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§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE 
   
 Ordförande förklarade mötet öppnat kl. 19.03 
 
 
§ 2 KONSTATERANDE AV BESLUTFÖRHET 
  
 Mötet konstaterades stadgenligt sammankallat och beslutfört med 
 beaktande av antalet närvarande. 
 
 
 
 
§ 3 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 
  
 Till protokolljusterare valdes Backgren Ann-Sofi  
 och Sundbäck Eivor. 
 
 
 
 
§ 4 GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 

 
  
 
Förslag: Föredragningslistan torde godkännas i förelagd form  
 
           
Beslut: Godkändes 
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§  5 DIREKTIONENS MEDLEMMAR 2013-16 
 
 
 Malax och Korsnäs kommunfullmäktige har utsett medlemmar till 

direktionen för gymnasiet för mandatperioden 2013-16. (Elevmed-
lemmar utses för ett läsår i sänder) 
Direktionen har nu följande sammansättning: 
 
Ordinarie:  Ersättare: 
Storfors Sofia, ordf. Vest-Berglund Ulrika 
Backgren Ann-Sofi, v.ordf. Kulp Helena 
Westerdahl Jan-Erik  Svartgrund Annika 
Sundbäck Eivor                        Löflund Jan-Anders 
Gröndal Pasi                            Stormblad Mats-Erik 
Sjöman Berit, lärarrep. Backlund Marianne 
Udd Marit, personalrep. Nyman Gunilla 

  Söderholm Ida Häggdahl Lina 
Wilson Johannes Nyqvist Tommy 
Knip Håkan, kom.styr. Stormblad Bertil 
Koivumäki, Lisbeth bild.n.      Donner Tove  
 
Kommunstyrelsen ordnar ett skolningstillfälle för de nyvalda förtro-
enderepresentanterna den 14.3 2013 i gymnasiet  
 

Förslag: Direktionen torde notera sammansättningen till kännedom 
 
 
 
Beslut:  

Godkändes efter att medlemmarna presenterat sig. 
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§ 6 DIREKTIONENS CENTRALA UPPGIFTER 
 
 
 Direktionens uppgifter finns redovisade i instruktionen för skolväsendet (Bilaga 

1). Erfarenhetsmässigt kan sägas att § 24 punkterna 1, 2 och 11 i instruktionen är 
de mest centrala. Utvecklingen av undervisningsverksamheten vid skolan bör 
relateras till de resurser och tidsramar som står till skolans disposition. Det är en 
bedömningsfråga för direktionen hur verksamheten utformas innanför dessa 
ramar. 

 Arbetet med budgeten och verksamhetsplanen har i praktiken vållat mindre 
svårigheter, men arbetet har löpt väl eftersom de ekonomiska ramarna för 
verksamheten klart angetts av kommunen i form av budgetramar. Undantag utgör 
budgeten för 2013 som kraftigt kringskurit förutsättningarna för verksamheten.  

 Kommunfullmäktige antog den läroplan som nu följs vid gymnasiet och som 
infördes 1.8 2005. En ny läroplan förbereds som bäst och skall möjligen införas 
2016 eller 2017.    

 Under denna direktions verksamhetsperiod torde det vara av största betydelse att 
direktionen verkar för att forma skolan på ett sådant sätt att gymnasieövergången 
hålls på en fortsatt hög nivå, så att skolans fortbestånd kan garanteras också efter 
2017. 

 En central fråga för direktionen blir även att genomföra de åtgärder som krävs för 
att kunna genomföra den digitala studentexamen som införs stegvis från 2016. I 
praktiken innebär det att de elever som inleder sin gymnasiegång hösten 2013 
kommer att vara de första som skriver en delvis digitaliserad studentexamen. 
Teknik och underhåll och backup måste av den orsaken under det närmaste året 
fås till den nivå att eleverna (och lärarna) hinner öva och lära sig det som kommer 
att krävas. Investeringar i teknik och infrastruktur kommer av den orsaken att vara 
nödvändiga.  

  
 

Förslag: Direktionen torde diskutera de centrala frågorna och notera paragrafen till 
kännedom samt återkomma till frågeställningarna senare 

 
 

Beslut: Direktionen tar upp frågan om årets finansiering på nästa direktionsmöte den 24.4.
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§  7 DIREKTIONENS ARBETSFORMER 
 
 
  Direktionsarbetet följer följande principer  

1. Direktionen kallas av ordförande. Preliminärt datum för alla möten fastställs 
halvårsvis. Vid behov kallas till extra möten även vid andra tillfällen.  

2. Protokolljusterare väljs skilt för varje möte enligt turordning. Protokollet 
tillställs justerarna med post eller med eleverna. Protokollet återsänds juste-
rat (obs. alla sidor bör justeras) till skolan varefter det framläggs till påse-
ende. 

3. Ärenden behandlas utgående från en föredragning. I föredragningen framgår 
vilka stadganden och bestämmelser som är aktuella i varje enskilt fall och 
vilka omständigheter som påverkar ärendet. Enskilda ledamöter kan väcka 
ett ärende genom att vända sig till ordförande eller föredragande så att be-
redning av ärendet kan ske. Extra ärende kan aktualiseras och upptas till be-
handling endast om alla ledamöter godkänner att ärendet tas upp. Ärende 
som kräver utredning och beredning hänskjuts automatiskt till följande 
möte. För ärenden som behandlas ges ett beslutsförslag av föredragande. Di-
rektionen är inte bunden av förslaget utan besluter enligt vad den anser vara 
rätt och bäst. Beslutsförslag måste finnas till alla ärenden. Av olika orsaker 
kan det hända att ett beslutsförslag inte kan ges eller att det ändras inför sit-
tande möte. Förfarandet är inte att rekommendera enär ledamöterna bör få 
överväga sina ställningstaganden på förhand, och därför strävar beredningen 
till att alltid ha ett färdigt beslutsförslag. Direktionens beslut verkställs av 
rektor eller vidarebefordras till den instans det berör.  

4. Möten hålls vanligen på gymnasiet på onsdagar med början kl. 19.00. Den 
ledamot som är förhindrad att närvara skall själv meddela sin ersättare om 
detta och sända föredragningen till ersättaren. Kallelsen skall vara sänd till 
ledamöterna fem dagar före mötet. Direktionen håller arbetsmöten och 
följaktligen ingår ingen servering. 

5. Enligt gymnasielagen (Bilaga 2&3) har direktionsmedlemmarna tystnads-
plikt, vilket innebär att ledamöterna inte får yppa något till utomstående om 
enskilda ledamöters åsikter eller uttalanden. Direktionens beslut är offent-
liga men icke de åsikter och diskussioner som förs.  

6. Alla ärenden som direktionen behandlar resulterar i ett beslut. Besluten är 
bindande för alla. Den som inte kan omfatta ett beslut  
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§ 7  DIREKTIONENS ARBETSFORMER (forts.) 

 
bör meddela sin avvikande åsikt till protokollet på sittande möte eller skrift-
ligt till protokollföraren före protokollet justeras. 

7. Beslutsförslag som ges av ledamot bör formuleras klart och på ett sådant 
sätt att det kan uppfattas som ett förslag av alla. Förslag bör i sakfrågor få 
understöd för att noteras. Om flera förslag från ledamöterna föreligger ställs 
förslagen mot varandra. Det segrande förslaget ställs mot förslaget i före-
dragningen.  

 
 
 

 
 
Förslag: Direktion torde ta ställning till ovan relaterade mötesförfarande och besluta om 

eventuella ändringar i dessa samt i övrigt notera redogörelsen till efterföljelse. 
 

 
 
Beslut: Godkändes 
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§ 8 KORT PRESENTATION AV RAMARNA FÖR GYMNASIETS VERK-

SAMHET 
 
 

Elevantalet 2012-13 har varit 136. Av eleverna kommer 91 från Malax, 40 från 
Korsnäs, 1 från Närpes och 4 från Vasa. Gossarnas antal är 55 och flickornas 
antal 81. Skolan har haft två basgrupper i alla årskurser.  
Gymnasiet är uppbyggt enligt modellen för ”luokallinen luokaton lukio” dvs. 
de finns basgrupper som är sammansatta efter elevernas val och de är inte blan-
dade mellan olika årskurser. Trots detta har eleverna möjlighet att själv kon-
struera sin läsordning oberoende av grupptillhörighet.  
Skoldagarnas längd är anpassad efter högstadiets skolskjutsar. Samarbetet med 
högstadiet är intensivt och omfattar användningen av gemensamma lärare, ut-
rymmen, tekniska resurser och ekonomi. Samarbete med Petalax skola före-
kommer även i form av tekniskt samarbete och indirekta lärarbyten. Tidvis an-
vänds även Petalax skolas gymnastiksal. 
Samarbete med övriga Vasaregionens gymnasier (Vi7) samt ÅA och UBS fun-
gerar bra. Likaså samarbetet med SSB. Med övriga skolor på andra stadiet fö-
rekommer begränsat samarbete.  
Följande frågor är aktuella för gymnasiet: 
1. Samarbetet med tredje stadiet 
2. Elevsituationen 
3. Lärarsituationen 
4. Upprätthållarens linjedragning 

a. Utvecklingsplaner 
i. Egen regi? 

ii. Regionregi? 
iii. Finskan 

b. Projekt och program 
i. Digitala utvecklingen 

ii. Digital studentskrivning 
iii. läroplan 

 
 

Förslag: Direktionen torde diskutera verksamhetsramarna och ge föredragande vägkost 
 för det fortsatta arbetet  

 
Beslut: Beredningen omfattades med de utmaningar gymnasiet står inför och direktion-

en önskade att den hölls informerad om utvecklingen inom läroplansarbetet. 
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§  9 NÅGRA AV HUVUDPUNKTERNA I LÄSÅRETS VERKSAM-

HET AUGUSTI 2012 – JANUARI 2013 
 

 Undervisning 
• I studentskrivningarna på hösten deltog alla abiturienter 
• Rikliga möjligheter till olika distanskurser erbjöds eleverna  
• Under hösten fortsatte produktionen av digitala lektioner och prov. Detta har möj-

liggjorts då UBS i december beviljat gymnasiet medel för denna verksamhet. Se 
nedan.  

• Eleverna har haft möjlighet att avlägga kurser vid Novia och ÅA Samarbete 
• Samarbetet mellan Team Nord och Vi7 har inte utvecklats och inte löpt störnings-

fritt  
• Vi7 hade sökt över 60 000 euro av kulturfonden för utveckling av projekt, men har 

erhållit avslag på ansökan 
• Vi 7 har beviljats 38 000 euro för ett projekt av regionförvaltningsverket. Admini-

streras av Närpes 
• UBS har beviljat 12000 euro för utveckling av digitala lektioner och digitala prov 
• En grupp lärare besökte ZIC i november för att lära sig mer om IKT i skolan 
• Leppävirta har besökt oss inom TOKI. Utökat skol- och elevsamarbete inom vecka 

8 projektet tillsammans med finska gymnasiet på Solkusten  
• Gymnasiet har sin tionde elev vid SSB under läsåret 
• Diplomprovet i modersmålet för Vi7 gymnasierna avlades i Petalax 

FBA 
• Under hösten hölls ett flertal fortbildningstillfällen internt för lärarna.  
• Ett Vasaregionen omfattande stort fortbildningstillfälle ordnades av Vi7 i Närpes 

för gymnasielärarna 
Övrigt 

• Skolan hade den 12.3 besök av UBS.  Ny kompletterande utrustning har införskaf-
fats till skolan inom pågående utvecklingsprojekt 

• Två rektorer och en gymnasielärare besökte Virituella dagarna i H:fors. Vårt 
gymnasium skall hålla seminarium där hösten 2013.  

