Svar på skriftligt spörsmål SSS 318/2017 rd

Svar på skriftligt spörsmål om att flytta skolornas sommarlov
Till riksdagens talman
I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Ärade talman, till den minister
som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 318/2017 rd undertecknat av riksdagsledamot Olli-Poika Parviainen /gröna:
Kan regeringen reda ut möjligheten att skjuta fram skolornas sommarlov och konsekvenserna därav?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
Under 2005–2006 utredde den dåvarande undervisningsministern konsekvenserna av en framflyttning av skolornas arbetstider och ferietid för skolornas arbete och ordnandet av utbildning.
De element som hänför sig till ärendet har inte senare ändrats på ett avgörande sätt, så utredningen kan fortfarande anses vara en heltäckande översikt ur utbildningssystemets perspektiv.
Nedan redogörs det för vissa aspekter som har samband med utbildningssystemet.
Enligt 23 § i lagen om grundläggande utbildning (628/1998) börjar läsåret den 1 augusti och
avslutas den 31 juli. Läsåret har 190 arbetsdagar. Läsårets arbetsdagar minskas dock med självständighetsdagen, trettondagen och första maj när dessa infaller på en annan vardag än lördag. I
förordningen om grundläggande utbildning (852/1998) anges tidpunkten för när skolarbetet avslutas. Enligt den avslutas läsårets skolarbete den sista vardagen vecka 22. Mängden grundläggande utbildning per elev per vecka och per år anges i 3 § och den dagliga arbetsmängden i 4 §.
Om man enligt lagen om grundläggande utbildning blir tvungen att ersätta förlorade arbetsdagar
avslutas skolarbetet dock vid den tidpunkt utbildningsanordnaren beslutar. Förlorade arbetsdagar kan ersättas genom att öka antalet arbetsdagar med högst sex dagar.
Om avslutningen av läsåret flyttas fram till midsommaren skulle vårterminen förlängas med
cirka tre veckor. På motsvarande sätt skulle undervisningen inledas cirka tre veckor senare på
hösten. Då skulle skolorna övergå från att i stället för att som nu inleda terminen kring 15 augusti göra det kring början av september. Höstterminen skulle då vara kortare än i nuläget och
betydligt kortare än vårterminen.
Om läsårets avslutningsdag flyttas skulle det bli nödvändigt att ändra tidtabellen för de gemensamma ansökningarna efter grundskolenivån. I år upphörde ansökningstiden den 14 mars, och
informationen om resultatet av de gemensamma antagningarna kom den 15 juni 2017. De som
avslutar grundskolenivån ska ta emot en studieplats senast den 29 juni 2017. Därefter står fortfarande den kompletterande ansökan i tur, som gäller de sökande som inte fick en plats för fortsatta studier i den ordinarie ansökningsomgången.
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Om tidpunkterna när gymnasierna inleder och avslutar skolåret ändras skulle det bli nödvändigt
att ändra tidtabellen för studentskrivningarna, och då skulle även högskolorna tvingas ändra sina
tidtabeller för antagningen av studerande. Studentskrivningarna våren 2017 avslutades den 29
mars och studentskrivningarna hösten 2017 avslutas den 4 oktober. Högskolornas gemensamma
ansökan och urvalsprov hänför sig i nuläget till tiden från slutet av januari till början av juni.
Resultaten av urvalet meddelas de sökande senast den 30 juni 2017. De sökande ska meddela
om de tar emot en studieplats senast den 14 juli 2017. Därefter inleds urvalet av dem som fått
reservplats.
Bland observationerna av de ovan nämnda riksomfattande systemen kan man även göra den viktiga iakttagelsen att en eventuell framflyttning bör bedömas med tanke på att den gäller hela
landet, för ansökningssystemen är nationella, och ansökan till en utbildning begränsas inte till
exempel kommunvis eller landskapsvis.
Undervisnings- och kulturministeriet har inte kännedom om att någon omfattande utredning om
effekterna av en eventuell framflyttning av skolornas lov på sysselsättningen och ekonomin
skulle ha företagits. I regeringens arbete har ärendet diskuterats i samband med beredningen av
projektet Matkailu 4.0 som arbets- och näringsministeriet ansvarar för.
För närvarande pågår ingen aktiv beredning för att flytta skolornas ferietider. Vi uppmuntrar
emellertid olika parter till öppen diskussion.
Helsingfors 29.8.2017
Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen

