Lag
om ändring av lagen om anordnande av studentexamen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om anordnande av studentexamen (672/2005) 1 §, rubriken för 2 § och 2 §
3 mom., 3 och 4 §, 6 § 3 mom., 8 § 2 mom. och 12 §, av dem 1 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 280/2016 och 3 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1229/2006, samt
fogas till lagen nya 1 a, 1 b, 4 a, 6 a och 12 a § som följer:
1§
Studentexamen
Studentexamen avläggs som avslutning på gymnasieutbildning enligt gymnasielagen (/).
Den studerande som har avlagt examen har tillägnat sig de kunskaper och färdigheter som
anges i läroplanen för gymnasieutbildningen och uppnått tillräcklig mognad enligt målen för
gymnasieutbildningen. De som deltar i examen och i de prov som hör till den kallas i denna
lag examinander.
Studentexamen avläggs på finska eller svenska enligt läroanstaltens undervisningsspråk.
Avläggande av studentexamen ger allmän behörighet för fortsatta studier vid högskolor på
det sätt som föreskrivs i lagstiftningen om högskolor.
1a§
Studentexamensnämnden
Undervisnings- och kulturministeriet tillsätter för tre år i sänder en studentexamensnämnd
med uppgift att leda, ordna och genomföra studentexamen. Närmare bestämmelser om nämnden och dess uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet.
1b§
Prov i studentexamen
I studentexamen ingår prov i modersmålet och litteratur, det andra inhemska språket, främmande språk, matematik samt i naturvetenskapliga och humanistisk-samhälleliga läroämnen
(realämnen).
En examinand ska avlägga provet i modersmålet och litteratur samt enligt eget val tre prov
av en grupp som består av provet i det andra inhemska språket, provet i ett främmande språk,
provet i matematik och provet i realämnena (obligatoriska prov). Utöver de obligatoriska proven kan examinanden delta i ett eller flera extra prov.
Proven i studentexamen är skriftliga eller elektroniska. Muntliga uppgifter kan ingå i proven.
Närmare bestämmelser om proven i studentexamen och utarbetande av proven utfärdas genom förordning av statsrådet. Studentexamensnämnden beslutar om innehållet i proven i studentexamen och om provarrangemangen.

