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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lagar om ändring av lagen om yrkesutbildning, lagen om 
yrkesinriktad vuxenutbildning, yrkeshögskolelagen och 
universitetslagen samt av 6 § i straffregisterlagen 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att lagen om 
yrkesutbildning, lagen om yrkesinriktad vux-
enutbildning, yrkeshögskolelagen och uni-
versitetslagen samt straffregisterlagen ändras. 
Syftet med propositionen är att förbättra sä-
kerheten inom utbildningen och i arbetslivet, 
som följer efter utbildningen, genom att ut-
öka utbildningsanordnarnas och högskolor-
nas urval av metoder när det gäller olämplig-
hets- och säkerhetsfrågor i anslutning till stu-
derande.  

Det föreslås att till utbildningslagarna fo-
gas bestämmelser med stöd av vilka en stu-
derandes studierätt i vissa situationer kan in-
dras i fråga om studier som är förbundna med 
krav som hänför sig till minderårigas säker-
het, patient- eller kundsäkerheten eller säker-
heten i trafiken. Förutsättningen för indrag-
ning ska vara att den studerande har visat sig 
vara uppenbart olämplig för praktiska upp-
gifter i anslutning till studierna eller inlärning 
i arbetet eller praktik genom att i sina studier 
upprepade gånger eller allvarligt äventyra en 
annan persons hälsa eller säkerhet eller att 
den studerande i fråga om hälsa och funk-
tionsförmåga inte uppfyller kraven för att an-
tas som studerande.  

Om studierna i väsentlig utsträckning för-
utsätter arbete bland minderåriga ska studie-
rätten kunna indras om den studerande har 
dömts till straff för en sedlighetssårande gär-
ning, sexualbrott, ett grovt brott mot liv eller 
hälsa eller till narkotikabrott som inte är 
ringa. Den studerande ska vara skyldig att på 
begäran lämna in ett utdrag ur straffregistret.  

Enligt propositionen ska man innan ett be-
slut om indragning av studierätten fattas till-
sammans med den studerande utreda den 
studerandes möjligheter att söka sig till nå-

gon annan utbildning. Tillsammans med den 
studerande kan man också komma överens 
om att den studerande kan antas eller över-
flyttas till någon annan utbildning hos samma 
utbildningsanordnare eller högskola.  

I propositionen möjliggörs dessutom åter-
ställande av studierätten om skäl för indrag-
ningen inte längre föreligger. 

Det föreslås att bestämmelserna om hinder 
för antagning som studerande preciseras i la-
gen om yrkesutbildning och lagen om yrkes-
inriktad vuxenutbildning samt att motsvaran-
de bestämmelser fogas till yrkeshögskolela-
gen och universitetslagen. Det föreslås också 
att en bestämmelse om den studerandes rätt 
till trygg studiemiljö fogas till högskolelag-
stiftningen. Det föreslås att disciplinbestäm-
melserna i samtliga utbildningslagar precise-
ras. 

Det föreslås att bestämmelser om narkoti-
katestning av studerande intas i utbildnings-
lagarna. En studerande ska kunna förpliktas 
att visa upp ett intyg över narkotikatest, om 
han eller hon misstänks vara påverkad av 
narkotika i studierelaterade praktiska uppgif-
ter, inlärning i arbetet eller praktik. En förut-
sättning för test ska bl.a. vara att agerande 
under narkotikapåverkan eller narkotikabero-
ende allvarligt äventyrar den studerandes el-
ler andras liv eller hälsa, säkerheten i trafi-
ken, skyddet eller integriteten i fråga om 
uppgifter som skyddas av sekretessbestäm-
melserna eller väsentligt ökar risken för ola-
ga handel med och spridning av narkotika. 
Vägran att visa upp ett intyg över narkotika-
test eller att lämna ett prov som påvisar 
missbruk av narkotika kan leda till discipli-
nära åtgärder. 
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Det föreslås dessutom att till lagarna fogas 
nödvändiga bestämmelser om förfarandet i 
anslutning till indragning och återställande 
av studierätten samt disciplin, hantering av 
känsliga uppgifter, rätt att få uppgifter och 
ändringssökande. 

Dessutom föreslås att flera bestämmelser i 
utbildningslagarna ändras därför att under-
visningsministeriet i början av maj bytte 
namn till undervisnings- och kulturministeri-
et. 

Lagarna avses träda i kraft hösten 2011. 
————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

1  Inledning 

Den nuvarande utbildningslagstiftningen 
erbjuder inte högskolor och utbildningsan-
ordnare tillräckliga metoder att agera i situa-
tioner där en studerandes agerande i studier-
na eller studierelaterad praktik utgör en all-
varlig fara för patient-, kund- eller trafiksä-
kerheten eller utgör ett hot mot minderårigas 
säkerhet. I en sådan situation borde det vara 
möjligt att frånta den studerande studierätten 
och/eller hänvisa den studerande till ett så-
dant område där han eller hon inte medför 
någon fara för andra eller för sig själv. Både 
agerande som medför fara för andra och di-
sciplinära problem är ofta förknippade med 
rusmedelsmissbruk. Den nuvarande lagstift-
ningen fastställer inte syftena med och grän-
serna för användning av drogtester i läroan-
stalterna. 

Indragning av studierätten betyder att den 
utbildningsanordnare eller högskola som be-
viljat studierätten fråntar den studerande en 
studierätt som han eller hon beviljats tidiga-
re. Med undantag för vissa enskilda utbild-
ningsområden medger den nuvarande utbild-
ningslagstiftningen inte denna möjlighet i si-
tuationer där det är uppenbart att en stude-
rande på grund av de säkerhets- eller andra 
krav som hänför sig till området inte lämpar 
sig för att handha praktiska studierelaterade 
uppgifter eller delta i studierelaterad inlär-
ning i arbetet och praktik. Målet för urvalet 
av studerande och studiehandledningen är att 
de som söker sig till utbildning riktar in sig 
på utbildning som lämpar sig för dem och att 
de skulle ha en realistisk uppfattning som sin 
egen lämplighet för området i fråga. Trots 
detta antas till utbildning personer som visar 
sig vara olämpliga för studier inom området i 
fråga och som kan utgöra en allvarlig fara för 
andras eller sin egen säkerhet. 

Olämplighet för ett område kan under ut-
bildningen yppa sig t.ex. som allvarlig likgil-
tighet för säkerhetskraven inom området i 
fråga, allvarliga psykiska eller rusmedelspro-
blem eller kriminalitet, som gör att den stu-
derande under utbildningen eller senare i sin 
yrkesutövning orsakar fara eller skada för 

andra. Genom att stödja den studerande så att 
han eller hon klarar av sina problem, hänvisa 
den studerande till studier inom ett annat ut-
bildningsområde och i sista hand ingripa i 
studierätten försöker man förebygga skador. 

För närvarande finns inga bestämmelser 
om drogtestning i utbildningslagstiftningen 
inom undervisnings- och kulturministeriets 
förvaltningsområde. Drogtester har ändå i 
viss mån utförts i läroanstalter. Utbildnings-
styrelsen har gett läroanstalterna anvisningar 
med hänvisning till riksdagens biträdande ju-
stitieombudsmans och justitiekanslerns avgö-
randen som gällt narkotikatestning. Att före-
skriva om förutsättningarna för drogtest och 
påföljderna av rusmedelsmissbruk på lagnivå 
skulle klarlägga såväl de studerandes som lä-
roanstalternas rättigheter och skyldigheter. 

De ovan nämnda frågorna är i hög grad 
förknippade med aspekter som har att göra 
med de grundläggande fri- och rättigheterna. 
Vid indragning av studierätten och drogtest-
ning ingriper man i den studerandes grund-
läggande fri- och rättigheter. En annan aspekt 
är strävan att bl.a. förbättra den genom 
grundlagen skyddade rätten till personlig in-
tegritet och säkerhet. Bestämmelserna om in-
dragning av studierätten blir relativt sällan 
tillämpliga. Tillämpningsområdet för be-
stämmelserna är snävt och syftet med dem 
ska vara att som sista utväg kunna ingripa i 
de allra svåraste enskilda fallen. Också till-
lämpningsområdet för bestämmelserna om 
narkotikatestning ska vara noggrant avgrän-
sat. Dessutom föreskrivs det klart på lagnivå 
om förfarandet, erhållandet och behandlingen 
av uppgifter samt ändringssökande. 
 
2  Nuläge 

2.1 Lagstiftning och praxis 

Grundläggande yrkesutbildning och yrkesin-
riktad vuxenutbildning  

Yrkesexamina omfattar yrkesinriktade 
grundexamina, yrkesexamina och specialyr-
kesexamina. Om grundläggande yrkesutbild-
ning föreskrivs i lagen om yrkesutbildning 
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(630/1998). Utbildningens mål är att ge de 
studerande de kunskaper och färdigheter som 
dessa behöver för att förvärva yrkesskicklig-
het samt för att utöva ett självständigt yrke. 
När det gäller examina är strävan att den som 
avlagt examen omedelbart efter detta är 
kompetent för sitt yrke och kan övergå till 
arbetslivet. 

Yrkesinriktad grundexamen kan också av-
läggas genom fristående examen oberoende 
av hur yrkesskickligheten har förvärvats på 
det sätt som föreskrivs i lagen om yrkesinrik-
tad vuxenutbildning (631/1998). Den yrkes-
skicklighet som påvisas genom fristående 
examen inom de yrkesinriktade grundexami-
na är densamma som det kunnande som för-
värvats inom den utbildning som grundar sig 
på läroplanen. Utbildningsanordnaren beslu-
tar om ordnande av förberedande utbildning 
för en fristående examen samt om innehållet 
i sådan utbildning i enlighet med grunderna 
för examen.  

Inom den yrkesinriktade vuxenutbildning-
en kan yrkes- och specialyrkesexamina av-
läggas genom fristående examina. I en yrkes-
examen visas den yrkesskicklighet som för-
utsätts av en yrkesman på området. I en spe-
cialyrkesexamen visas att man behärskar de 
mest krävande arbetsuppgifterna på området. 
De som avlägger yrkes- och specialyrkesex-
amen är vanligtvis sådana som redan är eller 
har varit i arbete och som tidigare har avlagt 
yrkesinriktad grundexamen eller andra exa-
mina. Vanligtvis förbereder man sig för ett 
fristående yrkesprov genom förberedande ut-
bildning, men det är inte en förutsättning för 
att delta i ett fristående yrkesprov. 

Inom läroavtalsutbildning kan man avlägga 
yrkesinriktade grundexamina samt yrkesex-
amina och specialyrkesexamina som avläggs 
inom tilläggsutbildning. Läroavtalsutbildning 
kan dessutom vara annan icke examensinrik-
tad yrkesinriktad tilläggsutbildning. Ett läro-
avtal grundar sig på ett skriftligt läroavtal för 
viss tid mellan den studerande och arbetsgi-
varen. Ett läroavtal kan också grunda sig på 
ett skriftligt avtal mellan en tjänsteman och 
arbetsgivaren. För företagare kan dessutom 
ordnas läroavtalsutbildning inom det egna fö-
retaget. Med utbildningsanordnarens tillstånd 
kan läroavtalet hävas på de grunder som en-

ligt arbetsavtalslagen ger rätt att säga upp ett 
arbetsavtal. 

Om antagning av studerande föreskrivs i 
27 § i lagen om yrkesutbildning och i under-
visningsministeriets förordning om grunder-
na för antagning av studerande inom utbild-
ning för yrkesinriktade grundexamina 
(167/2002). Utbildningsanordnaren beslutar 
om övriga grunder för antagningen av stude-
rande liksom även om eventuella inträdes- el-
ler lämplighetsprov. Enhetliga antagnings-
grunder ska tillämpas på samtliga sökande. 

Som studerande kan inte antas en person 
vars sjukdom eller handikapp utgör ett up-
penbart hinder för att delta i utbildningen. 
Den som ansöker om att bli antagen såsom 
studerande ska ge utbildningsanordnaren de 
uppgifter om sitt hälsotillstånd som behövs 
för beslut om antagning. Utbildningsanord-
naren ska försäkra sig om att hälsotillståndet 
hos den som antagits som studerande är så-
dant att han eller hon också kan klara av den 
inlärning på arbetsplatser som hör till utbild-
ningen, på det sätt som handhavande av upp-
gifter i branschen och kraven på yrkesskick-
lighet i examen förutsätter. Med tanke på den 
studerandes rättsskydd är det motiverat att 
han eller hon inte antas till sådan utbildning 
där han eller hon på grund av sitt hälsotill-
stånd inte kan handha uppgifter. När stude-
rande antas måste man beakta vilka många-
handa uppgifter som ingår i yrkena eller ar-
betet. Det är möjligt att det inom samma ex-
amen kan finnas examensdelar som förutsät-
ter olika krav på hälsotillståndet och möjlig-
göra individuella lösningar för den studeran-
de att genomgå utbildningen. Man ska i för-
sta hand försöka lösa de praktiska problem 
som sjukdom eller funktionshinder medför 
för studierna med hjälp av olika undervis-
ningsarrangemang och elevvårdstjänster.  

De ovan relaterade bestämmelserna om an-
tagning av studerande inom yrkesutbildning 
tillämpas också inom yrkesinriktad vuxenut-
bildning. I enlighet med detta kan undervis-
nings- och kulturministeriet bestämma när-
mare om grunderna för antagning av stude-
rande. Undervisningsministeriets förordning 
om grunderna för antagning av studerande 
har dock inte tills vidare utsträckts till utbild-
ning som förbereder för fristående examina 
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och inte till annan utbildning som är särskilt 
riktad till vuxna. 

Inom den läroplansbaserade yrkesutbild-
ningen som ordnas i läroanstalter och som 
leder till grundexamen ordnas i fråga om vis-
sa grundexamina inträdes- eller lämplighets-
prov för de inträdessökande. Så är fallet t.ex. 
i fråga om grundexamen inom social- och 
hälsoområdet. Inom detta utbildningsområde 
är det vanligt att använda psykologiska test 
och dessutom kan intervjuer och gruppar-
betssituationer ingå i lämplighetsprovet. 
Inom förberedande vuxenutbildningen för 
fristående examen och den arbetskraftspoli-
tiska vuxenutbildningen ordnas betydligt 
mindre lämplighetsprov. Exempelvis för dem 
som söker till läroavtalsutbildning ordnar ca 
30 % av utbildningsanordnarna tester.  

I enlighet med det ovan relaterade är grun-
derna för antagningen av studerande olika 
beroende på om man söker sig till yrkesut-
bildning för att genomgå den i en läroanstalt, 
som förberedande utbildning för fristående 
yrkesexamen eller som läroavtalsutbildning. 

I yrkesutbildningen ska särskilt arbetslivets 
behov beaktas och utbildningen ska ordnas i 
samarbete med näringslivet och arbetslivet i 
övrigt. Examina inom den grundläggande yr-
kesutbildningen omfattar enligt 12 § i lagen 
om yrkesutbildning yrkesinriktade studier 
och inlärning i arbetet som stödjer dem samt 
sådana gemensamma studier som är nödvän-
diga för förvärvande och komplettering av 
yrkesskickligheten. Enligt grunderna för lä-
roplanen omfattar yrkesinriktade grundexa-
mina minst 20 studieveckor inlärning i arbe-
tet. 

Inlärning i arbetet som ordnas på en arbets-
plats i samband med praktiska arbetsuppgif-
ter bygger enligt 16 § i lagen om yrkesut-
bildning och 5 § i förordningen om yrkesut-
bildning på ett skriftligt avtal mellan utbild-
ningsanordnaren och arbetsplatsen. Inlärning 
i arbetet genomförs i regel så att den stude-
rande inte står i arbetsavtalsförhållande till 
arbetsgivaren. 

Enligt 28 § i lagen om yrkesutbildning har 
en studerande rätt till en trygg studiemiljö. 
Rätten till en trygg miljö omfattar både den 
psykiska och den fysiska miljön. Enligt 19 § 
i lagen om yrkesutbildning svarar arbetsgiva-
ren för studerandens skydd i arbetet vid ut-

bildning som ordnas på en arbetsplats i sam-
band med praktiska arbetsuppgifter eller fri-
stående yrkesprov för påvisande av yrkes-
skicklighet även då studeranden inte står i 
arbetsavtalsförhållande till arbetsgivaren. 
Också utbildningsanordnaren svarar för den 
studerandes säkerhet i arbetet. Utbildnings-
anordnaren ska agera så att rätten till en trygg 
studiemiljö tillgodoses även under perioder 
av inlärning i arbetet. Innan ett avtal om in-
lärning i arbetet ingås ska utbildningsanord-
naren utreda hur inlärningen i arbetet kan 
ordnas på ett tryggt sätt. Utbildningsanordna-
ren svarar för att den studerande har tillräck-
liga grundläggande färdigheter för att arbeta 
och studera tryggt på arbetsplatsen. 

Enligt 32 § i lagen om yrkesutbildning kan 
en studerande förlora sin studierätt, om stu-
dierna eller yrkesutövningen kräver särskilda 
konstnärliga anlag eller andra särskilda anlag 
som krävs för yrkesutövningen och om det är 
uppenbart att den studerande inte har förut-
sättningar att slutföra studierna på behörigt 
sätt eller att utöva det yrke som leder till en 
examen. Genom förordning av statsrådet be-
stäms särskilt på vilka studier denna paragraf 
tillämpas. Enligt 16 § i förordningen om yr-
kesutbildning tillämpas bestämmelsen om 
förlust av studierätten på grundexamen i mu-
sik och grundexamen i flygledning. 

I 35 a § i lagen om yrkesutbildning bestäms 
om förfarandet i ärenden som gäller förlust 
av studierätten. Innan ett beslut om förlust av 
studierätten fattas ska den studerande och 
hans eller hennes vårdnadshavare höras samt 
behövlig utredning skaffas. Ett skriftligt be-
slut ska utfärdas om saken. 

Enligt 44 § i lagen om yrkesutbildning får 
ändring i beslut som gäller förlust av studie-
rätten sökas genom besvär hos regionförvalt-
ningsverket och vidare hos förvaltningsdom-
stolen. Ändring i förvaltningsdomstolens be-
slut får inte sökas genom besvär.  
 
Universitets- och yrkeshögskoleutbildning 

Enligt 36 § i universitetslagen (558/2009) 
antas de studerande av universitetet. Enligt 
universitetslagen beslutar universitetet om 
grunderna för antagningen av studerande och 
om ordnandet av urvalsprov. Likvärdiga an-
tagningsgrunder ska tillämpas på de sökande. 
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Antagningsförfarandena kan variera beroen-
de på universitet och utbildningsområde. An-
tagningen av studerande ordnas vid huvudan-
tagningarna med hjälp av gemensam ansökan 
till universiteten. Urvalsprov i anslutning till 
antagningen av studerande är avgiftsfria för 
de studerande.  

Enligt 22 § i yrkeshögskolelagen 
(351/2003) beslutar respektive yrkeshögskola 
om grunderna för antagning av studerande 
och om ordnande av urvalsprov. På de sö-
kande ska tillämpas likvärdiga urvalsprinci-
per. De studerande antas av en yrkeshögsko-
la. Antagningen av studerande till yrkes-
högskolorna ordnas i regel med hjälp av 
gemensam ansökan. Enligt statsrådets för-
ordning om grunderna för avgifter för under-
visningen vid yrkeshögskolor (354/2003) in-
går urvalsproven i den avgiftsfria yrkeshög-
skoleundervisningen.  

Inom högskolorna mäts lämpligheten för 
området i samband med urvalsproven. Lämp-
ligheten testas med skriftliga uppgifter, inter-
vjuer, olika gruppsituationer, psykologiska 
tester och expertkonsultationer för bedöm-
ning av inlärnings- och arbetsfärdigheterna 
samt de sociala färdigheterna.  

Enligt statsrådets förordning om universi-
tetsexamina (794/2004) kan i de studier som 
leder till lägre högskoleexamen ingå grund-
studier och ämnesstudier, studier i språk och 
kommunikation, mångvetenskapliga studie-
helheter, andra studier samt praktik som ut-
vecklar sakkunskapen. Obligatorisk praktik 
ingår i studierna för farmaceutexamen. 

I de studier som leder till högre högskole-
examen kan ingå grundstudier och ämnesstu-
dier samt fördjupade studier, studier i språk 
och kommunikation, mångvetenskapliga stu-
diehelheter, andra studier samt praktik som 
fördjupar sakkunskapen. Obligatorisk praktik 
ingår i studierna för medicine licentiatexa-
men, odontologie licentiatexamen och vete-
rinärmedicine licentiatexamen, inom utbild-
ningen i socialt arbete som hör till en examen 
inom det samhällsvetenskapliga området 
samt i studierna för provisorsexamen och 
psykologie magisterexamen. 

Ett särskilt mål för den lärarutbildning som 
ordnas vid universiteten är att ge den stude-
rande färdigheter för självständig verksamhet 
som lärare, handledare och fostrare. Till de 

studier som ingår i lärarutbildningen hör bl.a. 
pedagogiska studier för lärare och studier i 
pedagogik som innehåller handledd praktik; 
dessa studier kan inriktas särskilt på uppgif-
ter inom grundläggande utbildning, vid gym-
nasium, inom yrkesutbildning eller inom 
vuxenutbildning. Denna praktik genomförs 
vid en övningsskola, vid någon annan av 
universitetet godkänd läroanstalt eller på nå-
got annat av universitetet godkänt sätt. 

Enligt 4 § i yrkeshögskolelagen har yrkes-
högskolorna till uppgift att meddela sådan 
högskoleundervisning för yrkesinriktade ex-
pertuppgifter som baserar sig på arbetslivets 
och arbetslivsutvecklingens krav samt på 
forskning och konstnärliga och kulturella ut-
gångspunkter, att stödja individens yrkesut-
veckling och att bedriva tillämpat forsknings- 
och utvecklingsarbete som betjänar yrkes-
högskoleundervisningen samt stöder arbets-
livet och den regionala utvecklingen och tar 
hänsyn till näringsstrukturen i regionen samt 
att bedriva konstnärlig verksamhet. 

Enligt 19 § i yrkeshögskolelagen ordnas 
studierna för en examen som avläggs vid en 
yrkeshögskola i form av utbildningsprogram 
enligt vad som föreskrivs genom förordning 
av statsrådet och i yrkeshögskolans examens-
stadga. Undervisnings- och kulturministeriet 
beslutar om utbildningsprogrammen på fram-
ställning av yrkeshögskolan. Yrkeshögskolan 
beslutar om utbildningsprogrammens under-
visningsplaner. Enligt 4 § i statsrådets för-
ordning om yrkeshögskolor (352/2003) hör 
till de studier som leder till yrkeshögskoleex-
amina grundstudier och yrkesstudier, valfria 
studier, praktik som främjar yrkesfärdigheten 
samt ett lärdomsprov. 

Målet för den praktik som ingår i yrkes-
högskoleexamen är att under handledning 
göra studeranden förtrogen med sådana prak-
tiska arbetsuppgifter som är av central bety-
delse i synnerhet med tanke på yrkesstudier-
na samt med tillämpningen av kunskaper och 
färdigheter i arbetslivet. Yrkeshögskoleexa-
minas totala omfattning är 210—270 studie-
poäng, varav praktikens andel beroende på 
utbildningsprogram är 30—120 studiepoäng. 
Exempelvis sjukskötarexamen (YH) omfattar 
210 studiepoäng, varav den praktik som 
främjar yrkesskickligheten står för 75 studie-
poäng. Praktiken utförs i yrkeshögskolans 
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övningslokaler samt inom primärvården och 
den specialiserade sjukvården i enlighet med 
praktikavtal som ingåtts med arbetsgivarna. 

Enligt 41 § om studierätt i universitetslagen 
har en studerande rätt att genomföra studier 
som leder till lägre eller högre högskoleexa-
men på det sätt som föreskrivs i universite-
tets examensstadga och i undervisningspla-
nen. I lagrummet anges dessutom maximala 
tider för slutförande av studierna. En stude-
rande som inte har slutfört sina studier inom 
utsatt tid förlorar med stöd av 43 § sin studie-
rätt, om inte universitetet beviljar honom el-
ler henne extra tid för att slutföra studierna. 
Om en person som förlorat sin studierätt se-
nare vill fortsätta sina studier, ska han eller 
hon hos universitetet ansöka om förnyad stu-
dierätt. Dessutom går studierätten förlorad i 
en situation där den studerande inte har an-
mält sig som närvarande eller frånvarande på 
det sätt som föreskrivs i 39 §. Om en sådan 
studerande senare vill inleda sina studier eller 
fortsätta dem, ska han eller hon hos universi-
tetet ansöka om förnyad studierätt. Inte i nå-
gotdera fallet förutsätter återställande av stu-
dierätten ansökan via det normala urvalsför-
farandet (inträdesprov), utan universitetet 
återställer studierätten på ansökan. 

Enligt 24 § i yrkeshögskolelagen 
(351/2003) har en studerande rätt att genom-
föra de studier som leder till yrkeshögskole-
examen enligt utbildningsprogrammet och 
undervisningsplanerna samt enligt de grunder 
som anges i yrkeshögskolans examensstadga. 
I lagrummet anges dessutom maximala tider 
för slutförande av studierna. En studerande 
som inte har slutfört sina studier inom utsatt 
tid förlorar med stöd av 25 § 2 mom. sin stu-
dierätt, om inte yrkeshögskolan av särskilda 
skäl beviljar den studerande extra tid för att 
slutföra studierna. 

 
Utbildning utanför undervisnings- och kul-
turministeriets verksamhetsområde 

Försvarshögskolan, Polisyrkeshögskolan, 
Räddningsinstitutet och Brottspåföljdsområ-
dets utbildningscentral är läroanstalter utan-
för undervisnings- och kulturministeriets för-
valtningsområde som det föreskrivs om i 
egna lagar. Lagarna om dessa läroanstalter är 
jämförelsevis nya och på grund av läroanstal-

ternas speciella natur innehåller de noggran-
na bestämmelser om förlust av studierätten, 
disciplinstraff och drogtest. 

Försvarshögskolan verkar inom försvars-
ministeriets förvaltningsområde och om den 
föreskrivs i lagen om Försvarshögskolan 
(1121/2008). Enligt 26 § kan högskolan av-
bryta studierna för en tid på högst ett år i 
sänder på grund av långvarig sjukdom eller 
om den studerande inte kan bedriva sina stu-
dier på ett godtagbart sätt i enlighet med stu-
dieplanen eller för den tid den studerande är 
föremål för brottsundersökning eller av andra 
vägande skäl som kan jämställas med dessa.  

Med stöd av 27 § förlorar en studerande sin 
studierätt, om han eller hon 1) har gett en så-
dan oriktig eller vilseledande uppgift eller 
hemlighållit en sådan omständighet som 
skulle ha hindrat antagningen som studeran-
de, 2) under studietiden har gjort sig skyldig 
till ett sådant brott som visar att han eller hon 
är olämplig för en tjänst eller annars har be-
tett sig på ett sätt som är olämpligt för en of-
ficer, 3) vägrar delta i drogtestning eller ger 
ett prov som visar missbruk av rusmedel, 
4) upprepade gånger eller på ett väsentligt 
sätt försummar att delta i undervisningen, 
5) upprepade gånger eller på ett väsentligt 
sätt har brutit mot skolans instruktion, 6) inte 
fortsätter sina studier sedan tidsfristen har 
gått ut eller om det inte längre finns grunder 
för att fortsätta studierna, eller 7) inte har 
slutfört sina studier inom den maximitid som 
anges i studieplanen och den studerande inte 
av särskilda skäl beviljas tilläggstid.  

Enligt 30 § är den som ansöker om studie-
rätt skyldig att delta i ett drogtest som utförs 
av en yrkesutbildad person inom hälso- och 
sjukvården och av laboratoriepersonal innan 
sökanden antas som studerande. Dessutom är 
en studerande skyldig att på förordnande av 
högskolan delta i drogtest också under stu-
dietiden eller praktik som anknyter till den, 
om det finns grundad anledning att misstänka 
att studeranden uppträder påverkad av rus-
medel. Uppgifter från drogtest betraktas som 
uppgifter om hälsotillstånd och Försvarshög-
skolan får slutsatsen av drogtestet skriftligt. 

I ärenden som gäller avbrytande av studier 
eller förlust av studierätt tillämpas förvalt-
ningslagen (434/2003). Beslut av avbrytande 
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av studier eller förlust av studierätt fattas av 
rektorn. 

Ändring i Försvarshögskolans beslut om 
förlust av studierätt eller avbrytande av stu-
dier söks genom besvär hos förvaltnings-
domstolen i enlighet med förvaltningspro-
cesslagen (586/1996). I beslut som gäller an-
tagningen av studerande begärs omprövning 
före det egentliga ändringssökandet. I för-
valtningsdomstolens beslut som gäller antag-
ningen av studerande, förlust av studierätt el-
ler avbrytande av studier får ändring inte sö-
kas genom besvär.  

Polisyrkeshögskolan verkar inom inrikes-
ministeriets förvaltningsområde och be-
stämmelser om den ingår i lagen om polisut-
bildning (68/2005). Enligt 12 § kan yrkes-
högskolan för högst ett år åt gången avbryta 
en studerandes studier på grund av långvarig 
sjukdom eller om den studerande inte med 
godkänt resultat kan genomföra sina studier i 
enlighet med undervisningsplanen, för den 
tid en studerande är föremål för förundersök-
ning av brott eller av något annat motsvaran-
de vägande skäl. Enligt uppgifter från Polis-
yrkeshögskolan fattas två till tre beslut om 
avbrytande av studierna per år. Orsaken är i 
regel misstanke om brott. 

