §,minskas med kommunens finansierings
andel av driftskostnaderna för undervis
ningsverksamhet och bibliotek, vilken rä
knats på basis av invånarantalet i kommunen 
så som bestäms i 9 §, och kommunens fi
nansieringsandel av driftskostnaderna för 
kulturverksamhet och grundläggande konst-

undervisning, vilken räknats på basis av in
vånarantalet i kommunen så som bestäms i 
10 §. 

Kommunens statsandelsgrund beräknas på 
basis av antalet elever, studerande, undervis
ningstimmar, invånare och årsverken samt 
de priser per enhet som bestämts för dessa 
prestationer. Kommunens statsandelsgrund 
beräknas inom undervisningsverksamhet på 
basis av antalet elever och studerande som 
studerar i av kommunen anordnad utbild
ning. Kommunens finansieringsandelar be
räknas till alla delar på basis av invånaranta
let i kommunen. Kommunens finansierings
andel per invånare är lika stor i alla kommu
ner. 

7 §. Finansiering av utbildning som ordnas 
av samkommuner och privata. Paragrafens l 
mom. motsvarar 7 a § i gällande finansie
ringslag. Enligt momentet beviljas samkom
muner och privata utbildningsanordnare fi
nansiering för driftskostnader för grundläg
gande utbildning, förskoleundervisning, un
dervisning som förbereder för den grundläg
gande utbildningen, gymnasier, grundläggan
de yrkesutbildning och yrkeshögskolor till 
hela det belopp som motsvarar statsandels
grunden och som beräknats på det sätt som 
bestäms i 8 § 1-4 punkten. Den kalkylera
de finansieringsandel som kommunerna skall 
stå för i fråga om utbildning som sam
kommuner och enskilda ordnar beaktas i 
kommunens finansieringsandel av driftskost
nader som gäller undervisningsverksamhet 
och bibliotek enligt 9 §. Med de undantag 
som föreslås i 50 § skall det inte finnas sär
skilda betalningsandelar för elevens hem
kommun. Enligt lagens 50 § skall hemkom
munerna särskilt betala betalningsandelar för 
elever som får grundläggande utbildning på 
sjukhus eller i skolhem. 

Enligt paragrafens 2 mom. skall statsan
delen i fråga om grundläggande utbildning 
och gymnasieutbildning som en privat sam
manslutning eller stiftelse ordnar för utländ
ska studerande dock i vissa fall bestämmas 
som en procentandel av det belopp som be
räknats utgående från antalet elever och pri
serna per enhet per elev. statsrådet eller ve
derbörande ministerium har då med stöd av 
7 § lagen om grundläggande utbildning eller 
4 § gyronasielagen givit nämnda samman
slutning eller stiftelse en särskild utbild
ningsuppgift som består av att ordna grund
läggande utbildning eller gymnasieutbildning 
huvudsakligen på något annat språk än fin-
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ska eller svenska. Med stöd av 31 § 3 mom. 
lagen om grundläggande utbildning och 28 § 
l mom. gyronasielagen kan elevavgifter 
uppbäras av dessa utländska studerande. Pa
ragrafens 2 mom. gör det möjligt att fortsät
ta det finansieringsförfarande som för när
varande iakttas i skolor som är verksamma 
med stöd av lagen om privata skolor med 
främmande undervisningsspråk, som föreslås 
bli upphävd ~enarn lagen om grundläggande 
utbildning. Sadana skolor är Engelska skolan 
i Helsingfors, Tyska skolan i Helsingfors 
och Helsingfors internationella skola. I dessa 
skolor går mycket barn till utlänningar som 
tillfälligt bor i Finland, såsom barn till di
plomater. Enligt internationell praxis upp
bärs elevavgifter för deras studier. 

8 §. Grunden för statsandelen till kommu
nen. Enligt den föreslagna paragrafen skall 
grunden för statsandelen till kommunen fås 
genom sammanräkning av de statsandelsgr
under som beräknats särskilt för var och en 
av de utbildningsformer som uppräknas i 
paragrafen samt för bibliotek och för kom
munernas kulturverksamhet. Grundläggande 
konstundervisning beaktas bara till den del 
den beviljas statsandel på basis av antalet 
invånare i kommunen. 

Vid beräkning av kommunens statsandels
grund beaktas med avvikelse från gällande 
lagstiftning inte privata skolor som ersätter 
grundskolan, eftersom finansieringen för 
nämnda skolor enligt 7 § skall beviljas ut
bildningsanordnaren direkt, på samma sätt 
som i annan utbildning som ordnas av en
skilda. Elever vid privata skolor som ersätter 
grundskolan beaktas för närvarande vid be
räkning av kommunens statsandelsgrund och 
statsandelen beviljas den kommun som har 
ingått ett avtal med skolans huvudman. 
Kommunen och huvudmannen för den ersät
tande skolan har för sin del avtalat om den 
finansiering som den ersättande skolan skall 
få. 

Utöver de funktioner som bestäms i para
grafen beviljas kommunen finansiering ock
så för läroavtalsutbildning, för grundläggan
de konstundervisning på basis av det kalky
lerade antalet undervisningstimmar, för 
idrottsverksamhet och ungdomsarbete samt 
för museers, teatrars och orkestrars drifts
kostnader enligt vad som bestäms i 
12-15 §. statsandelen för dessa funktioner 
beviljas med undantag för läroavtalsutbild
ningen som en procentandel av produkten av 
det fastställda antalet undervisningstimmar, 

det fastställda antalet årsverken eller antalet 
invånare samt det pris per enhet som be
stämts för dessa prestationer. Den finansie
ring som kommunen beviljas för läroavtal
sutbildning är lika med hela den statsandels
grund som beräknats enligt priserna per en
het och antalet studerande. Ovannämnda 
statsandelsgrunder beaktas inte vid beräk
ning av den statsandelsgrund för kommunen 
som avses i denna paragraf. 

Kommunen beviljas finansiering för fritt 
bildningsarbete, såsom verksamhet vid med
borgarinstitut och folkhögskolor, enligt vad 
som bestäms i den föreslagna lagen om fritt 
bildningsarbete. 

9 §. Kommunens finansieringsandel av 
driftskostnader som gäller undervisnings
verksamhet och bibliotek. I paragrafen be
stäms om kommunens finansieringsandel av 
undervisningsverksamhetens och bibliotekets 
driftskostnader. Bestämmelser om kommu
nens finansieringsandel av driftskostnader 
som gäller kulturverksamhet och grundläg
gande konstundervisning ingår i l O §. Med 
vissa undantag motsvarar paragrafen 9 § i 
gällande finansieringslag. 

Enligt den föreslagna paragrafen är kom
munens finansieringsandel av undervisnings
verksamhetens och bibliotekens driftskost
nader såsom för närvarande 43 procent av 
produkten av invånarantalet i kommunen 
och det belopp per invånare i landet somt 
räknats på det sätt som bestäms i paragrafen 
på basis av de riksomfattande kalkylerade 
kostnader som baserar sig på priserna per 
enhet. Kommunens andel per invånare av de 
kalkylerade kostnaderna för undervisnings
verksamhet och bibliotek är såsom för när
varande densamma i alla kommuner. 

Vid beräkning av nämnda riksomfattande 
belopp per invånare sammanräknas de stats
andelsgrunder för kommunerna som avses i 
8 § 1-4 och 6 punkten och till det på så 
sätt erhållna beloppet adderas de finansie
ringsgrunder för samkommuner och privata 
utbildningsanordnare som avses i paragra
fens 2 mom. l punkten samt dessutom de 
belopp motsvarande statsandelsgrunderna för 
statliga läroanstalter som avses i paragrafens 
2 mom. 2 punkten. För att täcka kostnader 
för anläggningsprojekt beaktas dessutom i 
fråga om grundläggande yrkesutbildning och 
yrkeshögskolor l O procent av de belopp som 
beräknats på basis av elevantalen och de 
genomsnittliga belopp av priserna per enhet 
som fastställts med stöd av 16 §.Detta inve-
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steringstillägg betalas till utbildningsanord
narna enligt vad som bestäms i 46 § 3 mom. 

Vid beräkning av kommunens finansie
ringsandel beaktas de kalkylerade kostnader
na för alla de funktioner i vilka elevernas 
och studerandenas hemkommuner före in
gången av 1997 var tvungna att delta i form 
av betalningsandelar för elevernas hemkom
muner. De privata utbildningsanordnare som 
avses i paragrafens 2 mom. l punkten täcker 
t.ex. de Steiner-skolor som för närvarande är 
verksamma med stöd av lagen om Steiner
skola, de steinerpedagogiska specialskolor 
som är verksamma med stöd av lagen om 
steinerpedagogiska specialskolor, de skolor 
som är verksamma med stöd av lagen om 
privata skolor med främmande undervis
ningsspråk och den skola som är verksam 
med stöd av lagen om skolan Anna Tapion 
koulu. De kalkylerade kostnader som ligger 
till grund för finansieringen av de skolor 
utomlands som för närvarande är verksamma 
med stöd av lagen om utomlands verksam 
privat skola som motsvarar grundskolan 
skall enligt 3 mom. inte beaktas i kommu
nens finansieringsandel, eftersom kommu
nerna inte heller för närvarande är skyldiga 
att delta i nämnda skolors utgifter. De stat
liga läroanstalter som avses i paragrafens 2 
mom. 2 punkten är de övningsskolor som 
med stöd av övningsskolelagen för närvaran
de finns i anslutning till universitetens lärar
utbildningsenheter, skolan Suomalais-venälä
inen koulu och skolan Helsingin ranskalais
suomalainen koulu, vilka för närvarande är 
verksamma med stöd av lagarna om dem, de 
skolor som ger grundskaleundervisning med 
stöd av lagen om skolor för hörselskadade 
och synskadade samt rörelsehindrade samt 
de specialyrkesläroanstalter som ordnar yr
kesutbildning för handikappade. Sameom
rådets utbildningscentral skall fortsätta sin 
verksamhet med stöd av en särskild lag och 
studerandena vid centralen skall beaktas i 
kommunens finansieringsandel med stöd av 
paragrafens 4 mom. 

Utöver de skolor som är verksamma utom
lands beaktas enligt paragrafens 3 mom. vid 
beräkningen av kommunens finansieringsan
del inte heller sådan förberedande undervis
ning för den grundläggande utbildningen 
som avses i lagen om grundläggande utbild
ning och inte heller studerande som inte har 
hemkommun i Finland enligt lagen om hem
kommun (2010994) eller som har sin hem
kommun på Aland. Såsom för närvarande 

skall staten helt svara för finansieringen av 
undervisningen för nämnda elever och stu
derande till ett belopp som motsvarar de 
kostnader som beräknats på basis av priserna 
per enhet. Med avvikelse från det ovan
nämnda skall elever utan hemkommun som 
får grundläggande utbildning dock fortfaran
de beaktas vid beräkningen av kommunens 
finansieringsandel, eftersom kommunen med 
stöd av 4 § lagen om grundläggande utbild
ning är skyldig att ordna grundläggande ut
bildning för läropliktiga som bor på dess 
område. 

I propositionen föreslås i enlighet med 
gällande lagstiftning att finansiering för 
kostnader som föranleds av skolresor för 
studerande i gymnasieutbildning och i yr
kesutbildning inte skall beviljas med stöd av 
den föreslagna lagen. skolresorna för nämn
da studerande understöds från den l juli 
1997 enligt lagen om stöd för skolresor för 
studerande i gymnasier och yrkesläroanstal
ter. Eftersom staten helt svarar för de kost
nader som föranleds av understödjandet av 
nämnda skolresor, skall det enligt paragra
fens 4 mom. i kommunens finansieringsan
del, i syfte att bibehålla kostnadsfördelning
en mellan staten och kommunerna oför
ändrad, tas hänsyn till de kalkylerade skol
resekostnaderna för studerande i gymnasiet 
och i yrkesutbildning sådana de är enligt den 
lag som trädde i kraft vid ingången av 1997. 

I kommunens finansieringsandel skall, så
som för närvarande, med stöd av 4 mom. 
beaktas att staten sedan ingången av 1997 
helt svarat för kostnaderna för den yrkesin
riktade tilläggsutbildningen. I kommunens 
finansieringsandel beaktas med stöd av 4 
mom. alla de minskningar i statsandelama 
som gjorts för att balansera den offentliga 
ekonomin och som från ingången av 1996 
genomförts så att kommunernas statsandelar 
minskats på basis av antalet invånare. De 
minskningar i statsandelarna som verkställts 
under tidigare år genom sänkta priser per 
enhet skall fortfarande gälla med stöd av 
65 §. I det belopp som gäller minskningen i 
statsandelarna har dessutom tagits hänsyn till 
kommunens finansieringsandelar av kostna
derna för sameområdets utbildningscentral 
och räddningsinstitutet, som hör till inrikes
ministeriets verksamhetsområde. Dessa är 
verksamma med stöd av särskilda lagar. 

10 §. Kommunens finansieringsandel av 
driftskostnader för kulturverksamhet och 
grundläggande konstundervisning. Paragra-
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fen motsvarar 9 a § i gällande finansierings
lag. Enligt paragrafen är kommunens finans
ieringsandel av driftskostnaderna för kultur
verksamhet och grundläggande konstunder
visning 63 procent av produkten av invåna
rantalet i kommunen samt det belopp per 
invånare i landet som beräknats på basis av 
de riksomfattande kalkylerade kostnader som 
baserar sig på priserna per enhet för grund
läggande konstundervisning och kommuner
nas kulturverksamhet. Kommunens andel 
per invånare av nämnda kalkylerade kostna
der skall enligt förslaget vara densamma i 
alla kommuner. 

11 §. Finansiering av särskilda yrkeslä
roanstalters driftskostnader. I paragrafens 
bestäms om den finansiering som skall be
viljas särskilda yrkesläroanstalter som drivs 
av näringslivet. Paragrafen motsvarar i sak 
9 b § i gällande finansieringslag. Särskilda 
yrkesläroanstalter beviljas finansiering till ett 
belopp som fås genom att det antal under
visningstimmar eller studieveckor som fast
ställts som grund för beräkning av statsan
delen för utbildningsanordnaren multiplice
ras med det pris per enhet som bestämts per 
undervisningtimme eller studievecka. De 
särskilda yrkesläroanstalterna ordnar huvud
sakligen yrkesinriktad tilläggsutbildning ut
gående från personalens behov i den sam
manslutning som driver läroanstalten. 

12 §. Finansiering av läroavtalsutbildning
ens driftskostnader. Det föreslås att i lagen 
intas bestämmelser om finansiering av lä
roavtalsutbildningen. Till andra delar skall 
bestämmelser om läroavtalsutbildningen ingå 
i de föreslagna lagarna om yrkesutbildning 
och yrkesinriktad vuxenutbildning. Om fi
nansieringen av läroavtalsutbildningen be
stäms för närvarande i den lag om läroavtal
sutbildning som föreslås bli upphävd i denna 
proposition. 

Systemet för finansieringen av läroav
talsutbildningen skall enligt förslaget i hu
vudsak bibehållas oförändrat. Utbildningen 
beviljas finansiering enligt antalet studerande 
och priserna per enhet per studerande. Pri
serna per enhet beräknas särskilt för grund
läggande yrkesutbildning som ordnas som 
läroavtalsutbildning och särskilt för tillägg
sutbildning som ordnas som läroavtalsutbild
ning. Om beräkning av priserna per enhet 
bestäms i 19 § 7 mom. 

Läroavtalsutbildning skall fortfarande inte 
beaktas vid beräkning av kommunens fi
nansieringsandel av undervisningsverksam-

hetens och bibliotekens driftskostnader enligt 
9 §. Finansieringen för läroavtalsutbildning
en beviljas och betalas enligt pf~serna per 
enhet till utbildningsanordnaren. A ven kom
munerna skall få hela finansieringen enligt 
priserna per enhet. För närvarande får lä
roavtalsutbildningen i statsandel 97 procent 
av det belopp som beräknats enligt priserna 
per enhet. 

13 §. Statsandel för driftskostnader inom 
den grundläggande konstundetvisningen. I 
paragrafen bestäms om den statsandel som 
beviljas utbildningsanordnaren för driftskost
naderna inom den grundläggande konstun
dervisningen på basis av det kalkylerade 
antalet undervisningstimmar och det per un
dervisningstimme bestämda priset per enhet. 
Kommunerna beviljas statsandel för den 
grundläggande konstundervisningen också 
på basis av antalet invånare så som bestäms 
i 6, 8 och l O §. Kommunerna kan med stöd 
av 11 § 3 mom. i den föreslagna lagen om 
grundläggande konstundervisning också be
viljas rätt till statsandel enligt antalet under
visningstimmar. 

Med stöd av paragrafen beviljas statsandel 
för den grundläggande musikundervisning 
som för närvarande ordnas i musikläroan
stalterna. För den grundläggande yrkesut
bildning som ordnas i musikläroanstalterna 
beviljas finansiering utgående från antalet 
studerande enligt bestämmelserna om fi
nansiering i lagen om yrkesutbildning. 

Enligt den föreslagna lagen om grundläg
gande konstundervisning kan statsandel som 
baserar sig på antalet undervisningstimmar 
och priser per enhet per undervisningstimme 
beviljas också för grundläggande undervis
ning i andra konstarter än musik. Enligt la
gens 21 § 2 mom. beräknas priserna per en
het per undervisnin~stimme enligt kon
stområde utgående fran de faktiska kostna
derna. 

Enligt paragrafen är statsandelen, såsom 
för närvarande i musikläroanstalterna, 57 
procent av produkten av det kalkylerade an
talet undervisningstimmar och priset per en
het. 

14 §. Statsandel för driftskostnader som 
gäller idrottsverksamhet och ungdomsarbete. 
statsandelen för idrottsverksamhet och ung
domsarbete är enligt den föreslagna paragra
fen såsom tidigare 37 procent av produkten 
av priset per enhet per invånare och antalet 
invanare i kommunen. Såsom för närvarande 
skall det bestämmas egna priser per invånare 
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för idrottsverksamhet och ungdomsarbete så 
att priset per enhet för ungdomsarbete be
stäms för invånare under 29 år i kommunen 
och priset per enhet för idrottsverksamhet 
bestäms för alla invånare i kommunen. Pa
ragrafen motsvarar i sak 9 d § i gällande 
finansieringslag. Om beräkning av priserna 
per enhet för idrottsverksamhet och ung
domsarbete bestäms i 26 och 27 §. 

Det är ändamålsenligt att hålla grunderna 
för beräkning av statsandelen för idrott
sverksamhet och ungdomsarbete åtskils från 
kommunens statsandel enligt 6 §, eftersom 
verksamheten finansieras med sådana vinst
medel av tippning och penninglotterier som 
avses i lotterilagen. statsandelen för drifts
kostnader skall enligt idrottslagen 
(984/1979) och lagen om ungdomsarbete 
(235/1995) användas för verksamhet som 
överensstämmer med idrottslagen och lagen 
om ungdomsarbete. 

15 §. statsandel för driftskostnader som 
gäller museer, teatrar och orkestrar. statsan
delen för museer, teatrar och orkestrar är 
enligt den föreslagna paragrafen såsom tidi
gare 37 procent av produkten av det pris per 
enhet per årsverke som bestämts särskilt för 
respektive verksamhet och det antal kalkyle
rade årsverken som fastställts för inrättning
ens huvudman. Paragrafen motsvarar i sak 
9 e § i gällande finansieringslag. 

3 kap. Priser per enhet för 
undervisningsverl<samhet 

16 §. Genomsnittliga belopp för priserna 
per enhet. Paragrafen motsvarar i sak l O § i 
gällande finansieringslag. statsrådet faststäl
ler årligen genomsnittliga belopp för priser
na per enhet enligt utbildningsform för det 
följande finansåret Undervisningsministeriet, 
bestämmer på basis av de genomsnittliga 
belopp som avses i paragrafen de priser per 
enhet som skall läggas till grund för statsan
delen för det följande finansåret De kalkyle
rade statsandelsgrunder som beräknats enligt 
utbildningsform på basis av priserna per en
het skall sammanlagt motsvara de kalkylera
de riksomfattande totalkostnader som beräk
nats enligt utbildningsform på basis av de 
genomsnittliga beloppen för priserna per 
enhet. 

Genomsnittliga belopp för priserna per 
enhet fastställs dock inte för sådan utbild
ning för vilken gäller att nivån på priset per 
enhet bestäms direkt med stöd av lagen. För 

exempelvis läroavtalsutbildning faststställs 
således inte genomsnittliga belopp för pri
serna per enhet, eftersom priserna per enhet 
i läroavtalsutbildningen beräknas direkt med 
stöd av paragrafen på basis av det genom
snittliga belopp för priserna per enhet som 
fastställts för yrkesutbildning. Priserna per 
enhet för särskilda yrkesläroanstalter be
stäms också direkt med stöd av 22 §. Något 
genomsnittligt belopp behöver inte heller 
fastställas för statsandelen per invånare i 
fråga om grundläggande konstundervisning, 
eftersom undervisningsministerium enligt 
21 § l mom. årligen fastställer priset per en
het per invånare för grundläggande konstun
dervisning inom ramen för statsbudgeten. 

Vid fastställandet av genomsnittliga belopp 
för priserna per enhet beaktas statsandel
suppgifternas omfattning och art samt upp
skattade ändringar i kostnadsnivån samt fak
tiska avvikelser från nämnda uppskattningar 
så som bestäms i lagen om statsandelar till 
kommunerna. Hänvisningen till 6 § 3 mom. 
lagen om statsandelar till kommunerna gör 
det möjligt att beakta förändringar i kost
nadsnivån till ett lägre belopp än det verkli
ga också då priser per enhet och genomsnitt
liga belopp för dem fastställs i samband med 
utredningen av kostnadsfördelningen mellan 
staten och kommunerna vart fjärde år. 

17 §. Priserna per enhet för grundläggande 
utbildning. Enligt paragrafens l mom. be
räknas priserna per enhet för grundläggande 
utbildning för det följande finansåret vartan
nat år på basis av de riksomfattande total
kostnader som alla utbildningsanordnare har 
haft för den grundläggande utbildningen un
der året före det då priset per enhet bestäms. 
I kostnaderna beaktas därmed de kostnader 
som åsamkats kommuner, samkommuner, 
staten och privata utbildningsanordnare. I de 
riksomfattande totalkostnaderna beaktas för 
närvarande bara kostnaderna för kommuner
nas grundskolor och för privata skolor som 
ersätter grundskolan. Enligt den föreslagna 
paragrafen beaktas vid beräkning av priserna 
per enhet dock inte kostnader för utbildning 
som ordnats utomlands, eftersom dessa kost
nader till sin struktur avviker från kostnader
na för utbildning som ordnats i Finland. 
Grundläggande utbildning utomlands ges för 
närvarande vid elva utomlands verksamma 
privata skolor som motsvarar grundskolan. 

Enligt förslaget skall vid beräkning av pri
serna per enhet såsom för närvarande också 
beaktas kostnader som orsakas av skjuts och 
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inkvartering av elever. 
I paragrafens 2 mom. bestäms om beräk

ning av de priser per enhet som skall be
stämmas för kommunerna för den grundläg
gande utbildningen. Priserna per enhet skall 
i huvudsak beräknas på samma sätt som för 
närvarande. Priserna per enhet för kommu
nerna skall graderas, enligt vad som bestäms 
genom förordning, enligt strukturen på kom
munens skolnät, antalet elever som får spe
cialundervisning i klass och kommunens 
befolkningstäthet I fråga om elever som 
deltar i svenskspråki~ undervisning i svensk
språkiga och tvåspråkiga kommuner samt i 
fråga om elever som deltar i undervisning på 
samiska i kommuner på samemas hembygd
sområde höjs priserna per enhet med l O pro
cent. Det föreslås att priserna per enhet för 
skärgårdskommuner höjs med antingen 10 
eller 20 procent beroende på om över hälf
ten av invånarna har fast trafikförbindelse 
till fastlandet. 

Avsikten är att genom förordning föreskri
va att priserna per enhet för kommunerna 
skall graderas enligt ett nyckeltal som be
skriver strukturen på skolnätet och sättet att 
ordna undervisningen i kommunen och en 
befolkningstäthetskoefficient Effekten av 
nyckeltalet skall såsom för närvarande vara 
40 procent och effekten av befolkningstäthe
ten 60 procent. 

Vid beräkning av nyckeltalet skall det så
som för närvarande tas hänsyn till strukturen 
på skolnätet och sättet att ordna undervis
ningen i kommunen samt antalet elever som 
får specialundervisning. Avsikten är dess
utom att såsom för närvarande höja nyckel
talet för de kommuner i vilka befolknings
tätheten är mindre än fem invånare per kva
dratkilometer. 

Eftersom det i lagen om grundläggande 
utbildning med avvikelse från det nuvarande 
inte skall bestämmas om indelning i låg- och 
högstadium av de läroanstalter som ger 
grundläggande utbildning, kan den inverkan 
skolnätets struktur har på nyckeltalet inte 
längre anges med utgångspunkt i denna in
delning. Eftersom kostnaderna emellertid i 
de nuvarande årskurserna på högstadiet är 
högre än i årskurserna 1-6, är avsikten att 
genom förordning bestämma att nyckeltalet 
skall höjas för elever som hör till arskurser
na 7-9 eller motsvarande årsklasser. I 
nyckeltalet beaktas för närvarande särskilt 
kommunens enda högstadieskola på samma 
språk där elevantalet understiger 180 elever 

samt lågstadieskolor med mindre än 80 ele
ver. Avsikten är att genom förordning be
stämma att kommunens nyckeltal höjs om 
det i kommunen ordnas undervisning för 
färre än 180 elever som studerar i årskurser
na 7-9 eller hör till motsvarande årsklasser. 
Avsikten är att genom förordning bestämma 
att nyckeltalet fortfarande skall höjas i fråga 
om sådana små skolor som ordnar undervis
ning för färre än 80 elever som hör till års
kurserna 1-6 eller motsvarande årsklasser. 

Vid beräkning av nyckeltalet skall tas hän
syn till de elever som får specialundervis
ning och som med stöd av 17 § 2 mom. la
gen om grundläggande utbildning har över
förts till specialundervisningen. Avsikten är 
att genom förordning bestämma att priset 
per enhet även i fortsättningen skall höjas i 
fråga om handikappade och mycket svårt 
utvecklingsstörda som omfattas av 11 års 
läro plikt. 

Undervisningsministeriet, kan av särskilda 
skäl höja kommunens pris per enhet för den 
grundläggande utbildningen. Denna höjning 
kan göras om kommunens grundskaleutgif
ter t.ex. på grund av kommunens storlek, 
karaktär av glesbygdskommun, karaktär av 
skärgårdskommun, tvåspråkighet, undervis
ning på samiska eller någon annan därmed 
jämförbar särskild orsak är högre än genom
snittet och om kommunen annars inte kan 
trygga behörig undervisning. Höjningen kan 
göras för flera år åt gången. 

I paragrafens 3 mom. bestäms om beräk
ning av priset per enhet för grundläggande 
utbildning som ordnas av samkommuner. 
Priset per enhet för samkommuner skall be
räknas på samma sätt som priset per enhet 
för kommuner. Priset per enhet för samkom
muner skall således graderas på samma 
grunder som priset per enhet för kommuner. 
Undervisningsministeriet kan också på basis 
en en särskild utbildningsuppgift som ålagts 
samkommunen eller av andra särskilda skäl 
höja priset per enhet för samkommunen. 
Befolkningstätheten och karaktären av skär
gårdskommun beaktas vid beräkning av pri
set per enhet för en samkommun så som 
bestäms genom förordning. Avsikten är att 
genom förordning föreskriva att den höjning 
som görs i priset per enhet på basis av ka
raktären av skärgårdskommun bestäms enligt 
de procenttal som nämns i 2 mom. utgående 
från den kommun där den undervisningen 
huvudsakligen ordnas. A v sikten är också att 
genom förordning föreskriva att man vid 
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beräkning av priset per enhet för en sam
kommun skall beakta befolkningstätheten i 
samkommunens medlemskommuner. Avsik
ten är dessutom att med stöd av 8 mom. i 
den föreslagna paragrafen genom förordning 
föreskriva att befolkningstäthetema i de sa
marbetande kommunerna skall beaktas i pri
set per enhet för grundläggande utbildning 
när grundläggande utbildning ordnas i form 
av annat samarbete som baserar sig på avtal 
mellan kommunerna. 

Priset per enhet för en privat anordnare av 
grundläggande utbildning är enligt paragra
fens 4 mom. 90 procent av priset per enhet 
för den kommun där undervisningen huvud
sakligen ordnas. I fråga om de utbildningsa
nordnare som före lagens ikraftträdande den 
31 juli 1998 driver en läroanstalt som ger 
grundläggande utbildning eller motsvarande 
undervisning, är priset dock detsamma som 
priset per enhet för den kommun där under
visningen huvudsakligen ordas. För närva
rande ordnas grundläggande utbildning eller 
motsvarande undervisning av privata sam
manslutningar eller stiftelser i skolor som 
ersätter kommunens grundskolor och är 
verksamma med stöd av grundskolelagen, i 
vuxengymnasier som är verksamma med 
stöd av lagen om vuxengymnasier, i Steiner
skolor som är verksamma med stöd av lagen 
om Steiner-skola, i steinerpedagogiska spe
cialskolor som är verksamma med stöd av 
lagen om steinerpedagogiska specialskolor, i 
skolor som är verksamma med stöd av lagen 
om privata skolor med främmande undervis
ningsspråk, i skolor som är verksamma med 
stöd av lagen om utomlands verksam privat 
skola som motsvarar grundskolan och i sko
lan Anna Tapion koulu som är verksam med 
stöd av lagen om skolan Anna Tapion kou
lu. Grundläggande utbildning ordnas dess
utom vid privata folkhögskolor. 

Undervisningsministeriet kan på basis av 
en särskild utbildningsuppgift som ålagts en 
privat anordnare av grundläggande utbild
ning med stöd av 7 § lagen om grundläg
gande utbildning eller av andra särskilda 
skäl höja priset per enhet. En sådan särskild 
utbildningsuppgift är t.ex. att ordna grund
läggande utbildning som intematsutbildning. 
Grundläggande utbildning ordnas för närva
rande i flera folkhögskolor som är internat. 
Huvudmännen för dessa folkhögskolor ges 
när lagen träder i kraft såsom särskild ut
bildningsuppgift att ordna grundläggande 
utbildning i intematsform. A v sikten är att 
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genom förordning bestämma att priserna per 
enhet höjs i fråga om denna undervisning. I 
de folkhögskolor i vilka andelen grundläg
gande utbildning är betydande med tanke på 
folkhögskolans verksamhet som helhet, kan 
priset per enhet efter behov höjas också en
ligt prövning. I fråga om utbildning som 
ordnas såsom intematsutbildning skall 7 
mom. inte tillämpas. Enligt det skall priset 
per enhet för vuxenstuderande vara lägre än 
det pris per enhet som tillämpas i fråga om 
andra elever. 

Priset per enhet för en privat anordnare av 
grundläggande utbildning kan också höjas 
på t.ex. den grund att utbildningsanordnaren 
såsom särskild utbildningsuppgift skall er
bjuda utbildningstjänster som förutsätts av 
utbildningsbehoven på ett större område än 
en kommun. Avsikten är att på denna grund 
höja priset per enhet för steinerpedagogiska 
specialskolor som ordnar undervisning för 
handikappade samt för skolan Anna Tapion 
koulu sa att grunderna för finansieringen av 
dessa skolor bibehålls oförändrade. 

För närvarande ordnas grundläggande ut
bildning i drygt trettio privata skolor som 
ersätter grundskolan. statsandel betalas för 
närvarande för elever i dessa skolor till den 
kommun med vilken skolans huvudman har 
ingått ett avtal om att skolan skall vara er
sättande skola för kommunens grundskola. 
statsandel beviljas kommunen enligt priset 
per enhet för grundskolan i kommunen. 
Kommunen å sin sida finansierar den ersät
tande skolan enligt vad den avtalat med sko
lans huvudman. Enligt lagens 7 § och denna 
paragrafs 4 mom. skall finansieringen till en 
privat skola som ordnar grundläggande ut
bildning beviljas och betalas direkt till ut
bildningsanordnaren, vilket avviker från nu
varande förfarande. Enligt kostnadsuppgif
terna för 1995 är de verkliga kostnaderna 
per elev för skolor som ersätter grundskolan 
med vissa undantag högre än det pris per 
enhet som beräknats per elev i kommunen i 
fråga. Detta innebär att många nuvarande 
huvudmän för skolor som ersätter grundsko
lan också i fortsättningen blir tvungna att 
avtala med kommunen om finansiering från 
kommunen till den privata skolan utöver 
priset per enhet. 

Enligt paragrafens 4 mom. skall priset per 
enhet för undervisning som ordnas utom
lands bestämmas genom att det genomsnitt
liga belopp för priserna per enhet för grund
läggande utbildning som avses i 16 § grade-
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ras på basis av skillnaderna i kostnadsnivån 
i de olika länderna. Om beräkning av priset 
per enhet bestäms närmare genom förord
ning och genom beslut av Undervisningsmi
nisteriet Avsikten är att genom förordning 
bestämma om beräkningen av priset per en
het på samma sätt som det för närvarande 
bestäms om beräkning av priserna per enhet 
för de skolor som är verksamma med stöd 
av lagen om utomlands verksam privat sko
la som motsvarar grundskolan. 

Enligt gällande lagstiftning bestäms fi
nansieringen av Steiner-skolorna på basis av 
priset per enhet för grundskolan i den 
kommun där Steiner-skolan finns, vilket in
nebär att finansieringsgrunden för nämnda 
skolor enligt förslaget skall bibehållas oför
ändrad. Finansieringen av privata skolor 
med främmande undervisningsspråk bestäms 
för närvarande på basis av det genomsnittli
ga beloppet för priset per enhet för den 
grundläggande utbildningen så att nämnda 
belopp minskas med fyra procent. Med be
aktande av priset per enhet för den kommun 
där nämnda skolor finns, dvs. Helsingfors 
stad, skall priserna per enhet för skolorna 
enligt förslaget bibehålls så gott som oför
ändrade. 

Enligt paragrafens 5 mom. skall priserna 
per enhet för grundläggande utbildning be
stämmas så att de kalkylerade riksomfattan
de totalkostnader som beräknats på basis av 
priserna per enhet motsvarar de faktiska 
riksomfattande kostnaderna för den grund
läggande utbildningen under de år då priser
na per enhet beräknas enligt de faktiska 
kostnaderna. Priserna per enhet beräknas 
vartannat år utgående från de faktiska kost
naderna. Enligt paragrafens 6 mom. beräk
nas priserna per enhet till övriga delar varje 
år pa samma sätt. På så sätt beaktas exem
pelvis elevantalet och förändringar i grade
ringarna av priserna per enhet för utbild
ningsanordnaren årligen. Momenten motsva
rar gällande lagstiftning. 

I lagens 65 § bestäms om ett undantags
förfarande vid beräkning av priserna per en
het för 1999 utgående från de faktiska kost
naderna. Genom nämnda paragrafer tryggas 
fortsatt giltighet i fråga om de nedskärningar 
i statsandelarna som genomförts genom 
sänkta priser per enhet före 1996. Under 
nämnda år avviker priserna per enhet från de 
verkliga kostnaderna. 

Enligt paragrafens 7 mom. skall priset per 
enhet i grundläggande utbildning för vuxna 

vara lägre än i den övriga grundläggande 
utbildningen. Bestämmelsen motsvarar gäl
lande lagstiftning, enligt vilken priserna per 
enhet för grundläggande utbildning som ord
nas i vuxengymnasier är lägre än den övriga 
grundläggande utbildningen. Då bestämmel
ser om läroanstaltsformerna inte längre skall 
ingå, definieras såsom vuxenstuderande i 
momentet såsom elever som fyllt 18 år. 

På basis av paragrafens 8 mom. är det ge
nom förordning möjligt att förutom grade
ring av priserna per enhet också närmare 
bestämma om annan beräkning av priset per 
enhet. 

18 §. Priserna per enhet för gymnasier. 
Priserna per enhet per studerande i gymnasi
erna beräknas såsom i fråga om priserna per 
enhet för grundläggande utbildning vartannat 
år på basis av de riksomfattande totalkost
nader som alla utbildningsanordnare har haft 
för gymnasieutbildningen under året före det 
då priset per enhet bestäms. De priser per 
enhet för gymnasiet som bestäms för kom
muner och samkommuner graderas på basis 
av det totala antalet studerande hos utbild
ningsanordnaren enligt vad som bestäms 
genom förordning. Priset per enhet för en 
privat anordnare av gymnasieutbildning är 
detsamma som priset per enhet för den kom
mun där utbildningen huvudsakligen ordnas. 

Avsikten är att genom förordning bestäm
ma att priserna per enhet för kommunala 
utbildningsanordnare är högre om det totala 
antalet studerande understiger 200. Höjning
en skall fortfarande vara större om antalet 
studerande understiger 60. Avsikten är att 
såsom för närvarande genom förordning be
stämma att de studerandeantal som utgör 
grund för höjning när utbildning ordnas bå
de på finska och svenska skall beräknas sär
skilt för finskspråkig utbildning och särskilt 
för svenskspråkig utbildning. Höjningen be
stäms enligt språkgrupp som det med stude
randeantalen vägda medeltalet av grunderna 
för höjningen. De föreslagna höjningsgrun
derna motsvarar gällande grunder för höj
ning av priset per enhet för ett kommunalt 
gy.J:llnasium. 

A ven priserna per enhet för gymnasiet kan 
på det sätt som angivits i motiveringen till 
17 § höjas på basis av en särskild utbild
ningsuppgift som ålagts utbildningsanordna
ren eller av andra särskilda skäl. Särskilda 
skäl kan t.ex. vara att det för gymnasieelever 
i glest befolkade områden ordnas avgiftsfri 
inkvartering i samband med inkvarteringen 
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av elever som får grundläggande utbildning. 
I fråga om studerande som har inlett studier
na efter det att de fyllt 18 år är priset per 
enhet, såsom för närvarande i vuxengymna
sierna, 60 procent av priset per enhet för 
utbildningsan ordnaren. 

I lagens 65 § bestäms om ett undantags
förfarande vid beräkning av priserna per en
het för 1999 utifrån de faktiska kostnaderna. 
Detta undantagsförfarande, som hänger sam
man med sparåtgärderna inom den offent
liga ekonomin, har tagits upp i motiveringen 
till 17 §. 

Paragrafens 3, 4 och 6 mom. motsvarar 
17 § 5, 6 och 8 mom. 

19 §. Priserna per enhet för yrkesutbild
ning. Enligt paragrafens l mom. beräknas 
priserna per enhet per studerande i yrkesut
bildning, på samma sätt som priserna per 
enhet för grundläggande utbildning och 
gymnasieutbildning, vartannat år på basis av 
de riksomfattande totalkostnader som alla 
utbildningsanordnare har haft för yrkesut
bildning under året före det då priset per 
enhet bestäms. Kostnader för läroavtalsut
bildning och studerande inom läroavtalsut
bildning skall dock inte beaktas när priserna 
per enhet räknas ut. Priset per enhet för yr
kesutbildning som ordnas i form av läroav
talsutbildning bestäms enligt 7 mom. som en 
procentandel av det genomsnittliga belopp 
för priserna per enhet som fastställts för yr
kesutbildning med stöd av 16 §. De priser 
per enhet för läroavtalsutbildning som be
räknats enligt det genomsnittliga beloppet 
för priserna per enhet för 1997 motsvarar 
priserna per enhet för läroavtalsutbildning 
enligt gällande lagstiftning. I fortsättningen 
kommer priserna per enhet för läroavtalsut
bildning att ändras enligt de förändringar 
som sker i den genomsnittliga nivån på pri
serna per enhet för yrkesutbildning. 