2§
Prov i modersmålet och litteratur, prov med två olika svårighetsgrader och prov i främmande
språk
——————————————————————————————
Studentexamensnämnden beslutar i vilka främmande språk prov ordnas och i vilka språk
prov med två olika svårighetsgrader ordnas.
3§
Anordnande av prov
Proven i studentexamen ordnas samtidigt två gånger per år i läroanstalter som ger gymnasieutbildning.
En anordnare av gymnasieutbildning är skyldig att ordna proven i studentexamen också för
den som tidigare avlagt studentexamen i utbildningsanordnarens gymnasium och som tar om
ett prov som ingår i examen eller kompletterar sin examen samt för den som tidigare har studerat vid utbildningsanordnarens gymnasium och deltar i ett separat prov. I den utsträckning
verksamhetsförutsättningarna tillåter ska proven i studentexamen också ordnas för andra personer. Om en utbildningsanordnare, i vars gymnasium en person avlagt studentexamen, inte
längre ordnar gymnasieutbildning har den personen rätt att avlägga provet vid det gymnasium
som är närmast hans eller hennes bostadsort.
Ansvarig för anordnandet av examen och proven vid läroanstalten är rektorn, som enligt
57 § 1 mom. i gymnasielagen svarar för gymnasiets verksamhet.
4§
Förutsättningar att delta i prov
Deltagande i ett prov i studentexamen förutsätter att den som genomgår gymnasieutbildningens lärokurs, innan han eller hon deltar i ett prov, har slutfört de obligatoriska studierna
enligt den statsrådsförordning som avses i 11 § i gymnasielagen i det läroämne som provet
gäller. Den som genomgår gymnasieutbildningens lärokurs kan delta i ett prov i ett realämne
som inte innehåller obligatoriska studier efter att ha avlagt fyra studiepoäng i läroämnets studier. Om provet i ett främmande språk bygger på en lärokurs som inte innehåller obligatoriska
studier, kan den som genomgår gymnasieutbildningens lärokurs delta i provet efter att ha avlagt sex studiepoäng i läroämnets studier.
Rektorn har till uppgift att säkerställa att examinanden uppfyller de föreskrivna villkoren för
att delta i proven.
Den som genomgår gymnasieutbildningens lärokurs och som inte har genomgått de studier
som avses i 1 mom., men som annars kan anses ha tillräckliga förutsättningar att klara provet
kan av särskilda skäl delta i det genom beslut av rektorn.
4a§
Rätt för andra än gymnasiestuderande att avlägga studentexamen
Andra än studerande som avlägger gymnasieutbildningens lärokurs får delta i studentexamen och studentexamensprov, om de har avlagt
1) gymnasieutbildningens lärokurs eller en motsvarande utländsk utbildning,
2) en yrkesinriktad grundexamen enligt lagen om yrkesutbildning (531/2017) eller en motsvarande tidigare examen,
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3) en annan examen eller andra studier än de som avses i 2 punkten, förutsatt att examen eller studierna bygger på grundläggande utbildning eller motsvarande tidigare läromängd omfattande minst två år, samt de extra studier som föreskrivits av den nämnd som avses i 1 b §.
En studerande som avlägger en examen enligt 1 mom. 2 punkten kan delta i studentexamen
medan han eller hon fortfarande studerar inom grundexamensutbildningen i fråga. En studerande kan delta i examen tidigast efter att ha förvärvat kunnande som motsvarar minst 90
kompetenspoäng.
6§
Avläggande av studentexamen
——————————————————————————————
Studentexamen har avlagts när examinanden har blivit godkänd i de obligatoriska proven
samt slutfört gymnasieutbildningens lärokurs eller en sådan annan examen eller utbildning
som avses i 4 a §. Examen har avlagts trots underkänt vitsord i ett obligatoriskt prov, om vitsordet enligt studentexamensnämndens grunder inte hindrar att examensbetyg utfärdas och examinanden inte skriftligen har förbjudit att ett underkänt vitsord antecknas i betyget.
——————————————————————————————
6a§
Omtagning av prov
Ett godkänt prov får tas om utan begränsningar.
Medan examen avläggs har en examinand rätt att ta om ett underkänt prov tre gånger. Den
som har avlagt examen får ta om ett underkänt prov utan begränsningar.
Närmare bestämmelser om förfaranden som gäller vid omtagning av prov utfärdas vid behov
genom förordning av statsrådet.
8§
Bedömning av provprestationer
——————————————————————————————
För proven i studentexamen ges separata vitsord, om vilka det föreskrivs närmare genom
förordning av statsrådet. I ett prov kan enligt studentexamensnämndens beslut också ges en
mer detaljerad bedömning än vitsordet. Studentexamensnämnden beslutar om principerna som
iakttas vid bedömning av proven.
——————————————————————————————
12 §
Examensbetyg och betyg över prov
Studentexamensbetyg utfärdas för en examinand som har avlagt examen på det sätt som föreskrivs i 6 och 7 §.
Genom förordning av statsrådet föreskrivs om vitsorden som antecknas i studentexamensbetyget, hur examensbetyget dateras och om andra betyg som ges över prov som hör till studentexamen.
För att ett betyg ska utfärdas krävs att de föreskrivna avgifterna för deltagande i examenstillfällen och prov har betalats.
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12 a §
Avgifter som tas ut för studentexamen
Avgifter får tas ut för studentexamen och för deltagande i prov som ingår i den. Bestämmelser om avgifter som tas ut för studentexamen och för deltagande i prov som ingår i den utfärdas genom förordning av undervisnings- och kulturministeriet med iakttagande av vad som i
lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) föreskrivs om avgifter som tas ut för offentligrättsliga prestationer.
———
Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2019.
På examinander som genomgår gymnasieutbildningens lärokurs och har antagits att genomgå lärokursen enligt en läroplan som gjorts upp utifrån grunderna för läroplanen enligt
den upphävda gymnasielagen (629/1998) tillämpas de bestämmelser om förutsättningar för
deltagande i prov som gällde innan denna lag trädde i kraft.
Innan denna lag träder i kraft tillämpas bestämmelserna i 6 a § vid anmälan till prov för studentexamen som ordnas hösten 2019.
Nådendal den 10 augusti 2018

Republikens President

Sauli Niinistö

Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen
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