Polisyrkeshögskolan kan ge en studerande 
en skriftlig varning, om han eller hon under 
utbildningstiden uppträtt på ett sätt som är 
olämpligt med tanke på polisens anseende, 
försummat att delta i undervisningen, eller 
har brutit mot Polisyrkeshögskolans ord-
ningsstadga. Varje år ges i medeltal fem tio 
varningar eller anmärkningar i första hand 
för brott mot ordningsstadgan. Orsaken till 
varningar är oftast att den studerande uppträtt 
berusad på Polisyrkeshögskolans område el-
ler i undervisningslokaler. Orsaken till an-
märkning är oftast olovlig frånvaro från ut-
bildningen. 

I den lag som gäller Polisyrkeshögskolan 
förskrivs om förlust av studierätt och av-
stängning från utbildningen. Med stöd av 
11 § förlorar en studerande som inte har slut-
fört sina studier inom den maximitid som 
fastställts i undervisningsplanen förlorar sin 
studierätt, om inte Polisyrkeshögskolan av 
särskilda skäl beviljar den studerande extra 
tid för att slutföra studierna. Enligt 14 § kan 
Polisyrkeshögskolan stänga av en studerande 

från utbildningen, ifall han eller hon 1) i 
samband med ansökan till utbildningen har 
lämnat sådana felaktiga eller vilseledande 
uppgifter eller hemlighållit någon sådan 
omständighet om sig själv som hade förhind-
rat antagningen, 2) under utbildningstiden 
gjort sig skyldig till ett sådant brott som visar 
att han eller hon är olämplig för tjänsten som 
polisman eller i övrigt uppträtt på ett sätt som 
är olämpligt med tanke på polisens anseende 
och en skriftlig varning inte ska anses vara en 
tillräcklig påföljd, 3) vid avläggandet av 
grundexamen för polis vägrar genomgå drog-
test som avses i 7 § eller lämnar ett prov som 
utvisar missbruk av rusmedel, 4) inte åter-
upptar studierna efter att tidsfristen för av-
brytande av studierna löpt ut eller det inte 
längre föreligger grunder för fortsättande av 
utbildning för grundexamen, 5) upprepade 
gånger eller i väsentlig omfattning försum-
mar att delta i undervisningen, eller 6) upp-
repade gånger eller i väsentlig omfattning har 
brutit mot Polishögskolans ordningsstadga.  

Enligt uppgifter från Polisyrkeshögskolan 
har man hittills med stöd av 14 § stängt av i 
första hand sådana studerande som har gjort 
sig skyldiga till brott som visar att de är 
olämpliga för tjänsten som polisman. Dess-
utom har man i vissa fall stängt av studeran-
de som inte har fortsatt sina studier efter att 
den tidsfrist som getts i ett beslut om avbry-
tande av studierna har löpt ut. År 2008 har 
fyra studerande stängts av från Polisyrkes-
högskolan, av vilka orsaken i två fall var att 
den studerande gjort sig skyldig till ett brott 
och i två fall att den tidsfrist som avses i 12 § 
löpt ut. År 2007 avstängdes en studerande. 
Då var orsaken att tidsfristen enligt 12 § löpt 
ut. 

Innehållet i 7 § om drogtestning motsvarar 
de ovan relaterande bestämmelserna om 
drogtest i lagen om Försvarshögskolan. De 
som antagits för att avlägga grundexamen 
förordnas före det slutliga valet att genomgå 
en läkarundersökning i vilken ingår drogtest. 
Inte ett enda positivt testresultat har fram-
kommit i drogtesterna. Varje år förekommer 
det enstaka fall där en studerande vägrar att 
genomgå läkarundersökning och drogtest, 
vilket förhindrar att han eller hon antas som 
studerande. Efter det att lagen om polisut-
bildning trädde i kraft har inte en enda person 
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som redan studerar vid Polisyrkeshögskolan 
förordnats att genomgå drogtest under studie-
tiden. Det har dock förekommit situationer 
där studerande som varit alkoholpåverkade 
frivilligt har blåst i alkometer. 

Innan Polisyrkeshögskolan fattar ett beslut 
ska den man höra den studerande och ska 
specificera den gärning eller försummelse 
som åtgärden grundar sig på samt skaffa an-
nan behövlig utredning. Omprövning av be-
slut som gäller förlust av studierätt, avbry-
tande av studierna, varning eller avstängning 
från utbildningen kan begäras hos Polisyr-
keshögskolans styrelse. Ändring i ett beslut 
med anledning av omprövningsbegäran söks 
genom besvär enligt vad som föreskrivs i 
förvaltningsprocesslagen. I beslut av förvalt-
ningsdomstolen får ändring inte sökas genom 
besvär. 

Räddningsinstitutet lyder under inrikesmi-
nisteriet och om det föreskrivs i lagen om 
Räddningsinstitutet (607/2006). Med stöd av 
28 § förlorar en studerande sin studierätt 
inom den yrkesinriktade grundutbildningen, 
om han eller hon 1) har lämnat felaktiga eller 
vilseledande uppgifter eller hemlighållit om-
ständigheter om sig själv, och dessa kunde ha 
förhindrat antagningen, 2) inte har anmält sig 
till institutet på det sätt som Räddningsinsti-
tutet bestämt, om inte institutet på grundad 
anledning godkänner anmälan efter utsatt tid, 
3) inte har slutfört sina studier inom den 
maximitid som anges i läroplanen och insti-
tutet inte av särskilda skäl beviljar honom el-
ler henne extra tid för att slutföra studierna, 
4) har konstaterats ha en sådan sjukdom eller 
ett sådant handikapp som uppenbart utgör ett 
bestående hinder för deltagande i utbildning-
en och avläggande av examen, 5) har dömts 
till straff vid en allmän domstol och brottet 
visar att han eller hon är olämplig för uppgif-
ter inom branschen. Studeranden ska på be-
gäran ge institutet de uppgifter som krävs för 
bedömning av hälsotillståndet. 

Räddningsinstitutet kan på eget eller den 
studerandes initiativ avbryta den studerandes 
studierätt inom den yrkesinriktade grundut-
bildningen för högst ett år i sänder på grund 
av långvarig sjukdom eller graviditet och för-
lossning. Institutet kan dessutom avbryta stu-
dierätten för den tid brottsundersökning på-
går, om det är motiverat. 

Enligt 30 § i lagen om Räddningsinstitutet 
kan en studerande inom den yrkesinriktade 
grundutbildningen vid Räddningsinstitutet 
och en yrkeshögskolestuderande inom rädd-
ningsväsendets befälsutbildning, som har 
handlat i strid med bestämmelserna i Rädd-
ningsinstitutets ordningsstadga, gjort sig 
skyldig till fusk i studierna, vägrat genomgå 
ett drogtest eller lämnat ett prov som utvisar 
missbruk av berusningsmedel, beroende på 
hur allvarlig förseelsen är, straffas antingen 
med en skriftlig varning eller med avstäng-
ning för viss tid, högst ett år.  

En studerande vid Räddningsinstitutet är 
skyldig att på förordnande av institutet ge-
nomgå ett drogtest, om det finns grundad an-
ledning att misstänka att studeranden uppträ-
der påverkad av berusningsmedel i praktik. 
Däremot ordnas inte drogtestning för inträ-
dessökande. 

Beslut om varning till en studerande, av-
brytande av studierätten samt förlust av stu-
dierätten fattas av rektorn. Rättelse- och di-
sciplinnämnden beslutar om avstängning. 
Rättelse- och disciplinnämnden har en ordfö-
rande och tre övriga ledamöter som inrikes-
ministeriet utser bland institutets personal. 

Brottspåföljdsområdets utbildningscentral 
är en statlig läroanstalt som hör till justitie-
ministeriets förvaltningsområde och som ly-
der under Brottspåföljdsverket och som det 
föreskrivs om i lagen om Brottspåföljdsom-
rådets utbildningscentral (1316/2006). 

Enligt 22 § kan direktören för utbildnings-
centralen bestämma att rätten att delta i ut-
bildning som leder till examen går förlorad, 
om den som antagits som studerande inte har 
anmält sig till utbildningscentralen, en stude-
rande har konstaterats ha en sådan sjukdom 
eller skada som uppenbart utgör ett bestående 
hinder för deltagande i utbildningen och av-
läggande av examen, eller om en studerande 
inte har slutfört sina studier inom den maxi-
mitid som fastställs i undervisningsplanen. 
Direktören för utbildningscentralen kan med 
stöd av 23 § på eget initiativ för högst ett år 
åt gången avbryta studierna för en studerande 
som studerar för examen på grund av långva-
rig sjukdom eller om den studerande inte 
med godkänt resultat kan genomföra sina 
studier i enlighet med undervisningsplanen, 
för den tid förundersökningen av ett brott 



 RP 164/2010 rd  
  

 

12 

som den studerande misstänks för pågår eller 
av något annat motsvarande vägande skäl. 
Den studerande ska på begäran ge utbild-
ningscentralen de uppgifter som krävs för 
bedömning av hälsotillståndet.  

Enligt 24 § kan direktören för utbildnings-
centralen ge en studerande som studerar för 
examen en skriftlig varning, om han eller hon 
under utbildningstiden uppträtt på ett sätt 
som är olämpligt för en tjänsteman vid Fång-
vårdsväsendet, försummat att delta i under-
visningen, eller har brutit mot utbildnings-
centralens ordningsstadga. En skriftlig var-
ning kan också ges när den studerande vägrar 
genomgå ett drogtest eller lämnar ett prov 
som utvisar missbruk av rusmedel. 

Direktören för utbildningscentralen kan 
med stöd av 25 § stänga av en studerande 
från utbildningen som leder till examen, om 
han eller hon 1) i samband med ansökan om 
att bli antagen till utbildningen lämnat orikti-
ga eller vilseledande uppgifter eller hemlig-
hållit någon sådan väsentlig omständighet 
om sig själv som kunde ha förhindrat antag-
ning till utbildningen, 2) under utbildningsti-
den gjort sig skyldig till ett sådant brott som 
visar att han eller hon är olämplig för arbete 
på brottspåföljdsområdet eller i övrigt upp-
trätt på ett sätt som är olämpligt för en tjäns-
teman vid Fångvårdsväsendet och en skriftlig 
varning inte ska anses vara en tillräcklig på-
följd, 3) vägrar genomgå drogtest eller läm-
nar ett prov som utvisar missbruk av rusme-
del, och en skriftlig varning inte ska anses 
vara en tillräcklig påföljd, 4) inte återupptar 
studierna efter att tidsfrist för avbrytande av 
studierna löpt ut, eller det inte längre förelig-
ger grunder för fortsättande av utbildningen, 
5) upprepade gånger eller i väsentlig omfatt-
ning försummar att delta i undervisningen, 
eller 6) upprepade gånger eller i väsentlig 
omfattning har brutit mot utbildningscentra-
lens ordningsstadga. Som olämpligt uppträ-
dande enligt lagen ska betraktas särskilt en 
gärning eller ett beteende som är ägnat att 
äventyra förtroendet för att de uppgifter som 
ankommer på en tjänsteman vid Fångvårds-
väsendet sköts på ett ärligt, tillförlitligt och 
rättvist sätt. 

Den som studerar för examen är skyldig att 
på förordnande av utbildningscentralen delta 
i ett drogtest som utförs av en yrkesutbildad 

person inom hälso- och sjukvården och av 
laboratoriepersonal, om det finns grundad an-
ledning att misstänka att den studerande upp-
träder påverkad av rusmedel under utbild-
ningstiden eller arbetspraktiken. Inga drog-
tester ordnas i samband med antagningen av 
studerande. Utbildningscentralen svarar för 
kostnaderna för drogtestning. 

Innan det fattas ett beslut om förlust eller 
avbrytande av studierätten, tilldelande av 
anmärkning eller varning eller avstängning 
av en studerande ska det ärende, den gärning 
eller den försummelse som beslutet grundar 
sig på specificeras, den studerande höras 
samt annan behövlig utredning inhämtas. 
Den som är missnöjd med ett beslut som 
gäller förlust av studierätten, avbrott i studi-
erna, varning eller avstängning från utbild-
ningen kan skriftligen begära omprövning 
hos utbildningscentralens direktion. Ändring 
i ett beslut med anledning av en ompröv-
ningsbegäran får sökas hos förvaltningsdom-
stolen enligt vad som föreskrivs i förvalt-
ningsprocesslagen (586/1996). 
 
Drogtest 

Rätten till personlig integritet tryggas i 7 § 
i grundlagen. Enligt paragrafen får den per-
sonliga integriteten inte kränkas godtyckligt 
eller utan laglig grund. I 10 § i grundlagen 
tryggas skyddet för privatlivet och skyddet 
för personuppgifter. Dessa grundläggande 
rättigheter verkar i bakgrunden till reglering-
en av drogtestning och den praktiska test-
ningen. 

Bestämmelser om drogtestning i arbetslivet 
ingår i lagen om integritetsskydd i arbetslivet 
(759/2004). Definitionen av narkotika över-
ensstämmer med narkotikalagen 
(1289/1993). Resultatet av ett narkotikatest 
är känsliga uppgifter om hälsotillståndet. En-
ligt 19 § i lagen om företagshälsovård 
(1383/2001) och 6 § i lagen om integritets-
skydd i arbetslivet ges testresultatet till ar-
betstagaren så att denne kan lämna det till ar-
betsgivaren. Om man har för avsikt att testa 
en arbetssökande eller arbetstagare med av-
seende på användningen av narkotika ska ar-
betsgivaren ha ett skriftligt antidrogprogram. 

I lagen om integritetsskydd i arbetslivet re-
gleras testning av arbetssökande och arbets-
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tagare skilt. I lagen föreskrivs strängare vill-
kor för arbetsgivarens rätt att ställa krav på 
att intyg över narkotikatestresultat ska läm-
nas medan anställningsförhållandet pågår än 
när det är fråga om en nyanställning. Vid an-
ställning får arbetsgivaren ta emot testuppgif-
ter om användning av narkotika med sam-
tycke av den arbetssökande då det är fråga 
om arbete som förutsätter noggrannhet, till-
förlitlighet, självständig omdömesförmåga 
eller god reaktionsförmåga och utförandet av 
arbetsuppgifterna under påverkan av narkoti-
ka eller beroende av narkotika kan t.ex. även-
tyra arbetstagarens eller andras liv, hälsa el-
ler arbetarskydd, trafiksäkerheten eller skyd-
det för uppgifter som erhållits i arbetet. 
Dessutom har arbetsgivaren på arbetstaga-
rens samtycke grundad rätt att behandla upp-
gifter bl.a. då uppgifterna i väsentlig grad be-
står i att fostra, undervisa, sköta eller annars 
ta hand om minderåriga eller annars arbeta i 
personlig kontakt med minderåriga utan att 
andra personer deltar, eller uppgifterna inne-
bär självständig och oövervakad hantering av 
narkotika eller av större än obetydliga mäng-
der sådana läkemedel som kan användas i be-
rusningssyfte. Den arbetssökande är dock 
inte skyldig att visa upp ett intyg över narko-
tikatest, men då kan arbetsgivaren låta bli att 
anställa personen för uppgiften i fråga. 

Medan arbetsavtalsförhållandet pågår kan 
arbetstagaren förpliktas att visa upp ett intyg 
över narkotikatest, om det finns grundad an-
ledning att misstänka att arbetstagaren är 
narkotikapåverkad i arbetet eller är beroende 
av narkotika och, om testning är nödvändig 
för att utreda hans eller hennes arbets- och 
funktionsförmåga. Dessutom förutsätts att 
samma säkerhets- och riskfaktorer i anslut-
ning till arbetets natur och arbete under på-
verkan av narkotika eller beroende av narko-
tika föreligger som vid anställning. Om ar-
betstagaren på basis av ett positivt resultat i 
ett narkotikatest har förbundit sig till vård 
och det är fråga om övervakningen av vården 
har arbetsgivaren också rätt att behandla 
testuppgifterna. 

Alkoholtest på arbetsplatsen och rätt för 
arbetsgivaren att kräva att en arbetstagare 
genomgår alkoholtest regleras inte i lagstift-
ningen. Den enda lagstiftningen om alkohol-
test i arbetslivet finns för närvarande i 14 § i 

lagen om integritetsskydd i arbetslivet. Enligt 
bestämmelsen ska för utförande av kontroller 
och test som gäller arbetstagares hälsa samt 
för provtagningar yrkesutbildade personer 
inom hälso- och sjukvården, personer med 
behörig laboratorieutbildning och hälso- och 
sjukvårdstjänster anlitas. Enligt 2 mom. gäll-
er detta även alkohol- och narkotikatest. Ut-
andningsprov hör däremot inte till momen-
tets tillämpningsområde. Skyldighet att ge-
nomgå utandningsprov kan grunda sig endast 
på lag. En annan sak är att en arbetstagare 
som är tillräckligt informerad kan ge sitt 
samtycke till provet. Situationen är dock ju-
ridiskt oklar tills det föreskrivs genom lag 
om alkoholtest på arbetsplatsen.  

Det är dock möjligt att ha en arbetstagare 
att genomgå alkoholtest som ett led i före-
tagshälsovårdens hälsoundersökning. Med 
stöd av 13 § i lagen om företagshälsovård är 
en arbetstagare skyldig att delta i en hälsoun-
dersökning som är nödvändig för att utreda 
hans eller hennes hälsa i sådant arbete eller 
sådan arbetsmiljö som medför särskild risk 
för insjuknande eller för att utreda hans eller 
hennes arbets- eller funktionsförmåga på 
grund av krav som beror på arbetet och som 
riktar sig mot hälsan. Man får vägra att delta 
i ett sådant test endast av grundad anledning. 
I det intyg som utfärdas på basis av hälsoun-
dersökningen får antecknas endast en allmän 
bedömning av arbetstagarens arbetsförmåga 
med tanke på uppgifterna. På denna grund 
kan arbetsgivaren inte få information om re-
sultatet av ett alkoholtest. Utredningen av en 
arbetstagares användning av alkohol är också 
förknippad med frågan om arbetsgivarens 
skyldighet att ombesörja säkerheten i arbetet. 

De behov av integritetsskydd som hänför 
sig till drogtest är i hög grad jämförbara med 
varandra när det gäller arbetstagare och stu-
derande. I fråga om de läroanstalter som inte 
hör till undervisnings- och kulturministeriets 
förvaltningsområde föreskrivs om drogtest i 
speciallagarna om respektive läroanstalt. 

Lagen om yrkesutbildning, lagen om yrkes-
inriktad vuxenutbildning, yrkeshögskolela-
gen och universitetslagen har inga bestäm-
melser som förpliktar en studerande att ge-
nomgå narkotikatest. Om praktiken genom-
förs i arbetsavtalsförhållande till praktikplat-
sen tillämpas på den studerande lagen om in-
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tegritetsskydd i arbetslivet inklusive be-
stämmelserna om narkotikatest. Likaså om 
den studerande annars står i ett arbetsavtals-
förhållande under studietiden tillämpas be-
stämmelserna i lagen om integritetsskydd i 
arbetslivet under arbetstiden. 

Den arbetsgrupp som social- och hälso-
vårdsministeriet tillsatt och som under 
2000—2002 hade i uppgift att utreda frågor i 
anslutning till narkotikatest i arbetslivet samt 
i fråga om studierelaterad arbetspraktik, an-
såg att testning som äger rum i läroanstalter 
avviker i så hög grad från testning i arbetet 
att det inte är möjligt att direkt jämställa ar-
betslivets regler med utbildning. Detta beror 
bl.a. på de specialfrågor som hänför sig till 
testning av minderåriga studerande, t.ex. 
samtycke, integritetsskydd, vårdhänvisning 
och eventuella barnskyddsåtgärder, dessutom 
bör man beakta frågor som gäller marginali-
sering av unga. 

Riksdagens biträdande justitieombudsman 
och justitiekanslern i statsrådet har i vissa 
avgöranden som gäller narkotikatest (RBJO 
21.6.2000, JK 4.10.2000, RBJO 7.6.2004) 
ansett att narkotikatester i läroanstalter kan 
betraktas som godtagbara endast om den stu-
derande efter att ha informerats om syftet 
med testet och att det är frivilligt har gett sitt 
uttryckliga samtycke till testet. Förutsätt-
ningen är att en minderårig elev förmår be-
döma innebörden av sitt samtycke. Samtyck-
et kan anses genuint frivilligt bara när vägran 
inte är förbunden med några negativa följder 
för den studerande. I avgörandena har kon-
staterats att det borde föreskrivas om ordnan-
det av narkotikatest genom lag. En sådan 
praxis att olika läroanstalter delvis iakttar 
olika praxis kan inte betraktas som godtag-
bart med tanke på de studerandes rättsskydd. 
Utbildningsstyrelsen har tillställt skolor och 
läroanstalter en promemoria om narkotikatest 
där ovan nämnda avgörandepraxis har beak-
tats.  

Alkoholtest som ingår i arbetslivets obliga-
toriska hälsoundersökning kunde i särskilda 
situationer också lämpa sig för att testa stu-
derande. Lagen om företagshälsovård tilläm-
pas på arbete där arbetsgivaren är skyldig att 
iaktta arbetarskyddslagen (738/2002). Enligt 
4 § i arbetarskyddslagen tillämpas lagen på 
elevers och studerandes arbete i samband 

med utbildningen. I en sådan situation kan 
den studerande vara skyldig att delta även i 
en hälsoundersökning. På grund av arten av 
studerandes arbete torde obligatorisk under-
sökning ändå inte kunna komma i fråga sär-
skilt ofta. 
 
Begränsning av rätten att utöva yrke för yr-
kesutbildade personer inom hälso- och sjuk-
vården 

I lagen om yrkesutbildade personer inom 
hälso- och sjukvården (559/1994) föreskrivs 
om legitimering av yrkesutbildade personer 
inom hälso- och sjukvården, skyddade yrkes-
beteckningar, tillstånd samt begränsning av 
rätten att utöva yrke. Syftet med lagen är att 
förbättra patientsäkerheten och kvaliteten på 
hälso- och sjukvårdstjänster. Med yrkesutbil-
dade personer inom hälso- och sjukvården 
avses t.ex. läkare, provisorer, psykologer, 
farmaceuter, sjukvårdare, barnmorskor, häl-
sovårdare, fysioterapeuter och laboratorie-
skötare. 

Tillstånds- och tillsynsverket för social- 
och hälsovården (tidigare Rättsskyddscentra-
len för hälsovården) beviljar på ansökan en 
person som har genomgått den utbildning 
som leder till yrket i fråga rätt att utöva yrket 
som legitimerad yrkesutbildad person, som 
yrkesutbildad person som beviljats tillstånd 
eller som yrkesutbildad person med skyddad 
yrkesbeteckning. Det är i huvudsak fråga om 
utbildningar som regleras genom förordning, 
beträffande vilka ett intyg över att utbild-
ningen genomgåtts med godkända betyg le-
der till legitimering eller skyddad yrkesbe-
teckning och registrering i centralregistret 
över yrkesutbildade personer inom hälso- 
och sjukvården (Terhikki-registret). I prakti-
ken betyder beslutet att personen har rätt att 
utöva yrket i fråga och att använda den yr-
kesbeteckning som hänför sig till det. Ansö-
kan kan avslås endast på samma grunder som 
kan leda till att rätten att utöva yrket begrän-
sas. Tillstånds- och tillsynsverket för social- 
och hälsovården grundar sitt beslut på läro-
anstaltens intyg, om det inte får information 
om personen i fråga någon annanstans ifrån. 
Därför ska det att utbildningen genomgåtts 
med godkända betyg också betyda förmåga 
att utöva yrket i fråga. 



 RP 164/2010 rd  
  

 

15

Rätten att utöva yrke för en yrkesutbildad 
person inom hälso- och sjukvården kan be-
gränsas i de situationer som anges i lagen. 
Enligt 26 § kan Tillstånds- och tillsynsverket 
för social- och hälsovården ge en yrkesutbil-
dad person inom hälso- och sjukvården en 
påföljd för felaktigt förfarande, om den yr-
kesutbildade personen t.ex. försummar vissa 
skyldigheter som anges i lagen, fullgör såda-
na uppgifter för vilka hans eller hennes ut-
bildning eller yrkesskicklighet ska anses 
otillräcklig eller hans eller hennes verksam-
hetsmöjligheter begränsade, eller annars 
handlar felaktigt eller klandervärt. Då kan en 
legitimerad yrkesutbildad persons rätt att ut-
öva yrket begränsas eller så kan rätten fråntas 
honom eller henne för en bestämd tid eller 
tills vidare. Med stöd av 27 och 28 § kan 
också ett brott i samband med yrkesutöv-
ningen, om det visar att personen i fråga är 
ovärdig det förtroende som han bör åtnjuta, 
eller oförmåga att vara verksam som yrkes-
utbildad person på grund av sjukdom, miss-
bruk av rusmedel eller nedsatt funktionsför-
måga eller någon annan motsvarande orsak 
eller på grund av på annat sätt med fog kon-
staterad brist på yrkesskicklighet leda till att 
rätten att utöva yrke begränsas. 

Med stöd av 25 § kan en yrkesutbildad per-
son inom hälso- och sjukvården åläggas att 
genomgå läkarundersökning eller undersök-
ningar på sjukhus, om det finns grundad an-
ledning att anta att personen på grund av 
sjukdom, missbruk av rusmedel eller nedsatt 
funktionsförmåga eller av någon annan mot-
svarande orsak är oförmögen att utöva sitt 
yrke. Dessutom kan en yrkesutbildad person 
inom hälso- och sjukvården åläggas att ge-
nomgå arbetsprövning, ge ett arbetsprov eller 
genomgå förhör för utredande av hans eller 
hennes yrkesskicklighet eller yrkeskunskaper 
om det finns grundad anledning att anta att 
personen har bristande yrkesskicklighet eller 
yrkeskunskaper. 

Begränsningen av rätten att utöva yrke 
grundar sig på patientsäkerheten. Begräns-
ningen av rätten att utöva yrke gäller yrkes-
utbildade personer, inte studerande i praktik. 
Även studerande omfattas av bestämmelser-
na om de tillfälligt arbetar som yrkesutbilda-
de personer i arbetsavtals- eller tjänsteförhål-
lande. I några fall har studerandes rätt att till-

fälligt handha yrkesutbildade personers upp-
gifter begränsats. 

Uppgifter om begränsningar av rätten att 
utöva yrke är offentliga och de delges de be-
rörda parterna, officiella tidningen, Terhikki-
registret och myndigheterna i de andra nor-
diska länderna. Beslut om begränsning av 
rätten att utöva yrke gäller i huvudsak läkare, 
men antalet beslut som gäller sjukskötare 
håller på att öka. Siffrorna i bifogade tabell 
innefattar också andra yrkesgrupper. 

 
Tillsynsärenden som avgjorts vid Rätts-
skyddscentralen för hälsovården 

 
 2006 2007 2008 
    
Begränsningar av 
rätten att utöva yrke 

 
14 

 
18 

 
18

Fråntagna rättigheter 12 13 49
Avgjorda tillsyns- 
ärenden sammanlagt 

 
463 

 
538 

 
675

 
 

Integritetsskydd och utbyte av information 

10 § i grundlagen tryggar skydd för privat-
livet som en grundläggande rättighet för var 
och en. Enligt paragrafen utfärdas närmare 
bestämmelser om skydd för personuppgifter 
genom lag. Med tanke på denna bestämmelse 
om de grundläggande rättigheterna är viktiga 
regleringsobjekt åtminstone ändamålet med 
registreringen, innehållet i de registrerade 
personuppgifterna, de tillåtna ändamål som 
de får användas för inklusive möjligheterna 
att utlämna uppgifterna och deras förvarings-
tid i personregistret samt den registrerades 
rättsskydd liksom hur heltäckande och detal-
jerat det föreskrivs om dessa omständigheter 
på lagnivå. 

Myndigheterna kan behandla alla person-
uppgifter som är nödvändiga för att de ska 
kunna sköta sina lagstadgade uppgifter. 
Myndigheternas uppgifter ska framgå noga 
avgränsade av lag med stöd av vilken man 
bedömer vilka slags personuppgifter som det 
är nödvändigt att behandla för att sköta upp-
giften. Om en myndighet behöver få person-
uppgifter om en registrerad från någon utom-
stående instans för att kunna sköta sina upp-
gifter, bör man bedöma om det enligt lagen 
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är möjligt att inhämta uppgifterna. Bestäm-
melser om nödvändiga uppgiftsutlämningar 
utfärdas genom lag. 

Om behandling av personuppgifter före-
skrivs i personuppgiftslagen (523/1999). Per-
sonuppgifter får behandlas, om behandlingen 
beror på den registeransvariges lagstadgade 
uppgift. Registeransvarig för personregister 
som gäller utbildning är den instans som 
ordnar utbildningen. Känsliga uppgifter, t.ex. 
uppgifter om hälsotillstånd, får behandlas 
endast på de villkor som föreskrivs i 12 §. 
Behandling är möjlig om den föranleds av en 
uppgift som direkt har ålagts den registeran-
svarige i lag.  