• Åk 9 har besökt skolan 6.2. Föräldramöte för åk 9 har även hållits den 6.2 
• Wasa Teater 11.10 och vinterbal hölls 25.1. Friluftsdag 15.2 
• Tyska julmarknadsresan och Cern genomförda utan problem 
• Projektregler och allmän kontroll har skärpts under läsåret 
• Skolmiljögranskning har genomförts under senhösten 

    
Förslag: Direktionen torde notera uppräkningen till kännedom och framföra önskemål om komplet-

teringar av verksamheten för resten av läsåret 
 
Beslut: Godkändes i förelagd form 
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§ 10 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KALENDERÅRET 2012  
 
 
 
 Enligt instruktionens § 24 punkt 8 äger direktionen avge verksamhets-

berättelse till bildningsnämnden över föregående års verksamhet. Be-
rättelsen skall avges inom februari månad.  

 Verksamhetsberättelsen är formfri, men skall följa de ramar som 
centralförvaltningen givit och den utgör en redovisning över hur före-
gående års intentioner har uppnåtts.  
Förslag till verksamhetsberättelse i Bilaga 4.  
Verksamhetsberättelsen har insänts som tjänstemannaförslag till eko-
nomikontoret. Komplettering sker om direktionen finner anledning att 
komplettera berättelsen.   
 
 

  
 
 

Förslag:                  Direktionen torde godkänna verksamhetsberättelsen  
 
 

Beslut:                      Godkändes  
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§  11 PLANERING AV LÄSÅRET 2013-14  
 
 
 Enligt instruktionen § 24 punkterna 2, 4 och 12 äger direktionen 

besluta i ärenden som gäller skolans undervisningsutbud. 
Den 6.2 besökte eleverna i åk 9 gymnasiet under en dag. Skolans 
verksamhet presenterades inför elevernas val av skola på andra 
stadiet. Samma kväll den 6.2 hölls ett informationsmöte inför GEA 
för åk 9:s vårdnadshavare på gymnasiet. 
Preliminära siffror för elevernas val inför nästa läsår har erhållits. På 
basen av dessa har det varit möjligt att göra en första planering inför 
läsåret 2013-2014. Planeringen sker alltid i samarbete med högstadiet 
och Petalax skola för att en optimal lösning skall kunna nås för 
skolcentret i Petalax. 
I förhandsplaneringen har gymnasiet utgått från följande 
utgångspunkter:  

 beräknat antal elever i åk I är c.38, dvs. två basgrupper. 
(delningstalet vid gymnasiet är 32 enligt ett tidigare 
ställningstagande av direktionen). Sammanlagt ger det sex 
basgrupper i skolan. Totalt elevantal c.126 

 finskan fortsätter med en parallellkurs i B-finska och Toki 
verksamheten fortsätter  

 Andra större projekt 2013-14 blir: Informationsbehandling 
(ÅA), Cern, Paris, tyska jultraditioner, Förintelseprojektet, 
Island, Samos, Neapel, och inom TOKI ett samprojekt med 
Leppävirta, vilket riktar sig till finska skolan i Stockholm. 

 elevutbytet med SSB fortsätter och videokonferens-
undervisning för eleverna i Bryssel kommer att erbjudas.  

 i övrigt bygger vi upp schemat så att obligatoriska kurser 
kommer först och fördjupade senare, men med möjlighet att 
läsa både horisontellt och vertikalt i arbetsordningen 

 fortsatt satsning på undervisningsteknologisk utveckling, 
speciellt produktion av digitala lektioner och digitala prov.  
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§ 11 PLANERING AV LÄSÅRET 2013-2014, forts. 
 

Att observera: 
 

 en del grupperingar kommer att bli små och de undervisas för 
att vi skall kunna garantera ett fullständigt gymnasieutbud 

 utöver normala avlöningar utgår ersättningar för särskilda 
uppgifter och projekthjälp utifrån 

 De 32 distanskurserna inom Vi7 kompletterar 
undervisningsutbudet vid skolan 

 videokonferensundervisningen inom Vi7 fortsätter och vår 
skola erbjuder en kurs i användningen av räknedosan samt 
eventuellt en annan kurs. Vi tar emot undervisning i spanska 
från Bryssel och eventuellt från Korsholm  

 Novia kommer att ge gymnasisterna möjlighet att avlägga 
kurser inom yrkeshögskolan under gymnasietiden 

 
En väldigt preliminär uppskattning av lärarnas kursantal 
finns i Bilaga 5 

 
 

 
Förslag: Direktionen torde diskutera planeringen för nästa läsår och 

godkänna den som grundval för den fortsatta planeringen.  
 
 

Beslut:  Godkändes 
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§ 12 EKONOMISKA LÄGET VID ÅRSSKIFTET 
 
 
 
 
 Direktionen svarar för skolans ekonomi (instruktion § 24 punkt 1).  

Det ekonomiska läget var per den 31.12 2012 följande: 
 
 
Mom.  Anslag Använt 
4110  Löner                                    719                      697 
4130  Soc. & pens                           204                      188 
4170  Tjänster                                    31                       39   
4210  Material                                    28                       31 
4280  Hyror                                         7                         7 
 
Enligt tillgängliga siffror har de externa driftsutgifterna underskridit 
de budgeterade medlen med 38 772 €.  Samtidigt har inkomsterna va-
rit 12 077 € högre än beräknat. Av denna summa har Korsnäs kom-
mun erlagt 8431 € mer som sin kostnadsandel än vad som beräknats i 
budgeten    
Interna kostnadsöverföringarna är okända i skrivande stund.  
  
Läget kommenteras vid behov på mötet.  

 
  
 
 

Förslag: Direktionen torde dryfta och godkänna redogörelsen över den ekono-
miska situationen så som den givits till känna per den 31.12 2012  
 

 
 
Beslut: Godkändes 
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§  13 EKONOMISKA LÄGET  
 
 
 
 
 Direktionen svarar för skolans ekonomi (instruktion § 24 punkt 1).  

Det ekonomiska läget var per den 7.3 2013 följande: 
 
 
Mom.                                 Anslag                Använt                     
 
4120  Löner                                    764                      111  
4130  Soc. & pens                           223                      29 
4180  Tjänster                                    21                     7,6    
4210  Material                                    17                     1,2 
4280  Hyror                                         6                     0,3 
 
 
Läget kommenterades på mötet så som det var noterat i bokföringen 
per den 7.3.  

 
  
 
 

Förslag: Direktionen torde notera redogörelsen till kännedom 
 

 
 
Beslut: Godkändes (se § 6) 
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§ 14    ELEVSTATISTIK 
 
 Enligt instruktionen § 24 punkterna 2, 4 och 12 äger direktionen 

besluta i ärenden som gäller skolans undervisning och skolans 
undervisningsutbud. 
Under läsåret har tre elever avgått. De har fördelat sig så att två  
elever som gått andra året i gymnasiet bytt skola, medan en elev 
avbrutit sina studier under det första skolåret.  
Det torde nämnas att avbrotten inte inverkat på gruppbildningarna. 
Den preliminära siffran för antalet elever i åk I läsåret 2013-14 är i 
nuläget c. 38.  
Övergångsprocenten under höstarna de senaste tolv åren har varit  
följande: 60%, 56%, 50%, 50%, 30%, 44%, 43%, 53%, 51%, 
59%, 51% och 57%. Gymnasieövergången är över 55% 2013-14.  
 
 
 
 

Förslag:  Direktionen torde diskutera paragrafen och notera ärendet till 
kännedom 

 
 
Beslut: Godkändes 
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§ 15 LÄRARSITUATIONEN INFÖR LÄSÅRET 2013-14 
 

 
 
Alla lärartjänster vid gymnasiet är besatta med behöriga tjänsteinne-
havare.  
Gymnasiet har åtta egna lektorer, en timlärare i huvudtjänst och en 
rektor. Högstadiets lärare i engelska, franska, musik, teckning och 
gymnastik/idrott kompletterar sin undervisning med motsvarande 
timmar vid gymnasiet.  
Speciallärartjänsten och studiehandledartjänsten lyder under högsta-
diet men de verkar även på gymnasiet.  
Gymnasiets vicerektor är alterneringsledig läsåret 2012-13, men 
torde återvända till läsåret 2013-14. 
I skrivande stund är det inte känt om det sker förändringar inom lä-
rarkåren inför nästa läsår. 
Direktionen torde även notera till kännedom att gymnasiets rektor 
kommer att söka om avsked med anledning av pensionering per den 
sista januari 2014. Med beaktande av semesterdagar och övertid 
kommer sittande rektor att avsluta skolarbetet i början av december 
2013.     

 
Förslag:  Direktionen torde ta del av och diskutera lärarsituationen vid gym-

nasiet.  
 

Beslut:                     Godkändes 
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§ 16 FASTSTÄLLANDE AV VÅRTERMINENS MÖTEN 
 
 
 
 
 
Förslag: Direktionen torde mötas två gånger till under vårterminen enligt ord-

förandes förslag.  
 
Därutöver sammanträder direktionen vid behov på ordförandes sär-
skilda kallelse.  

 
 
Beslut: Beslöts hålla vårterminens möten enligt följande: 
 Onsdag 24.4 kl 19 och onsdag 5.6 kl. 19. 
   
 



 
 
Direktionen för   § 17  21.03.2013  16 
Gymnasiet i Petalax 

 
 
 

 
 

§ 17 EVENTUELLA ÖVRIGA ÄRENDEN  
 
 

  
 
 
 
Förslag: _____  
 
 
 
 
 
Beslut: _____ 
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§ 18 BESLUT OM FRAMLÄGGANDE AV PROTOKOLL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förslag:  Protokoll framlägges till påseende i skolans kansli onsdagar klockan 

9-12 två veckor efter att möte hållits. 
Om extra möte hålls, besluts om framläggning av protokoll separat. 

 
 

 
Beslut:  Godkändes 



 
 
Direktionen för   § 19  21.03.2013  18  
Gymnasiet i Petalax 
 
 
 
 
§  19 DELGIVNINGAR  
  

 
 
 
 
 
 
Förslag: Direktionen torde notera följande delgivningar till kännedom: 
 

• studentskrivningarna har inletts 11.2 med modersmålets text-
kompetensprov och därefter har språkens hörförståelseprov 
hållits 

• de skriftliga proven inleds 11.3 och avslutas 25.3 
• flest deltagare i skrivningarna har Realämnena (42 & 37), Mo-

dersmål (38), Engelska (38) och Matematik (33) medan Finska 
(16) och korta språken (5+5)har färre deltagare. 