Paragrafen skall utöver den utbildning som 
för närvarande ordnas i yrkesläroanstalter 
och specialyrkesläroanstalter också täcka den 
grundläggande yrkesutbildning som för när
varande ordnas i musikläroanstalter, folk
högskolor med statsandel och idrottsutbild
ningscentrer med statsandeL I fråga om de 
sistnämnda läroanstalterna föreslås därmed 
en övergång till finansiering som baserar sig 
på priser per enhet per studerande på samma 
sätt som i yrkesutbildningen i övrigt. För 
närvarande baserar sig finansieringen av den 
grundläggande yrkesutbildningen i dessa 
läroanstalter på de priser per enhet som be-

stämts per undervisningstimme, studerande
vecka eller studerandedygn och det antal 
undervisningstimmar, studerandeveckor eller 
studerandedygn som fastställts för läroan
staltens h1Jvudman på förhand för det följan
de året. A ven den grundläggande yrkesut
bildning som för närvarande ordnas i yrke
sutbildningscentrer för vuxna skall finans
ieras på basis av priser per enhet. 

Enligt förslaget skall priserna per enhet 
räknas enligt utbildningsområde utgående 
från de faktiska kostnaderna. För närvarande 
beräknas priserna per enhet enligt läroan
staltsform utgående från de faktiska kostna
derna. I den nya lagstiftning om yrkesutbild
ning som ingar i denna proposition föreslås 
att läroanstaltsformerna ersätts med utbild
ningsområden. A v sikten är att genom för
ordning bestämma att utbildningsområdena 
skall vara sju till antalet, såsom sägs i moti
veringen till 12 § i den föreslagna lagen om 
yrkesutbildning. 

Enligt paragrafens 2 mom. skall priserna 
per enhet för de olika utbildningsområdena 
höjas på det sätt som bestäms genom förord
ning i fråga om studerande som får special
undervisning. Enligt paragrafens 7 mom. 
skall priset per enhet, med avvikelse från det 
nuvarande, höjas också i fråga om special
undervisning som ordnas i form av läroav
talsutbildning. 

Enligt paragrafens 2 mom. graderas priser
na per enhet också på basis av andra fakto
rer som väsentligt inverkar på kostnaderna 
för utbildningen. Avsikten är att på sist
nämnda grund gradera priserna per enhet in
om utbildningsområdet i fråga om sådan 
utbildning där kostnaderna avsevärt avviker 
från kostnaderna för annan utbildning inom 
utbildningsområdet. Avsikten är att med stöd 
av bestämmelsen bl.a. säkerställa att det inte 
sker väsentliga ändringar i finansieringen av 
den yrkesutbildning som för närvarande ord
nas i musikläroanstalter, folkhögskolor och 
idrottsutbildningscentrer. Bestämmelsen gör 
det möjligt att gradera priset per enhet till 
ett lägre belopp än de genomsnittliga priser
na per enhet för de enskilda utbildningsom
rådena. 

Ä ven i yrkesutbildningen kan priserna per 
enhet på det sätt som anges i motiveringen 
till 17 § höjas på basis av en särskild utbild
ningsuppgift som ålagts utbildningsanordna
ren eller av andra särskilda skäl. 

Enligt paragrafens 2 mom. skall priserna 
per enhet för yrkesutbildning höjas, såsom 



124 RP 86/1997 rd 

för närvarande, i fråga om studerande som 
åtnjuter inkvarteringsförmån. Om höjningens 
skall närmare bestämmas genom förordning. 
Avsikten är att genom förordning bestämma 
att höjningen görs i mark så att den motsva
rar de kostnader som inkvarteringen förorsa
kat per studerande i genomsnitt. Kostnader 
för inkvartering av studerande beaktas vid 
beräkning av priserna per enhet för yrkesut
bildning. 

Yrkesinriktad specialundervisning ordnas 
för närvarande både i yrkesläroanstalter och 
i specialyrkesläroanstalter som är avsedda 
särskilt för handikappade. I sistnämnda läro
anstalter är inkvarteringskostnaderna per stu
derande på grund av en större grad av han
dikapp hos studerandena betydligt högre än i 
yrkesinriktad sP.ecialundervisning som ord
nas på annat hall. Avsikten är därför att ge
nom förordning bestämma att den höjning 
som görs i priset per enhet för utbildningsa
nordnaren på basis av inkvarteringsförmån 
är högre om undervisningsministeriet med 
stöd av 19 § 2 mom. i den föreslagna lagen 
om yrkesutbildning har givit utbildningsa
nordnaren en särskild utbildningsuppgift, 
som innebär att sörja för ordnandet av spe
cialundervisning för handikappade. I nämnda 
specialundervisning kan studerandena också 
erbjudas de extra förmåner som avses i 37 § 
2 mom. i den föreslagna lagen om yrkesut
bildning. Sådana extra förmåner är t.ex. av
giftsfria läroböcker och annat skolmaterial 
samt behövliga skolresor varje vecka för 
inkvarterade studerande. 

Enligt paragrafens 4 mom. bestäms ett pris 
per enhet för varje utbildningsanordnare på 
basis av de priser per enhet som beräknats 
enligt utbildningsområde och antalet stude
rande på de olika utbildningsområdena. 

Enligt 5 mom. kan priset per enhet för 
utbildningsanordnaren höjas på den grund 
att utbildningen med beaktande av verksam
hetens omfattning i väsentlig utsträckning 
ordnas i hyrda lokaler. Statsbidragsmyndig
heten, dvs. undervisningsministerium, beslu
tar om höjningen. En höjning av priset per 
enhet på basis av särskilda hyror är ett alter
nativ till statsandel som beviljas för anlägg
ningsprojekt A v denna anledning kommer 
en höjning av priset per enhet i fråga bara 
när det gäller sådana hyrda lokaler som till 
sin omfattning är jämförbara med lokaler för 
vilka statsandel för anläggningsprojekt kan 
beviljas. En förutsättning för en höjning av 
priserna per enhet på basis av hyror är inte 

längre att verksamheten huvudsakligen skall 
äga rum i hyrda lokaler. 

Paragrafens 3 och 6 mom. motsvarar 17 § 
5 och 6 mom. I lagens 65 och 66 § bestäms 
om ett undantagsförfarande vid beräkning av 
priserna per enhet för 1999 och 2000 utifrån 
de faktiska kostnaderna. Detta undantagsför
farande hänger samman med sparåtgärderna 
inom den offentliga ekonomin och verkstäl
landet av yrkeshögskolesystemet 

20 §. Priserna per enhet för yrkeshögsko
lor. Enligt paragrafens l mom. beräknas pri
serna per enhet per studerande i yr
keshögskolor på samma sätt som priserna 
per enhet för yrkesutbildning vartannat år på 
basis av de faktiska totalkostnaderna för alla 
yrkeshögskolor under året före det då priset 
per enhet bestäms. Priserna per enhet beräk
nas enligt yrkeshögskoleexamen. Med stöd 
av paragrafens 2 mom. är det möjligt att 
såsom för närvarande på det sätt som be
stäms genom förordning gradera de enligt 
examen beräknade priserna per enhet per 
studerande på basis av väsentliga skillnader i 
kostnaderna för utbildningsprogram som 
leder till examen och för andra undervis
ningsarrangemang. Undervisningsministeriet 
kan dessutom av särskilda skäl höja priset 
per enhet. 

Paragrafens 3-6 mom. motsvarar, med de 
undantag som anförs senare, 19 § 3-6 
mom. I stället för priser per enhet enligt ut
bildningsområde i yrkesutbildningen är 
grunden dock priser per enhet enligt exa
men i yrkeshögskolorna. Enligt paragrafens 
4 mom. är priset per enhet för yrkesinriktade 
specialiseringsstudier detsamma som priset 
per enhet för yrkeshögskolan. Enligt gällan
de bestämmelser används det riksomfattande 
genomsnittliga beloppet av priset per enhet 
för yrkeshögskolan som pris per enhet per 
studerande för specialiseringsstudier. Det 
föreslagna egna priset per enhet för yr
keshögskolan beskriver bättre än det genom
snittliga beloppet av priserna per enhet kost
naderna för de specialiseringsstudier som 
ordnas i yrkeshögskolan, eftersom speciali
seringsstudierna i allmänhet ligger nära ut
bildning som överensstämmer med yr
keshögskolans examensstruktur. 

I lagens 65 och 66 § bestäms om ett Ull

dantagsförfarande vid beräkning av priserna 
per enhet för 1999 och 2000 utifrån de fak
tiska kostnaderna. Detta undantagsförfarande 
hänger samman med sparåtgärderna inom 
den offentliga ekonomin och verkställandet 
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av yrkeshögskolesystemet 
21 §. Priserna per enhet för grundläggande 

konstundnvisning. Enligt paragrafens l 
mom. fastställer undervisningsministeriet 
årligen priset per enhet per invånare för 
grundläggande konstundervisning inom ra
men för statsbudgeten. Enligt 2 § i den 
föreslagna lagen om ~rundläggande konstun
dervisning som ingar i denna proposition 
kan kommunen ordna grundläggande konst
undervisning utan särskilt tillstånd. Enligt 
11 § i nämnda lagförslag får den kommun 
som ordnar grundläggande konstundervis
ning statsandel enligt invånarantalet i kom
munen och det pris per enhet per invånare 
som avses i paragrafens l mom. Förslaget 
motsvarar gällande lagstiftning. 

I paragrafens 2 mom. bestäms om priserna 
per enhet per undervisningstimme för grund
läggande konstundervisning. Enligt den före
slagna la~en om grundläggande konstunder
visning far en samkommun, en enskild sam
manslutning eller stiftelse, som av undervis
ningsministerium beviljats tillstånd att ordna 
grundläggande konstundervisning, statsandel 
på basis av kalkylerade undervisningstimmar 
och de priser per enhet som beräknats per 
undervisningstimme. Enligt 11 § i den före
slagna lagen om grundläggande konstunder
visning kan en kommun också beviljas rätt 
till statsandel enligt antalet undervisnings
timmar. I ett sådant fall får kommunen stats
andel på basis av såväl invånarantalet som 
antalet undervisningstimmar. 

Enligt paragrafens 2 mom. skall priserna 
per enhet per undervisningstimme för grund
läggande konstundervisning för det följande 
finansåret beräknas vartannat år på basis av 
de faktiska kostnaderna under året som före
går det då priserna per enhet bestäms. Pri
serna per enhet och de kostnader som ligger 
till grund för dem beräknas särskilt för varje 
konstområde. Detta innebär att det bestäms 
ett eget pris per enhet för den musikunder
visning som för närvarande ordnas i mu
sikläroanstalter. 

De priser per enhet per undervisnings
timme som för närvarande baserar sig på 
faktiska kostnader har bestämts bara för mu
sikundervisning. Det är således inte möjligt 
när verksamheten inleds att räkna ut priserna 
per enhet per undervisningstimme i fråga om 
andra konstområden, såsom för bildkonst, 
enligt den huvudregel som ges i paragrafen, 
dvs. på basis av de faktiska kostnaderna. A v 
denna anledning skall priserna per enhet i 

fråga om de nya konstområden som börjar 
omfattas av systemet beräknas per undervis
ningstimme på basis av uppskattade kostna
der tills det är möjligt att räkna ut priserna 
per enhet enligt de faktiska kostnaderna. 

I lagens 65 § bestäms om ett undantags
förfarande vid beräkning av priserna per en
het för 1999 utifrån de faktiska kostnaderna. 
Detta undanta~sförfarande, som hänger sam
man med sparatgärderna inom den offentliga 
ekonomin, har tagits upp i motiveringen till 
17 §. 

22 §. Priserna per enhet för särskilda yr
kesläroanstalter. Enligt paragrafen fastställer 
undervisningsministeriet, såsom för närva
rande, årligen priserna per enhet per under
visningstimme eller studievecka för särskilda 
yrkesläroanstalter enligt priserna per enhet 
för det föregående året justerade till den be
räknade kostnadsnivån det år då priset per 
enhet tillämpas. På basis av faktorer som 
väsentligt paverkar kostnaderna för utbild
ningen graderas priserna per enhet så som 
bestäms genom förordning. Avsikten är att 
såsom för närvarande genom förordning be
stämma att priserna per enhet graderas enligt 
utbildningsområde och enligt läroanstalt. 

Enligt 67 § är de priser per enhet som 
fastställs för särskilda yrkesläroanstalter för 
1999 lika med de priser per enhet som fast
ställts för 1998 enligt gällande finansie
ringslag. 

23 §. Kostnader som inte beaktas vid be
räkningen av priser per enhet. I paragrafens 
l mom. uppräknas de kostnader som inte 
beaktas vid beräkning av de priser per enhet 
som läggs till grund för statsandelen för ull
dervisningsverksamhet I sak motsvarar pa
ragrafen huvudsakligen 19 § i gällande fi
nansieringslag. Enligt l punkten i momentet 
skall kostnader för anläggningsprojekt enligt 
31 § och för förvärv av markområden inte 
beaktas när priserna per enhet räknas ut. 
Kostnader för anläggningsprojekt beaktas 
inte ens i det fall att projektet har genom
förts utan statsandeL Momentets l punkt har 
jämfört med gällande lagstiftning preciserats 
så att inte heller kostnader för hyrning av 
markområden utöver kostnader för förvärv 
av dem sk'!-.ll beaktas när priserna per enhet 
räknas ut. A ven till denna del motsvarar pa
ragrafen den förvaltningspraxis som iaktta
gits. 

Enligt paragrafens l mom. 2 punkten skall 
kostnader för ordnande av skolskjuts för 
studerande inte beaktas vid beräkning av 
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priserna per enhet. De kostnader som föran
leds av transport av läropliktiga till grund
läggande utbildning skall dock alltjämt ingå 
i priserna per enhet. Bestämmelser om stöd 
för skolresor för studerande i gymnasier och 
yrkesutbildning ingår i lagen om stöd för 
skolresor för studerande i gymnasier och 
yrkesläroanstalter. 

De kalkylerade avskrivningar som avses i 
paragrafens l mom. 3 punkten är t.ex. kapi
talersättningar på hyresvärden för lokaler. 
Enligt momentets 4 punkt skall kostnader 
för vilka lagstadgad statsfinansiering beviljas 
särskilt inte betraktas som driftskostnader 
när priserna per enhet räknas ut. Sådana är 
framför allt kostnader för vilka finansiering 
beviljas med stöd av någon annan lag än 
den föreslagna lagen. Inte heller kostnaderna 
för lärarutbildning som ordnas i yr
keshögskolor enligt 43 § l mom. eller utgif
ter för skötsel av specialyrkesläroanstalters 
lån enligt 62 § beaktas i priserna per enhet, 
eftersom finansieringen för nämnda kostna
der bestäms särskilt, helt med stöd av nämn
da bestämmelser. 

Enligt paragrafens l mom. 5 punkten skall 
ersättningar som en utbildningsanordnare 
betalar till en annan inte räknas till kost
nadsbasema, om de kostnader som åsamkas 
tjänsteproducenten beaktas vid beräkning av 
priser per enhet enligt denna lag eller enligt 
den föreslagna lagen om fritt bildningsarbe
te. Enligt nämnda 5 punkt beaktas inte heller 
extra betalningsandelar för medlemskommu
nerna enligt samkommunens grundavtal till 
den samkommun som fungerar som utbild
ningsanordnare, ersättningar för kostnader 
som överskrider de kalkylerade priserna per 
enhet till utbildningsanordnaren när utbild
ning ordnas genom samarbete på annat sätt 
än i samkommuner eller andra extra presta
tioner som betalas till utbildningsanordnarna 
på basis av samarbetsavtal. 

Enligt paragrafens l mom. 6 punkten be
aktas vid beräkning av priserna per enhet 
inte sådana kostnader som åsamkats utbild
ningsanordnaren för tjänster som denna ord
nat i form av avgiftsbelagd service. Inom 
den avgiftsbelagda servicen uppbär utbild
ningsanordnaren avgifter hos utomsgående 
för sin utbildning och andra tjänster. Dessa 
utomstående är andra utbildningsanordnare, 
offentliga sammanslutningar eller privata 
sammanslutningar och stiftelser. A v gifter 
som uppbärs av studerandena är inte av
giftsbelagd service. Enligt förslaget skall ut-

bildningsanordnaren täcka kostnaderna för 
den avgiftsbelagda servicen med de avgifter 
som uppbärs för tjänsterna. Dessa avgifter 
inverkar inte på den lagstadgade finansie
ringen. Utbildning, forskning och annan ser
vice som ordnas som avgiftsbelagd service 
skall således helt hållas åtskils från systemet 
för finansiering av undervisnings- och kul
turverksamhet. Om kostnaderna för den av
giftsbelagda servicen beaktades i priserna 
per enhet skulle detta snedvrida basen för 
statsandelama och konkurrensförhållandena 
på marknaden när ovannämnda tjänster 
bjuds ut. 

Enligt paragrafens l mom. 7 punkten skall 
endast sadana förvaltningskostnader betrak
tas som driftskostnader som direkt hänför 
sig till verksamhet som ordnas enligt de la
gar som nämns i l §. Kostnader som föror
sakas av t.ex. kommunens centralförvaltning, 
såsom kommunstyrelsen, bildningsnämnden 
och direktören för bildningsväsendet beaktas 
således inte när priserna per enhet räknas ut. 
Löner för rektor och skolans kanslist skall 
däremot beaktas i de kostnader som ligger 
till grund för priserna per enhet. Läroanstal
temas direkta förvaltningskostnader skall 
beaktas vid beräkningen av priserna per en
het, även om uppgifterna, såsom kanslistens 
uppgifter, sköts centralt för flera olika läro
anstalter. 

4 kap. Priser per enhet för 
kulturveibamhet 

Enligt förslaget skall det i kapitlet bestäm
mas om priserna per enhet för kulturverk
samhet. Det föreslås att priserna per enhet 
för kulturverksamhet skall räknas på samma 
sätt som i gällande lagstiftning. 

24 §. Priserna per enhet för bibliotek. En
ligt paragrafens l mom. skall priserna per 
enhet för bibliotek beräknas vartannat år på 
basis av de faktiska kostnaderna under året 
före det då priserna per enhet bestäms. Vid 
beräkningen av priserna per enhet beaktas de 
kostnadsskillnader som förorsakas av tillhan
dahållandet av bibliotekstjänster i kommuner 
med olika bosättningsstruktur. A v sikten är 
att såsom för närvarande genom förordning 
bestämma om en bosättningsstruk
turgruppering som skall iakttas vid beräk
ning av priserna per enhet för biblioteken. 
När priserna per enhet för bibliotek räknas 
ut skall de kostnader som anges i 23 § inte 
beaktas. Enligt paragrafens 2 mom. skall det 
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också för biblioteken årligen fastställas ett 
genomsnittligt belopp för priserna per enhet 
enligt 16 §. Med stöd av sistnämnda be
stämmelse beaktas i priserna per enhet för 
biblioteken årligen också ändringar i verk
samhetens art och omfattning samt i kost
nadsnivån. 

25 §. Priset per enhet för kultwverksam
het. Enligt förslaget skall undervisningsmi
nisteriet, såsom för närvarande, årligen inom 
ramen för statsbudgeten fastställa priset per 
enhet per kommuninvånare för kulturverk
samhet. 

26 §. Priset per enhet för idrottsverksam
het. Enligt förslaget skall undervisningsmi
nisteriet, såsom för närvarande, årligen inom 
ramen för statsbudgeten fastställa priset per 
enhet per kommuninvånare för idrott
s verksamhet. 

27 §. Priset per enhet för ungdomsarbete. 
Enligt förslaget skall undervisningsminis
teriet, såsom för närvarande, årligen inom 
ramen för statsbudgeten fastställa priset per 
enhet för ungdomsarbete för varje kom
muninvånare som inte har fyllt 29 ar. 

28 §. Priset per en~et för m_u~eer .. Enli~t 
förslaget skall underv1snmgsm1mstenet, sa
som för närvarande, såsom pris per enhet för 
museer fastställa det för föregaende år för 
museernas kalkylerade årsverken fastställda 
priset per enhet, justerat enligt de beräknade 
förändringarna i kostnadsnivån och de för
ändringar som statens åtgärder föranleder. 

29 §. Priset per enh~t för ork_e~trar .. Enli~t 
förslaget skall underv1smngsm1mstenet, sa
som för närvarande, såsom pris per enhet för 
orkestrar fastställa det för föregående år för 
orkestramas kalkylerade årsverken fastställda 
priset per enhet, justerat enligt de beräknade 
förändringarna i kostnadsnivån och de för
ändringar som statens åtgärder föranleder. 

30 §. Priset per en~et.Jör t~~rar .. Enli~t 
förslaget skall underv1snmgsmm1stenet, sa
som för närvarande, årligen inom ramen för 
statsbudgeten fastställa priset per enhet per 
kalkylerat årsverke för teatrarna. 

5 kap. statsandel och statsunderstöd för 
anläggningsprojekt 

31-41 §. Kapitlet (31-41 §)motsvarar i 
sak 4 kap. i gällande finansieringslag. För 
anläggningsprojekt beviljas statsandel, såsom 
för närvarande, till 25-50 procent av den 
kalkylerade statsandelsgrunden för projektet 

enligt den per invånare i kommunen beräk
nade utjämnade kalkylerade skatteinkomsten. 
statsandelsgrunden beräknas på basis av 
projektets omfattning och priserna per enhet 
för de olika lokalerna. statsandelsprocenten 
för ett anläggningsprojekt som genomförs 
för yrkesinriktad specialundervisning kan 
dock enligt 33 § 4 mom. vara högst 70. En
ligt förslaget skall statsandel kunna beviljas 
högst enligt nämnda procenttal oberoende av 
i vilken läroanstalt specialundervisningen 
ges. För anläggningsprojekt vid specialyr
kesläroanstalter beviljas för närvarande stats
andel till 70 procent av den kalkylerade 
statsandels grunden. 

De anläggningsprojekt för vilka statsandel 
kan beviljas anges i kapitlet på samma sätt 
som i gällande lagstiftning. Undantagsbe
stämmelser som tidigare ingått i lagar som 
gäller verksamhet som finansieras har tagits 
in i den föreslagna 31 §. Enligt dessa be
stämmelser omfattar anläggningsprojekt ock
så förvärv av gårdsbruksenheter och öv
ningsskog samt sådan anskaffning av appa
rater i yrkesutbildning och yrkeshögskolor 
som överskrider det belopp statsrådet fast
ställt samt anskaffning av biblioteksbuss och 
biblioteksbåt 

Begreppen i de bestämmelser som gäller 
anläggningsprojekt har ändrats så att de mot
svarar begreppen i de lagar enligt l § som 
gäller verksamhet som finansieras. Läroan
staltens huvudman och undervisningsminin
steriet har ersatts med begreppen utbild
ningsanordnare och vederbörande minis
terium. 

Ä ven bestämmelserna om statsunderstöd 
enligt prövning för anläggningsprojekt bibe
hålls oförändrade. 

6 kap. Särskilda statsunderstöd 

42 §.Extra statsunderstöd samt statsunder
stöd för försöksverksamhet, specialuppgifter 
och inledande av verksamhet. Paragrafen 
motsvarar 37 § och 38 § l mom. i gällande 
finansieringslag. Beviljandet av de under
stöd som avses i paragrafens och understö
dets belopp är beroende av prövning. 

Enligt paragrafens l mom. kan en privat 
utbildningsanordnare och en anordnare av 
annan verksamhet beviljas extra understöd 
för driftskostnader eller anläggningsprojekt 
inom ramen för anslag som anvisats för än
damålet i statsbudgeten. Möjligheten att 
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kunna bevilja en privat anordnare av verk
samhet extra statsunderstöd behövs därför att 
de privata inte har ekonomiska förutsättning
ar jämförbara med dem kommunerna har när 
det gäller att finansiera kostnader förorsaka
de av verksamheten i de fall då dessa avse
värt översti~er de statsandelsgrunder som 
beräknats pa basis av priserna per enhet. 
Undervisningsmininsteriet beslutar om bevil
jande av extra understöd. 

I paragrafens 2 mom. bestäms om den 
möjlighet som gäller för närvarande att be
vilja statsunderstöd för försök som syftar till 
att utveckla verksamheten, för behövliga 
specialuppgifter i samband med verksam
heten och för inledande av verksamheten. 
Understödet beviljas av undervisningsmini
steriet inom ramen för anslag som anvisats 
för ändamålet i statsbudgeten. I vissa av de 
lagar som nämns i l § har bestämts om för
utsättningarna för att ordna försök och det 
förfarande som skall iakttas vid försök. Ka
raktäristiskt för de understöd som avses i 
momentet är att de är av engångsnatur eller 
gäller för viss tid. Bestämmelser om möjlig
heten att höja det pris per enhet som läggs 
till grund för statsandelen på basis av en 
särskild utbildningsuppgift som ålagts ut
bildningsanordnaren eller av andra särskilda 
skäl ingår i 17-20 §. 

43 §. statsunderstöd för lärarutbildning 
och utbildning som ordnas såsom avgiftsbe
lagd seroice. I paragrafens l mom. bestäms 
om det statsunderstöd som årligen beviljas 
huvudmän för yrkeshögskolor för lärarut
bildning. Enligt förslaget skall staten såsom 
för närvarande svara för kostnaderna för lä
rarutbildningen i fråga om lärare vid yr
kesläroanstalter och yrkeshögskolor. Det 
sammanlagda beloppet av statsunderstöden 
skall ungefär motsvara de riksomfattande 
årliga kostnaderna för lärarutbildningen. Ef
tersom kostnaderna för nämnda utbildning 
varierar i olika yrkeshögskolor, beslutar Ull
dervisningsministeriet om fördelningen av 
understöden till yrkeshögskolorna. 

I paragrafens 2 mom. bestäms om möjlig
heten att bevilja statsunderstöd till en utbild
ningsanordnare som ordnar yrkesutbildning 
som avgiftsbelagd service. Utgångspunkten 
är att kostnaderna för utbildning som ordnas 
som avgiftsbelagd service skall täckas med 
avgiftsinkomster som fås genom försäljning 
av utbildningstjänster. Med föreslagna un
derstöd bibehålls möjligheten att i undan
tagsfall bevilja understöd för yrkesutbildning 

som ordnas som avgiftsbelagd service. stats
rådet beslutar närmare om grunderna för det 
understöd som avses i momentet. A v sikten 
är att när lagen träder i kraft såsom för när
varande bevilja understöd till de utbild
ningsanordnare som för närvarande driver 
yrkesutbildningscentrer för vuxna. 

7 kap. Särskilda bestämmelser 

44 §. Beräkning av antalet elever och stu
derande. I paragrafen bestäms om beräkning 
av de elev- och studerandeantal som an
vänds vid beräkningen av statsandelen för 
undervisningsverksamhet Paragrafen mot
svarar i huvudsak 9 f § i gällande finansie
ringslag. 

statsandelen beviljas och betalas alltid till 
utbildningsan ordnaren. A v denna anledning 
skall också de elev- och studerandeantal som 
används vid beräkningen av statsandelen 
räknas ut enligt antalet elever och studeran
de hos utbildningsanordnaren. 

Enligt paragrafens l mom. används det 
genomsnittliga antalet elever och studerande 
under året före finansåret som det tal med 
vilket priset per enhet multipliceras vid be
räkning av statsandelen för finansåret Vid 
beräkningen beaktas sådana uppskattade vä
sentliga ändringar i antalet elever och stude
rande under finansåret som grundar sig på 
beslut av en statlig myndighet. Vid beräk
ning av priserna per enhet för det följande 
finansåret för grundläggande utbildning, 
gymnasier, yrkesutbildning och yr
keshögskolor används enligt paragrafens l 
mom. det verkliga antalet elever och stude
rande under hösten före finansåret i stället 
för det genomsnittliga antalet elever och stu
derande under året före finansåret Detta är 
nödvändigt för att de ändringar i elev- och 
studerandeantalet som i allmänhet sker just 
på hösten skall bli beaktade i priserna per 
enhet för det följande året. 

Enligt paragrafens 2 mom. kan avvikelse 
göras fran att använda det genomsnittliga 
antalet elever och studerande under året 
före finansåret som det tal med vilket priset 
per enhet multipliceras också i det fall då 
det när verksamheten inleds är känt att an
talet elever och studerande under finansåret 
kommer att ändras. Beslut om elevantalet 
fattas då utgående från en uppskattning. När 
verksamheten inleds måste priserna per en-
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het bestämmas innan det verkliga elev- och 
studerandeantalen hos utbildningsanordnaren 
är kända och priserna per enhet beräknas 
därför när verksamheten inleds utgående 
från uppskattade elev- och studerandeantal, 
om elevantalet inverkar på priset per enhet. 

Enligt 45 § 2 mom. justerar statsbidrags
myndigheten före utgången av finansåret den 
finansiering som beviljats så att den över
ensstämmer med det faktiska genomsnittliga 
antalet elever och studerande under finans
året, vilket används som det tal med vilket 
priset per enhet multipliceras. Enligt lagför
slagets 46 § 2 mom. skall ändringar i den 
beviljade finansieringen som beror på juster
ingar betalas till mottagaren av finansiering
en eller uppbäras till staten före utgången av 
februari det år som följer efter finansåret 
Priserna per enhet justeras inte i efterhand så 
att de överensstämmer med de faktiska elev
och studerandeantalen under finansåret 

Närmare bestämmelser om beräkning av 
antalet elever och studerande skall såsom för 
närvarande ges genom förordning. A v sikten 
är att genom förordning bestämma att antalet 
elever och studerande enligt nuvarande prax
is beräknas enligt situationen den 20 januari 
och den 20 september. A vikten är att genom 
förordning också bestämma om de förutsätt
ningar som skall gälla för att en elev eller 
studerande skall kunna beaktas i finansie
ringen. 

45 §. Beviljande och justering av fi
nansiering. Paragrafen motsvarar 39 § i gäl
lande finansieringslag. Enligt den föreslagna 
paragrafens l mom. beviljas finansiering för 
driftskostnader, såsom för närvarande, direkt 
till utbildningsanordnaren eller någon annan 
anordnare av verksamhet enligt någon av de 
lagar som nämns i l § oberoende av om 
verksamheten ordnas av en kommun, sam
kommun, en enskild sammanslutning eller 
stiftelse. Också finansieringen för privata 
skolor som ersöker grundskolan beviljas di
rekt till den enskilda sammanslutning som 
ordnar undervisningen. I fråga om skolor 
som ersätter grundskolan beviljas finansie
ringen för närvarande den kommun med vil
ken skolan ingått ett avtal om att den ersät
ter kommunens grundskola. Finansieringen 
beviljas såsom för närvarande årligen senast 
den 11 januari. 

Det föreslås med hänvisning till motive
ringen till 44 § att i paragrafens 2 mom. 
intas en bestämmelse om justering före ut
gången av finansåret av den finansiering 

370160 

som beviljats så att den överensstämmer 
med det genomsnittliga antalet elever och 
studerande under finansåret Den föreslagna 
paragrafens 3 mom. om beviljande av stats
andel för anläggningsprojekt till anordnaren 
av verksamhet överensstämmer med gällan
de lagstiftning. 

46 §. Utbetalning av finansiering för 
driftskostnader. Paragrafen motsvarar i hu
vudsak 40 § 1-4 mom. i gällande finansie
ringslag. Enligt paragrafens l mom. betalas 
finansiering till den utbildningsanordnare 
eller den anordnare av annan verksamhet 
enligt någon av de lagar som nämns i l § 
som beviljats finansiering enligt 45 §. Fi
nansieringen skall såsom för närvarande be
talas enligt 17 § l mom. lagen om statsan
delar till kommunerna från ingången av fi
nansåret månatligen i lika stora poster senast 
den 11 varje månad. 

Enligt paragrafens 2 mom. betalas belopp 
enligt de justering av elevantalen som avses 
i 45 § 2 mom. till mottagaren av finansie
ringen eller uppbärs särskilt till staten före 
utgången av februari det år som följer efter 
finans året. 

Enligt paragrafens 3 mom. adderas till den 
finansiering som betalas till anordnare av 
yrkesutbildning och huvudmän för yr
keshögskolor på basis av kostnader för all
läggningsprojekt 4,3 procent av produkten 
av antalet studerande och det genomsnittliga 
belopp för priserna per enhet som fastställts 
med stöd av 16 §. Produkten minskas dock 
med de årshyror som fastställts för utbild
ningsanordnaren eller yrkeshögskolans hu
vudman med stöd av 19 § 5 mom. och 20 § 
5 mom. som grund för beräkning av statsan
delen. På basis av dessa årshyror höjs priset 
per enhet enligt nämnda bestämmelser. En 
minskning med hyrorna är nödvändig efter
som utbildningsanordnarna annars skulle få 
dubbel finansiering för kostnader föranledda 
av hyreslokaler via såväl höjning av priserna 
per enhet som utbetalning av det investe
ringstillägg som avses i detta moment. De 
tillägg som betalas på basis av kostnader för 
anläggningsprojekt beaktas vid beräkning av 
kommunens finansieringsandel per invånare 
för undervisningsverksamhetens och biblio
tekens driftskostnader enligt vad som före
slås bli bestämt i 9 § 2 mom. 3 punkten. 

Enligt paragrafens 4 mom. beaktas i stats
andelen till kommunen dessutom de utjäm
ningar av statsandelama på basis av kommu
nens skatteinkomster som avses i 7 § lagen 
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om statsandelar till kommunerna och de 
övergångsutjämningar som avses i 31 § 
nämnda lag enligt vad som bestäms i 17 § 2 
mom. och 31 § 4 mom. lagen om statsan
delar till kommunerna. 

I paragrafens 5 och 6 bestäms om förfa
randet i det fall då de betalningsandelar som 
beräknats för kommunen enligt 9 och l O § 
och de andelar som kommunen med stöd av 
4 mom. eventuellt skall betala av utjämning
ama av statsandelen på basis av skattein
komstema och av övergångsutjämningama 
enligt lagen om statsandelar till kommunen 
sammanlagt är större än kommunens finans
ieringsgrunder enligt den föreslagna lagen, 
utökade med de andelar som eventuellt skall 
betalas till kommunen av utjämningsposterna 
enligt lagen om statsandelar till kommuner
na. Kommunen skall då betala skillnaden till 
staten i två poster före de tidpunkter som 
bestäms i nämnda moment. 

47 §. Utbetalning av statsandel för an
läggningsprojekt. Bestämmelserna i paragra
fen om utbetalning av statsandel för anlägg
ningsprojekt motsvarar gällande bestämmel
ser. statsandelen för anläggningsprojekt kan 
betalas antingen enligt l mom. i lika stora 
månatliga poster under den tid projektet be
räknas pågå eller enligt 2 mom. som efter
finansiering under sju år i lika stora årliga 
poster räknat från ingången av kalenderåret 
efter det då projektet slutfördes. Enligt gäl
lande lagstiftning kan nämnda efterfi
nansieringssystem tillämpas som temporärt 
system till utgången av 1997. I paragrafen 
föreslås att det varaktigt bestäms om möjlig
heten att finansiera anläggningsprojekt som 
efterfinansiering. 

48 §. Fastställande av antalet prestationer 
som används vid beräkning av finansiering
en. Enligt den föreslagna paragrafen faststäl
ler undervisningsministeriet, såsom för när
varande, årligen inom ramen för statsbudge
ten det antal undervisningstimmar, studie
veckor och årsverken som skall läggas till 
grund för finansieringen för det följande fi
nansåret och med vilka de priser per enhet 
som avses i 21, 22 och 28-30 § multiplice
ras. Bestämmelser om fastställande av nämn
da prestationer ingår för närvarande i re
spektive lag om verksamheten. 

49 §. A terbetalning av statsandelar för an
läggningsprojekt. Paragrafen motsvarar 44 § 
i gällande finansieringslag. Villkoren för 
återbetalning av statsandel för anlägg
ningsprojekt samt det förfarande som skall 

iakttas vid återbetalningen bibehålls oföränd
rade. 

50 §. Betalningsandelen för hemkommu
nen för en elev som får grnndläggande ut
bildning på sjukhus eller i skolhem. I para
grafen bestäms om undantag från principen i 
6 och 9 § enligt vilken kommunens finans
ieringsandel, beräknad på basis av invåna
rantalet i kommunen, av undervisningsverk
samhetens och bibliotekens driftskostnader 
täcker kommunens alla lagstadgade finans
ieringsandelar för nämnda kostnader. Enligt 
den föreslagna paragrafen är elevernas hem
kommuner utöver kommunens finansierings
andel enligt 9 § skyldiga att delta i kostna
der som föranleds av grundläggande utbild
ning som ordnas på sjukhus eller i skolhem. 
En särskild betalningandel för kommunen är 
nödvändig därför att omfattningen på den 
undervisning som varje elev får, sättet på 
vilket den ordnas och den tid den varar vari
erar kraftigt i nämnda utbildning. Utbild
ningen är i genomsnitt dyr jämfört med an
nan grundläggande utbildning och utbild
ningen ordnas centraliserat. Att låta hem
kommunens finansieringsansvar omfatta en
bart kommunens kalkylerade finansierings
andel skulle på ett oskäligt sätt anstränga 
ekonomin i den kommun där sjukhuset finns 
och för anordnaren av skolhemsundervisning 
och därmed även äventyra ett behörigt ord
nande av utbildningen. 

I paragrafens l mom. bestäms om hem
kommunens betalningsandel av kostnaderna 
för sjukhusundervisningen. Enligt den före
slagna lagen om grundläggande utbildning 
är en kommun som har ett sjukhus på sitt 
område skyldig att för elever som är patien
ter på sjukhuset ordna utbildning i den om
fattning detta är möjligt med hänsyn till pa
tientens hälsa och övriga omständigheter. 
Enligt momentet är hemkommunen till en 
elev som får sjukhusundervisning skyldig att 
betala en betalningsandel till den kommun 
där sjukhuset finns. Hemkommunens betal
ningsandel beräknas på basis av de verkliga 
genomsnittliga årliga kostnader som den 
kommun där sjukhuset finns har haft för 
undervisningen per vårddag. Kostnaderna 
beräknas genom att de årliga kostnader som 
den kommun där sjukhuset finns har haft för 
elever som får sjukhusundervisning divideras 
med antalet vårddagar per år. Den kommun 
där sjukhuset finns skall således i sin faktu
rering tillämpa samma kostnader på alla ele
ver som får sjukhusundervisning i kommu-
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nen. De kostnader som ligger till grund för 
hemkommunsfakturering enligt paragrafens 
l mom. beräknas på basis av de faktiska 
kostnaderna per vårddag under det år som 
föregår faktureringsåret I kostnaderna kan 
ändringar i kostnadsnivån beaktas, likaså 
ändringar i verksamhetens art och omfatt
ning som inverkar på kostnaderna och som 
kan uppskattas på ett objektivt sätt. 

Om en elev räknas med i elevantalet i den 
kommun där sjukhuset finns, betalas statsan
delen för eleven till den kommun där sjuk
huset finns. Från den betalningsandel som 
elevens hemkommun skall betala enligt l 
mom. avdras för eleven ett belopp som mot
svarar statsandelsgrunden och som beräknats 
för den kommun där sjukhuset finns. 

Enligt paragrafens 2 mom. beräknas den 
betalningsandel som hemkommunen betalar 
till utbildningsanordnaren för en elev som 
får skolhemsundervisning på samma sätt 
som den betalningsandel som hemkommu
nen betalar till den kommun där sjukhuset 
finns för en elev som får sjukhusundervis
ning. I fråga om skolhemsundervisningen 
beräknas betalningsandelen dock på basis av 
de genomsnittliga verkliga årliga kostnader 
som utbildningsanordnaren har haft för den 
grundläggande utbildningen per arbetsdag i 
skolan. Staten kan också ordna skolhemsun
dervisning. För att staten skall delta i kost
naderna också för utbildning som den själv 
ordnar, avdras från betalningsandelama till 
staten det genomsnittliga belopp för priserna 
per enhet som fastställts för grundläggande 
utbildning enligt 16 §. 