Ett i personuppgiftslagen definierat person-
register är ett register som omfattar alla de 
uppgifter som används för att sköta samma 
lagstadgade uppgift. Uppgifter som insamlas 
i samband med antagningen av studerande 
lagras i ett antagningsregister. Uppgifter som 
insamlas i samband med att undervisning 
ordnas registreras i registret över studerande 
och dess olika delregister. Exempelvis upp-
gifter om straff utgör ett sådant delregister. 
Uppgifter som är onödiga med tanke på än-
damålet med behandlingen av personuppgif-
ter (ändamålet med personregistret) får inte 
samlas in och lagras i registret. Personupp-
gifter får behandlas endast av personer som 
behöver uppgifterna för sina arbetsuppgifter.  

Bestämmelser om utlämnande av uppgifter 
ur myndigheternas personregister ingår i la-
gen om offentlighet i myndigheternas verk-
samhet (621/1999, nedan offentlighetslagen). 
Sekretessbelagda uppgifter får utlämnas, om 
i lag särskilt tagits in uttryckliga bestämmel-
ser om rätten att lämna ut eller att få uppgif-
ter eller om sekretessplikt har föreskrivits till 
skydd för någons intressen och denne sam-
tycker till att uppgifter lämnas ut. En utbild-
ningsanordnare har inte möjlighet att på 
andra grunder få uppgifter om en studerande 
från någon utomstående instans.  

När det gäller anordnande av undervisning 
och utbildning ingår sekretessbestämmelser i 
utbildningslagstiftningen, social- och hälso-
vårdslagstiftningen samt offentlighetslagen. 
Om sekretessgrunderna föreskrivs i 24 § i of-
fentlighetslagen, med avseende på anordnan-
den av undervisning och utbildning särskilt i 
24 § 1 mom. 25, 29 och 30 punkten. Enligt 

25 punkten ska uppgifter om en persons häl-
sotillstånd eller handikapp, enligt 29 punkten 
uppgifter om psykologiska test eller lämplig-
hetsprov eller resultatet av dem samt enligt 
30 punkten handlingar som gäller elevvård 
absolut hemlighållas.  

Handlingar som gäller elev- och studeran-
dedisciplin är däremot i princip offentliga. 
De kan emellertid också innehålla sekretess-
belagda uppgifter, och då ska handlingarna 
hemlighållas till dessa delar. Om en i princip 
offentlig handling innehåller sekretessbelag-
da uppgifter, ska uppgifter i handlingen läm-
nas ut till den del som de inte omfattar sekre-
tessbelagda uppgifter. 

Enligt 26 § 1 mom. 1 punkten i offentlig-
hetslagen får ur en sekretessbelagd handling 
uppgifter lämnas ut om i lag uttryckligen fö-
reskrivs om rätten att lämna ut eller få upp-
gifter. Enligt 26 § 1 mom. 2 punkten får upp-
gifter lämnas ut ur en sekretessbelagd hand-
ling när sekretessplikt har föreskrivits till 
skydd för någons intressen och denne sam-
tycker till att uppgifter lämnas ut. Utgångs-
punkten är att en minderårig studerande själv 
kan samtycka till att sekretessbelagda uppgif-
ter om honom eller henne lämnas ut. Då mås-
te man ändå beakta de sekretessbelagda upp-
gifternas natur samt den minderårigas ut-
vecklingsnivå och förmåga att bedöma inne-
börden i samtycket.  

Enligt 42 § i lagen om yrkesutbildning får 
ledamöterna i de organ som svarar för anord-
nandet av utbildning, personer som avses i 
40 § (rektor som svarar för verksamheten, lä-
rare och annan personal) och personer som 
deltar i undervisningspraktik inte olovligen 
för utomstående röja vad de vid skötseln av 
uppgifter som gäller utbildningen har fått 
veta om de studerandes, personalens eller 
familjemedlemmars personliga förhållanden 
och ekonomiska ställning. Utan hinder av 
sekretessbestämmelserna får de personer som 
avses ovan samt de personer som ansvarar 
för skolhälsovården och den övriga elevvår-
den ge varandra samt myndigheterna som 
svarar för utbildningen sådana uppgifter som 
är nödvändiga för att studierna ska kunna 
ordnas på ett ändamålsenligt sätt. Den person 
som innehar eller känner till en sekretessbe-
lagd handling eller uppgift beslutar om ut-
lämnande av uppgiften eller uppgifterna. Den 
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som begär information har inte lagstadgad 
rätt till den begärda informationen. I 16 § 4 
punkten i lagen om yrkesinriktad vuxenut-
bildning hänvisas till yrkesutbildningens sek-
retessbestämmelser. 

Yrkeshögskolelagen och universitetslagen 
har inga specialbestämmelser om sekretess. 
På offentligheten i högskolors verksamhet 
tillämpas vad som i offentlighetslagen före-
skrivs om offentligheten i sådana myndighe-
ters verksamhet som avses i lagens 4 § 
1 mom. 

Bestämmelser om tystnadsplikt för social- 
och hälsovårdspersonalen ingår i hälso- och 
sjukvårdslagstiftningen, t.ex. lagen om pati-
entens ställning och rättigheter (785/1992, 
nedan patientlagen), lagen om klientens 
ställning och rättigheter inom socialvården 
samt 16 och 17 § i lagen om yrkesutbildade 
personer inom hälso- och sjukvården 
(559/1994).  

Enligt 13 § 1 mom. i patientlagen är upp-
gifter i journalhandlingarna hemliga. En yr-
kesutbildad person inom hälso- och sjukvår-
den eller någon annan som arbetar vid en 
verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård får 
inte utan patientens skriftliga samtycke läm-
na uppgifter till utomstående, som är alla 
andra utom de som deltar i vården av patien-
ten eller uppgifter i anslutning till den.  Med 
stöd av 3 mom. får uppgifter lämnas om det 
föreskrivs om lämnande av uppgifter eller 
rätt att få del av uppgifter.  

Lagen om klientens ställning och rättighe-
ter inom socialvården innehåller specialbe-
stämmelser som kompletterar offentlighets-
lagen och som ger rätt att lämna ut sekretess-
belagda uppgifter. Utgångspunkten är att kli-
enten samtycker till att uppgifterna utlämnas. 
Om samtycke inte erhålls, får den som ordnar 
eller verkställer socialvård med stöd av 17 § 
1 mom. utan hinder av skyldigheten att iaktta 
sekretess ur handlingen lämna sådana uppgif-
ter som är nödvändiga för att behovet av vård 
av, omsorg om eller utbildning för klienten 
ska kunna ordnas eller genomföras.  

Utgångspunkten är att social- och hälso-
vårdspersonal inte utan patientens skriftliga 
samtycke får lämna ut uppgifter till utomstå-
ende. De som svarar för skolhälsovården och 
den övriga elevvården får dock på de villkor 
som föreskrivs i 42 § i lagen om yrkesutbild-

ning lämna ut uppgifter till varandra och till 
läroanstaltens personal.  
 
Elevvård 

Elevvården avser enligt 37 a § i lagen om 
yrkesutbildning att främja och upprätthålla 
de studerandes studieframgång, goda psykis-
ka och fysiska hälsa och sociala välfärd och 
understödjande verksamheter.  

Utbildningsstyrelsen beslutar enligt 13 § 
2 mom. i lagen om yrkesutbildning 
(479/2003) om de centrala principerna för 
samarbetet mellan hemmet och läroanstalten 
samt för elevvården och om målen för den 
elevvård som hör till undervisningsväsendet i 
samarbete med Institutet för hälsa och väl-
färd (f.d. Forsknings- och utvecklingscentra-
len för social- och hälsovården).  Utbild-
ningsstyrelsen har beslutat om dessa mål i 
grunderna för läroplanen. Syftet med elev-
vården är att skapa en trygg och sund stu-
diemiljö och att främja välbefinnande och 
trivsel i läroanstalten. Målet är att stöda den 
studerande och att upprätthålla läroanstaltens 
funktionsförmåga i situationer som hotar den 
fysiska och psykiska säkerheten och välbe-
finnandet. 

Bestämmelser om hälsovården för stude-
rande finns i folkhälsolagen (866/1972) och 
bestämmelser om de tjänster som behövs för 
att övervinna sociala och psykiska svårighe-
ter hos studerande finns i barnskyddslagen 
(417/2007). Utbildningsanordnaren ska sam-
arbeta med de myndigheter och andra instan-
ser som ger och ordnar ovan nämnda tjänster 
och informera de studerande som förmånerna 
och tjänsterna. Vid behov ska en studerande 
handledas att söka dessa förmåner och tjäns-
ter.  

I 14 § 1 mom. 6 punkten i folkhälsolagen 
(626/2007) föreskrivs om studenthälsovård. 
För studerande vid läroanstalter i kommunen 
som ordnar yrkesutbildning, yrkeshögskolor 
och universitet oberoende av de studerandes 
hemort ska kommunen tillhandahålla stude-
randehälsovård, till vilken hänförs främjande 
av en trygg och sund studiemiljö, främjande 
av de studerandes hälsa och studieförmåga 
samt ordnande av hälso- och sjukvårdstjäns-
ter, inklusive mentalvårdstjänster och mun- 
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och tandvård, samt för egen del trygga välbe-
finnandet i hela studiesamfundet. 

Genom förordning av statsrådet (380/2009) 
föreskrivs om det närmare innehållet i stu-
denthälsovården. Kommunen ska ordna åter-
kommande hälsoundersökningar för alla som 
hör till en på förhand fastslagen ålders- eller 
årsklass eller annan kategori samt hälsoun-
dersökningar som utgår från individuella be-
hov. En hälsovårdare eller läkare ska försöka 
utreda behovet av stöd hos dem som inte del-
tar i de återkommande hälsoundersökningar-
na. Enligt 9 § 1 mom. 5 punkten i förord-
ningen åligger det kommunen att för stude-
rande som bedriver studier vid en läroanstalt 
som ordnar yrkesutbildning under det första 
studieåret ordna en undersökning som utförs 
av en hälsovårdare och under det första eller 
andra studieåret en undersökning som utförs 
av en läkare, om inte läkarundersökning har 
gjorts i samband med antagningen av den 
studerande. En läkarundersökning ska dock 
alltid ordnas under det första studieåret för 
studerande som deltar i specialundervisning 
eller för vilka en utredning av hälsotillståndet 
och studieförmågan är nödvändig på grund 
av studieområdet eller det kommande yrket. 
Enligt 1 mom. 6 punkten åligger det kommu-
nen att för studerande som bedriver studier 
vid en yrkeshögskola eller ett universitet un-
der det första studieåret ordna en hälsoenkät, 
som vid behov leder till en hälsoundersök-
ning. Det åligger kommunen att ordna ovan 
nämnda återkommande hälsoundersökningar 
från och med ingången av 2011. 

Den hälsorådgivning som riktar sig till ele-
ver och studerande ska stödja och främja 
ökad självständighet, studieförmåga, sunda 
levnadsvanor samt en god kondition och 
mental hälsa samt förebygga mobbning. 
Dessutom ska de studerande ges information 
om vad som krävs för att utöva ett yrke samt 
de hälsomässiga riskfaktorer som ansluter sig 
till arbete och yrke. Hälsorådgivningen och 
hälsoundersökningarna ska ordnas så att be-
hovet av särskilt stöd identifieras i ett så ti-
digt skede som möjligt, och att det stöd som 
behövs tillhandahålls utan dröjsmål. Behovet 
av särskilt stöd ska utredas, om det hos en 
studerande finns faktorer som kan äventyra 
en sund uppväxt och utveckling. Enligt 17 § i 
förordningen omfattar studerandehälsovården 

förutom hälsoundersökningar och hälsoråd-
givning också hälso- och sjukvårdstjänster 
som gäller tidigt konstaterande, vård och 
hänvisning till fortsatt vård vid eventuella 
mentala störningar och missbruksproblem.  

Enligt folkhälsolagen kan hälso- och sjuk-
vård samt mun- och tandvård för studerande 
vid universitet och yrkeshögskolor med 
kommunens samtycke ordnas också på någon 
annat av social- och hälsovårdsministeriet 
godkänt sätt. Studenternas hälsovårdsstiftelse 
(YTHS) är en riksomfattande organisationer 
som erbjuder hälso- och sjukvårds-, mental-
vårds- samt mun- och tandvårdstjänster för 
universitetsstuderande.  

Social- och hälsovårdsministeriet har i ja-
nuari 2009 tillsatt en arbetsgrupp för att utre-
da kostnaderna för och ordnandet av student-
hälsovården för studerande vid yrkeshögsko-
lor och yrkesutbildning på andra stadiet. Ar-
betsgruppen har överlämnat sitt betänkande i 
november 2009 (SHM:s utredningar 
2009:49). Arbetsgruppen har föreslagit att 
studenthälsovården för yrkeshögskolestude-
rande i fösta hand ska organiseras enligt 
YTHS-modell, varvid servicen skulle över-
ensstämma med den för universitetsstuderan-
de.  
 
2.2 Den internationella utvecklingen 

samt lagstiftningen i utlandet 

Sverige 

Lagen (2001:239) om kvalificerad yrkesut-
bildning och Högskolelagen (1992:1434) gör 
det möjligt att avstänga en studerande tills 
vidare om den studerande lider av psykisk 
störning, missbrukar alkohol eller narkotika 
eller har gjort sig skyldig till allvarlig brotts-
lighet. Som ytterligare förutsättning för ett 
avstängande gäller att det, till följd av något 
ovan nämnt förhållande, bedöms föreligga en 
påtaglig risk att studenten kan komma att 
skada annan person eller värdefull egendom 
under utbildningen. Högskolans avskiljande-
nämnd ska pröva frågor om avskiljande, ock-
så i fråga om yrkesutbildning. För högsko-
lornas del gäller regleringen också studeran-
de som bedriver fortsatta studier. 

Av orsakerna till avskiljning är psykiska 
störningar vanligast så att de ensamma eller 



 RP 164/2010 rd  
  

 

19

till tillsammans med någon annan avskilj-
ningsorsak står för ungefär vartannat avskilj-
ningsfall. Psykiska störningar är inte exakt 
definierar och olika psykiatrer kan tolka sa-
ken olika. Missbruk av alkohol eller narkoti-
ka är sällan ensam orsak till avskiljning, men 
å andra sidan hänför sig missbruk ofta till de 
andra avskiljningsorsakerna. 

Allvarlig brottslighet anges som orsak i 
vart tredje avskiljningsbeslut. Med allvarlig 
brottslighet avses våldsbrott och grova nar-
kotikabrott, för vilka den studerande har 
dömts eller normalt skulle dömas till fängelse 
i minst ett år. Också grov skadegörelse och 
vissa allmänfarliga brott för vilka det före-
skriva straffet är fängelse i minst ett år be-
traktas som allvarlig brottslighet. Också för-
sök till ett sådant brott betraktas i detta fall 
lika allvarligt som en fullbordad gärning. En 
studerande kan avskiljas också när han eller 
hon gör sig skyldig till ovan relaterade brott 
så att på ingen av de enskilda gärningarna 
följer fängelse i minst ett år, men straffet för 
de olika brotten tillsammans är fängelse i 
minst ett år. 

Enligt Förordningen (2001:1131) om kvali-
ficerad yrkesutbildning och Förordningen 
(2007:989) om avskiljande av studenter från 
högskoleutbildning får en studerande som 
avskiljts inte fortsätta utbildningen. Förbudet 
kan förutom den aktuella studieplatsen gälla 
även annan motsvarande utbildning. Nämn-
den kan i sitt beslut förbjuda den studerande 
att bedriva även andra högskol- eller yrkes-
skolstudier. På den studerandes ansökan kan 
beslutet omprövas tidigast två år efter avskil-
jandet. En studerande som återfår studierät-
ten får utan särskild ansökan återuppta ut-
bildningen och tillgodoräkna sig den tidigare 
fullgjorda utbildningen. 

Högskolans avskiljandenämnd har fem 
medlemmar. Ordförande är en jurist med 
domarerfarenhet och till nämnden hör en sak-
kunnig på psykiatri, en medlem som känner 
till förhållandena på högskolorna, en företrä-
dare för högskolestudenterna och en medlem 
som företräder allmänt intresse. Förfarandet i 
nämnden påminner om domstolsförfarande 
så att den studerande och läroanstalten är 
varandras motparter i ärendet. Nämnden an-
svarar för att ärendet blir tillräckligt utrett 
och detta kan förutsätta tilläggsutredningar. 

Den studerande och läroanstalten kan över-
klaga avgörandet.  

Högskolans avskiljandenämnd behandlar 
varje år tre till fem ärenden. Antalet har i 
stort sett hållits på den etablerade nivån. 
Största delen av fallen gäller högskolestude-
rande, nämndens behörighet utsträcktes till 
att omfatta yrkesutbildningen först 2001. När 
nämnden inrättades (prop 1986/87:100) be-
dömde man att antalet fall skulle bli cirka 10 
per år. Här har det kunnat vara fråga om en 
övervärdering, men effektiv informations-
överföring har minskat antalet ogrundade 
anmälningar och läroanstalterna har använt 
lindrigare åtgärder för att avbryta studierna 
och disciplinära åtgärder. I osäkra situationer 
kan läroanstalten dessutom låta bli att göra 
anmälan till nämnden, om den bedömer att 
sannolikheten för ett för läroanstalten nega-
tivt beslut är avsevärd. 

Enligt verksamhetsberättelsen över nämn-
dens första tio verksamhetsår (1988—1998) 
har ansökan om avskiljande av studenter 
gjorts i 31 fall. Av dessa har 12 gällt kvinnli-
ga och 19 manliga studerande. Av fallen har 
18 gällt social- och hälsoområdet, 6 naturve-
tenskaper och teknik samt 4 lärarutbildning. 
Under motsvarande till har 11 personer an-
sökt om att återfå studierätten, av dessa har 2 
varit kvinnor och 9 män. 

Av de 31 anmälningar som gjorts har 20 
lett till avskiljande från antingen pågående 
och annan likadan utbildning (13 beslut) eller 
från all utbildning (7 beslut). I 4 fall har an-
mälan inte lett till åtgärder, 1 gång har anmä-
lan inte upptagits till behandling och 6 gång-
er har anmälan återtagits. 

Av de 11 ansökningarna om återfående av 
studierätten har ett negativt beslut fattats i 2 
fall, i 3 fall har man beslutat att delvis återge 
studierätten och i 6 fall har studierätten åter-
getts helt och hållet. Samtliga 42 ärenden 
som behandlas i verksamhetsberättelsen har 
överklagats sammanlagt 13 gånger. Av dessa 
har nämndens beslut ändrats i 3 fall. 

Kostnaderna för Högskolans avskiljande-
nämnd är enligt tillgängliga uppgifter från 
slutet av 1990-talet cirka 100 000 svenska 
kronor per behandlat ärende.  
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Norge 

Universitets- och högskolelagen (Lov om 
universiteter og høysskoler, 2005-04-01 nr 
15) innehåller flertalet bestämmelser om av-
stängning och avskiljande av studenter från 
undervisningen. En student som trots skriftlig 
varning upprepade gånger och allvarligt stör 
medstudenternas arbete eller läroanstaltens 
verksamhet kan avskiljas för ett år. Dessutom 
kan en student avskiljas för ett år om han el-
ler hon gör sig skyldig till fusk i studierna. 

En student som på ett grovt klandervärdigt 
sätt har förorsakat fara för liv eller hälsa för 
patienter, klienter, barnträdgårdsbarn, elever 
eller andra som studenten har att göra med 
som del i klinisk undervisning eller praktik 
kan avskiljas för tre år. Dessutom kan en stu-
dent avskiljas för tre år om han eller hon gör 
sig skyldig till grovt brott mot tystnadsplik-
ten. 

Beslut om att avstänga eller utestänga en 
student från undervisningen fattas av läroan-
stalten eller läroanstaltens besvärsnämnd 
med minst två tredjedelars majoritet. 

I studier där studenter kommer i kontakt 
med patienter, klienter, daghemsbarn, elever 
eller andra som del av klinisk undervisning 
eller praktik kan det krävas att studenterna 
lägger fram ett intyg som visar om studenten 
är misstänkt, åtalad eller dömd för sexuella 
övergrepp, grova våldsbrott eller narkotika-
brott (inklusive läkemedel). En student som 
är dömd för ett brott som visar att han eller 
hon är olämplig att delta i arbete med patien-
ter, klienter, barnträdgårdsbarn, elever eller 
andra, kan utestängas från praktik eller kli-
nisk undervisning, om deltagandet skulle 
vara olämpligt på grund av den kontakt stu-
denten får i detta sammanhang. En nationell 
nämnd avgör, efter utlåtande från läroanstal-
ten eller dess besvärsnämnd, om studenten 
ska nekas rätt att delta i klinisk undervisning 
eller praktik. Den nationella nämnden har 
fem medlemmar, varav två utnämns på för-
slag från studentorganisationerna. Nämndens 
ordförande är en person med domarbehörig-
het. 

Med stöd av lagen kan det genom förord-
ning föreskrivas om studier där läroanstalten 
bedömer en enskild students lämplighet för 
yrket under hela studietiden. Ett intyg över 

fullföljd utbildning innebär då att studenten 
är lämplig för yrket. Läroanstalten eller läro-
anstaltens besvärsnämnd kan efter lämplig-
hetsnämndens bedömning besluta att en stu-
dent inte lämpar sig för det yrke som han el-
ler hon studerar till. En student som inte 
lämpar sig för det yrke som han eller hon 
studerar till kan utestängas från undervis-
ningen. Ett beslut om olämplighet ska fattas 
med minst två tredjedelars majoritet och det 
kan överklagas. 

De utbildningar där ovan relaterade lämp-
lighetsbedömning utförs anges i förordning 
(Forskrift om hvilke utdanninger som skal 
omfattes av skikkethetsvurdering etter lov 
om universiteter og høysskoler § 4—10, 
FOR-2005-10-07-1109). Till dem hör vissa 
utbildningar inom undervisningsväsendet 
samt utbildning inom social- och hälsovår-
den. 

Enligt den förordning som gäller lämplig-
hetsbedömning inom högre utbildning (For-
skrift om skikkethetsvurdering i høyere ut-
danning) ska löpande lämplighetsbedömning 
av alla studenter förekomma genom hela stu-
dierna och ska ingå i helhetsvärdering av 
studentens yrkesmässiga och personliga för-
utsättningar för att arbeta som lärare eller 
som hälso- eller socialvårdspersonal. En stu-
dent som utgör en sannolik fara för dag-
hemsbarns och elevers eller patienters, klien-
ters och användares liv, fysiska och psykiska 
hälsa, rättigheter och säkerhet är inte lämplig 
för yrket. Om det finns grundad anledning att 
betvivla en students lämplighet, ska det göras 
en särskilt lämplighetsbedömning. 

Kriterierna för lämplighetsbedömningen 
anges i detalj i förordningen. Egenskaper 
som ska bedömas för lärarutbildningens del 
är bl.a. studentens ovilja eller oförmåga till 
omsorg och till att leda inlärningsprocesser 
för barn och unga i överensstämmelse med 
skolans och daghemmets verksamhet, ovilja 
eller oförmåga till att övervaka en klass eller 
barngrupp och skapa en miljö som tar hänsyn 
till barns och ungas säkerhet och deras psy-
kiska och fysiska hälsa, ovilja eller oförmåga 
till att kommunicera och samarbeta med 
barn, unga och vuxna samt bristande själv-
kännedom i förhållande till kraven i lärarstu-
dierna och den kommande yrkesrollen. 
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Egenskaper som ska bedömas i fråga om 
social- och hälsovårdsutbildningen är bl.a. 
studentens ovilja eller oförmåga till omsorg, 
förståelse och respekt för patienter, klienter 
eller användare, ovilja eller förmåga till att 
samarbete och till att etablera ett förtroligt 
förhållande och kommunicera med patienter, 
klienter och samarbetspartner, hotande eller 
kränkande verksamhet i studiesituationen, 
missbruk av narkotika eller olagligt innehav 
av läkemedel samt bristande självkännedom i 
förhållande till kraven i studierna och den 
kommande yrkesrollen eller oaktsamhet eller 
ansvarslöshet som kan medföra risker för pa-
tienter eller klienter. 

 
Tyskland 

Inom det tyska utbildningssystemet kan 
man när det gäller yrkesutbildning välja an-
tingen yrkesutbildning av läroavtalstyp i en 
yrkesläroanstalt och ett företag, dvs. ett s.k. 
dualsystem, eller heldagsstudier i yrkesförbe-
redande skolor. Största delen av de studeran-
de inom yrkesutbildningen söker sig till den 
yrkesutbildning som motsvarar läroavtalsut-
bildningen i Finland. Dualsystemet består av 
yrkespraktik i ett företag samt utbildning som 
ges i skolan. I Tyskland finns flera yrkesläro-
anstalter på olika nivå som är organiserade 
på olika sätt. 

När en person antas som elev till yrkesut-
bildning enligt dualsystemet, ingås ett avtal 
om studierna enligt lagen om yrkesutbild-
ning. Studierna inleds med en prövotid på 
minst en och högst fyra månader. Under prö-
votiden kan förhållandet som gäller yrkesut-
bildning avslutas utan uppsägningstid. Efter 
prövotiden kan uppsägning ske av vägande 
skäl utan uppsägningstid och även annars av 
den studerande med fyra veckors uppsäg-
ningstid som han eller hon avbryter yrkesstu-
dierna eller börjar studera inom ett annat om-
råde. 

Inom social- och hälsoområdet föreskrivs 
om förutsättningarna för olika yrken. I lag-
stiftningen om läkare och sjukskötare förut-
sätts t.ex. att den som ansöker om legitime-
ring inte av hälsoskäl är olämplig för yrket 
eller att han eller hon inte har gjort sig skyl-
dighet till verksamhet som är olämplig med 

tanke på läkares eller sjukskötares värdighet 
eller som tyder på opålitlighet.  

Också av den som söker till sjukskötarut-
bildning förutsätts att han eller hon inte är 
olämplig för yrket av hälsoskäl. Om utbild-
ningsförhållandet ingås ett skriftligt avtal, 
vars minimiinnehåll anges i lag. Till minimi-
innehållet hör bl.a. att komma överens om 
prövotidens längd. Under prövotiden kan 
parterna häva utbildningsförhållandet utan 
uppsägningstid. Efter prövotidens utgång kan 
utbildningsförhållandet hävas utan uppsäg-
ningstid bara om den studerande har gjort sig 
skyldig till ett förfarande som med avseende 
på yrkesutövningen måste betraktas som 
olämpligt med tanke på värdigheten eller 
som tyder på opålitlighet, om den studerande 
av hälsoskäl är olämplig att utöva yrket eller 
av någon annat motsvarande vägande skäl. 
Efter prövotidens utgång kan den studerande 
säga upp utbildningsförhållandet med fyra 
veckors uppsägningstid. Lagstiftningen om 
äldrevårdare innehåller motsvarande be-
stämmelser. 

På ovan relaterade grunder har man i tysk 
rättspraxis bl.a. ansett att en person som stu-
derade till barnsjukskötare inte var pålitlig på 
erforderligt sätt, då det hade bevisats att per-
sonen genast efter att ha inlett utbildningen 
hade gjort sig skyldig till försäljning och an-
vändning av narkotika, för vilket personen 
hade dömts till fängelse i 1 år 6 månader. I 
denna situation hade arbetsgivaren rätt att 
häva utbildningsförhållandet utan uppsäg-
ningstid. 

 
Storbritannien 

Medicine studerande förväntas under stu-
dietiden uppträda på ett ansvarsfullt och pro-
fessionellt sätt. År 2005 inrättade General 
Medical Council (GMC) och Medical Scho-
ols Council (MSC) ett samarbetsorgan som 
ger rekommendationer om det uppträdande 
och hälsotillstånd som förutsätts av medicine 
studerande för bedömning av lämpligheten 
för hälso- och sjukvårdens arbetsliv. Innan en 
studerande registreras som läkare ska GMC 
har försäkrat sig om att den studerande läm-
par sig för praktiskt läkararbete.  

Den studerande ska visa sin lämplighet för 
arbetslivet genom oklanderligt professionellt 
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uppträdande. Dåligt uppträdan de av alla 
tänkbara slag under de medicinska studierna 
kan påverka den studerandes möjlighet att bli 
läkare. En medicine studerande kan förhind-
ras att bli läkare bl.a. i situationer där den 
studerande har gjort sig skyldig till allvarliga 
och upprepade diagnosfel, försatt patienten i 
en hotfull situation, inte har undersökt pati-
enten på behörigt sätt eller den vård som or-
dinerats patienten inte har varit förnuftig. 
Också i situationer där en studerande har 
missbrukat uppgifter som fåtts av patient, 
vårdat en patient utan behörigt samtycke till 
tillstånd, varit oärlig mot patienten eller visat 
oärlighet i ekonomiska angelägenheter som 
gäller forskningsarbete kan rätten att vara 
verksam som läkare förvägras. Den som ska 
bli läkare får inte trakassera en patient sexu-
ellt och inte missbruka alkohol eller andra 
rusmedel. 

Olämpligt uppträdande hos en medicine 
studerande kan leda till disciplinära åtgärder. 
I de lindrigaste fallen får den studerande inte 
någon varning eller något straff som förhind-
rar yrkesutövningen. Den studerande kan få 
en varning för uppenbart dåligt uppträdande, 
men den studerandes yrkesutövning begrän-
sas inte med egentliga straff. För de allvarli-
gaste förseelserna kan den studerande få ett 
straff som kan vara förknippat med löfte om 
att förbättra uppträdandet, villkor att förbättra 
arbetsdugligheten, avbrytande av den medi-
cinska utbildningen för viss tid eller avskil-
jande från den medicinska utbildningen. Be-
slut om medicine studerande som är olämpli-
ga för branschen fattas av en expertpanel. 