• gymnasiet erbjuder studiehjälp för abiturienterna inför skriv-
ningarna 

• v. 8 har gymnasiet haft projektvecka 
• v. 9 har skolorna hållit sportlov 
• Elisabeth Svahn har utsetts till nästa års SSB elev 
• Vårdnadshavarmöte 3.4 för projektdeltagare 
• Vårdnadshavarmöte för åk II 7.5 inför anmälan till höstens 

skrivningar 
 

 
 
Beslut: 



INSTRUKTION FÖR BILDNINGSVÄSENDET  BILAGA 1 
 
Kapitel 5 
Skolans förvaltning 
A. DIREKTIONEN 
§ 22 Direktion 
Varje skola har en egen direktion.  
Kommunfullmäktige utser medlemmar och ersättare i direktionerna i enlighet med bestämmelserna i 
grundskollagen (476/83) och gymnasielagen (477/83).  
Direktionen för Högstadiet i Petalax består av nio medlemmar jämte personliga ersättare, vilka utses för en 
tid som motsvarar fullmäktiges mandattid. Malax kommun utser tre medlemmar jämte ersättare och Kors-
näs kommun två medlemmar jämte ersättare. Bland dessa utser kommunfullmäktige i Malax ordförande 
och kommunfullmäktige i Korsnäs viceordförande. En del av medlemmarna skall representera elevernas 
vårdnadshavare. Därtill utses en medlem jämte personlig ersättare på förslag av skolans lärarkår och en 
medlem jämte personlig ersättare på förslag av den övriga personalen inom skolan. Två medlemmar jämte 
personliga ersättare utses av eleverna bland sig för ett läsår i sänder.  
Direktionen för Gymnasiet i Petalax består av nio medlemmar jämte personliga ersättare, vilka utses för en 
tid som motsvarar fullmäktiges mandattid. Malax kommun utser tre medlemmar jämte ersättare och Kors-
näs kommun utser två medlemmar jämte ersättare. Bland dessa utser kommunfullmäktige i Malax ordfö-
rande och kommunfullmäktige i Korsnäs viceordförande. En del av medlemmarna skall representera ele-
vernas vårdnadshavare. Därtill utses en medlem jämte personlig ersättare på förslag av skolans lärarkår, en 
medlem jämte personlig ersättare på förslag av den övriga personalen inom skolan och två medlemmar 
jämte personliga ersättare på förslag av elevkåren. De medlemmar som utses på förslag av elevkåren utses 
för ett läsår i sänder. 
I direktionen för Jurvan yläaste utser Malax kommun en medlem jämte ersättare. 
§ 23 
Närvarorätt 
Bildningsnämndens ordförande, bildningsnämndens representant och bildningsdirektören har rätt att när-
vara och yttra sig vid direktionernas sammanträden. (kfge 26.1.2009) 
Till direktionen för högstadiet och till direktionen för gymnasiet utser även kommunstyrelsen sin företrä-
dare. 
Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören har rätt att närvara och yttra sig vid sammanträde 
med såväl lågstadieskolornas direktioner som högstadiets och gymnasiets direktioner. 
§ 24 
Uppgifter 
På direktion ankommer att, utöver vad som i övrigt är stadgat eller bestämt 
 1) svara för skolans ekonomi; 
 2) svara för utvecklandet av fostran och undervisning i skolan; 
 3) ansvara för arbetsron i skolan; 
 4) besluta om skolans undervisningsutbud utöver vad som stadgas i § 9-11. 
 5) besluta om skolans ordningsregler; 
 6) besluta i disciplinära ärenden, som berör elev i enlighet med lag och förordning. 
 7) övervaka, att skolan har tillräckliga byggnader och inventarier, tillräckligt med undervis-

ningsmaterial och bibliotek tillgängligt och uppmärksamgöra bildningsdirektören på eventu-
ella brister (kfge 26.1.2009) 

8) kalenderårsvis avge (inom februari månad) verksamhetsberättelse till bildningsnämnden; 
 9) avge förslag till verksamhetsplan och budget för skolan; 
10) avge inbegärda utlåtanden; 
11) godkänna undervisningsplan; 
12) godkänna ibruktagande av nya läroböcker (finlandssvenska böcker bör användas i första 

hand) 



13) utse rektor för skolan bland de lärare som tjänstgör vid skolan, då ingen särskild rektorstjänst 
finns vid skolan   

14) utse vicerektor för skolan; 
15) bevilja tillstånd för användning av skolfastighet eller lokal för annat än skoländamål, om an-

vändningen inte är tillfällig; 
16) anta timlärare i bisyssla och besluta om uppsägning av timlärare i bisyssla; 
17) bevilja elev lov från skolgång för 15-30 dagar; 
18) besluta om undantagsarrangemang för gymnasieelevs enskilda studier; 
19) för elev inom den grundläggande utbildningen besluta om befrielse från undervisning i språk 

och andra ämnen, om annat inte är stadgat; 
20) utse elevkårens handledare för högstadiet och gymnasiet; 
21) besluta om stadgar för elevkår och klubbar; 
22) besluta om antagning av elever till gymnasiet; 
23) utföra övriga uppgifter som hör till dess verksamhetsområde; 
24) godkänna samarbetsformerna mellan gymnasieutbildningen, yrkesutbildningen och annan 

utbildning och underställa det bildningsnämnden. 
§ 25 
Föredragning 
Ärende avgörs vid direktionens sammanträde på föredragning av skolans rektor.  
Då föredragande är frånvarande eller jävig, föredras ärendena av den tjänsteinnehavare, som härvid har till 
uppgift att även sköta föredragandens övriga tjänsteåligganden. Har ersättare inte utsetts eller även denna 
är förhindrad eller jävig, kan direktionen utse en tjänsteinnehavare som föredragande eller, när detta inte 
är möjligt, utan att behandlingen av ärendet fördröjs, besluta att ärendet avgörs utan föredragning på ba-
sen av ordförandes redogörelse. 
 
 
B. LÄRARKÅREN 
§ 26 
Sammanträden 
Rektor och lärare som undervisar vid skolan bildar skolans lärarkår. 
Lärarkåren sammankallas genom meddelande på (lärarrummets) anslagstavla senast 4 dagar före mötet. 
Lärarkåren kan sammankallas även i brådskande ordning, om behov därav föreligger. 
§ 27 
Uppgifter 
Lärarkåren har till uppgift att, utöver vad som är stadgat eller bestämt 
1) besluta om utdelning av stipendier och andra understöd, såvida i fondernas stadgar eller i 

gåvobrevet inte är annorlunda bestämt; 
2) till skolans rektor göra framställning om anslag, som borde intas i budgeten och ge förslag 

om hur de i budgeten reserverade medlen skall användas; 
3) vid behov ge förslag om överföring av elev till eller från specialundervisning: 

 4) till direktion avge utlåtande över det förslag till utbildningsplan för skolan, som rektorn utar-
betat; 

5) avge utlåtande över rektorns redogörelse över uppfostrings- och under-
visningsverksamheten vid skolan från föregående läsår och över förverkligandet av undervis-
ningsplanen; 

 6) vid behov besluta om hur skolans inre arbete fördelas mellan lärarna; 
 7) i samarbete med rektorn svara för upprätthållande av skolans arbetsro; 
 8)  planera och främja skolarbetet och dess utveckling; 
 9)  utvärdera skolans verksamhet och resultat; 
10)  avge utlåtande vid val av rektor och vicerektor; 
11)  föreslå lärarkårens representanter till direktionen samt ersättare för dessa. 



I övrigt skall lärarkåren och dess medlemmar handha alla sådana uppgifter, som ankommer på dem med 
stöd av lag, förordning, läroplan samt övriga bestämmelser eller enligt vad som särskilt överenskommits. 
 
C. REKTOR 
§ 28 
Rektor 
Rektorn har till uppgift att utöver vad som är stadgat eller bestämt 
 1) leda skolans fostrings- och undervisningsarbete; 
 2) leda skolans utvecklingsarbete; 
 3) besluta om att elev befrias från undervisning i religion på basen av religionsfrihetslagen; 
 4) besluta om byte av alternativa ämnen för elev; 
 5) besluta i disciplinära ärenden, som berör elev, i enlighet med lag och för-ordning; 
 6) för direktion bereda skolans förslag till verksamhetsplan och budget för skolorna, följa upp 

förverkligandet av budgeten för den egna skolans del samt fullgöra andra uppgifter i anslut-
ning till skolans ekonomi; 

7) vid behov ansvara för förberedelse och verkställighet av kommunstyrelsens, bildningsnämn-
dens och direktionens beslut som gäller skolan, såvida uppgiften inte ankommer på annan 
tjänsteinnehavare; 

8) svara för att tillräcklig information ges både inom skolan och utåt, särskilt till elevernas vård-
nadshavare; 

9) på bildningsdirektörens kallelse deltaga i rektorers gemensamma sammanträden; (kfge 
26.1.2009) 

10) till direktionen ge redogörelse över uppfostrings- och undervisningsverksamhet vid skolan 
och över förverkligande av utbildningsplanen från föregående läsår; 

11) för direktionens del granska/godkänna räkningar/forsedlar och ombesörja emottagandet av 
varuförsändelser; 

12) till skolkansliet meddela om timmar och övriga prestationer, som utgör grund för avlöning; 
13) meddela förändringar i lärarnas arbetsordning till skolkansliet; 
14) bevilja elev lov från skolgång för 8–14 dagar;   
15) fatta beslut om antagande av lärarpraktikant vid skolan efter att ha hört vederbörande lä-

rare; 
16) utse examinator för elev som bedrivit studier utanför skolan; 
17) bevilja tillfälligt tillstånd för användning av skolfastighet till annat än skolbruk; 
18) sammankalla elevernas vårdnadshavare till nomineringsmöte för att för full-mäktige ge för-

slag till representanter för vårdnadshavarna i skolans direktion; 
19) godkänna elevs individuella studieplan; 
20) fullgöra övriga på rektor ankommande uppgifter. 
 
§ 29  
Lärare 
Lärare har till uppgift att utöver vad som är stadgat eller bestämt: 
1)  ansvara för undervisning och fostran av eleverna samt verka för upprätthållande av arbets-

ron; 
2) kontinuerligt svara för utvecklingen av undervisningen och skolarbetet i enlig-het med sko-

lans mål; 
3) delta i utvecklandet av skolans läroplan; 
4) utvärdera sitt eget och skolans arbete; 
5) delta i fortbildningsverksamhet och annan utbildning som anordnas för att utveckla skolsam-

fundet: 
6) utföra de uppgifter som finns ålagda i undervisningsplanen; 
7) utföra övriga uppgifter som till sin natur ålagts eller ankommer på läraren; 



8) bevilja elev ledighet, så att klasslärare eller klassföreståndare beviljar ledighet för 1–7 dagar. 
Kortare ledighet för elev beviljas av ifrågavarande lärare; 

9) handha annan lärares uppgifter under 3 dagar. 
 
 



GYMNASIELAGEN   BILAGA 2 
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
 
1 kap 
Tillämpningsområde och mål 
 
1 § 
Tillämpningsområde och syfte 
I denna lag bestäms om allmänbildande gymnasieutbildning som bygger på den grundläggande utbildning-
ens lärokurs och är avsedd för ungdomar och vuxna. 
Gymnasieutbildningen ger studeranden färdigheter att inleda studier vid universitet eller yrkeshögskola 
eller att inleda yrkesutbildning som bygger på gymnasiets lärokurs. 
 
