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Slå på mikrofonen och gärna också
kameran då du tilldelas ordet.

Du kan kommentera eller ställa
frågor i Chat-funktionen. 

Här kan du se deltagarna.

Du kan be om ordet genom att klicka på
handen. Klicka en gång till för att ta ner handen.

Håll mikrofon och kamera avstängda.



Vad grundar sig läropliktsreformen på?
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• Målet är att höja utbildningsnivån och kunnandet hos finländska unga, 
samtidigt som sysselsättningsgraden ökar. Alla unga ska garanteras en 
utbildning på andra stadiet.

• Ungefär 16 procent av åldersklassen saknar idag en utbildning på andra
stadiet. 

• Andelen unga mellan 20 och 29 år som inte avlagt någon utbildning efter den
grundläggande utbildningen har legat på samma nivå hela 2000-talet. 

• Bland dem som endast har avlagt den grundläggande utbildningens lärokurs
sysselsätts ungefär 45 procent (sysselsättningsgraden bland dem som slutfört
en utbildning på andra stadiet är cirka 71 procent) .



Bakgrund i regeringsprogrammet och tidtabell
• Utvidgandet av läroplikten anknyter till regeringsprogrammets skrivningar om höjningen 

av läropliktsåldern till 18 år, stärkandet av handledningen, avgiftsfri utbildning på andra 
stadiet samt utveckling av handledande utbildningar på andra stadiet och handledning 
under övergångsskedet.

• Regeringens proposition lämnades till riksdagen 15.10.2020 (RP 173/2020 rd), lagarna 
godkändes 30.12.2020 

• Läropliktslagen träder i kraft 1.8.2021

MEN-> Bestämmelserna om ansökningsskyldighet och handlednings- och tillsynsansvaret 
hos anordnare av grundläggande utbildning trädde i kraft redan 1.1.2021.

• Berör första gången de unga som går ut grundskolan våren 2021 (i regel personer födda 
2005) (läropliktiga våren -21)

• Träder i kraft en årskull åt gången och gäller i full volym år 2024
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Lagar

- lagen om grundläggande utbildning

- gymnasielagen

- lagen om yrkesutbildning

- lagen om fritt bildningsarbete

- lagen om finansiering av undervisnings- och 
kulturverksamhet

- lagen om nationella studie- och 
examensregister

- lagen om stöd för skolresor

- lagen om studiestöd

- lagen om studentexamen

- vissa andra lagar, i vilka stadgas om rättigheter 
och skyldigheter gällande läropliktsåldern

• Läropliktslag

• Lag om utbildning som handleder för examensutbildning (HUX)

• Därutöver ändras i anknytning till dessa nya lagar sammanlagt 28 andra bilagelagar 
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Läroplikten

• Barn som är varaktigt bosatta i Finland är läropliktiga.

• Läroplikten börjar det år då barnet fyller sju år, 

• med undantag för förlängd läroplikt som börjar ett år tidigare 

• Läroplikten upphör när den unga fyller 18 år eller när hen före det har avlagt 
examen på andra stadiet (studentexamen eller yrkesexamen; även utbildning 
som genomförts på Åland eller utomlands och som motsvarar en examen på 
andra stadiet). 
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Fullgörande av läroplikten efter den 
grundläggande utbildningen

• I första hand gymnasieutbildningens lärokurs eller yrkesinriktad grundexamen, studentexamen

• Fullgörandet kan även göras i olika utbildningar i övergångsskedet och utbildningar avsedda för särskilda 

grupper

• den nya utbildningshelheten som handleder för examensutbildning fr.o.m. 1.8.2022, HUX (ersätter 

nuvarande utbildningar i övergångsskedet) (Grunderna på utlåtande i februari -21)

• utbildning som riktar sig till läropliktiga i folkhögskolor (Utbildningsstyrelsens grunder för läroplanen 

fr.o.m. 1.8.2021)

• utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv, TELMA (svår funktionsnedsättning).

• grundläggande utbildning för vuxna, om lärokursen för den grundläggande utbildningen är halvfärdig

• läropliktiga med invandrarbakgrund och bristfälliga språkkunskaper -> grundläggande utbildning för 

vuxna eller folkhögskolornas utbildning som riktar sig till invandrare

• samer i läsårsutbildningen i samiska och samisk kultur i Sameområdets utbildningscentral
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Skyldigheten att söka sig till utbildning trädde i 
kraft 1.1.2021
• En läropliktig ska före slutet av den sista årskursen i den grundläggande utbildningen söka 

• till utbildning på andra stadiet, 
• till utbildning i övergångsskedet 
• eller till annan utbildning som omfattas av läroplikten.

