Lag
om ändring av lagen om grundläggande utbildning

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om grundläggande utbildning (628/1998) 42 § 1 mom. 7 punkten och 46 § 1
och 8 mom., sådana de lyder i lag 1216/2020, samt
fogas till lagen en ny 46 a § som följer:
42 §
Begäran om omprövning
Om inte något annat föreskrivs i denna lag, får omprövning av beslut som avses i denna lag
begäras hos regionförvaltningsverket, om beslutet gäller
——————————————————————————————
7) frågan om en elev eller studerande ska anses ha avgått på så sätt som avses i 46 a §.
——————————————————————————————
46 §
Grundläggande utbildning för vuxna
I grundläggande utbildning enligt denna paragraf kan man delta efter att fullgörandet av den
grundläggande utbildningen enligt 26 § 1 mom. har upphört. På grundläggande utbildning för
vuxna tillämpas 2 §, 3 § 1 och 2 mom., 9 § 1 mom., 10, 12—15, 18—22 och 29 §, 30 § 1 mom.
samt 35, 37, 38, 40—42, 42 a—42 d, 43 och 44 §. Undervisning, läroböcker och andra läromedel, arbetsredskap och arbetsmaterial är avgiftsfria för den studerande. I sådan utbildning som
på basis av ett beslut av kommunen eller samkommunen eller en bestämmelse som ingår i ett
tillstånd enligt 7 § har ordnats vid en internatskola, har den studerande rätt till avgiftsfritt boende
och till avgiftsfria, tillräckliga måltider varje dag. De som studerar på heltid har rätt till en avgiftsfri måltid de arbetsdagar då läroplanen förutsätter att den studerande är närvarande på ett
utbildningsställe som utbildningsanordnaren anvisat. En studerande kan på de grunder som
anges i 36 § 1 mom. ges en skriftlig varning eller bli avstängd för högst ett år. En läropliktig
kan dock avstängas från läroanstalten för högst tre månader. Bestämmelser om fullgörande av
läroplikten under tiden för avstängning för viss tid finns i 8 § i läropliktslagen. En studerande
som har fyllt 18 år får välja mellan religionsundervisning och undervisning i livsåskådningskunskap.
——————————————————————————————
Lärokursen för läskunnighetsskedet samt inlednings- och slutskedet omfattar sammanlagt
högst fyra år. Den som studerar på heltid ska dock avlägga studierna inom högst fem år.
——————————————————————————————
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46 a §
När en elev eller studerande anses ha avgått
En elev vars skyldighet enligt 26 § 1 mom. att fullgöra den grundläggande utbildningens lärokurs har upphört anses ha avgått, om
1) det är uppenbart att eleven inte har för avsikt att delta i undervisningen och eleven inte har
uppgett någon grundad anledning till sin frånvaro,
2) eleven har avbrutit fullgörandet av läroplikten på det sätt som avses i 7 § 2 mom. i läropliktslagen.
En studerande som fullgör den grundläggande utbildningens lärokurs för vuxna anses ha avgått, om
1) det är uppenbart att den studerande inte har för avsikt att delta i undervisningen i enlighet
med sin individuella studieplan och den studerande inte har uppgett någon grundad anledning
till sin frånvaro,
2) den studerande har avbrutit fullgörandet av läroplikten på det sätt som avses i 7 § 2 mom.
i läropliktslagen.
En elev eller studerande anses ha avgått också när han eller hon själv skriftligen anmäler till
utbildningsanordnaren att han eller hon avgår. Då anses eleven eller den studerande ha avgått
den dag när anmälan kommer fram till utbildningsanordnaren, eller vid en senare tidpunkt som
eleven eller den studerande uppger.
Utbildningsanordnaren ska meddela ett beslut om att en elev eller studerande anses ha avgått,
med undantag för situationer som avses i 1 mom. 2 punkten och 2 mom. 2 punkten.
En läropliktig anses ha avgått på den grund som avses i 1 mom. 1 punkten eller 2 mom. 1
punkten senast en månad efter det att han eller hon sist har deltagit i undervisning. Innan den
läropliktige anses ha avgått ska utbildningsanordnaren underrätta den läropliktige samt dennes
vårdnadshavare och andra lagliga företrädare att den läropliktige kan anses ha avgått, om han
eller hon inte deltar i undervisningen. Bestämmelser om de förfaranden som ska iakttas när en
läropliktig anses ha avgått finns dessutom i 13 § i läropliktslagen.
———
Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.
Nådendal och Helsingfors den 8 juli 2022
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