Lag
om ändring av lagen om nationella studie- och examensregister

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om nationella studie- och examensregister (884/2017) 9 § 3 mom., 11 c §
2 mom. och 15 § 1 mom.,
av dem 9 § 3 mom. sådant det lyder i lag 568/2019 och 11 c § 2 mom. sådant det lyder i lag
1221/2020, som följer:
9§
Uppgifter om yrkesutbildning
——————————————————————————————
Om den studerande deltar i examensutbildning eller annat förvärvande av behövligt kunnande,
införs förutom de i 2 mom. avsedda uppgifterna även målen, innehållen, undervisningen och
sätten och tidpunkten för förvärvande av annat kunnande för examensutbildningen eller förvärvande av annat behövligt kunnande. I utbildning för grundexamen införs dessutom mängden
undervisning och handledning vid läroanstalten och i andra lärmiljöer separat för varje examensdel eller separat för varje delområde som ingår i de gemensamma examensdelarna.
——————————————————————————————
11 c §
Uppgifter om läropliktiga och införande av uppgifterna
——————————————————————————————
Utbildningsanordnaren, huvudmannen för en läroanstalt och kommunen ska i registret föra in
uppgifter om avbrytande av fullgörandet av läroplikten enligt 7 § i läropliktslagen och om avbrottets längd.
——————————————————————————————
15 §
Utlämnande av uppgifter ur studentexamensregistret
I fråga om personer som har deltagit i studentexamen och sökt till en utbildning som avses i
17 § 3 mom. ska de i 14 § 2 mom. avsedda uppgifter som behövs för antagningen av studerande
lämnas ut till antagningsregistret. Uppgifter om avlagd studentexamen lämnas ut till läropliktsregistret, om personen i fråga har varit berättigad till avgiftsfri utbildning enligt 16 § i läropliktslagen.
——————————————————————————————
———
Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.
Skyldigheten att föra in uppgifter om mängden undervisning och handledning enligt 9 §
3 mom. tillämpas inte på en studerande som har inlett sina studier före denna lags ikraftträdande.
RP 54/2022 rd
KuUB 7/2022 rd
RSv 95/2022 rd

Uppgifter om den mängd undervisning och handledning som avses i 9 § 3 mom. ska föras in
i informationsresursen retroaktivt senast den 30 september 2022.
Nådendal och Helsingfors den 8 juli 2022
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