Skyldigheten att söka sig till utbildning fortlöper tills den läropliktiga får en utbildningsplats eller 
fyller 18 år.

• I regel söker man sig till utbildning på våren det år den grundläggande utbildningen slutförs, dvs. i 
den gemensamma ansökan på våren i årskurs 9.   
➢ Den läropliktiga kan även söka sig till läropliktsutbildning som inte omfattas av den 

gemensamma ansökan, såsom läroavtalsutbildning, utbildning på främmande språk eller 
folkhögskolornas utbildning som riktar sig till läropliktiga.

• Skyldigheten att söka sig till utbildning fortlöper om den läropliktiga inte får en studieplats i den 
gemensamma ansökan efter att den grundläggande utbildningen slutförts. I så fall ska hen söka 
sig till utbildning vid kontinuerlig ansökan. 
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Utbildning som handleder för 
examensutbildning (HUX)
• Påbyggnadsundervisningen (åk 10), utbildningen som handleder för yrkesutbildning (Valma) och 

utbildningen som förbereder för gymnasieutbildningen (Luva) slås samman till en ny utbildning.

• Den studerande har möjlighet att

• avlägga studier inom gymnasieutbildningen 

• avlägga delar samt delområden  av yrkesinriktade grundexamina

• höja vitsord från den grundläggande utbildningen

• stärka kunskaperna i undervisningsspråket

• För den studerande ska en personlig studieplan utarbetas 

• Grunderna för utbildningen träder i kraft 1.8.2022
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Grunderna för läroplanen för folkhögskolornas utbildning 
inom det fria bildningsarbetet som riktar sig till läropliktiga

• I och med att läroplikten utvidgas kommer studier som folkhögskolorna erbjuder att 
vara ett sätt att fullgöra läroplikten, om den unga inte fortsätter direkt till 
gymnasieutbildning eller yrkesutbildning efter den grundläggande utbildningen.

• Folkhögskolornas utbildning som riktar sig till läropliktiga ska stärka den ungas 
studiefärdigheter, kunnande och motivation samt stödja den ungas färdigheter att 
planera sitt eget liv och sin framtid.

• Utbildningsstyrelsen har i januari publicerat grunderna för läroplanen för 
folkhögskolornas utbildning inom det fria bildningsarbetet som riktar sig till läropliktiga. 
De nya läroplansgrunderna träder i kraft 1.8.2021. Före det ska lokala läroplaner 
utarbetas på basis av grunderna.

• För utbildning vid folkhögskolorna finns för närvarande inga nationella 
läroplansgrunder.
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Anordnarens handlednings- och tillsynsansvar inom den 
grundläggande utbildningen trädde i kraft 1.1.2021 

• Anordnaren av grundläggande utbildning har skyldighet att handleda och övervaka att 
den läropliktiga söker till utbildning på andra stadiet. 

• Handlednings- och tillsynsansvaret pågår tills den läropliktiga har påbörjat sina studier
vid en annan läroanstalt.

• Om en läroplikt inte söker till utbildning på andra stadiet eller inte påbörjar sina 
studier, upphör handlednings- och tillsynsansvaret för anordnaren av grundläggande 
utbildning vid den tidpunkt som UKM årligen anger.

• Då handlednings- och tillsynsansvaret upphör ska anordnaren anmäla den läropliktigas 
identifierings- och kontaktuppgifter till den läropliktigas boendekommun. 



Boendekommunens handlednings- och tillsynsansvar

• Om en läropliktig blir utan en studieplats eller avbryter studierna som hen inlett, är det i sista hand 
den läropliktigas boendekommun som har handlednings- och tillsynsansvar för den läropliktiga.

• Boendekommunen har i uppgift att utreda den läropliktigas situation som helhet och eventuella 
behov av stöd tillsammans med den läropliktiga och hens vårdnadshavare eller en annan laglig 
företrädare.

• En läropliktig anses ha avgått om hen inte har kunnat nås inom en (1) månad. Den läropliktigas 
uppgifter ska anmälas till boendekommunen.

• I sista hand ska boendekommunen anvisa den läropliktiga en studieplats vid en handledande 
utbildning.