2 § 
Gymnasieutbildningens mål 
Gymnasieutbildningens mål är att stödja de studerandes utveckling till goda, harmoniska och bildade män-
niskor och samhällsmedlemmar samt att ge dem sådana kunskaper och färdigheter som de behöver för 
fortsatta studier, i arbetslivet, för fritidsintressen och en allsidig personlighetsutveckling. Dessutom skall 
utbildningen stödja de studerandes förutsättningar för livslångt lärande och för att utveckla sig under hela 
sitt liv. 
Gymnasieutbildningen för ungdomar skall genomföras i samarbete med hemmen. 
 
2 kap 
Ordnande av utbildning 
 
3 § 
Utbildningsanordnare 
Vederbörande ministerium kan bevilja en kommun, samkommun eller en registrerad sammanslutning eller 
stiftelse tillstånd att ordna gymnasieutbildning. Tillstånd kan också beviljas för undervisning utomlands. 
Gymnasieutbildning kan också, enligt vad ministeriet beslutar, ordnas i statliga läroanstalter. Beslut om att 
ordna undervisning och att lägga ned verksamheten fattas av ministeriet med iakttagande i tillämpliga delar 
av vad som bestäms i 4 § 2 och 3 mom. 
Gymnasieutbildning ordnas i gymnasier, vuxengymnasier och andra läroanstalter. 
 
4 § 
Tillstånd att ordna utbildning 
En förutsättning för att ett sådant tillstånd som avses i 3 § skall beviljas är att utbildning behövs och att 
sökanden har yrkeskompetens och ekonomiska förutsättningar att ordna utbildningen på ett ändamålsen-
ligt sätt. Utbildning får inte ordnas i syfte att uppnå ekonomisk vinst. 
I tillståndet anges de kommuner i vilka utbildningen ordnas, undervisningsspråket, den form i vilken utbild-
ningen ordnas, en särskild utbildningsuppgift samt andra behövliga villkor som gäller ordnandet av utbild-
ningen. Vederbörande ministerium beslutar om ändringar i ett tillstånd att ordna utbildning. 
Ministeriet kan återkalla ett tillstånd att ordna utbildning om utbildningen inte uppfyller de krav som be-
stäms i 1 mom. för beviljande av tillstånd eller om utbildningen annars ordnas i strid med denna lag eller 
bestämmelser eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av den. 
 
5 § 
Samarbete och anskaffning av utbildning 
En utbildningsanordnare skall bedriva samarbete med andra som ordnar gymnasieutbildning, yrkesutbild-
ning och annan utbildning i området. 



En utbildningsanordnare kan skaffa en del av de tjänster som avses i denna lag av en sådan utbildningsan-
ordnare som avses i 3 § eller av någon annan sammanslutning eller stiftelse. Utbildningsanordnaren svarar 
för att tjänster som skaffats ordnas i enlighet med denna lag. 
 
3 kap 
Undervisning 
 
6 § 
Undervisningsspråk 
I gymnasieutbildningen är läroanstaltens undervisningsspråk antingen finska eller svenska. Undervisnings-
språket kan också vara samiska, rommani eller teckenspråk. Dessutom kan en del av undervisningen med-
delas på något annat än studerandens egna ovan nämnda språk, om detta inte äventyrar studerandes möj-
ligheter att följa undervisningen. 
Om utbildningsanordnaren meddelar undervisning på fler än ett av de undervisningsspråk som avses i 1 
mom. och studeranden har förmåga att studera på detta språk, får studeranden välja undervisningsspråket. 
I en särskild undervisningsgrupp eller läroanstalt kan undervisningen dessutom huvudsakligen eller uteslu-
tande meddelas på ett annat språk än de som nämns i 1 mom. 
 
7 § 
Undervisningens omfattning och innehåll 
Gymnasiets lärokurs omfattar tre år. 
I gymnasiets lärokurs ingår, enligt vad som bestäms eller föreskrivs med stöd av 10 §, modersmål och litte-
ratur, det andra inhemska språket, främmande språk, matematisk-naturvetenskapliga studier, humanistisk-
samhällsvetenskapliga studier, religion eller livsåskådningskunskap, gymnastik och andra konst- och färdig-
hetsämnen samt hälsokunskap. I de studier som nämns i detta moment kan enligt vad som föreskrivs med 
stöd av 10 § ingå lärokurser av olika omfattning. För en studerande som har inlett gymnasieutbildningen 
sedan han eller hon fyllt 18 år är konst- och färdighetsämnena samt hälsokunskapen frivilliga. Utbildnings-
anordnaren kan enligt en särskild utbildningsuppgift som bestämts med stöd av 4 § avvika från bestämmel-
serna i detta moment. (1.6.2001/454) 
Gymnasiets lärokurs kan också omfatta yrkesinriktade studier eller andra studier som är förenliga med 
gymnasiets uppgift, enligt vad som bestäms i läroplanen. Studier som avses i detta moment är delvis eller 
helt frivilliga eller valfria. 
Studerandena skall också få studiehandledning. 
 
8 § 
Undervisning i modersmålet 
Undervisning i modersmålet meddelas utgående från studerandens undervisningsspråk i finska, svenska 
eller samiska. 
I modersmålsundervisningen kan enligt studerandens val också undervisas i rommani, teckenspråk eller ett 
annat språk som är studerandens modersmål. 
 
9 § (6.6.2003/455) 
Undervisning i religion och livsåskådningskunskap 
Utbildningsanordnaren skall meddela religionsundervisning enligt den religion som flertalet av de stu-
derande omfattar. Undervisningen ordnas då i enlighet med till vilket religionssamfund flertalet av de stu-
derande hör. De studerande som hör till detta religionssamfund deltar i undervisningen i sin egen religion. 
En studerande som inte hör till detta religionssamfund kan om han eller hon så önskar delta i nämnda relig-
ionsundervisning. 
För minst tre studerande som hör till evangelisk-lutherska kyrkan eller för minst tre studerande som hör till 
ortodoxa kyrkosamfundet vilka inte deltar i den religionsundervisning som avses i 1 mom. ordnas undervis-
ning i deras egen religion. 



För minst tre studerande som hör till andra religionssamfund än de som nämns i 2 mom. och vilka inte del-
tar i den religionsundervisning som avses i 1 mom. ordnas undervisning i deras egen religion om de stu-
derande begär detta. 
Om en studerande hör till flera än ett religionssamfund beslutar den studerande i vilken religion han eller 
hon skall undervisas. 
En studerande som inte hör till något religionssamfund och som inte deltar i religionsundervisning enligt 1 
mom. skall undervisas i livsåskådningskunskap. En studerande som hör till ett religionssamfund och för 
vilken inte ordnas undervisning i hans eller hennes egen religion skall på begäran av den studerande under-
visas i livsåskådningskunskap. Utbildningsanordnaren skall ordna undervisning i livsåskådningskunskap om 
det finns minst tre studerande som har rätt till sådan undervisning. 
En studerande som inte hör till något religionssamfund kan delta även i sådan av utbildningsanordnaren 
ordnad religionsundervisning som på basis av den fostran som den studerande åtnjutit och studerandens 
kulturella bakgrund uppenbarligen motsvarar hans eller hennes religiösa åskådning. 
En studerande som inleder gymnasieutbildningen efter att ha fyllt 18 år får välja mellan religionsundervis-
ning och undervisning i livsåskådningskunskap. 
 
10 § 
Timfördelning och grunderna för läroplanen 
Statsrådet beslutar om de allmänna riksomfattande målen för gymnasieutbildningen samt om hur den tid 
som används för undervisningen skall fördelas mellan undervisning i olika ämnen, ämnesgrupper och studi-
ehandledning (timfördelning). (30.12.1998/1184) 
Utbildningsstyrelsen beslutar om målen för och det centrala innehållet i de olika läroämnena, ämnesgrup-
perna och ämneshelheterna och den övriga undervisning som avses i denna lag samt om de centrala princi-
perna för samarbetet mellan läroanstalten och hemmet samt för elevvården och om målen för den elev-
vård som hör till undervisningsväsendet (grunderna för läroplanen). (13.6.2003/478) 
I fråga om samarbetet mellan hemmet och läroanstalten samt elevvården bereds det beslut som gäller 
grunderna för läroplanen och som avses i 2 mom. av utbildningsstyrelsen i samråd med forsknings- och 
utvecklingscentralen för social- och hälsovården. (13.6.2003/478) 
De beslut som avses i denna paragraf fattas vid behov särskilt för undervisning avsedd för ungdomar och 
för undervisning avsedd för vuxna. Frågor om samarbete mellan läroanstalten och hemmet samt elevvård 
tas inte med i de grunder för läroplanen som utarbetas för vuxenutbildning. (13.6.2003/478) 
 
11 § 
Läroplan 
Utbildningsanordnaren skall godkänna en läroplan. Läroplanen godkänns särskilt för finsk-, svensk- och 
samiskspråkig undervisning samt vid behov för undervisning på något annat språk. 
Läroplanen skall vara sådan att den ger de studerande möjligheter till individuella val som gäller studierna, 
vid behov med anlitande också av undervisning som ordnas av andra utbildningsanordnare. 
Med tillstånd av vederbörande ministerium kan en gemensam läroplan godkännas för gymnasieutbildning-
en och den grundläggande utbildningen. 
Till den del som det i 10 § 3 mom. bestäms om grunderna skall läroplanen utarbetas i samarbete med de 
myndigheter som sköter uppgifter i samband med verkställigheten av social- och hälsovården i kommunen. 
Utbildningsanordnaren skall också bestämma formerna dels för samarbetet mellan hemmet och läroanstal-
ten, dels för elevvården. (13.6.2003/478) 
 
12 § 
Utbildningsform 
Utbildningen kan delvis eller helt ordnas som närundervisning eller distansundervisning. 
Gymnasiets lärokurs eller en del av den kan oberoende av på vilket sätt studeranden har inhämtat de kun-
skaper och färdigheter som hör till lärokursen tenteras vid prov som hålls och bedöms av en utbildningsan-
ordnare som avses i denna lag, enligt vad som bestäms genom förordning. 



 
13 § 
Särskilda undervisningsarrangemang 
Studierna för en studerande kan delvis ordnas på annat sätt än vad som bestäms och föreskrivs i denna lag 
eller med stöd av den, om 
1) studeranden anses till någon del redan ha kunskaper och färdigheter som motsvarar gymnasiets läro-
kurs, 
2) det med hänsyn till studerandens förhållanden och tidigare studier till någon del är oskäligt att stu-
deranden skall genomgå gymnasiets lärokurs, eller 
3) detta är motiverat av skäl som har samband med studerandens hälsotillstånd. 
Om den studerande inte har gjort en framställning om att hans eller hennes studier skall ordnas så som 
avses i 1 mom. eller föreskrivs med stöd av nämnda moment, skall den studerande ges möjlighet att bli 
hörd innan ett beslut fattas. (13.6.2003/478) 
 
14 § 
Undervisningens offentlighet 
Undervisning som avses i denna lag är offentlig. Rätten att få följa undervisningen kan dock av grundad 
anledning begränsas. 
 