Nursing & Midwifery Council (NMC) har 
med stöd av sjukskötar- och barnmorskela-
gen (2001) fullmakt att upprätthålla ett regis-
ter i samband med vilket det hälsotillstånd 
och de personliga egenskaper som krävs av 
sjukskötare och barnmorskar har fastställts 
och med stöd av vilka man kan bedöma deras 
förmåga att arbeta säkert och effektivt i prak-
tiskt vårdarbete. 

De som ordnar sjukskötar- och barnmor-
skeutbildning ansvarar för att blivande sjuk-
skötare och barnmorskor som ansöker om in-
träde, antas till utbildning och därefter blir 
registrerade uppfyller NMC:s kriterier och att 
de har färdigheter att utöva yrket utan över-
vakning självständigt, säkert och effektivt. 

De utexaminerade ska också uppfylla NMC:s 
övriga kvalitetsstandarder för professionellt 
uppträdande och arbete. De studerandes stu-
dier övervakas och de förväntas avancera i 
sina studier så att de uppfyller de krav som 
registreringen ställer.  

Utbildningsanordnaren ska kontrollera att 
en person som antas till utbildningen inte är 
dömd för brott mot barn eller personer som 
tillhör andra utsatta befolkningsgrupper. De 
som antagits till utbildningen ska efter det att 
studierna har inletts informera utbildningsan-
ordnaren om de gör sig skyldiga till en sådan 
gärning under utbildningstiden. Också inom 
sjukskötar- och barnmorskeutbildningen an-
vänds en expertpanel vid lämplighetsbedöm-
ningen.  

 
2.3 Bedömning av nuläget 

Olämplighet för området och upprepade eller 
allvarliga säkerhetshot till följd av detta 

Inom vissa utbildningsområden förutsätter 
studierna eller utövning av det yrke som ut-
bildningen leder till på grund av branschens 
egen lagstiftning eller särskilda krav i övrigt 
att vissa särskilda villkor uppfylls. Dessa sär-
skilda villkor kan ha att göra med krav på 
hälsotillståndet eller psykiska eller fysiska 
egenskaper som utövningen av yrket förut-
sätter. Inom social- och hälsoområdet och det 
pedagogiska området framhävs lämplighets-
kraven särskilt. I detta sammanhang avses 
med olämplighet för området en sådan upp-
förandemodell eller ett sådant tillvägagångs-
sätt som är återkommande och kan förorsaka 
allvarlig fara för en annan persons eller i vis-
sa fall den studerandes eget liv, hälsa eller 
övriga säkerhet. 

Trots antagningsprocessen till utbildningen 
och de eventuella lämplighetsprov som hän-
för sig till den kan det hända att till utbild-
ningen antas studerande som i studierna eller 
studierelaterad praktik förorsakar allvarlig 
fara för andra eller sig själv. Antagningspro-
cessen och lämplighetsproven kan inte heller 
förhindra problem som yppar sig först under 
utbildningstiden.  

En studerande som förorsakar allvarlig fara 
för andra har inga förutsättningar att utöva 
det yrke som han eller hon studerar till och 
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klarar inte heller nödvändigtvis av de studier 
eller den praktik som leder till yrket. Olämp-
lighet för området förutsätter i sig inte nöd-
vändigtvis ingrepp i studierätten. Men om 
området i fråga redan under studietiden i hög 
grad förknippas med sådana säkerhetsaspek-
ter som äventyras om den studerande är 
olämplig för området, kan det vara motiverat 
att dra in studierätten. 

En uppförandemodell som förorsakar fara 
för andras liv, hälsa eller övriga säkerhet kan 
komma fram på många olika sätt i samband 
med både utbildning i läroanstalten och prak-
tik i arbetslivet. Vanligtvis yppar sig dessa 
problem under den studerandes period av in-
lärning i arbetet eller praktik. Då bedömer fö-
reträdarna för arbetslivet, arbetsplats- och 
praktikhandledarna samt lärarna den stude-
randes agerande och inlärningsresultat ge-
nom att relatera sina iakttagelser till de krav 
som yrket och arbetslivet ställer, den aktuella 
fasen i studierna, kriterierna och praxis i 
branschen samt de mål och krav på yrkes-
skicklighet som ställts för studieperioden.  

Olämplighet kan yppa sig bl.a. så att man 
inte är i skick under sina arbetsskift, som hot 
mot andra personer, oärlighet, negligering av 
givna anvisningar, likgiltighet, stöld och ska-
dor på egendom. Om lämplighet för bran-
schen kan under utbildningstiden skvallra 
även annan brottslig verksamhet eller disci-
plinära problem, t.ex. upprepat osakligt, 
oförutsägbart och avvikande beteende, sexu-
ellt eller annat utnyttjande av personer i olika 
åldrar, hot om fysiskt eller psykiskt våld eller 
verkliga våldssituationer. 

Det går inte att få fram statistik över allvar-
liga säkerhetsrisker som studerande förorsa-
kat andra personer i studierna eller under 
studierelaterad inlärning i arbetet. Antalet 
studerande som upprepade gånger gör sig 
skyldiga till sådant uppträdande är sannolikt 
inte så värst stort inom något område, men de 
eventuella säkerhetsriskerna kan vara allvar-
liga och man borde ingripa i dem innan de 
leder till skador. 

Inom yrkesutbildningen medför de nuva-
rande bestämmelserna möjlighet till förlust 
av studierätten endast i utbildning inom mu-
sikområdet och flygledning, om det är up-
penbart att den studerande inte kommer att 
kunna utöva det yrke som han eller hon stu-

derar till. Lagstiftningen gör det möjligt att 
utvidga tillämpningsområdet för bestämmel-
sen i fråga även till annan yrkesutbildning 
genom förordning av statsrådet. För universi-
tetens och yrkeshögskolornas del medger den 
gällande lagstiftningen ingen möjlighet till 
förlust av studierätten på grund av olämplig-
het. 

Om olämplighet för ett område yppar sig 
under utbildningen, bör högskolan eller ut-
bildningsanordnaren ha metoder att bedöma 
och avgöra att förutsättningar för att studera 
inom området i fråga inte föreligger. Möjlig-
het att dra in studierätten på grund av olämp-
lighet bör kunna utsträckas till utbildning 
som leder till examina inom sådana områden 
där studierna i hög grad är förbundna med 
arbete bland minderåriga eller andra special-
grupper eller där det ställs särskilda krav på 
säkerheten. Sådana områden är särskilt soci-
al- och hälsoområdet, humanistiska och pe-
dagogiska området samt trafik- och trans-
portområdet.  

Indragning av studierätten ska inte vara en 
disciplinär åtgärd utan avsikten ska vara att 
garantera säkerheten för kunder, patienter, 
den studerande själv och andra berörda. 

I yrkesutbildning och yrkeshögskoleutbild-
ning inom det humanistiska och pedagogiska 
området och i yrken som förvärvats genom 
utbildningen arbetar man med barn och ung-
domar i olika verksamhetsmiljöer. I studierna 
och arbetet framhävs handledning av barn 
och unga samt stöd för andlig tillväxt. Arbe-
tet innebär ansvarsfull handledning av min-
deråriga individer och grupper och omsorg 
om de handleddas fysiska och mentala säker-
het beroende på situationen vid behov dygnet 
runt, t.ex. på läger och resor. Mångkulturella 
och andra specialgrupper, t.ex. hörsel- och 
synskadade, utvecklingsstörda, barn och 
ungdomar med särskilda behov utgör en ut-
manande målgrupp inom området. De vanli-
gaste arbetsplatserna där de studerande 
genomför perioder av inlärning i arbetet eller 
får handledd praktik är daghem, familjedag-
vården, församlingarnas öppna småbarnsfost-
ran, familjeklubbar och olika arbetsenheter 
inom barnskyddet, morgon- och eftermid-
dagsverksamhet för skolelever, ungdomsgår-
dar, organisationers ungdomsarbete, skolor 
och olika vårdinrättningar för barn och ung-
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domar. Utgående från lagen om behörighets-
villkoren för utbildad personal inom social-
vården (272/2005) ger en del av examina 
inom det humanistiska och pedagogiska om-
rådet behörighet för arbetsuppgifter inom 
småbarnsfostran och socialvård.  

Universiteten ordnar lärarutbildning inom 
utbildningen inom det humanistiska och pe-
dagogiska området. Universiteten beslutar 
själva om grunderna för antagningen av stu-
derande och sina lämplighetsprov. Till an-
tagningen av studerande hänför sig lämplig-
hetsprov som innehåller t.ex. psykologiska 
test, intervjuer och uppgifter i små gruppen. 
Lämplighetsproven har blivit vanligare de 
senaste åren. Med hjälp av dem försöker man 
i första hand ta reda på hur motiverad och 
engagerad den studerande är för området, 
men också gallra bort sådana sökande vars 
lämplighet för området kan vara förenad med 
problem. I lärarutbildningen ingår handledd 
och obligatorisk praktik, som genomförs an-
tingen i universitets övningsskolor eller i 
kommunala s.k. fältskolor i genuina situatio-
ner. 

Inom det humanistiska och pedagogiska 
området hänför sig säkerhetshoten till barns 
och ungas utsatthet, som står i förbindelse 
med barnets och den unga personens utveck-
lingsstadium, tidigare livserfarenheter och 
övriga uppväxtmiljö. De yrkesutbildade per-
sonernas uppgift i branschen är att på ett 
mångsidigt sätt stödja barnets och den unga 
personens uppväxt och väg mot självständig-
het. Av central betydelse är det förtroende 
som uppkommer mellan en yrkesutbildad 
person och barnet/den unga personen. 
Olämplighet för området tar sig uttryck som 
missbruk av detta förtroende, som i värsta 
fall kan skada barnets och den unga perso-
nens balanserade utveckling permanent. Sär-
skilt utsatta är barn och ungdomar som av 
någon orsak har svåra otrygghetsupplevelser 
i sitt umgänge med föräldrar eller andra vux-
na. 

Enligt 6 § i straffregisterlagen (770/1993) 
får en person ett straffregisterutdrag beträf-
fande sig själv för att kunna åta sig en upp-
gift som varaktigt och i väsentlig grad består 
i att arbeta med minderåriga. Utdraget ska 
enligt lagen om kontroll av brottslig bak-
grund hos personer som arbetar med barn 

(504/202) tillställas arbetsgivaren eller myn-
digheten. Denna lagstiftning omfattar inte 
studerande vars utbildning innehåller arbete 
bland barn. 

I utbildning inom det sociala området och i 
yrken som förvärvats genom utbildningen 
arbetar man med familjer, barn och ungdo-
mar, äldre, funktionshindrade och andra 
kundgrupper inom socialvården i olika verk-
samhetsmiljöer. Sociala tjänster är socialt ar-
bete, rådgivning i uppfostringsfrågor och fa-
miljerådgivning, hemservice, boendeservice, 
institutionsvård, familjevård, sysselsättnings-
främjande verksamhet för funktionshindrade 
och arbetsverksamhet för funktionshindrade 
samt åtgärder som vidtagits för att fastställa 
underhållsbidrag. Sociala tjänster omfattar 
dessutom att ordna bl.a. omsorger om barn 
och ungdomar, barndagvård, omsorger om 
utvecklingsstörda och missbrukarvård. Socia-
la tjänster omfattar omsorg om individer, fa-
miljer och gemenskaper i olika livssituatio-
ner, förhindrande av utslagning, främjande 
av funktionsförmågan, tryggande av rehabili-
tering och välfärd. Förtroende och kundori-
entering är centrala principer som styr yrkes-
utbildade personers verksamhet inom det so-
ciala området och som det föreskrivs om i la-
gen om klientens ställning och rättigheter 
inom socialvården (812/2000). 

Säkerhetshoten i arbete inom det sociala 
området har att göra med att arbetet utförs 
utan utomstående övervakning bland minder-
åriga, äldre, handikappade eller personer som 
befinner sig i en svag ställning. Arbetet ut-
förs ofta i kundens hem eller i hemliknande 
miljöer. Kundgrupper och individer inom so-
cialvården kan beroende på sin situation vara 
speciellt utsatta för dålig behandling i fysiskt 
eller psykiskt hänseende, ekonomiskt utnytt-
jande eller annan osaklig verksamhet eller 
uppträdande. Också studerande inom områ-
det kan utgöra ett säkerhetshot mot kunderna 
genom att agera på ett för yrket olämpligt 
sätt. 

I utbildningen inom hälsovård och inom 
yrken som förvärvats genom den här utbild-
ningen arbetar man med sjuka och patienter 
inom hälso- och sjukvården. Patientsäkerhe-
ten och servicens art ställer särskilda krav på 
yrkesutbildade personers utbildning, praktik, 
arbete och ledning av organisationerna inom 
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hälso- och sjukvården. Syftet med patientsä-
kerheten är att säkerställa att vården är trygg 
samt att skydda patienten mot skador. Ur pa-
tientens synvinkel betyder patientsäkerhet att 
patienten får nödvändig och rätt vård som 
föranleder så liten skada som möjligt.  

Patientsäkerheten är en del av vårdkvalite-
ten. Patientsäkerheten omfattar säker vård, 
säker medicinering och säker utrustning. När 
det gäller patientsäkerheten kan man göra 
skillnad mellan den valda behandlingsmeto-
dens säkerhet samt vårdprocessens säkerhet. 
Metodens säkerhet kan äventyras av skade-
verkningar som kan bero på t.ex. behandling-
en, medicinen eller vårdutrustningen. Vård-
processens säkerhet kan äventyras av någon 
avvikelse från den planerade vårdprocessen, 
t.ex. avvikelse från det överenskomna be-
handlingssättet, medicineringen eller felaktig 
användning av utrustningen. 

Enligt tillstånds- och tillsynsverket för so-
cial- och hälsovården förorsakas uppskatt-
ningsvis 1 000—2 000 dödsfall per år i Fin-
land av olika skador där patientsäkerheten 
äventyrats. De årliga kostnaderna för skador-
na uppskattas till cirka 40 miljoner euro. En-
ligt social- och hälsovårdsministeriets utred-
ning förekommer mest skador inom läkeme-
dels- och vätskebehandling (52,1 %), i form 
av olycksfall och olyckor (12,5 %), fel i in-
formationen eller informationshanteringen 
(12,0) samt våld (5,5 %). När det gäller lä-
kemedelsbehandlingen är det vanligt att man 
delar ut eller ger fel medicin eller gör fel no-
teringar. Dessutom kan patienternas och per-
sonalens säkerhet äventyras bl.a. om anvis-
ningar i anslutning till vården av patienter 
försummas, en patients särskilda behov inte 
beaktas, ansvarsområdena överskrids eller 
recept förfalskas eller mediciner stjäls.  

Patientsäkerheten regleras av bl.a. 19 § i 
grundlagen, enligt vilken det allmänna ska, 
enligt vad som närmare bestäms genom lag, 
tillförsäkra var och en tillräckliga social-, 
hälsovårds- och sjukvårdstjänster samt främ-
ja befolkningens hälsa. När hälso- och sjuk-
vård ordnas tillämpas på patientens ställning 
och rättigheter patientlagen (785/1992). En-
ligt 3 § 2 mom. i den lagen har varje patient 
rätt till hälso- och sjukvård av god kvalitet. 
Vården ska ordnas och patienten bemötas så 

att hans människovärde inte kränks och att 
hans övertygelse och integritet respekteras.  

Enligt 15 § i lagen om yrkesutbildade per-
soner inom hälso- och sjukvården (559/1994) 
är målet för yrkesutövningen i fråga om en 
yrkesutbildad person inom hälso- och sjuk-
vården att upprätthålla och främja hälsan, fö-
rebygga sjukdomar samt bota sjuka och lind-
ra deras plågor. En yrkesutbildad person 
inom hälso- och sjukvården ska i sin yrkes-
utövning tillämpa allmänt godtagna och be-
prövade metoder enligt sin utbildning, som 
han hela tiden ska försöka komplettera. I 
samband med yrkesutövningen ska en yrkes-
utbildad person inom hälso- och sjukvården 
opartiskt beakta den nytta och de eventuella 
olägenheter den medför för patienten. En yr-
kesutbildad person inom hälso- och sjukvår-
den är skyldig att beakta vad som stadgas om 
patientens rättigheter. 

I kraven på yrkesskicklighet inom trafiken 
framhävs trafiksäkerhet, arbetssäkerheten 
samt garanterande av kundtryggheten. 
Chauffören ska känna till kraven på fordo-
nets trafikduglighet, kunna säkerställa att 
fordonet och dess tilläggsutrustning fungerar 
säkert, kunna lasta fordonet på det sätt som 
säkerhetsföreskrifterna kräver och föra fram 
fordonet säkert och ansvarsfullt. Inom trafi-
ken kan säkerhetshot orsakas av olika fakto-
rer i anslutning till trafik- och arbetssäkerhe-
ten. De kan ha att göra med underlåtenhet att 
iaktta t.ex. trafikregler eller branschens sä-
kerhetsföreskrifter eller vara en följd av 
missbruk av rusmedel. Dessutom kan olika 
faktorer i anslutning till hälsotillståndet utgö-
ra ett hinder för arbete i branschen. 

Läkare är skyldig att anmäla försämrat häl-
sotillstånd hos bilförare, vilket kan leda till 
att körtillståndet dras in tillfälligt eller slut-
ligt. Läkaren bedömer körkortsinnehavarens 
hälsotillstånd i samband med föreskrivna 
körkortskontroller och skriver ett läkarintyg 
om personens körförmåga som ska tillställas 
polisen. Hälsan hos chaufförer som kör tunga 
fordon och som innehar yrkeskörtillstånd för 
personbil kontrolleras oftare än för andra. 

I yrken i sjöfartsbranschen ställs särskilda 
krav på arbetstagarnas hälsa och prestations-
förmåga på grund av verksamhetsmiljön. 
Syftet med verksamheten i sjöfartsbranschen 
är allmän sjösäkerhet. Sjösäkerheten eller sä-
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kerheten för andra personer ombord på farty-
gen kan äventyras om sjöfartsreglerna eller 
branschens säkerhetsföreskrifter inte iakttas 
eller på grund av missbruk av rusmedel. 
Dessutom kan olika faktorer i anslutning till 
hälsotillståndet förhindra arbete i branschen. 

I sjöfartsbranschen är behörighetsvillkoren 
och hälsokraven noggrannare fastställda ge-
nom internationella avtal och nationell lag-
stiftning än vad som är vanligt. Om de for-
mella behörighetsvillkoren föreskrivs i lagen 
om fartygspersonal och säkerhetsorganisa-
tion för fartyg (1687/2009) samt statsrådets 
förordning om fartygs bemanning och far-
tygspersonalens behörighet (1797/2009). Be-
stämmelser om det hälsotillstånd som förut-
sätts ingår i förordningen om läkarundersök-
ning av sjömän (476/1980). 

På flygtrafiken ställs synnerligen stränga 
säkerhetskrav. Yrkespiloters certifikatsbehö-
righet berörs av stränga och detaljerade sam-
europeiska hälsokrav. Dessa behörighetsvill-
kor tillämpas i praktiken också på studerande 
inom området. Motsvarande säkerhetsrisker 
och hälsokrav gäller också dem som studerar 
till flygledare och flyginformatörer. 

Den säkerhetsrisk som olämplighet för ett 
område innebär kan öka särskilt när den stu-
derande har allvarliga obehandlade psykiska 
problem.  

Ser man till hela befolkningen har psykiska 
störningar blivit en allt vanligare orsak till 
arbetsoförmåga. Det finns ingen heltäckande 
information om psykiska problem hos stude-
rande, men Studenternas hälsovårdsstiftelse 
(YTHS) har färska forskningsrön om situa-
tionen beträffande yrkeshögskole- och uni-
versitetsstuderande samt referensinformation 
från tidigare år för universitetsstuderandes 
del.  Enligt hälsoundersökningen bland hög-
skolestuderande 2008 hade 27 % av dem som 
svarade psykiska svårigheter (män 19 %, 
kvinnor 32 %). De vanligaste problemen var 
att man upplevde kontinuerlig överansträng-
ning, man kände sig olycklig och deprime-
rad, hade svårt att koncentrera sig på uppgif-
terna och var sömnlös på grund av bekym-
mer. Enligt Föreningen för mental hälsa upp-
levde 27 % av de studerande omfattande 
stress. Upplevelserna av psykiska svårigheter 
och stress var liknande på bägge utbildnings-
stadierna och hos universitetsstuderande un-

gefär lika vanliga som 2004 (Kunttu K., Hut-
tunen T.: Korkeakoulu-opiskelijoiden ter-
veystutkimus 2008. Ylioppilaiden terveyden-
hoitosäätiön tutkimuksia 45, 2009). Dessa 
psykiska svårigheter påverkar dock inte i 
princip lämpligheten för ett område eller ut-
gör hinder för studierna. 

Enligt en undersökning från 2002 kunde 
försämrad funktionsförmåga av psykiska or-
saker konstateras hos 10 % av de personer i 
åldern 20—24 år som genomgått gymnasiet 
(Aalto-Setälä T. Depressive disorders among 
young adults. Helsinki: Kansanterveyslaitos, 
2002). De senaste åren har cirka 11—14 % 
av beväringarna avbrutit värnplikten på 
grund av hälsoskäl. Av dessa avbrott har un-
gefär 40 % berott på olika psykiska störning-
ar. 

Psykiska störningar kan bli långvariga om 
de inte behandlas. Å andra sidan befinner sig 
unga vuxna på ett utvecklingsstadium där 
man med god behandling kan förhindra att 
störningarna blir långvariga och bota dem. 
Den säkerhetsrisk som olämplighet för om-
rådet ger upphov till kan öka särskilt när en 
studerande har en allvarlig psykotisk stör-
ning, en allvarlig asocial personlighetsstör-
ning eller okontrollerat allvarligt rusmedels- 
eller narkotikaberoende. Oupptäckta och 
obehandlade psykiska störningar utgör det 
mest betydande säkerhetshotet i anslutning 
till psykiska problem. Det bästa sättet att fö-
rebygga psykiska problem är vårdhänvisning, 
god och tidig vård, varvid det inte finns nå-
got hinder för att delta i utbildningen och ar-
beta i branschen. 

 
Rätt till trygg studiemiljö samt disciplin 

En trygg inlärningsmiljö utgör grunden för 
hela personalens högklassiga och resultatrika 
verksamhet i samtliga läroanstalter och hög-
skolor. I den gällande lagen om grundläg-
gande utbildning, gymnasielagen och lagen 
om yrkesutbildning ingår en bestämmelse om 
studerandes rätt till en trygg studiemiljö. 
Med stöd av bestämmelser i dessa lagar kan 
likaså en studerande som stör undervisningen 
bli tillsagd att lämna klassrummet eller ett 
annat rum där undervisningen ges för den tid 
som återstår av lektionen. Dessutom kan en 
studerande förvägras rätt att delta i undervis-
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ningen för högst den återstående arbetsdagen, 
om det föreligger en risk för att säkerheten 
för en annan studerande eller en person som 
arbetar vid läroanstalten eller i ett annat un-
dervisningsutrymme äventyras av elevens 
våldsamma eller hotfulla uppförande eller 
om undervisningen eller därtill hörande verk-
samhet försvåras orimligt mycket på grund 
av den studerandes störande uppgörande. I 
lagen om grundläggande utbildning, gymna-
sielagen och lagen om yrkesutbildning har 
intagits bestämmelser om avlägsnande av en 
störande studerande som äventyrar säkerhe-
ten och om användning om maktmedel lik-
som om att rätten att studera för en studeran-
de som är föremål för undersökning på grund 
av brott kan på vissa villkor dras in för un-
dersökningstiden.  

Universitets- och yrkeshögskolelagarna in-
nehåller inte för närvarande någon bestäm-
melse om en trygg studiemiljö, ordningsreg-
ler och inte heller ovan relaterade disciplinä-
ra bestämmelser. Ändå kan det också i hög-
skolorna uppkomma situationer där garante-
randet av en trygg studiemiljö förutsätter att 
en studerande kan förvägras rätt att delta i 
undervisningen. Med stöd av den gällande 
högskolelagstiftningen finns det inte tillräck-
liga metoder att ingripa i dylika situationer. 

Med stöd av de nuvarande bestämmelserna 
om disciplin i utbildningslagarna kan disci-
plinförfarande inledas när en studerande bry-
ter mot ordningen i läroanstalten eller hög-
skolan. Till de disciplinära grunderna borde 
för att framhäva kravet på en trygg studiemil-
jö fogas ett uttryckligt omnämnande av 
våldsamt eller hotfullt uppträdande hos en 
studerande. 

I gymnasielagen och lagen om yrkesutbild-
ning föreskrivs att en studerande som är fö-
remål för undersökning med anledning av 
brott kan för den tid som undersökningen på-
går avstängas från studierna, om detta är 
nödvändigt med hänsyn till det brott som den 
studerande misstänks har gjort sig skyldig till 
eller omständigheter som har samband med 
detta. För närvarande innehåller inte högsko-
lelagstiftningen någon motsvarande bestäm-
melse. Avstängning för viss tid på grund av 
den studerandes våldsamma eller hotfulla 
uppträdande eller avstängning från studierna 
för den tid förundersökning pågår och åtal är 

anhängigt ökar de facto inte nödvändigtvis 
säkerheten i läroanstalten eller högskolan, 
men förfarandet kan ändå öka känslan av sä-
kerhet och lugna ner studiemiljön. 

 
 

Missbruk av rusmedel och drogtest 

Ungdomars användning av alkohol och 
narkotika följs med hjälp av bl.a. den europe-
iska skolelevsundersökningen (ESPAD) och 
skolhälsoenkäten. Antalet ungdomar som an-
vänder och har prövat på narkotika tycks ha 
minskat under de senaste åren. Enligt 2005 
års skolhälsoenkät har antalet 16—18-åringar 
som prövat på narkotika minskat till samma 
nivå som resultaten av 1997 års enkät. Unge-
fär 6 % av ungdomarna i åldern 16—18 år 
meddelade att de prövat på narkotika. Enligt 
2003 års ESPAD-förfrågan hade 11 % av 
ungdomarna i åldern 15−16 år prövat på ille-
gal narkotika. Vanligtvis har man prövat på 
cannabis. Användning av läkemedel tillsam-
mans med alkohol är vanligare i Finland än i 
de andra länderna som deltagit i ESPAD-
förfrågan. År 2003 hade 17 % av ungdomar-
na i åldern 15—16 år använt alkohol och lä-
kemedel tillsammans, då motsvarande andel i 
andra länder var 9 %. Undersökningarna är 
inte direkt tillämpbara på studerande och inte 
på missbruk eftersom de har gällt skolelever i 
grundskoleåldern och beskriver narkotika- 
och rusmedelsexperiment. Trots detta beskri-
ver uppgifterna trenden när det gäller an-
vändningen av narkotika och rusmedel bland 
ungdomar. 

Andelarna narkotikamissbrukare är betyd-
ligt mindre. Enligt uppskattningar var amfe-
tamin- och opiatmissbrukarna 2005 bland 
15—25-åringarna 0,63—0,95 % och bland 
26—35-åringarna 0,68—0,94 %. Ökningen 
av det totala antalet missbrukare tycks ha av-
tagit och i de yngsta åldersklasserna har anta-
let missbrukare minskat något.  

Också antalet som avbrutit militärtjänstgö-
ringen på grund av narkotikadiagnos tycks ha 
etablerat sig och börjat minska något efter 
2003. Åren 2000—2003 var andelen som av-
bröt tjänstgöringen på grund av narkotika-
diagnos 0,75—0,84 % medan andelen åren 
2004—2007 var 0,56—0,67 %. Antalet som 
avbryter tjänstgöringen på grund av alko-
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holmissbruk kan däremot inte uppvisa sam-
ma trend utan antalet har etablerat sig kring 
ungefär 50 fall per år. 

De statistiska uppgifter och bedömningar 
som relaterats ovan gäller inte studerande 
och de kan inte tillämpas direkt på studeran-
debefolkningen. Exempelvis på grundval av 
uppgifter som insamlats om missbrukarvår-
dens narkotikaklienter 2006 var klienternas 
utbildningsnivå låg och 62 % av klienterna 
var arbetslösa. Allvarliga rusmedelsproblem 
är inte nödvändigtvis särskilt vanliga, men 
det kan förekomma mycket allvarliga enskil-
da fall. Alkoholmissbruk är ett vanligare 
problem än narkotikamissbruk. Uppskatt-
ningen torde kunna vara att bland studeran-
debefolkningen är särskilt narkotikamissbru-
ket relativt sett mindre än i den ovan relate-
rade statistiken. 

Enligt högskolestuderandes hälsounder-
sökning 2008 har 23 % av de studerande 
prövat eller använt någon form av narkotika, 
vanligast är detta bland män som studerar på 
universitet. En fjärdedel av de manliga stude-
rande konsumerade rikligt med alkohol, av 
de kvinnliga studerande 12 %. Bland univer-
sitetsstuderande har männens genomsnittliga 
användning av alkohol ökat jämfört med ti-
digare undersökningar, vilket beror på att 
konsumtionen ökat i den äldsta åldersgrup-
pen. Andelen män och kvinnor som använder 
litet alkohol har förblivit lika stor, medan an-
delen storförbrukare har ökat något. 