• Det regionala utbildningsutbudet, avståndet och trafikförbindelserna mellan den läropliktigas 
hem och läroanstalten, undervisningsspråket, behovet av krävande särskilt stöd samt den 
läropliktigas individuella önskemål ska tas i beaktande.

• Utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv (TELMA) för studerande med svår 
funktionsnedsättning.



Stöd och handledning

• Betydelsen av elev- och studiehandledningen och resurserna stärks i och med att 
läroplikten utvidgas.

• För utbildningsanordnarna och den läropliktigas boendekommun gäller ett nytt 
handlednings- och tillsynsansvar gentemot den läropliktiga

➢ handledningen och stödet för unga under 18 år stärks särskilt i det skede när 
de söker till utbildning och när de eventuellt avbryter studierna. 

• Handlednings- och tillsynsansvaret byggs enligt principen ”ledsagad växling”.

➢ de olika aktörernas handlednings- och tillsynsansvar definieras i lagen så att en 
aktörs handlednings- och tillsynsansvar upphör först när en annan aktörs 
handlednings- och tillsynsansvar börjar. 

• Säkerställer att en läropliktig ung person inte i något skede hamnar utanför 
stödnätet.
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Handlednings- och tillsynsansvar 

• I huvudsak föreskrivs det om elevers och studerandes rätt att få elev- och 
studiehandledning och annan handledning under studierna och även i samband med 
ansökan till fortsatta studier i lagarna om de olika utbildningsformerna. 

• I läropliktslagen föreskrivs om läropliktigas skyldighet att söka till utbildning; läropliktiga 
ska ha rätt att få elev- eller studiehandledning samt annan handledning för att fullgöra 
denna skyldighet. 

• Förnyelserna gällande elevhandledning och studiehandledning stöder helheten av 
utvidgandet av läroplikten. 
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Uppföljnings- och tillsynstjänsten för fullföljandet av läroplikten (Valpas)

• Med hjälp av tjänsten kan man följa upp

• att den läropliktiga har sökt till en utbildning samt vilka gällande studierätter hen har,

• uppgifter som inverkar på utbildningens avgiftsfrihet,

• om den läropliktiga eventuellt har avbrutit fullgörandet av läroplikten, samt

• vid behov skicka information till följande aktör i ansvarskedjan

• Tjänsten kan användas av anordnare av grundläggande utbildning, anordnare av utbildning på andra
stadiet och anordnare av utbildning i övergångsskedet samt av folkhögskolor, kommuner och av den
läropliktiga och hens vårdnadshavare. 

• I tjänsten sammanställs informationen som sparats i andra informationsresurser, såsom
antagningsregistret, KOSKI-tjänsten, studentnummerregistret och läropliktsregistret. 

• Tjänsten utvecklas av Utbildningsstyrelsen som också informerar om hur utvecklingsarbetet fortskrider och
när tjänsten kan tas i bruk

• Kommunerna har möjlighet att använda Valpas-tjänsten

• Valpas tjänsten integreras till en del av Studieinfo.fi 16



Framsteg i studierna och övervakning av 
fullgörande av läroplikten

• Studierna som hör till läroplikten efter den grundläggande utbildningen ska framskrida enligt 
den studerandes individuella plan enligt utbildningsform

• Den läropliktigas vårdnadshavare eller någon annan laglig företrädare ska se till att läroplikten 
fullgörs

o utbildningsanordnaren är skyldig att meddela vårdnadshavaren om den läropliktigas 
studier inte framskrider i tillräckligt hög grad

o om den läropliktigas vårdnadshavare avsiktligt eller av grov oaktsamhet försummar sin 
skyldighet att övervaka fullgörandet av läroplikten kan hen dömas till böter för försummad 
tillsyn över läropliktig

• Den läropliktiga själv påförs inga sanktioner för försummelse av läroplikten. 
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Avbrytande av fullgörandet av läroplikten

• Läropliktiga har rätt att avbryta fullgörandet av läroplikten för viss tid  

1. på grund av en långvarig sjukdom eller skada som hindrar fullgörandet av läroplikten 

2. under moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledigheten

3. under en tillfällig vistelse utomlands som varar i minst en månad, om den läropliktiga 
deltar i motsvarande utbildning utomlands eller annars kan anses fullgöra sin läroplikt

4. på grund av något annat vägande skäl som hänför sig till den läropliktigas livssituation 
och som hindrar fullgörandet av läroplikten.