15 § (13.6.2003/478) 
Försök 
I försök som ordnas för att utveckla utbildningen eller undervisningen kan avvikelser göras från timfördel-
ningen och grunderna för läroplanen enligt 10 §. 
Försökstillstånd beviljas av undervisningsministeriet. Om försöket avviker endast från grunderna för läro-
planen, beviljas försökstillstånd av utbildningsstyrelsen. 
Försökstillstånd beviljas på ansökan av utbildningsanordnaren. Tillstånd till ett behövligt försök kan beviljas 
en utbildningsanordnare som har förutsättningar att genomföra försöket på ett sätt som motsvarar dess 
syfte och utan att äventyra elevernas undervisningsrelaterade rättigheter. Om läroanstalter som tillhör 
flera utbildningsanordnare deltar i samma försök, väljs läroanstalterna ut så att de är så representativa som 
möjligt i språkligt och regionalt hänseende. 
Försökstillstånd kan beviljas för högst tre år och förlängas med högst två år. I försöket följs ett försökspro-
gram som är godkänt av utbildningsstyrelsen. 
4 kap 
Utvärdering och studentexamen 
 
16 § (24.1.2003/33) 
Utvärdering av utbildningen 
Syftet med utvärderingen av utbildningen är att säkerställa att syftet med denna lag nås och att stödja en 
utveckling av utbildningen och förbättra förutsättningarna för inlärning. 
Den som ordnar utbildningen skall också utvärdera den och bedöma vilken verkan utbildningen har samt 
delta i extern utvärdering av verksamheten. 
För den externa utvärderingen finns i anslutning till undervisningsministeriet ett råd för utbildningsutvärde-
ring som är ett oberoende sakkunnigorgan. Utbildningsstyrelsen utför uppföljningsutvärderingar av de nat-
ionella inlärningsresultaten i de olika läroämnena i enlighet med den timfördelning och de grunder för läro-
planen som avses i 10 §. Undervisningsministeriet utarbetar en utvärderingsplan för den externa utvärde-
ringen av utbildningen och för uppföljningsutvärderingarna av inlärningsresultaten. Genom förordning av 
statsrådet utfärdas bestämmelser om rådets uppgifter, sammansättning, organisering av verksamheten, 
beredningen och verkställandet av de ärenden som handläggs i rådet samt utvärderingsplanens innehåll. 
(27.11.2009/971) 
De viktigaste resultaten av utvärderingen skall offentliggöras. 
Närmare bestämmelser om utvärderingen och dess utveckling utfärdas genom förordning av statsrådet. 



 
17 § (30.12.2008/1116) 
Bedömning av de studerande 
Syftet med bedömningen är att leda och sporra studerandena i deras studier och utveckla deras förutsätt-
ningar att bedöma sig själva. Studerandenas inlärning och arbete ska bedömas mångsidigt. 
Den studerande har rätt att få uppgifter om bedömningsgrunderna och hur de har tillämpats på honom 
eller henne. 
I språkundervisningen ska den studerandes muntliga språkfärdighet bedömas utöver de övriga delområ-
dena i språkfärdigheten. Den muntliga språkfärdigheten bedöms i ett särskilt prov. Utbildningsstyrelsen 
svarar för utarbetandet av provet. Bestämmelser om innehållet i provet i muntlig språkfärdighet utfärdas 
genom förordning av statsrådet. 
Bestämmelser om bedömning av studieprestationerna under studiernas gång, om framsteg i studierna 
samt om avgångsbetyg och andra betyg som ges den studerande utfärdas genom förordning av statsrådet. 
Utbildningsstyrelsen meddelar preciserande föreskrifter om bedömningen av studieprestationer och beslu-
tar om de uppgifter som antecknas i betygen. 
17 a § (30.12.2008/1116) 
Beslut om bedömningen av en studerande 
I fråga om bedömningen av varje enskilt läroämne eller ämnesgrupp beslutar den studerandes lärare eller, 
om lärarna är många, lärarna gemensamt. I fråga om slutbedömningen beslutar rektorn och den stu-
derandes lärare gemensamt. 
 
18 § (13.8.2004/766) 
Studentexamen 
Gymnasieutbildningen avslutas med en studentexamen. Med hjälp av studentexamen klarläggs om de stu-
derande har tillägnat sig de kunskaper och färdigheter som anges i gymnasiets läroplan samt uppnått till-
räcklig mognad enligt målen för gymnasieutbildningen. I examen ingår prov i modersmål och litteratur, det 
andra inhemska språket, främmande språk, matematik och realämnena. 
Studentexamen omfattar minst fyra prov. Examinanderna skall avlägga provet i modersmål 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. Utöver dessa prov kan examinanderna 
delta i ett eller flera extra prov. 
Bestämmelser om anordnande av studentexamen utfärdas i en särskild lag. Genom förordning av statsrådet 
utfärdas närmare bestämmelser om deltagande i studentexamen, prov och omtagning av dem, bedömning 
och genomförandet av examen i övrigt. (26.8.2005/673) 
Studentexamen ger allmän behörighet för fortsatta studier vid högskola. 
18 a § (13.8.2004/766) 
Rätt för andra än gymnasiestuderande att avlägga studentexamen 
Andra än studerande som avlägger gymnasiets lärokurs får delta i studentexamen och studentexamens-
prov, om de har avlagt 
1) gymnasiets lärokurs eller motsvarande lärokurs vid ett utländskt gymnasium, 
2) en yrkesexamen som omfattar minst två och ett halvt år, 
3) en examen eller studier som är kortare än den examen som avses i 2 punkten, förutsatt att examen eller 
studierna bygger på grundläggande utbildning i minst två år eller motsvarande tidigare lärokurs, samt de 
extra studier som föreskrivits av den nämnd som avses i 18 b §. 
En studerande som avlägger en examen som avses i 1 mom. 2 punkten kan delta i studentexamen medan 
han eller hon fortfarande deltar i den utbildning som leder till den examen som avses i 1 mom. 2 punkten. 
En studerande kan delta i examen tidigast efter att ha avlagt studier som omfattar ett och ett halvt år. 
18 b § (13.8.2004/766) 
Studentexamensnämnden 



Undervisningsministeriet 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. 
Studentexamensnämnden meddelar föreskrifter om provens innehåll samt om hur proven skall ordnas och 
bedömas. 
 
5 kap 
Studerandens rättigheter och skyldigheter 
 
19 § 
Ansökan om inträde 
Den som ansöker om inträde till gymnasium har rätt att fritt söka till vilket gymnasium han önskar. 
Om förfarandet vid ansökan till gymnasieutbildning bestäms särskilt. 
20 § 
Grunderna för antagning av studerande 
Som studerande kan antas den som har genomgått den grundläggande utbildningens lärokurs eller inhäm-
tat motsvarande tidigare lärokurs. Som studerande kan också antas den som inte har slutfört den grundläg-
gande utbildningens lärokurs men som annars anses ha tillräckliga förutsättningar att klara av gymnasi-
estudierna. 
Utbildningsanordnaren beslutar om övriga grunder för antagning av studerande liksom även om eventuella 
inträdes- eller lämplighetsprov. Vederbörande ministerium kan besluta närmare om grunderna för antag-
ning av studerande. Enhetliga antagningsgrunder skall tillämpas på samtliga sökande. 
Som studerande kan också antas den som endast har för avsikt att slutföra ett eller flera av de läroämnen 
som ingår i gymnasiets lärokurs. 
 
21 § 
Rätt till en trygg studiemiljö 
En studerande har rätt till en trygg studiemiljö. 
I samband med att läroplanen utarbetas skall utbildningsanordnaren utarbeta en plan för att skydda de 
studerande mot våld, mobbning och trakasseri samt verkställa planen och övervaka att den iakttas och 
förverkligas. Utbildningsstyrelsen skall i grunderna för läroplanen ge bestämmelser om hur denna plan skall 
utarbetas. (13.6.2003/478) 
Utbildningsanordnaren skall godkänna en ordningsstadga eller utfärda andra ordningsbestämmelser som 
läroanstalten skall tillämpa för att främja den interna ordningen i skolan, ostörda studier samt trygghet och 
trivsel i skolsamfundet. (13.6.2003/478) 
I den ordningsstadga och andra ordningsbestämmelser som avses i 3 mom. kan utfärdas sådana regler om 
de praktiska arrangemangen och ett korrekt uppförande som är nödvändiga för tryggheten och trivseln i 
läroanstaltssamfundet. Dessutom kan regler utfärdas om hur läroanstaltens egendom får hanteras och om 
hur man får vistas och röra sig i läroanstaltsbyggnaden och på läroanstaltsområdet. (13.6.2003/478) 
Det som bestäms i 2 mom. gäller varken sådana grunder för läroplanen eller sådana läroplaner som är av-
sedda för vuxenutbildningen. Några ordningsstadgor eller andra ordningsbestämmelser behöver inte heller 
godkännas för vuxenutbildningen. (13.6.2003/478) 
 
22 § 
Rätt till undervisning 
En studerande har rätt att få undervisning enligt läroplanen samt studiehandledning. 
Om studiehandledningen bestäms närmare genom förordning. 
23 § (30.12.2008/1116) 
Erkännande av kunnande 
En studerande har rätt att få tidigare slutförda studier som motsvarar målen för och det centrala innehållet 
i läroplanen eller kunnande som förvärvats på annat sätt bedömda och erkända. Genom erkännande av 



kunnande kan den studerande få obligatoriska, fördjupade eller tillämpade studier som ingår i gymnasiets 
läroplan tillgodoräknade eller ersatta. I fråga om erkännande av den studerandes kunnande iakttas vad som 
i 17 och 17 a § föreskrivs om bedömning och beslut om bedömning. Vid behov ska kunnandet visas på det 
sätt utbildningsanordnaren bestämmer. 
Beslut om erkännande av kunnande ska på särskild begäran fattas innan nämnda studier eller en studie-
helhet som gäller kunnande som ska tillgodoräknas inleds. 
Närmare bestämmelser om erkännande av kunnande och om förfarandet vid erkännande av kunnande 
utfärdas vid behov genom förordning av statsrådet. 
 
24 § 
Studietid 
Gymnasiets lärokurs skall slutföras på högst fyra år om inte studeranden av grundad anledning beviljas för-
längning. 
En studerande som inte har slutfört gymnasiets lärokurs inom den tid som nämns i 1 mom. anses ha avgått. 
En studerande som utan att anmäla giltigt skäl uteblir från undervisningen anses även ha avgått, om det är 
uppenbart att han inte har för avsikt att fortsätta studierna. 
 
25 § 
Studerandens skyldigheter 
En studerande skall delta i undervisningen ifall han inte har beviljats befrielse från den. 
En studerande skall utföra sina uppgifter samvetsgrant och uppträda korrekt. 
 