Den gällande lagstiftningen har inga be-
stämmelser om drogtestning av studerande 
inom yrkesutbildningen, den yrkesinriktade 
vuxenutbildningen, yrkeshögskolorna eller 
universiteten. Allvarligt rusmedelsberoende 
och agerande under rusmedelspåverkan anses 
i allmänhet utgöra en betydande säkerhets-
risk i studierelaterad arbetspraktik eller i ar-
betslivet. Agerande under rusmedelspåverkan 
i studierelaterad praktik kan äventyra såväl 
den studerandes egen och andras arbetssä-
kerhet som kund- och patientsäkerheten.  

Utan en uttrycklig lagbestämmelse kan inte 
en studerande förpliktas att delta i drogtest. 
Det är då möjligt att genomföra test endast 
om man får den testades genuint frivilliga 
samtycke. Det är problematiskt att bedöma 
om samtycket är frivilligt om vägran kan 
leda till menliga påföljder för den studeran-

de. Om man uppträder berusad i läroanstalten 
eller praktik kan detta dock med stöd av den 
nuvarande lagstiftningen leda till disciplinära 
åtgärder även om användningen av rusmedel 
inte skulle konstateras genom test. Olika lä-
roanstalter har olika praxis till denna del, vil-
ket inte kan betraktas som motiverat med 
tanke på de studerandes rättsskydd. Av denna 
orsak borde det föreskrivas genom lag om 
ordnande av drogtest samt följderna av test. 

 
 

Integritetsskydd och utbyte av information 

För att säkerställa en trygg studiemiljö och 
bedöma förutsättningarna för avläggande av 
examen förutsätts ändamålsenligt samarbete 
och utbyte av information mellan olika aktö-
rer. Ett praktiskt problem är att det i princip 
inte finns någon skyldighet att lämna ut eller 
rätt att få sekretessbelagda uppgifter. Sekre-
tessgrunderna för uppgifter om olika yrkes-
utbildade personer fastställs olika. Utbild-
ningslagstiftningen innehåller särskilda be-
stämmelser om sekretess och utbyte av in-
formation mellan yrkesutbildningspersonalen 
och elevvårdspersonalen, men de gäller en-
dast uppgifter som är nödvändiga för att ord-
na studierna på behörigt sätt. Dessutom är 
erhållandet av uppgifter förenat med villkor, 
dvs. den som begär uppgifter har inte på lag 
grundad rätt att få de begärda uppgifterna. 

Sekretessbestämmelser som gäller student-
hälsovården finns i lagen om yrkesutbildade 
personer inom hälso- och sjukvården och i 
patientlagen. Förutom speciallagstiftningen 
tillämpas offentlighetslagens sekretessbe-
stämmelser. De nuvarande bristerna i rätten 
att erhålla information och skyldigheten att 
lämna ut uppgifter kan försvåra och fördröja 
fattandet av beslut som gäller en studerande 
och ordnandet av stödtjänster och i värsta fall 
t.o.m. äventyra de studerandes och andra per-
soners säkerhet under studierna, studierelate-
rad inlärning i arbetet eller praktik eller ut-
övningen av yrket. Det är därför nödvändigt 
att se över bestämmelserna om utlämnande 
av uppgifter. 
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3  Proposi t ionens mål  och de vikt i -
gaste  förslagen 

3.1 Mål 

Propositionens mål är att förbättra säkerhe-
ten i utbildningen och i arbetslivet efter den 
genom att utöka utbildningsanordnarnas och 
högskolornas metodurval i fråga om olämp-
lighets- och säkerhetsfrågor som gäller stude-
rande. Strävan med propositionen är att för-
bättra patient- och kundsäkerheten samt sä-
kerheten i trafiken genom att förebygga olika 
skador och missbruk. Speciellt försöker man 
skydda minderåriga och andra personer i sår-
bar ställning, t.ex. sjuka, äldre och funktions-
hindrade. Propositionens syfte är också att 
främja den studerandes egen säkerhet samt 
säkerheten i studiesamfundet och på arbets-
platsen. Dessutom är ett mål att garantera de 
studerandes rättsskydd i studierelaterade pro-
blemsituationer genom att klarlägga och ut-
veckla regleringen. 

Ett sätt att nå målen vore att den studeran-
des studierätt kunde dras in i vissa föreskriv-
na situationer, om skydd för minderåriga el-
ler patient- eller kundsäkerheten eller säker-
heten i trafiken förutsätter det på grund av 
krav som hänför sig till studierna. Dessutom 
skulle målen nås om narkotikatest möjliggörs 
i vissa situationer. Narkotikatest skulle vara 
nödvändiga särskilt i sådana situationer där 
agerande under narkotikapåverkan i studiere-
laterad praktik eller under en period av inlär-
ning i arbetet utgör en fara för den egna eller 
andra personers hälsa, patienters säkerhet el-
ler säkerheten i trafiken.  

De föreslagna metoderna ska tas i bruk 
först när studerandehandledning, elevvård 
och studerandevård inte räcker till.  De före-
slagna åtgärderna ska tas i bruk endast i syn-
nerligen allvarliga situationer. Målet är att 
inom ramen för lagstiftningen erbjuda ut-
bildningsanordnarna och högskolorna verk-
tyg att ingripa i de svåraste fallen av olämp-
lighet och missbruk.  

Patient- och kundsäkerheten samt minder-
årigas säkerhet förbättras genom att det sä-
kerställs att studerande som i sina studier el-
ler studierelaterad inlärning i arbetet samt se-
nare i arbetslivet arbetar bland patienter, barn 
och äldre eller andra motsvarande special-

grupper är lämpade för området. När det 
gäller patient- och kundsäkerheten är målet 
att minska felbehandlingarna, missbruket, 
försummelserna och skadorna. 

Säkerheten i trafiken förbättras genom att 
det säkerställs att yrkeschaufförer och andra 
yrkesutbildade personer i trafikbranschen är 
lämpade för branschen. När det gäller säker-
heten i trafiken är målet att minska antalet 
trafikolyckor och farliga situationer.  

Agerande under rusmedelspåverkan eller 
rusmedelsberoende kan i vissa studierelate-
rade uppgifter äventyra förutom den stude-
randes även andra studerandes eller kunders, 
patienters eller utomståendes liv eller hälsa. 
Uppgifter där det är möjligt att äventyra liv 
eller hälsa finns t.ex. inom trafiken, social- 
och hälsoområdet samt byggbranschen. Be-
stämmelser om narkotikatest erbjuder utbild-
ningsanordnarna och högskolorna möjlighet 
att försäkra sig om den studerandes funk-
tionsduglighet i situationer där det är befogat 
att misstänka att den studerande är påverkad 
av narkotika och där detta kan förorsaka en 
sådan farlig situation som beskrivs i bestäm-
melserna. På detta sätt kan man både före-
bygga skador och förbättra läroanstalternas 
disciplinära möjligheter. Å andra sidan för-
bättrar också de lagbestämda förutsättningar-
na för narkotikatest de studerandes rätts-
skydd. Genom att lämna ett negativt testre-
sultat kan en studerande tillbakavisa ogrun-
dade misstankar som riktats mot honom eller 
henne. Varje år kommer det ut i offentlighe-
ten enstaka fall där läroanstalterna grundlöst 
har ålagt studerande att genomgå drogtest. 
Genom lagstiftning om narkotikatest främjas 
de studerandes rättsskydd. 

Till propositionens mål hör en drogfri läro-
anstalt och arbetsplats. Bestämmelserna 
främjar antidrogarbetet. Möjligheten att krä-
va intyg över narkotikatest baserar sig på 
lagstadgade förutsättningar som garanterar 
att andras grundläggande rättigheter tillgodo-
ses. Förutsättningarna för narkotikatest ska 
vara anpassade till ovan nämnda mål och de 
tryggar i huvudsak den studerandes eller 
andras liv, hälsa och säkerhet. 

Till de allmänna principerna för utbild-
ningen hör i hög grad att säkerställa jämlik-
heten mellan de studerande, målen för till-
gänglig utbildning samt tidig användning av 
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åtgärder som förebygger marginalisering av 
studerande. I samband med förfarandena som 
gäller indragning av studierätten, disciplin 
och narkotikatest ska de studerande erbjudas 
behöriga och tillräckliga stödåtgärder. 

Syftet med förslagen som gäller erhållande 
av uppgifter och behandling av uppgifter är 
att skapa klara bestämmelser för utbytet av 
information och förfarandet i anslutning där-
till mellan de studerande och läroanstalterna, 
mellan läroanstalterna samt mellan läroan-
stalterna och hälso- och sjukvårdspersonalen.  

 
3.2 Alternativ 

I samband med beredningen av propositio-
nen har man granskat olika alternativ som 
kunde främja målen att garantera säkerheten. 
Utgångspunkten är olika förebyggande åt-
gärder, t.ex. tidigt ingripande när problem 
har upptäckts. Det är viktigt att den studeran-
de erbjuds studiehandledning och att den stu-
derande hänvisas att söka sig till elevvårdens 
och studenthälsovårdens service. Tidigt in-
gripande i problemsituationer kan i praktiken 
ske redan inom ramen för den nuvarande lag-
stiftningen, och till denna del är det egentligt 
inte fråga om några behov av att utveckla 
lagstiftningen. Förebyggande åtgärder räcker 
dock inte ensamma till för att uppnå proposi-
tionens mål att främja säkerheten. 

Övriga utvecklingsåtgärder som gäller stu-
denthälsovården och elevvården stödjer pro-
positionens mål. Vid social- och hälsovårds-
ministeriet bereddes en förordning om råd-
givningsverksamhet, skol- och studerande-
hälsovård samt förebyggande mun- och 
tandvård för barn och unga (380/2009) som 
trädde i kraft den 1 juli 2009. Syftet med den 
nya förordningen är att förebygga diskrimi-
nering, sjukdomar, problem och hälsoskill-
nader i enlighet med modellen för tidigt in-
gripande. Förordningen omfattar tidigt kon-
staterande, vård och hänvisning till fortsatt 
vård vid eventuella mentala störningar, tidigt 
konstaterande, vård och hänvisning till fort-
satt vård vid eventuella missbruksproblem, 
mun- och tandvårdstjänster, tjänster som 
främjar sexuell hälsa och andra hälso- och 
sjukvårdstjänster enligt folkhälsolagen som 
ordnas av den kommun där läroanstalten är 
belägen (66/1972). För att utveckla elevvår-

den har också andra åtgärder vidtagits i sam-
arbete mellan social- och hälsovårdsväsendet 
samt undervisnings- och kulturministeriet. 

Eftersom strävan med propositionens be-
stämmelser om indragning av studierätten är 
att ingripa i de allvarligaste fallen av olämp-
lighet för ett område, kan man med fog anta 
att propositionens mål också kunde främjas 
genom att utveckla antagningen av studeran-
de och den lämplighetsbedömning som ingår 
där. Enligt den gällande lagstiftningen beslu-
tar universiteten och yrkeshögskolorna själva 
om grunderna för antagningen av studerande 
med beaktande av jämlikhetsprinciperna. Det 
har inte ansetts ändamålsenligt att ifrågasätta 
denna utgångspunkt. När det gäller yrkesut-
bildning kan ministeriet besluta om grunder-
na för antagningen av studerande, så till den-
na del är det möjligt för undervisnings- och 
kulturministeriet att utveckla lämplighetsbe-
dömningen redan med stöd av den nuvarande 
lagstiftningen. I samband med beredningen 
av propositionen har det dock ansetts att ut-
vecklingen av lämplighetsbedömningen och 
det övriga ansökningsförfarandet i sig inte är 
en tillräcklig åtgärd för att uppnå propositio-
nens mål. Lämplighetsbedömningen görs i 
samband med antagningen av studerande, 
varefter den studerandes situation kan för-
ändras så väsentligt under studietiden att han 
eller hon inte längre kan betraktas som läm-
pad för området. Genom indragning av stu-
dierätten kan man i extrema fall i efterhand 
rätta till en lämplighetsbedömning som visat 
sig vara felaktig. 

Vidare vore det möjligt att överväga att an-
vända en prövotid i samband med studierna, 
under vilken det vore särskilt lätt att dra in 
studierätten. En prövotid i anslutning till stu-
dierna skulle erbjuda möjlighet att bedöma 
den studerandes lämplighet på längre sikt och 
vore således mera tillförlitlig än en lämplig-
hetsbedömning som görs i samband med an-
sökningsförfarandet. Prövotiden kunde dock 
inte i praktiken vara längre än några månader 
och den skulle inte innebära någon ny lös-
ning på lämplighetsproblem som yppar sig 
efter den. Även om en prövotid i sig kunde 
vara ett användbart redskap för att främja 
propositionens mål, vore införandet av den 
förenat med flera problem. Arrangemang 
med prövotid lämpar sig bättre för arbetslivet 
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än för studier och det kan också användas 
inom läroavtalsutbildning. En prövotid jämte 
möjlighet att enkelt dra in studierätten kunde 
leda till att ansökningsförfarandet och den 
lämplighetsbedömning som görs i samband 
med det blir mindre viktiga. Dessutom skulle 
en prövotid innebära onödig osäkerhet be-
träffande studieplatsens beständighet för den 
studerande. 

Syftet med studiehandledningen är att stöd-
ja den studerande i valsituationer som gäller 
studierna samt att hjälpa honom eller henne 
att lösa studierelaterade problem under stu-
dietiden. Med hjälp av studiehandledningen 
får den studerande information och stöd för 
sina beslut angående vad han eller hon ska 
studera och hur. I valsituationer erbjuder stu-
diehandledningen en osäker studerande möj-
lighet att stärka sin motivation och vid behov 
träffa nya val. För den som har inlärnings-
problem kan studiehandledningen erbjuda 
nya redskap för studier eller möjlighet att 
tillsammans med en expert bedöma sin lämp-
lighet för sitt studieområde. Det är viktigt att 
utveckla studiehandledningen, men ensam är 
den ett otillräckligt redskap för att uppnå må-
len för denna proposition. Problemen har 
vanligtvis att göra med situationer som gäller 
sådana studerande som inte känner igen sina 
problem eller inte vill ty sig till studiehand-
ledning. 

Medan propositionen bereddes har man 
också funderat på om det vore nödvändigt att 
till paragraferna om antagning av studerande 
till olika utbildningsområden foga en be-
stämmelse enligt vilken vissa straff för i la-
gen nämnda brott skulle utgöra ett hinder för 
tillträde till vissa studier. Bestämmelsens in-
nehåll kunde formuleras på motsvarande sätt 
som bestämmelserna i lagen om kontroll av 
brottslig bakgrund hos personer som arbetar 
med barn. I lagen om yrkesutbildning samt i 
yrkeshögskolelagen och universitetslagen 
kunde t.ex. föreskrivas att till studier där in-
lärning i arbetet eller praktik ingår och som 
omfattar att utan vårdnadshavarens närvaro 
fostra, undervisa, sköta eller annars ta hand 
om minderåriga eller annars arbeta i person-
lig kontakt med minderåriga inte kan anta en 
person som är dömd för sexualbrott, narkoti-
kabrott eller grovt rån eller för vissa brott 
mot liv och hälsa eller brott mot allmän ord-

ning. Läroanstalten ska då före den slutliga 
antagningen av studerande begära att den 
som sökt inträde som studerande ska visa 
upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. 
i straffregisterlagen (770/1993).  

Med stöd av den ovan relaterade bestäm-
melsen i anslutning till antagningen av stude-
rande skulle en person som med stöd av la-
gen om kontroll av brottslig bakgrund hos 
personer som arbetar med barn inte kan vara 
verksam i det yrke som utbildningen leder 
till, inte heller kunna inleda studier inom om-
rådet i fråga. Sålunda skulle grunden för be-
stämmelsen vara förutom skydd av minder-
åriga dessutom att det inte är ändamålsenligt 
att utbilda en person till ett yrke som han el-
ler hon inte kan utöva i praktiken. Eftersom 
förbindelsen mellan den examen som avläggs 
och yrkesutövning inte nödvändigtvis alltid 
är helt entydig och eftersom man har velat 
begränsa antalet personer som ska visa upp 
straffregisterutdrag har uppvisandet av straff-
registerutdrag i den slutliga propositionen 
kopplats till praktik i stället för till antag-
ningen av studerande.  

Medan propositionen bereddes har man 
också funderat på att föreskriva om den s.k. 
svenska modellen enligt vilken beslut om in-
dragning av studierätten inte fattas av den 
enskilda utbildningsanordnaren eller högsko-
lan, utan indragningsbesluten fattas av ett 
riksomfattande organ. Fördelen med model-
len vore att den säkerställer en enhetlig till-
lämpningspraxis. En nackdel kan å andra an-
ses vara att beslutsfattandet fjärmas alltför 
mycket. Det vore också problematiskt att in-
rätta ett riksomfattande beslutsorgan med av-
seende på principen om högskolornas själv-
styre. Den slutliga propositionen innehåller 
inte något förslag om ett riksomfattande or-
gan. 

Ett alternativt sätt att nå målet beträffande 
ökad säkerhet i läroanstalterna har varit ett 
förslag om att i utbildningslagarna föreskriva 
om möjlighet att permanent avstänga en stu-
derande i en situation där den studerande har 
gjort sig skyldig till mycket allvarligt miss-
bruk och allvarligt hotat eller skadat en an-
nan persons hälsa eller den allmänna säker-
heten. Möjligheten till permanent avstäng-
ning kunde vara nödvändig i de exceptionella 
situationer där en studerande har dömts t.ex. 
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för ett brott mot liv som riktats mot en annan 
studerande eller för sabotage riktat mot läro-
anstalten. Under den första remissbehand-
lingen av utkastet till regeringsproposition 
fick förslaget dock ett motstridigt mottagan-
de, så man avstod från möjligheten till per-
manent avstängning i samband med den fort-
satta beredningen av regeringens proposition. 

I de lagutkast som var ute på remiss före-
slogs bestämmelser om drogtest, varvid re-
gleringen skulle ha motsvarat lagstiftningen 
om Försvarshögskolan, Polisyrkeshögskolan, 
Räddningsinstitutet och Brottspåföljdsområ-
dets utbildningscentral. Bestämmelsen om 
drogtest, som möjliggjorde alkoholtest, änd-
rades dock efter den andra remissbehand-
lingen till att gälla endast narkotikatest. Be-
stämmelserna om testning ändrades samtidigt 
så att de i så stor utsträckning som möjligt 
motsvarar bestämmelserna i lagen om integ-
ritetsskydd i arbetslivet. 

 
3.3 De viktigaste förslagen 

Hinder för antagning som studerande och in-
dragning av studierätten 

I propositionen föreslås att det föreskrivs 
om indragning av studierätten i 32 § i lagen 
om yrkesutbildning, i 11 § i lagen om yrkes-
inriktad vuxenutbildning, i 25 a § i yrkeshög-
skolelagen och i 43 a § i universitetslagen. 
Bestämmelser om hinder för antagning som 
studerande föreslås i 27 a § i lagen om yr-
kesutbildning, i 11 § i lagen om yrkesinriktad 
vuxenutbildning, i 20 a § i yrkeshögskolela-
gen och i 37 a § i universitetslagen. 

Genom att föreskriva om indragning av 
studierätten förhindras att en studerande som 
är klart olämplig för det område inom vilket 
han eller hon studerar och som i studierelate-
rade praktiska uppgifter, inlärning i arbetet 
eller praktik kunde orsaka fara för andra fort-
sätter med studierna och avlägger examen. I 
lagarna om olika utbildningsformer fastställs 
noggrannare förbindelsen mellan orsakandet 
av fara och studierna i fråga. I bestämmelser-
na definieras de intressen som ska tryggas el-
ler skyddas och som ska äventyras på grund 
av olämplighet för att en studerande ska kun-
na betraktas som olämplig. 

Möjligheten att dra in studierätten på grund 
av olämplighet för området ska gälla endast 
studier som förutsätter arbete bland minder-
åriga eller som är förenade med krav på pati-
ent- eller kundsäkerheten eller säkerheten i 
trafiken. Studieområden där dessa skydds- el-
ler säkerhetsaspekter kan komma i fråga är 
t.ex. social- och hälsoområdet, det humanis-
tiska och pedagogiska samt trafiken. 

Typiska studier som förutsätter arbete 
bland minderåriga är sådana studier inom det 
pedagogiska området som det inte är möjligt 
att genomföra utan studierelaterad praktik 
bland minderåriga. I sådana studier framhävs 
ansvaret för minderåriga personer och deras 
säkerhet samt andliga uppväxt. Arbete inom 
området förutsätter särskild lämplighet.  

Frågor i anslutning till patientsäkerheten 
accentueras i utbildningen inom hälsoområ-
det. Alla patienter förmår inte själva säker-
ställa att de är trygga och de är således bero-
ende av andras vård och bemötande. Av dem 
som vårdar förutsätts därför absolut pålitlig-
het och ansvarskänsla.  

Med kundtrygghet avses att rättigheterna 
och ett korrekt bemötande av kunderna inom 
det sociala området säkerställs. Kunderna 
inom det sociala området kan vara funktions-
hindrade, äldre eller annars beroende av 
andra eller i en sårbar ställning. Inom dessa 
områden kan olämplighet för studierna även-
tyra kundsäkerheten.  

Säkerheten i trafiken hänför sig särskilt till 
utbildningen inom transport och övrig trafik. 
I branschen arbetar man med fordon, maski-
ner och anordningar vilkas användning förut-
sätter särskild omsorgsfullhet och noggrant 
iakttagande av säkerhetsnormerna samt situa-
tionshantering. Olämplighet för området kan 
orsaka en betydande olycksrisk under studi-
erna eller yrkesutövningen. Då äventyras 
både den studerandes egen och utomståendes 
säkerhet. 

En studerandes studierätt kan indras när 
ovan relaterade säkerhetssynpunkter äventy-
ras endast på de grunder som ingår i de före-
slagna bestämmelserna och som visar att en 
person är olämplig för branschen i fråga. I 
denna proposition avses med olämplighet att 
den studerande orsakar fara för andra perso-
ners liv eller hälsa. När studierätten indras är 
det på sätt och vis fråga om att rätta till ett 
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felaktigt val av bransch. Härigenom försöker 
man förbättra säkerheten och förebygga 
framtida skador eller missbruk. Bestämmel-
serna om indragning av studierätten får inte i 
någon situation användas i disciplinärt syfte. 

En studerandes studierätt kan för det första 
indras om den studerande i sina studier upp-
repade gånger eller allvarligt har orsakat fara 
för en annan persons hälsa eller säkerhet och 
på så sätt visat sig vara uppenbart olämplig 
för studierelaterade praktiska uppgifter eller 
inlärning i arbetet eller praktik. För att be-
stämmelsen ska tillämpas förutsätts att den 
studerande uppvisar ett allvarligt likgiltigt 
beteende som kan leda till att en annan per-
sons hälsa eller säkerhet äventyras i studiere-
laterad verksamhet. Sådan likgiltighet kan 
yppa sig t.ex. som allvarlig eller upprepad 
försummelse av arbetssäkerhetsföreskrifterna 
eller som oklarheter som äventyrar säkerhe-
ten vid skötseln av studie- eller praktikrelate-
rade uppgifter. Likgiltighet kan också vara 
förenad med att den studerande inte bryr sig 
om vilka följder hans eller hennes agerande 
har. 

Enligt propositionen ska en studerandes 
studierätt dessutom kunna indras om han el-
ler hon inte uppfyller villkoren för att antas 
som studerande vad hälsan och funktions-
förmågan beträffar. En omständighet i an-
slutning till en persons hälsotillstånd och 
funktionsförmåga kan inte utgöra hinder för 
antagning som studerande och inte heller lig-
ga till grund för indragning av studierätten, 
om hindret kan undanröjas med skäliga åt-
gärder. Sålunda ska indragningsprocessen fö-
regås av prövning av om den omständighet 
som ansluter sig till personens hälsotillstånd 
och funktionsförmåga är sådan att den 
olämplighet som den orsakar kan lösas och 
skötas med skäliga anpassningar. Utbild-
ningsanordnaren och högskolan ska främja 
tillgängliga studier och försöka lösa praktiska 
problem som en sjukdom eller ett handikapp 
innebär för studierna i första hand med hjälp 
av olika studerandearrangemang och elev-
vårdstjänster. 

I praktiken är sådana omständigheter i an-
slutning till hälsotillståndet och funktions-
förmågan som utgör förutsättning för indrag-
ning av studierätten allvarliga och sådana 
som gör att det uppenbart inte skulle vara 

möjligt att avlägga examen. De avsedda om-
ständigheterna kan ha att göra med såväl den 
fysiska som den psykiska hälsan. Studierät-
ten kan indras endast ifall en omständighet i 
anslutning till hälsotillståndet objektivt sett 
hindrar studierna och kunde äventyra andra 
personers säkerhet. 

Med omständigheter i anslutning till hälso-
tillståndet som kan leda till indragning av 
studierätten avses t.ex. en allvarlig asocial 
personlighetstörning, allvarliga psykotiska 
störningar där man inte har fått tillräcklig re-
spons på behandling samt allvarligt rusme-
delsberoende som inte har fåtts under kon-
troll med behandling. Dylika omständigheter 
i anslutning till hälsortillståndet kan äventyra 
andras säkerhet. Med omständigheter i an-
slutning till hälsotillståndet avses inte lindri-
ga mentala störningar, som mera har att göra 
med åldern och livsfasen. Sådana mentala 
störningar kan med lyckad behandling botas 
eller avsevärt lindras så att eventuella hinder 
för yrkesutövning kan undanröjas. Det går 
inte att dra upp klara diagnostiska gränser för 
omlämplighet för ett område, utan saken 
måste bedömas individuellt med avseende på 
området i fråga. 

Bestämmelserna om indragning av studie-
rätten kopplas vad hälsotillståndet och funk-
tionsförmågan beträffar till förutsättningarna 
för antagning som studerande. Sålunda före-
slås att det till yrkeshögskole- och universi-
tetslagarna fogas en paragraf som hinder för 
antagning som studerande. I lagarna om yr-
kesutbildning och yrkesinriktad vuxenutbild-
ning föreskrivs redan för närvarande om hin-
der för antagning som studerande på grund 
av omständigheter i anslutning till hälsotill-
ståndet. Det föreslås att bestämmelserna i 
fråga förtydligas så att det alltid är läroanstal-
tens skyldighet att i första hand utreda om 
hindret kan undanröjas med skäliga åtgärder 
och vidta nödvändiga åtgärder för att undan-
röja hindret. 

I propositionen föreslås att en studerandes 
studierätt ska kunna indras i vissa situationer 
när studierna eller studierelaterad praktik i 
hög grad förutsätter arbete bland minderåri-
ga. Studierätten ska kunna indras om en stu-
derande har dömts till straff för en sedlig-
hetssårande gärning, sexualbrott, dråp, mord, 
dråp under förmildrande omständigheter, 
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grov misshandel, grovt rån eller narkotika-
brott. Syftet med regleringen i fråga är att 
skydda minderårigas personliga integritet och 
främja deras personliga säkerhet i överens-
stämmelse med lagen om kontroll av brotts-
lig bakgrund hos personer som arbetar med 
barn. För att bestämmelsen ska tillämpas för-
utsätts inte att gärningen skulle ha inträffat 
eller domen meddelats under studietiden. På 
bedömningen av indragning av studierätten 
ska inverka t.ex. hur allvarligt det begångna 
brottet är och hur strängt straff som utdelats 
för det, förhållandet mellan typen av brott till 
området i fråga samt det tidsmässiga förhål-
landet mellan tidpunkten för brottet och an-
tagningen som studerande.  

I propositionen ingår bestämmelser om de 
olika utbildningsformerna med stöd av vilka 
den som ansöker om inträde som studerande 
på begäran ska informera utbildningsanord-
naren eller högskolan om ett tidigare beslut 
om indragning av studierätten. Utbildnings-
anordnaren eller högskolan ska begära upp-
gifterna endast vid ansökan till sådan utbild-
ning som berörs av möjligheten att dra in 
studierätten. På så sätt säkerställs att den stu-
derande efter det att studierätten indragits 
inte kan försöka börja studera inom samma 
område vid en annan läroanstalt utan att den 
nya läroanstalten får information om en tidi-
gare indragning av studierätten. Tidigare in-
dragning av studierätten ska inte nödvändigt-
vis förhindra att den studerande antas, men 
utbildningsanordnaren eller högskolan kan ta 
saken i betraktande vid lämplighetsbedöm-
ningen i anslutning till antagningen av stude-
rande. Om en studerande hemlighåller infor-
mation om ett tidigare beslut om indragning 
av studierätten när informationen har begärts 
i samband med antagningen av studerande 
ska den studerandes studierätt kunna indras.  

När ovan relaterade förutsättning föreligger 
ska den studerande inte förlora sin studierätt 
automatiskt, utan utbildningsanordnaren och 
högskolan ska ha rätt att pröva saken. Syftet 
med bestämmelsen är att utgöra en sista ut-
väg att kunna ingripa i de mest allvarliga en-
skilda fallen. Före beslutet om indragning av 
studierätten ska den studerande i varje fall 
hänvisas att söka sig till studenthälsovårdens 
tjänster och den studerande ska ges tillräcklig 
handledning för att hitta ett utbildningsområ-

de som passar honom eller henne bättre. Man 
ska också kunna komma överens med den 
studerande om att han eller hon överflyttas 
till annan utbildning hos utbildningsanordna-
ren eller högskolan. Förutsättningen för över-
flyttning är att man bedömer att den stude-
rande har förutsättningar att uppfylla exa-
menskraven inom ett annat område och att 
han eller hon uppfyller villkoren för att bli 
antagen som studerande. Överflyttning av en 
studerande betyder att processen för att dra in 
studierätten avslutas och något beslut om in-
dragning av studierätten behöver inte fattas. 
Man ska dock komma överens om överflytt-
ningen av den studerande till en annan ut-
bildning skriftligt och samtidigt ska det regi-
streras att den studerande avstår från sin stu-
dierätt till den tidigare utbildningen.  