Enligt paragrafens 3 mom. kan den kom
mun där sjukhuset finns eller anordnaren av 
skolhemsundervisning avtala med elevens 
hemkommun att hemkommunens betalnings
andel bestäms på ett sätt som avviker från 
paragrafen. 

51 §. A v gifter för stöduppgifter i anslut
ning till specialundervisningen. Enligt 39 § 
lagen om grundläggande utbildning kan Ull

dervisningsministeriet bestämma att en 
anordnare av grundläggande utbildning skall 
sörja för rehabilitering som ges i anslutning 
till specialundervisningen samt för utveck
lings-, handlednings- och stöduppgifter som 
ansluter sig till specialundervisningen. Ull
dervisningsministeriet kan med stöd av 17 § 
bestämma att priset per enhet för en anord
nare av grundläggande utbildning höjs på 
basis av dessa uppgifter. Dessa tjänster pro
duceras ofta för kommuner och andra anord-

nare av grundläggande utbildning för att 
dessa på behörigt sätt skall klara av de upp
gifter som bestämts för dem. Det är därför 
motiverat att en utbildningsanordnare som 
har till uppgift att sköta stöduppgifter i an
slutning till specialundervisningen kan upp
bära avgifter av andra utbildningsanordnare 
för dessa tjänster. För närvarande är det sär
skilt statliga skolor för hörselskadade och 
synskadade samt rörelsehindrade som till
handahåller dessa tjänster mot avgift. 

I paragrafen föreslås att undervisningsmi
nisteriet kan besluta om de avgifter som 
skall uppbäras för sådana stöduppgifter i 
anslutning till specialundervisningen som 
avses i 39 § lagen om grundläggande utbild
ning enligt vad som bestäms om offentlig
rättsliga prestationer i lagen om grunderna 
för avgifter till staten. Utgångspunkten i frå
ga om grunderna för avgifterna skall således 
vara tjänstemas självkostnadsvärde. Under
visningsministeriet kan enligt 6 och 8 § la
gen om grunderna för avgifter till staten 
också besluta om avgifter som understiger 
självkostnadsvärdet Avsikten är att avgifter
na skall vara lägre än självkostnadsvärdet 
åtminstone i fråga om de tjänster som er
bjuds av statliga skolor för hörselskadade 
och synskadade samt rörelsehindrade. För 
dessa tjänster är det redan för närvarande 
möjligt att uppbära avgifter som understiger 
självkostnadsvärdet 

52§. Betalning som inte erläggs eller åter
krävs. Enligt paragrafen skall en prestation 
som understiger l O 000 mark och baserar 
sig på ett beslut som givits med stöd av den
na lag inte utbetalas till mottagaren av fi
nansiering eller återkrävas till staten. Det 
föreslagna förfarande är motiverat i ett kal
kylerat finansieringssystem i vilka de belopp 
som skall betalas är stora och besluten en
dast gäller offentliga sammanslutningar samt 
enskilda sammanslutningar och stiftelser. 

Nämnda gräns prövas särskilt i fråga om 
varje beslut som givits med stöd av lag. Pa
ragrafen skall tillämpas bl.a. i ett sådant fall 
när det gäller att till statsandelstagaren på 
basis av ett beslut som givits med anledning 
av rättelseyrkande eller ändringssökande en
ligt 56 § betala en summa som är lägre än 
nämnda belopp. Enligt paragrafen skall en 
sådan grundlös förmån som avses i 57 § inte 
behöva återbetalas till staten eller den 
uteblivna förmån som avses i nämnda para
graf betalas till mottagaren av finansiering, 
om det belopp som skall betalas eller åter-
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krävas understiger 10 000 mark. Enligt 59 § 
skall paragrafen tillämpas på finansiering 
som beviljas för 1999 och de efterföljande 
åren. Bestämmelsen tillämpas också på be
slut som gäller finansiering av anläggnings
projekt. 

53 §. Statsbidragsmyndighet. Paragrafen 
motsvarar 41 § i gällande finansieringslag. 
Enligt J?aragrafen är undervisningsminis
teriet, sasoro för närvarande, statsbidrags
myndighet i ärenden som gäller driftskost
nader och anläggningsprojekt Genom för
ordning är det dock möjligt att enligt nuva
rande praxis föreskriva att också någon an
nan myndighet än undervisningsministeriet 
kan vara statsbidragsmyndighet i ärenden 
som gäller statsunderstöd. Avsikten är att 
genom förordning föreskriva att utbildnings
styrelsen, såsom för närvarande, skall vara 
statsbidragsmyndighet i ärenden som gäller 
statsunderstöd för försöksverksamhet, speci
aluppgifter och inledande av verksamhet en
ligt 42 §. Avsikten är också att genom för
ordning föreskriva att länsstyrelserna skall 
vara statsbidragsmyndigheter i fråga om vis
sa statsunderstöd som gäller anläggningspro
jekt inom idrottsverksamheten. 

54 §. skyldighet att lämna upplysningar. 
Paragrafen motsvarar i huvudsak 42 § i gäl
lande finansieringslag. Enligt paragrafen är 
mottagaren av finansiering skyldig att enligt 
vad undervisningsministeriet bestämmer 
lämna de upplysningar som behövs för att 
bestämma finansieringen. Paragrafen har 
jämfört med gällande lagstiftning preciserats 
i fråga om de uppgifter som skalllämnas till 
statsbidragsmyndigheten. Enligt paragrafen 
förutsätter finansieringssystemet att uppgifter 
om kostnader och prestationer inom utbild
ningen och annan verksamhet som utgör 
grund för finansieringen skall inlämnas till 
statsbidragsmyndigheten. Nämnda prestatio
ner är antalet elever och antalet studerande 
samt antalet undervisningstimmar, studie
veckor och kalkylerade årsverken, vilka an
vänds vid beräkning av priserna per enhet 
och som de tal med vilka priserna per enhet 
multipliceras. De upplysnin&ar som avses i 
paragrafen insamlas alltid da det är möjligt 
via statistikcentraler och med utnyttjande av 
allmänna statistikuppgifter. 

55 §. Förhandlingsföifarande. Paragrafen 
motsvarar 43 § i gällande finansieringslag. 
Undervisningsministeriet, skall såsom för 
närvarande förhandla om priserna per enhet 
med andra behöriga ministerier och med 

kommunernas centralorganisation. Andra 
behöriga ministerier är inrikesministeriet, 
finansministeriet och social- och hälsovårds
ministeriet. Dessutom skall det föras för
handlingar med kommunernas centralorgani
sation om de upplysningar som behövs för 
att bestämma finansieringen och hur dessa 
skall tillställas statsbidragsmyndigheten. 

56 §. Rättelseföifarande och ändringssö
kande. Paragrafen motsvarar 45 § 2 och 3 
mom. i gällande finansieringslag. Enligt pa
ragrafen är det såsom för närvarande möjligt 
att hos statsbidragsmyndigheten yrka rättelse 
av ett finansieringsbeslut som givits med 
stöd av lagen och söka ändring i ett sådant 
beslut hos högsta förvaltningsdomstolen en
ligt vad som bestäms i 21 och 22 § lagen 
om statsandelar till kommunerna. Enligt pa
ragrafen är det såsom för närvarande inte 
tillåtet att yrka rättelse eller söka ändring i 
beslut som gäller finansiering av driftskost
nader till den del yrkandet gäller sådana elev-
och studerandeantal som avses i 44 § l och 

2 mom. Förbudet mot rättelseyrkande och 
ändringssökande är motiverat därför att den 
beviljade finansieringen i vilket fall som 
helst justeras i efterhand enligt 45 § 2 mom. 
så att den överensstämmer med det verkliga 
antalet elever och studerande under finans
året. I ett beslut som givits på basis av en 
justering av elev- och studerandeantalen kan 
rättelse yrkas och ändring sökas också på 
basis av antalet elever och studerande. En
ligt paragrafen kan rättelse yrkas och änd
ring sökas också i finansieringsbeslut som 
gäller samkommuner och privata anordnare 
av sådan verksamhet som nämns i l § enligt 
nämnda bestämmelser i lagen om statsande
lar till kommunerna och denna paragraf. 

57 §. Tillämpning av vissa bestämmelser i 
lagen om statsandelar till kommunerna. Pa
ragrafen motsvarar 45 § l och 3 mom. i gäl
lande finansieringslag. Inom undervisnings
och kulturverksamheten tillämpas på fi
nansieringen av kommuner, samkommuner 
samt privata sammanslutningar och stiftelser 
såsom för närvarande bestämmelserna i la
gen om statsandelar till kommunerna om 
betalning av utebliven förmån, återbetalning 
av grundlös förmån, när betalningsskyldig
heten förfaller samt om vite. 

58 §. Nännare bestämmelser. Paragrafen 
innehåller ett normalt bemyndigande att ge
nom förordning ge närmare bestämmelser 
om finansiering av undervisnings- och kul
turverksamhet. 
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8 kap. Ikraftträdelse- och 
övergångsbestämmelser 

59 §. Ikrqftträdande. Lagen föreslås träda i 
kraft den l augusti 1998 samtidigt med de 
övriga lagar som ingår i denna proposition. 
Genom lagen upphävs gällande lag om fi
nansiering av undervisnings- och kulturverk
samhet jämte ändringar. 

Med avvikelse från de övriga lagar som 
ingår i propositionen skall lagen dock till
lämpas första gången på finansieringen för 
1999. På finansieringen för 1998 tillämpas 
under hela året nämnda finansieringslag som 
föreslås bli upphävd samt finansieringsbe
stämmelserna i de övriga lagar som föreslås 
bli upphävda i denna proposition. Om fi
nansiering bestäms för närvarande förutom i 
gällande lag om finansiering av undervis
nings- och kulturverksamhet också i lagen 
om folkhögskolor med statsandel, lagen om 
idrottsutbildningscentrer med statsandel, la
gen om studiecentraler, lagen om läroavtal
sutbildning samt lagen om yrkesutbildnings
centrer för vuxna och riksomfattande särskil
da yrkesläroanstalter. Ä ven finansieringen av 
den grundläggande utbildning som ordnas i 
skolhem skall, kommunernas betalningsskyl
dighet medräknad, för hela 1998 bestämmas 
enligt bestämmelserna om finansiering av 
socialvården, trots att denna utbildning funk
tionellt övergår till undervisningsväsendet 
den l augusti 1998. 

60 §. Priset per enhet för en anordnare av 
gymnasieutbildning som fått en särskild 
uppgift. Enligt paragrafen höjer undervis
ningsministeriet, från ingången av 1998 utan 
ansökan priset per enhet för en anordnare av 
gymnasieutbildning på basis av en särskild 
utbildningsuppgift som baserar sig på läro
planen, om priset per enhet för huvudman
nen för gymnasiet på nämnda grund har 
höjts när den föreslagna lagen träder i kraft. 

61 §. Hyran och hyresvärdet. Enligt para
grafens l mom. skall de fristående hyror 
som när denna lag träder i kraft använts som 
grund för höjning av priserna per enhet för 
yrkesläroanstalter, specialyrkesläroanstalter, 
musikläroanstalter som ordnar grundläggan
de yrkesutbildning och yrkeshö~skolor utan 
särskild åtgärd kvarstå som sadana hyror 
enligt 19 § 5 mom. och 20 § 5 mom. som 
används som grund för höjning av priserna 
per enhet för anordnare av yrkesutbildning 
och huvudmän för yrkeshögskolor. Med 

hänvisning till motiveringen till 19 § för
svinner inte en höjning av priserna per enhet 
som gjorts på basis av hyror även om de 
hyrda lokalernas andel av den totala voly
men på utbildningsanordnarens lokaler sjun
ker under 50 procent. De hyrda lokalerna 
skall dock kvarstå i skolbruk. 

Enligt paragrafens 2 mom. skall de kapi
talersättningar på hyresvärden för lokaler 
som beaktats i finansieringen av driftskost
naderna när lagen träder i kraft betalas till 
utbildningsanordnaren separat under l O år 
från ingången av det år om följer efter det 
då lokalerna skaffades eller byggdes om. 
Eftersom dessa kapitalersättningar betalas till 
utbildningsanordnaren i sin helhet skall de, 
för att kostnadsfördelningen mellan staten 
och kommunen inte skall förändras, beaktas 
som ett tillägg vid beräkning av kommunens 
finansieringsandel av undervisningsverksam
hetens och bibliotekets driftskostnader enligt 
9 §. 

För närvarande beaktas kapitalersättningar 
på lokalers hyresvärden årligen som en fak
tor som höjer priserna per enhet per elev i 
yrkesläroanstalter och i musikläroanstalter 
som ordnar grundläggande yrkesutbildning. 
Att på förhand inkludera nämnda kapitaler
sättningar i de priser per enhet som bestäms 
för det följande året har visat sig vara ett 
arbetsdrygt förfarande ur förvaltningssyn
punkt När elevantalet hos en utbildnings
anordnare förändras under finansåret avviker 
också den finansiering av kapitalersättning
arna som kommer via priserna per enhet till 
sitt belopp från de fasta årliga kapitalersätt
ningar som ligger till grund för höjningen av 
priserna per enhet. Detta har visat sig pro
blematiskt i synnerhet i samband med refor
meringen av huvudmannasystemet för yr
kesutbildningen när det gäller i ändringar av 
elevantalen och arrangemang i fråga om lo
kalerna, där finansieringen för kapitalersätt
ningarna ofta i betydande grad allokerats 
oriktigt. 

I paragrafens 2 mom. har också tagits en 
bestämmelse enligt gällande lagstiftning om 
utbildningsanordnarnas rätt att sinsemellan 
komma överens om fördelningen av kapita
lersättningen när en del av lokalerna övergår 
till en annan utbildningsanordnare. 

62 §. Utgifter för skötsel av specialyr
kesläroanstalters lån. I paragrafen föreslås att 
de utgifter för skötsel av specialyrkesläroan
stalters lån som använts som grund för höj
ning av priserna per enhet när lagen träder i 
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kraft betalas till utbildningsanordnaren sepa
rat tills lånen är återbetalda. Eftersom dessa 
utgifter betalas till utbildningsanordnaren i 
sin helhet skall de, för att kostnadsfördel
ningen mellan staten och kommunen inte 
skall förändras, beaktas som ett tillägg vid 
beräkning av kommunens finansieringsandel 
av undervisningsverksamhetens och bibliote
kets driftskostnader enligt 9 §. Kostnader för 
nämnda lån beaktas för närvarande årligen 
som en faktor som höjer priserna per enhet 
per elev i specialyrkesläroanstaltema. 

Enligt den föreslagna paragrafen skall spe
cialyrkesläroanstalternas lån behandlas på 
samma sätt i finansieringssystemet som ka
pitalersättningama på lokalers hyresvärden 
enligt 61 § 2 mom. Det belopp som betalas 
på basis av utgifter för skötsel av lån skall 
dock årligen sjunka tills lånen är återbetalda. 
Kapitalersättningen på hyresvärdet bibehålls 
därmot årligen oförändrad. Nya lån kan inte 
omfattas av systemet. 

63 §. V is sa obetalda stats andelar, statsun
derstöd och statsbidrag. Enligt paragrafen 
skall statsandelar, statsunderstöd och stats
bidrag som baserat sig på det gamla utgifts
baserade statsandelssystemet och som varit 
obetalda före ingången av 1993 och 1994 
betalas enligt de bestämmelser som gäller 
när den föreslagna lagen träder i kraft. 
Nämnda statsandelar, statsunderstöd och 
statsbidrag som fortfarande är obetalda när 
den föreslagna lagen träder i kraft betalas 
före utgången av år 2000 enligt 49 § 2 
mom. (144511994) lagen om finansiering av 
undervisnings- och kulturverksamhet som 
föreslås bli upphävd genom denna lag. 

64 §. Anläggningskostnader. Enligt para
grafens l mom. tillämpas på statsandel som 
beviljats för anläggningsprojekt före lagens 
ikraftträdande de bestämmelser som gäller 
vid tidpunkten för beviljandet, även om 
statsandelen betalas eller projektet genom
förs efter denna lags ikraftträdande. 

Enligt paragrafens 2 mom. tillämpas 49 § 
om återbetalning av statsandel för anlägg
ningsprojekt, om en i 50 § nämnd åtgärd har 
vidtagits eller skada inträffat efter denna 
lags ikraftträdande. Bestämmelsen tillämpas 
på statsandel som har beviljats enligt de be
stämmelser som gäller innan denna lag trä
der i kraft. Bestämmelsen ersätter de be
stämmelser om återbetalning av statsandel 
som ingått i tidigare gällande la9stiftning. 
sådana bestämmelser har t.ex. ingatt i lagen 
om statsandelar och statsunderstöd till 

grundskolor, gymnasier och allmänna biblio
tek (111211978) och i lagen om finansiering 
av yrkesläroanstalter (494/1983), vilka upp
hävdes vid ingången av 1993. Bestämmel
serna om återbetalning av statsandel bibe
hålls i sak oförändrade jämfört med fi
nansieringslagen, som upphävs genom denna 
lag. Momentet tillämpas t.ex. när det gäller 
att klarlägga om villkoret i 49 § l mom. 
uppfyllts, dvs. att skyldigheten att återbetala 
statsandel upphör 30 år efter det av att stats
andelen betalts. 

65 §. De genomsnittliga beloppenför pri
serna per enhet och priserna per enhet 1999. 
I paragrafen bestäms om ett undan
tagsförfarande vid beräkning av priserna per 
enhet för undervisningsverksamhet och bib
liotek för 1999. Paragrafen tryggar fortsatt 
giltighet för de minskningar i statsandelama 
som gjorts utgående från sparbeslut i syfte 
att balansera den offentliga ekonomin. Dessa 
minskningar gjordes före 1996 genom en 
sänkning av priserna per enhet för undervis
nings- och kulturverksamhet. Paragrafen 
motsvarar i sak ikraftträdelsebestämmelsens 
2 mom. i lagen om ändring av lagen om fi
nansiering av undervisnings- och kulturverk
samhet (115111996) och 51 § i gällande fi
nasieringslagen. 

Enligt paragrafen beräknas priserna per 
enhet för undervisningsverksamhet och bib
liotek för 1999 på basis av de verkliga kost
naderna för 1997 så att de statsandelsgrun
der som beräknats på basis av priserna per 
enhet för 1999 och de antal elever, studeran
de, undervisningstimmar och invånare som 
använts vid beräkning av statsandelama för 
1998 inte överskrider de kalkylerade statsan
delsgrunderna för 1998, justerade med änd
ringen i kostnadsnivån. Förhållandet mellan 
de priser per enhet som bestämts för ovan
nämnda funktioner enligt paragrafen motsva
rar år 1999 de verkliga kostnader som 
nämnda funktioner givit upphov till 1997. 
Enligt de sparåtgärder som vidtagits i syfte 
att balansera den offentliga ekonomin sänks 
de slutliga priserna per enhet med lika stora 
andel utgående från hur de kalkylerade stats
andelsgrunderna för 1999, beräknade enligt 
verkliga kostnader, överskrider de statsan
delsgrunder som tillämpats 1998. 

Efter 1999 beräknas priserna per enhet på 
basis av faktiska kostnader enligt bestäm
melserna för beräkning av priserna per enhet 
för 2001. 

66 §. Priserna per enhet för yrkesutbild-
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ning och yrkeshögskolor 1999 och 2000. I 
paragrafen bestäms om de undantagsförfa
randen som utöver vad som bestäms i 65 § 
skall tillämpas vid beräkning av priserna per 
enhet för yrkesutbildning och yrkeshögsko
lor för 1999 och 2000. 

Genom detta förfarande korrigeras en 
snedvridning som annars skulle uppstå i pri
serna per enhet för yrkeshögskolorna och i 
priserna per enhet för den yrkesutbildning 
som ligger till ~rund för yrkeshögskolorna 
under den övergangsperiod som etablerandet 
av yrkeshögskolesystemet förutsätter. Para
grafen motsvarar i sak 51 a § i gällande fi
nansieringslag. 

I det föreslagna l mom. skall föreskrivas 
att det i de genomsnittliga beloppen för pri
serna per enhet enligt 16 § för såväl yr
keshögskoloma som yrkesutbildningen årli
gen skall beaktas de skillnader som före
kommer i examens- och kostnadsstrukturen 
vid de ordinarie yrkeshögskolorna och inom 
den yrkesutbildning som deltar i yr
keshögskoleförsök. I paragrafens 2 mom. 
bestäms att dessa skillnader skall beaktas vid 
beräkning av priserna per enhet för utbild
ningsanordnama. För att priserna per enhet 
på ett korrekt sätt skall beskriva skillnaderna 
i examens- och kostnadsstrukturen under 
finansåret, föreslås att priserna per enhet 
beräknas på basis av ett uppskattat antal stu
derande för finansåret i stället för på basis 
av antalet studerande under hösten före fi
nansåret. Förfarandet skall gälla de yr
keshögskolor och den yrkesutbildning som 
utgör grund för yrkeshögskolorna i vilka 
antalet studerande ändras under finansåret på 
grund av att en yrkeshögskola inrättas eller 
indras eller till följd av att verksamheten 
utvidgas eller inskränks. Undervisningsmi
nisteriet uppskattar antalet studerande när 
det fattar b~slut om priserna per enhet för 
finansåret Andringarna i antalet studerande 
uppskattas på basis av de ändringar i antalet 
elever vid yrkeshö~skoloma som väntas in
träffa under finansaret 

I paragrafens 11 3 mom. intas en bestäm
melse om kostnader som skall tillämpas vid 
beräkning av priserna per enhet för yr
keshögskoloma för 1999. Vid beräkning av 
priserna per enhet beaktas förutom yr
keshögskolomas egna kostnader också såda
na kostnader som 1997 förorsakats av ut
bildning i yrkesläroanstalter som deltar i 
yrkeshögskoleförsök där utbildningen leder 
till yrkeshögskoleexamina. Sistnämnda kost-

nader skall beaktas eftersom de första ordi
narie yrkeshögskolorna inrättades först den l 
augusti 1996. Om priserna per enhet beräk
nas endast på basis av kostnaderna för de 
ordinarie yrkeshögskolorna under 1997 skul
le detta till vissa delar snedvrida priserna per 
enhet på grund av den smala kostnadsbasen. 

67 §. Priserna per enhet för särskilda yr
kesläroanstalter 1999. Enligt 22 § i den för
eslagna lagen fastställer undervisningsminis
teriet årligen priserna per enhet per under
visningstimme eller studievecka för särskilda 
yrkesläroanstalter enligt priserna per enhet 
för det föregående året justerade till den be
räknade kostnadsnivån det år då priset per 
enhet tillämpas. Enligt paragrafen är de pri
ser per enhet som fastställs för de särskilda 
läroanstalterna för 1999 lika med de priser 
per enhet som fastställts för 1998 med stöd 
av gällande finansieringslag. Priserna per 
enhet fastställs så att de justeras till den be
räknade kostnadsnivån för 1999 

68 §. Priserna per enhet för museer och 
orkestrar 1999. Enligt 28 och 29 § i la~för
slaget skall undervisningsministeriet sasom 
pris per enhet för museer och orkestrar fast
ställa de för föregående år för museernas 
och orkestramas kalkylerade årsverken fast
ställda priser per enhet, justerat enligt de 
beräknade förändringarna i kostnadsnivån 
och de förändringar verksamheten som sta
tens åtgärder föranleder. Enligt paragrafen är 
de priser per enhet som fastställs för museer 
och orkestrar för 1999 lika med de priser 
per enhet som fastställts för 1998 med stöd 
av gällande finansieringslag, justerade enligt 
den beräknade kostnadsnivån för 1999. Ar 
1999 genomförs inga ändringar i verksam
heten som skall beaktas i nivån på priserna 
per enhet. 

2. Nännare bestämmelser och föreskrifter 

Avsikten är att de förordningar som ges 
med stöd av lagarna skall vara betydligt fär
re än de nuvarande förordningarna. Med 
stöd av lagarna utfärdas en förordning om 
grundläggande utbildning, en gymnasieför
ordning, en förordning om yrkesutbildning, 
en förordning om yrkesinriktad vuxenut
bildning, en förordning om fritt bildningsar
bete, en förordning om grundläggande 
konstundervisning, en förordning om be
hörighetsvillkoren för personal inom under
visningsverksamheten samt en förordning 
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om finansiering av undervisnings- och kul
turverksamhet. 

I förordningen om grundläggande utbild
ning, gyronasieförordningen och förord
ningen om yrkesutbildning skall det bl.a. 
bestämmas om utvärdering av eleverna, 
sökande av rättelse i utvärderingen, förfaran
det i anslutning till diskplinära åtgärder 
samt om tenterande av lärokursen för grund
läggande utbildning och för gymnasiet i sär
skilda examina samt om avläggande av fris
tående examina. I förordningen om grund
läggande utbildning skall dessutom be
stämmas om ordnandet av undervisningen 
och om arbetstiden. I förordningen om yr
kesutbildning skall också bestämmas om ut
bildningsområdena och utbildningsstadierna 
samt närmare om innehållet i läroavtaL 

Förordningen om behörighetsvillkoren för 
personal inom undervisningsverksamheten 
skall gälla all utbildning som omfattas av 
denna proposition. I förordningen skall ingå 
behörighetsvillkor för rektor och lärare. Be
hörighetsvillkoren skall inte bindas vid nå
gon bestämd tjänste- eller uppgiftsbenäm
ning, utan behörigheten skall anges som be
hörighet att meddela undervisning. Villkoren 
skall till centrala delar motsvara behörig
hetsvillkoren i de nuvarande förordningarna. 
Prestationer som gäller ämneskunskaper 
skall dock krävas i alla undervisningsämnen. 
För närvarande fordras ämneskunskaper en
ligt behörighetsvillkoren i två undervisnings-

ämnen. A v gymnasielärare skall i allmänhet 
krävas studier om 55 studieveckor i ett un
dervisningsämne. 

Enligt ikraftträdelsebestämmelserna i lag
förslagen skall de beslut och föreskrifter 
som statsrådet, undervisningsministeriet och 
utbildningsstyrelsen har utfärdat med stöd av 
de lagar som skall upphävas genom de före
slagna lagarna i tillämpliga delar iakttas till 
statsrådet och utbildningsstyrelsen utfärdar 
motsvarande beslut med stöd av den nya 
lagstiftningen. Sådana beslut och föreskrifter 
som skall tillämpas är bl.a. statsrådets beslut 
som tirofördelningen i grundskolan, statsrå
dets beslut om tirofördelningen i gymnasiet, 
undervisningsministeriets beslut om struk
turen på yrkesutbildningen, undervisnings
ministeriets beslut om tirofördelningen i 
vuxengymnasier samt de av utbildningssty
relsen utfärdade riksomfattande grunderna 
för läroplanerna. 

3. Ikraftträdande 

LagalJla föreslås träda i kraft den l augusti 
1998. Atgärder som verkställigheten av la
gama förutsätter får vidtas innan de träder i 
kraft. 

Med stöd av vad som anförts ovan före
läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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1. 

Lag 
om grundläggande utbildning 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 

l kap. 

Tillämpningsområde och mål 

l § 

Tillämpningsområde 

I denna lag bestäms om grundläggande 
utbildning och läroplikt 

I denna lag bestäms dessutom om den för
skoleundervisning som ges året innan läro
plikten uppkommer, om den påbyggnad
sundervisning som ges dem som slutfört den 
grundläggande utbildningens lärokurs och 
om den förberedande undervisning som ord
nas för invandrare före den grundläggande 
utbildningen. 

Om grundläggande utbildning för andra än 
läropliktiga bestäms i 46 §. 

2§ 

Utbildningens mål 

Målet för den utbildning som avses i den
na lag är att stödja elevernas utveckling till 
goda och harmoniska människor och sam
hällsmedlemmar samt att ge dem sådana 
kunskaper och färdigheter som de behöver i 
livet. Målet för färskoleundervisningen är 
dessutom att som en del av småbarnsfostran 
förbättra barnens förutsättningar för inlär
ning. 

Utbildningen skall främja jämlikheten i 
samhället och elevernas förutsättningar att 
delta i utbildning och i övrigt utveckla sig 
själva under sin livstid. 

370160 

3 § 

Grunder för att ordna utbildning 

Vid utbildningen iakttas enhetliga grunder 
i hela landet enligt vad som bestäms i denna 
lag. 

Utbildningen skall ordnas så att elevernas 
ålder och förutsättningar beaktas. 

Utbildningen skall genomföras i samarbete 
med hemmen. 

2 kap. 

Kommunen som utbildningsanordnare 

4§ 

skyldighet att ordna grundläggande 
utbildning 

För läropliktiga som bor på kommunens 
område är kommunen skyldig att ordna 
grundläggande utbildning. De tjänster som 
avses i denna lag kan kommunen ordna själv 
eller i samråd med andra kommuner eller 
genom att skaffa tjänsterna av de anordnare 
av grundläggande utbildning som avses i 7 
och 8 §. 

För det samarbete mellan kommunerna 
som avses i l mom. kan en samkommun 
grundas. För samkommuner gäller vad som 
bestäms om utbildningsanordnare. 

En kommun inom vilken ett sjukhus är 
beläget är skyldig att för elever som är 
patienter på sjukhuset ordna utbildning i den 
omfattning detta är möjligt med hänsyn till 
patientens hälsa och övriga omständigheter. 

En kommun som har såväl finsk- som 
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svenskspråkiga invånare är skyldig att ordna 
grundläggande utbildning separat för vardera 
språkgruppen. 

5 § 

Ordnande av förskoleunde11lisning, 
påby ggnadsunde11! isning och förberedande 

unde11lisning före den grundläggande 
utbildningen 

Kommunen är skyldig att ordna förskole
undervisning för barn som bor på dess om
råde och som omfattas av sådan förlängd 
läroplikt som avses i 25 § 2 mom. Veder
börande ministerium kan bevilja kommunen 
tillstånd att ordna färskoleundervisning ock
så för andra elever. 

Kommunen kan ordna påbyggnadsunder
visning och förberedande undervisning före 
den grundläggande utbildningen. 

6 § 

Bestämmande av skolplats för eleverna 

Undervisningen i kommunen skall ordnas 
så att elevernas resor med hänsyn till bebyg
gelsen, skolornas och andra undervisnings
platsers placering samt kommunikationerna 
är så trygga och korta för eleverna som möj
ligt. 

Den som är läropliktig och den elev som 
får annan sådan undervisning som avses i 
denna lag skall av kommunen anvisas en 
skola eller en annan lämplig plats, vid vilka 
utbildningen enligt 4 § l och 2 mom. i den
na lag sker på elevens eget språk, om kom
munen är skyldig att ordna undervisning på 
nämnda språk. A v grundad anledning som 
har samband med undervisningen kan kom
munen byta plats för undervisningen utan att 
ändra på undervisningsspråket. 

Utan sin vårdnadshavares samtycke får ett 
barn inte hänvisas till undervisning där det 
med stöd av 31 § 3 mom. tas ut avgifter av 
eleverna eller till undervisning där det enligt 
kommunens eget beslut eller tillståndet att 
ordna utbildning iakttas en särskild metod 
som baserar sig på en viss världsåskåd
ning eller pedagogisk princip. 

3 kap. 

Andra utbildningsanordnare 

7 § 

En privat sammanslutning eller stiftelse som 
utbildningsanordnare 

statsrådet kan bevilja en privat samman
slutning eller stiftelse tillstånd att ordna så
dan utbildning som avses i denna lag. Ett 
villkor för att tillstånd skall beviljas är att 
utbildningen ordnas på grund av ett särskilt 
behov av utbildning och bildning och att ut
bildningsanordnaren och den kommun i vil
ken utbildningen ordnas har avtalat om sa
ken. Tillstånd att ordna undervisning på 
främmande språk, specialundervisning och 
undervisning som följer en särskild metod 
som baserar sig på en viss världsåskådning 
eller pedagogisk princip och undervisning i 
folkhögskolor för andra än läropliktiga kan 
beviljas på basis av ett regionalt eller riks
omfattande behov av utbildning eller bild
ning, även om utbildningsanordnaren inte 
har ingått ovannämnda avtal. Tillstånd kan 
också beviljas för undervisning utomlands. 

En förutsättning för att tillstånd skall be
viljas är att sökanden har yrkeskompetens 
och ekonomiska förutsättningar att ordna 
utbildningen på ett ändamålsenligt sätt. Ut
bildning får inte ordnas i syfte att uppnå 
ekonomisk vinst. 

I det tillstånd som avses i l mom. anges 
de kommuner i vilka utbildningen ordnas, 
undervisningsspråket, en särskild utbild
ningsuppgift, den form i vilken utbildningen 
ordnas samt andra behövliga villkor som 
gäller ordnandet av utbildningen. Vederbör
ande ministerium besluter om ändringar i ett 
tillstånd att ordna utbildning. 

statsrådet kan återkalla ett tillstånd att ord
na utbildning om utbildningen inte uppfyller 
de krav om bestäms i l eller 2 mom. för be
viljande av tillstånd eller om utbildningen 
annars ordnas i strid med denna lag eller be
stämmelser eller föreskrifter som utfärdats 
med stöd av den. 

8 § 

Staten som utbildningsanordnare 

Staten kan ordna utbildning som avses i 
denna lag. Beslut om att ordna undervisning 
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och att lägga ned verksamheten fattas av ve
derbörande ministerium med iakttagande i 
tillämpliga delar av vad som bestäms i 7 § 
2-4 mom. 

4 kap. 

Undervisning 

9 § 

Undervisningens omfattning 

Den grundläggande utbildningens lärokurs 
omfattar nio år. 

Färskoleundervisningen och påbygg
nadsundervisningen omfattar ett år. Försko
leundervisningen kan i specialundervisning 
för elever som omfattas av sådan förlängd 
läroplikt som avses i 25 § 2 mom. samt, 
med tillstånd av vederbörande ministerium, i 
sådan undervisning på främmande språk som 
avses i 10 § 4 mom., omfatta två år. 

Omfattningen av den förberedande under
visning som ordnas för invadrare före den 
grundläggande utbildningen motsvarar ett 
halvt års lärokurs. 

Närmare bestämmelser om undervisning
ens omfattning utfärdas genom förordning. 

10 § 

Undervisningsspråk 

Skolans undervisningsspråk är antingen 
finska eller svenska. Undervisningsspråket 
kan också vara samiska, rommani eller teck
enspråk. Dessutom kan en del av undervis
ningen meddelas på något annat språk än 
elevens egna ovannämnda språk om detta 
inte äventyrar elevens möjligheter att följa 
undervisningen. 

Elever som bor på samemas hembygdsom
råde och behärskar samiska skall huvudsa
kligen undervisas på samiska. Hörselskadade 
skall vid behov också få undervisning på 
teckenspråk. 

Om utbildningsanordnaren meddelar un
dervisning på fler än ett av de undervis
ningsspråk som avses i l och 2 mom och 
eleven har förmåga att studera på detta 
språk, får vårdnadshavaren välja undervis
ningsspråket. 

I en särskild undervisningsgrupp eller sko
la kan undervisningen dessutom huvudsakli
gen eller uteslutande meddelas på något an-

nat språk än de som nämns i l mom. 

11§ 

Undervisningens innehåll 

I den grundläggande utbildningens läro
kurs ingår, enligt vad som bestäms eller 
föreskrivs med stöd av 14 §, som för alla 
elever gemensamma ämnen modersmålet 
och litteratur, det andra inhemska språket, 
främmande språk, omgivningslära, medbor
garfärdighet, religion eller livsåskådnings
kunskap, historia, samhällslära, matematik, 
fysik, kemi, biologi, geografi, gymnastik, 
musik, bildkonst, slöjd och huslig ekonomi. 
Undervisningen kan enligt vad som bestäms 
eller föreskrivs med stöd av 14 § basera sig 
på lärokurser av olika omfattning. Den som 
ordnar grundläggande utbildning kan enligt 
en särskild utbildningsuppgift som bestämts 
med stöd av 7 eller 8 § avvika från bestäm
melserna i detta moment. 

Eleverna kan meddelas undervisning även 
i andra ämnen som lämpar sig för grundläg
gande utbildning än de som nämns i 
l mmp., enligt vad som föreskrivs i läropla
nen. Amnena kan vara delvis eller helt fri
villiga eller valfria för eleverna. 

Eleverna skall också få elevhandledning. 
I fråga om förskoleundervisning, påbygg

nadsundervisning och förberedande under
visning för den grundläggande utbildningen 
gäller utan hinder av vad som bestäms ovan 
i denna paragraf vad som bestäms eller före
skrivs med stöd av 14 §. 

12 § 

Undervisning i modersmålet 

Undervisning i modersmålet meddelas ut
gående från elevens undervisningsspråk i 
finska, svenska eller samiska. 

I modersmålsundervisningen kan enligt 
vårdnadshavarens val också undervisas i 
rommani, teckenspråk eller ett annat språk 
som är elevens modersmål. 

13§ 

Undervisning i religion och 
livsåskådningskunskap 

Den som ordnar grundläggande utbildning 
skall meddela religionsundervisning enligt 
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trosbekännelsen i det religionssamfund som 
flertalet av eleverna tillhör. 

Om minst tre elever som hör till den 
evangelisk-lutherska kyrkan eller minst tre 
elever som hör till det ortodoxa kyrkosam
fundet med stöd av religionsfrihetslagen 
(267 /1922) har befriats från religionsunder
visning som avses i l mom., skall för dem 
ordnas undervisning enligt deras egen tros
bekännelse. 

Om minst tre elever hör till något annat 
religionssamfund än de som nämns i 
2 mom. och har befriats från religionsunder
visning, skall för dem ordnas undervisning 
enligt deras egen trosbekännelse ifall deras 
vårdnadshavare kräver det. 

Om minst tre elever, som inte hör till nå
got religionssamfund, har befriats från reli
gionsundervisning, skall de undervisas i 
Ii vsåskådningskunskap. 

14 § 

Timfördelning och grundernaför läroplanen 

statsrådet beslutar om de allmänna riks
omfattande målen för den utbildning som 
avses i denna lag samt om hur den tid som 
används för grundläggande utbildning skall 
fördelas mellan undervisning i olika ämnen, 
ämnesgrupper och elevhandledning (timför
delning). 

Utbildningsstyrelsen beslutar om målen för 
och det centrala innehållet i den grundläg
gande utbildningens olika läroämnen, äm
neshelheter, elevhandledningen samt annan 
undervisning som avses i denna lag (grun
demaför läroplanen). 

15 § 

Läroplan 

Utbildningsanordnaren skall godkänna en 
läroplan för den utbildning som avses i den
na lag. Läroplanen godkänns särskilt för 
finsk-, svensk- och samiskspråkig undervis
ning samt vid behov för undervisning på 
något annat språk. 

Med tillstånd av vederbörande ministerium 
kan en gemensam läroplan godkännas för 
den grundläggande utbildningen och gym
nasieutbildningen eller läroplanen för den 
grundläggande utbildningen omfatta yrkesin
riktade studier. 

16 § 

stödundervisning 

Elever som tillfälligt inte lyckas följa stu
dietakten eller annars behöver särskilt stöd 
skall få stödundervisning. 

17 § 

Specialundervisning 

Elever med lindriga inlärnings- eller an
passningssvårigheter har rätt att få specialun
dervisning utöver den övriga undervisning
en. 