26 § (13.6.2003/478) 
Disciplin 
En studerande som stör undervisningen eller i övrigt bryter mot ordningen eller gör sig skyldig till fusk kan 
ges en skriftlig varning. Om förseelsen är allvarlig eller om den studerande fortsätter att uppföra sig olämp-
ligt på ovan avsett sätt efter en skriftlig varning kan den studerande avstängas från läroanstalten för en viss 
tid, högst ett år, samt uppsägas från elevhemmet för en viss tid eller för den tid som återstår av studierna. 
Ovan nämnda åtgärder är disciplinära straff. 
En studerande som stör undervisningen kan bli tillsagd att lämna klassrummet eller ett annat rum där 
undervisningen ges för den tid som återstår av lektionen, eller en tillställning som arrangeras av läroanstal-
ten. 
En studerande kan förvägras rätt att delta i undervisningen för högst den återstående arbetsdagen, om det 
föreligger en risk för att säkerheten för en annan studerande eller person som arbetar i läroanstalten eller i 
ett annat undervisningsutrymme äventyras av elevens våldsamma eller hotfulla uppförande eller om 
undervisningen eller därtill hörande verksamhet försvåras orimligt mycket på grund av den studerandes 
störande uppförande. 
Om en studerande är föremål för rannsakan med anledning av brott, kan den studerande för den tid som 
rannsakan pågår avstängas från studierna om detta är motiverat med hänsyn till det brott som han eller 
hon misstänks ha gjort sig skyldig till eller omständigheter som har samband med detta. 
26 a § (13.6.2003/478) 
Förfarandet i disciplinärenden och verkställighet av disciplinära straff 
Innan ett beslut enligt 26 § 1 eller 4 mom. fattas skall den handling eller försummelse, eller det misstänkta 
brott eller den omständighet som hänför sig till detta och som åtgärden grundar sig på preciseras, den stu-
derande höras samt annan behövlig utredning skaffas. Innan en studerande påförs disciplinstraff skall hans 
eller hennes vårdnadshavare ges tillfälle att bli hörd. Om andra åtgärder enligt 26 § skall studerandens 
vårdnadshavare underrättas och om att den studerande förvägras undervisning skall den myndighet som 
sköter uppgifter i samband med verkställigheten av socialvården i den kommun där läroanstalten är belä-
gen underrättas vid behov. Om åtgärder enligt 26 § 1 och 4 mom. skall ett beslut utfärdas och åtgärder 
enligt 26 § 2 och 3 mom. skall registreras. 



Ett beslut om avstängning av en studerande för en viss tid eller om uppsägning från elevhemmet kan verk-
ställas även om det överklagats, om utbildningsanordnaren eller förvaltningsdomstolen inte beslutar något 
annat. 
Ett beslut om verkställighet av ett icke lagakraftvunnet beslut om avstängning för viss tid eller uppsägning 
från elevhemmet och ett beslut om den tidpunkt då verkställigheten inleds skall fattas samtidigt som beslu-
tet om avstängning eller uppsägning. 
Bestämmelser om rektorns och lärarnas befogenheter i situationer som avses i 26 § 2 och 3 mom. utfärdas 
genom förordning av statsrådet. 
26 b § (13.6.2003/478) 
Avlägsnande av en studerande som uppför sig störande eller äventyrar säkerheten 
Lyder en studerande inte en uppmaning att avlägsna sig enligt 26 § 2 mom. har rektorn och läraren rätt att 
avlägsna honom eller henne från klassrummet eller ett annat undervisningsutrymme, eller från en skoltill-
ställning. Rektorn och läraren har också rätt att avlägsna en studerande från läroanstaltens område, om 
den studerande inte avlägsnar sig efter att ha fått veta att han eller hon avstängts från undervisningen en-
ligt 26 § 2 och 3 mom. 
Försöker en studerande som skall avlägsnas förhindra detta genom att göra motstånd, har rektorn och lära-
ren rätt att använda sådana maktmedel som är nödvändiga för att få honom eller henne avlägsnad och som 
med hänsyn till den studerandes ålder och situationens hotfullhet eller motståndets allvar och en helhets-
bedömning av situationen kan anses vara försvarbara. 
Rektorn och läraren kan i situationer som avses i 1 och 2 mom. agera tillsammans eller var för sig. Det är 
förbjudet att använda maktmedelsredskap för att avlägsna eleven. Om läraren eller rektorn använt sig av 
maktmedel skall han eller hon lämna en skriftlig redogörelse för händelsen till utbildningsanordnaren. 
Bestämmelser om excess i samband med användning av maktmedel finns i 4 kap. 6 § 3 mom. och 7 § straff-
lagen (39/1889). 
26 c § (13.6.2003/478) 
Verkningarna av anhängigt åtal och domstols beslut på disciplinärt förfarande 
Under den tid då åtal mot en studerande är anhängigt vid allmän domstol får inte disciplinärt förfarande av 
samma skäl inledas eller fortsättas mot den studerande. 
Om en domstol har frikänt en studerande, får inte disciplinärt förfarande av samma skäl inledas eller fort-
sättas annat än på grund av en sådan omständighet som inte kan betraktas som ett brott men som kan 
medföra en disciplinär bestraffning. 
Om en domstol har dömt en studerande till straff, får han eller hon inte av samma skäl påföras disciplin-
straff. En studerande kan dock avstängas för viss tid eller uppsägas från elevhemmet, om det med hänsyn 
till den studerandes brott eller omständigheter i samband med det är motiverat. 
 
27 § 
Hörande av studerande 
Utbildningsanordnaren skall ge de studerande möjlighet att delta i utvecklandet av utbildningen samt höra 
dem innan beslut fattas i ärenden som gäller undervisningen eller som annars väsentligt inverkar på de 
studerandes ställning. 
 
28 § 
Studiesociala förmåner 
Undervisningen är avgiftsfri för studerandena. Avgifter kan dock tas ut av studerande som avses i 20 § 3 
mom. samt för studentexamen som avses i 18 § och prov som avses i 12 § 2 mom. 
Studerande som studerar på heltid har rätt till en avgiftsfri måltid de arbetsdagar då läroplanen kräver att 
studeranden är närvarande på en utbildningsplats som utbildningsanordnaren anvisar. Genom förordning 
bestäms när studierna är heltidsstudier. Vid utbildning som med stöd av 4 § 2 mom. ordnas som internat-
utbildning har studeranden dessutom dagligen rätt till andra avgiftsfria, tillräckliga måltider. 
Det är avgiftsfritt för studeranden att bo i ett elevhem som utbildningsanordnaren anvisar. 



I undervisning som ordnas utomlands och i undervisning som ordnas av en privat sammanslutning eller 
stiftelse på basis av en särskild utbildningsuppgift som vederbörande ministerium givit och som sker på 
något annat undervisningsspråk än de som nämns i 6 § 1 mom. kan utan hinder av 1–3 mom. skäliga avgif-
ter tas ut av studerandena. Ministeriet kan dessutom av särskilda skäl ge tillstånd till att avgifter tas ut 
också av andra studerande. 
 
29 § 
Övriga förmåner 
Om stöd för kostnader som orsakas av studerandens skolresor och om studiestöd bestäms särskilt. 
Handikappade studerande och studerande som av någon annan anledning är i behov av särskilt stöd har i 
enlighet med vad som särskilt bestäms därom rätt till de biträdestjänster, andra undervisnings- och elev-
vårdstjänster samt särskilda hjälpmedel som studierna kräver. 
29 a § (13.6.2003/478) 
Elevvård 
Elevvården avser att främja och upprätthålla de studerandes studieframgång, goda psykiska och fysiska 
hälsa och sociala välfärd och understödjande verksamheter. 
Utbildningsanordnaren skall se till att de studerande som avses i 29 § 2 mom. ges information om de hälso-
vårds- och socialvårdstjänster som står till buds för dem och handleda dem att söka dessa tjänster. 
 
6 kap 
Särskilda bestämmelser 
29 b § (13.6.2003/509) 
Rehabiliteringssamarbete 
I rehabiliteringssamarbetet skall lagen om klientsamarbete inom rehabiliteringen (497/2003) iakttas. 
 
30 § 
Personal 
Varje läroanstalt där det ordnas utbildning enligt denna lag skall ha en rektor som svarar för verksamheten. 
En utbildningsanordnare skall med beaktande av den form i vilken utbildningen ordnas ha ett tillräckligt 
antal lärartjänster eller lärare i arbetsavtalsförhållande. Utbildningsanordnaren kan dessutom ha timlärare 
samt annan personal. 
Behörighetsvillkoren för rektor och lärare bestäms genom förordning av statsrådet. Utbildningsstyrelsen 
kan vid behov utfärda föreskrifter som kompletterar bestämmelserna i förordningen. Regionförvaltnings-
verket kan av särskilda skäl bevilja dispens från behörighetsvillkoren. (22.12.2009/1445) 
 
31 § 
Elevkår 
Varje läroanstalt där det ordnas utbildning enligt denna lag har en elevkår som består av de studerande. 
Elevkåren skall främja samarbetet mellan de studerande samt skolarbetet. Elevkåren för de studerandes 
talan i ärenden som avses i 27 §. 
 
32 § 
Tystnadsplikt 
Ledamöterna i de organ som svarar för anordnandet av utbildning, personer som avses i 30 § och personer 
som deltar i undervisningspraktik får inte olovligen för utomstående röja vad de vid skötseln av uppgifter 
som gäller utbildningen har fått veta om de studerandes, den i denna lag avsedda personalens eller famil-
jemedlemmars personliga förhållanden och ekonomiska ställning. 
Utan hinder av 1 mom. eller vad som särskilt bestäms om tystnadsplikt får de personer som avses i 1 mom. 
samt de personer som svarar för skolhälsovården och den övriga elevvården ge varandra samt de myndig-
heter som svarar för utbildningen sådana uppgifter som är nödvändiga för att studierna skall kunna ordnas 
på ett ändamålsenligt sätt. 



 
33 § 
Rätt att få uppgifter 
En utbildningsanordnare har vid skötseln av sina uppgifter rätt att av statliga och kommunala myndigheter 
få sådana statistikuppgifter och övriga motsvarande uppgifter som förutsätts för planering och ordnande av 
utbildningen. 
Utbildningsanordnaren skall på begäran ge de statliga undervisningsförvaltningsmyndigheterna de uppgif-
ter som de bestämmer och som krävs för utvärdering, utveckling, statistikföring och uppföljning av utbild-
ningen. 
 