Enligt propositionen ska en studerande som 
förlorat sin studierätt kunna ansöka om åter-
ställande av studierätten när de orsaker i an-
slutning till hälsotillståndet eller funktions-
förmågan som lett till att studierätten indrogs 
har undanröjts. Bevisskyldighet i saken ska 
tillkomma den person som ansöker om åter-
ställande av studierätten. En person som för-
lorat sin studierätt ska visa att det finns till-
räckliga grunder för en återställande av stu-
dierätten t.ex. genom att delta i ett förfarande 
för bedömning av funktionsförmågan, med 
läkarutlåtande eller något annat motsvarande 
intyg. Återställande av studierätten ska inte 
vara ett rättsmedel, utan den ska förutsätta att 
den studerandes personliga förhållanden för-
ändrats. 

Genom att göra det möjligt att återställa 
studierätten försöker man stödja och upp-
muntra en studerande som förlorat studierät-
ten att återgå till studierna i situationer där 
bakgrunden till indragningen av studierätten 
har varit t.ex. olika problem i anslutning till 
livshanteringen som personen i fråga fått un-
der kontroll. Sådana problem kan vara t.ex. 
rusmedels- eller mentala problem.  

 
Rätt till trygg studiemiljö samt disciplin 

Det föreslås att i universitetslagen och yr-
keshögskolelagen intas en bestämmelse om 
de studerandes rätt till en trygg studiemiljö 
på samma sätt som i lagen om grundläggande 
utbildning, gymnasielagen och lagen om yr-



 RP 164/2010 rd  
  

 

35

kesutbildning. Likaså föreslås det bestäm-
melser om ordningsstadgor som främjar den 
interna ordningen, ostörda studier samt 
tryggheten och trivseln i högskolesamfundet. 

Tryggheten i studiesamfundet och på ar-
betsplatsen främjas också genom att disci-
plinbestämmelserna i 35 § i lagen om yrkes-
utbildning, 28 § i yrkeshögskolelagen och 
45 § i universitetslagen preciseras. 

Utgångspunkten för disciplinsituationer ska 
fortfarande vara att en studerande som stör 
undervisningen eller annars bryter mot ord-
ningen eller gör sig skyldig till fusk kan ges 
en skriftlig varning. För tydlighetens skull 
föreslås att det till disciplinbestämmelserna 
fogas en bestämmelse om att våldsamt eller 
hotfullt beteende hos en studerande kan leda 
till disciplinstraff.  

I propositionen föreslås att också vägran att 
visa upp intyg över narkotikatest eller att 
lämna ett prov som visar på missbruk av nar-
kotika ska kunna leda till en skriftlig varning. 
Möjligheten till disciplinära påföljder är 
nödvändig i dessa situationer för att narkoti-
katestningen ska fungera i praktiken och 
kunna ha en förebyggande inverkan på nar-
kotikamissbruk i läroanstalterna. 

Om handlingen eller försummelsen är all-
varlig eller om den studerande fortsätter att 
uppföra sig olämpligt efter en skriftlig var-
ning ska den studerande även i fortsättningen 
kunna avstängas från läroanstalten för en viss 
tid, högst ett år. Inom yrkesutbildningen ska 
en studerande då också kunna uppsägas från 
elevhemmet för en viss tid eller för den tid 
som återstår av studierna. För yrkesutbild-
ningens del motsvarar förslaget den gällande 
regleringen. För högskolornas del tillfogar 
propositionen som grund för avstängning för 
viss tid att den studerande fortsätter att upp-
föra sig olämpligt efter en skriftlig varning. 
Också högskolorna ska vid behov ha möjlig-
het att säkerställa ordningen och studieron i 
läroanstalten genom att för viss tid avstänga 
en studerande som fortsätter att uppföra sig 
störande eller olämpligt trots en skriftlig var-
ning. 

Det föreslås att det till disciplinbestämmel-
serna i högskolelagarna fogas bestämmelser 
med stöd av vilka en studerande som stör 
ordningen kan tillsägas att lämna klassrum-
met eller det rum där undervisningen ges el-

ler en tillställning som arrangeras av läroan-
stalten. Dessutom föreslås det att högskole-
lagstiftningen på samma sätt som lagen om 
grundläggande utbildning, gymnasielagen 
och lagen yrkesutbildning kompletteras med 
en bestämmelse enligt vilken en studerande 
kan förvägras att delta i undervisningen för 
högst tre arbetsdagar, om det föreligger en 
risk för att säkerheten för en annan studeran-
de eller person som arbetar vid läroanstalten 
eller i ett annat undervisningsutrymme även-
tyras av studerandes våldsamma eller hotful-
la uppförande eller om undervisningen eller 
därtill hörande verksamhet försvåras orimligt 
mycket på grund av den studerandes störande 
uppförande. 

I samtliga utbildningslagar föreslås också 
en enhetlig bestämmelse som gäller situatio-
ner där en studerande är misstänkt för brott. 
Den studerande ska då kunna avstängas från 
studierna för den tid som förundersökning 
pågår och åtalet är anhängigt för högst ett år i 
sänder, om det är nödvändigt med hänsyn till 
studierna eller det brott som den studerande 
misstänks ha gjort sig skyldig till eller om-
ständigheter som har samband med dessa. 
Avstängning för viss tid på grund av den stu-
derandes våldsamma eller hotfulla uppföran-
de eller avstängning från studierna för den tid 
som undersökning med anledning av brott 
pågår ökar de facto inte nödvändigtvis säker-
heten i läroanstalten eller högskolan, men 
förfarandet kan ändå öka känslan av trygghet 
och lugna ner studiemiljön. Enligt förslaget 
ska en studerande också kunna avhållas från 
studierna om han eller hon vägrar dels att ge-
nomgå kontroller och undersökningar av häl-
sotillståndet i anslutning till förfarandet för 
indragning av studierätten, dels att visa upp 
ett straffregisterutdrag. 

 
Narkotikatest 

I propositionen föreslås att det föreskrivs 
om narkotikatest i 34 a § i lagen om yrkesut-
bildning, 11 § i lagen om yrkesinriktad vux-
enutbildning, 25 c § i yrkeshögskolelagen 
och 43 c § i universitetslagen.  

När de föreskrivna villkoren uppfylls är en 
studerande enligt förslaget skyldig att visa 
upp ett intyg över narkotikatest för utbild-
ningsanordnaren eller högskolan. En legiti-
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merad yrkesutbildad person inom hälso- och 
sjukvården som anvisats av utbildningsan-
ordnaren eller högskolan ska utfärda intyget. 
Ett intyg över narkotikatest innehåller infor-
mation om att den studerande har genomgått 
ett test för att utreda användning av narkotika 
samt en på testet grundad utredning om hu-
ruvida den studerande har använt narkotika 
för andra än medicinska ändamål på ett sätt 
som försämrar den studerandes funktions-
förmåga.  

Skyldighet att visa upp ett intyg över nar-
kotikatest förutsätter att det finns grundad an-
ledning att misstänka att den studerande är 
påverkad av narkotika i studierelaterade 
praktiska uppgifter eller praktik eller är bero-
ende av narkotika och att testet är nödvändigt 
för att utreda den studerandes funktionsför-
måga. En misstanke av ovan nämnt slag in-
nebär enligt förslaget inte att det skulle ha 
bevisats att den studerande använder narkoti-
ka, utan den kan grunda sig på iakttagelser 
som t.ex. läraren eller praktikhandledaren har 
gjort om den studerandes uppträdande eller 
arbetsprestation, respons från andra stude-
rande eller praktikplatsen eller på andra in-
formationskällor som läroanstalten anser vara 
tillförlitliga.  

För testning ska också förutsättas att den 
studerande handhar uppgifter som kräver sär-
skild noggrannhet, pålitlighet, självständig 
omdömesförmåga eller god reaktionsförmå-
ga. En annan förutsättning är att agerande 
under narkotikapåverkan eller narkotika all-
varligt äventyrar den studerandes eller andras 
liv eller hälsa, allvarligt äventyrar trafiksä-
kerheten, skyddet eller integriteten i fråga om 
uppgifter som skyddas av sekretessbestäm-
melserna eller väsentligt kan öka risken för 
olaga handel med och spridning av narkotika. 
Det ska vara möjligt att kräva intyg över nar-
kotikatest endast när den studerande utför 
praktiska uppgifter i anslutning till sina stu-
dier där nämnda omständigheter kan äventy-
ras. Om en studerande är narkotikapåverkad 
under en teorilektion eller teoriföreläsning 
uppfylls inte villkoren för testning. 

Den studerandes eller någon annans liv el-
ler hälsa kan äventyras t.ex. vid sådana studi-
er eller studierelaterad inlärning i arbetet el-
ler praktik där den studerande använder farli-
ga maskiner, anordningar eller verktyg eller 

ansvarar för t.ex. doseringen av läkemedel. 
Trafiksäkerheten kan å sin sida äventyras i 
första hand i studier inom transport och trafik 
eller i andra studier där den studerande fram-
för ett fordon. Skyddet eller integriteten i 
fråga om uppgifter som skyddas av sekre-
tessbestämmelserna kan äventyras t.ex. i frå-
ga om patientuppgifter vid inlärning i arbetet 
eller praktik på sjukhus eller hälsovårdscen-
traler. Fel eller brister i patientuppgifterna 
kan leda till allvarliga felbehandlingar. Också 
risker i anslutning till olaglig handel och 
spridning av narkotika är vanliga vid inlär-
ning i arbetet eller praktik som utförs på t.ex. 
sjukhus eller hälsovårdscentraler, där stude-
rande har möjlighet att komma åt narkotika. 

För att man ska kunna ha en studerande att 
genom narkotikatest ska utbildningsanordna-
ren eller högskolan ha skriftliga anvisningar 
för att förhindra användningen av rusmedel 
bland studerande och för att ingripa i rusme-
delsproblem. Anvisningar kan inte utarbetas i 
en akut situation när man vill utföra ett nar-
kotikatest, utan de ska beredas och godkän-
nas på förhand.  

 
Integritetsskydd och utbyte av information 

I propositionen föreslås det att en studeran-
de under studierna på begäran ska lämna ut-
bildningsanordnaren eller högskolan de upp-
gifter som behövs för att bedöma hälsotill-
ståndet för bedömning av förutsättningarna 
för studierätt. För närvarande ska endast den 
som ansöker som inträde som studerande 
inom yrkesutbildningen ge de uppgifter om 
hälsotillståndet som behövs för att bedöma 
om han eller hon kan antas som studerande. 
Enligt propositionen kan också en studerande 
under studierna åläggas kontroller och under-
sökningar för fastställande av hälsotillstån-
det, om det är befogat att misstänka att en 
studerande har ett hälsohinder för avläggande 
av examen. Den befogade misstanken kan 
grunda sig på t.ex. en lärares eller praktik-
handledares iakttagelser om den studerandes 
uppträdande eller arbetsprestation. 

Utbildningsanordnaren och högskolan ska 
utan hinder av sekretessbestämmelserna ha 
rätt att av en yrkesutbildad person inom häl-
so- och sjukvården få ett skriftligt utlåtande 
av en studerandes hälsotillstånd för bedöm-
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ning av studierätten. Dessutom kan den stu-
derande förpliktas att visa upp ett intyg över 
narkotikatest. Uppgifter som gäller bedöm-
ning av hälsotillståndet ska kunna behandlas 
endast av de personer som bereder eller fattar 
beslut om studierätten på grund av gransk-
ning eller undersökning. Uppgifter om narko-
tikatest får behandlas endast av de personer 
som bereder eller fattar beslut om påföljder 
för en studerande på grund av testresultatet. 

I propositionen föreslås att den studerande 
ska för bedömning av studierätten på begäran 
visa upp för utbildningsanordnaren eller hög-
skolan ett utdrag ut straffregistret då den stu-
derande under studierna eller studierelaterad 
praktik ges uppgifter som i väsentlig grad 
förutsätter arbete bland minderåriga. 

Uppgifter om hälsotillstånd, narkotikatest 
och straffregisterutdrag är känsliga uppgifter 
och när de behandlas iakttas bestämmelserna 
i personuppgiftslagen. Utbildningsanordna-
ren och högskolan ska definiera de uppgifter 
som innebär hantering av känsliga uppgifter. 
Känslig information ska förvaras separat från 
övriga personuppgifter och den ska avföras 
ur registret omedelbart när det inte längre 
finns någon grund för att behandla den. En-
ligt propositionen ska känsliga uppgifter av-
föras senast inom fyra år från det att informa-
tionen fördes in i registret. 

I propositionen föreslås att den som söker 
inträde som studerande ska vid inträdesansö-
kan på begäran lämna information om beslut 
om indragning av studierätten inom yrkesut-
bildning, yrkesinriktad vuxenutbildning, yr-
keshögskola eller universitet. Utbildningsan-
ordnaren och högskolan ska utan hinder av 
sekretessbestämmelserna ha rätt att av en an-
nan läroanstalt få uppgift om ett beslut om 
indragning av studierätten och beslutsgrun-
derna. Utbildningsanordnaren eller högsko-
lan bedömer därefter vilken betydelse beslu-
tet om indragning av studierätten har för an-
tagningen av den inträdessökande. Dessutom 
ska enligt propositionen högskolan ha rätt att 
utan hinder av sekretessbestämmelserna få 
information om pågående behandling av in-
dragning av studierätten i fråga om en över-
flyttande studerande.  

På grund av de särskilda kraven på kund- 
och patientsäkerhet inom social- och hälso-
vården föreslås i propositionen att utbild-

ningsanordnaren och högskolorna ska vara 
skyldiga att ge Tillstånds- och tillsynsverket 
för social- och hälsovården uppgifter om in-
dragning av studierätten som är nödvändiga 
för att sköta de uppgifter som ålagts verket.  

Dessutom föreslås det i propositionen be-
stämmelser om nödvändigt utbyte av sådan 
information mellan läroanstalten, praktikplat-
sen och studenthälsovården samt myndighe-
ter med ansvar för utbildningen och säkerhe-
ten som är nödvändig för att ordna studierna 
på behörigt sätt. 

 
 

4  Proposi t ionens konsekvenser 

4.1 Ekonomiska konsekvenser 

Propositionen har inga betydande konse-
kvenser för statsbudgeten och propositionen 
förorsakar inga betydande kostnader. En ny 
uppgift som föreskrivs för Rättsregistercen-
tralen är skyldighet att lämna ut ett utdrag ur 
straffregistret till studerande i vissa situatio-
ner. I detta skede är det inte möjligt att när-
mare bedöma i vilken mån läroanstalterna 
och högskolorna i fortsättningen kommer att 
begära straffregisterutdrag av de studerande. 
Skyldighet att visa upp ett straffregisterut-
drag sammanfaller tidsmässigt inte med stu-
derandeurvalet utan äger rum först i det ske-
de när en studerande utför praktiska uppgifter 
som ansluter sig till studierna. Den studeran-
de ska på begäran av utbildningsanordnaren 
eller högskolan lämna ett straffregisterutdrag, 
om den studerande under studierna eller in-
lärning i arbetet eller i praktiken sköter upp-
gifter som i väsentlig grad förutsätter arbete 
bland minderåriga. Enligt förslaget kan man 
av en och samma studerande förutsätta upp-
visande av ett straffregisterutdrag oftare än 
en gång under studiernas gång. Den före-
slagna ändringen i straffregisterlagen om att 
det utdrag som avses i förslaget skall fås av-
giftsfritt ökar kostnaderna för Rättsregister-
centralen som upprätthåller straffregistret. 
Under förutsättning att man på årsnivå ex-
empelvis ber om 3 000 sådana nya utdrag 
som förslaget omfattar, innebär detta vad 
gäller kostnadsinverkan en tilläggskostnad på 
cirka 20 000 euro. På motsvarande sätt föran-
leder 15 000 utdragsutskrivningar en tilläggs-
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kostnad på 75 000 euro jämfört med nuva-
rande kostnader. Det är möjligt att be om ett 
registerutdrag enbart av studerande som har 
inlett sina studier efter 31 juli 2011. Detta in-
nebär i praktiken att de första anhållandena 
om straffregisterutdrag äger rum först år 
2012 och att mängden registerutdrag som 
tillhandahålls stabiliseras först om flera år. 
Prissättningen på de straffregisterutdrag som 
Rättsregistercentralen utfärdar ska enligt pla-
nerna behandlas vid justitieministeriet i ett 
sammanhang där man på ett mera allmänt 
plan avser att granska Rättsregistercentralens 
grunder för prissättningen. I detta samman-
hang kommer man att granska ändamålsen-
ligheten av att de kostnader som denna re-
form föranleder ska täckas med avgifter. Om 
det visar sig att det inte är ändamålsenligt att 
med avgifter täcka Rättsregistercentralens 
ökade kostnader kommer tilläggskostnaderna 
i sammanhanget att beaktas i samband med 
beviljandet av tilläggsanslag till justitiemini-
steriet. 

Narkotikatest föranleder kostnader. Priset 
per enhet för rusmedelstest beror på hur hel-
täckande testet är och huruvida testpriset en-
bart innefattar sållning eller också en närma-
re undersökning på grund av ett positivt såll-
ningsresultat. Ett narkotikatest omfattar van-
ligtvis amfetamin jämte derivat, benzodiaze-
piner, opiater, t.ex. morfin och heroin, can-
nabis och haschisch samt kokain. Priset för 
ett laboratorietest med detta innehåll är cirka 
20—35 euro. Eventuella provtagningskost-
nader utöver detta belöper sig till cirka 20 
euro. Det är utbildningsanordnarna och hög-
skolorna som ska betala kostnaderna för nar-
kotikatest. 

Kostnader åsamkas utbildningsanordnarna 
och högskolorna också när de ålägger stude-
rande kontroller och undersökningar som 
gäller hälsotillståndet.  Kostnaderna är bero-
ende av kontrollernas och undersökningarnas 
omfattning.  

Den övergripande strävan med de föreslag-
na lagändringarna är att minska antalet ska-
dor som inträffar under utbildningen och ef-
ter den. Även en liten minskning av antalet 
skador som beror på olämplighet för ett om-
råde skulle medföra kännbara inbesparingar 
för samhället. Det är i praktiken mycket svårt 
att uppskatta förändringen i de kostnader som 

skadorna förorsakar och att verifiera orsaks-
sambandet. Också en minskning av missbru-
ket under studietiden skulle innebära kost-
nadsbesparingar. 

 
4.2 Konsekvenser för myndigheterna 

Propositionen inverkar i någon mån på 
uppgifterna och samarbetet för personalen 
dels bland utbildningsanordnarna och hög-
skolorna, dels inom studenthälsovården. Ge-
nomförandet av narkotikatest och hälsoun-
dersökningar inverkar på hälsovårdspersona-
lens arbetsmängd beroende på antalet test, 
kontroller och undersökningar som utbild-
ningsanordnaren eller högskolan ålägger 
samt behovet av förebyggande arbete.  

Bedömningen i anslutning till antagningen 
av studerande och indragningen av studierät-
ten medför en något ökad arbetsinsats för ut-
bildningsanordnarna och högskolorna, sär-
skilt inom det administrativa beslutsfattandet. 
Även studiehandledningsuppgifternas bety-
delse ökar inom både den grundläggande ut-
bildningen och gymnasieutbildningen samt 
yrkesutbildningen och vid högskolorna. Må-
let är att lösa problematiska situationer snab-
bare än nu, något som sparar arbete och 
kostnader på längre sikt. 

Propositionen förbättrar utbildningsanord-
narnas och högskolornas inbördes utbyte av 
information samt utbytet av information mel-
lan dem och hälso- och sjukvårdspersonalen i 
problemsituationer. Också Tillstånds- och 
tillsynsverket för social- och hälsovården får 
bättre information för att sköta den tillsyn 
över kund- och patientsäkerheten som hör till 
dess ansvarsområde.   

En ny uppgift som föreskrivs för Rättsre-
gistercentralen är skyldighet att lämna ut ett 
utdrag ur straffregistret till studerande i vissa 
situationer.  

 
4.3 Samhälleliga konsekvenser 

Konsekvenser för tillgodoseendet av de 
grundläggande fri- och rättigheterna och 
rättsskyddet 

Propositionen påverkar de studerandes 
ställning. Rätten till bildning är en grundläg-
gande rättigheter som tryggas i 16 § i grund-
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lagen. Det allmänna ska säkerställa lika möj-
ligheter för var och en att oavsett medellös-
het enligt sin förmåga och sina särskilda be-
hov få även annan än grundläggande utbild-
ning samt utveckla sig själv. Utgående från 
propositionen ska man kunna ingripa i de 
kulturella rättigheterna av grundad anledning 
så att en studerandes studierätt indras som 
sista utväg. I dessa situationer är det fråga 
om att trygga andras grundläggande rättighe-
ter. 

Propositionen kommer att ha konsekvenser 
för skyddet av studerandes privatliv och in-
tegritet i första hand när det gäller narkotika-
testningen. Förfarandena för narkotikatest 
ska dock vara noga reglerade och genomfö-
randet av test ska förutsätta att de föreskrivna 
villkoren uppfylls. Ett mål med bestämmel-
serna om narkotikatest är en drogfri studie-
miljö. Genom propositionen försöker man 
bidra till att minska och bekämpa använd-
ningen av rusmedel i läroanstalterna.  

Propositionen har konsekvenser för skyd-
det för privatlivet också med avseende på 
hanteringen av känsliga personuppgifter som 
fås i samband med narkotikatest och hälso-
undersökningar. Skyddet för personuppgifter 
tillgodoses i propositionen genom att det fö-
reskrivs om behandlingen och förvaringen av 
känsliga uppgifter. 

I propositionen säkerställs studerandes 
rättsskydd i studierelaterade problemsituatio-
ner. När regleringen klarläggs och utvecklas 
främjas en jämlik behandling av de studeran-
de. Bestämmelserna om förfarande och änd-
ringssökande säkerställer korrekt behandling. 

 
Konsekvenser för jämlikheten och icke 
diskrimineringen 

Grundlagens diskrimineringsförbud kunde 
påverka bedömningen av indragning av stu-
dierätten på grund av hälsomässiga orsaker. 
Enligt propositionen kan en omständighet i 
anslutning till den studerandes hälsotillstånd 
eller funktionsförmåga ligga till grund för in-
dragning av studierätten, om studierna förut-
sätter arbete bland minderåriga eller är för-
bundna med krav som hänför sig till patient- 
eller kundsäkerheten eller säkerheten i trafi-
ken. I beslutsfattandet är det då fråga om att 
säkerställa att områdets säkerhetskrav upp-

fylls och att man som studerande inte kan an-
ta en person som i fråga om sitt hälsotillstånd 
och sin funktionsförmåga inte är lämplig att 
utföra vissa praktiska uppgifter och praktik i 
anslutning till studierna. Utbildningsanordna-
ren och högskolan ska stödja den studerande 
så att han eller hon söker sig till någon annan 
utbildning, t.ex. till ett annat område eller en 
specialläroanstalt.  

 
Konsekvenser för brottsbekämpningen och 
säkerheten 

Propositionen förbättrar bl.a. patient-, 
kund-, trafik-, arbets- och studiesäkerheten. 
Möjligheten att i extrema situationer dra in 
studierätten för studerande som är olämpliga 
för ett område och möjligheterna till narkoti-
katest förbättrar i båda fallen tryggheten och 
minskar också benägenheten för brott. Pro-
positionen förbättrar särskilt läroanstalternas 
möjligheter att garantera de studerande en 
trygg studiemiljö. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar samt 
andra specialgrupper 

Förslagen om narkotikatest och indragning 
av studierätten berör såväl unga som vuxna 
studerande på samma sätt. Inom yrkesutbild-
ningen är en del av de studerande under 18 
år. Om intyg över narkotikatest krävs av en 
minderårig studerande ska vårdnadshavaren 
meddelas. 

Propositionen främjar skyddet för barn och 
andra som befinner sig i en svag ställning. 
Enligt propositione blir det möjligt att dra in 
studierätten för sådana som arbetar med min-
deråriga, patienter och socialvårdens kunder 
och som är olämpliga för området redan un-
der studierna. På så sätt bidrar man till att 
förhindra missbruk under studierelaterad 
praktik eller arbete under studierna. 

 
Konsekvenser för könen 

Propositionen har inga direkta konsekven-
ser för könen och den behandlar inte perso-
ner av olika kön på olika sätt. Propositionens 
konsekvenser fokuseras till social- och häl-
soområdet, det humanistiska och pedagogis-
ka området samt trafiken. Av dessa är social- 
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och hälsoområdet samt det humanistiska och 
pedagogiska området typiska kvinnodomine-
rade områden medan å sin sida trafiken är 
mansdominerad. 

 
5  Beredningen av proposit ionen 

5.1 Beredningsskeden och berednings-
material 

Undervisningsministeriet tillsatte i mars 
2008 en arbetsgrupp som skulle bereda nöd-
vändiga lagändringar för att foga bestämmel-
ser om förlust av studierätten till lagstiftning-
en om universitet, yrkeshögskolor, yrkesut-
bildning och yrkesinriktad vuxenutbildning, 
särskilt när det gäller olämplighet för områ-
det i utbildningen inom social- och hälsoom-
rådet. Arbetsgruppen gavs också i uppdrag 
att bereda nödvändiga lagändringar i syfte att 
se över bestämmelserna om disciplin så att 
det med deras hjälp vore möjligt att reagera 
på missbruk under utbildningstiden med 
hjälp av permanenta lösningar som gäller alla 
utbildningsområden. Dessutom hade arbets-
gruppen i uppgift att utreda möjligheterna att 
ta i bruk nödvändiga narkotikatest och bereda 
nödvändiga lagändringar i detta avseende.  

Medlemmar i arbetsgruppen har varit före-
trädare för social- och hälsovårdsministeriet, 
justitieministeriet, undervisningsministeriet, 
Utbildningsstyrelsen och Rättsskyddscentra-
len för hälsovården (numera Tillstånds- och 
tillsynsverket för social- och hälsovården), en 
gemensam företrädare för Finlands universi-
tetsrektorers råd (numera Föreningen Fin-
lands universitet) och Rådet för yrkeshögsko-
lornas rektorer ARENE, en företrädare för 
Koulutuksen järjestäjien yhdistys, en gemen-
sam företrädare för Finlands studentkårers 
förbund FSF rf och Förbundet för studeran-
dekårer vid yrkeshögskolorna i Finland rf 
(SAMOK) samt en gemensam företrädare för 
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto 
SAKKI ry och Suomen Opiskelija-Allianssi 
OSKU ry.  

Hösten 2008 ordnade arbetsgruppen ett 
samråd till vilket inbjöds ett stort antal in-
tressentgrupper, bl.a. företrädare för utbild-
ningsanordnare och högskolor, företrädare 
för olika branscher och arbetslivet, studeran-
de- och personalorganisationer samt frivillig-

organisationer. Arbetsgruppen fick skriftliga 
kommentarer från de aktörer som deltog i 
samrådet. Dessutom har arbetsgruppen hört 
många sakkunniga på arbetsgruppens möten. 

Arbetsgruppen beredde ett utkast till reger-
ingsproposition som sändes för utlåtande till 
ett stort antal remissinstanser hösten 2009 
och som behandlades i kulturpolitiska minis-
terarbetsgruppen i oktober 2009. 

 
5.2 Remissyttrandena och hur de har 

beaktats 

Det kom 131 utlåtanden om den regerings-
proposition som sändes för utlåtande hösten 
2009. Utlåtande gavs av bl.a. olika ministeri-
er, länsstyrelserna, högskolorna, anordnare 
av yrkesutbildning, studerandeorganisationer, 
sjukvårdsdistrikten, utbildningskommissio-
nerna, arbetsmarknadsorganisationerna och 
många frivilligorganisationer. 

Nästan alla instanser ansåg att de frågor 
och problem som lyfts fram är viktiga och 
aktuella. Förslagen till bestämmelser i utkas-
tet till regeringens proposition delade dock 
åsikterna. De föreslagna bestämmelserna fick 
understöd men det kom också rikligt med 
ändringsförslag. De flesta instanserna ansåg 
att bestämmelserna gav alltför stort rum för 
tolkning. En del av remissinstanserna ansåg 
att de föreslagna ändringarna var alltför 
stränga, medan en del understödde en skärp-
ning av bestämmelserna. I flera utlåtanden 
betonades vikten av att studerande och ar-
betstagare behandlas lika. 

De som anordnar yrkesutbildning förhöll 
sig positivast till förslaget och ansåg i regel 
att de föreslagna ändringarna är synnerligen 
nödvändiga. Studerandeorganisationerna för-
höll sig mest kritiskt till arbetsgruppens för-
slag och kom med ett stort antal ändringsför-
slag. Också handikapporganisationerna och 
en del av sjukvårdsdistrikten framförde kritik 
mot propositionen. Universitetens och ar-
betsmarknadsorganisationernas ståndpunkter 
varierade rätt mycket. Yrkeshögskolornas in-
ställning varierade också i någon mån. 

I många utlåtanden konstaterades att 
olämplighetsproblem i utbildningen utgör 
synnerligen sällsynta, enstaka fall. Å andra 
sidan konstaterades också att metoderna för 
att ingripa i svåra olämplighetsproblem för 
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närvarande är bristfälliga. Tidig upptäckt och 
ingripande i problemen sågs som den främsta 
metoden, men i extrema fall behövs enligt 
flera remissinstanser möjlighet att dra in stu-
dierätten. 