Elever som till följd av handikapp, sjuk
dom, försenad utveckling, störningar i 
känslolivet eller av någon annan därmed 
jämförbar orsak annars inte kan undervisas 
skall intas eller överföras till specialunder
visning. Vid undervisningen av elever som 
avses i detta moment kan avvikelse göras 
från 11 §, enligt vad som bestäms eller före
skrivs med stöd av 14 §. För eleven skall 
uppgöras en individuell plan för hur under
visningen skall ordnas. 

Om någon annan utbildningsanordnare än 
kommunen inte ordnar undervisning enligt 
2 mom., beslutar den kommun där eleven är 
bosatt på framställning av utbildningsanord
naren om överföring av eleven till special
undervisning. 

Om förfarandet vid intagning eller överfö
ring av elever till undervisning som avses i 
2 mom. samt om bildande av undervis
ningsgrupper i undervisningen av elever med 
en sådan förlängd läroplikt som avses i 25 § 
2 mom. bestäms genom förordning. 

18 § 

Särskilda undervisningsarrangemang 

studierna för en elev kan delvis ordnas på 
annat sätt än vad som bestäms och före
skrivs i denna lag eller med stöd av den, om 

l) eleven anses till någon del redan ha 
kunskaper och färdigheter som motsvarar 
den grundläggande utbildningens lärokurs, 

2) det med hänsyn till elevens förhållan
den och tidigare studier till någon del är 
oskäligt att eleven skall genomgå den grund
läggande utbildningens lärokurs, eller 



RP 86/1997 rd 141 

3) detta är motiverat av skäl som har 
samband med elevens hälsotillstånd. 

19 § 

UndelVisningens offentlighet 

Undervisning som avses i denna lag är 
offentlig. Rätten att få följa undervisningen 
kan dock av grundad anledning begränsas. 

20 § 

Försök 

Vederbörande ministerium kan bevilja till
stånd till ett sådant försök som behövs för 
utvecklaodet av utbildning enligt denna lag 
och som förutsätter avvikelse från bestäm
melserna om undervisning i denna lag och i 
en förordning som utfärdats med stöd av 
lagen samt från de bestämmelser och före
skrifter om undervisningen som meddelats 
med stöd av dem. Utbildningsstyrelsen kan 
ge tillstånd till försök som avviker från ut
bildningsstyrelsens föreskrifter. 

Försöket skall följa ett försöksprogram 
som utbildningsstyrelsen har godkänt. 

5 kap. 

Utvärdering 

21 § 

Utvärdering av utbildningen 

Syftet med utvärderingen av utbildningen 
är att stödja en utveckling av utbildningen 
och förbättra förutsättningarna för inlärning. 

Den som ordnar utbildningen skall också 
utvärdera den och bedöma vilken verkan 
utbildningen har samt delta i sådan extern 
utvärdering av verksamheten som nämns i 
3 mom. 

I enlighet med de grunder som vederbör
ande ministerium beslutat om sörjer utbild
ningsstyrelsen för utvecklingen av utvär
deringen och för verkställaodet av extern 
utvärdering. Ministeriet kan också ge någon 
annan än utbildningsstyrelsen i uppdrag att 
utföra enstaka utvärderingar. 

De viktigaste resultaten av utvärderingen 
skall offentliggöras. 

22 § 

Elevbedömning 

Syftet med elevbedömningen är att leda 
och sporra eleverna i deras studier och ut
veckla deras förutsättningar att bedöma sig 
själva. Elevernas inlärning, arbete och upp
förande skall bedömas mångsidigt. 

Om bedömning av studieprestationerna 
och om framsteg i studierna gäller vad som 
bestäms om detta genom förordning och vad 
utbildningsstyrelsen föreskriver. Utbildnings
styrelsen beslutar om de uppgifter som skall 
antecknas i betygen. 

6 kap. 

AJ:betstid 

23 § 

Läsåret 

I den grundläggande utbildningen börjar 
läsåret den l augusti och avslutas den 31 
juli. Läsåret har 190 arbetsdagar. Om veder
börande ministerium ger sitt tillstånd kan 
arbetsdagarna av särskilda skäl vara fler än 
vad som bestämts. Läsårets arbetsdagar 
minskas dock med självständighetsdagen, 
trettondagen och första maj när dessa infal
ler på en annan vardag än lördag. 

Bestämmelser om tidpunkten då läsårets 
skolarbete avslutas ges genom förordning. 

När undervisning av tvingande skäl inte 
kan ordnas på dagar som har bestämts så
som arbetsdagar och målen i läroplanen inte 
annars kan nås, skall de förlorade ar
betsdagarna ersättas genom att arbetstiden 
förlängs med högst sex dagar. 

24 § 

Elevernas arbetsmängd 

I den grundläggande utbildningen får ele
vernas arbetsmängd inte vara större än att 
dessa med beaktande av den tid som an
vänds för skolgången, skolresorna och hem
uppgifterna får tillräcklig tid för vila, rekrea
tion och fritidsintressen. 

Om omfattningen på den grundläggande 
utbildning som ges eleverna per dag och per 
vecka bestäms genom förordning. 
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7 kap. 

Läroplikt samt elevens rättigheter och 
skyldigheter 

25 § 

Läroplikt 

Barn som är varaktigt bosatta i Finland är 
läropliktiga. Läroplikten börjar det år då bar
net fyller sju år. Läroplikten upphör när den 
grundläggande utbildningens lärokurs har 
fullgjorts eller det har förflutit 10 år sedan 
läroplikten började. 

Om ett handikapp eller en sjukdom hos 
barnet medför att de mål som ställts för den 
grundläggande utbildningen uppenbarligen 
inte kan nås under nio år, blir barnet läro
pliktigt ett år tidigare än vad som bestäms i 
l mom. och läroplikten fortgår i 11 år. 

26 § 

Fullgörande av läroplikten 

Läropliktiga skall delta i grundläggande 
utbildning som ordnas med stöd av denna 
lag eller annars förvärva kunskaper som 
motsvarar den grundläggande utbildningens 
lärokurs. Den som omfattas av förlängd lä
roplikt enligt 25 § 2 mom. skall delta i för
skoleundervisnin~ som ordnas det år läro
plikten börjar. Vardnadshavaren skall se till 
att den läropliktiga fullgör läroplikten. 

Om en läropliktig inte deltar i utbildning 
som ordnas med stöd av denna lag, skall 
den kommun där han är bosatt övervaka 
hans framsteg. 

27 § 

Inledande av utbildning vid annan tidpunkt 

Ett barn som enligt psykologisk och vid 
behov även medicinsk utredning har förut
sättningar att klara av studierna har rätt att 
inleda den grundläggande utbildningen ett år 
tidigare än vad som bestäms. Med stöd av 
sådan utredning kan en utbildningsanordnare 
också ge ett barn tillstånd att inleda den 
grundläggande utbildningen ett år senare än 
vad som bestämts. 

28 § 

Utbildningsplats 

En elev som deltar i grundläggande utbild
ning har rätt att gå i en sådan skola som 
avses i 6 § 2 mom. 

En läropliktig kan också ansöka om inträ
de till en annan skola än en sådan som avses 
i l mom. När elever som avses i detta mo
ment antas skall enhetliga antagningsgrun
der tillämpas på samtliga sökande. Kommu
nen kan dock bestämma att till undervisning 
som kommunen ordnar i första hand anta 
barn som är bosatta i kommunen. 

29 § 

Rätt till en trygg studiemiljö 

Den som deltar i utbildning har rätt till en 
trygg studiemiljö. 

30 § 

Rätt till undervisning 

Den som deltar i utbildning har under ar
betsdagarna rätt att få undervisning enligt 
läroplanen samt elevhandledning. 

Elevens vårdnadshavare beslutar om val av 
de läroämnen och lärokurser som avses i 
11 §. Om undervisningen inte på ett ända
målsenligt sätt kan ordnas i elevens egen 
skola eller i någon annan skola, kan ett äm
ne eller en lärokurs bytas ut efter att vård
nadshavaren har hörts. 

31 § 

A v giftsfri undervisning 

Undervisningen samt läroböcker och andra 
läromedel och arbetsredskap och arbetsma
terial som behövs vid undervisningen är av
giftsfria för eleverna. Handikappade elever 
och andra elever i behov av särskilt stöd har 
dessutom rätt att avgiftsfritt få sådana tolk
nings- och biträdestjänster, övriga undervis
nings- och elevvårdstjänster, särskilda hjälp
medel samt tjänster som ordnas med stöd av 
39 § vilka är en förutsättning för att de skall 
kunna delta i undervisningen. 

Den som deltar i undervisningen skall var
je arbetsdag avgiftsfritt få en fullvärdig mål
tid. 
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I undervisning som ordnas utomlands och 
i undervisning som ordnas av privata sam
manslutningar eller stiftelser på basis av en 
särskild utbildningsuppgift som vederböran
de ministerium givit och som sker på något 
annat undervisningsspråk än vad som nämns 
i l O § l m om. kan utan hinder av l och 
2 mom. skäliga avgifter tas ut av eleverna. 

32 § 

Skolresor 

Om en elev som får grundläggande utbild
ning, eller föreskaleundervisning påbygg
nadsundervisning har längre än fem kilome
ter till skolan eller om vägen med beaktande 
av elevens ålder eller andra omständigheter 
är alltför svår, ansträngande eller farlig för 
honom, har eleven rätt till fri skolskjuts eller 
till ett tillräckligt understöd för transport 
eller ledsagande till skolan. 

Elevens dagliga skolresa som ordnas enligt 
l mom. får med väntetider inberäknade ta 
högst två och en halv timme i anspråk. Om 
eleven när läsåret börjar har fyllt 13 år eller 
om eleven får sådan specialundervisning 
som avses i 17 § 2 mom. får skolresan ta 
högst tre timmar i anspråk. 

Om en elev som avses i l mom. antas till 
någon annan skola än den som avses i 6 § 
2 mom., kan såsom villkor för antagningen 
ställas att vårdnadshavaren svarar för de 
kostnader som transporten eller ledsagningen 
medför. 

Elever som väntar på transport skall ha 
möjlighet till handledd sysselsättning. 

33 § 

I nk v an e ring 

Om transporten för en elev i grundläggan
de utbildning, förskaleundervisning eller på
byggnadsundervisning inte kan ordnas på 
det sätt som bestäms i 32 § 2 mom. har ele
ven rätt till avgiftsfri inkvartering och hel
pension. 

Under skolåret har eleven i samband med 
ferier och veckoslut rätt till avgiftsfria resor 
mellan inkvarteringsstället och hemmet. 

Eleven är skyldig att på inkvarteringsstäl
let i skälig mån utföra för honom lämpliga 
uppgifter. 

Utan hinder av l och 2 mom. kan skäliga 
avgifter uppbäras av elever som har antagits 
till en annan skola än den som avses i 6 § 
2mom. 

34 § 

Hälsovård och vård vid olycksfall 

Vård av olycksfall som har drabbat en 
elev i skolan, under skolresan eller på in
kvarteringsstället är avgiftsfri för eleven. 

Om skolhälsovård samt om tjänster som 
behövs för att avhjälpa av sociala och psy
kiska svårigheter hos eleverna bestäms sär
skilt. 

35 § 

Elevens skyldigheter 

En elev skall delta i den grundläggande 
utbildningen om han inte av särskilda skäl 
tillfälligt har fått befrielse. 

En elev skall utföra sina uppgifter sam
vetsgrant och uppträda korrekt. 

36 § 

Disciplin 

Om en elev bryter mot ordningen, gör sig 
skyldig till fusk eller annars uppför sig o
lämpligt, kan han tillrättavisas genom dis
ciplinärt straff. Disciplinära straff är skriftlig 
varning och avstängning av eleven för högst 
tre månader. Utbildningsanordnaren skall se 
till att eleven under avstängningstiden kan 
följa studietakten. 

En elev som stör undervisningen kan bli 
tillsa~d att lämna klassrummet för den tid 
som aterstår av lektionen. En elev som upp
för sig olämpligt kan ges högst två timmars 
kvarsittning. 

En elev som försummat sina hemuppgifter 
kan åläggas att efter skoldagens slut under 
högst en timme åt gången utföra sina upp
gifter under övervakning. 

Om förfarandet i frågor som avses i denna 
paragraf bestäms genom förordning. 
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8 kap. 

Särskilda bestämmelser 

37 § 

Personal 

Varje skola där det ordnas utbildning en
ligt denna lag skall ha en rektor som svarar 
för verksamheten. 

En utbildningsanordnare skall med beak
tande av den form i vilken utbildningen ord
nas ha ett tillräckligt antal lärartjänster eller 
lärare i arbetsavtal förhållande. Utbildnings
anordnaren kan dessutom ha timlärare och 
annan personal. 

Om behörighetsvillkoren för rektor och 
lärare bestäms genom förordning. Vederbör
ande ministerium kan av särskilda skäl be
vilja dispens från dessa villkor. 

38 § 

Särskild examen 

Den grundläggande utbildningens lärokurs 
eller en del av denna kan tenteras vid en 
särskild examen enligt vad som bestäms ge
nom förordning. 

39 § 

stöduppgifter i anslutning till 
specialunderoisningen 

V ederbörande ministerium kan besluta att 
en utbildningsanordnare skall sörja för reha
bilitering som ges i anslutning till special
undervisning som avses i 17 § 2 mom. samt 
för utvecklings-, handlednings- och stödupp
gifter som ansluter sig till nämnda undervis
ning. 

40 § 

Tystnadsplikt 

Ledamöterna i de organ som svarar för 
anorduandet av utbildning, personer som av
ses i 37 § och personer som deltar i under
visningspraktik får inte olovligen för utom
stående röja vad de vid skötseln av uppgifter 
som gäller utbildningen har fått veta om ele
vernas, den i denna lag avsedda personalens 
eller familjemedlemmars personliga förhål-

landen och ekonomiska ställning. 
Utan hinder av l mom. eller vad som sär

skilt bestäms om tystnadsplikt får de perso
ner som avses i l mom. samt de personer 
som svarar för skolhälsovården och den öv
riga elevvården ge varandra samt myndig
heter som svarar för utbildningen sådana 
uppgifter som är nödvändiga för att studier
na skall kunna ordnas på ett ändamålsenligt 
sätt. 

41 § 

Rätt att få uppgifter 

En utbildningsanordnare har vid skötseln 
av sina uppgifter rätt att av statliga och 
kommunala myndigheter få sådana statistik
uppgifter och övriga motsvarande uppgifter 
som förutsätts för planering och ordnande av 
utbildningen. 

Utbildningsanordnaren skall på begäran ge 
de statliga undervisningsförvaltningsmyndig
heterna de uppgifter som de bestämmer och 
som krävs för utvärdering, utveckling, statis
tikföring och uppföljning av utbildningen. 

Om undervisningen för en elev ordnas i 
någon annan skola än i den kommun där 
eleven är bosatt, skall utbildningsanordnaren 
underrätta den kommun där eleven bor om 
eleven för att kommunen skall kunna sköta 
tillsynen över den läropliktiga. 

42 § 

Ändringssökande 

Ändring i ett sådant beslut av en ut
bildningsanordnare som avses i denna lag 
och som gäller avstängning av en elev för 
viss tid eller förmån eller rättighet enligt 
31-33 § och 34 § l mom. söks genom be
svär hos länsrätten så som bestäms i förvalt
niQgsprocesslagen (58611996). 

Andring i ett beslut söks genom besvär 
hos länsstyrelsen så som bestäms i förvalt
ningsprocesslagen, om beslutet gäller 

l) antagning av elev, 
2) intagning eller överföring av elev till 

specialundervisning enligt 17 § 2 mom. mot 
vårdnadshavarens vilja, 

3) särskilda undervisningsarrangemang 
enligt 18 §, samt 

4) inledande av grundläggande utbildning 
vid avvikande tidpunkt enligt 27 §. 



RP 86/1997 rd 145 

Ändring i ett beslut som länsstyrelsen har 
fattat med anledning av besvär som gäller 
ett sådant ärende som avses i 2 mom. l och 
2 punkten söks hos länsrätten så som be
stäms i förvaltningsprocesslagen. 

Besvär över ett beslut som gäller avstäng
ning av elev för viss tid eller ett ärende som 
avses i 2 och 3 mom. skall anföras inom 14 
dagar från att elevens vårdnadshavare fick 
del av beslutet. Besvär enligt detta moment 
sk~ll behandlas i brådskande ordning. 

Andring i andra beslut än de som bestäms 
i denna paragraf, vilka har fattats enligt den
na lag eller en förordning som utfärdats med 
stöd av den och vilka gäller en natnngiven 
elev, får inte sökas genom besvär. Andring 
genom besvär får inte heller sökas i länsrät
tens och länsstyrelsens beslut med anledning 
av besvär som avses i 3 och 4 mom. 

Om yrkande av rättelse i bedömningen av 
en elevs stu.9ieprestationer bestäms genom 
förordning. Andring i ett beslut med anled
ning av rättelseyrkande får inte sökas genom 
besvär. 

43 § 

Finansiering 

För utbildning enligt denna lag beviljas 
finansiering för anläggningsprojekt och 
driftskostnader så som bestäms i lagen om 
finansiering av undervisnings- och kultur
verksamhet ( l ). 

44 § 

A v gifter som tas ut av eleverna 

Om grunderna för avgifter som tas ut av 
eleverna med stöd av denna lag bestämmer 
vederbörande ministerium i tillämpliga delar 
enligt vad som bestäms om offentligrättsliga 
prestationer i lagen om grunderna för avgif
ter till staten (150/1992). 

Om en i denna lag avsedd avgift som skall 
tas ut av en elev inte är betald på förfalloda
gen, får årlig dröjsmålsränta enligt räntela
gen (633/1982) uppbäras från förfallodagen. 

Avgiften får indrivas utan dom eller beslut 
så som bestäms i lagen om indrivning av 
skatter och avgifter i utsökningsväg 
(367/1961). 

370160 

45 § 

Försummad tillsyn över läropliktig 

Om en vårdnadshavare försummar att se 
till att eleven fullgör sin läroplikt skall han 
dömas till böter för försummad tillsyn över 
läropliktig. 

46 § 

Utbildning för andra än läropliktiga 

Om ordnande av grundläggande utbildning 
för andra än läropliktiga gäller i tillämpliga 
delar 2 §, 3 § l och 2 mom., 9 § l mom., 
10-15, 18-22 och 29 §, 30 § l mom., 
samt 35, 37, 38 och 40-44 §. Undervis
ning, läroböcker och andra läromedel, ar
betsredskap och arbetsmaterial är avgiftsfria 
för eleverna. I sådan utbildning som på basis 
av ett beslut av kommunen eller samkom
munen eller en bestämmelse som ingår i ett 
tillstånd enligt 7 § har ordnats vid internat
skola, har eleven rätt till avgiftsfritt boende 
samt till avgiftsfria, tillräckliga måltider var
je dag. En elev kan på de grunder som 
nämns i 36 § l mom. ges en skriftlig var
ning eller bli avstängd för högst ett år. 

Som elev kan också antas den som endast 
har för avsikt att slutföra ett eller flera av de 
läroämnen som ingår i den grundläggande 
utbildningens lärokurs. A v elever som avses 
i denna paragraf kan skäliga avgifter tas ut 
för utbildningen. 

I utbildning som avses i l och 2 mom. 
kan avvikelse göras från 11 och 13 §, enligt 
vad som bestäms i grunderna för läroplanen. 
En elev som har fyllt 18 år får välja mellan 
reli~ionsundervisning och undervisning i 
Ii vsaskådningskunskap. 

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

47 § 

Annan verksamhet i samband med den 
grundläggande utbildningen 

För eleverna kan i samband med den 
grundläggande utbildningen ordnas annan 
verksamhet som nära anknyter till utbild
ningen. 
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48 § 

Närmare bestämmelser 

Närmare bestämmelser om verkställigheten 
av denna lag utfärdas genom förordning. 

9 kap. 

lkraftträdelse- och övergångsbestämmelser 

49 § 

Ikraftträdande 

Denna lag träder i kraft den l augusti 
1998. 

Genom denna lag upphävs följande lagar 
jämte ändringar: 

l) grundskalelagen av den 27 maj 1983 
( 47611983), 

2) övningsskoletagen av den 31 januari 
1985 (14311985), 

3) lagen den 27 maj 1983 om skolor för 
hörselskadade och synskadade samt rörelse
hindrade (48111983), 

4) lagen den 21 maj 1976 om Suomalais-
venäläinen koulu benämnda skola 
(412/1976), 

5) lagen den 7 januari 1977 om Helsingin 
ranskalais-suomalainen koulu benämnda sko
la (3311977), 

6) lagen den 28 juni 1963 om privata sko
lor med främmande undervisningsspråk 
(373/1963 ), 

7) lagen den 29 maj 1981 om utomlands 
verksam privat skola som motsvarar grund
skolan (379/1981), 

8) lagen den 27 maj 1977 om Steiner-sko
la (417/1977), 

9) lagen den 12 december 1986 om stei
nerpedagogiska specialskolor (932/1986), 

l O) lagen den 23 december 1988 om sko
lan Anna Tapion koulu (119711988), samt 

11) lagen den 3 augusti 1992 om gemen
satprna lärare (710/1992). 

Atgärder som verkställigheten av lagen 
förutsätter får vidtas innan den träder i kraft. 

50§ 

Tillämpning av föreskrifter och beslut som 
meddelats med stöd av de upphävda 

bestämmelserna 

Beslut om tirofördelningen och grunderna 
för läroplanen vilka har fattats med stöd av 
de lagar som nämns i 49 § 2 mom. gäller 
tills något annat bestäms med stöd av denna 
lag. 

Läroplaner som har godkänts med stöd av 
de lagar som nämns i 49 § 2 mom. kan iakt
tas i undervisningen tills utbildningsanordna
ren godkänner en läroplan enligt denna lag. 

Föreskrifter om lågstadiet som ingår i de 
beslut som avses i denna paragraf tillämpas 
på undervisning som meddelas i årskurs 
1-6 och föreskrifter om högstadiet på un
dervisning som meddelas i årskurs 7-9. 

Beslut om ordnande av färskoleundervis
ning som har fattats med stöd av de lagar 
som nämns i 49 § 2 mom. gäller den tid 
som anges i besluten, om inte vederbörande 
ministerium beslutar något annat. 

Organ som har tillsatts med stöd av de 
lagar som nämns i 49 § 2 mom. fortsätter 
till utgången av mandatperioden om inte 
utbildningsanordnaren beslutar något annat. 

51 § 

Övergångsbestämmelse om ordnande av 
utbildning 

Huvudmännen för de skolor som när den
na lag träder i kraft är verksamma med 
stöd av de lagar som nämns i 49 § 2 mom. 
och med stöd av 33 § barnskyddslagen 
(683/1983), fortsätter sin verksamhet såsom 
sådana utbildningsanordnare som avses i 
denna lag eller i gymnasietagen ( l ). En 
skola som ersätter grundskolan fortsätter 
verksamheten såsom en sådan skola som 
avses i 7 §. 

Vederbörande ministerium beslutar vid 
behov om ändring av det tillstånd att ordna 
undervisning som beviljats huvudmannen för 
en skola som ordnar privat grundskaleunder
visning och är verksam när denna lag träder 
i kraft till ett sådant tillstånd att ordna ut
bildning som avses i 7 § 3 mom. och i 4 § 
2 mom. gymnasielagen. 
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52§ 

Övergångsbestämmelse som gäller statliga 
läroanstalter 

statliga läroanstalter som när denna lag 
träder i kraft är verksamma med stöd av de 
lagar som nämns i 49 § 2 mom. och med 
stöd av 29 § barnskyddslagen fortsätter sin 
verksamhet såsom sadana läroanstalter som 
avses i denna lag eller i gymnasielagen. 

Vederbörande ministerium beslutar vid 
behov om ändring av ett beslut som gäller 
inrättande av en statlig läroanstalt som är 
verksam när denna lag träder i kraft till ett 
sådant beslut som avses i 8 § och i 3 § 
2 mom. gymnasielagen. De uppgifter som 
bestämts för en statlig läroanstalt med stöd 
av 17 § i den lag som nämns i 49 § 2 mom. 
3 punkten ändras till sådana stöduppgifter i 
anslutning till specialundervisningen som 
avses i 39 §. 

53 § 

Övergångsbestämmelse som gäller 
personalen 

När denna lag träder i kraft fortsätter 
tjänsteinnehavare och befattningshavare, ar
betstagare samt timlärare i skolor som är 
verksamma med stöd av de lagar som nämns 
i 49 § 2 mom. och med stöd av 29 och 33 § 
barnskyddslagen i sina tidigare uppgifter. 

De tjänsteinnehavare och befattningshava
re, arbetstagare samt timlärare som avses i 
l mom. och som när denna lag träder i kraft 
har rätt till avgångsbidrag, utbildningsstöd, 
periodisk ersättning och lön på indragnings
stat, har fortfarande rätt till nämnda förmå
ner enligt de bestämmelser som gäller när 
denna lag träder i kraft. 

54§ 

Övergångsbestämmelse som gäller skolor 
som ersätter grundskolan och elevintagning 

vid övningsskolor 

Ett när denna lag träder i kraft gällande 
avtal mellan kommunen och huvudmannen 
för en privat skola om att den privata skolan 
skall ersätta kommunal grundskola ändras 
när denna lag har trätt i kraft ett avtal enligt 
7 § l mom., tills kommunen och den privata 
utbildningsanordnaren avtalar något annat. 

De beslut om elevintagningsområden för 
övningsskoloma som gäller när denna lag 
träder i kraft tillämpas tills det universitet 
som ordnar utbildningen och den kommun 
där övningsskolan är belägen samt de övri&a 
kommuner som ingår i elevintagningsomra
det avtalar något annat. 

55 § 

Övergångsbestämmelse som gäller 
undelVisning för andra än läropliktiga 

Elevens rätt enligt bestämmelsen i andra 
meningen i 46 § 3 mom. att välja reli~ion 
eller livsåskådningskunskap tillämpas pa de 
elever som inleder studierna efter det att 
denna lag har trätt i kraft. På elever som 
inlett sina studier innan denna lag träder i 
kraft tillämpas vad som bestäms i lagen om 
vuxengymnasier (439/1994) och förord
ningen om vuxengymnasier (660/1994) och 
föreskrivs med stöd av dem när denna lag 
träder i kraft. 

56§ 

Övergångsbestämmelse som gäller 
studiesociala förmåner 

En elev som har inlett sina studier innan 
denna lag träder i kraft har rätt till åtminsto
ne de studiesociala förmåner som gäller vid 
ikraftträdandet. 
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2. 
Gymnasielag 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 

l kap. 

Tillämpningsområde och mål 

l § 

Tillämpningsområde och syfte 

I denna lag bestäms om allmänbildande 
gymnasieutbildning som bygger på den 
grundläggande utbildningens lärokurs och är 
avsedd för ungdomar och vuxna. 

Gymnasieutbildningen ger studeranden fär
digheter att inleda studier vid universitet 
eller yrkeshögskola eller att inleda yrkesut
bildning som bygger på gymnasiets lärokurs. 

2§ 

Gymnasieutbildningens mål 

Gymnasieutbildningens mål är att stödja 
de studerandes utveckling till goda och har
moniska människor och samhällsmedlemmar 
samt att ge dem sådana kunskaper och fär
digheter som de behöver för fortsatta studi
er, i arbetslivet, för fritidsintressen och en 
allsidig personlighetsutveckling. Dessutom 
skall utbildningen stödja de studerandes för
utsättningar att delta i utbildning och i öv
rigt utveckla sig själva under sin livstid. 

Gymnasieutbildningen för ungdomar skall 
genomföras i samarbete med hemmen. 

2 kap. 

Ordnande av utbildning 

3 § 

Utbildningsanordnare 

Vederbörande ministerium kan bevilja en 
kommun, samkommun eller en privat sam
manslutning eller stiftelse tillstånd att ordna 
gymnasieutbildning. Tillstånd kan också be
viljas för undervisning utomlands. 

Gymnasieutbildning kan också, enligt vad 

ministeriet beslutar, ordnas i statliga läroan
stalter. Beslut om att ordna undervisning och 
att lägga ned verksamheten fattas av minis
teriet med iakttagande i tillämpliga delar av 
vad som bestäms i 4 § 2 och 3 mom. 

Gymnasieutbildning ordnas i gymnasier, 
vuxengymnasier och andra läroanstalter. 

4 § 

Tillstånd att ordna utbildning 

En förutsättning för att ett sådant tillstånd 
som avses i 3 § skall beviljas är att utbild
ning behövs och att sökanden har yrkeskom
petens och ekonomiska förutsättningar att 
ordna utbildningen på ett ändamålsenligt 
sätt. Utbildning får inte ordnas i syfte att 
uppnå ekonomisk vinst. 

I tillståndet anges de kommuner i vilka 
utbildningen ordnas, undervisningsspråket, 
den form i vilken utbildningen ordnas, en 
särskild utbildningsuppgift samt andra be
hövliga villkor som gäller ordnandet av ut
bildningen. Vederbörande ministerium be
slutar om ändringar i ett tillstånd att ordna 
utbildning. 

Ministeriet kan återkalla ett tillstånd att 
ordna utbildning om utbildningen inte upp
fyller de krav som bestäms i l mom. för be
viljande av tillstånd eller om utbildningen 
annars ordnas i strid med denna lag eller be
stämmelser eller föreskrifter som har utfär
dats med stöd av den. 

5 § 

Samarbete och anskaffning av utbildning 

En utbildningsanordnare skall bedriva 
samarbete med andra som ordnar gymna
sieutbildning, yrkesutbildning och annan ut
bildning i området. 

En utbildningsanordnare kan skaffa en del 
av de tjänster som avses i denna lag av en 
sådan utbildningsanordnare som avses i 3 § 
eller av någon annan sammanslutning eller 
stiftelse. Utbildningsanordnaren svarar för 
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att tjänster som skaffats ordnas 
med denna lag. 

3 kap. 

enlighet Gymnasiets lärokurs kan också omfatta 
yrkesinriktade studier eller andra studier som 
är förenliga med gymnasiets uppgift, enligt 
vad som bestäms i läroplanen. Studier som 
avses i detta moment kan vara delvis eller 
helt frivilliga eller valfria. 

U odervisning 

6 § 

Undervisningsspråk 

I gymnasieutbildningen är läroanstaltens 
undervisningsspråk antingen finska eller 
svenska. Undervisningsspråket kan också 
vara samiska, rommani eller teckenspråk. 
Dessutom kan en del av undervisningen 
meddelas på något annat än studerandens 
egna ovannämnda språk, om detta inte även
tyrar studerandes möjligheter att följa under
visningen. 

Om utbildningsanordnaren meddelar un
dervisning på fler än ett av de undervis
ningsspråk som avses i l mom. och stude
randen har förmåga att studera på detta 
språk, får studeranden välja undervisnings
språket. 

I en särskild undervisningsgrupp eller läro
anstalt kan undervisningen dessutom huvud
sakligen eller uteslutande meddelas på ett 
annat språk än de som nämns i l mom. 

7 § 

Undervisningens omfattning och innehåll 

Gymnasiets lärokurs omfattar tre år. 
I gymnasiets lärokurs ingår, enligt vad 

som bestäms eller föreskrivs med stöd av 
10 §, modersmålet och litteratur, det andra 
inhemska språket, främmande språk, mate
matisk-naturvetenskapliga studier, humanis
tisk-samhällsvetenskapliga studier, religion 
eller livsåskådningskunskap samt studier i 
konst- och färdighetsämnen. I de studier 
som nämns i detta mom. kan enligt vad som 
föreskrivs med stöd av 10 § ingå lärokurser 
av olika omfattning. För en studerande som 
har inlett gymnasieutbildningen sedan han 
fyllt 18 år är konst- och färdighetsämnena 
frivilliga. Utbildningsanordnaren kan enligt 
en särskild utbildningsuppgift som bestämts 
med stöd av 4 § avvika från bestämmelserna 
i detta mom. 

studerandena skall också få elevhandled
ning. 

8 § 

Undervisning i modersmålet 

Undervisning i modersmålet meddelas ut
gående från studerandens undervisningsspråk 
i finska, svenska eller samiska. 

I modersmålsundervisningen kan enligt 
studerandens val också undervisas i romma
ni, teckenspråk eller ett annat språk som är 
studerandens modersmål. 

9 § 

Undervisning i religion och 
livsåskådningskunskap 

Utbildningsanordnaren skall meddela reli
gionsundervisning enligt trosbekännelsen i 
det religionssamfund som flertalet av de stu
derande tillhör. 

Om minst tre studerande som hör till den 
evangelisk-lutherska kyrkan eller minst tre 
studerande som hör till det ortodoxa kyrko
samfundet med stöd av religionsfrihetslagen 
(267 11922) har befriats från den religions
undervisning som avses i l mom., skall för 
dem ordnas undervisning enligt deras egen 
trosbekännelse. 

Om minst tre studerande hör till något an
nat religionssamfund än de som nämns i 
2 mom. och har befriats från religionsunder
visning, skall för dem ordnas undervisning 
enligt deras egen trosbekännelse om deras 
vårdnadshavare kräver det. 

Om minst tre studerande, som inte hör till 
något religionssamfund, har befriats från 
reli&ionsundervisning, skall de undervisas i 
livsaskådningskunskap. 

En studerande som inleder gymnasieutbild
ning sedan han fyllt 18 år får välja mellan 
reli&ionsundervisning och undervisning i 
li vsaskådningskunskap. 
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10 § 

Timfördelning och grunderna för läroplanen 

statsrådet beslutar om de allmänna riks
omfattande målen för gymnasieutbildningen 
samt om hur den tid som används för under
visningen skall fördelas mellan undervisning 
i olika ämnen, ämnesgrupper och elevhand
ledning (timfördelning). 

Utbildningsstyrelsen beslutar om målen för 
och det centrala innehållet i de olika läroäm
nena, ämnesgrupperna och ämneshelheterna 
samt elevhandledningen (grunderna för läro
planen). 

De beslut som avses i denna paragraf kan 
fattas särskilt för undervisning avsedd för 
ungdomar och för undervisning avsedd för 
vuxna. 

11§ 

Läroplan 

Utbildningsanordnaren skall godkänna en 
läroplan. Läroplanen godkänns särskilt för 
finsk-, svensk- och samiskspråkig undervis
ning samt vid behov för undervisning på 
något annat språk. 

Läroplanen skall vara sådan att den ger de 
studerande möjligheter till individuella val 
som gäller studierna, vid behov med anlitan
de också av undervisning som ordnas av 
andra utbildningsanordnare. 

Med tillstånd av vederbörande ministerium 
kan en gemensam läroplan godkännas för 
gymnasieutbildningen och den grundläggan
de utbildningen. 

12 § 

Utbildningsform 

Utbildningen kan delvis eller helt ordnas 
som närundervisning eller distansundervis
ning. 

Gymnasiets lärokurs eller en del av den 
kan oberoende av på vilket sätt studeranden 
har inhämtat de kunskaper och färdigheter 
som hör till lärokursen tenteras vid prov 
som hålls och bedöms av en utbildnings
anordnare som avses i denna lag, enligt vad 
som bestäms genom förordning. 

13§ 

Särskilda undero isningsarrangemang 

studierna för en studerande kan delvis 
ordnas på annat sätt än vad som bestäms 
och föreskrivs i denna lag eller med stöd av 
den, om 

l) studeranden anses till någon del redan 
ha kunskaper och färdigheter som motsvarar 
gymnasiets lärokurs, 

2) det med hänsyn till studerandens förhål
landen och tidigare studier till någon del är 
oskäligt att studeranden skall genomgå gym
nasiets lärokurs, eller 

3) detta är motiverat av skäl som har sam
band med studerandens hälsotillstånd. 

14 § 

Undero isningens offentlighet 

Undervisning som avses i denna lag är 
offentlig. Rätten att få följa undervisningen 
kan dock av grundad anledning begränsas. 

15 § 

Försök 

Vederbörande ministerium kan bevilja till
stånd till ett sådant försök som behövs för 
utvecklandet av gymnasieutbildningen och 
som förutsätter avvikelse från bestämmelser
na om undervisning i denna lag och i en för
ordning som utfärdats med stöd av lagen 
samt från de bestämmelser och föreskrifter 
om undervisningen som meddelats med 
stöd av dem. Utbildningsstyrelsen kan ge 
tillstånd till försök som avviker från utbild
ningsstyrelsens föreskrifter. 

Försöket skall följa ett försöksprogram 
som utbildningsstyrelsen har godkänt. 

4 kap. 

Utvärdering och studentexamen 

16 § 

Utvärdering av utbildningen 

Syftet med utvärderingen av utbildningen 
är att stödja en utveckling av utbildningen 
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och förbättra förutsättningarna för inlärning. 
Den som ordnar utbildningen skall också 

utvärdera den och bedöma vilken verkan 
utbildningen har samt delta i extern utvär
dering av verksamheten. 

I enlighet med de grunder som vederbör
ande ministerium beslutat om sörjer utbild
ningsstyrelsen för utvecklingen av utvär
deringen och för verkställandet av extern 
utvärdering. Ministeriet kan också ge någon 
annan än utbildningsstyrelsen i uppdrag att 
utföra enstaka utvärderingar. 

De viktigaste resultaten av utvärderingen 
skall offentliggöras. 

17 § 

Bedömning av de studerande 

Syftet med bedömningen är att leda och 
sporra studerandena i deras studier och ut
veckla deras förutsättningar att bedöma sig 
själva. studerandenas inlärning och arbete 
skall bedömas mångsidigt. 

Om bedömning av studieprestationerna 
och om framsteg i studierna gäller vad som 
bestäms om detta genom förordning och vad 
utbildningsstyrelsen föreskriver. Utbildnings
styrelsen beslutar om de uppgifter som skall 
antecknas i betygen. 

18 § 

studentexamen 

Gymnasieutbildningen avslutas med en 
studentexamen, enligt vad som bestäms ge
nom förordning och vederbörande minis
terium och den av ministeriet tillsatta stu
dentexamensnämnden föreskriver med stöd 
av den. studentexamens syfte är att klarläg
ga om studerandena har tillägnat sig de kun
skaper och färdigheter som anges i gymna
siets läroplan samt uppnått tillräcklig mo
genhet enligt målen för gymnasieutbildning
en. 

Om rätten för andra än studerande enligt 
denna lag att delta i studentexamen bestäms 
genom förordning. 

studentexamen medför allmän behörighet 
för fortsatta studier vid högskola. 

5 kap. 

studerandens rättigheter och skyldigheter 

19 § 

Ansökan om inträde 

Den som ansöker om inträde till gymna
sium har rätt att fritt söka till vilket gymna
sium han önskar. 

Om förfarandet vid ansökan till gymna
sieutbildning bestäms särskilt. 

20 § 

Grundernaför antagning av studerande 

Som studerande kan antas den som har 
genomgått den grundläggande utbildningens 
lärokurs eller inhämtat motsvarande tidigare 
lärokurs. Som studerande kan också antas 
den som inte har slutfört den grundläggande 
utbildningens lärokurs men som annars an
ses ha tillräckliga förutsättningar att klara av 
gymnasiestudierna. 

Utbildningsanordnaren beslutar om övriga 
grunder för antagning av studerande liksom 
även om eventuella inträdes- eller lämplig
hetsprov. Vederbörande ministerium kan 
besluta närmare om grunderna för antagning 
av studerande. Enhetliga antagningsgrunder 
skall tillämpas på samtliga sökande. 

Som studerande kan också antas den som 
endast har för avsikt att slutföra ett eller fle
ra av de läroämnen som ingår i gymnasiets 
lärokurs. 

21 § 

Rätt till en trygg studiemiljö 

En studerande har rätt till en trygg studie
miljö. 

22 § 

Rätt till undervisning 

En studerande har rätt att få undervisning 
enligt läroplanen samt elevhandledning. 
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23 § 

Tillgodoräknande av studier 

En studerande får i gymnasiets lärokurs 
räkna sig till godo i andra sammanhang slut
förda studieprestationer om dessa till sina 
mål och sitt centrala innehåll motsvarar 
gymnasiets läroplan. 