34 § (22.12.2009/1445) 
Ändringssökande 
Ändring i ett sådant beslut av en utbildningsanordnare som avses i denna lag och som gäller i 9 § avsedd 
undervisning i religion och livsåskådningskunskap, varning till en studerande, avstängning av en studerande 
för viss tid, uppsägning av en studerande från elevhemmet för viss tid eller för den tid som återstår av stu-
dierna, avhållande från studier för den tid som brottsrannsakan pågår eller en förmån eller rättighet enligt 
28 § söks genom besvär hos förvaltningsdomstolen så som bestäms i förvaltningsprocesslagen. I andra än i 
detta moment nämnda beslut som avses i 26 § får ändring inte sökas genom besvär. 
Utan hinder av 1 mom. söks ändring i ett beslut genom besvär hos regionförvaltningsverket så som bestäms 
i förvaltningsprocesslagen, om beslutet gäller 
1) antagning av studerande, 
2) särskilda undervisningsarrangemang enligt 13 §, 
3) tillgodoräknande av studier som fullgjorts i ett annat sammanhang, samt 
4) förlängning av den tid under vilken gymnasiets lärokurs får slutföras och när en studerande ska anses ha 
avgått från gymnasiet. 
Ändring i ett beslut som regionförvaltningsverket har fattat med anledning av besvär som gäller ett ärende 
som avses i 2 mom. söks genom besvär hos förvaltningsdomstolen så som bestäms i förvaltningsprocessla-
gen. 
Besvär över ett beslut som gäller varning till en studerande, avstängning för viss tid, uppsägning från elev-
hemmet för viss tid eller slutgiltigt, avhållande från studier för den tid som brottsrannsakan pågår eller ett 
ärende som avses i 2 eller 3 mom. ska anföras inom 14 dagar från det att den studerande fick del av beslu-
tet. Ärenden enligt detta moment ska behandlas i brådskande ordning. 
I förvaltningsdomstolens och regionförvaltningsverkets avgörande i ett ärende enligt 3 eller 4 mom. får 
ändring inte sökas genom besvär. 
I ett beslut som avses i 17 § och som gäller bedömning av en studerande får ändring inte sökas genom be-
svär. En studerande kan hos rektor begära att ett beslut som gäller studieframstegen eller slutbedömning-
en omprövas. En studerande som är missnöjd med den nya bedömningen eller med det avgörande genom 
vilket begäran har avslagits kan begära rättelse i bedömningen hos regionförvaltningsverket. Närmare be-
stämmelser om ny bedömning och rättelse av bedömning utfärdas genom förordning av statsrådet. 
För undervisning som ordnas utomlands är den behöriga förvaltningsdomstolen Helsingfors förvaltnings-
domstol och den behöriga regionförvaltningsmyndigheten Regionförvaltningsverket i Södra Finland. 
 
35 § 
Finansiering 
För utbildning enligt denna lag beviljas statsandel för anläggningsprojekt och driftskostnader så som be-
stäms i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998). 
L om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet 635/1998 har upphävts genom L om finansiering 
av undervisnings- och kulturverksamhet 1705/2009. 
 
 
 



36 § 
Avgifter som tas ut av de studerande 
Vederbörande ministerium bestämmer de avgifter som tas ut för deltagande i studentexamen och därtill 
hörande prov samt prov som avses i 12 § 2 mom. och ordnas i statens läroanstalter, enligt vad som bestäms 
om offentligrättsliga prestationer i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). 
Om grunderna för andra avgifter än sådana som nämns i 1 mom. och som tas ut av de studerande med stöd 
av denna lag bestämmer ministeriet i tillämpliga delar enligt vad som bestäms om offentligrättsliga prestat-
ioner i lagen om grunderna för avgifter till staten. 
 
37 § 
Dröjsmålsränta och indrivning av avgifter 
Om en i denna lag avsedd avgift som skall tas ut av en studerande inte är betald på förfallodagen, får årlig 
dröjsmålsränta enligt räntelagen (633/1982) uppbäras från förfallodagen. 
Avgiften får indrivas utan dom eller beslut så som bestäms i lagen om indrivning av skatter och avgifter i 
utsökningsväg (367/1961). 
Se RänteL 633/1982 5 §. L om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg 376/1961 har upphävts 
genom L om verkställighet av skatter och avgifter 706/2007. 
 
38 § 
Annan verksamhet i samband med gymnasieutbildningen 
För studerandena kan i samband med gymnasieutbildningen ordnas annan verksamhet som nära anknyter 
till utbildningen. 
 
39 § 
Närmare bestämmelser 
Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning. 
7 kap 
Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser 
 
40 § 
Ikraftträdande 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999. 
    
 



GYMNASIEFÖRORDNINGEN  Bilaga 3 
 
1 kap 
Undervisning 
 
1 §  
Undervisningens omfattning 
Undervisning i olika läroämnen och studiehandledning ges i form av kurser som omfattar i genomsnitt 38 
timmar. De studier som är frivilliga för den studerande kan till omfattningen var kortare eller längre än vad 
som nämns ovan. Gymnasiets lärokurs omfattar minst 75 kurser. I den undervisning som är avsedd för 
vuxna omfattar en kurs i genomsnitt 28 timmar och lärokursen minst 44 kurser. En studerande som deltar i 
undervisning avsedd för vuxna och som har inlett studierna innan han har fyllt 18 år skall dessutom delta i 
undervisningen i gymnastik och hälsokunskap samt konst- och färdighetsämnen. 
Minst 45 minuter per timme skall användas för undervisning inom närundervisningen och minst 40 minuter 
per timme inom undervisningen för vuxna. Den tid som används för undervisning indelas i ändamålsenliga 
undervisningsavsnitt. 
 
2 §  
Studiehandledning 
Studiehandledningen för de studerande omfattar förutom den handledning som ges enligt 1 § också 
personlig och annan behövlig handledning. 
Om studiehandledningen bestäms i läroplanen. 
 
3 §  
Utbildningsutbudet och planering av undervisningen 
Undervisningen skall ordnas så att en studerande kan slutföra de studier som ingår i gymnasiets lärokurs på 
tre år. 
Utbildningsanordnaren skall årligen sammanställa en på läroplanen baserad plan i vilken bestäms om det 
allmänna ordnandet av undervisningen, undervisningstimmarna och annan verksamhet i samband med 
undervisningen samt arbetstiderna, utbildningsanordnarens samarbete med andra utbildningsanordnare, 
anskaffning av utbildning av någon annan utbildningsanordnare samt av någon annan sammanslutning eller 
stiftelse, självständiga studier samt andra behövliga frågor som anknyter till ordnandet av undervisningen. 
Utbildningsanordnaren skall på förhand underrätta de studerande och dem som söker inträde som 
studerande om de centrala frågor som avses i 2 mom. 
 
4 §  
Självständiga studier 
De studerande kan förväntas genomföra en del av studierna självständigt. 
En studerande kan på ansökan beviljas tillstånd att genomföra studier utan att delta i undervisningen. 
5 §  
Morgonsamling 
I gymnasieutbildningen för unga inleds dagens arbete med en kort morgonsamling. 
 
2 kap 
Bedömning av de studerande 
 
6 §  
Bedömning under studierna 
Den studerande och hans vårdnadshavare skall tillräckligt ofta få uppgifter om hur den studerande arbetar 
och om hans framsteg i studierna. Om lämnande av uppgifter bestäms närmare i läroplanen. 



Den bedömning som avses i 1 mom. ges antingen med siffror eller på något annat sätt som bestäms i 
läroplanen. Vid bedömningen med siffror används skalan 4-10. Vitsordet 5 anger hjälpliga, 6 försvarliga, 7 
nöjaktiga, 8 goda, 9 berömliga samt 10 utmärkta kunskaper och färdigheter. Underkänd prestation anges 
med vitsordet 4. Utbildningsstyrelsen bestämmer vilka läroämnen som kan bedömas gemensamt. 
I den undervisning på främmande språk som avses i 6 § 3 mom. ‹gymnasielagen› och i undervisning 
utomlands kan enligt vad utbildningsstyrelsen bestämmer avvikelse göras från vad som bestäms ovan i 
denna paragraf. 
Det prov i muntlig språkfärdighet som avses i 17 § 3 mom. i ‹gymnasielagen› består av uppgifter där man 
bedömer den studerandes uttal, förmåga att referera och förmåga att diskutera. Provet bedöms med siffror 
enligt skalan i 2 mom. Vitsordet för kursen i muntlig språkfärdighet baserar sig på provet i muntlig 
språkfärdighet och annat under kursen visat kunnande. (30.12.2008/1117) 
 
7 §  
Framsteg i studierna 
I läroplanen bestäms enligt läroämne eller ämnesgrupp de kurser som skall genomföras med godkänt 
resultat för att den studerande skall kunna gå vidare i studierna i läroämnet eller ämnesgruppen i fråga. En 
studerande som inte har slutfört ovan avsedda studier med godkänt resultat skall beredas möjlighet att visa 
att han inhämtat sådana kunskaper och färdigheter som gör det möjligt att gå vidare i studierna. 
Utbildningsstyrelsen kan vid behov meddela närmare föreskrifter om de frågor som anges i denna paragraf. 
 
8 §  
Slutbedömning, skiljebetyg och betyg över slutförd lärokurs i ett eller flera ämnen 
Till en studerande som har slutfört gymnasiets hela lärokurs ges avgångsbetyg. Till en studerande som 
avgår från gymnasiet utan att ha slutfört gymnasiets hela lärokurs ges skiljebetyg, i vilket bedömningen av 
de studier som slutförts antecknas. Till en studerande som har slutfört lärokursen i ett eller flera läroämnen 
ges ett betyg över slutförd lärokurs. 
I fråga om avgångs- och skiljebetyg samt betyg över slutförd lärokurs i ett eller flera ämnen tillämpas vad 
som bestäms i 6 §. Intyg över provet i muntlig språkfärdighet ges som bilaga till avgångsbetyget. 
(30.12.2008/1117) 
En studerande som inte har godkänts i ett ämne eller som önskar höja sitt vitsord skall ges möjlighet att 
höja sitt vitsord i ett fristående förhör. 
Utbildningsstyrelsen kan meddela närmare föreskrifter om de frågor som anges i denna paragraf. 
 
9 § (30.12.2008/1117) 
9 § har upphävts genom F 30.12.2008/1117. 
 
3 kap 
Den studerandes rättsskydd 
 
10 § (19.8.2004/796) 
10 § har upphävts genom F 19.8.2004/796, som träder i kraft den 1.9.2004. 
 
11 § (18.6.2003/561) 
11 § har upphävts genom F 18.6.2003/561. 
 
12 § (18.6.2003/561) 
Rektors och lärares beslutanderätt i vissa situationer 
Beslut om att i enlighet med 26 § 2 mom. ‹gymnasielagen› uppmana en studerande att för den tid som 
återstår av lektionen lämna klassrummet eller något annat rum där undervisningen ges skall fattas av den 
lärare som håller lektionen eller undervisningstillfället. Beslut om att i enlighet med nämnda paragrafs 3 
mom. uppmana en studerande att lämna en tillställning som arrangeras av läroanstalten fattas av rektor 



eller en lärare. Beslut om att i enlighet med nämnda paragrafs 3 mom. förvägra en studerande undervisning 
fattas av rektor. 
 
13 § (18.6.2003/561) 
Ny bedömning och rättelse av bedömning 
Begäran om omprövning av ett beslut som gäller studieframstegen eller slutbedömningen skall göras inom 
två månader efter delgivningen. Om ny bedömning beslutar skolans rektor och den studerandes lärare 
gemensamt. 
Om den nya bedömning som avses i 1 mom. eller det beslut genom vilket begäran har avslagits är 
uppenbart felaktigt, kan länsstyrelsen på den studerandes begäran ålägga läraren att företa en ny 
bedömning eller bestämma att beslutet om studieframstegen skall ändras eller bestämma vilket vitsord 
den studerande skall få. 
 
4 kap 
Särskilda bestämmelser 
 
14 § (18.3.2010/185) 
Ansökan om tillstånd att ordna utbildning 
Tillstånd att ordna gymnasieutbildning ska sökas senast ett år innan undervisningen planeras börja. 
Undervisningsministeriet kan vid behov också behandla en ansökan som gjorts senare. 
I ansökan om tillstånd ska det visas att utbildningen behövs och att de övriga villkoren för beviljande av 
tillstånd är uppfyllda. 
 
