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    26.2.2016 

    3/530/2016 

 
Anordnare av gymnasieutbildning     
 

 

 

Hänvisning  Försöket gällande timfördelningen i gymnasiet  
Ärende        Försöket gällande timfördelningen i gymnasiet inleds  
 

Undervisnings- och kulturministeriet inleder ett försök gällande timfördelningen i gymnasiet 
den 1 augusti 2016.  

Genom försöket vill man ha erfarenheter av en större valfrihet för de studerande och av hur 
den fungerar i praktiken jämfört med den valfrihet som föreskrivs i 9 § i statsrådets förord-
ning om de riksomfattande målen för och timfördelningen i gymnasieutbildningen 
(942/2014) , härefter förordningen om timfördelningen, som avses i gymnasielagen.  Syftet 
med försöket är:  

• att få erfarenheter av en timfördelning som medger större valfrihet och av hur indi-
vidualiserade studieval fungerar i praktiken, 

• få uppgifter om det interna sambandet mellan de nationella målen och timfördel-
ningen 

• ta fram kunskap i syfte att utveckla timfördelningen i gymnasiet 
• få uppgifter om hur försöket påverkar de studerandes allmänbildning 
• få uppgifter om hur försöket påverkar personalens ställning 
• få uppgifter om hur försöket påverkar läroanstalter som är olika stora 
• få uppgifter om hur försöket i praktiken fungerar på olika undervisningsspråk 
• få uppgifter om hur försöket påverkar vilka prov som väljs och examensframgången i 

studentexamen   

I försöket avviker man från 9 § i förordningen om timfördelningen (942/2014) Försöket riktar 
sig till gymnasieutbildningen för ungdomar samt realämnen. Den timfördelning försöket gäl-
ler framgår närmare i bilaga 1.    

Utbildningsanordnarens skyldighet att erbjuda undervisning förändras inte jämfört med be-
stämmelserna om detta i 9 § i förordningen om timfördelningen.  Undervisnings- och kultur-
ministeriet svarar för föröket, och bestämmer dessutom på basis av ansökningarna om till-
stånd att delta i försöket. 

I försöket kan det ingå studerande som inleder gymnasiestudierna den 1 augusti 2016 eller 
den 1 augusti 2017.   De studerande som inlett gymnasiestudierna  vid ovan nämnda tidpunk-
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ter får slutföra sina studier så att det på dem tillämpas den timfördelning försöket gäller, 
inom ramen för den studietid som föreskrivs i 24 § 1 mom. i gymnasielagen (629/1998).  

Den studerande ska ha rätt att bestämma om han eller hon vill bedriva studierna enligt den 
lärokurs som föreskrivs i 9 § i förordningen om timfördelningen eller i enlighet med den tim-
fördelning som beskrivs i bilagan till detta brev.   

I försöket iakttas det försöksprogram som godkänts av Utbildningsstyrelsen; en bilaga med 
utkastet till programmet medföljer (bilaga 2). 

För dem som deltar i proven i studentexamen iakttas på motsvarande sätt 4 § i lagen om an-
ordnande av studentexamen.  Enligt bestämmelsen förutsätter deltagande i studentexamen 
att den som genomgår gymnasiets lärokurs innan han eller hon deltar i ett prov som hör till 
examen har läst de obligatoriska kurserna enligt den timfördelning som avses i 10 § i gymna-
sielagen i det ämne som provet gäller.  Den som genomgår gymnasiets lärokurs kan delta i ett 
prov i ett realämne i vilket obligatoriska kurser saknas, efter att ha studerat två gymnasiekur-
ser i detta ämne. Om provet i ett främmande språk bygger på en lärokurs som inte innehåller 
obligatoriska kurser, kan den som genomgår gymnasiets lärokurs delta i provet efter att ha 
läst tre gymnasiekurser. Rektor har till uppgift att kontrollera om examinanden uppfyller de 
föreskrivna villkoren för att delta i proven. Förutsättningarna för att delta i proven i stu-
dentexamen bedöms enligt bestämmelserna om detta i 9 § i statsrådets förordning om tim-
fördelningen (942/2015).  