Beslut om tillgodoräknande av studiepres
tationer som slutförs i ett annat sammanhang 
skall på begäran fattas innan nämnda studier 
inleds. 

24 § 

studietid 

Gymnasiets lärokurs skall slutföras på 
högst fyra år om inte studeranden av grun
dad anledning beviljas förlängning. 

En studerande som inte har slutfört gym
nasiets lärokurs inom den tid som nämns i 
l mom. anses ha avgått. En studerande som 
utan att anmäla giltigt skäl uteblir från un
dervisningen anses även ha avgått, om det är 
uppenbart att han inte har för avsikt att fort
sätta studierna. 

25 § 

studerandens skyldigheter 

En studerande skall delta i undervisningen 
ifall han inte har beviljats befrielse från den. 

En studerande skall utföra sina uppgifter 
samvetsgrant och uppträda korrekt. 

26 § 

Disciplin 

En studerande som bryter mot ordningen, 
gör sig skyldig till fusk i studierna eller an
nars uppför sig olämpligt kan tillrättavisas 
genom disciplinärt straff. Disciplinära straff 
är skriftlig varning och avstängning av stu
deranden för högst ett år. 

Om en studerande är föremål för rannsa
kan med anledning av brott, kan han för den 
tid som rannsakan pågår avstängas från stu
dierna om detta är motiverat med hänsyn till 
det brott som han misstänks ha gjort sig 
skyldig till eller omständigheter som har 
samband med detta. 

Om förfarandet i de ärenden som avses i 
l och 2 mom. bestäms genom förordning. 

27 § 

Hörande av studerande 

Utbildningsanordnaren skall ge de stude
rande möjlighet att delta i utvecklandet av 
utbildningen samt höra dem innan beslut 
fattas i ärenden som gäller undervisningen 
eller som annars väsentligt inverkar på de 
studerandes ställning. 

28 § 

studiesociala fönnåner 

Undervisningen är avgiftsfri för studeran
dena. A v gifter kan dock tas ut av studerande 
som avses i 20 § 3 mom. samt för stu
dentexamen som avses i 18 § och prov som 
avses i 12 § 2 mom. 

Heltidsstuderande har rätt till en avgiftsfri 
måltid de arbetsdagar då läroplanen kräver 
att studeranden är närvarande på en utbild
ningsplats som utbildningsanordnaren anvi
sar. Genom förordning bestäms när studierna 
är heltidstudier. Vid utbildning som med 
stöd av 4 § 2 mom. ordnas som intematut
bildning har studeranden dessutom dagligen 
rätt till andra avgiftsfria, tillräckliga målti
der. 

Det är avgiftsfritt för studeranden att bo i 
ett elevhem som utbildningsanordnaren an
visar. 

I undervisning som ordnas utomlands och 
i undervisning som ordnas av en privat sam
manslutning eller stiftelse på basis av en 
särskild utbildningsuppgift som vederböran
de ministerium givit och som sker på något 
annat undervisningsspråk än de som nämns i 
6 § l m om. kan utan hinder av 1-3 m om. 
skäliga avgifter tas ut av studerandena. Mi
nisteriet kan dessutom av särskilda skäl ge 
tillstånd till att avgifter tas ut också av andra 
studerande. 

29 § 

Övriga fönnåner 

Om stöd för kostnader som orsakas av 
studerandens skolresor och om studiestöd 
bestäms särskilt. 
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Om sådana biträdestjänster, övriga under
visnings- och elevvårdstjänster samt särskil
da hjälpmedel vilka är en förutsättning för 
att handkappade och andra studerande i be
hov av särskilt stöd skall kunna delta i un
dervisningen bestäms särskilt. 

6 kap. 

Särskilda bestämmelser 

30 § 

Personal 

Varje läroanstalt där det ordnas utbildning 
enligt denna lag skall ha en rektor som sva
rar för verksamheten. 

En utbildningsanordnare skall med beak
tande av den form i vilken utbildningen ord
nas ha ett tillräckligt antal lärartjänster eller 
lärare i arbetsavtalsförhållande. Utbildnings
anordnaren kan dessutom ha timlärare samt 
annan personal. 

Om behörighetsvillkoren för rektor och 
lärare bestäms genom förordning. Vederbör
ande ministerium kan av särskilda skäl be
vilja dispens från dessa villkor. 

31 § 

Elevkår 

Varje läroanstalt där det ordnas utbildning 
enligt denna lag har en elevkår som består 
av de studerande. 

Elevkåren skall främja samarbetet mellan 
de studerande samt skolarbetet. Elevkåren 
för de studerandes talan i ärenden som avses 
i 27 §. 

32 § 

Tystnadsplikt 

Ledamöterna i de organ som svarar för 
anordoandet av utbildning, personer som av
ses i 30 § och personer som deltar i under
visningspraktik får inte olovligen för utom
stående röja vad de vid skötseln av uppgifter 
som gäller utbildningen har fått veta om de 
studerandes, den i denna lag avsedda perso
nalens eller familjemedlemmars personliga 
förhållanden och ekonomiska ställning. 

Utan hinder av l mom. eller vad som sär-

370160 

skilt bestäms om tystnadsplikt får de perso
ner som avses i l mom. samt de personer 
som svarar för skolhälsovården och den öv
riga elevvården ge varandra samt de myn
digheter som svarar för utbildningen sådana 
uppgifter som är nödvändiga för att studier
na skall kunna ordnas på ett ändamålsenligt 
sätt. 

33 § 

Rätt att få uppgifter 

En utbildningsanordnare har vid skötseln 
av sina uppgifter rätt att av statliga och 
kommunala myndigheter få sådana statistik
uppgifter och övriga motsvarande uppgifter 
som förutsätts för planering och ordnande av 
utbildningen. 

Utbildningsanordnaren skaU på begäran ge 
de statliga undervisningsförvaltningsmyndig
heterna de uppgifter som de bestämmer och 
som krävs för utvärdering, utveckling, statis
tikföring och uppföljning av utbildningen. 

34 § 

Ändringssökande 

Ändring i ett beslut som gäller avstäng
ning av en studerande för viss tid, avhållan
de från studier för den tid som brottsrann
sakan pågår eller förmån och rättighet enligt 
28 § söks genom besvär hos länsrätten så 
som bestäms i förvaltningsprocesslagen 
(5~611996). 

Andring i ett beslut söks genom besvär 
hos länsstyrelsen såsom bestäms i förvalt
ningsprocesslagen om beslutet gäller 

l) antagning av studerande, 
2) särskilda undervisningsarrangemang 

enligt 13 §, 
3) tillgodoräknande av studier som full

gjorts i ett annat sammanhang, samt 
4) förlängning av den tid under vilken 

gymnasiets lärokurs får slutföras och när en 
studerande skall anses ha avgått från gym
nasiet. 

Ändring i ett beslut som länsstyrelsen har 
fattat med anledning av besvär som gäller 
antagning av studerande söks hos länsrätten 
så som bestäms i förvaltningsprocesslagen. 

Besvär över ett beslut som gäller avstäng
ning av en studerande för viss tid, avhållan
de från studier för den tid som brottsrannsa
kan pågår eller ett ärende som avses i 2 och 
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3 mom. skall anföras inom 14 dagar från 
att studeranden eller hans vårdnadshavare 
fick del av beslutet. Besvär enligt detta mo
m~.nt skall behandlas i brådskande ordning. 

Andring i andra beslut än de som bestäms 
i denna paragraf, vilka har fattats enligt den
na lag eller en förordning som utfärdats med 
stöd av den och vilka gäller en namngiven 
~~uderande får inte sökas genom besvär. 
Andring genom besvär får inte heller sökas i 
länsrättens och länsstyrelsens beslut med 
anledning av besvär som avses i 3 och 
4mom. 

Om yrkande av rättelse i bedömningen av 
en studerandes stu.9ieprestationer bestäms 
genom förordning. Andring i ett beslut med 
anledning av rättelseyrkande får inte sökas 
genom besvär. 

35 § 

Finansiering 

För utbildning enligt denna lag beviljas 
statsandel för anläggningsprojekt och drifts
kostnader så som bestäms i lagen om fi
nansiering av undervisnings- och kulturverk
samhet ( l ). 

36 § 

A v gifter som tas ut av de studerande 

Vederbörande ministerium bestämmer de 
avgifter som tas ut för deltagande i student
examen och därtill hörande prov samt prov 
som avses i 12 § 2 mom. och ordnas i sta
tens läroanstalter, enligt vad som bestäms 
om offentligrättsliga prestationer i lagen om 
grunderna för avgifter till staten (15011992). 

Om grunderna för andra avgifter än sådana 
som nämns i l mom. och som tas ut av de 
studerande med stöd av denna lag bestäm
mer ministeriet i tillämpliga delar enligt vad 
som bestäms om offentligrättsliga prestatio
ner i lagen om grunderna för avgifter till 
staten. 

37 § 

Dröjsmålsränta och indrivning av av gifter 

Om en i denna lag avsedd avgift som skall 
tas ut av en studerande inte är betald på för
fallodagen, får årlig dröjsmålsränta enligt 
räntelagen (633/1982) uppbäras från förfalla-

dagen. 
A v giften får indrivas utan dom eller beslut 

så som bestäms i lagen om indrivning av 
skatter och avgifter i utsökningsväg 
(367/1961). 

38 § 

Annan verksamhet i samband med 
gymnasieutbildningen 

För studerandena kan i samband med 
gymnasieutbildningen ordnas annan verk
samhet som nära anknyter till utbildningen. 

39 § 

Närmare bestämmelser 

Närmare bestämmelser om verkställigheten 
av denna lag utfärdas genom förordning. 

7 kap. 

Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser 

40 § 

Ikraftträdande 

Denna lag träder i kraft den l augusti 
1998. 

Genom denna lag upphävs följande lagar 
och förordning jämte ändringar: 

l) gymnasietagen av den 27 maj 1983 
(47711983), 

2) lagen den 3 juni 1994 om vuxengym
nasier (439/1994) samt 

3) förordningen den 20 augusti 1948 om 
lediganslående och sökande av lärartjänster 
och -befattningar vid statens läroverk samt 
om läramas kompetensvillkor (62011948). 

studentexamensförordningen som utfärdats 
med stöd av den gymnasielag som upphävs 
föt:blir i kraft tills något annat bestäms. 

Atgärder som verkställigheten av lagen 
förutsätter får vidtas innan den träder i kraft. 

41 § 

Tillämpning av föreskrifter och beslut som 
meddelats med stöd av de upphävda 

bestämmelserna 

Beslut om timfördelningen i gymnasier 
och vuxengymnasier och grunderna för läro-
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planer vilka har fattats med stöd av de lagar 
som nämns i 40 § 2 mom. gäller tills något 
annat bestäms med stöd av denna lag. Läro
planer som har godkänts med stöd av de 
lagar som nämns i 40 § 2 mom. kan iakttas 
i undervisningen tills utbildningsanordnaren 
godkänner en läroplan enligt denna lag. En 
särskild uppgift som grundar sig på läropla
nen och som med stöd av de lagar som 
nämns i 40 § 2 mom. påförts ett gymnasium 
ändras till en sådan särskild utbildningsupp
gift som avses i 4 § 2 mom. i denna lag och 
som skall anges i tillståndet att ordna utbild
ning. 

Organ som har tillsatts med stöd av de 
lagar som nämns i 40 § 2 mom. fortsätter 
till utgången av mandatperioden, om inte 
utbildningsanordnaren beslutar något annat. 

42 § 

Övergångsbestämmelse som gäller tillstånd 
av ordna utbildning 

Huvudmän för läroanstalter som när denna 
lag träder i kraft är verksamma med stöd av 
de lagar som nämns i 40 § 2 mom. fortsätter 
sin verksamhet såsom utbildningsanordnare 
som avses i denna lag och lagen om 
grundläggande utbildning ( l ). 

Vederbörande ministerium beslutar vid 
behov om ändring av ett tillstånd att inrätta 
gymnasium som beviljats huvudmannen för 
en läroanstalt som ordnar gymnasieutbild
ning till ett sådant tillstånd att ordna utbild
ning som avses i 4 § 2 mom. 

43 § 

Övergångsbestämmelse som gäller 
personalen 

När denna lag träder i kraft fortsätter 
tjänsteinnehavare och befattningshavare, ar
betstagare samt timlärare i läroanstalter som 
är verksamma med stöd av de lagar som 
avses i 40 § 2 mom. i sina tidigare uppgif
ter. 

De tjänsteinnehavare och befattningshava
re, arbetstagare samt timlärare som avses i l 
mom. och som när denna lag träder i kraft 
har rätt till avgångsbidrag, utbildningsstöd, 
periodisk ersättning och lön på indragnings
stat, har fortfarande rätt till nämnda förmå
ner enligt de bestämmelser som gäller när 
denna lag träder i kraft. 

44 § 

Övergångsbestämmelse som gäller 
vuxenstuderande 

Den frivillighet i fråga om konst- och fär
dighetsämnen som avses i bestämmelsen i 
tredje meningen i 7 § 2 mom. samt den rätt 
att välja religion eller livsåskådningskunskap 
som avses i bestämmelsen i 9 § 5 mom. till
lämpas på de studerande som inleder studi
erna efter det att denna lag har trätt i kraft. 
På studerande som har inlett studierna innan 
denna lag träder i kraft tillämpas vad som 
bestäms i lagen och förordningen om vux
engymnasier och föreskrivs med stöd av 
dem när denna lag träder i kraft. 
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3. 

Lag 
om yrkesutbildning 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 

l kap. 

Tillämpningsområde och mål 

l § 

Tillämpningsområde 

I denna lag bestäms om grundläggande 
yrkesutbildning för ungdomar och vuxna 
samt om examina inom denna utbildning. 

I fråga om annan yrkesutbildning för vux
na än sådan som avses i l mom. gäller vad 
som bestäms i lagen om yrkesinriktad vuxe
nutbildning ( l ). 

2§ 

Utbildningens syfte 

Syftet med yrkesutbildningen är att höja 
befolkningens yrkeskunnande, utveckla ar
betslivet och främja sysselsättningen samt 
stödja livslångt lärande. 

3 § 

Yrkesutbildning 

Grundläggande yrkesutbildning är utbild
ning som leder till en yrkesinriktad examen. 

För de studerande kan i samband med den 
grundläggande yrkesutbildningen ordnas an
nan verksamhet som nära anknyter till un
dervisningen. För handikappade studerande 
kan ordnas undervisning och handledning i 
tränings- och rehabiliteringssyfte. För in
vandrare kan dessutom ordnas utbildning 
som förbereder för den grundläggande yr
kesutbildningen enligt vad som bestäms ge
nom förordning. 

Undervisning i huslig ekonomi kan dess
utom ordnas i annan form än som grundläg
gande yrkesutbildning enligt vad som be
stäms genom förordning. 

4 § 

Yrkesinriktade examina 

Examina som avläggs såsom grundläggan
de yrkesutbildning är yrkesinriktade 
grundexamina och examina på institutnivå. 

En yrkesinriktad grundexamen kan obero
ende av hur yrkesskickligheten har förvär
vats avläggas i en fristående examen så som 
bestäms i lagen om yrkesinriktad vuxenut
bildning. 

De examina som nämns i l mom. ger be
hörighet för fortsatta studier vid universitet 
och yrkeshögskolor enligt vad universitetet 
eller yrkeshögskolan beslutar på basis av 
studerandens studieprogram. 

5 § 

Utbildningens mål 

Den grundläggande yrkesutbildningens mål 
är att ge studerandena de kunskaper och fär
digheter som dessa behöver för att förvärva 
yrkesskicklighet samt för att utöva ett själv
ständigt yrke. 

Målet för utbildningen är också att stödja 
de studerandes utveckling till goda och har
moniska människor och samhällsmedlemmar 
samt att ge dem sådana kunskaper och fär
digheter som de behöver för fortsatta studi
er, fritidsintressen och en allsidig personlig
hetsutveckling. 

Den utbildning som ordnas för ungdomar 
skall genomföras i samarbete med hemmen. 

Den grundläggande yrkesutbildning som 
ordnas för handikappade har dessutom som 
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mål att i samarbete med dem som produce
rar rehabiliteringstjänster främja en total re
habilitering av de studerande. 

6 § 

Kontakter med arbetslivet 

I yrkesutbildningen skall särskilt arbetsli
vets behov beaktas. Utbildningen skall ord
nas i samarbete med näringslivet och arbets
livet i övrigt. 

7 § 

Service- och utvecklingsverksamhet 

Till yrkesutbildningen kan enligt behov 
anslutas service- och utvecklingsverksamhet 
på området. 

2 kap. 

Ordnande av utbildning 

8 § 

Utbildningsanordnare 

Vederbörande ministerium kan bevilja en 
kommun, samkommun eller en privat sam
manslutning eller stiftelse tillstånd att ordna 
utbildning. 

Utbildning kan också, enligt vad vederbör
ande ministerium beslutar, ordnas i statliga 
läroanstalter. 

Utbildning ordnas i yrkesläroanstalter, spe
cialyrkesläroanstalter och andra läroanstalter 
samt i form av läroavtalsutbildning. 

9 § 

Tillstånd att ordna utbildning 

En förutsättning för att ett sådant tillstånd 
som avses i 8 § skall beviljas är att utbild
ning behövs och att sökanden har yrkeskom
petens och ekonomiska förutsättningar att 
ordna utbildningen på ett ändamålsenligt 
sätt. Utbildning får inte ordnas i syfte att 
uppnå ekonomisk vinst. 

I tillståndet anges utbildningsuppgiften, 
vilken innehåller behövliga bestämmelser 
om utbildningsstadier, utbildningsområden, 
examina, undervisningsspråket, de kommu-

ner i vilka utbildningen kan ordnas, antalet 
studerande, en särskild utbildningsuppgift, 
den form i vilken utbildningen ordnas samt 
andra omständigheter som gäller ordnandet 
av utbildningen. Om ändring av utbildnings
uppgiften beslutar vederbörande minis
terium. Ministeriet kan också utan ansökan 
ändra de bestämmelser som gäller utbild
ningsområdena, examina och antalet stude
rande samt andra bestämmelser ifall utbild
ningsutbudet avsevärt skiljer sig från utbild
ningsbehovet. 

Ministeriet kan återkalla ett tillstånd att 
ordna utbildning om utbildningen inte längre 
uppfyller de krav som bestäms i l mom. för 
beviljande av tillstånd eller om utbildningen 
annars ordnas i strid med denna lag eller be
stämmelser och föreskrifter som har utfär
dats med stöd av den. 

Beslut om att ordna utbildning och att läg
ga ned verksamheten i en statlig läroanstalt 
fattas av ministeriet med iakttagande i till
lämpliga delar av vad som bestäms i 1-3 
mo m. 

10 § 

Samarbete och anskciffning av utbildning 

En utbildningsanordnare skall bedriva 
samarbete med andra som ordnar yrkesut
bildning, gymnasieutbildning och annan ut
bildning i området. 

En utbildningsanordnare kan skaffa en del 
av de tjänster som avses i denna lag av en 
sådan utbildningsanordnare som avses i 9 § 
eller av någon annan sammanslutning eller 
stiftelse. Utbildningsanordnaren svarar för 
att de tjänster som skaffats ordnas i enlighet 
med denna lag. 

3 kap. 

Undervisning 

11§ 

Undervisningsspråk 

I yrkesutbildningen är läroanstaltens un
dervisningsspråk antingen finska eller svens
ka. I en tvåspråkig läroanstalt är undervis
ningsspråket finska och svenska. Undervis
ningsspråket kan också vara samiska, rom
mani eller teckenspråk. Dessutom kan en del 
av undervisningen meddelas på något annat 
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språk än studerandes egna ovannämnda 
språk, om detta inte äventyrar studerandens 
möjligheter att följa undervisningen. 

Om utbildningsanordnaren meddelar un
dervisning på fler än ett av de undervis
ningsspråk som avses i l mom. och stude
randen har förmåga att studera på detta 
språk, får studeranden välja undervisnings
språket. 

I en särskild undervisningsgrupp eller läro
anstalt kan undervisningen huvudsakligen 
eller uteslutande meddelas på ett annat språk 
än de som nämns i l mom. 

12 § 

Unde11lisningens omfattning och innehåll 

Examen inom den grundlä&gande yrkesut
bildningen omfattar minst tva år (80 studie
veckor). Om utbildningsområdena bestäms 
genom förordning. Vederbörande minis
terium beslutar närmare om examina och 
deras omfattning. 

Examen omfattar enligt vad läroplanen 
föreskriver yrkesinriktade studier och inlär
ning i arbetet som stöder dem samt sådana 
studier i modersmålet, det andra inhemska 
språket, främmande språk, matematisk-natur
vetenskapliga ämnen, humanistisk-samhälls
vetenskapliga ämnen, konst- och färdighets
ämnen som är nödvändiga för förvärvande 
och komplettering av yrkesskickligheten 
samt elevhandledning. För en studerande 
som har inlett studierna sedan han fyllt 18 år 
är konst- och färdighetsämnena frivilliga. 
Utbildningsanordnaren kan enligt en särskild 
utbildningsuppgift som bestämts med stöd 
av 9 § avvika från bestämmelserna i detta 
m om. 

Undervisning i modersmålet meddelas ut
gående från studerandens undervisningsspråk 
i finska, svenska eller samiska. I moders
målsundervisningen kan enligt studerandens 
val också undervisas i rommani, teckenspråk 
eller ett annat språk som är studerandens 
modersmål. 

13 § 

B e slut om utbildningens mål och grunderna 
för läroplanen 

statsrådet beslutar om de allmänna riks
omfattande målen för utbildningen samt om 
de gemensamma studierna och deras omfatt-

ning. 
Utbildningsstyrelsen beslutar om målen för 

och det centrala innehållet i de studier som 
avses i 12 § 2 mom. särskilt för varje utbild
ningsområde och examen (grunderna för 
läroplanen). Grunderna för läroplanen kan 
ges särskilt för utbildning avsedd för unga 
och för utbildning avsedd för vuxna. 

14 § 

Läroplan 

Utbildningsanordnaren skall godkänna en 
läroplan för utbildningen. Läroplanen god
känns särskilt för finsk-, svensk- och sa
miskspråkig undervisning och vid behov för 
undervisning på något annat språk. 

Läroplanen skall vara sådan att den ger de 
studerande möjligheter till individuella val 
som gäller studierna vid behov med anlitan
de också av undervisning som ges av andra 
anordnare av yrkesutbildning och anordnare 
av annan utbildning. 

15 § 

Utbildningsfonn 

Utbildningen kan ordnas som närundervis
ning, distansundervisning, läroavtalsutbild
ning eller annars på en arbetsplats i samband 
med praktiska arbetsuppgifter. 

16 § 

Läroavtalsutbildning 

Utbildning som huvudsakligen ordnas på 
arbetsplatsen kan grunda sig på ett skriftli~t 
arbetsavtal för viss tid (läroavtal) som ingas 
mellan en studerande som fyllt 15 år och 
arbetsgivaren. Ett läroavtal kan ingås om 
arbetsgivaren och en utbildningsanordnare 
som avses i 8 § på det sätt som närmare 
bestäms genom förordning har kommit över
ens om att ordna läroavtalsutbildning. Om 
läroavtalets innehåll och om utbildningser
sättning som betalas till arbetsgivaren be
stäms närmare genom förordning. 

De studier inom läroavtalsutbildningen 
som ordnas på en arbetsplats i anslutning till 
de praktiska arbetsuppgifterna kompletteras 
med teoretiska studier. Utan hinder av vad 
som bestäms i 12 § omfattar läroavtalsut
bildningen inga obligatoriska studier i konst-
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och färdighetsämnen. 
Utan hinder av 26 § 2 och 3 mom., 30 

och 34 § samt 36 § 2 och 3 mom. gäller om 
läroavtalsutbildning vad denna lag särskilt 
bestämmer om sådan utbildning eller vad 
som avtalas med stöd av l mom. Utan hin
der av 9 § 2 mom. beslutar utbildnings
anordnaren om antalet studerande i sådan 
grundläggande yrkesutbildning som ordnas 
som läroavtalsutbildning. 

Den som deltar i grundläggande yrkesut
bildning som ordnas som läroavtalsut
bildning skall ges möjlighet att som en del 
av utbildningen avlägga en sådan fristående 
examen som föreskrivs i lagen om yrkesin
riktad vuxenutbildning. 

17 § 

Tillämpning av lagstiftningen om 
arbetstagare på läroavtalsutbildningen 

Om inte något annat bestäms i denna lag 
eller i en förordning som utfärdas med stöd 
av den, skall på läroavtal tillämpas lagen om 
arbetsavtal (320/1970) med undantag för 
dess 2, 4, 6, 9-12, 20, 21, 34 d-34 f, 37, 
37 a, 38, 38 a, 39, 39 a, 40, 41, 41 a, 42, 
42 a, 42 b, 46, 47, 47 a-47 j, 48-50, 
51 a-51 c och 53 §. 

Ett läroavtal kan hävas med omedelbar 
verkan ifall studeranden och arbetsgivaren 
gemensamt kommer öv~rens om detta. Ut
över vad som bestäms 1 3, 43 och 44 § la
gen om arbetsavtal kan läroavtalet ensidigt 
hävas om arbetsgivaren upphör med sitt 
företag, försätts i konkurs eller avlider. Med 
utbildningsanordnarens tillstånd kan ett lä
roavtal likaså hävas på de grunder som en
ligt lagen om arbetsavtal berättigar till upp
sägning av arbetsavtalet. Utbildningsanord
naren kan efter att ha hört studeranden och 
arbetsgivaren också häva läroavtalet om det 
i den utbildning som ordnas på arbetsplatsen 
inte iakttas bestämmelserna i denna lag eller 
en med stöd av lagen utfärdad förordning 
eller bestämmelserna i det avtal mellan ut
bildningsanordnaren och arbetsgivaren som 
avses i 16 §. 

På studerande i läroavtalsutbildning tilläm
pas dessutom vad som bestäms om arbets
tagares arbetstid, semester, skydd i arbetet 
samt annat skydd för arbetstagare. 

Den läroavtalsutbildning för fångar som 
ordnas i anslutning till arbetet i straffan
staltema baserar sig inte på arbetsavtal. Vid 

sådan utbildning kan man avvika från be
stämmelserna i denna paragraf. 

18 § 

studerandens skydd i arbetet 

Vid annan utbildning på arbetsplatsen än 
den som avses i 16 § svarar arbetsgivaren 
för studerandens skydd i arbetet enligt vad 
som bestäms och föreskrivs i fråga om ar
betstagare, även om studeranden inte står i 
arbetsavtalsförhållande till arbetsgivaren. 

19 § 

Specialundervisning 

studerande som till följd av handikapp, 
sjukdom, försenad utveckling, störningar i 
känslolivet eller annan orsak är i behov av 
särskilda undervisnings- eller elevvårds
tjänster får specialundervisning. För stude
randen skall utarbetas en individuell plan 
för hur undervisningen skall ordnas. 

V ederbörande ministerium kan med stöd 
av 9 § bestämma att ge utbildningsanordna
ren en särskild uppgift som innebär att sörja 
för ordnande av specialundervisning, den 
undervisning och handledning som ges i 
tränings- och rehabiliteringssyfte i samband -
med specialundervisningen samt för utveck
lings-, handlednings- och stöduppgifter som 
gäller undervisningen. 

I specialundervisning kan avvikelse göras 
från bestämmelserna i denna lag och en för
ordning som utfärdats med stöd av den, en
ligt vad som bestäms i grunderna för läro
planen eller grunderna för examen. 

20 § 

Särskilda undervisningsarrangemang 

studierna kan delvis ordnas på annat sätt 
än vad som bestäms och föreskrivs i denna 
lag eller med stöd av den, om 

l) studeranden anses till någon del redan 
ha kunskaper och färdigheter som motsvarar 
de studier som ingår i examen, 

2) det med hänsyn till studerandens förhål
landen och tidigare studier till någon del är 
oskäligt att studeranden skall slutföra de stu
dier som examen omfattar, eller om 

3) detta är motiverat av skäl som har sam
band med studerandens hälsotillstånd. 
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21 § 

UndelVisningens offentlighet 

Undervisningen är offentlig, med undantag 
av den undervisning som ordnas på arbets
platser. Rätten att få följa undervisningen 
kan av grundad anledning begränsas. 

22 § 

Försök 

Vederbörande ministerium kan bevilja till
stånd till ett sådant försök som behövs för 
utvecklandet av utbildningen och som förut
sätter avvikelse från bestämmelserna om 
undervisning i denna lag och en förordning 
som utfärdats med stöd av lagen samt be
stämmelser och föreskrifter som meddelats 
med stöd av dem. Utbildningsstyrelsen kan 
ge tillstånd till försök som avviker från ut
bildningsstyrelsens föreskrifter. 

Försöket skall följa ett försöksprogram 
som utbildningsstyrelsen har godkänt. 

4 kap. 

U tvärderlog 

23 § 

Utvärdering av utbildningen 

Syftet med utvärderingen av utbildningen 
är att stödja en utveckling av utbildningen 
och förbättra förutsättningarna för inlärning. 

Den som ordnar utbildningen skall också 
utvärdera den och bedöma vilken verkan 
utbildningen har samt delta i extern utvär
dering av verksamheten. 

I enlighet med de grunder som vederbör
ande ministerium beslutat om sörjer utbild
ningsstyrelsen för utvecklingen av utvär
deringen och för verkstäBandet av extern 
utvärdering. Ministeriet kan också ge någon 
annan än utbildningsstyrelsen i uppdrag att 
utföra enstaka utvärderingar. 

De viktigaste resultaten av utvärderingen 
skall offentliggöras. 

24 § 

Bedömning av de studerande 

Syftet med bedömningen är att leda och 

sporra studerandena i deras studier och ut
veckla deras förutsättningar att bedöma sig 
själva. studerandenas inlärning och arbete 
skall bedömas mångsidigt. 

Om bedömning av studie- och examens
prestationerna samt framstegen i studierna 
gäller vad som bestäms om detta genom för
ordning och vad utbildningsstyrelsen före
skriver. Utbildningsstyrelsen beslutar om de 
uppgifter som skall antecknas i betygen. 

5 kap. 

studerandens rättigheter och skyldigheter 

25 § 

Ansökan om inträde 

Den som ansöker om att bli antagen såsom 
studerande har rätt att fritt söka till vilken 
yrkesutbildning han önskar. 

Om förfarandet vid ansökan till yrkesut
bildning gäller vad som bestäms om detta 
genom förordning och vid behov föreskrivs 
med stöd av den. 

26 § 

Grunderna för antagning av studerande 

Som studerande till utbildning som leder 
till en yrkesinriktad grundexamen kan antas 
den som har slutfört den grundläggande ut
bildningens lärokurs eller inhämtat motsva
rande tidigare lärokurs. Till utbildning som 
leder till examen på institutnivå kan antas 
den som har genomgått gymnasiets lärokurs 
eller motsvarande lärokurs, avlagt en yr
kesinriktad grundexamen eller någon annan 
examen som bestäms genom förordning eller 
genomgått studier för dessa. Som studerande 
kan också antas den som inte har genomgått 
den grundutbildning eller avlagt den examen 
som krävs men som av utbildningsanordna
ren annars anses ha tillräckliga förutsättning
ar att klara av studierna. 

Som studerande kan inte antas en person 
vars sjukdom eller handikapp utgör ett upp
enbart hinder för att delta i utbildningen. 
Den som ansöker om att bli antagen såsom 
studerande skall ge utbildningsanordnaren de 
uppgifter om sitt hälsotillstånd som behövs 
för beslut om antagning. 

Utbildningsanordnaren beslutar om övriga 
grunder för antagningen av studerande lik-
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som även om eventuella inträdes- eller 
lämplighetsprov. Enhetliga antagningsgrun
der skall tillämpas på samtliga sökande. 

En studerande kan antas för att avlägga en 
yrkesinriktad examen eller en del av denna 
som privatstuderande. 

Vederbörande ministerium kan besluta när
mare om grunderna för antagning av stude
rande. 

27 § 

Rätt till en trygg studiemiljö 

En studerande har rätt till en trygg studie
miljö. 

28 § 

Rätt till underoisning 

En studerande har rätt att få undervisning 
enligt läroplanen samt studiehandledning. 

29 § 

Tillgodoräknande av studier 

En studerande har rätt att räkna sig till go
do i andra sammanhang slutförda studier om 
dessa till sina mål och sitt centrala innehåll 
motsvarar läroplanen. 

Beslut om tillgodoräknande av studier som 
slutförs i ett annat sammanhang skall på be
gäran fattas innan nämnda studier inleds. 

30 § 

studietid 

En studerande skall slutföra sina studier 
inom en tid som med högst ett år får över
skrida den tid som studierna avses omfatta, 
om inte studeranden av grundad anledning 
beviljas förlängning. 

En studerande som inte har slutfört sina 
studier inom den tid som nämns i l mom. 
anses ha avgått. En studerande som utan att 
anmäla giltigt skäl uteblir från undervisning
en anses även ha avgått, om det är uppen
bart att han inte har för avsikt att fortsätta 
studierna. 

370160 

31 § 

Förlust av studierätten 

En studerande kan förlora sin studierätt 
om studierna kräver särskilda konstnärliga 
anlag och det är uppenbart att studeranden 
inte har förutsättningar att slutföra studierna 
på behörigt sätt. 

Om det förfarande som skall iakttas vid 
beslut om förlust av studierätten bestäms 
genom förordning. 

32 § 

Tystnadsplikt för studerande 

Angående en studerandes skyldighet att 
hemlighålla vad han får veta vid utbildning 
som ordnats i anslutning till praktiska ar
betsuppgifter på arbetsplatsen gäller vad som 
särskilt bestäms om tystnadsplikt för arbets
tagare och tjänsteinnehavare i motsvarande 
uppgifter. 

33 § 

studerandens skyldigheter 

En studerande skall delta i undervisningen 
ifall han inte har beviljats befrielse från den. 

En studerande skall utföra sina uppgifter 
samvetsgrant och uppträda korrekt. 

34 § 

Disciplin 

En studerande som bryter mot ordningen, 
gör sig skyldig till fusk i studierna eller an
nars uppför sig olämpligt kan tillrättavisas 
genom disciplinärt straff. Disciplinära straff 
är skriftlig varning och avstängning av stu
deranden för högst ett år. 

Om en studerande är föremål för rannsa
kan med anledning av brott, kan han för den 
tid som rannsakan pågår avstängas från stu
dierna om detta är motiverat med hänsyn till 
det brott som han misstänks ha gjort sig 
skyldig till eller omständigheter som har 
samband med detta. 

Om förfarandet i de ärenden som avses i l 
och 2 mom. bestäms genom förordning. 
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35 § 

Hörande av studerandena 

Utbildningsanordnaren skall ge de stude
rande möjlighet att delta i utvecklandet av 
utbildningen samt höra dem innan beslut 
fattas i ärenden som gäller undervisningen 
eller som annars väsentligt inverkar på de 
studerandes ställning. 

36 § 

studiesociala fönnåner 

Inom den grundläggande yrkesutbildning
en är undervisningen avgiftsfri för studeran
dena. A v gifter kan dock tas ut av sådana 
studerande som avses i 26 § 4 mom. Veder
börande ministerium kan av särskilda skäl 
ge tillstånd att ta ut avgifter av studerandena 
även i andra fall. 

Heltidsstuderande har rätt till en avgiftsfri 
måltid de arbetsdagar då läroplanen kräver 
att studeranden är närvarande på en utbild
ningsplats som utbildningsanordnaren anvi
sar. Genom förordning bestäms när studierna 
är heltidsstudier. Vid utbildning som enligt 
den utbildningsuppgift som avses i 9 § 
2 mom. meddelas vid internatskola eller på 
något annat sätt som bestäms genom förord
ning, har studeranden utöver vad som be
stäms ovan dessutom dagligen rätt till andra 
avgiftsfria måltider. 

Det är avgiftsfritt för studeranden att bo i 
studiebostäder som utbildningsanordnaren 
anvisar. 

Om stöd som beviljas studeranden för re
sor samt om studiestöd bestäms särskilt. 

37 § 

Extrafönnåner i specialunde1Visningen 

studerande som får specialundervisning 
har rätt att få sådana biträdestjänster, övriga 
elevvårdstjänster samt särskilda hjälpmedel 
vilka är en förutsättning för att de skall kun
na delta i undervisningen. Om andra tjänster 
och stödåtgärder som ordnas för handikap
pade bestäms särskilt. 

Utöver vad som bestäms i 36 § kan en 
studerande inom sådan specialundervisning 
som avses i 19 § 2 mom. avgiftsfritt ges lä
roböcker och annat skolmaterial, behövliga 
resor varje vecka mellan inkvarteringsstället 

och hemmet, helpension i elevhem eller på 
annat inkvarteringsställe samt personlig ar
betsutrustning. 

38 § 

studiesociala fönnåner i 
läroavtalsutbildningen 

Utöver vad som bestäms i 36 § l mom. 
har en studerande i läroavtalsutbildning un
der den tid som han deltar i teoretisk under
visning rätt att få dagpenning, familjebidrag 
samt ersättning för rese- och inkvarterings
kostnader enligt vad vederbörande minis
terium beslutar. Om studeranden lyfter lön 
för samma tid eller har rätt till andra lag
stadgade förmåner än de som bestäms i den
na lag, har han dock med avvikelse från det 
ovannämnda endast rätt till ersättning för re
se- och inkvarteringskostnader. 

6 kap. 

Särskilda bestämmelser 

39 § 

Personal 

Varje läroanstalt där det ordnas utbildning 
enligt denna lag skall ha en rektor som sva
rar för verksamheten. 

En utbildningsanordnare skall med beak
tande av den form i vilken utbildningen ord
nas ha ett tillräckligt antal lärartjänster eller 
lärare i arbetsavtalsförhållande. Utbild
ningsanordnaren kan dessutom ha timlärare 
samt annan personal. 

Om behörighetsvillkoren för rektor och 
lärare bestäms genom förordning. Vederbör
ande ministerium kan av särskilda skäl be
vilja dispens från dessa villkor. Ett universi
tet kan i ett enskilt fall förklara en person 
behörig att ge yrkesutbildning på något 
konstområde enligt vad som bestäms genom 
förordning. 

40 § 

Elevkår 

Varje läroanstalt där det ordnas utbildning 
enligt denna lag har en elevkår som består 
av de studerande. 

Elevkåren skall främja samarbetet mellan 
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de studerande samt skolarbetet. Elevkåren 
för studerandes talan i ärenden som avses i 
35 §. 

41 § 

Tystnadsplikt 

Ledamöterna i de organ som svarar för 
anorduandet av utbildning, personer som av
ses i 39 § och personer som deltar i under
visningspraktik får inte olovligen för utom
stående röja vad de vid skötseln av uppgifter 
som gäller utbildningen har fått veta om de 
studerandes, personalens eller familjemed
lemmars personliga förhållanden och ekono
miska ställning. 

Utan hinder av l mom. eller vad som sär
skilt bestäms om tystnadsplikt får de perso
ner som avses i l mom. samt de personer 
som svarar för skolhälsovården och den öv
riga elevvården ge varandra samt myndig
heter som svarar för utbildningen sådana 
uppgifter som är nödvändiga för att studier
na skall kunna ordnas på ett ändamålsenligt 
sätt. 

42 § 

Rätt att få uppgifter 

En utbildningsanordnare har vid skötseln 
av sina uppgifter rätt att av statliga och 
kommunala myndigheter få sådana statistik
uppgifter och övriga motsvarande uppgifter 
som förutsätts för planering och ordnande av 
utbildningen. 