Begränsningen av tillämpningsområdet de-
lade åsikterna. I utlåtandena föreslogs att 
olämpligheten skulle utvidgas till att gälla 
vissa utbildningsområden i större utsträck-
ning eller alla områden, men samtidigt före-
slogs att områdena skulle avgränsas och de-
finieras noggrannare. Efter remissbehand-
lingen preciserades tillämpningsområdet för 
bestämmelsen om indragning av studierätten 
och i regeringens proposition intogs utkast 
till förordningar av statsrådet, där avsikten är 
att föreskriva om tillämpningsområdet i de-
talj enligt examina eller examensbenämning-
ar. 

I den regeringsproposition som var på re-
miss hösten 2009 föreslogs som en grund för 
indragning av studierätten att den studerande 
i sina studier trots handledning och stödåt-
gärder inte uppfyller de särskilda krav på yr-
kesskicklighet som ställts för examen eller 
utbildningsprogrammet. Uppfyllandet av sär-
skilda krav på yrkesskicklighet som ett krite-
rium på lämplighet kritiserades emellertid i 
utlåtandena. Definitionen av termen och vad 
särskilda krav på yrkesskickligheten betyder 
inom olika områden upplevdes som problem. 
Detta förslag till bestämmelse slopades efter 
remissbehandlingen. 

Arbetsgruppens förslag att en grund för in-
dragning av studierätten skulle vara olämp-
lighet för området till följd av brott föranled-
de också många kommentarer. Flera remiss-
instanser ansåg att bestämmelsen gav alltför 
stort rum för tolkning och föreslog att brotten 
skulle definieras noggrannare. Dessutom ak-
tualiserades frågan om var man får informa-
tion om straff som dömts ut för brott. Efter 
remissbehandlingen preciserades bestämmel-
sen om indragning av studierätten så att i be-
stämmelsen uppräknas de brott i fråga om 
vilka studierätten kan indras med stöd av det 
utdömda straffet. Dessutom begränsades 
olämplighet för ett visst område på grund av 
brott till att omfatta sådana utbildningsområ-
den där studierna i väsentlig grad förutsätter 
arbete bland minderåriga. Till regeringens 
proposition fogades också ett förslag till en 

sådan ändring av straffregisterlagen att en 
studerande i dessa situationer har möjlighet 
att få ett straffregisterutdrag som gäller den 
studerande själv. 

Också förhållandet mellan indragnings-
grunderna och antagningsgrunderna togs 
upp. Justitieministeriet föreslog i sitt utlåtan-
de att bestämmelserna skulle byggas upp så 
att studierätten kan dras in om det under stu-
dierna framkommer någon omständighet som 
skulle ha utgjort hinder för antagning som 
studerande. På grund av justitieministeriets 
utlåtande fogades till yrkeshögskolelagen och 
universitetslagen en bestämmelse om hinder 
för antagning som studerande på grund av 
omständigheter i anslutning till hälsotillstån-
det, varvid hindren för antagning som stude-
rande och grunderna för indragning av stu-
dierätten kopplades samman på ett klarare 
sätt.  

Att beslutet om indragning av studierätten 
skulle fattas av ett kollektivt organ som till-
satts av högskolan eller anordnaren av yrkes-
utbildning understöddes i utlåtandena, men 
många remissinstanser föreslog också att be-
sluten skulle fattas av en riksomfattande 
nämnd enligt svensk modell. 

En del av remissinstanserna ansåg att den 
föreslagna tidsfristen på två år för ansökan 
om återställande av studierätten var för lång 
medan en del å sin sida krävde längre tid. Ut-
låtandena föranledde också frågan om det 
borde ställas upp en bakre gräns för ansökan 
om återställande av studierätten. På grund av 
remissbehandlingen ändrades bestämmelsen 
om återställande av studierätten så att ansö-
kan om återställande kan göras tidigast ett år 
efter beslutet om indragning av studierätten. 

I den regeringsproposition som var på re-
miss hösten 2009 föreslogs möjlighet till 
permanent avstängning som en extrem disci-
plinär åtgärd. Också denna bestämmelse fick 
ett motstridigt mottagande. En del ansåg att 
arbetsgruppens förslag var värt att understöd-
ja och en nödvändig åtgärd i extrema fall, en 
del ansåg att det var en alltför tung och onö-
dig åtgärd. Förslaget om permanent avstäng-
ning fick också kritik för att det inte var till-
räckligt noga avgränsat. Många upplevde att 
det i praktiken är svårt att bestämma vilka 
slags gärningar som kunde leda till perma-
nent avstängning. Också problemet med 
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dubbelt straff kom fram, eftersom den stude-
rande skulle straffas för samma gärning av 
både domstolen och läroanstalten. På grund 
av utlåtandena slopades i regeringens propo-
sition förslaget om möjlighet att permanent 
avstänga en studerande. 

I vissa utlåtanden föreslogs också andra re-
former av de disciplinära åtgärderna. Efter 
remissbehandlingen fogades till förslagen 
gällande universitetslagen och yrkeshögsko-
lelagen bestämmelser om en studerande som 
stör undervisningen att han eller hon kan för-
vägras rätt att delta i undervisningen för 
högst den återstående arbetsdagen. Detta 
motsvarar de gällande bestämmelserna i la-
gen om yrkesutbildning. I alla lagar om ut-
bildning föreslogs dessutom en preciserad 
bestämmelse om avhållande från studierna 
under den tid som en brottsutredning pågår. 

Införandet av drogtest fick rikligt med re-
spons under remissbehandlingen. Många re-
missinstanser ville begränsa drogtestningen  
enbart till att omfatta arbetspraktik medan en 
del ville utvidga testningen till att omfatta 
även teoretiska studier. Majoriteten ansåg det 
viktigt att den instans som bestämmer om 
testning definieras klart. Vid bedömningen 
av resultaten av drogtest framhävdes den roll 
som den yrkesutbildade personalen inom häl-
so- och sjukvården har. En del ansåg att ett 
skriftligt drogprogram är en nödvändig åt-
gärd. Eftersom remissbehandlingen föreslogs 
att bestämmelserna om drogtest preciseras 
vad gäller förutsättningarna för drogtest. Till 
lagen om yrkesutbildning fogades dessutom 
en förpliktelse att underrätta vårdnadshava-
ren om drogtest. 

I utlåtandena upplevdes det som viktigt att 
utveckla utbytet av information på alla ut-
bildningsstadier. Många upplevde att de nu-
varande möjligheterna att utbyta information 
är svaga. Enhetliga bestämmelserna för ut-
bildningsstadierna och utbildningsformerna 
ansågs nödvändiga. I utlåtandena påpekades 
emellertid också att förtroendet mellan hälso- 
och sjukvården och den studerande kan även-
tyras, om integritetsskyddet krymper. I flera 
utlåtanden föreslogs att samarbetet och utby-
tet av information skulle utvecklas mellan lä-
roanstalterna och Tillstånds- och tillsynsver-
ket för social- och hälsovården Valvira. Efter 
remissbehandlingen fogades till lagförslagen 

utbyte av sådan information som äger rum 
dels mellan utbildningsanordnaren och den 
plats där inlärningen i arbetet sker, dels mel-
lan myndigheterna och som är nödvändig för 
att studierna ska kunna ordnas på behörigt 
sätt. Paragrafen om behandling av känsliga 
uppgifter har preciserats och man förutsatte i 
remissyttrandena att de uppgifter som kräver 
behandling av känsliga uppgifter definieras.  

Efter remissbehandlingen kontaktade ar-
betsgruppen i januari 2010 experter inom 
statsförfattningsrätt och förvaltningsrätt om 
de ändrade lagförslagen. Experterna fäste 
uppmärksamhet vid ett flertal detaljer i lag-
förslagen, men ingen av experterna ifrågasat-
te de principiella utgångspunkterna för pro-
positionen. På grund av expertsamrådet pre-
ciserades regeringens proposition ytterligare 
vad gäller bestämmelserna om hinder för an-
tagning som studerande, indragning av stu-
dierätten, drogtest, rätt att få uppgifter samt 
ändringssökande. 

Eftersom det företogs flera betydande änd-
ringar i utkastet till regeringsproposition efter 
remissbehandlingen hösten 2009 och expert-
samrådet, sändes det reviderade utkastet till 
proposition på nytt för utlåtande våren 2010. 

I flera utlåtanden konstaterades att det 
andra remissförslaget var betydligt noggran-
nare avgränsat och klarare än det första. Ut-
bildningsanordnarna och yrkeshögskolorna 
samt största delen av universiteten ansåg att 
förslagen var nödvändiga. Studentorganisa-
tionerna antingen motsatte sig förslagen eller 
krävde avsevärda ändringar i dem. Flera re-
missinstanser betonade oavsett sin positiva 
eller negativa ståndpunkt att de föreslagna 
metoderna ska komma i sista hand och beto-
nade vikten av elevvårdens och hälsovårdens 
förebyggande verksamhet och studiehand-
ledningen. 

Bestämmelserna om hinder för antagningen 
som studerande och indragning av studierät-
ten samt disciplin bearbetades och precisera-
des efter den andra remissbehandlingen sär-
skilt utgående från justitieministeriets yttran-
de. Till lagförslagen fogades också skyldig-
het för utbildningsanordnarna och högsko-
lorna att informera om de förutsättningar som 
är förknippade med studierna. Bestämmelsen 
om information om indragning av studierät-
ten preciserades i fråga om det skriftliga utlå-
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tandet av en yrkesutbildad person inom häl-
so- och sjukvården. Paragrafen om indrag-
ning av studierätten ändrades så att man ska 
kunna ansöka om återställande genast när or-
sakerna till indragningen har undanröjts och 
att studierätten ska återställas om orsakerna 
till indragningen inte längre föreligger. Utgå-
ende från justitieministeriets yttrande begrän-
sades återställande av studierätten till föränd-
ringar i hälsotillståndet och funktionsförmå-
gan. Bestämmelsen om drogtest ändrades ef-
ter remissbehandlingen så att den gäller en-
dast narkotikatest. Bestämmelserna om test-
ning ändrades samtidigt så att de i så stor ut-

sträckning som möjligt motsvarar bestäm-
melserna i lagen om integritetsskydd i arbets-
livet. Remissbehandlingen våren 2010 resul-
terade i sammanlagt 70 yttranden och an-
märkningarna i dem har i mån av möjlighet 
beaktats när regeringens proposition har fin-
slipats. 

Dessutom kompletterades lagförslagen som 
gäller utbildning i slutfasen med ett flertal 
ändringar med anledning av att undervis-
ningsministeriets namn i början av maj änd-
rades till undervisnings- och kulturministeri-
et. 
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DETALJMOTIVERING 

1  Lagförslag 

1.1 Lagen om yrkesutbildning 

8 §. Utbildningsanordnare. Det föreslås att 
ministeriets namn ändras i 1 mom. 

9 §. Tillstånd att ordna utbildning. Det fö-
reslås att ministeriets namn ändras i 2 mom. 

12 §. Undervisningens omfattning och in-
nehåll. Det föreslås att ministeriets namn 
ändras i 1 mom. 

13 §. Beslut om utbildningens mål och 
grunderna för läroplanen. Inom vissa utbild-
ningsområden är det nödvändigt att ställa 
särskilda krav på de studerande på grund av 
branschens egen lagstiftning eller på grund 
av övriga särdrag hos branschen. Dataom-
budsmannen och Riksdagens justitieom-
budsman har den 17 februari 2005 och den 
24 maj 2005 uppmärksammat undervis-
ningsministeriet på de uppgifter om hälsotill-
ståndet som efterfrågas i samband med an-
tagningen av studerande. I deras ställningsta-
ganden konstateras att det inte framgår när-
mare av utbildningslagstiftningen vilken 
slags hälsa som förutsätts av dem som antas 
som studerande inom olika utbildningsområ-
den. Det kan hända att utbildningsanordnarna 
ställer ganska detaljerade frågor om de sö-
kandes och ibland också om deras familje-
medlemmars hälsotillstånd. För den som sö-
ker till en utbildning är det svårt att själv be-
döma vilka sjukdomar som han eller hon har 
eller har haft tidigare och som kan utgöra 
hinder för att söka till en viss utbildning. De 
blanketter för person- och hälsouppgifter 
som klarlägger dessa uppgifter handleder inte 
sökanden att lämna de uppgifter om hälsotill-
ståndet som förutsätts för bedömningen av 
antagningen som studerande. Sådana frågor 
leder däremot till att det samlas in onödiga, 
känsliga personuppgifter. Dataombudsman-
nen och Riksdagens justitieombudsman an-
såg att problemet är betydande med tanke på 
de sökandes rättsskydd och förutsatte att an-
visningarna om insamling av de sökandes 
personuppgifter preciseras. 

För närvarande finns information om hur 
hälsomässiga faktorer inverkar på utbild-

ningen i den utbildningsguide som Utbild-
ningsstyrelsen ger ut samt i anvisningarna 
om gemensam ansökan. I bilagorna till de 
nya examensgrunder som Utbildningsstyrel-
sen godkänt har man beaktat de examensspe-
cifika kraven på hälsotillstånd, men förslagen 
utgör endast rekommendationer eftersom Ut-
bildningsstyrelsen inte har befogenheter att 
utfärda föreskrifter i detta avseende. Det fö-
reslås att 2 mom. kompletteras så att Utbild-
ningsstyrelsen i samband med examensgrun-
derna vid behov beslutar om de krav på häl-
sotillståndet som hänför sig till examina. 

20 §. Specialundervisning. Det föreslås att 
ministeriets namn ändras i 2 mom. 

23 §. Försök. Det föreslås att ministeriets 
namn ändras i 1 mom. 

24 §. Utvärdering av utbildningen. Det fö-
reslås att ministeriets namn ändras i 3 mom. 

27 §. Grunderna för antagning som stude-
rande. Enligt propositionen upphävs 2 mom. 
i bestämmelsen till följd av att 27 a och 
27 b § i det nya förslaget omfattar bestäm-
melser om hinder i samband med antagning-
en av studerande och tillgången på informa-
tion i samband med antagningen av stude-
rande. 

Det föreslås att ministeriets namn ändras i 
5 mom. 

27 a §. Hinder för antagning som stude-
rande. Det föreslås att till lagen fogas en be-
stämmelse om hinder för antagning som stu-
derande. Som studerande ska inte kunna an-
tas en person vars hälsotillstånd eller funk-
tionsförmåga gör att han eller hon inte är 
lämplig för praktiska uppgifter i anslutning 
till studierna och inte för inlärning i arbetet. 
Exempelvis allvarligt narkotika- eller annat 
rusmedelsberoende kan avsevärt påverka 
personens hälsotillstånd eller funktionsför-
måga.  

Hinder för antagning som studerande kan 
vara en sådan omständighet i anslutning till 
hälsotillståndet som gör att den studerande 
inte skulle klara av de praktiska uppgifterna 
under studierelaterad inlärning i arbete. Med 
tanke på de studerandes rättsskydd är det mo-
tiverat att de inte antas till en utbildning där 
de ändå inte kan utföra uppgifterna på grund 
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av sitt hälsotillstånd. Särskilt studierna inom 
utbildning på social-, hälso- och idrottsområ-
det, teknik och kommunikation samt på det 
humanistiska och det pedagogiska området är 
förenade med krav som gäller minderårigas 
säkerhet, patient- och kundsäkerheten samt 
säkerheten i trafiken.  

Omständigheter i anslutning till hälsotill-
stånd eller funktionsförmåga ska inte auto-
matiskt utgöra hinder för antagning som stu-
derande. I 1 mom. föreslås skyldighet för ut-
bildningsanordnaren att först utreda om det 
hinder för studierna som beror på hälsotill-
stånd eller funktionsförmåga kan undanröjas 
med skäliga åtgärder. Också lagen om lika-
behandling förutsätter att den som ordnar ut-
bildning vid behov vidtar skäliga åtgärder för 
att en person med funktionshinder ska få till-
träde till utbildning. Förutom lagen om lika-
behandling förutsätter FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktionsned-
sättning, som Finland har undertecknat den 
30 mars 2007 och som Finland har meddelat 
att man kommer att ratificera, att skälig an-
passning erbjuds så att personer med funk-
tionsnedsättning på samma villkor som andra 
får tillgång till utbildning. Det praktiska pro-
blem som sjukdom, funktionshinder och 
andra omständigheter i anslutning till hälso-
tillstånd medför för studierna ska således all-
tid i första hand lösas med hjälp av olika un-
dervisningsarrangemang och elevvårdstjäns-
ter samt specialundervisning.  Bestämmelser 
om hälsovården för studerande finns i folk-
hälsolagen (66/1972) och bestämmelser om 
de tjänster som behövs för att övervinna so-
ciala och psykiska svårigheter hos studerande 
finns i barnskyddslagen (417/2007).  

Begreppet skäliga åtgärder i 1 mom. base-
rar sig åter på rådets direktiv 2000/78/EG om 
inrättande av en allmän ram för likabehand-
ling (nedan ramdirektivet om likabehand-
ling), artikel 2 i konventionen om rättigheter 
för personer med funktionsnedsättning samt 
5 § i lagen om likabehandling. 

Ramdirektivet om likabehandling förpliktar 
inte till att ordna utbildning för en person 
som saknar kompetens eller förmåga att delta 
i utbildningen, men detta begränsar inte 
skyldigheten att vidta rimliga anpassningsåt-
gärder för personer med funktionshinder. En-
ligt artikel 2 i konventionen om rättigheter 

för personer med funktionsnedsättning anses 
underlåtenhet att göra skälig anpassning som 
en form av diskriminering. 

Enligt artikel 5 i ramdirektivet om likabe-
handling ska rimliga anpassningsåtgärder 
vidtas för att garantera principen om likabe-
handling för personer med funktionshinder. 
Detta innebär att den som ordnar utbildning 
ska vidta de åtgärder som behövs i det kon-
kreta fallet för att göra det möjligt för en per-
son med funktionshinder att genomgå utbild-
ning, såvida sådana åtgärder inte medför en 
oproportionerlig börda. 

För att säkerställa att principen om likabe-
handling följs ska den som ordnar utbildning 
redan nu med stöd av lagen om likabehand-
ling vid behov vidta sådana åtgärder för att 
en person med funktionshinder ska få tillträ-
de till utbildning som inte kan betraktas som 
oskäliga för utbildningsanordnaren. 

Detta förutsätter att hinder i anslutning till 
funktionsnedsättningen identifieras och un-
danröjs i fråga om de personer med funk-
tionshinder som med skäliga arrangemang 
kan klara av utbildningen. Behöriga arran-
gemang anses innefatta bl.a. hjälpmedel och 
ordnande av utbildningshandledning med be-
aktande av de individuella behoven för per-
sonen med funktionshinder. De åtgärder som 
respektive behov kräver måste bedömas i 
varje enskild situation med beaktande av skä-
lighetssynpunkter. Utgångspunkten ska vara 
att arrangemangen gör det möjligt för perso-
nen med funktionshinder att utbilda sig. 

Den föreslagna bestämmelsen försätter på 
samma sätt som bestämmelserna i lagen om 
likabehandling inte att oskäliga arrangemang 
vidtas. Vid bedömningen av vad som är skä-
liga arrangemang beaktas i synnerhet kostna-
derna för åtgärderna, den ekonomiska ställ-
ningen för den som ordnar utbildningen samt 
möjligheterna att få stöd av offentliga medel 
eller annat stöd för åtgärderna. 

Enligt 37 a § i lagen om yrkesutbildning 
ska utbildningsanordnare samarbeta med de 
myndigheter och andra instanser som ger och 
ordnar elevvårdtjänster och informera de stu-
derande om förmånerna och tjänsterna.  Be-
stämmelser om specialundervisning finns i 
20 § i lagen om yrkesutbildning. Studerande 
som till följd av handikapp, sjukdom, förse-
nad utveckling, störningar i känslolivet eller 
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annan orsak är i behov av särskilda undervis-
nings- eller elevvårdstjänster får specialun-
dervisning.  

Om någon inte antas som studerande på 
grund av sjukdom, funktionshinder eller nå-
gon annan omständighet i anslutning till häl-
sotillståndet i en situation där nämnda 
omständighet inte objektivt sätt kan betraktas 
som ett hinder för studierna är det fråga om 
sådan diskriminering som förbjuds i lagen 
om likabehandling. Med stöd av 9 § i lagen 
om likabehandling är den som tillhandahåller 
utbildning skyldig att betala gottgörelse till 
den som blivit föremål för diskriminering på 
en sådan grund. 

Enligt 2 mom. ska ett tidigare beslut om 
indragning av studierätten kunna utgöra hin-
der för antagning som studerande i fråga om 
vissa utbildningar inom social- och hälsoom-
rådet, teknik och trafik samt inom det huma-
nistiska och det pedagogiska området, om 
utbildningsanordnaren anser att säkerhets-
synpunkter förutsätter det. Ett tidigare beslut 
om indragning av studierätten ska inte inne-
bära ett automatiskt hinder för att söka till 
utbildning inom ovan nämnda områden, utan 
utbildningsanordnaren ska alltid pröva situa-
tionen i varje enskilt fall. Exempelvis ett be-
slut om indragning av studierätten på grund 
av brott ska inte utgöra ett hinder för att söka 
till andra studier än sådana som i väsentlig 
utsträckning förutsätter arbete med minder-
åriga. Vid prövning som gäller hinder för an-
tagning som studerande ska man alltid beakta 
både det område dit personen i fråga söker 
och de grunder på vilka det tidigare beslutet 
om indragning av studierätten har fattats. Vid 
helhetsbedömningen ska man dessutom be-
akta synpunkter i anslutning till skydd för 
andra personers hälsa och säkerhet. Den 
prövning av enskilda fall som bestämmelsen 
möjliggör förutsätts också i situationer där 
uppgifter om brott som begåtts av en stude-
rande som tilldelats ett beslut om indragning 
av studierätten på grund av att brotten se-
dermera har strukits ur straffregistret. I 
27 b § föreskrivs om skyldighet för inträdes-
sökande att på begäran informera utbild-
ningsanordnaren om tidigare beslut om in-
dragning av studierätten. 

Enligt 3 mom. ska utbildningsanordnaren 
informera om vilka krav på hälsotillståndet 

och andra förutsättningar som hänför sig till 
studierna på området i fråga. Med andra för-
utsättningar avses t.ex. att ett tidigare beslut 
om indragning av studierätten kan utgöra 
hinder för antagning som studerande. Infor-
mationsskyldigheten gäller också praxis i an-
slutning till narkotikatest. De sökande kan 
således själva på förhand bedöma om de med 
avseende på hälsan och funktionsförmågan 
lämpar sig för en viss  utbildning samt vilka 
slags uppgifter om hälsotillståndet som an-
tagningen förutsätter och som de sökande är 
skyldiga att lämna utbildningsanordnaren.  

27 b §. Information om antagning som stu-
derande.  I 1 mom. föreskrivs om skyldighet 
för studerande att till utbildningsanordnaren 
lämna sådana uppgifter om sitt hälsotillstånd 
som behövs för att bedöma om han eller hon 
kan antas som studerande. En bestämmelse 
med motsvarande innehåll ingår i 27 § 
2 mom., som föreslås bli upphävt.  

Enligt 3 § 2 mom. i lagen om antagnings-
registret och studentexamensregistret 
(1058/1998) kan i antagningregistret föras in 
uppgifter om hälsotillstånd som inverkar på 
yrkesvalet samt uppgifter om arbetserfaren-
het och fritidsintressen enligt vad den sökan-
de själv meddelat. Dessa uppgifter begärs 
och införs endast i det fall att de behövs för 
antagningen av studerande. 

Uppgifter om hälsotillstånd och funktions-
förmåga är sådana känsliga uppgifter som 
avses i 11 § 4 punkten i personuppgiftslagen. 
Av denna orsak kan de efterfrågas endast hos 
den sökande själv och bara i det fallet att in-
formationen är av betydelse för ansökan till 
utbildning eller yrkesutövningen. Vid regi-
streringen av känsliga uppgifter är utgångs-
punkten att nödvändigheten av att behandla 
personuppgifterna bedöms enligt stränga kri-
terier. I antagningsregistret får inte införas 
allmänna uppgifter om den studerandes hälsa 
från det senaste året eller uppgifter om hälso-
tillståndet hos anhöriga till den studerande. 

Utbildningsanordnaren ska på förhand in-
formera inträdessökande om vilka krav på 
hälsostillståndet och andra förutsättningar 
som hänför sig till utbildningen. De sökande 
kan då själva bedöma om de med avseende 
på hälsan lämpar sig för utbildningen samt 
vilka slags uppgifter om hälsotillståndet som 
förutsätts för att bedöma om de kan antas 
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som studerande och som de är skyldiga att 
lämna till utbildningsanordnaren. Den sö-
kande har sålunda också möjlighet att utreda 
om något funktionshinder eller någon sjuk-
dom förhindrar deltagande i utbildningen el-
ler om hindren kan undanröjas med stödåt-
gärder. Med tanke på den studerandes rätts-
skydd är det motiverat att han eller hon inte 
antas till utbildning som leder till uppgifter 
där han eller hon inte kan arbeta på grund av 
sitt hälsotillstånd. 

Utbildningsanordnaren ska försäkra sig om 
att de antagnas hälsotillstånd är sådant att de 
också kan klara av sådan inlärning på arbets-
platser som ingår i utbildningen på det sätt 
som förutsätts för att man ska kunna arbeta i 
uppgifter inom branschen och uppfylla kra-
ven på yrkesskicklighet i examen. 

Syftet med bestämmelsen är inte att utbild-
ningsanordnaren av alla sökande ska begära 
läkarintyg eller någon annan utredning om 
hälsotillståndet och funktionsförmågan. Lä-
karintyg ska krävas endast av dem som anta-
gits till utbildning och bara när detta är moti-
verat till följd av lagstiftningen om branschen 
(t.ex. utbildning i sjöfartsbranschen, flygle-
darutbildning) eller annars på grund av bran-
schens särdrag (t.ex. krav som gäller våtarbe-
te i livsmedelsbranschen, allergisjukdomar 
inom utbildning i hårbranschen). Som inne-
håll i läkarintyget räcker läkarens bedömning 
av om sökanden beträffande hälsotillståndet 
är lämplig för branschen eller inte. Intyget 
ska inte innehålla detaljerade uppgifter som 
sökandens hälsotillstånd. Avsikten är att de 
sökande kan ombes att utifrån sin egen be-
dömning meddela om de beträffande hälso-
tillståndet och funktionsförmågan uppfyller 
de krav som ställs i studierna. Om den sö-
kandes meddelande ger anledning därtill ska 
utbildningsanordnaren kunna kräva närmare 
uppgifter om hälsotillståndet för att kunna 
bedöma den sökandes lämplighet. Samma 
gäller utbildningsanordnarens bedömning av 
ovan nämnda skäliga åtgärder. 

Enligt 2 mom. ska inträdessökande på be-
gäran informera utbildningsanordnaren om 
beslut om indragning av studierätten även då 
beslutet har fattats i en yrkeshögskola eller 
ett universitet. Bestämmelsen gäller studier 
som avses i 32 §.  

I förslaget till 3 mom. tryggas utbildnings-
anordnarens möjligheter att få i information i 
situationer där en annan utbildningsanordna-
re, en yrkeshögskola eller ett universitet har 
fattat ett beslut om indragning av studierätten 
som kan påverka bedömningen av antag-
ningen som studerande. Bestämmelsen blir 
tillämplig inom de utbildningsområden som 
berörs av bestämmelsen om indragning av 
studierätten. En utbildningsanordnare kan 
med stöd av bestämmelsen av en annan ut-
bildningsanordnare, en yrkeshögskola eller 
ett universitet få uppgifter om beslut om in-
dragning av studierätten och beslutsgrunder-
na när en inträdessökande i samband med an-
sökan om studieplats på begäran av utbild-
ningsanordnare har informerat denne om ti-
digare indragning av studierätten. 

32 §. Indragning av studierätten. I 32 § i 
lagen om yrkesutbildning föreskrivs om för-
lust av studierätten. Genom förordning av 
statsrådet bestäms på vilka studier paragrafen 
tillämpas. Enligt 16 § i förordningen om yr-
kesutbildning tillämpas bestämmelsen om 
förlust av studierätten på grundexamen i mu-
sik och grundexamen i flygledning.  Det fö-
reslås att bestämmelsen om förlust av studie-
rätten ses över så att studierätten för en stu-
derande kan indras i viss avgränsade situa-
tioner. I stället för en förlust av studierätten 
innehåller förslaget en indragning av studie-
rätten i analogi med yrkeshögskole- och uni-
versitetslagstiftningen. Förutsättningarna för 
indragning ska i huvudsak stämma överens i 
de nämnda lagarna. Genom att föreskriva om 
indragning av studierätten förhindras att en 
sådan studerande fortsätter med studierna 
och avlägger examina som i anslutning till 
studierna eller utövandet av yrket kunde 
medföra allvarlig fara för en annan persons 
hälsa eller säkerhet. Bestämmelsen ska till-
lämpas inom utbildningsområden där studi-
erna är förbundna med krav som hänför sig 
till minderårigas säkerhet eller patient- eller 
kundsäkerheten eller säkerheten i trafiken.  