De utbildningsanordnare som utses till försöket ska se till att de studerande får tillräckligt 
med studiehandledning och ge dem tillräckligt med information om hur deras val påverkar 
studentexamen och de fortsatta studierna för deras del.  

De utbildningsanordnare som utses delta i försöket förbinder sig dessutom till att delta i upp-
följningen och utvärderingen av försöket.   

Till försöket utses på utbildningsanordnarnas ansökan högst 50 gymnasier. Utgångspunkten 
är att försöket gällande timfördelningen i regel inte ska riktas till samma skolor som på grund 
av en särskild utbildningsuppgift redan har en annan timfördelning, eftersom det skulle för-
orsaka förvirring i skolorna och hos de studerande om man samtidigt tillämpade två olika ty-
per av avvikande timfördelning, och det skulle inte heller ge en korrekt bild av ämnesvalen 
som ingår i försöket.  

Enligt 15 § 3 mom. i gymnasielagen beviljas försökstillstånd  på ansökan av utbildningsanord-
naren.  Tillstånd till ett behövligt försök kan beviljas en utbildningsanordnare som har förut-
sättningar att genomföra försöket på ett sätt som motsvarar dess syfte och utan att äventyra 
elevernas undervisningsrelaterade rättigheter. När flera utbildningsanordnares läroanstalter 
deltar i samma försök, väljs skolorna ut så att de ska vara så representativa som möjligt i 
språkligt och regionalt hänseende. I de lagstadgade utvärderingarna av förutsättningarna för 
genomförande av försöket kommer ministeriet bland annat att fästa uppmärksamhet vid hur 
den sökande ordnar studiehandledningen och att den är tillräckligt omfattande, de stu-
derandes och undervisningspersonalens beredskap och vilja att delta i försöket samt den sö-
kandes och skolans erfarenhet av att utveckla gymnasiet.  Angående försökets regionala och 
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språkliga täckningsgrad kommer ministeriet att fästa uppmärksamhet vid de sökandes reg-
ionala placering och läroanstalternas storlek samt undervisningsspråket.    

Försöket genomförs utan statlig tilläggsfinansiering.  

Den sökande ska fylla i bifogade ansökningsblankett (bilaga 3).  Ansökan ska lämnas in i skrift-
lig form till undervisnings- och kulturministeriets registratorskontor, på adressen PB 29, 
00230, STATSRÅDET och elektroniskt (kirjaamo@minedu.fi) senast den 8 april 2016. Ansökan 
ska vara undertecknad av en person som har namnteckningsrätt.  Av ansökan ska därtill 
framgå de uppgifter som krävs i bilagan.   

Beslutet om försökstillstånd är i enlighet med förordningen om undervisnings- och kulturmi-
nisteriets avgiftsbelagda prestationer (688/2015) avgiftsbelagd (1 220 euro).  

Undervisnings- och kulturministeriet kommer att fatta beslut om försöken i utbildningar som 
inleds den 1 augusti 2016 i maj 2016.  

Ytterligare information ger undervisningsrådet Heikki Blom (tfn  +358 29 5330074, e-post:  
 heikki.blom@minedu.fi) eller undervisningsrådet   Najat Ouakrim-Soivio (puh. +358 29 
5330257, e-post: najat.ouakrim-soivio@minedu.fi) 

    

 

 

 Undervisnings- och kulturminister  Sanni Grahn-Laasonen 

 

 

Undervisningsråd   Heikki Blom 

 

 

Bilagor Bilaga 1 Försök gällande timfördelningen 
  Bilaga 2 Utkast till försöksprogram/Utbildningsstyrelsen 
  Bilaga 3 Ansökningsblankett 
 
För kännedom Utbildningsstyrelsen   
  Studentexamensnämnden 

Finlands Kommunförbund  
Kommunala arbetsmarknadsverket 
Undervisningssektorns Fackorganisation rf 
Specialister för Undervisnings- och Bildningsväsendet, OPSIA rf 
Privatskolornas förbund rf 
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Suomen Rehtorit ry  - Finlands Rektorer rf  
Finlands Gymnasistförbund rf 
Studiehandledarna i Finland rf  
Pro Lukio ry. 

  