• Fullgörandet av läroplikten kan även avbrytas tills vidare, om hindret som avses i punkt 1 är 
bestående till sin natur.

• Den studerande har alltid rätt att studera och ett beslut om avbrytande av läroplikten ska fattas 
efter ansökan från den läropliktiga eller den läropliktigas vårdnadshavare. 
• Innan ett beslut fattas på grund av en orsak som nämns i punkt 1 eller 4 ska man utreda 

huruvida det är möjligt att fullgöra läroplikten med hjälp av individuella val, 
individualisering, nödvändiga stödåtgärder eller rimliga anpassningar. 
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Läropliktslagen (1214/2020): När en läropliktig anses ha avgått 13 §

• Innan beslut fattas om att en studerande anses ha avgått ska utbildningsanordnaren utreda om 
den läropliktiga har inlett nya studier som avses i 4 § i läropliktslagen. 

• Om den läropliktiga inte har inlett nya studier, ska utbildningsanordnaren anmäla identifierings-
och kontaktuppgifterna för den läropliktiga som avbrutit fullgörandet av läroplikten till den 
läropliktigas boendekommun och informera vårdnadshavaren eller någon annan laglig 
företrädare om att fullgörandet av läroplikten har avbrutits. 

• Med avvikelse från vad som föreskrivs någon annanstans i lag kan en läropliktig anses ha avgått 
på basis av egen anmälan endast om den läropliktiga har inlett sådana nya studier för att 
fullgöra läroplikten.



Reform av elev- och studiehandledningen vid utvidgad läroplikt: 
lagstiftningsgrund

1. Ansökningsskyldighet och bestämmelser om handlednings- och tillsynsansvaret hos anordnare 
av grundläggande utbildning

➢ Läropliktslagen 11 §

2. Intensifierad personlig elevhandledning i den grundläggande utbildningen

➢ Läropliktslagen 11 §

➢ Lagen om grundläggande utbildning 11 a §

3. Utbildningsanordnarens handlednings- och tillsynsansvar

➢ Läropliktslagen 12 §

4. Boendekommunens handlednings- och tillsynsansvar 

➢ Läropliktslagen 14 §
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Intensifierad personlig elevhandledning i den grundläggande 
utbildningen fr.om. 1.8.2021

• En elev som behöver stöd i anslutning till ansökan till fortsatta studier efter den grundläggande 
utbildningen har rätt att utöver elevhandledning få personlig elevhandledning enligt sina behov i 
årskurserna 8 och 9. 

• Denna form av handledning kallas intensifierad personlig elevhandledning.

• För en elev som får intensifierad personlig elevhandledning ska man utarbeta en personlig plan 
för fortsatta studier. 



Avgiftsfrihet

• Utbildningen är avgiftsfri för den studerande då hen
➢ avlägger sin första examen på andra stadiet och
➢ har inlett sina studier före 18 års ålder.

• Avgiftsfriheten upphör vid utgången av det kalenderår då den studerande fyller 20 år.

• Läromedel som behövs för att inhämta kunnande samt arbetsredskap, arbetsdräkter och 
arbetsmaterial är avgiftsfria. 

• Avgiftsfria är dock inte redskap som behövs i utbildningar som betonar särskilda intressen.

• Dubbelexamen omfattas av avgiftsfrihet. 

• De fem första proven är avgiftsfria för examinanderna i studentskrivningarna.



Info för läroanstalter om 
studieförmåner vid avgiftsfria 
utbildningar
FPA, juridiska enheten för 
förmånstjänster



Skolresestöd till studerande vid avgiftsfria 
utbildningar
• Studerande som deltar i avgiftsfri utbildning kan få skolresestöd om skolresan är minst 7 

kilometer. Den studerande betalar inte någon egen betalningsandel för skolresan.

• Jämför: Studerande som deltar i avgiftsbelagd utbildning kan få skolresestöd om skolresan är 
minst 10 kilometer. För skolresan betalar den studerande en egen betalningsandel, som är

• 21,50 euro per månad för en halv månad och

• 43 euro per månad för en hel månad.