Utbildningsanordnaren skall på begäran ge 
de statliga undervisningsförvaltningsmyndig
heterna de uppgifter som de bestämmer och 
som krävs för utvärdering, utveckling, statis
tikföring och uppföljning av utbildningen. 

43 § 

Ändringssökande 

Ändring i ett beslut av en utbildnings
anordnare enligt denna lag som gäller av
stängning av en studerande för viss tid, av
hållande från studier för den tid som brotts
rannsakan pågår eller förmån och rättighet 
enligt 36-38 § söks genom besvär hos 
länsrätten så som bestäms i förvaltningspro
cesslagen (586/1996). 

Ändring i ett beslut söks genom besvär 
hos länsstyrelsen såsom bestäms i förvalt
ningsprocesslagen om beslutet gäller 

l) antagning av studerande, 
2) särskilda undervisningsarrangemang 

enligt 20 §, 
3) tillgodoräknande av studier enligt 29 §, 
4) den studietid som bestäms i 30 § eller 

när en studerande skall anses ha avgått, samt 
~) förlust av studierätten enligt 31 §. 
Andring i ett beslut som länsstyrelsen har 

fattat med anledning av besvär som gäller 
antagning av studerande söks hos länsrätten 
så som bestäms i förvaltningsprocesslagen. 

Besvär över ett beslut som gäller avstäng
ning av en studerande för viss tid, avhållan
de från studier för den tid som brottsrannsa
kan pågår eller ett ärende som avses i 2 och 
3 mom. skall anföras inom 14 dagar från att 
studeranden eller hans vårdnadshavare fick 
del av beslutet. Besvär enligt detta moment 
sk~ll behandlas i brådskande ordning. 

Andring i andra beslut än de som bestäms 
i denna paragraf, vilka har fattats enligt den
na lag eller en förordning som utfärdats med 
stöd av den och vilka gäller en namngiven 
~tuderande får inte sökas genom besvär. 
Andring genom besvär får inte heller sökas i 
länsrättens och länsstyrelsens beslut med 
anledning av besvär som avses i 3 och 4 
m om. 

Om yrkande av rättelse i bedömningen av 
en studerandes stu,~ieprestationer bestäms 
genom förordning. Andring i ett beslut med 
anledning av rättelseyrkande får inte sökas 
genom besvär. 

44 § 

Skydd av examensbenämning 

Benämningar på yrkesinriktade grundexa
mina och examina på institutnivå som av
lagts inom den grundläggande yrkesutbild
ningen får endast användas om examina som 
har avlagts enligt denna lag. 

45 § 

Finansiering 

För utbildning enligt denna lag beviljas 
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finansiering för anläggningsprojekt och 
driftskostnader så som bestäms i lagen om 
finansiering av undervisnings- och kultur
verksamhet ( l ). 

V ederbörande ministerium kan utfärda 
föreskrifter om de ersättningar som utbild
ningsanordnarna betalar till arbetsgivarna för 
utbildning som ordnas på en arbetsplats i 
samband med de praktiska arbetsuppgifterna. 

Sådana tipsvinstmedel som avses i lotteri
lagen (491/1965) kan användas för finansie
ringen av utbildning i idrott som ordnats en
ligt denna lag. 

46 § 

A v gifter som tas ut av de studerande 

Om grunderna för avgifter som tas ut av 
de studerande med stöd av denna lag be
stämmer vederbörande ministerium i till
ämpliga delar enligt vad som bestäms om 
offentligrättsliga prestationer i lagen om 
grunderna för avgifter till staten (150/1992). 

Om en i denna lag avsedd avgift som skall 
tas ut av en studerande inte är betald på för
fallodagen, får årlig dröjsmålsränta enligt 
räntetagen ( 633/1982) uppbäras från förfallo
dagen. 

Avgiften får indrivas utan dom eller beslut 
så som bestäms i lagen om indrivning av 
skatter och avgifter i utsökningsväg 
(367/1961). 

47 § 

Utbildning som ordnas som avgiftsbelagd 
service 

I fråga om utbildning som enligt utbild
ningsuppgiften i 9 § 2 mom. ordnas såsom 
avgiftsbelagd service skall, utan hinder av 
25 §, 26 § 2 och 3 mom., 30 § samt 36 § 
2-4 mom. gälla vad som särskilt avtalas i 
avtalet om anskaffning av denna utbildning. 

48 § 

N ärmare bestämmelser 

Närmare bestämmelser om verkställigheten 
av denna lag utfärdas genom förordning. 

7 kap. 

Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser 

49 § 

lkrqftträdande 

Denna lag träder i kraft den l augusti 
1998. 

Genom denna lag upphävs följande lagar 
jämte ändringar: 

l) lagen den 10 april 1987 om yrkeslä
roanstalter ( 487 /1987), 

2) lagen den 3 juni 1983 om studiesociala 
förmåner för yrkesläroanstalternas elever 
(498/1983), samt 

3) lagen den 30 december 1992 om lä
ro~vtalsutbildning ( 1605/1992). 

Atgärder som verkställigheten av lagen 
förutsätter får vidtas innan den träder i kraft. 

50§ 

Tillämpning av föreskrifter och beslut som 
meddelats med stöd av de upphävda 

bestämmelserna 

Grunder för läroplanen som har fastställts 
med stöd av de lagar som nämns i 49 § 2 
mom. samt föreskrifter om utbildningens 
struktur och examina gäller tills beslut har 
fattats enligt denna lag. 

Läroplaner som har godkänts med stöd av 
de lagar som nämns i 49 § 2 mom. kan iakt
tas i utbildningen tills utbildningsanordnaren 
godkänner en läroplan enligt denna lag. 

Organ som har tillsatts med stöd av de 
lagar som nämns i 49 § 2 mom. fortsätter 
till utgången av mandatperioden, om inte 
utbildningsanordnaren beslutar något annat. 

51 § 

Övergångsbestämmelse som gäller tillstånd 
att ordna utbildning 

Huvudmän för läroanstalter som när denna 
lag träder i kraft är verksamma med stöd av 
de lagar som nämns i 49 § 2 mom. fortsätter 
såsom utbildningsanordnare enligt denna lag. 

Tillstånd att upprätthålla en läroanstalt 
som har beviljats med stöd av de lagar som 
nämns i 49 § 2 mom. ändras när denna lag 
träder i kraft till sådana tillstånd att ordna 
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utbildning som avses i 9 §. En utbildnings
anordnare som när denna lag träder i kraft 
driver en specialyrkesläroanstalt, har en så
dan särskild utbildningsuppgift som avses i 
19 § 2 mom., om inte vederbörande minis
terium beslutar något annat. 

Ministeriet beslutar vid behov om ändring 
av de bestämmelser som ingår i tillstånden 
att upprätthålla en läroanstalt så att de över
ensstämmer med denna lag. 

52§ 

Övergångsbestämmelse som gäller 
studiesociala fönnåner 

En studerande som har inlett sina studier 
innan denna lag träder i kraft har rätt till 
åtminstone de studiesociala förmåner som 
gäller vid ikraftträdandet. 

53§ 

Övergångsbestämmelse som gäller 
personalen 

När denna lag träder i kraft fortsätter 
tjänsteinnehavare och befattningshavare, ar
betstagare samt timlärare i läroanstalter som 
är verksamma med stöd av lagarna i 49 § 
2 mom. och personer som arbetar i lä
roavtalsutbildningens förvaltningsuppgifter i 
sina tidigare uppgifter. 

54§ 

Övergångsbestämmelse som gäller 
läroavtalsutbildningen 

Läroavtalsutbildning som har inletts innan 
denna lag träder i kraft slutförs enligt de 
bestämmelser om läroavtalsutbildning som 
gäller vid ikraftträdandet. 
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4. 

Lag 
om yrliesinriktad vuxenutbildning 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 

l kap. 

Tillämpningsområde och syfte 

l § 

Definition och förhållandet till andra 
fölfattningar 

Med yrkesinriktad vuxenutbildning avses i 
denna lag yrkesinriktade grundexamina, yr
kesexamina och specialyrkesexamina som 
avläggs genom fristående examina oberoen
de av hur yrkesskickligheten har förvärvats, 
liksom även utbildning som förbereder för 
dessa examina samt annan yrkesinriktad 
tilläggsutbildning än sådan som förbereder 
för fristående examina. 

I fråga om grundläggande yrkesutbildning 
för vuxna gäller vad som bestäms i lagen 
om yrkesutbildning ( l ). 

Om utbildning som ordnas som arbets
kraftspolitisk vuxenutbildning gäller vad 
som bestäms i lagen om arbetskraftspolitisk 
vuxenutbildning (763/1990). 

I fråga om studier som bedrivs vid yr
keshögskolor och universitet gäller vad som 
bestäms i lagen om yrkeshögskolestudier 
(255/1995) och i universitetslagen 
( /1997). 

2 § 

Syfte 

Lagens syfte är att upprätthålla och höja 
den vuxna befolkningens yrkeskunnande, ge 
de studerande färdigheter för att utöva ett 
självständigt yrke, utveckla arbetslivet och 
främja sysselsättningen samt stödja livslångt 
lärande. 

Syftet med lagen är dessutom att främja 
avläggande av examina eller delar av dem. 

Sådan yrkesinriktad vuxenutbildning som 
avses i l § l mom. kan ordnas som frivillig 

utbildning, personalutbildning eller arbets
kraftspolitisk vuxenutbildning. 

3 § 

Kontakter med arbetslivet 

I examina och utbildning skall särskilt ar
betslivets behov beaktas. De fristående ex
amina skall planeras och ordnas i samarbete 
med näringslivet och arbetslivet i övrigt. 

2 kap. 

Ordnande av utbildning och examina 

4 § 

Utbildningsanordnare 

Vederbörande ministerium kan bevilja en 
kommun, samkommun, en privat samman
slutning eller stiftelse tillstånd att ordna ut
bildning som förbereder för yrkesexamen 
eller specialyrkesexamen samt yrkesinriktad 
tilläggsutbildning. Om beviljande av tillstånd 
att ordna utbildning som förbereder för en 
yrkesinriktad grundexamen som avläggs så
som fristående examen bestäms i 9 § lagen 
om yrkesutbildning. 

Utbildning enligt denna lag kan, enligt vad 
vederbörande ministerium beslutar, ordnas 
också i statliga läroanstalter. 

Utbildning enligt denna lag ordnas i yr
kesutbildningscentrer för vuxna och andra 
läroanstalter samt i form av läroavtalsutbild
ning. Utbildning kan ordnas också i en sär
skild yrkesläroanstalt som ordnar sådan yr
kesinriktad tilläggsutbildning som huvudsak
ligen behövs för att utbildningsanordnaren 
eller dennas medlemssammanslutning skall 
kunna bedriva verksamhet. 
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5 § 

Tillstånd att ordna utbildning 

En förutsättning för att ett sådant tillstånd 
som avses i 4 § skall beviljas är att utbild
ning behövs och att sökanden har yrkeskom
petens och ekonomiska förutsättningar att 
ordna utbildningen på ett ändamålsenligt 
sätt. Utbildning får inte ordnas i syfte att 
uppnå ekonomisk vinst. 

I tillståndet anges undervisningsspråket 
samt andra behövliga frågor som gäller ord
nandet av utbildningen. 

Vederbörande ministerium kan återkalla ett 
tillstånd att ordna utbildning om utbildning
en inte längre uppfyller de krav som be
stäms i l mom. för beviljande av tillstånd 
eller om utbildningen annars ordnas i strid 
med denna lag eller bestämmelser eller före
skrifter som har utfärdats med stöd av lagen. 

Beslut om att ordna utbildning och att läg
ga ned verksamheten i en statlig läroanstalt 
fattas av ministeriet med iakttagande i till
lämpliga delar av vad som bestäms i 1-3 
m om. 

6 § 

Dimensionering av läroavtalsutbildningen 

Vederbörande ministerium beslutar årligen 
inom ramen för den totala mängd som fast
ställs i statsbudgeten maximiantalet läroavtal 
för yrkesinriktad tilläggsutbildning regionvis 
och med beaktande av bägge språkgrupper
na. 

Utbildningsanordnaren skall bereda den 
som deltar i yrkesinriktad tilläggsutbildning 
i form av läroavtalsutbildning möjlighet att 
som en del av utbildningen delta i fristående 
examina. 

7 § 

Examenskommissioner 

Examenskommissioner bär ansvaret för att 
ordna och övervaka de fristående examina. 
Examenskommissionerna skall företräda åt
minstone arbetsgivare, arbetstagare, lärare 
och, då självständig yrkesutövning i bran
schen är av betydande omfång, självständiga 
yrkesutövare. 

Examenskommissionerna avtalar med ut
bildningsanordnarna samt vid behov med 

andra sammanslutningar och stiftelser om 
ordnande av examina. Examensbetygen ut
färdas av examenskommissionerna. 

Utbildningsstyrelsen bestämmer branscher 
och verksamhetsområden för de olika exa
menskommissionerna. Om examenskommis
sionernas uppgifter, sammansättning och 
tillsättning, avtalen om ordnande av examina 
samt examensbetygen bestäms närmare ge
nom förordning. 

Examenskommissionernas kostnader täcks 
huvudsakligen med avgifter av dem som 
deltar i examen. Om avgifter som exa
menskommisioner tar ut gäller vad som be
stäms om offentligrättsliga prestationer i la
gen om grunderna för avgifter till staten 
(15011992). 

3 kap. 

U odervisning 

8 § 

Utbildning som förbereder för fristående 
examen 

Utbildningsanordnaren beslutar enligt de 
grunder för examen som avses i 13 § om 
ordnande av förberedande utbildning för en 
fristående examen samt om innehållet i så
dan utbildning. 

Den som deltar i utbildning enligt l mom. 
skall som en del av utbildningen beredas 
möjlighet att avlägga en fristående examen. 

9 § 

Yrkesinriktad tilläggsutbildning 

Om innehållet i, omfattningen av och ord
nandet av annan yrkesinriktad tilläggsutbild
ning än sådan som avses i 8 § beslutar ut
bildningsanordnaren. V ederbörande minis
terium kan utfärda föreskrifter om utbild
ningen. 

10 § 

Hänvisningsbestämmelse om undervisningen 

På utbildning enligt denna lag tillämpas 
dessutom följande bestämmelser om under
visningen i lagen om yrkesutbildning ( l ): 

l) bestämmelserna i 11 § om undervis-



168 RP 86/1997 rd 

ningsspråk, 
2) bestämmelserna i 16 § om läroavtalsut

bildning, 
3) bestämmelserna i 17 § om tillämpning 

av lagstiftningen om arbetstagare på läroav
talsutbildningen, 

4) bestämmelserna i 18 § om studerandens 
skydd i arbetet, samt 

5) bestämmelserna i 21 § om undervis
ningens offentlighet. 

11§ 

Hänvisningsbestämmelse om studerandens 
rättigheter och skyldigheter 

På utbildning enligt denna lag tillämpas 
dessutom följande bestämmelser om stude
randens rättigheter och skyldigheter i lagen 
om yrkesutbildning: 

l) bestämmelserna i 25 § l mom. om rät
ten att fritt söka sig till yrkesutbildning, 

2) bestämmelserna i 26 § 3 och 5 mom. 
om grunderna för antagning av studerande, 

3) bestämmelserna i 27 § om rätt till en 
trygg studiemiljö, 

4) bestämmelserna i 28 § om rätt till un
dervisning, 

5) bestämmelserna i 29 § om tillgodo
räknande av studier, i tillämpliga delar, 

6) bestämmelserna i 32 § om tystnadsplikt 
för studerande, 

7) bestämmelserna i 33 § om studerandens 
sky l digheter, 

8) bestämmelserna i 34 om disciplin, 
9) bestämmelserna i 35 § om hörande av 

studerandena, samt 
lO) bestämmelserna i 38 § om studiesocia

la förmåner i läroavtalsutbildningen. 

4 kap. 

Examina som kan avläggas oberoende av 
hur yrkesskickligheten förvärvats 

12 § 

Fristående examina 

Yrkesinriktade grundexamina, yrkesexami
na och specialyrkesexamina kan oberoende 
av hur yrkesskickligheten förvärvats avläg
gas genom fristående examina. 

I en yrkesinriktad grundexamen skall ex-

aminanden visa att han uppnått de kunskaper 
och färdigheter som yrkesskickligheten för
utsätter. I en yrkesexamen skall examinan
den visa att han besitter sådan yrkesskicklig
het som förutsätts av en yrkesman på om
rådet. I en specialyrkesexamen skall exami
nanden visa att han behärskar de mest krä
vande arbetsuppgifterna på området. 

Benämningarna på yrkesexamina och spe
cialyrkesexamina får användas endast om 
examina som har avlagts enligt denna lag. 
Examensbenämningar på yrkesinriktade 
grundexamina får användas också om yr
kesinriktade grundexamina som avläggs ge
nom fristående examina. 

13 § 

Beslut om examina och grundernaför dem 

Vederbörande ministerium beslutar vilka 
examina som kan avläggas genom fristående 
examina. 

Om grunderna för examina som avses i 
detta kapitel beslutar utbildningsstyrelsen en
ligt vad som bestäms genom förordning. 

5 kap. 

Särskilda bestämmelser 

14 § 

Se1Vice- och utvecklingsverksamhet 

Till den yrkesinriktade tilläggsutbildningen 
kan vid behov anslutas service- och utveck
Ungsverksamhet på området. 

15 § 

Utvärdering av utbildningen 

Syftet med utvärderingen av utbildningen 
är att stödja en utveckling av utbildningen 
och förbättra förutsättningarna för inlärning. 

Den som ordnar utbildningen skall också 
utvärdera den och bedöma vilken verkan 
utbildningen har samt delta i extern utvär
dering av verksamheten. 

I enlighet med de grunder som vederbör
ande ministerium beslutat om sörjer utbild
ningsstyrelsen för utvecklingen av utvär
deringen och för verkställandet av extern 
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utvärdering. Ministeriet kan också ge någon 
annan än utbildningsstyrelsen i uppdrag att 
utföra enstaka utvärderingar. 

De viktigaste resultaten av utvärderingen 
skall offentliggöras. 

16 § 

Tillämpning av vissa bestämmelser i lagen 
om yrkesutbildning 

På utbildning och examina enligt denna 
lag tillämpas dessutom följande bestämmel
ser i lagen om yrkesutbildning: 

l) bestämmelserna i l O § om samarbete 
och anskaffning av utbildning, 

2) bestämmelserna i 24 § om bedömning 
av de studerande, 

3) bestämmelserna i 39 § om personal, 
4) bestämmelserna i 41 §om tystnadsplikt, 
5) bestämmelserna i 42 § om rätt att få 

uppgifter, 
6) bestämmelserna i 43 § om ändrings

sökande, 
7) bestämmelserna i 46 § om avgifter som 

tas ut av de studerande, samt 
8) bestämmelserna i 47 § om utbildning 

som ordnas som avgiftsbelagd service. 

17 § 

A v gifter 

I utbildning som förbereder för yrkesexa
men och specialyrkesexamen samt i annan 
tilläggsutbildning kan skäliga avgifter tas ut 
av de studerande. 

Om avgifter som uppbärs av de studerande 
i utbildning som förbereder för yrkesinriktad 
grundexamen som avläggs genom en fristå
ende examen gäller vad som bestäms i 36 § 
l mom. lagen om yrkesutbildning. 

18 § 

Finansiering 

I fråga om finansieringen av driftskost
naderna för utbildning enligt denna lag gäl
ler vad som bestäms i lagen om finansiering 
av undervisnings- och kulturverksamhet 
( l ) och lagen om finansiering av yr
kesinriktad tilläggsutbildning (1138/1996). 

I fråga om finansieringen av anläggnings
projekt i utbildning enligt denna lag gäller 
vad som bestäms i lagen om finansiering av 

370160 

undervisnings- och kulturverksamhet om 
statsunderstöd för anläggningsprojekt 

19 § 

Närmare bestämmelser 

Närmare bestämmelser om verkställigheten 
av denna lag utfärdas vid behov genom för
ordning. 

6 kap. 

Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser 

20 § 

lkrciftträdande 

Denna lag träder i kraft den l augusti 
1998. 

Genom denna lag upphävs: 
l) lagen den 31 augusti 1990 om yrkesut

bildningscentrer för vuxna och riks
omfattande särskilda yrkesläroanstalter 
(76011990) jämte ändringar, samt 

2) lagen den 29 april 1994 om yrkesexa
rnipa (306/1994). 

Atgärder som verkställigheten av lagen 
förutsätter får vidtas innan den träder i kraft. 

21 § 

Tillämpning av föreskrifter och beslut som 
meddelats med stöd av de upphävda lagarna 

Föreskrifter och avtal om examina som 
givits med stöd av de lagar som nämns i 
20 § 2 mom. gäller tills beslut och avtal om 
dem har fattas enligt denna lag. 

Organ som har tillsatts med stöd av de 
lagar som nämns i 20 § 2 mom. fortsätter 
till utgången av mandatperioden, om inte 
utbildningsanordnaren beslutar något annat. 

22 § 

Övergångsbestämmelse som gäller tillstånd 
att ordna utbildning 

Huvudmän för läroanstalter som när denna 
lag träder i kraft är verksamma med stöd av 
de lagar som nämns i 20 § 2 mom. fortsätter 
såsom utbildningsanordnare enligt denna lag. 

Tillstånd att upprätthålla en läroanstalt 
som har beviljats med stöd av de lagar som 
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nämns i 20 § 2 mom. ändras när denna lag 
träder i kraft till tillstånd att ordna utbild
ning. Vederbörande ministerium beslutar vid 
behov om ändring av de bestämmelser som 
ingår i tillstånden så att de överensstämmer 
med denna lag. 

23 § 

Övergångsbestämmelse som gäller 
personalen 

När denna lag träder i kraft fortsätter 
tjänsteinnehavare och befattningshavare, ar-

betstagare samt timlärare i läroanstalter 
som är verksamma med stöd av de lagar 
som nämns i 20 § 2 mom. och personer som 
arbetar i läroavtalsutbildningens förvalt
ningsuppgifter i sina tidigare uppgifter. 

24 § 

Övergångsbestämmelse som gäller 
läroavtalsutbildningen 

Läroavtalsutbildning som har inletts innan 
denna lag träder i kraft slutförs enligt de 
bestämmelser om läroavtalsutbildning som 
gäller vid ikraftträdandet. 



RP 8611997 rd 171 

5. 

Lag 
om fritt bildningsrubete 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 

l kap. 

Allmänna bestämmelser 

l § 

Syftet med det fria bildningsarbetet 

Det fria bildningsarbetet syftar till att ut
gående från principen om livslångt lärande 
stöda en mångsidig utveckling av individers 
personlighet och förmåga att fungera i sam
fund samt främja demokrati, jämlikhet och 
pluralism i det finska samhället. 

2 § 

Verksamhet som lagen omfattar 

Läroanstalter för fritt bildningsarbete är 
medborgarinstitut, folkhögskolor, studiecen
traler, idrottsutbildningscentrer och som
maruniversitet 

Medborgarinstitut är läroanstalter som 
grundar sig på lokala och regionala bild
ningsbehov. De erbjuder möjligheter till lä
rande enligt eget val och till utveckling av 
medborgarfärdigheter. 

Folkhögskolor är internat vars syfte är att 
främja medborgarnas frivilliga studier så att 
varje folkhögskola samtidigt kan betona sina 
värderingar, sin ideella grund och sina peda
gogiska mål. 

studiecentraler är vuxenläroanstalter på 
riksnivå för bildningsarbete. De ordnar stu
dier självständigt eller i samarbete med med
borgar- och kulturorganisationer. 

Idrottsutbildningscentrer är internat på 
riksnivå eller regionala läroanstalter vars 
uppgift är att ge undervisning i gymnastik 
och idrott, ordna träningsverksamhet och ge 

undervisning som kompletterar dessa. 
Sommaruniversiteten är läroanstalter inom 

det regionala utbildningsutbudet vilka hu
vudsakligen ordnar öppen universitetsunder
visning samt annan utbildning. 

3 § 

Övriga uppgifter 

Läroanstalterna inom det fria bildningsar
betet kan också ordna utvecklings- och ser
viceverksamhet som stöder utbildningen el
ler på ett nära sätt ansluter sig till den. 

Om grundläggande utbildning, gymna
sieutbildning och yrkesutbildning som läro
anstalterna inom det fria bildningsarbetet 
ordnar bestäms i lagen om grundläggande 
utbildning ( l ), gymnasielagen ( l ), la
gen om yrkesutbildning ( l ) och lagen om 
yrkesinriktad vuxenutbildning ( l ). 

4 § 

Tillstånd att driva läroanstalt 

Vederbörande ministerium kan bevilja en 
kommun, samkommun, privat sammanslut
ning eller stiftelse rätt att driva en läroanstalt 
som avses i denna lag. 

En förutsättning för att tillstånd skall be
viljas är att ett bildningsbehov föreligger och 
att sökanden har yrkeskompetens och ekono
miska förutsättningar att driva läroanstalten 
och ordna utbildningen. Läroanstalter får 
inte grundas i syfte att uppnå ekonomisk 
vinst. 

Ett tillstånd enligt l mom. skall innehålla 
uppgifter om huvudmannen och läroanstal
ten. I tillståndet skall dessutom anges läro
anstaltens syfte och utbildningsuppgift, un-
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dervisningsspråket samt andra behövliga 
villkor som gäller ordnandet av utbildning
en. Om ändringar i tillståndet samt om sam
manslagning av andra än kommunala läroan
stalter inom det fria bildningsarbetet beslutar 
ministeriet. 

En kommun eller samkommun kan slå 
samman en läroanstalt som avses i 2 § med 
en annan läroanstalt som kommunen eller 
samkommunen är huvudman för. 

Ministeriet kan efter att ha hört huvud
mannen återkalla tillståndet, om bestående 
förändringar i bildningsbehovet eller andra 
vägande skäl som hänger samman med ord
naodet av utbildningen kräver det eller om 
utbildningen ordnas i strid med denna lag 
eller bestämmelser som utfärdats med stöd 
av den. 

Om förvaltningen av en privat läroanstalt 
gäller vad som bestäms i lagen om förvalt
ning av utbildning som ordnas av staten och 
privata ( l ), om inte något annat bestäms 
i denna lag. 

2 kap. 

Personal 

5 § 

Personal 

En läroanstalt och en sammanslagen lä
roanstalt inom det fria bildningsarbetet skall 
ha en rektor som svarar för verksamheten. 

En läroanstalt skall med beaktande av den 
form i vilken utbildningen ordnas ha ett till
räckligt antal lärartjänster eller lärare i ar
betsavtalsförhållande. Läroanstalten kan 
dessutom ha timlärare och annan personal. 

Om behörighetsvillkoren för rektor och 
lärare stadgas genom förordning. Vederbör
ande ministerium kan av särskilda skäl be
vilja dispens från dessa villkor. 

3 kap. 

U odervisning 

6 § 

Ordnande av underoisning 

Läroanstalten skall göra upp en verksam
hetsplan för ordnandet av undervisningen. 

Om minimilängden för utbildning i folk-

högskolor och idrottsutbildningscentrer be
stäms genom förordning. 

7 § 

Utvärdering 

Syftet med utvärderingen är att stödja en 
utveckling av det fria bildningsarbetet och 
förbättra förutsättningarna för inlärning. 

Läroanstalten skall utvärdera den utbild
ning den ordnar och bedöma vilken verkan 
utbildningen har samt delta i extern utvär
dering av verksamheten. 

I enlighet med de grunder som vederbör
ande ministerium beslutat om sörjer utbild
ningsstyrelsen för utvecklingen av utvär
deringen och för verkställaodet av extern 
utvärdering. Ministeriet kan också ge någon 
annan än utbildningsstyrelsen i uppdrag att 
utföra enstaka utvärderingar. 

De viktigaste resultaten av utvärderingen 
skall offentliggöras. 

4 kap. 

statsandel för driftskostnader 

8 § 

K alky le rad statsandelsgrund 

Den årliga statsandelsgrunden till läroan
stalter inom det fria bildningsarbetet beräk
nas 

l) i en folkhögskola genom att det för 
folkhögskolan fastställda antalet studerande
veckor multipliceras med det per studerande
vecka bestämda priset per enhet, 

2) i ett riksomfattande idrottsutbildnings
center genom att det för idrottsutbildnings
centret fastställda antalet studerandedygn 
multipliceras med det per studerandedygn 
bestämda priset per enhet, 

3) i ett regionalt idrottsutbildningscenter 
genom att det för idrottsutbildningscentret 
fastställda antalet studerandedagar multipli
ceras med det per studerandedag bestämda 
priset per enhet, 

4) i en studiecentral, ett medborgarinstitut 
och ett sommaruniversitet genom att det för 
studiecentralen, medborgarinstitutet och 
sommaruniversitetet fastställda antalet under
visningstimmar multipliceras med de per un
dervisningstimme bestämda priserna per en
het för respektive läroanstaltsform. 
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I en sammanslagen läroanstalt fås den kal
kylerade statsandelsgrunden genom samman
räkning av de statsandelsgrunder som beräk
nats enligt l mom. för olika läroanstaltsfor
meL 

9 § 

statsandelens belopp 

Huvudmän för folkhögskolor, medbor
garinstitut och sommaruniversitet beviljas 
statsandel till 57 procent samt huvudmän för 
studiecentraler och idrottsutbildningscentrer 
till 65 procent av det belopp som beräknats 
enligt 8 §. 

I en sammanslagen läroanstalt bestäms 
statsandelsprocenten särskilt för respektive 
läroanstaltsform. 

För studiecirklar som uppfyller i förord
ning föreskrivna villkor beviljas en studie
central statsandel till ett belopp som fås när 
det för studiecentralen fastställda antalet stu
diecirkeltimmar multipliceras med det av 
vederbörande ministerium årligen bestämda 
priset per studiecirkeltimme. 

10 § 

Fastställande av antalet prestationer som 
skall användas vid beräkning av 

statsandelen 

Vederbörande ministerium fastställer årli
gen det antal studerandeveckor, studerande
dygn, studerandedagar, undervisningstimmar 
och studiecirkeltimmar som läggs till grund 
för beräkningen av statsandelen. I fråga om 
en sammanslagen läroanstalt fastställs antalet 
prestationer särskilt för respektive läroan
staltsform. 

Om beräkning av antalet prestationer be
stäms i övrigt genom förordning. 

11 § 

Pris per enhet 

Vederbörande ministerium bestämmer pri
serna per enhet per studerandevecka, stude
randedygn, studerandedag, undervisningstim
me och studiecirkeltimme för det följande 
året. 

Priset per enhet för en studerandevecka 
vid folkhögskolorna beräknas varannat år så 
att de driftskostnader som verksamheten vid 

folkhögskolorna givit upphov till kalender
året före bestämmandet av priset per enhet 
divideras med antalet studerandeveckor i 
folkhögskolorna under samma kalenderår. 
Priset per enhet höjs i utbildning avsedd för 
handikappade enligt vad som närmare be
stäms genom förordning. 

Priset per enhet för ett studerandedygn vid 
de riksomfattande idrottsutbildningscentrerna 
beräknas vartannat år så att de driftskostna
der som verksamheten vid de riksomfattande 
idrottsutbildningscentrerna givit upphov till 
kalenderåret före bestämmandet av priset per 
enhet divideras med antalet studerandedygn i 
idrottsutbildningscentrerna under samma ka
lenderår. Priset per enhet för en studerande
dag vid de regionala idrottsutbildningscen
trema bestäms årligen inom ramen för an
slaget i statsbudgeten. 

Priset per enhet per undervisningstimme 
vid studiecentralerna beräknas vartannat år 
så att de driftskostnader som verksamheten 
vid studiecentralerna givit upphov till kalen
deråret före bestämmandet av priset per en
het divideras med antalet undervisnings
timmar i studiecentralerna under samma ka
lenderår. 

Priset per enhet per undervisningstimme 
för medborgarinstituten beräknas vartannat 
år för medborgarinstitut som är belägna i 
kommuner med olika bosättningsstruktur så 
att de driftskostnader som verksamheten vid 
kommunala och privata medborgarinstitut i 
kommuner med likartad bosättningsstruktur 
har givit upphov till kalenderåret före be
stämmandet av priset per enhet divideras 
med antalet undervisningstimmar som hållits 
i samma institut under det året. Priset per 
enhet för ett medborgarinstitut som två eller 
flera kommuner och en samkommun är hu
vudman för beräknas enligt bosättningsstruk
turen i den kommun där medborgarinstitutet 
finns. 

Priset per enhet per undervisningstimme 
vid ett sommaruniversitet fastställs så att det 
är lika med priset per enhet för ett medbor
garinstitut i den kommun där sommaruniver
sitetet finns. 

I en sammanslagen läroanstalt beräknas 
priserna per enhet särskilt enligt läroanstalts
form. 

Priserna per enhet kan graderas på basis 
av en särskild utbildningsuppgift som ålagts 
läroanstalten i tillståndet att driva läroanstal
ten, formen att ordna utbildningen samt and
ra avsevärda faktorer som inverkar på kost-
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naderna för utbildningen, enligt vad som 
bestäms genom förordning. Priserna per en
het skall bestämmas så att priserna per enhet 
multiplicerade med antalet faktiska studeran
deveckor, studerandedygn och undervis
ningstimmar sammanlagt motsvarar ovan 
nämnda totala kostnader vid de olika läroan
staltsformerna. 

Under andra år än de som avses i 2-5 
mom. bestäms priset per enhet så att det är 
lika med priset per enhet för föregående år 
korrigerat enligt den uppskattade förändring
en i kostnadsnivån och i verksamhetens art 
och omfattning under det pågående och det 
följande året. Förändringar i verksamhetens 
art och omfattning beaktas till den del de 
beror på lag, förordning, en föreskrift av en 
statlig myndighet eller statsbudgeten. 

Om en folkhögskola eller ett idrottsutbild
ningscenter med beaktande av verksam
hetens omfattning i väsentlig utsträckning 
arbetar i hyrda lokaler, kan priset per enhet 
årligen höjas med ett belopp som räknas ut 
så att den årshyra som vederbörande minis
terium fastställt som grund för beräkning av 
statsandelen divideras med antalet studeran
deveckor eller studerandedygn enligt 10 §. 

12 § 

Justering av priset per enhet 

När kostnadsnivån har förändrats väsent
ligt jämfört med den nivå på basis av vilken 
driftskostnadernas pris per enhet har be
stämts, kan vederbörande ministerium beakta 
detta vid bestämmandet av priset per enhet 
för det följande året. 

13 § 

Kostnader som inte beaktas vid beräkningen 
av priser per enhet 

När priserna per enhet beräknas hänförs 
inte följande kostnader till driftskostnaderna: 

l) kostnader för anläggningsprojekt och 
kostnader för förvärv eller hyrning av 
markområden, 

2) kostnader för skötsel av lån eller kalky
lerade räntor och avskrivningar, 

3) hyror som avses i 11 § 10 mom., 
4) kostnader för vilka statsfinansiering be

viljas med stöd av någon annan lag, 
5) avgifter till den som ordnar verksamhet 

enligt denna lag och den lag som nämns i 
l § lagen om finansiering av undervisnings
och kulturverksamhet ( l ), om de kostna
der som orsakas anordnaren för den verk
samhet som utgör grund för avgifterna be
aktas när priserna per enhet räknas ut, 

6) kostnader för läroanstaltens avgiftsbe
lagda service, samt 

7) andra kostnader än sådana som direkt 
hänför sig till läroanstaltens interna förvalt
ning. 

När priset per undervisningstimme beräk
nas för studiecentraler beaktas inte kostna
derna för studiecirkelverksamhet. 

5 kap. 

statsunderstöd 

14 § 

Specialunderstöd och extra understöd 

Huvudmannen för en läroanstalt kan inom 
ramen för anslagen i statsbudgeten beviljas 
statsunderstöd för försök som syftar till att 
utveckla verksamheten, för behövliga spe
cialuppgifter i anslutning till verksamheten, 
för att starta verksamhet eller för att stödja 
ett mångsidigt utbildningsutbud. 

A v ett anslag som i statsbudgeten anvisats 
för ändamålet kan en läroanstalt beviljas 
extra understöd för driftskostnader. 

15 § 

statsunderstöd för anläggningsprojekt 

En läroanstalt kan beviljas statsunderstöd 
för anläggningsprojekt I fråga om anlägg
ningsprojekt och statsunderstöd som beviljas 
för sactana gäller vad som bestäms i lagen 
om finansiering av undervisnings- och kul
turverksamhet om statsunderstöd för anlägg
ningsprojekt 

Som anläggningsprojekt betraktas projekt 
vars uppskattade totalkostnader uppgår till 
minst det belopp som statsrådet har fast
ställt. Som anläggningsprojekt anses även 
sådana särskilda anskaffningar av inventarier 
och läromedel som utgör en funktionell hel
het och i fråga om vilka de uppskattade to
talkostnaderna uppgår till minst det belopp 
som vederbörande ministerium har fastställt. 

En läroanstalt kan inom ramen för ett an-
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slag i statsbudgeten beviljas statsunderstöd 
för skötseln av lån som tidigare upptagits för 
byggande. 

6 kap. 

Övriga bestämmelser om finansiering 

16 § 

statsbidragsmyndighet 

Vederbörande ministerium är statsbidrags
myndighet i ärenden som gäller driftskost
nader och anläggningsprojekt enligt denna 
lag. 

17 § 

Beviljande av statsandel 

statsandel för driftskostnader beviljas utan 
ansökan till läroanstaltens huvudman. stats
andel till en kommunal läroanstalt beviljas 
kommunen eller samkommunen som en del 
av den statsandel som beviljas enligt lagen 
om finansiering av undervisnings- och kul
turverksamhet. 

18 § 

Betalning 

statsandel för driftskostnader betalas till 
huvudmannen för en läroanstalt från ingång
en av kalenderåret månatligen i lika stora 
poster senast den 11 dagen i månaden. stats
understöd betalas till huvudmannen före ut
gången av kalenderåret. statsandelen till en 
kommunal läroanstalt betalas till kommunen 
eller samkommunen som en del av den 
statsandel som betalas enligt lagen om fi
nansiering av undervisnings- och kulturverk
samhet. 

19 § 

Betalning av utebliven förmån och 
återbetalning av grundlös förmån 

Angående betalning av utebliven förmån, 
återbetalning av grundlös förmån samt om 
när betalningsskyldighet som gäller dessa 
upphör iakttas 18-20 § lagen om statsande
lar till kommunerna (114711996). 

20 § 

Betalning som inte erläggs eller återkrävs 

En betalning som understiger l O 000 mark 
och som baserar sig på ett beslut som fattats 
med stöd av denna lag behöver inte erläggas 
eller återkrävas. 

21 § 

Skyldighet att lämna upplysningar 

Läroanstalter inom det fria bildningsarbetet 
skall tillställa statsbidragsmyndigheten de 
uppgifter som behövs för fastställande av 
finansiering enligt denna lag så som veder
börande ministerium beslutar. 

7 kap. 

Särskilda bestämmelser 

22 § 

Ändringssökande 

Ändring i ett beslut som gäller statsandel 
och som vederbörande ministerium har fattat 
enligt denna lag eller en förordning som ut
färdats med stöd av den får inte sökas ge
nom besvär. 

Den huvudman för en läroanstalt som inte 
nöjer sig med ett beslut som avses i l mom. 
har rätt att inom tre månader efter att ha fått 
del av beslut~t yrka rättelse av beslutet hos 
ministeriet. Andring i ett beslut med anled
ning av rättelseyrkande får sökas enligt vad 
som bestäms i förvaltningsprocesslagen 
(5?.611996). 

