
Ändringar i läropliktslagen 
från och med 1.8.2022



Mål
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• Förtydliga bestämmelserna i läropliktslagen på basis av de brister 
som framkommit vid verkställandet av lagen.

- Säkerställa att det finns en ändamålsenlig utbildningsform och studieplats 
för fullgörande av läroplikten för var och en av dem som är läropliktiga.

- Stödja möjligheterna att fullgöra läroplikten, en kontinuerlig utbildningsväg 
och avläggandet av en examen på andra stadiet.

• RP 54/2022 rd, lämnad till riksdagen den 21 april 2022: 
https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sidor/RP_54+20
22.aspx

• Riksdagen godkände lagförslagen den 27 juni 2022 (delvis ändrade), 
och lagarna stadfästes den 8 juli 2022.

• Ändringarna träder i kraft den 1 augusti 2022.

https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sidor/RP_54+2022.aspx


Minderåriga som kommer till Finland i studiesyfte
• Den föreslagna bestämmelsen ändrades under riksdagsbehandlingen 

(GrUU 35/2022 rd, KuUB 7/2022 rd).

• En person som vistas i Finland i studiesyfte och som har en i lagen 
om hemkommun avsedd hemkommun kan på ansökan bli befriad från 
läroplikten.

• En person som vistas i Finland i studiesyfte och som har en i lagen 
om hemkommun avsedd hemkommun omfattas därmed av 
tillämpningsområdet för läropliktslagen, om personen inte ansöker om 
befrielse från läroplikten.

• Beslut i ärendet fattas av den kommun där personen bor.
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Ställningen för 17-åriga läropliktiga

• Att delta i den s.k. grundläggande utbildningen för barn godkänns som 
ett sätt att fullgöra läroplikten.

- För närvarande är det enligt läropliktslagen inte möjligt för sådana som fyllt 
17 år att fortsätta fullgöra läroplikten genom att delta i den grundläggande 
utbildningen för barn, eftersom det inte är ett sätt att fullgöra läroplikten 
enligt läropliktslagen.

• En återgång till det rättsläge som rådde innan läroplikten utvidgades.
- Kommunerna har ingen skyldighet att ordna den grundläggande 

utbildningen, och den läropliktige har ingen subjektiv rätt till den.

• Avsikten är att detta ska vara möjligt i enstaka fall, när det är det mest 
ändamålsenliga alternativet.
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Inkvarterings- och reseersättningar

• Läropliktiga studerandes rätt till inkvarterings- och 
reseersättning utvidgas, om de dagliga skolresorna med det 
snabbaste färdsättet tar över tre timmar i anspråk (även om sträckan 
blir kortare än 100 km).

- Gäller i praktiken skärgårdsområden.

- Kan genomföras inom ramen för de anslag som redan reserverats.
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Läromaterialstillägg för folkhögskolornas 
utbildning för läropliktiga

• Det föreskrivs om ett läromaterialstillägg som ska betalas utöver 
priset per enhet.

- Den statsandel på 100 procent som det fattades beslut om i samband 
med utvidgningen av läroplikten täcker inte till alla delar 
läromaterialskostnaderna, som de studerande tidigare har stått för 
själva.

- 6,90 euro/studerandevecka, 235 euro per studerande och läsår.

- Kan genomföras inom ramen för de anslag som redan reserverats.
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Bättre tillgång till information vid övergångsfaser
• Beslut om särskilt stöd inom den grundläggande utbildningen ska användas som 

grund för bedömning av behovet av särskilt stöd när en läropliktig inleder utbildning 
på andra stadiet.

- Gäller alla situationer där en läropliktig övergår antingen direkt från den grundläggande 
utbildningen eller från en annan utbildning till en yrkesutbildning eller till Hux-utbildning.

- Det föreskrivs en skyldighet att sända beslutet till den nya utbildningsanordnaren 
(inget krav på nödvändighet).

• Boendekommunens rätt att få uppgifter som anknyter till anordnandet av utbildning 
(i allmänhet behov av särskilt stöd) när handledningsansvaret har överförts till 
boendekommunen:

- uppgifter som är nödvändiga för fullgörandet av handlednings- och tillsynsansvaret

- en anordnare av undervisning eller utbildning som har gjort en anmälan ska lämna 
uppgifterna (i praktiken i samband med anmälan), också på begäran

- rätt att få uppgifter också av sådana som deltar i studerandevårdsarbetet.
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Anvisande av studieplats

• För en studerande som behöver krävande särskilt stöd ska en 
studieplats kunna anvisas med den läropliktiges/vårdnadshavarens 
samtycke redan innan tidsfristen på två månader har gått ut.

• En bestämmelse som förpliktar utbildningsanordnaren att göra det 
möjligt för den läropliktige att inleda studierna så snart som möjligt 
efter att studieplatsen har anvisats.
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Anteckning av mängden undervisning och 
handledning i ePUK
• I den studerandes personliga utvecklingsplan för kunnandet, PUK, 

ska behovet av och mängden undervisning och handledning vid 
läroanstalten och i andra lärmiljöer antecknas (10 a § i förordningen, 
12 h/kompetenspoäng).

• Det föreskrivs om en skyldighet att föra in uppgifterna i ePUK

• separat för varje examensdel eller delområde av gemensamma 
examensdelar

• utan specificering enligt lärmiljö.
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Andra ändringar

• En läropliktig studerande anses ha avgått, om fullgörandet av läroplikten 
avbryts tills vidare.

• Språkdräkten i bestämmelserna om när en läropliktig anses ha avgått 
och bestämmelserna om läropliktiga förenhetligas i alla lagar som gäller 
utbildning, så att den läropliktige anses ha avgått inom en månad.

- Skyldighet att informera den läropliktige och dennes vårdnadshavare eller 
någon annan laglig företrädare (GrUU 35/2022 rd, KuUB 7/2022 rd) 

• Förlängning av avgiftsfriheten alltid på ansökan.

• Det görs möjligt att ordna Hux-utbildning (utbildning som handleder för 
examensutbildning) i form av arbetskraftsutbildning.
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