15 §  
Studier på heltid och definition av när studierna har inletts 
Studierna betraktas som heltidsstudier när deras omfattning enligt lärokursen är minst 75 kurser. 
En studerande som har fyllt 18 år anses har inlett studierna som yngre än 18 år, om han fortsätter de 
studier som han har inlett som yngre än 18 år i undervisning som ordnas av samma eller en annan 
utbildningsanordnare, och dessa studier inte har varit avbrutna under minst ett år. 
 
16 §  
Lärarstuderande 
Gymnasieundervisning kan ges också av en lärarstuderande under en lärares handledning. 
 
17 §  
Särskild examen 
De prov som föreskrivs i 12 § 2 mom. ‹gymnasielagen› kan ordnas av den som har tillstånd att ordna 
gymnasieutbildning. 
Den som deltar i proven skall visa att hans kunskaper och färdigheter i de olika läroämnena motsvarar de 
kunskaper och färdigheter som ingår i lärokurserna i undervisningen för vuxna. Till den som har avlagt 
proven med godkänt resultat ges ett betyg över att gymnasiets lärokurs har slutförts helt eller delvis. 
I fråga om bedömningen av de prov som avses i 1 mom. och om sökande av rättelse i bedömningen gäller i 
tillämpliga delar vad som bestäms i 6-9 och 13 §. 
 
18 §  
Annan verksamhet i samband med gymnasieutbildningen 
Verksamhet som avses i 38 § ‹gymnasielagen› är elevklubbs- och skolbiblioteksverksamhet samt annan 
verksamhet med nära anknytning till gymnasieutbildningen. 
 
5 kap 
Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser 



19 § 
Ikraftträdande 
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999. 
Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft. 
 
20 § 
Övergångsbestämmelse som gäller val av ersättande studier 
Om en studerande innan denna förordning träder i kraft på annat sätt än tillfälligt har befriats från 
studierna i något ämne, anses den studerande utan hinder av 1 § ha slutfört gymnasiets lärokurs, även om 
det antal kurser som den studerande har slutfört skulle bli mindre än det antal kurser som anges i nämnda 
bestämmelse. 
 
21 § 
Övergångsbestämmelse om bedömningen av de studerande 
Bestämmelserna om bedömning i 6-8 § tillämpas från ingången av augusti 1999. På bedömningen tillämpas 
fram till dess de bestämmelser om bedömning som gäller när denna förordning träder i kraft samt de 
föreskrifter som meddelats med stöd av dem. 
I det betyg som utfärdas före ingången av augusti 1999 kan för modersmålet och litteratur, bildkonst, idrott 
och hälsokunskap samt studiehandledning användas de benämningar för dessa ämnen som gäller när 
denna förordning träder i kraft. 
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Verksamhetssektor:  BILDNINGSNÄMNDEN 
Redovisningsskyldig:  Bildningsdirektören 
Budgetansvarig:  Bildningsdirektören 
Resultatområde:  C4005 Gemensamt skolväsende 

Verksamhetsidé 
Att erbjuda distriktets elever en mångsidig och konkurrenskraftig utbildning inför fortsatta studier. 

Mål som är bindande gentemot fullmäktige: 

Bindande verksamhetsmål 
• Högstadieeleverna erhåller studieplatser enligt sitt första utbildningsalternativ. Antagningen sker 

via GEA (gemensamma elevintagningen). 
98.8 % erhöll studieplats enligt första alternativet 

• Nationell nivå på gymnasieövergången samt särskild betoning på övergången till det egna gymna-
siet.  
Målet nått 

• Gymnasieeleverna erhåller studieplats vid högskola eller annan undervisning och skolan skall över-
skrida nationell medelnivå i studentresultaten. Resultaten mäts med hjälp av antagningsprocent 
och medeltalstabeller.  
Målen nådda 

• Mångsidigt kunniga elever som erhåller avgångsbetyg enligt läroplanen. Målet är att 100 % av ele-
verna erhåller avgångsbetyg. 
Målet nått 

• Ha maximal behörighetsgrad för lärarkåren samt upprätthålla en hög utbildningsnivå. 
Målen nådda för gymnasiet. Även för högstadiet. 
 

Åtgärdsprogram och förverkligande år 2012 

Högstadiet 
• Eleverna skall erbjudas likvärdiga möjligheter att lära sig enligt sina specifika förutsättningar. Ele-

vens rätt till olika stödformer för inlärningen tas i bruk enligt ändringar i lagen om den grundläg-
gande utbildningen. Ett nytt system med allmänt stöd, intensifierat stöd och särskilt stöd för ele-
vens lärande följs av samtliga ämneslärare. 
Genomfört 

• Fortsatta ansträngningar för att minimera mobbningen vid skolan. Mobbningsprocenten skall ligga 
under medeltalet för högstadieskolorna i landet enligt Kiva-Koulu programmets årliga enkätunder-
sökningar. 
Målet nått. 

• Kontinuerlig fortbildning av lärarna för att kunna uppnå de krav som läroplangrunderna förutsätter.  
Delvis genomfört 

• En särskild invandrar/flyktinggrupp med elever av varierande ålder och nationalitet skall fortsätt-
ningsvis verka vid skolan för att få hjälp och stöd för att lära sig det svenska språket så de så fort 
som möjligt kan inlemmas i de ordinarie undervisningsgrupperna och därmed klara av grundskolans 
lärokurser. 
Verkställt 

• Skapa en trivsam, trygg, rökfri skolmiljö där elever och personal trivs. 



Delvis uppnått 
• Världsnaturarvsåret uppmärksammas i undervisningen i alla årskurser.  

Verkställt 
 

Gymnasiet 
• Arbeta för att behålla gymnasieövergången på samma nivå som under de senaste åren.  
• Genomfört. 
• Nyttja resurser maximalt genom samarbete med högstadiet och Petalax skola.  
• Verkställt. 
• Utveckla gymnasiepedagogiken i samarbete med några sydfinländska gymnasier. 
• Projektet avbrutet p.g.a. rektorsbyten och motsättningar i de sydliga gymnasierna . 
• I samarbete med Vi7 få till stånd ett nationellt planeringsverktyg åt eleverna för deras studier så att 

studierna kan anpassas till elevernas framtidsplaner.  
• Genomfört och inlämnat till UKM. 
• Befästa gymnasiets profilering som den ledande undervisningsteknologiska utbildningsanstalten på 

andra stadiet i Svenskfinland. 
• Verkställt.  
• Utveckla den externa informationsgången. 
• Genomfört i och med ibruktagandet av Wilma. 
• Skapa negativ attityd till drogbruk i alla former. 
• Resultatet av arbetet kan inte anses garanterat. 
• Världsnaturarvet kommer att beaktas i undervisningen då temat kan integreras med lärokurserna. 
• Genomfört. 

 
Redogörelse över verksamheten 
Högstadiet  
Direktionen höll under verksamhetsåret 5 möten med 41 protokollförda ärenden. Direktionens viktigaste 
uppgift är att ansvara för ekonomi, utveckla undervisningen, svara för arbetsron, fastställa undervisnings-
utbudet och godkänna undervisningsplanen. 

De elever som utdimitterades våren 2012 befann sig vid utgången av kalenderåret 2012 i följande skolor: 
Gymnasiet i Petalax 47 
Vasa övningsskola 4 
Yrkesakademin 33 
Närpes gymnasium 1 
Vörå idrottsgymnasium  1 
Ålands yrkesgymnasium 2 
Optima 1 
Totalt 89 
 
Gymnasiet  
Direktionen höll under verksamhetsåret 5 möten med 64 protokollförda ärenden. Direktionens viktigaste 
uppgift är att ansvara för ekonomi samt att fastställa och utveckla undervisningsutbudet. Direktionen god-
känner även skolans undervisningsplan.  
Elevantal: Hösten -12 påbörjade 49 elever sina studier vid Gymnasiet i Petalax. En elev har avbrutit sina 
studier i åk 1 och två i åk 2 varför elevantalet 31.12.2012 var 136. 
 
 
 
 



Nyckeltal 2010 2011 2012 
Elevantal högstadiet 
   Malax 
   Korsnäs 
   Övriga 
   Totalt 

183
77

1
261

168
80

0
248

 
164 
77 
1 

242 
Elevantal gymnasiet 
   Malax 
   Korsnäs 
   Övriga 
   Totalt 

90
43

4
137

88
38

4
130

91 
       40 
         5  
     136 

Nettokostnad/invånare 663 683 ? 

 
 
 
Personal  
Högstadiet 2011 2012 

Personal 
Gymnasiet 2011 2012 

Heltid 26 26 Heltid 10 11 
Deltid 21 22 Deltid 6       4 
Totalt 47 48 Totalt 16   15 
Årsverken 39 38,39 Årsverken 15   13,8 
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PLANERING 2013 – 14 (mycket preliminär) 
 
 I II III   tot Usk  
MO 6 6 6 18 16  
FIA 6 8 6 20  18 
FIB 3 4 3 10 - 
EN 6 6 4 16 18  
BI 4 2 1 7 21  
GE 2 2 2 6 21  
FY 4 3 2 9 20  
HS 2 6 2 10 21  
RE 4 2 2 8 21  
SL 2 2 2 6 21  
KE 2 2 2 6 20  
TE 3 2 1 6    
MU 3 2 1 6 
PS 4 2 4 10 21 
MAA 5 5 3+1 14 20 
MAB 3 6 3 12 20 
GY 2/2 2/2 1 5/5 
HK 2 0 2 4 23 
FR 4 3 3 10 19 
TY 4 4 2 10 19 
FIL 0 4 1 5 21 
 
Lärartimmar 
Sjöman, Mo  18+1,8ko +0,5gh= 20,3 
Löf, Fi  20+2,0 ko + 0,5 gh = 22,5 
Till, En + Fr  7 Fr+8 En+1,5ko = 16,5   
Lönnblad, Fr  3 Fr+0,3ko = 3,3  
Sjöberg, En  8 En+0,8ko+2,5ad = 11,3  
Björkas, Bi + Ge + Hk + Ke 7 Bi+6 Ge+4 Hk+2 Ke +1,9ko + 0,5gh = 21,4    
Palmberg, Maa + Fy 14 Maa+6 Fy+1de+2,1ko+1,5ad+2,2dist+0,5gh= 27,3 
Korsman, Mab + Ke 12 Mab+2Ke+2Fy+1de+1,7ko+3,5ad = 22,2  
Hansell, Re + Ps 8 Re+10 Ps+1,8ko+2ad+8 ad+1,1dist = 22,9  OBS!!! 
Söderman, Hi + Sl + Fil 10Hi+5 Fil+4 Sl+1,9ko+0,5gh = 21,4 
Backlund, Ty  10 Ty+10Fi+2ko+0,5gh = 22,5  
Nygård, Te    6+0,6ko= 6,6  
Eklund, Mu     6+0,6ko= 6,6  
Enlund, Ke  2 Ke+0,2ko= 2,2 
Friman/ Nirkkonen, Gy     5+0,5ko= 5,5 och 4+0,4ko=4,4 
Varstala, Sl   2 Sl + 2,2 dist+ 0,2ko = 4,4 
 