Andring i ett beslut som direktionen för 
eller en befattningshavare vid en privat läro
anstalt har fattat enligt denna lag eller en 
förordning som utfärdats med stöd av den 
får sökas genom besvär hos länsrätten med 
iakttagande av förvaltningsprocesslagen. Ge
nom förordning kan stadgas i vilka ärenden 
be~värsrätt inte föreligger. 

Andring i ett beslut som ett kommunalt 
förvaltningsorgan eller en kommunal tjäns
teinnehavare har fattat enligt denna lag eller 
en förordning som utfärdats med stöd av den 
får sökas enligt vad som bestäms i kommu
nallagen (36511995). 
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23 § 

Tipsvinstmedel 

För statsandelar och statsunderstöd enligt 
denna la~ i fråga om idrottsutbildnings
centrer far användas sådana tipsvinstmedel 
som avses i lotterilagen (491/1965). 

24 § 

A v gifter som tas ut av de studerande 

Skäliga avgifter för undervisningen kan tas 
ut av de studerande. Om grunderna för av
gifter som tas ut av de studerande med stöd 
av denna lag bestämmer vederbörande mi
nisterium i tillämpliga delar enligt vad som 
bestäms om offentligrättsliga prestationer i 
lagen om grunderna för avgifter till staten 
(150/1992). 

Om en avgift som skall tas ut av en stude
rande inte är betald på förfallodagen, får 
årlig dröjsmålsränta enligt räntelagen 
(633/1982) uppbäras från förfallodagen. 

A v giften får indrivas utan dom eller beslut 
i den ordning som bestäms i lagen om in
drivning av skatter och avgifter i utsöknings
väg (367/1961). 

25 § 

Nännare bestämmelser 

Närmare bestämmelser om verkställigheten 
av denna lag utfärdas genom förordning. 

8 kap. 

Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser 

26 § 

Ikraftträdande 

Denna lag träder i kraft den l augusti 
1998. 

Genom denna lag upphävs följande lagar 
jämte ändringar: 

l) lagen den 17 december 1993 om folk
högskolor med statsandel (1218/1993), 

2) lagen den 3 augusti 1992 om medbor
garinstitut (722/1992), 

3) lagen den 17 december 1993 om studie
centraler (1215/1993), samt 

4) lagen den 21 augusti 1992 om idrottsut
bildningscentrer med statsandel (801/1992). 

Finansieringsbestämmelserna i denna lag 
tillämpas första gången vid beviljande och 
betalning av finansiering för 1999. De be
stämmelser om finansiering som gäller när 
denna lag träder i kraft tillämpas på fi
napsieringen för 1998 och åren före det. 

Atgärder som verkställigheten av lagen 
förutsätter får vidtas innan den träder i kraft. 

27 § 

Övergångsbestämmelse om tillstånd att 
driva en läroanstalt 

Tillstånd att driva en läroanstalt vilka har 
beviljats med stöd av de lagar som nämns i 
26 § 2 mom. gäller fortfarande såsom till
stånd enligt denna lag. Folkhögskolor och 
medborgarinstitut vilka med stöd av de lagar 
som nämns i 26 § 2 mom. har rätt att ge 
grundskole- och gyronasiebetyg fortsätter 
såsom utbildningsanordnare enligt lagen om 
grundläggande utbildning och gymnasiela
gen. 

Tillstånden att driva läroanstalter som 
meddelar yrkesutbildning enligt lagen om 
folkhögskolor med statsandel och lagen om 
idrottsutbildningscentrer med statsandel änd
ras när denna lag träder i kraft till tillstånd 
att ordna utbildning enligt lagen om yrkesut
bildning och lagen om yrkesinriktad vu x
enutbildning. Vederbörande ministerium be
slutar vid behov om ändring av de bestäm
melser som ingår i tillståndet så att de över
ensstämmer med lagen om yrkesutbildning. 

28 § 

Övergångsbestämmelse om finansiering 

statsandelar som inte betalts ut när denna 
lag träder i kraft skall betalas ut enligt perio
diseringsstadgandena i de lagar som gäller 
när lagen träder i kraft. Om den obetalda 
statsandelen när denna lag träder i kraft un
derstiger l O 000 mark, betalas den ut inom 
ett år från det att lagen trädde i kraft. Om en 
läroanstalt upphör med sin verksamhet, beta
las den obetalda statsandelen ut till huvud
mannen inom ett år från det att tillståndet att 
driva läroanstalten återkallades. 
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29 § 

Övergångsbestämmelse som gäller 
personalen 

När denna lag träder i kraft fortsätter 
tjänsteinnehavare och befattningshavare vid 
läroanstalter som är verksamma med stöd av 
de lagar som nämns i 26 § 2 mom. i sina 
tidigare uppgifter. 

Om rätten till pension och vissa andra för
måner för tjänsteinnehavare och befattnings-

370160 

havare vid läroanstalter som avses i denna 
lag gäller vad som särskilt bestäms om det
ta. 

30 § 

Priserna per enhet 1999 

Utan hinder av 11 § bestäms priserna per 
enhet för 1998 till priser per enhet för 1999. 
Priserna per enhet justeras dock med den 
uppskattade ändringen i kostnadsnivån. 
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6. 

Lag 
om grundläggande konstundervisning 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 

l § 

Syftet med den grundläggande 
konstundelV isningen 

Med grundläggande konstundervisning 
avses sådan målinriktad och från nivå till 
nivå fortskridande undervisning inom olika 
områden av konsten som i första hand riktar 
sig till barn och unga och som samtidigt ger 
eleverna förmåga att uttrycka sig och söka 
sig till yrkesutbildning och utbildning på 
högre nivå inom konstområdet i fråga. 

I samband med grundläggande konstunder
visning kan också ordnas annan verksamhet 
som främjar konsten. 

2§ 

Utbildningsanordnare 

Kommunen kan ordna grundläggande 
konstundervisning. 

Vederbörande ministerium kan bevilja en 
samkommun, en privat sammanslutning eller 
stiftelse tillstånd att ordna grundläggande 
konstundervisning. 

Grundläggande konstundervisning kan, 
enligt vad ministeriet beslutar, ordnas också 
i statliga läroanstalter. 

Utbildning som avses i denna lag ordnas i 
musikläroanstalter, andra läroanstalter som 
ordnar grundläggande konstundervisning 
eller på annat sätt. 

3 § 

Tillstånd att ordna utbildning 

En förutsättning för att ett sådant tillstånd 

som avses i 2 § 2 mom. skall beviljas är att 
undervisningen behövs och att sökanden har 
yrkeskompetens och ekonomiska förutsätt
ningar att ordna undervisningen på ett ända
målsenligt sätt. Undervisning får inte ordnas 
i syfte att uppnå ekonomisk vinst. 

I tillståndet anges de kommuner i vilka 
undervisning ordnas, undervisningsspråket, 
konstområdet samt övriga villkor som gäller 
för ordnandet av undervisningen. Om änd
ring av tillståndet beslutar vederbörande mi
nisterium. 

Ministeriet kan återkalla ett tillstånd att 
ordna utbildning om undervisningen inte 
uppfyller de krav som bestäms i l mom. 
för beviljande av tillstånd eller om undervis
ningen annars ordnas i strid med denna lag 
eller bestämmelser och föreskrifter som har 
utfärdats med stöd av den. 

Beslut om att ordna undervisning och att 
lägga ned verksamheten vid en statlig lä
roanstalt fattas av ministeriet med iakttagan
de i tillämpliga delar av vad som bestäms i 
2 och 3 mom. 

4 § 

Samarbete och anskqffning av utbildning 

En utbildningsanordnare kan ordna de 
tjänster som avses i denna lag också tillsam
mans med andra utbildningsanordnare eller 
genom att skaffa dem av en offentlig eller 
privat sammanslutning eller stiftelse. Utbild
ningsanordnaren svarar för att de tjänster 
som skaffats ordnas i enlighet med denna 
lag. 
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5 § 

Läroplan 

Utbildningsstyrelsen beslutar om målen 
och det centrala innehållet för varje 
konstområde i den grundläggande konstun
dervisningen (grnnderna för läroplanen). 
Grunderna för läroplanen kan innehålla läro
kurser av olika omfattning. 

Utbildningsanordnaren skall godkänna en 
läroplan för varje konstområde. 

6 § 

Elevantagning 

Om antagning av elever beslutar utbild
ningsanordnaren. Likvärdiga antag
ningsgrunder skall tillämpas på samtliga 
sökande. 

7 § 

Utvärdering av utbildningen 

Syftet med utvärderingen av utbildningen 
är att stödja en utveckling av utbildningen 
och förbättra förutsättningarna för inlärning. 

Den som ordnar utbildningen skall också 
utvärdera den och bedöma vilken verkan 
utbildningen har samt delta i sådan extern 
utvärdering av verksamheten som avses i 
3 mom. 

I enlighet med de grunder som vederbör
ande ministerium beslutat om sörjer utbild
ningsstyrelsen för utvecklingen av utvär
deringen och för verkställandet av extern 
utvärdering. Ministeriet kan också ge någon 
annan än utbildningsstyrelsen i uppdrag att 
utföra utvärderingen. 

De viktigaste resultaten av utvärderingen 
skall offentliggöras. 

8 § 

Elevbedömning 

Syftet med elevbedömningen är att leda 
och sporra eleverna i deras studier samt ut
veckla deras förutsättningar att bedöma sig 
själva. Elevernas arbete skall bedömas 
mångsidigt. 

Utbildningsstyrelsen beslutar om elevbe
dömningen och vilka uppgifter som skall 
antecknas i betygen. 

9 § 

Personal 

Varje läroanstalt där det ordnas utbildning 
enligt denna lag skall ha en rektor som sva
rar för verksamheten. 

En utbildningsanrodnare skall med beak
tande av den form i vilken utbildningen ord
nas ha ett tillräckligt antal lärartjänster eller 
lärare i arbetsavtalförhållande. Utbildnings
anordnaren kan dessutom ha timlärare och 
annan personal. 

Om behörighetsvillkoren för rektor och 
lärare bestäms genom förordning. Vederbör
ande ministerium kan av särskilda skäl be
vilja dispens från behörighetsvillkoren för 
rektor. Ett universitet kan i ett enskilt fall 
förklara en person behörig att meddela un
dervisning enligt vad som närmare bestäms 
genom förordning. 

10§ 

Ändringssökande 

Ändring i ett beslut som gäller sådana 
elevavgifter som avses i 12 § söks genom 
besvär hos länsrätten så som bestäms i för
vattningsprocesslagen (586/1996). 

Andring i ett beslut som gäller antagning 
av en elev söks genom besvär hos länssty
relsen så som bestäms i förvaltningspro
cessla$en. Besvär skall anföras inom 14 da
gar fran att beslutet har delgivits eleven eller 
dennes vårdnadshavare. Besvären skall be
handlas i brådskande ordning. 

Om yrkande av rättelse i bedömningen av 
en eleY,s prestationer bestäms genom förord
ning. Andring i ett beslut med anledning av 
rättelseyrkande får inte sökas genom besvär. 

11§ 

statsandel 

Utbildningsanordnaren beviljas statsandel 
för anläggningsprojekt och driftskostnader så 
som bestäms i denna paragraf och i lagen 
om finansiering av undervisnings- och kul
turverksamhet ( l ). 

En kommun som ordnar grundläggande 
konstundervisning får statsandel enligt an
talet invånare i kommunen. 

En utbildningsanordnare som avses i 2 § 
2 mom. beviljas statsandel enligt antalet kal-
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kylerade undervisningstimmar. En kommun 
kan utöver vad som bestäms i 2 mom. bevil
jas rätt till statsandel enligt antalet undervis
ningstimmar. Om beviljande av sådan rätt 
gäller i tillämpliga delar vad som i 3 § be
stäms om beviljande av tillstånd att ordna 
utbildning. 

12 § 

A v gifter som tas ut av eleverna 

Skäliga avgifter för undervisningen kan tas 
ut av eleverna. Om grunderna för avgifter 
som tas ut av eleverna med stöd av denna 
lag bestämmer vederbörande ministerium i 
tillämpliga delar enligt vad som bestäms om 
offentligrättsliga parestationer i lagen om 
grunderna för avgifter till staten (15011992). 

Om en avgift enligt l mom. inte är betald 
på förfallodagen, får årlig dröjsmålsränta 
uppbäras från förfallodagen så som bestäms 
i räntelagen (63311982). 

A v giften får indrivas utan dom eller beslut 
så som bestäms i lagen om indrivning av 
skatter och avgifter i utsökningsväg 
(36711961). 

13§ 

Närmare bestämmelser 

Närmare bestämmelser om verkställigheten 
av denna lag utfärdas genom förordning. 

14 § 

Ikrqftträdande 

Denna lag träder i kraft den l augusti 
1998. 

Genom denna lag upphävs följande lagar 
jämte ändringar: 

l) lagen de 15 maj 1992 om grundunder
visning i konst (42411992), samt 

2) lagen den 7 april 1995 om musiklä
roanstalter (51611995). 

Åtgärder som verkställigheten av lagen 
förutsätter får vidtas innan den träder i kraft. 

15 § 

Övergångsbestämmelse som gäller tillstånd 
att ordna utbildning och organ 

Läroanstalter som när denna lag träder i 
kraft är verksamma med stöd av lagen om 
musikläroanstalter fortsätter såsom sådana 
utbildningsanordnare som avses i denna lag, 
lagen om yrkesutbildning ( l ) och lagen 
om yrkesinriktad vuxenutbildning ( l ). 
V ederbörande ministerium beslutar vid be
hov om ändring av ett tillstånd att driva en 
musikläroanstalt som beviljats med stöd av 
nämnda lag till ett sådant tillstånd att ordna 
utbildning som avses i 2 § 2 mom. 

Organ som har tillsatts med stöd av de 
lagar som nämns i 14 § 2 mom. fortsätter 
till utgången av mandatperioden, om inte 
utbildningsanordnaren beslutar något annat. 

16 § 

Övergångsbestämmelse som gäller 
personalen och läroplanerna 

När denna lag träder i kraft fortsätter 
tjänsteinnehavare, befattningshavare, arbets
tagare och timlärare i musikläroanstalter som 
är verksamma med stöd av lagen om musi
kläroanstalter i sina tidigare uppgifter. 

De grunder för läroplanen som har fast
ställts med stöd av de lagar som nämns i 
14 § 2 mom. gäller tills beslut har fattats en
ligt denna lag. 

Läroplaner som har godkänts med stöd av 
de lagar som nämns i 14 § 2 mom. kan iakt
tas i undervisningen tills utbildningsanordna
ren godkänner en läroplan enligt denna lag. 
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7. 

Lag 

om förvaltning av utbildning som ordnas av staten och privata 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 

l § 

Tillämpningsområde 

Denna lag tillämpas på utbildning som 
ordnas av staten eller en privat samman
slutning eller stiftelse och om vilken be
stäms i 

l) lagen om grundläggande utbildning 
( l ), 

2) gymnasietagen ( l ), 
3) lagen om yrkesutbildning ( l ), 

4) lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning 
( l ), 

5) lagen om fritt bildningsarbete ( l ), 
samt 

6) lagen om grundläggande konstundervis
ning ( l ). 

Denna lag tillämpas dock inte på sådan 
utbildning som avses i de lagar som nämns i 
l mom. och som ordnas av universitet. 

2 § 

Direktion 

För ordnandet och utvecklingen samt för
valtningen av utbildningen svarar en direk
tion, som har minst tre ledamöter. Veder
börande ministerium beslutar om det förfa
rande som skall iakttas när direktionen för 
en statlig läroanstalt tillsätts och om grun
derna för direktionens sammansättning. För 
utbildning som ordnas av en privat sam
manslutning eller stiftelse tillsätts direktio
nen av nämnda sammanslutning eller stiftel
se. Sammanslutningens eller stiftelsens sty
relse kan också fungera som direktion. Flera 
läroanstalter kan ha en gemensam direktion. 

Till ledamöter i direktionen kan väljas 
företrädare för de studerande, lärarna och 
den övriga personalen. De ledamöter som 
väljs bland de studerande skall ha fyllt 15 år 

och deras mandattid kan avvika från de övri
ga ledamötemas mandattid. 

I fråga om arvoden och ersättningar till 
ordföranden, ledamöterna och sekreteraren i 
direktionen för en statlig läroanstalt gäller 
vad som bestäms i fråga om statliga kom
mitteer. 

3 § 

Rektor 

Direktionen för en statlig läroanstalt skall 
välja rektor för läroanstalten. För utbildning 
som ordnas av en privat sammanslutning el
ler stiftelse utnämns rektor av utbild
ningsanordnaren. 

Rektor väljs för viss tid eller tills vidare. 

4 § 

Instruktion 

Närmare föreskrifter om ordnandet av ut
bildningen ges i en instruktion. I fråga om 
utbildning som staten ordnar fattas beslut 
om instruktionen av direktionen. I fråga om 
utbildning som ordnas av en privat sam
manslutning eller stiftelse fattas beslut om 
instruktionen av utbildningsanordnaren. 

I instruktionen bestäms de allmänna grun
derna förordnandet av utbildningen, förvalt
ningen, organens och personalens befogen
heter och uppgifter samt om andra nödvän
diga frågor. 

5 § 

Understöd och donationer 

En statlig läroanstalt kan för ordnandet av 
sin verksamhet ta emot understöd och dona-
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tioner. Läroanstalten för talan i ärenden som 
gäller understöd och donationer. 

6 § 

Laglighetsöve1Vakning 

Länsstyrelsen kan på grundval av klagan 
utreda om ordnandet av sådan utbildning 
som avses i denna lag har skett enligt be
stämmelser och föreskrifter. 

7 § 

Ikrqftträdande 

Denna lag träder i kraft den l augusti 
1998. 

Genom denna lag upphävs 
l) lagen den 3 augusti 1992 om kommu

nernas undervisningsförvaltning (706/1992), 
samt 

2) lagen den 5 mars 1919 angående inrät
tande och upprätthållande av privata skolor 
och uppfostringsanstalter (26/1919) jämte 
än9ringar. 

Atgärder som verkställigheten av lagen 
förutsätter får vidtas innan den träder i kraft. 

8 § 

Övergångsbestämmelse 

Direktioner som har tillsatts med stöd av 
de lagar som nämns i 7 § 2 mom. och de la
gar som upphävts med stöd av de lagar som 
nämns i l § fortsätter mandatperioden ut, 
om inte utbildningsanordnaren beslutar nå
got annat. 

Om instruktionen samt direktionens och 
tjänsteinnehavarnas och befattningshavarnas 
befogenheter och uppgifter gäller vad som är 
bestämt om dem när denna lag träder i kraft, 
till dess utbildningsanordnaren har gett en 
instruktion enligt denna lag. 
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8. 

Lag 

om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 

l kap. 

Allmänna bestämmelser 

l § 

Tillämpningsområde 

I denna lag bestäms om statsandel och 
statsunderstöd som beviljas kommuner, sam
kommuner, privata sammanslutningar eller 
stiftelser för driftskostnader och anlägg
ningsprojekt samt om annan finansiering för 
sådan verksamhet om vilken bestäms i 

l) lagen om grundläggande utbildning ( /), 
2) gyronasielagen ( l ), 
3) lagen om yrkesutbildning ( l ), 
4) lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning 

( l ), 
5) lagen om yrkeshögskolestudier 

(255/1995), 
6) lagen om grundläggande konstundervis

ning ( l ), 
7) bibliotekslagen (235/1986), 
8) lagen om kommunernas kulturverksam-

het (728/1992), 
9) lagen om ungdomsarbete (235/1995), 
l O) idrottslagen (98411979), 
11) museilagen (729/1992), samt 
12) teater- och orkesterla~en (73011992). 
I denna lag bestäms ocksa om kommunens 

kalkylerade finansieringsandel av driftskost
naderna inom undervisnings- och kulturverk
samhet (kommunens finansieringsandel). 

Om finansiering av sådan förskoleunder
visning, påbyggnadsundervisning och förbe
redande undervisning för invandrare före 
den grundläggande utbildningen som avses i 
lagen om grundläggande utbildning gäller 
vad som bestäms i denna lag om finansie
ring av grundläggande utbildning, om inte 
något annat bestäms särskilt i denna lag. 

Om finansiering av utbildning som förbe
reder för en yrkesinriktad grundexamen som 
avläggs genom en fristående examen enligt 
lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning gäl
ler vad som i denna lag bestäms om fi
nansiering av grundläggande yrkesutbild
ning. I fråga om finansieringen av yrkesin
riktad tilläggsutbildning som ordnats med 
stöd av lagen om yrkesinriktad vuxenutbild
ning gäller, utöver vad som i denna lag be
stäms om finansiering av driftskostnader vid 
särskilda yrkesläroanstalter och inom läroav
talsutbildning, vad som särskilt bestäms om 
detta. 

2 § 

Undero isningsverksamhet 

Med undervisningsverksamhet avses i den
na lag verksamhet enligt de lagar som 
nämns i l § 1-6 punkten. 

3 § 

K ulturoerksamhet 

Med kulturverksamhet avses i denna lag 
verksamhet enligt de lagar som nämns i l § 
7-12 punkten. 

4 § 

Förhållandet till lagen om statsandelar till 
kommunerna 

På finansiering som avses i denna lag 
skall, så som bestäms i denna lag, lagen om 
statsandelar till kommunerna ( 114 7 /1996) 
tillämpas. 
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2 kap. 7 § 

Finansiering av driftskostnader Finansiering av utbildning som ordnas av 

5 § 

Grund för beräkning av finansieringen 

Finansieringen för driftskostnader som gäl
ler undervisnings- och kulturverksamhet be
stäms enligt kalkylerade grunder. Finansie
ringen bestäms 

l) i grundläggande utbildning, gymnasier, 
grundläggande yrkesutbildning och yr
keshögskolor på basis av antalet elever eller 
studerande samt de per elev eller studerande 
bestämda priserna per enhet, 

2) i särskilda yrkesläroanstalter på basis av 
det antal undervisningstimmar eller studie
veckor som fastställts som grund för beräk
ning av statsandelen för läroanstalten samt 
det per undervisningstimme eller studievecka 
bestämda priset per enhet, 

3) i grundläggande konstundervisning på 
basis av antalet invånare eller undervisnings
timmar och det per invånare eller undervis
ningstimme bestämda priset per enhet, 

4) i kommunens allmänna bibliotek och 
inom kulturverksamheten på basis av antalet 
invånare i kommunen och det per invånare 
bestämda priset per enhet, 

5) inom idrottsverksamhet och ungdoms
arbete på basis av antalet invånare i kommu
nen och det per invånare bestämda priset per 
enhet, samt 

6) i museer, teatrar och orkestrar på basis 
av antalet kalkylerade årsverken som fast
ställts för inrättningen och det per kalkylerat 
årsverke bestämda priset per enhet. 

6 § 

Kommunens statsandel 

För kostnader som föranleds av ordnandet 
av de funktioner som nämns i 5 § l, 3 och 4 
punkten beviljas kommunen i statsandel det 
belopp som fas när kommunens statsandels
grund, som räknats så som bestäms i 8 §, 
minskas med kommunens finansieringsande
lar enligt 9 och 10 §. 

samkommuner och privata 

Samkommuner och privata utbildnings
anordnare beviljas finansiering för de funk
tioner som avses i 5 § l punkten till ett be
lopp som motsvarar statsandelsgrunden och 
som beräknats så som bestäms i 8 § 1-4 
punkten enligt antalet elever, studerande el
ler undervisningstimmar för utbildnings
anordnaren och priserna per enhet. 

En privat utbildningsanordnare, vilken så
som särskild utbildningsuppgift ålagts att 
ordna grundläggande utbildning eller gym
nasieutbildning på något annat språk än fins
ka eller svenska, beviljas statsandel för 
nämnda utbildning till 57 procent av pro
dukten av antalet studerande och priset per 
enhet i fråga om studerande som inte har 
hemkommun i Finland enligt lagen om hem
kommun (20111994). 

8 § 

Grunden för statsandelen till kommunen 

Grunden för statsandelen till kommunen 
fås genom sammanräkning av 

l) produkten av antalet elever i av kom
munen ordnad grundläggande utbildning 
samt det pris per enhet som bestämts per 
elev för den grundläggande utbildningen i 
kommunen, 

2) produkten av antalet studerande i av 
kommunen ordnad gymnasieutbildning samt 
det pris per enhet som bestämts per stude
rande för gymnasieutbildningen i kommu
nen, 

3) produkten av antalet studerande i av 
kommunen ordnad grundläggande yrkesut
bildning som inte är läroavtalsutbildning 
samt det pris per enhet som bestämts per 
studerande för den grundläggande yrkesut
bildningen i kommunen, 

4) produkterna av antalet studerande vid 
kommunens yrkeshögskolor samt de priser 
per enhet som bestämts per studerande för 
yrkeshögskolorna, 

5) produkten av invånarantalet i kommu
nen samt det pris per enhet som bestämts 
per invånare för den grundläggande konst
undervisningen, 

6) produkten av invånarantalet i kommu
nen samt det pris per enhet som bestämts 
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per invånare för kommunens bibliotek, samt 
7) produkten av invånarantalet i kommu

nen samt det pris per enhet som bestämts 
per invånare för kulturverksamhet. 

9 § 

Kommunens finansieringsandel av 
driftskostnader som gäller 

unde1Visningsverksamhet och bibliotek 

Kommunens finansieringsandel av under
visningsverksamhetens och bibliotekets 
driftskostnader är 43 procent av det belopp 
som fås när det belopp som beräknats enhgt 
2 och 3 mom. divideras med invånarantalet i 
landet och det på så sätt erhållna beloppet 
multipliceras med kommunens invånarantal. 

Vid beräkning av kommunens finansie
ringsandel sammanräknas alla de statsan
delsgrunder till kommunerna som avses i 
8 § 1-4 och 6 punkten och till det på så 
sätt erhållna beloppet adderas 

l) för samkommuner och privata utbild
ningsanordnare de belopp som motsvarar 
statsandelsgrunderna och som beräknats en
ligt 7 § l mom., 

2) för statliga läroanstalter de belopp som 
motsvarar statsandelsgrunderna och som be
räknats på basis av de med stöd av 16 § 
fastställda genomsnittliga beloppen för pri
serna per enhet för de funktioner som avses 
i 5 § l punkten, samt 

3) på grund av kostnader som föranleds av 
anläggningsprojekt, tio procent av det be
lopp som fås när produkterna av antalet stu
derande i grundläggande yrkesutbildning och 
yrkeshögskolor samt de med stöd av 16 § 
fastställda genomsnittliga beloppen av pri
serna per enhet för grundläggande yrkesut
bildning och yrkeshögskolor minskas med 
de årshyror som avses i 19 § 5 mom. och 
20 § 5 mom. och som har fastställts som 
grund för beräkning av statsandelen. 

Vid beräkning av kommunens finansie
ringsandel beaktas inte de elever som får 
förberedande undervisning för den grundläg
gande utbildningen enligt lagen om grund
läggande utbildning och inte heller, med 
undantag för elever som får grundläggande 
utbildning, studerande som inte har hem
kommun i Finland enligt lagen om hemkom
IJlUn eller som har sin hemkommun på 
Aland. Vid beräkning av kommunens fi
nansieringsandel beaktas inte heller elever 
och studerande för vilka ordnas undervisning 

370160 

utomlands med stöd av 7 § l mom. lagen 
om grundläggande utbildning och 3 § 
l mom. gymnasielagen. 

Till kommunens finansieringsandel adderas 
årligen 33 mark per invånare i kommunen 
på basis av de kostnader som åsamkats sta
ten på grund av stöd för skolresor för stu
derande i gymnasier och yrkesutbildning och 
finansiering av yrkesinriktad tilläggsutbild
ning samt 597 mark per invånare i kommu
nen på basis av de minskningar i statsande
larna som gjorts i syfte att balansera den 
offentliga ekonomin. 

10 § 

Kommunens finansieringsandel av 
driftskostnader för kulfulVerksamhet och 

grundläggande konstunde1Visning 

Kommunens finansieringsandel av drifts
kostnaderna för kulturverksamhet och grund
läggande konstundervisning är 63 procent av 
det belopp som fås när alla kommuners sam
manlagda statsandelsgrunder enligt 8 § 5 
och 7 punkten divideras med invånarantalet i 
landet och det på så sätt erhållna beloppet 
multipliceras med kommunens invånarantal. 

11§ 

Finansiering av särskilda yrkesläroanstalters 
driftskostnader 

Till en utbildningsanordnare beviljas fi
nansiering för en särskild yrkesläroanstalt till 
det belopp som fås när det antal undervis
ningstimmar eller studieveckor som fast
ställts för utbildningsanordnaren som grund 
för beräkning av statsandelen multipliceras 
med det pris per enhet som bestämts per 
undervisningstimme eller studievecka. 

12 § 

Finansiering av läroavtalsutbildningens 
driftskostnader 

För driftskostnader inom grundläggande 
yrkesutbildning och yrkesinriktad tilläggsut
bildning som ordnas i form av läroavtalsut
bildning beviljas utbildningsanordnaren fi
nansiering till det belopp som fås när antalet 
studerande som får nämnda utbildning mul
tipliceras med de pris per enhet som beräk
nats särskilt för grundläggande yrkesutbild-
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ning och särskilt för yrkesinriktad tilläggsut
bildning. 

13§ 

Statsandel för driftskostnader inom den 
grundläggande konstunderoisningen 

Samkommuner, privata sammanslutningar 
och stiftelser beviljas statsandel för drifts
kostnaderna inom den grundläggande konst
undervisningen till 57 procent av det belopp 
som fås när det antal undervisningstimmar 
som fastställts för utbildningsanordnaren för 
nämnda utbildning som grund för beräkning 
av statsandelen multipliceras med det pris 
per enhet som bestämts per undervisnings
timme. 

En kommun som med stöd av 11 § 
3 mom. lagen om grundläggande konstun
dervisning har beviljats rätt att få statsandel 
enligt antalet undervisningstimmar, beviljas 
statsandel, utöver vad som bestäms i 6, 8 
och 10 §, så som bestäms i l mom. 

14 § 

Statsandel för driftskostnader som gäller 
idrottsverksamhet och ungdomsarbete 

Kommunen beviljas statsandel för 
idrottsverksamhetens driftskostnader till 37 
procent av det belopp som fås när kommu
nens invånarantal multipliceras med det pris 
per enhet som bestämts per invånare för 
idrottsverksamhet 

Kommunen beviljas statsandel för ung
domsarbetets driftskostnader till 37 procent 
av det belopp som fås när antalet invånare 
under 29 år i kommunen multipliceras med 
det pris per enhet som bestämts per invånare 
för ungdomsarbete. 

15 § 

statsandel för driftskostnader som gäller 
museer, teatrar och orkestrar 

Huvudmannen för ett museum, en teater 
och en orkester beviljas statsandel för de 
driftskostnader som föranleds av nämnda 
funktioner till 37 procent av det belopp som 
fås när det antal kalkylerade årsverken som 
fastställts för huvudmannen i fråga om ett 
museum, en teater och en orkester multipli
ceras med det pris per enhet som bestämts 

per årsverke för verksamheten i fråga. 

3 kap. 

Priser per enhet för 
undervisningsverksamhet 

16 § 

Genomsnittliga belopp för priserna per 
enhet 

statsrådet skall årligen fastställa genom
snittliga belopp för de priser per enhet som 
läggs till grund för finansieringen för det 
följande finansåret så som bestäms i 3 § 
1-3 punkten samt 4, 5 och 15 § lagen om 
statsandelar till kommunerna. Om faststäl
lande av genomsnittliga belopp för priserna 
per enhet det år som avses i 6 § lagen om 
statsandelar till kommunerna gäller dessutom 
vad som bestäms i 6 § 3 mom. lagen om 
statsandelar till kommunerna. 

Priserna per enhet bestäms av vederböran
de ministerium. De priser per enhet som 
avses i detta kapitel bestäms med undantag 
för de priser per enhet som avses i 18 § 5 
mom., 19 § 7 mom., sista menin&en i 20 § 4 
mom., 21 § l mom. och 22 § sa att de be
lopp som beräknats enligt priserna per enhet 
och som läggs till grund för finansieringen 
sammanlagt motsvarar de belopp som beräk
nas på basis av de genomsnittliga beloppen 
för priserna per enhet. 

17 § 

Priserna per enhet för grundläggande 
utbildning 

Priserna per enhet per elev i grundläggan
de utbildning skall beräknas varannat år på 
basis av de riksomfattande totalkostnader 
som alla utbildningsanordnare har haft för 
den grundläggande utbildningen under året 
före det då priserna per enhet bestäms. Till 
kostnaderna hänförs dock inte utgifter för 
undervisning som ordnats utomlands. När 
priserna per enhet beräknas skall 60 procent 
av de elever som fyllt 18 år beaktas. 

Priserna per enhet för kommunerna grade
ras, enligt vad som bestäms genom förord
ning, enligt strukturen på kommunens skol
nät, antalet elever som får sådan specialun
dervisning som avses i 17 § 2 mom. lagen 
om grundläggande utbildning och kommu-
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nens befolkningstäthet I svenskspråkiga och 
tvåspråkiga kommuner höjs priserna per en
het med tio procent i fråga om elever som 
deltar i svenskspråkig undervisning och i 
kommuner på samemas hemb~gdsområde 
med motsvarande procenttal i fraga om ele
ver som deltar i undervisning på samiska. I 
sådana skärgårdskommuner där över hälften 
av invånarna saknar fast trafikförbindelse till 
fastlandet, höjs priset per enhet med 20 pro
cent. I övriga skärgårdskommuner höjs pri
set per enhet med tio procent. V ederbörande 
ministerium kan dessutom av särskilda skäl 
höja det pris per enhet som beräknats så 
som bestäms i detta moment. 

Priset per enhet för samkommuner beräk
nas på samma sätt som för kommuner. Vid 
beräkning av priset per enhet beaktas be
folkningstätheten och karaktären av skär
gårdskommun så som bestäms genom för
ordning. 

Priset per enhet för en privat anordnare av 
grundläggande utbildning är 90 procent av 
priset per enhet i den kommun där undervis
ningen huvudsakligen ordnas. Priset per en
het är dock detsamma som priset per enhet 
för den kommun där undervisningen huvud
sakligen ordnas, om utbildningsanordnaren 
den 31 juli 1998 har drivit en läroanstalt 
som givit grundläggande utbildning eller 
motsvarande undervisning. I fråga om un
dervisning som ordnas utomlands bestäms 
priset per enhet genom att det genomsnittli
ga belopp för priserna per enhet som fast
ställts för grundläggande utbildning enligt 
16 § graderas enligt vad som bestäms 
genom förordning och ministeriet föreskriver 
med stöd av förordningen. Ministeriet kan 
dessutom på basis av en särskild utbild
ningsuppgift som ålagts utbildningsanordna
ren eller av andra särskilda skäl höja det pris 
per enhet som beräknats så som bestäms i 
detta moment. 

Priserna per enhet bestäms så att de be
lopp som fås när priserna per enhet multi
pliceras med antalet elever som får grund
läggande utbildning, sammanlagt motsvarar 
de riksomfattande totalkostnader som avses i 
l mom. 

Under andra år än de som nämns i l 
mom. beräknas priserna per enhet så som 
bestäms i denna paragraf, dock på basis av 
de totalkostnader som utretts vid beräkning 
av priserna per enhet för det år som avses i 
l mom. 

I fråga om elever som fyllt 18 år är priset 

per enhet 60 procent av det pris per enhet 
per elev som bestämts för utbildningsanord
naren i fråga. Om det inte har fastställts nå
got pris per enhet för utbildningsanordnaren 
för den grundläggande utbildningen, är pri
set per enhet 60 procent av priset per enhet i 
den kommun där undervisningen huvud
sakligen ordnas. Ministeriet kan dessutom 
höja priset per enhet på basis av en särskild 
utbildningsuppgift som ålagts utbildnings
anordnaren eller av andra särskilda skäl. 

Närmare bestämmelser om beräkning av 
priserna per enhet utfärdas genom förord
ning. 

18 § 

Priserna per enhet för gymnasier 

Priserna per enhet per studerande i gym
nasierna skall beräknas vartannat år på basis 
av de riksomfattande totalkostnader som alla 
utbildningsanordnare har haft för ~ymna
sieutbildningen under året före det da priset 
per enhet bestäms. När priserna per enhet 
beräknas skall 60 procent av antalet sådana 
studerande som inlett studierna efter det de 
fyllt 18 år beaktas. 

Priserna per enhet för kommuner och sam
kommuner graderas på basis av antalet stu
derande enligt vad som bestäms genom för
ordning. Priset per enhet för en privat ut
bildningsanordnare är detsamma som priset 
per enhet i den kommun där utbildningen 
huvudsakligen ordnas. Om kommunen inte 
ordnar gymnasieutbildning, beräknas priset 
per enhet för en privat anordnare av gym
nasieutbildning på samma sätt som priset per 
enhet för kommunen. Vederbörande minis
terium kan dessutom höja priset per enhet på 
basis av en särskild utbildningsuppgift som 
ålagts utbildningsanordnaren eller av andra 
särskilda skäl. 

Priserna per enhet bestäms så att de be
lopp som fas när de för utbildningsanordnar
na beräknade priserna per enhet multiplice
ras med utbildningsanordnarnas studerande
antal, sammanlagt motsvarar de riksomfat
tande totalkostnader som avses i l mom. 

Under andra år än de som nämns i l 
mom. beräknas priserna per enhet så som 
bestäms i denna paragraf, dock på basis av 
de totalkostnader som utretts vid beräkning 
av priserna per enhet för det år som avses i 
l mom. 

Om en studerande har inlett studierna efter 
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det att han fyllt 18 år är priset per enhet 60 
procent av det pris per enhet per studerande 
som bestämts för utbildningsanordnaren i 
fråga. 

Närmare bestämmelser om beräkning av 
priserna per enhet utfärdas genom förord
ning. 

19 § 

Priserna per enhet för yrkesutbildning 

Priserna per enhet per studerande i yr
kesutbildning skall beräknas vartannat år för 
varje utbildningsområde genom att de riks
omfattande totalkostnader som alla anordna
re av yrkesutbildning har haft för utbildning
en inom respektive utbildningområde under 
året före det då priset per enhet bestäms di
videras med det totala antalet studerande 
som fått utbildning på utbildningsområdet i 
fråga nämnda år. När priserna per enhet be
räknas beaktas dock inte kostnader för lä
roavtalsutbildning och inte heller studerande 
som får denna utbildning. Om det inte är 
möjligt att utreda kostnaderna för utbild
ningen på utbildningsområdet, bestäms priset 
per enhet på basis av de uppskattade kost
naderna för utbildningsområdet i fråga. 

Priserna per enhe graderas enligt vad 
som bestäms genom förordning, på basis av 
specialundervisning och andra faktorer som 
väsentligt inverkar på kostnaderna för ut
bildningen. Priset per enhet höjs i fråga om 
studerande som åtnjutit inkvarteringsförmån 
med ett belopp som beräknas så som be
stäms genom förordning. Vederbörande mi
nisterium kan dessutom höja priset per enhet 
på basis av en särskild utbildningsuppgift 
som ålagts utbildningsanordnaren eller av 
andra särskilda skäl. 

Priserna per enhet bestäms så att de be
lopp som fås när de enligt utbildningsom
råde beräknade priserna per enhet multipli
ceras med antalet studerande på respektive 
utbildningsområde, sammanlagt motsvarar 
de riksomfattande totalkostnader enligt ut
bildningsområde som avses i l mom. 

När en utbildningsanordnare ordnar utbild
ning på två eller flera sådana utbildningsom
råden som avses i l mom., bestäms priset 
per enhet för utbildningsanordnaren enligt 
ett med antalet studerande vägt medeltal 
som beräknats på basis av antalet studerande 
på de olika utbildningsområdena och de pri
ser per enhet som avses i l mom. 