• Från och med 1.8.2021 kommer den studerande att få

• stöd för en halv månad om han eller hon har 10‒14 resdagar under en månad och

• stöd för en hel månad om han eller hon har minst 15 resdagar under en månad.
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Studiestöd till studerande vid avgiftsfria 
utbildningar
• En studerande under 17 år som det betalas barnbidrag för och som studerar vid en avgiftsfri 

utbildning, kan från och med 1.8.2021 få endast statsgaranti för studielån (300 euro per månad), 
om 

• han eller hon bor någon annanstans än hos en förälder och

• föräldrarnas inkomster är under 64 400 euro per år.

• En studerande som är under 17 år, bor hos sin förälder, omfattas av barnbidrag och studerar vid 
en avgiftsfri utbildning, kan alltså inte få studiestöd överhuvudtaget.

• Jämför: En studerande under 17 år som det betalas barnbidrag för och som studerar vid en 
avgiftsbelagd utbildning kan ytterligare få

• ett läromaterialstillägg (47,26 euro per månad) om föräldrarnas inkomster är högst 41 100 
euro per år.

• ett bostadstillägg (88,87 euro per månad) om han eller hon studerar vid en avgiftsbelagd 
utbildning vid en folkhögskola och bor på läroanstaltens elevhem.
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Allmänt bostadsbidrag - inga ändringar

• Minderåriga barn som inte bor hos sina föräldrar anses i regel höra till 
föräldrarnas hushåll och kan inte få bostadsbidrag för ett självständigt hushåll. 

• Om den minderåriga personen i fråga emellertid har så stora förvärvsinkomster 
eller med sådana jämförbara eller ersättande inkomster att hen kan anses 
försörja sig själv och själv stå för sina boendeutgifter, kan bostadsbidrag beviljas.
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Nya utbildningar börjar omfattas av stödet
• Från och med 1.8.2021 kan studerande som deltar i avgiftsfri utbildning få 

skolresestöd och studiestöd för

• vuxengymnasiestudier

• yrkesexamensstudier

• utbildning inom fritt bildningsarbete som riktar sig till läropliktiga

• folkhögskolors språkutbildning för invandrare och

• språk- och kulturutbildning vid Sameområdets utbildningscentral.

• Jämför: En studerande vid en avgiftsbelagd utbildning kan inte få

• skolresestöd för någon av ovannämnda utbildningar och inte heller

• studiestöd för vuxengymnasiestudier.
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Program för att utveckla elev- och studiehandledningen, 
UKM

• Programmet har i syfte att stödja och stärka genomförandet av samt verksamhetssätten 
och kontinuiteten för studiehandledningen, särskilt från grundskolan till andra stadiet, 
men även vidare till fortsatta studier och arbetslivet.

• Programmet Utbildning för alla och programmet Rätt att kunna samt programmet för att 
säkerställa gymnasieutbildningens kvalitet (bereds för  närvarande)

• För genomförandet av programmet har reserverats ett årligt anslag på 19 miljoner euro. 
Av det årliga beloppet reserveras 14,7 miljoner euro för den utvidgade läroplikten. 

• För att utveckla elev- och studiehandledningen har ytterligare reserverats 6,3 miljoner 
euro.



UKM, Utvecklingen av elev- och studiehandledningen

• Följ programmet för att utveckla elev- och 
studiehandledningen på UKM:s webbplats (tills 
vidare på finska): https://minedu.fi/opinto-
ohjauksen-kehittaminen

Utvecklingsprogrammets borschyr:

• https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/ha
ndle/10024/162327/Programmet%20f%c3%b6r
%20utveckling%20av%20studiehandledning.pdf
?sequence=4&isAllowed=y

https://minedu.fi/opinto-ohjauksen-kehittaminen
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162327/Programmet%20f%c3%b6r%20utveckling%20av%20studiehandledning.pdf?sequence=4&isAllowed=y


Var finns mera information om den utvidgade läroplikten?

• Regeringens proposition till riksdagen med förslag till läropliktslag och till lagar som har 
samband med den (RP 173/2020)

• Länk till RP: https://www.finlex.fi/sv/esitykset/he/2020/20200173.pdf

• Läropliktslagen 1214/2020 

• https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2020/20201214#Pidp446211376

• Bekanta dig med information på Utbildningsstyrelsens hemsidor: 
www.oph.fi/sv/laroplikten

• UKM:
https://minedu.fi/sv/utvidgningen-av-laroplikten

https://www.finlex.fi/sv/esitykset/he/2020/20200173.pdf
http://www.oph.fi/sv/laroplikten
http://www.oph.fi/sv/laroplikten
https://minedu.fi/sv/utvidgningen-av-laroplikten
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