Om utbildningen med beaktande av verk
samhetens omfattning i väsentlig utsträck
ning ordnas i hyrda lokaler, kan det pris per 
enhet som bestämts för utbildningsanordna
ren höjas med ett belopp som räknas ut ge
nom att den årshyra som ministeriet fastställt 
som grund för beräkning av statsandelen 
divideras med antalet studerande i yrke
sutbildning som utbildningsanordnaren står 
för. Hyror enligt detta moment skall inte 
beaktas när de riksomfattande totalkostnader 
som avses i l mom. räknas ut. 

Under andra år än de som nämns i 
l mom. beräknas priserna per enhet så som 
bestäms i denna paragraf, dock på basis av 
de totalkostnader som utretts vid beräkning 
av priserna per enhet för det år som avses i 
l mom. 

Utan hinder av vad som bestäms ovan i 
denna paragraf är priset per enhet för grund
läggande yrkesutbildning som ordnas i form 
av läroavtalsutbildning 80 procent och för 
yrkesinriktad tilläggsutbildning som ordnas i 
form av läroavtalsutbildning 45 procent av 
det genomsnittliga belopp för priserna per 
enhet som fastställts för yrkesutbildning med 
stöd av 16 §. Priserna per enhet höjs i spe
cialundervisning enligt vad som bestäms ge
nom förordning. 

20 § 

Priserna per enhet för yrkeshögskolor 

Priserna per enhet per studerande i yr
keshögskolor skall beräknas vartannat år per 
yrkeshögskoleexamen genom att de riksom
fattande totalkostnaderna för utbildning som 
leder till en yrkeshögskoleexamen vid alla 
yrkeshögskolor under året före det år då pri
set per enhet bestäms divideras med det to
tala antalet studerande som avlägger denna 
examen nämnda år. Om det inte är möjligt 
att utreda kostnaderna för utbildning som 
leder till examen, beräknas priset per enhet 
på basis av de totalkostnader som orsakats 
av examina inom utbildningsområdet i fråga. 

Priserna per enhet kan graderas enligt vad 
som bestäms genom förordning så att de 
väsentliga skillnaderna i kostnaderna för ut
bildningsprogram som leder till examen och 
för andra undervisningsarrangemang beaktas. 
Vederbörande ministerium kan dessutom av 
särskilda skäl höja priset per enhet. 

Priserna per enhet bestäms så att de be
lopp som fas när de enligt examen beräkna-
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de priserna per enhet multipliceras med an
talet studerande som avlägger respektive 
examen, sammanlagt motsvarar de riksom
fattande totalkostnader enligt examen som 
avses i l mom. 

När det i en yrkeshögskola ordnas utbild
ning som leder till två eller flera sådana ex
amina som avses i l mom. bestäms priset 
per enhet för yrkeshögskolan enligt ett med 
antalet studerande vägt medeltal som beräk
nats på basis av antalet studerande som av
lägger olika examina och de priser per enhet 
som avses i l mom. Priset per enhet för yr
kesinriktade specialiseringsstudier är detsam
ma som priset per enhet för yrkeshögskolan. 

Om utbildningen med beaktande av verk
samhetens omfattning i väsentlig utsträck
ning ordnas i hyrda lokaler, kan det pris per 
enhet som bestämts för yrkeshögskolan hö
jas med ett belopp som räknas ut genom att 
den årshyra som ministeriet fastställt som 
grund för beräkning av statsandelen divide
ras med antalet studerande vid yrkeshögsko
lan. Hyror enligt detta moment skall inte 
beaktas när de riksomfattande totalkostnader 
som avses i l mom. räknas ut. 

Under andra år än de som nämns i 
l mom. beräknas priserna per enhet så som 
bestäms i denna paragraf, dock på basis av 
de totalkostnader som utretts vid beräkning 
av priserna per enhet för det år som avses i 
l mom. 

21 § 

Priserna per enhet för grundläggande 
konstundervisning 

Vederbörande ministerium fastställer årli
gen det pris per enhet per kommuninvånare 
för grundläggande konstundervisning som 
avses i 8 § 5 punkten inom ramen för stats
budgeten. 

De priser per enhet för grundläggande 
konstundervisning som avses i 13 § skall 
beräknas vartannat år enligt konstområde 
genom att de riksomfattande totalkostnader 
som orsakats av undervisningen på re
spektive konstområde under året före det då 
priset per enhet bestäms divideras med det 
totala antal undervisningstimmar som hållits 
året före det då priset per enhet bestäms. 
Om det inte är möjligt att utreda kostnader
na för undervisningen inom ett konstområde 
eller antalet hållna undervisningstimmar, 

bestäms priset per enhet på basis av de upp
skattade kostnaderna och antalet uppskattade 
undervisningstimmar på konstområdet i frå
ga. Under andra år beräknas priserna per 
enhet på basis av de priser per enhet som 
bestämts för det föregående året. 

22 § 

Priserna per enhet för särskilda 
yrkesläroanstalter 

V ederbörande ministerium fastställer årli
gen priserna per enhet per undervisningstim
me eller studievecka för särskilda yrkeslä
roanstalter enligt priserna per enhet för det 
föregående året justerade till den beräknade 
kostnadsnivån det år då priset per enhet 
tillämJ,?as. På basis av faktorer som väsent
ligt paverkar kostnaderna för utbildningen 
graderas priserna per enhet så som bestäms 
genom förordning. 

23 § 

Kostnader som inte beaktas vid beräkningen 
av priser per enhet 

Som driftskostnader för grundläggande 
utbildning, gymnasier, yrkesutbildning, yr
keshögskolor och grundläggande konstun
dervisning anses inte 

l) kostnader för anläggningsprojekt som 
avses i denna lag och kostnader för förvärv 
eller hyrning av markområden, 

2) kostnader för ordnande av skolskjuts för 
studerande, med undantag för grundläggande 
utbildning, 

3) kostnader för skötsel av lån eller kalky
lerade räntor och avskrivningar, 

4) kostnader för vilka lagstadgad statsfi
nansiering beviljas särskilt, 

5) avgifter till den som ordnar verksamhet 
enligt de lagar som nämns i l § och enligt 
lagen om fritt bildningsarbete ( l ), om 
de kostnader som anordnarna haft för den 
verksamhet som utgör grund för avgifterna 
beaktas när priserna per enhet räknas ut, 

6) kostnader för avgiftsbelagd service för 
den som ordnar verksamhet enligt någon av 
de lagar som nämns i l §, samt 

7) andra förvaltningskostnader än sådana 
som direkt hänför sig till verksamhet som 
ordnas enligt de lagar som nämns i l §. 
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4 kap. 

Priser per enhet för kulturverl<samhet 

24 § 

Priserna per enhet för bibliotek 

Priserna per enhet för bibliotek skall be
räknas vartannat år för kommuner med olika 
bosättningsstruktur så att de kostnader som 
kommunerna inom respektive kategori har 
haft för biblioteken under året före det då 
priset per enhet bestäms divideras med dessa 
kommuners invånarantal. Vid beräkningen 
av priserna per enhet skall de kostnader som 
avses i 23 § inte beaktas. 

I fråga om bestämmandet av priset per 
enhet för bibliotek gäller dessutom vad som 
bestäms i 16 §. 

25 § 

Priset per enhet för kultwverksamhet 

Vederbörande ministerium skall årligen 
inom ramen för statsbudgeten fastställa pri
set per enhet per kommuninvånare för kul
turverksamhet. 

26 § 

Priset per enhet för idrottsverksamhet 

V ederbörande ministerium skall årligen 
inom ramen för statsbudgeten fastställa pri
set per enhet per kommuninvånare för 
idrotts verksamhet. 

27 § 

Priset per enhet för ungdomsarbete 

Vederbörande ministerium skall årligen 
inom ramen för statsbudgeten fastställa pri
set per enhet för ungdomsarbete för varje 
kommuninvånare som inte har fyllt 29 år. 

28 § 

Priset per enhet för museer 

Vederbörande ministerium skall såsom pris 
per enhet för museer fastställa det för före
gående år för museernas kalkylerade årsver
ken fastställda priset per enhet, justerat en-

ligt de beräknade förändringarna i kost
nadsnivån och de förändringar i verksam
heten som statens åtgärder föranleder. 

29 § 

Priset per enhet för orkestrar 

Vederbörande ministerium skall såsom pris 
per enhet för orkestrar fastställa det för före
gående år för orkestramas kalkylerade år
sverken fastställda priset per enhet, justerat 
enligt de beräknade förändringarna i kost
nadsnivån och de förändringar i verksam
heten som statens åtgärder föranleder. 

30 § 

Priset per enhet för teatrar 

Vederbörande ministerium skall årligen 
inom ramen för statsbudgeten fastställa pri
set per enhet per kalkylerat årsverke för 
teatrarna. 

5 kap. 

statsandel och statsunderstöd för 
anläggningsprojekt 

31 § 

Anläggningsprojekt 

Med anläggningsprojekt avses byggande, 
förvärv, grundlip reparation eller motsvaran
de åtgärder i fraga om lokaler som utgör en 
funktionell helhet samt anskaffning av lös
egendom i samband med sådana åtgärder, 
om åtgärdens beräknade totalkostnader upp
går till minst det belopp som statsrådet fast
ställt. 

Förvärv av markområden skall inte betrak
tas som anläggningsprojekt Som anlägg
ningsprojekt betraktas dock förvärv av 
gårdsbruksenheter och övningsskog för yr
kesutbildning och yrkeshögskolor. 

Anskaffning av annan lösegendom än så
dan som avses i l mom. betraktas inte som 
anläggningsprojekt Som anläggningsprojekt 
betraktas dock på de villkor som anges i l 
mom. anskaffning av apparater för yrkesut
bildning och yrkeshögskolor samt anskaff
ning av biblioteksbussar och biblioteksbåtar. 

Som ett anläggningsprojekt kan också be
traktas en åtgärd som nämns i 1-3 mom., 
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om de beräknade kostnaderna för den under
skrider det belopp som statsrådet fastställt 
och om finansieringen av projektet med hän
syn till invånarantalet och den ekonomiska 
ställningen i kommunen eller i samkommu
nens medlemskommuner skulle bli synnerli
gen betungande för kommunen eller sam
kommunen. Detsamma gäller i tillämpliga 
delar anläggningsprojekt i fråga om privata 
utbildningsanordnare eller anordnare av an
nan verksamhet och den statsandel som be
viljas för detta. 

32 § 

Den kalkylerade statsandelsgrunden för 
anläggningsprojekt 

När lokaler byggs eller förvärvas skall så
som statsandelsgrund användas den för pro
jektet i enlighet med 36 § fastställda storle
ken multiplicerad med det fastställda priset 
per enhet för respektive lokal. 

I samband med projekt som avser grundlig 
reparation av lokaler eller motsvarande åt
gärder skall såsom statsandelsgrund använ
das det belopp som statsbidragsmyndigheten 
har fastställt för projektet på basis av de be
räknade kostnaderna för det. Har för projek
tet i något annat fall inte fastställts nagot 
pris per enhet, skall statsbidragsmyndigheten 
på motsvarande sätt fastställa det belopp 
som läggs till grund för statsandelen. 

De belopp som avses i l och 2 mom. skall 
justeras i överensstämmelse med prisnivån 
vid den tidpunkt då projektet inleds. 

33 § 

Skalan för statsandelar för 
anläggningsprojekt 

För anläggningsprojekt beviljas i statsandel 
25-50 procent av den kalkylerade statsan
delsgrund som avses i 32 §. statsandelen 
bestäms på basis av den enligt 7 lagen om 
statsandelar till kommunerna per invånare i 
kommunen beräknade utjämnade kalkylerade 
skatteinkomsten (utjämnad skatteinkomst). 
Kommunen får i statsandel 50 procent, om 
dess utjämnade skatteinkomst ligger på ut
jämningsgränsen. Om den utjämnade skat
teinkomsten överskrider utjämningsgränsen, 
bestäms statsandelen så att varje från utjäm
ningsgränsen beräknad tillväxt av den utjäm
nade skatteinkomsten med minst en procent 

minskar statsandelen med en procentenhet 
till dess statsandelen är 25 procent. statsan
delsprocenten för anläggningsprojekt be
stäms på basis av den utjämnade skattein
komst som bestämts för det år då statsande
len beviljas. 

I fråga om två eller flera kommuners ge
mensamma eller en samkommuns anlägg
ningsprojekt beviljas statsandelen för varje 
kommuns andel enligt denna kommuns 
statsandelsprocent 

statsandelen för en privat utbild
ningsanordnares anläggningsprojekt bestäms 
enligt statsandelsprocenten i den kommun 
där projektet finns. 

Utan hinder av l mom. kan statsbidrags
myndigheten bevilja ett anläggningsprojekt 
som genomförs inom yrkesinriktad special
undervisning högst 70 procent av det belopp 
som avses i 32 § i statsandeL 

34 § 

Fastställande av priser per enhet 

Vederbörande ministerium fastställer varje 
år priserna per enhet för anläggningsprojekt 
Priset per enhet fastställs i mark per kvadrat
meter eller någon annan måttenhet. 

Priserna per enhet skall inkludera kostna
derna för alla de åtgärder som behövs för att 
lokalerna skall kunna tas i bruk, såsom kost
nader för planering av byggandet, iståndsätt
ning av området, kommunaltekniska och 
andra motsvarande arbeten samt ändamåls
enlig utrustning av lokalerna. I priserna per 
enhet skall dock inte inkluderas kostnaderna 
för markförvärv. 

Priserna per enhet skall basera sig på de 
genomsnittliga kostnaderna för genomförda 
byggnadsprojekt. Om det finns väsentliga 
regionala skillnader i byggnadskostnaderna, 
kan priserna per enhet fastställas enligt kost
nadsnivån på respektive område. När priser
na per enhet fastställs skall det uppges vil
ken tidpunkts kostnadsnivå de motsvarar. 

35 § 

Projektplan 

Över anläggningsprojekt skall uppgöras en 
projektplan som tillställs statsbidrae;smyn
digheten. Projektplanen skall inneballa en 
allmän beskrivning av projektet, en utred
ning om behovet att genomföra projektet 
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och om när det kan genomföras samt en 
kostnadskalkyl. Planen skall specificera de 
lokaler som projektet omfattar (rumspro
gram). 

36 § 

Fastställande av anläggningsprojekts 
omfattning 

Om statsbidragsmyndigheten anser att ett 
anläggningsprojekt behövs och att det finns 
statsekonomiska förutsättningar att finansiera 
det, skall statsbidragsmyndigheten på basis 
av den projektplan som nämns i 35 § fast
ställa i vilken omfattning anläggningsprojek
tet berättigar till statsandeL 

37 § 

Genomförande av anläggningsprojekt 

Anläggningsprojekt skall påbörjas det år 
då det statsandelsbeslut som avses i 45 § har 
fattats eller året därpå. 

statsbidragsmyndigheten kan av särskilda 
skäl på ansökan besluta att ett anläggnings
projekt får påbörjas innan statsandelsbeslutet 
har fattats. 

38 § 

Projektredovisning 

Den som har fått statsandel skall inom sex 
månader efter att projektet har genomförts 
tillställa statsbidragsmyndigheten en redovis
ning över omfattningen och kostnaderna. 

statsandelstagaren skall dessutom månaden 
efter den då byggnadsarbetena inleddes till
ställa statsbidragsmyndigheten en på entre
prenadavtalen baserad redovisning över kost
naderna för byggandet, totalrenoveringen, re
parationen eller motsvarande åtgärder. Vad 
detta moment bestämmer skall dock inte 
tillämpas på sådana byggnadsarbeten som 
statsandelstagaren huvudsakligen utfört så
som eget arbete. 

39 § 

statsunderstöd för anläggningsprojekt 

Om statsunderstöd enligt någon av de la-

gar som nämns i l § kan beviljas för ett all
läggningsprojekt gäller i fråga om projektet i 
tillämpliga delar vad som bestäms i 31, 35, 
38, 40, 41, 45, och 49 §. I stället för att 
fastställa omfattningen av anläggningspro
jektet bestämmer statsbidragsmyndigheten 
till vilket belopp statsunderstöd högst bevil
jas. 

statsbidragsmyndigheten beslutar om ut
betalningen av statsunderstödet. 

Om beviljande, användning, utbetalning 
och tillsyn över användningen av statsunder
stöd gäller dessutom vad som bestäms sär
skilt. 

40 § 

Finansieringsplan för anläggningsprojekt 

Vederbörande ministerium uppgör varje år 
i samband med berednin~en av statsbudge
ten för de följande fyra aren en riksomfat
tande finansieringsplan för anläggningspro
jekt som gäller undervisnings- och kultur
verksamhet. Finansieringsplanen inkluderar 
de anläggningsprojekt som skall genomföras 
under planeringsperioden, i ordningsföljd 
kalenderårsvis samt en beräkning av de pro
jektkostnader som berättigar till statsandel 
och av statsandelarna. 

För finansieringsplanen för anläggnings
projekten skall länsstyrelsen på basis av för
slag som inkommit från utbildningsanordna
re och andra anordnare av verksamhet enligt 
de lagar som nämns i l § göra upp en för
teckning över de anläggningsprojekt som det 
är meningen att genomföra inom länet. Pro
jekten antecknas i förteckningen i skynd
samhetsordning enligt länsstyrelsens pröv
ning. Uppgifterna för förteckningen skall 
årligen tillställas länsstyrelsen senast vid den 
tidpunkt som ministeriet bestämt. 

41 § 

Gemensamma anläggningsprojekt 

Vid genomförandet av ett för flera förvalt
ningsområden gemensamt anläggningspro
jekt skall de behöriga statsbidragsmyndig
heterna vidta behövliga åtgärder för att pro
jektet i sin helhet skall kunna inledas samma 
år. 
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6 kap. 

Särskilda statsunderstöd 

42 § 

Extra statsunderstöd samt statsunderstöd för 
försöksverksamhet, specialuppgifter och 

inledande av verksamhet 

En privat utbildningsanordnare eller en 
anordnare av annan verksamhet enligt de 
lagar som nämns i l § kan beviljas extra 
statsunderstöd för anläggningsprojekt och 
driftskostnader inom ramen för anslag som 
anvisats för ändamålet i statsbudgeten. 

För försök som syftar till att utveckla 
verksamhet enligt de lagar som nämns i l §, 
för behövliga specialuppgifter i samband 
med verksamheten och för inledande av 
verksamheten kan statsunderstöd beviljas 
inom ramen för anslag som anvisats för än
damålet i statsbudgeten. 

43 § 

statsunderstöd för läramtbildning och ut
bildning som ordnas såsom av giftsbelagd 

service 

Huvudmannen för en yrkeshögskola bevil
jas årligen statsunderstöd för lärarutbildning. 
statsunderstöden skall sammanlagt ungefår 
motsvara de totala kostnaderna för lärarut
bildningen. 

En anordnare av yrkesutbildning som med 
stöd av den utbildningsuppgift som ålagts 
den ordnar yrkesutbildning i form av av
giftsbelagd service, kan årligen för nämnda 
verksamhet beviljas statsunderstöd enligt de 
grunder statsrådet fastställer. 

7 kap. 

Särskilda bestämmelser 

44 § 

Beräkning av antalet elever och studerande 

Finansieringen för finansåret beräknas en
ligt det genomsnittliga antalet elever och 
studerande under året före finansåret Dess
utom kan sådana uppskattade ändringar i 
antalet elever och studerande beaktas som 
orsakas av lag eller förordning, en föreskrift 

370160 

eller ett beslut av en statlig myndighet som 
grundar sig på lag eller förordning eller av 
statsbudgeten. Vid beräkning av priserna per 
enhet tillämpas dock, enligt vad som be
stäms genom förordning, antalet elever och 
studerande under hösten året före finansåret 

Utan hinder av l mom. beräknas fi
nansieringen när verksamheten inleds enligt 
det uppskattade antalet elever och studeran
de. 

Om beräkning av de elev- och studerande
antal som skall användas vid bestämmandet 
av finansieringen bestäms närmare genom 
förordning. 

45 § 

Beviljande och justering av finansiering 

statsbidragsmyndigheten beviljar utan an
sökan kommunen eller någon annan anord
nare av verksamhet enligt någon av de lagar 
som nämns i l § den statsandel som avses i 
6 och 13-15 § samt den finansiering för 
driftskostnader som avses i 7, 11 och 12 § 
så som bestäms i 16 § 2 mom. lagen om 
statsandelar till kommunerna. 

statsbidragsmyndigheten justerar före ut
gången av finansåret den finansiering som 
beviljats enligt l mom. så att den överens
stämmer med det genomsnittliga antalet ele
ver och studerande under finansåret 

statsbidragsmyndigheten skall, om något 
annat inte bestäms särskilt, på ansökan be
vilja en anordnare av verksamhet enligt nå
gon av de lagar som nämns i l § statsandel 
för anläggningsprojekt 

46 § 

Utbetalning av finansiering för 
driftskostnader 

statsbidragsmyndigheten betalar den fi
nansiering för driftskostnader som avses i 
45 § l mom. till kommunen eller någon an
nan anordnare av verksamhet enligt någon 
av de lagar som nämns i l § så som bestäms 
i 17 § l mom. lagen om statsandelar till 
kommunerna. 

Belopp enligt de justeringar som avses i 
45 § 2 mom. betalas till statsandelstagaren 
eller uppbärs till staten före utgången av 
februari det år som följer efter finansåret 

Till den finansiering som betalas till 
anordnare av yrkesutbildning adderas på ba-
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sis av kostnader för anläggningsprojekt ett 
belopp som är 4,3 procent av det belopp 
som fås när produkten av utbildningsanord
narens studerandeantal och det genomsnittli
ga belopp för priserna per enhet som fast
ställts för yrkesutbildning med stöd av 16 § 
minskas med den årshyra som fastställts för 
utbildningsanordnaren med stöd av 19 § 5 
mom. som grund för beräkning av statsan
delen. Det belopp som skall adderas till fi
nansieringen till huvudmannen för en yr
keshögskola beräknas på motsvarande sätt 
på basis av antalet studerande, det genom
snittliga belopp för priserna per enhet som 
fastställts för yrkeshögskolorna med stöd av 
16 § och den årshyra som fastställts för yr
keshögskolan med stöd av 20 § 5 mom. som 
grund för beräkning av statsandelen. 

I den statsandel som betalas till kommu
nen beaktas de belopp som skall betalas till 
kommunen eller de belopp som kommunen 
skall betala enligt 17 § 2 mom. och 31 § 
4 mom. lagen om statsandelar till kommu
nerna. 

Om den statsandelsgrund för kommunen 
om vilken bestäms i 8 § och till vilken ad
derats det belopp enligt 3 mom. som beräk
nats på basis av kostnader för anläggnings
projekt, den statsandel som beviljas kommu
nen med stöd av 12-15 § och de belopp 
som skall betalas till kommunen med stöd 
av 4 mom., är mindre än de belopp som be
räknats enligt 9 och 10 §, skall kommunen 
betala skillnaden till staten i två poster, den 
första posten före utgången av juli under 
finansåret och den andra posten före utgång
en av februari det år som följer efter finans
året. 

Om den statsandel som enligt denna lag 
beviljats kommunen för driftskostnader och 
till vilken adderats det belopp enligt 3 mom. 
som beräknats på basis av kostnader för an
läggningsprojekt, är mindre än de belopp 
som enligt 17 § 2 mom. och 31 § 4 mom. 
lagen om statsandelar till kommunerna skall 
dras av från den, skall kommunen betala 
skillnaden till staten på de tidpunkter om 
vilka bestäms i 5 mom. 

47 § 

Utbetalning av statsandel för 
anläggningsprojekt 

statsandelen för ett anläggningsprojekt 
skall, om inte statsbidragsmyndigheten med 

stöd av 2 mom. beslutar något annat, betalas 
till kommunen eller någon annan anordnare 
av verksamhet enligt någon av de lagar som 
nämns i l § i lika stora månatliga poster 
under den tid projektet beräknas pågå. Den 
första posten skall betalas ut månaden efter 
den då meddelandet om att projektet inletts 
har inkommit. Om projektet i ett fall som 
avses i 37 § 2 mom. har inletts innan beslut 
om statsandel har fattats, skall den första 
posten betalas ut under den månad som 
följer efter att statsandel beviljades. 

statsandelen för ett anläggningsprojekt kan 
också betalas under sju år i lika stora årliga 
poster räknat från ingången av kalenderåret 
efter det då projektet slutfördes. Varje årlig 
post betalas före utgången av mars och den 
ökas med en på den obetalad delen av stats
andelen beräknad årlig ränta som motsvarar 
Finlands Banks grundränta och som räknas 
från den dag då den första årliga posten har 
betalts. Den som ansöker om statsandel skall 
meddela om sitt samtycke till att statsande
len betalas på det sätt som avses i detta mo
ment. 

48 § 

Fastställande av antalet prestationer som 
används vid beräkning av finansieringen 

V ederbörande ministerium fastställer årli-
gen inom ramen för statsbudgeten det an
tal undervisningstimmar, studieveckor och 
årsverken som skall läggas till grund för fi
nansieringen för det följande finansåret 

49 § 

Å terbetalning av statsandelar för 
anläggningsprojekt 

Det kan bestämmas att den del av det 
gängse värdet av anskaffad egendom som 
svarar mot den statsandel som har erhållits 
för ett anläggningsprojekt helt eller delvis 
skall återbetalas till staten, om egendomen 
överlåts till någon annan, om verksamheten 
avslutas eller om egendomens användning 
varaktigt ändras så att egendomen inte kom
mer att användas för någon annan verksam
het som berättigar till statsandeL Det skall 
inte bestämmas om återbetalning om det 
förflutit över 30 år sedan statsandelen bevil
jades. 

Om egendom för vilken statsandel har er-
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hållits förstörs eller skadas, kan det bestäm
mas att en mot statsandelen svarande del av 
försäkringsersättning eller någon annan er
sättning helt eller delvis skall betalas till 
staten eller dras av från statsandelen för ett 
nytt anläggningsprojekt 

Om återbetalningsskyldigheten och avdrag 
för ersättningar beslutar vederbörande minis
terium. Den som får statsandel skall inom 
sex månader underrätta ministeriet om såda
na förändringar som avses i l och 2 mom. 
Om det senare framgår att något meddelande 
inte gjorts inom utsatt tid, skall en mot stats
andelen svarande del av egendomens gängse 
värde betalas till staten med en årlig ränta 
som bestäms i enlighet med 4 § 3 mom. 
ränteJagen (63311982), om inte ministeriet 
av särskilda skäl beslutar något annat. 

50§ 

Betalningsandelen för hemkommunen för en 
elev som får grundläggande utbildning på 

sjukhus eller i skolhem 

Den kommun som under vårdtiden enligt 
lagen om hemkommun är hemkommun för 
en elev som får i 4 § 3 mom. lagen om 
grundläggande utbildning avsedd sjukhus
undervisning är skyldig att för eleven till 
den kommun där sjukhuset är beläget betala 
en betalningsandel, som fås genom att an
talet vårddagar multipliceras med de genom
snittliga faktiska årskostnader som den kom
mun där sjukhuset är beläget har haft för 
undervisningen per vårddag. Från betal
ningsandelen avdras det belopp enligt stats
andelsgrunden som räknats ut för den 
kommun där sjukhuset är beläget per elev 
som får sjukhusundervisning. 

Den kommun som under den tid undervis
ningen pågår enligt lagen om hemkommun 
är hemkommun för en elev som får i 29 § 
barnskyddslagen (683/1983) avsedd grund
läggande utbildning i skolhem är skyldig att 
för eleven till den som ordnar skolhemsun
dervisningen betala en betalningsandel, som 
fås genom att de arbetsdagar vid skolan un
der vilka eleven meddelats undervisning 
multipliceras med de genomsnittliga faktiska 
årskostnader som utbildningsanordnaren har 
haft för undervisningen per arbetsdag. Från 
betalningsandelen avdras det belopp enligt 
statsandelsgrunden som räknats ut för utbild
ningsanordnaren per elev som får skol
hemsundervisning. Om utbildningen ordnas 

av staten, avdras från betalningsandelen det 
genomsnittliga belopp för priserna per enhet 
som fastställts för grundläggande utbildning 
med stöd av 16 §. 

Om betalningsandelen för elevens hem
kommun kan avtalas på annat sätt än vad 
som bestäms ovan i denna paragraf. 

51 § 

A v gifter för stöduppgifter i anslutning till 
specialundervisningen 

Vederbörande ministerium beslutar om de 
avgifter som skall uppbäras för sådana 
stöduppgifter i anslutning till specialunder
visningen som avses i 39 § lagen om grund
läggande utbildning, enligt vad som bestäms 
om offentligrättsliga prestationer i lagen om 
grunderna för avgifter till staten (150/1992). 

52§ 

Betalning som inte erläggs eller återkrävs 

En betalning som understiger l O 000 mark 
och som baserar sig på ett beslut som fattats 
med stöd av denna lag skall inte erläggas el
ler återkrävas. 

53§ 

statsbidragsmyndighet 

statsbidragsmyndighet i ärenden som gäl
ler sådana driftskostnader och anläggnings
projekt som avses i denna lag är vederböran
de ministerium. 

Genom förordning kan föreskrivas att ock
så någon annan myndighet än den som avses 
i l mom. skall vara statsbidragsmyndighet i 
ärenden som gäller statsunderstöd. 

54§ 

skyldighet att lämna upplysningar 

Kommunerna och samkommunerna skall 
enligt vad vederbörande ministerium be
stämmer tillställa statsbidragsmyndigheten 
de upplysningar baserade på budgeten, eko
nomiplanen, bokslutet och verksamhetsbe
rättelsen samt övriga upplysningar om kost
naderna och verksamhetens omfattning som 
behövs för att bestämma finansiering enligt 
denna lag. Privata anordnare av verksamhet 



196 RP 86/1997 rd 

enligt någon av de lagar som nämns i l § 
skall tillställa statsbidragsmyndigheten mot
svarande uppgifter. 

55§ 

Förhandlingsförfarande 

Innan vederbörande ministerium lägger 
fram sitt förslag till de anslag för statsande
lar för driftskostnader som skall tas in i 
följande finansårs statsbudget skall minis
teriet förhandla om priserna per enhet så 
som bestäms i 14 § l mom. lagen om stats
andelar till kommunerna. 

Ministeriet skall också förhandla med 
kommunernas centralorganisation om vilka 
upplysningar som skall anses vara behövliga 
för att bestämma och fastställa priserna per 
enhet samt för att bestämma statsandelarna 
samt om hur dessa upplysningar skall till
ställas statsbidragsmyndigheten. 

56§ 

Rättelseförfarande och ändringssökande 

I ett beslut som har givits med stöd av 
denna lag eller med stöd av en sådan be
stämmelse i lagen om statsandelar till 
kommunerna vilken det hänvisas till i denna 
lag kan rättelse yrkas eller ändring sökas så 
som bestäms om rättelseförfarande och 
ändringssökande i 21 och 22 § lagen om 
statsandelar till kommunerna. Rättelse kan 
dock inte yrkas och ändring inte sökas i ett 
beslut till den del det gäller antal elever och 
studerande som avses i 44 § l och 2 mom. 

V ad som i de lagrum som nämns i l 
mom. föreskrivs om kommuner gäller i till
lämpliga delar samkommuner och sådana 
privata anordnare av verksamhet enligt nå
gon av de lagar som nämns i l mom. som 
får finansiering enligt denna lag. 

57§ 

Tillämpning av vissa bestämmelser i lagen 
om statsandelar till kommunerna 

På finansiering som avses i denna lag skall 
dessutom tillämpas följande bestämmelser i 
lagen om statsandelar till kommunerna: 

l) 18 §om betalning av utebliven förmån, 
2) 19 § om återbetalning av grundlös för-

mån, 
3) 20 § om när betalningsskyldigheten för

faller, samt 
4) 24 § om vite. 
V ad som i de lagrum som nämns i 

l mom. föreskrivs om kommuner gäller i 
tillämpliga delar samkommuner och sådana 
privata anordnare av verksamhet enligt nå
gon av de lagar som nämns i l mom. som 
får finanisering enligt denna lag. 

58 § 

Närmare bestämmelser 

Närmare bestämmelser om verkställigheten 
av denna lag utfärdas genom förordning. 

8 kap. 

Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser 

59§ 

Ikrqftträdande 

Denna lag träder i kraft den l augusti 
1998. 

Genom denna lag upphävs lagen den 3 au
gusti 1992 om finansiering av undervisnings
och kulturverksamhet (705/1992) jämte 

ändringar. 
Lagen tillämpas första gången vid bevil

jande och betalning av finansiering för 1999. 
De finansieringsbestämmelser som gäller när 
denna lag träder i kraft tillämpas på fi
napsieringen för 1998 och åren före det. 

Atgärder som verkställigheten av lagen 
förutsätter får vidtas innan den träder i kraft. 

60 § 

Priset per enhet för en anordnare av 
gymnasieutbildning som fått en särskild 

uppgift 

Vederbörande ministerium höjer utan an
sökan priset per enhet för en anordnare av 
gymnasieutbildning, om priset per enhet för 
gymnasiets huvudman när denna lag träder i 
kraft har höjts på grund av en särskild upp
gift som baserar sig på läroplanen. 
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61 § 

Hyran och hyresvärdet 

Om priset per enhet för en yrkesläroan
stalt, specialyrkesläroanstalt, yrkeshögskola 
eller musikläroanstalt som ordnar yrkesut
bi~~nin~ nä~ denna lag träder i kra!t har 
höjts pa basts av de hyror som avses 1 14 § 
2 mom., 14 a§ 2 mom. eller 16 § 2 mom. i 
den lag som nämns i 59§ 2 mom., skall den 
årshyra som fastställts av undervisningsmi
nisteriet för läroanstaltens huvudman som 
grund för beräkning av statsandelen och som 
tillämJ?as när denna lag träder i kraft kvarstå 
som sadan årshyra som avses i 19 § 5 mom. 
eller 20 § 5 mom. denna lag och som fast
ställts för utbildningsanordnaren som grund 
för beräkning av statsandelen. 

Om priset per enhet för en läroanstalt när 
denna lag träder i kraft har höjts på basis av 
kapitalersättning på hyresvärdet för lokaler, 
betalas det belopp som fastställts som grund 
för höjningen av priset per enhet i sin helhet 
separat såsom finansiering till utbildningsa
nordnaren. Den finansiering som avses i det
ta moment betalas under tio års tid från in
gången av det år som följer efter det då de 
lokaler som utgör grund för kapitalersätt
ningen på hyresvärdet har skaffats eller 
byggts om. Om en del av lokalerna övergår 
till en annan utbildningsanordnare för verk
samhet enligt någon av de lagar som nämns 
i l §, anvisas vardera utbildningsanordnaren 
en andel av nämnda belopp som de sinse
mellan kommit överens om. Belopp som 
skall betalas med stöd av detta moment ad
deras till det belopp som beräknats enligt 
9 § 2 mom. vid beräkning av kommunens 
finansieringsandel av driftskostnader som 
gäller undervisningsverksamhet och biblio
tek. 

62 § 

Utgifter för skötsel av 
specialyrkesläroanstalters lån 

Om priset per enhet för en specialyrkeslä
roanstalt när denna lag träder i kraft har 
höjts på basis av utgifter för skötsel av lån, 
skall till den utbildningsanordnare som 
fungerat som huvudman för specialyrkeslä
roanstalten årligen separat betalas ett belopp 
som motsvarar de kostnader som orsakats 
under året före det då priset per enhet be-

stäms för de lån som ligger till grund för 
höjningen av priset per enhet. Belopp som 
skall betalas med stöd av denna paragraf 
adderas till det belopp som beräknats enligt 
9 § 2 mom. vid beräkning av kommunens 
finansieringsandel av driftskostnader som 
gäller undervisningsverksamhet och biblio
tek. 

63 § 

V is sa obetalda statsandelar, statsunderstöd 
och statsbidrag 

Statsandelar, statsunderstöd och statsbidrag 
som avses i 49 § 2 mom. i den lag som 
nämns i 59 § 2 mom. och som är obetalda 
när denna lag träder i kraft skall betalas till 
de utbildningsanordnare som fungerat som 
huvudmän för läroanstalterna enligt vad som 
bestäms i nämnda 49 § 2 mom. 

64 § 

Anläggningskostnader 

På statsandel som har beviljats för anlägg
ningsprojekt innan denna lag träder i kraft 
tillämpas de bestämmelser som gäller vid 
ikraftträdandet. 

Vad som bestäms i 49 § om återbetalning 
av statsandel som betalas för anläggnings
l?rojekt skall tillämpas, om en i 49 § nämnd 
atgärd har vidtagits eller skada inträffat efter 
ikraftträdandet. 

65 § 

De genomsnittliga beloppen för priserna per 
enhet och priserna per enhet 

1999 

De genomsnittliga belopp för priserna per 
enhet som avses i 16 § samt de priser per 
enhet som avses i 17 och 18-20 §, 21 § 2 
mom. och 24 § beräknas för 1999 på basis 
av de faktiska totalkostnaderna för 1997 så 
att de statsandelsgrunder som beräknas på 
basis av antalet elever, studerande, undervis
ningstimmar och invånare 1997 och priserna 
per enhet för 1999, sammanlagt motsvarar 
de sammanlagda kalkylerade statsan
delsgrunder för 1998 som beräknats enligt 
lagen om finansiering av undervisnings- och 
kulturverksamhet (705/1992) för de funktio-
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ner som avses i nämnda paragrafer, justerade 
med ändringen i kostnadsnivån. 

66 § 

Priserna per enhet för yrkesutbildning och 
yrkeshögskolor 1999 och 2000 

I de genomsnittliga beloppen för priserna 
per enhet för yrkesutbildning och yr
keshögskolor under 1999 och 2000 beaktas 
utan hinder av 16 § de årliga kostnadsskill
nader som orsakas av att de kostnader som 
ligger till grund för priserna per enhet för 
yrkeshögskolorna avviker från de kostnader, 
minskade med kostnaderna för studiesociala 
förmåner, som ligger till grund för de priser 
per enhet för yrkesutbildning som bestämts 
för anordnare av yrkesutbildning som deltar 
i yrkeshögskoleförsök. 

Utan hinder av 19 § 4 mom. och 20 § 
4 mom. bestäms priserna per enhet för yr
keshögskolorna och för den yrkesutbildning 
som utgör grund för en yrkeshögskola för 
finansåren 1999 och 2000 enligt det genom
snittliga uppskattade antalet studerande re
spektive finansår, om antalet studerande vid 
yrkeshögskolan eller i nämnda yrkesutbild
ning ändras under finansåret på grund av att 
en yrkeshögskola inrättas eller till följd av 
något annat beslut som gäller omfattningen 
på yrkeshögskolans verksamhet. 

Helsingfors den 23 maj 1997 

När yrkeshögskolornas priser per enhet 
bestäms för 1999 tillämpas utan hinder av 
20 § som kalkyleringsgrund för priserna per 
enhet kostnaderna för utbildning som leder 
till yrkeshögskoleexamina vid yrkeshögsko
lor och temporära yrkeshögskolor med av
drag för kostnader för studiesociala förmåner 
för studerande i yrkesutbildning. 

67 § 

Priserna per enhet för särskilda 
yrkesläroanstalter 1999 

De priser per enhet som fastställs för de 
särskilda yrkesläroanstalterna för 1999 är 
lika med de priser per enhet som fastställts 
för de särskilda yrkesläroanstalterna för 
1998, justerade enligt den beräknade kost
nadsnivån för 1999. 

68 § 

Priserna per enhet för museer och orkestrar 
1999 

De priser per enhet som fastställs för mu
seer och orkestrar för 1999 är lika med de 
priser per enhet som fastställts för 1998, jus
terade enligt den beräknade kostnadsnivån 
för 1999. 
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