I 1 och 2 mom. föreskrivs om de situatio-
ner för en studerande som kan leda till att 
studierätten indras. Bestämmelsen om in-
dragning av studierätten kommer enligt da-
gens erfarenheter att tillämpas relativt sällan i 
praktiken. Tillämpningen av 1 mom. 1 punk-
ten förutsätter att den studerande uppsåtligen 
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eller av oaktsamhet genom sin verksamhet 
eller försummelse upprepade gånger eller 
allvarligt har orsakat fara för en annan per-
sons hälsa eller säkerhet. Allvarlig fara kan 
orsakas t.ex. när en studerande upprepade 
gånger och väsentligt försummar säkerhets-
föreskrifterna på en plats för inlärning i arbe-
te.  Allvarlig fara kan också bero på den stu-
derandes bristfälliga eller felaktiga förfaran-
de eller likgiltiga inställning. Det kan vara 
fråga om t.ex. en enstaka uppsåtlig gärning 
eller flera gärningar eller försummelser av 
oaktsamhet. En enstaka skada som den stude-
rande orsakat av vårdslöshet ska ändå inte 
motsvara förutsättningarna för indragning av 
studierätten, om gärningen eller försummel-
sen inte visar på uppenbar olämplighet för 
praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet i 
anslutning till studierna.  

Enligt 1 mom. 2 punkten kan en studeran-
des studierätt dras in om den studerande i frå-
ga om hälsotillstånd och funktionsförmåga 
inte uppfyller villkoren för antagning som 
studerande. Till skillnad från 1 punkten ska 
kriteriet enligt 2 punkten inte förutsätta att en 
annan persons säkerhet redan skulle ha varit 
hotad i praktiken. I bestämmelsen ska det 
vara fråga om situationer där den studerande 
med stöd av bestämmelsen om hinder för an-
tagning som studerande inte skulle ha kunnat 
antas till utbildningen, om man redan i an-
sökningsskedet skulle ha känt till en viss 
omständighet beträffande hälsotillståndet. De 
omständigheter i anslutning till hälsotillstån-
det som kan ligga till grund för indragning av 
studierätten är faktorer som påverkar den fy-
siska eller psykiska funktionsförmågan och 
som hindrar den studerande från att klara av 
praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet. 
En allvarliga psykotisk störning, en allvarlig 
asocial personlighetsstörning eller okontrol-
lerat, allvarligt rusmedels- eller narkotikabe-
roende hos den studerande kan leda till att 
studierätten indras med stöd av denna punkt. 
Med allvarliga störningen avses inte här så-
dana psykiska problem som eventuellt hör till 
unga vuxnas utveckling och som med be-
handling inte utgör något hinder för att bli 
antagen till och delta i utbildningen.  

Specialkrav i anslutning till hälsotillståndet 
finns t.ex. i transportbranschen. Studerande i 
transportbranschen får inte ha syn- eller hör-

selskador som äventyrar säkerheten. Flygtra-
fiken berörs av synnerligen rigorösa säker-
hetskrav. Enligt flygsäkerhetsförvaltningens 
myndighetsföreskrift om flygtrafiktjänstut-
bildning ska utbildningen genast avbrytas om 
det under utbildningen konstateras att den 
studerande är olämplig för utbildningen. 
Myndighetsföreskrifterna baserar sig på de 
allmäneuropeiska JAR-bestämmelserna.  

Sådana omständigheter i anslutning till häl-
sotillståndet eller funktionsförmågan där den 
fara som orsakas kan förebyggas med skäliga 
skyddsåtgärder kan inte leda till indragning 
av studierätten. En omständighet i anslutning 
till en persons hälsotillstånd eller funktions-
förmåga kan inte utgöra hinder för antag-
ningen som studerande och sålunda inte hel-
ler ligga till grund för indragning av studie-
rätten, om hindret kan undanröjas med skäli-
ga åtgärder. Utbildningsanordnaren är skyl-
dig att bedöma om en omständighet i anslut-
ning till en persons hälsotillstånd eller funk-
tionsförmåga är sådan att den olämplighet 
som den medför kan lösas och skötas med 
skäliga anpassningsåtgärder, som förklaras 
närmare i samband med motiveringen till 
27 a § 1 mom. 

Med stöd av 1 mom. 3 punkten ska det vara 
möjligt att dra in studierätten på den grund 
att den studerande vid ansökan om inträde 
har undanhållit sådan information om beslut 
om indragning av studierätten som kunde ha 
utgjort hinder för antagning som studerande. 

Syftet med 2 mom. är att på samma sätt 
som lagen om kontroll av brottslig bakgrund 
hos personer som arbetar med barn skydda 
minderårigas personliga integritet och främja 
deras personliga säkerhet. Utbildningsanord-
naren kan enligt egen prövning förutsätta att 
den studerande lämnar ett straffregisterutdrag 
när studierna i väsentlig utsträckning förut-
sätter arbete med minderåriga. Utbildnings-
anordnaren kan med stöd av bestämmelsen 
dra in studierätten om den studerande har 
dömts till straff för en sedlighetssårande gär-
ning, sexualbrott, dråp, mord, dråp under 
förmildrande omständigheter, grov misshan-
del, grovt rån eller narkotikabrott.  

Att man är dömd för ett brott ska inte bety-
da att studierätten dras in automatiskt, utan 
utbildningsanordnaren ska alltid besluta om 
nödvändiga åtgärder på basis av prövning av 
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det enskilda fallet. Till exempel utbildnings-
området, det begångna brottet och domens 
längd kan påverka prövningen. Enligt 10 § i 
straffregisterlagen utplånas uppgifter om 
villkorligt fängelse och om böter som har 
dömts ut utöver villkorligt fängelse sedan 
fem år förflutit från det att den lagakraftvun-
na domen gavs. Uppgifter om ovillkorligt 
fängelsestraff på högst två år utplånas efter 
det att tio år har förflutit och uppgifter om 
ovillkorliga fängelsestraff på över två och 
högst fem år efter det att tjugo år har förflutit. 

I 32 a § 4 mom. föreskrivs om skyldighet 
för den studerande att till utbildningsanord-
naren lämna ett straffregisterutdrag. I 42 § 
2 mom. föreskrivs om behandling av uppgif-
ter om straffregisterutdrag. Vägran att lämna 
ett straffregisterutdrag kan leda till indrag-
ning av studierätten enligt 35 § 5 mom. 

I bestämmelsen föreslås inte att indrag-
ningen av studierätten i någon situation ska 
vara ovillkorlig, utan saken ska alltid bedö-
mas från fall till fall utgående från nödvändi-
ga expertutlåtanden och expertutredningar. 
Vid bedömningen ska man också beakta 
andra studerandes rätt till en trygg studiemil-
jö enligt 28 § i lagen om yrkesutbildning. 
Rätten till en trygg miljö omfattar både psy-
kisk och fysisk miljö. Bestämmelserna om en 
trygg studiemiljö har kompletterats med be-
stämmelser som trädde i kraft den 1 augusti 
2003 (lag om ändring av lagen om yrkesut-
bildning 479/2003). I samband med att läro-
planen utarbetas ska utbildningsanordnaren 
utarbeta en plan för att skydda de studerande 
mot våld, mobbning och trakasseri samt 
verkställa planen och övervaka att den iakttas 
och förverkligas. Utbildningsanordnaren ska 
också bedöma riskerna i arbetet i enlighet 
med 10 och 11 § i arbetarskyddslagen i fråga 
om arbete som utförs i läroanstalterna och på 
läroanstalternas praktikarbetsplatser. 

Enligt 19 § i lagen om yrkesutbildning sva-
rar arbetsgivaren för studerandens skydd i 
arbetet vid utbildning som ordnas på en ar-
betsplats i samband med praktiska arbets-
uppgifter enligt vad som bestäms och före-
skrivs i fråga om arbetstagare även då stude-
randen inte står i arbetsavtalsförhållande till 
arbetsgivaren. Enligt 5 § i förordningen om 
yrkesutbildning ska utbildningsanordnaren 

underrätta arbetsgivaren om detta ansvar för 
skydd i arbetet. 

Även utbildningsanordnaren svarar för stu-
derandens skydd i arbetet. Utbildningsanord-
naren ska agera så att rätten till en trygg stu-
diemiljö tillgodoses även under perioder av 
inlärning i arbetet. Utbildningsanordnaren 
ska innan ett avtal om inlärning i arbetet 
ingås utreda hur inlärningen i arbetet kan 
ordnas tryggt. Utbildningsanordnaren ansva-
rar för att den studerande har tillräckliga 
grundläggande färdigheter för att arbeta och 
studera tryggt på arbetsplatser. Information 
om den studerandes färdigheter ska också 
förmedlas till arbetsplatsen. 

I 3 mom. föreskrivs att före indragning av 
studierätten ska utbildningsanordnaren i sam-
råd med den studerande utreda den studeran-
des möjligheter att söka sig till någon annan 
utbildning. Den studerande kan med utbild-
ningsanordnarens samtycke antas till sådan 
annan utbildning hos utbildningsanordnaren i 
fråga om vilken den studerande uppfyller an-
tagningsvillkoren.   Undervisningen kan ock-
så vid behov ges i form av specialundervis-
ning när förutsättningarna enligt 20 § i lagen 
om yrkesutbildning föreligger. Med stöd av 
37 a § åläggs utbildningsanordnaren skyldig-
het att vid behov anvisa den studerande att 
söka sig till elevvårdstjänster. Utbildnings-
anordnaren ska under den process som in-
dragning av studierätten innebär sträva efter 
att erbjuda personlig studiehandledning och 
vid behov vägleda den studerande att ta del 
av service som t.ex. arbetskraftsbyrån erbju-
der. 

Enligt 4 mom. föreskrivs genom förordning 
av statsrådet om de studier som indragning 
av studierätten tillämpas på.  

Frågor i anslutning till patient- och kund-
säkerheten framhävs särskilt i grundexamen 
inom social- och hälsoområdet (närvårdare) 
och den utbildning som leder till den. Till 
examen hör utbildningsprogrammet för akut-
vård, utbildningsprogrammet för rehabiliter-
ing, utbildningsprogrammet för vård och 
fostran av barn och unga, utbildningspro-
grammet för mentalhälsoarbete och missbru-
karvård, utbildningsprogrammet för sjukvård 
och omsorg, utbildningsprogrammet för 
mun- och tandvård, utbildningsprogrammet 
för handikappomsorg, utbildningsprogram-
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met för äldreomsorg samt utbildningspro-
grammet för kundbetjäning och informa-
tionshantering. De som avlagt examen arbe-
tar med social- och hälsovårdstjänster hos of-
fentliga och privata arbetsgivare, inom tredje 
sektorn och i framtiden allt mera också som 
självständiga yrkesutövare och företagare. 

Utbildning inom det humanistiska och pe-
dagogiska området ger träning för arbetsupp-
gifter med fokus på ansvar för de minderåri-
ga personer som man handleder och deras in-
tellektuella fostran, säkerhet och samarbete 
även i en mångkulturell omgivning. Indrag-
ning av studierätten kunde gälla utbildning 
som leder till grundexamen i barn- och famil-
jearbete (barnledare) och grundexamen i 
ungdoms- och fritidsinstruktion (ungdoms- 
och fritidsinstruktör) och grundexamen i 
teckenspråkshandledning (teckenspråkshand-
ledare).  Examina leder till yrken där man ar-
betar särskilt med barn och unga. Barnledare 
arbetar med barn i skolåldern och yngre barn 
samt deras föräldrar t.ex. i daghem, olika 
klubbar, på läger och inom morgon- och ef-
termiddagsverksamhet för skolelever. Arbe-
tet inom detta område innefattar övergripan-
de fostran, handledning, vård och omsorg. 
Ungdoms- och fritidsinstruktörer arbetar t.ex. 
som ungdomsledare, klubbledare och speci-
alungdomsarbetare hos kommuner och för-
samlingar. Teckenspråkshandledare handle-
der, fostrar och bistår hörsel- och synskada-
de, personer med talstörningar (t.ex. utveck-
lingshämmade och dysfatiker) samt talskada-
de i olika åldrar som använder teckenspråk. 

Också utbildning i transportbranschen är 
förenad med särskilda riskfaktorer. För att 
garantera den studerandes egen samt utom-
ståendes säkerhet ställs särskilda krav på häl-
sotillståndet. Inom transportbranschen utbil-
dar man sig till bl.a. chaufför, busschaufför 
samt kombinationsfordonsförare. Kraven på 
säkerhet i trafiken accentueras också inom 
skogsmaskinförar- och schaktningsmaskinfö-
rarutbildningen samt flygledningsutbildning-
en. De studerande arbetar i den allmänna tra-
fiken med fordon, maskiner och utrustning 
som kräver särskild precision samt att trafik-
regler och säkerhetsnormer iakttas noggrant. 

Av dem som arbetar i säkerhetsbranschen 
förutsätts särskild pålitlighet och ärlighet. 
Inom säkerhetsbranschen kan man avlägga 

grundexamen för säkerhetsvakt. Säkerhets-
vakter kan arbeta t.ex. som väktare eller ord-
ningsvakt, vaktmästare, med säkerhetssystem 
eller datasäkerhet eller personskydd. Säker-
hetsvaktens arbete fokuserar på förebyggan-
de av risksituationer och brott. 

Bestämmelsen ska inte omfatta yrkesut-
bildning i musik i framtiden.  Bestämmelsen 
om förlust av studierätten har inte tillämpats i 
musikbranschen. Avsaknad av konstnärliga 
anlag ska i fortsättningen leda till att den stu-
derande inte uppfyller examenskraven och 
således inte kan utexamineras. 

Genom förordning av statsrådet föreskrivs 
om nämnda studier så att de berörda examina 
och till vissa delar utbildningsprogrammen 
nämns.  

32 a §. Information om indragning av stu-
dierätten. I paragrafen föreskrivs om infor-
mation om indragning av studierätten och be-
stämmelserna ska således tillämpas inom de 
utbildningsområden som avses i 32 §, där 
studierna är förbundna med krav som hänför 
sig till minderårigas säkerhet, patient- eller 
kundsäkerheten eller säkerheten i trafiken. 

Om utbildningsanordnaren har grundad an-
ledning att misstänka att en studerande har 
ett hinder i anslutning till hälsotillståndet el-
ler funktionsförmågan som kunde utgöra 
grund för indragning av studierätten, kan ut-
bildningsanordnaren i enlighet med 1 mom. 
ålägga den studerande att genomgå nödvän-
diga kontroller och undersökningar.  Utbild-
ningsanordnaren svarar för kostnaderna för 
kontroller och undersökningar som denne 
ålagt. 

Enligt 2 mom. ska utbildningsanordnaren 
utan hinder av sekretessbestämmelserna ha 
rätt att för bedömning av studierätten få ett 
skriftligt läkarutlåtande om den studerandes 
hälsotillstånd. Ett beslut om indragning av 
studierätten förutsätter att nödvändig expert-
utredning erhålls. Om den studerande vägrar 
att genomgå kontroller och undersökningar 
enligt 1 mom. för konstaterade av hälsotill-
ståndet kan den studerande med stöd av 35 § 
5 mom. avhållas från studierna till dessa att 
han eller hon går med på nödvändiga kon-
troller och undersökningar. 

I förslaget till 3 mom. tryggas utbildnings-
anordnarens rätt till information i situationer 
där en annan utbildningsanordnare eller hög-
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skola tidigare har fattat ett beslut om indrag-
ning av studierätten som kan påverka be-
dömningen av studierätten med stöd av 32 § 
1 mom. 3 punkten. Det är då fråga om att den 
studerande i strid med 27 b § 2 mom. i sam-
band med ansökan om inträde har hemlighål-
lit information om ett beslut om indragning 
av studierätten som en annan utbildningsan-
ordnare eller högskola har fattat tidigare. 

I 4 mom. föreskrivs om skyldighet för den 
studerande att visa upp ett straffregisterut-
drag för utbildningsanordnaren så att denne 
kan bedöma om förutsättningarna för indrag-
ning av studierätten enligt 32 § 2 mom. före-
ligger. För att man ska få begära straffregis-
terutdrag förutsätts att den studerandes peri-
od av inlärning i arbetet innehåller arbete 
bland minderåriga. Vägran att lämna ett 
straffregisterutdrag kan leda till att den stude-
rande avhålls från studierna i enlighet med 
35 § 5 mom. 

I förslaget till 5 mom. föreskrivs om skyl-
dighet för utbildningsanordnaren att ge Till-
stånds- och tillsynsverket för social- och häl-
sovården (Valvira) uppgifter om indragning 
av studierätten för studerande inom social- 
och hälsoområdet för skötseln av dess till-
synsuppgifter. Valvira handhar allmänt till-
synen över kund- och patientsäkerheten samt 
ansvarar för handledning och övervakning av 
yrkesutbildade personer inom hälso- och 
sjukvården. Hälso- och sjukvårdsstuderande 
omfattas av bestämmelserna om Valviras till-
syn, om de tillfälligt arbetar som yrkesutbil-
dad person i arbetsavtals- eller tjänsteförhål-
lande. Valvira kan på grundval av uppgifter 
som man fått bistå vid utredningen av saken 
samt vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder.  

Utbildningsanordnaren ska lämna uppgifter 
på eget initiativ både om ett ärende som är 
under behandling och om ett fattat beslut och 
om beslutsgrunderna. Oberoende av om det 
fattas ett negativt eller positivt beslut om in-
dragning av studierätten eller om den stude-
rande antas till en annan examen eller ett an-
nat utbildningsprogram hos utbildningsan-
ordnaren, ska Valvira informeras om slutre-
sultatet av processen för indragning av stu-
dierätten. 

32 b §. Återställande av studierätten. I pa-
ragrafen föreskrivs om möjlighet att återstäl-
la studierätten. Den som har fått sin studierätt 

indragen med stöd av 32 § 1 mom. 2 punkten 
ska kunna anhålla om återställande av studie-
rätten, om skälen till att studierätten indrogs 
inte längre föreligger.  Den kollektiva organ 
som utbildningsanordnaren tillsatt enligt 35 a 
§ 1 mom. ska enligt prövning kunna återstäl-
la studierätten, om det anser att skälen till att 
studierätten indrogs inte längre föreligger. 
Den som ansöker om återställande av studie-
rätten ska vara bevisskyldig.  Den som ansö-
ker om återställande av studierätten ska t.ex. 
genom att delta i förfarande för bedömning 
av arbetsförmågan, med läkarutlåtande eller 
någon annat motsvarande intyg eller utred-
ning visa att det finns grunder för återställan-
de av studierätten. 

34 a §. Narkotikatest. I den nya 34 a § fö-
reskrivs om narkotikatest och bestämmelser-
na motsvarar i praktiken bestämmelserna i 
lagen om integritetsskydd i arbetslivet. Syftet 
med narkotikatest är att förbättra studie- och 
arbetssäkerheten. I läroanstalterna ska sär-
skild uppmärksamhet fästas vid vårdhänvis-
ning och konfidentiell behandling av uppgif-
ter om användning av narkotika samt vid att 
intyg som gäller test förstörs omsorgsfullt 
genast när det är möjligt med tanke på syftet 
med behandlingen. 

När förutsättningarna enligt 1 mom. före-
ligger ska den studerande vara skyldig att på 
utbildningsanordnarens förordnande visa upp 
ett intyg över narkotikatest.  Utbildningsan-
ordnaren ska bestämma om skyldighet att 
visa upp ett intyg över narkotikatest också 
under en period av inlärning i arbetet.  Direkt 
information mellan utbildningsanordnaren 
och arbetsplatsen där inlärningen i arbetet 
sker är således av största vikt.  

Kravet att visa upp intyg över narkotikatest 
ska förutsätta att det finns grundad anledning 
att misstänka att den studerande är narkoti-
kapåverkad i studierelaterade praktiska upp-
gifter eller inlärning i arbetet och att testet är 
nödvändigt för att utreda den studerandes 
funktionsförmåga. Grundad anledning ska 
inte betyda att det skulle ha bevisats att den 
studerande använder narkotika, utan den kan 
grunda sig på t.ex. lärarens eller arbetsplats-
handledarens iakttagelser av den studerandes 
beteende eller arbetsprestation, respons från 
andra studerande eller arbetsplatsen för in-
lärning i arbetet eller andra informationskäl-
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lor som utbildningsanordnaren anser att är 
tillförlitliga.  

En förutsättning för att kräva intyg över 
narkotikatest ska dessutom vara att studiere-
laterade praktiska uppgifter eller inlärning i 
arbetet är förbundna med sådana uppgifter 
som kräver särskild noggrannhet, tillförlitlig-
het, självständig omdömesförmåga eller god 
reaktionsförmåga.  Lagförslaget kopplar ock-
så de riskfaktorer som kan realiseras om man 
agerar under narkotikapåverkan eller narko-
tikaberoende till förutsättningarna för narko-
tikatest. Dessa konsekvenser uppräknas i 1 
mom. 1—4 punkten och de motsvarar i till-
lämpliga delar bestämmelserna i lagen om in-
tegritetsskydd i arbetslivet. 

Enligt 1 mom. 1 punkten ska ett skyddsvärt 
intresse vara den studerandes eller andras liv 
eller hälsa. Livet eller hälsan kan äventyras 
t.ex. under inlärning i arbetet, då den stude-
rande använder farliga maskiner, anordningar 
eller verktyg eller ansvarar t.ex. för dosering 
av läkemedel eller vård av patienter.  

Enligt 2 punkten ska ett skyddsvärt intresse 
vara säkerheten i trafiken, som kan äventyras 
särskilt i studier i anslutning till transport-
branschen. Termen trafiksäkerheten, som an-
vänds i lagen om integritetsskydd i arbetsli-
vet, har ersatts med begreppet säkerheten i 
trafiken, eftersom den vedertagna betydelsen 
av trafiksäkerheten i det allmänna språkbru-
ket är säkerheten i vägtrafiken. Begreppet 
säkerheten i trafiken omfattar också säkerhe-
ten i luftfartsbranschen och sjöfartsbran-
schen. 

Enligt 3 punkten ska skyddet och integrite-
ten i fråga om uppgifter som skyddas av sek-
retessbestämmelserna vara ett intresse. 
Skyddet eller integriteten i fråga om uppgif-
ter som skyddas av sekretessbestämmelserna 
kan äventyras t.ex. i fråga om patientuppgif-
ter inom social- och hälsovården. 

Enligt 4 punkten ska ett intresse vara att 
förhindra olaga handel med samt innehav, 
användning och spridning av narkotika och 
läkemedel. Punkten ska gälla särskilt social- 
och hälsoområdet samt läkemedelsbranschen, 
där den studerande har möjlighet att komma 
åt narkotika och läkemedel. 

I 2 mom. bestäms om intyg över narkotika-
test på ett sätt som motsvarar 6 § 2 mom. i 
lagen om integritetsskydd i arbetslivet. Ut-

bildningsanordnaren kan bestämma en skälig 
tid inom vilken den studerande ska visa upp 
ett intyg. Vägran att visa upp ett intyg över 
narkotikatest eller ett positivt testresultat kan 
leda till disciplinära åtgärder enligt 35 §. Den 
studerandes vårdnadshavare borde underrät-
tas om att intyg över narkotikatest krävs.  

Enligt förslaget till 4 mom. ska utbild-
ningsanordnaren ha skriftliga instruktioner 
för förebyggande av användningen av rus-
medel och ingripande i missbruksproblem 
bland de studerande. De instruktioner som 
avses i bestämmelsen skall motsvara före-
tagshälsovårdslagens antidrogprogram dels 
beträffande metoderna för att förebygga nar-
kotikabruk och för att reducera skadorna till 
följd av alkoholkonsumtion, dels beträffande 
reglerna för hur studerande ska hänvisas till 
vård. Studenthälsovårdens ställning för att 
förebygga användning av rusmedel bland de 
studerande och stödja och hänvisa problem-
användare till vård är central. 

Med stöd av 4 mom. svarar utbildningsan-
ordnaren för kostnaderna för narkotikatest-
ning. 

Uppgifterna i ett intyg över narkotikatest är 
sådana känsliga uppgifter om hälsotillståndet 
som avses i 11 § i personuppgiftslagen 
(523/1999). När uppgifterna hanteras ska be-
stämmelserna i 42 § samt bestämmelserna i 
personuppgiftslagen iakttas.  

I 5 mom. föreslås en hänvisning till 19 § i 
lagen om företagshälsovård och bestämmel-
ser som utfärdats med stöd av den. Enligt 
19 § i lagen om företagshälsovård ska ett po-
sitivt testresultat av ett narkotikatest verifie-
ras vid ett kvalitetskontrollerat laboratorium. 
Den som testas ska alltid ha rätt att få testre-
sultatet skriftligt. Bestämmelser om innehål-
let i ett intyg över narkotikatest finns i lagen 
om integritetsskydd i arbetslivet. Intyget ska 
ges till den som testas. 

Med stöd av 19 § 3 mom. i lagen om före-
tagshälsovård har statsrådets förordning om 
utförande av narkotikatester (218/2005) ut-
färdats. Där bestäms det närmare om kvali-
tetskontrollen av narkotikatest och om tagan-
de, analysering och tolkning av prov i anslut-
ning till genomförande av test i enlighet med 
god företagshälsovårdspraxis och laboratori-
ernas kvalitetsstandarder. 



 RP 164/2010 rd  
  

 

53

35 §. Disciplin. I 1 och 2 mom. föreskrivs 
om disciplinstraffen, som är skriftlig varning, 
avstängning från läroanstalten för en viss tid 
och uppsägning från elevhemmet, vilket mot-
svarar den gällande bestämmelsen. I be-
stämmelsen har förutsättningarna för disci-
plinstraff utvidgats jämfört med nuläget. 
Varning ska också kunna ges om den stude-
rande beter sig våldsamt eller hotfullt, vägrar 
att visa upp intyg över narkotikatest eller 
lämnar ett prov som påvisar missbruk av nar-
kotika.  Om handlingen eller försummelsen 
är allvarlig eller om den studerande fortsätter 
att uppföra sig olämpligt efter en skriftlig 
varning kan det leda till avstängning från lä-
roanstalten, högst ett år, samt uppsägning 
från elevhemmet för en viss tid eller för den 
tid som återstår av studierna. 

Innehållet i 3 mom. motsvarar i huvudsak 
den gällande bestämmelsen om avlägsnande 
av en störande studerande för den tid som 
återstår av lektionen. Enligt förslaget kan 
också en studerande som beter sig våldsamt 
eller hotfullt eller äventyrar någon annans 
hälsa eller säkerhet kan bli tillsagd att lämna 
klassrummet eller ett annat rum där under-
visningen ges. Bestämmelsen ska gälla också 
de praktiska uppgifterna under studierelate-
rad inlärning i arbete och skulle kunna till-
lämpas till exempel i situationer där en stude-
rande i berusat tillstånd deltar i studierelate-
rad inlärning i arbete. Enligt det gällande 
3 mom. kan en studerande förvägras rätt att 
delta i undervisningen för högst den återstå-
ende arbetsdagen. Enligt 4 mom. ska en stu-
derande i fortsättningen kunna förvägras rätt 
att delta i undervisningen för högst tre ar-
betsdagar när de föreskrivna förutsättningar-
na föreligger. 

Om en studerande är misstänkt för brott 
ska han eller hon enligt 5 mom. för den tid 
som förundersökningen pågår och åtalet är 
anhängigt kunna avhållas från studierna, om 
det anses nödvändigt med hänsyn till studier-
na och det brott som den studerande miss-
tänks ha gjort sig skyldig till och med beak-
tande av arbets-, studie-, patient- eller andra 
motsvarande säkerhetsaspekter. Med stöd av 
bestämmelsen kunde t.ex. den som är miss-
tänkt för narkotikabrott eller straffbart bruk 
av narkotika kunna avhållas från studier 
inom social- och hälsoområdet, där den stu-

derande har möjlighet att komma åt narkotika 
och läkemedel. Beslutet ska kunna fattas för 
ett år i sänder och högst till dessa att åklaga-
ren har fattat beslut om åtalseftergift eller 
åtalet har behandlats i domstol. Om domsto-
len har dömt den studerande till straff, kan 
saken leda till att en process som avser in-
dragning av studierätten inleds med stöd av 
32 § 2 mom. 

En studerande ska med stöd av 5 mom. 
också kunna avhållas från studierna om den 
studerande vägrar att genomgå kontroller och 
undersökningar som avser hälsotillståndet i 
anslutning till förfarandet för indragning av 
studierätten eller att lämna ett straffregister-
utdrag. 

35 a §. Förfarandet i ärenden som gäller 
indragning och återställande av studierätten 
samt disciplinärenden. I paragrafen före-
skrivs om förfarandet i disciplinärenden och i 
ärenden som gäller indragning eller återstäl-
lande av studierätten. I bestämmelsen före-
slås att beslutsfattandet som gäller avstäng-
ning av studerande samt indragning av stu-
dierätten preciseras.  

I 1 mom. föreskrivs om beslutsfattandet i 
ärenden som gäller indragning eller återstäl-
lande av studierätten samt disciplin. Beslut 
om varning fattas av rektor. Enligt 14 § i 
kommunallagen kan beslutanderätt i ett ären-
de som inbegriper utövning av administrativt 
tvång delegeras endast till ett organ. Någon 
motsvarande bestämmelse finns inte i lagen 
om förvaltning av utbildning som ordnas av 
staten och privata. För förvaltningen av pri-
vata utbildningsanordnares utbildning svarar 
en direktion. En sammanslutnings eller sty-
relses styrelse kan fungera som direktion. I 
bestämmelsen föreslås med beaktande av 
detta att beslut om avstängning från läroan-
stalten och uppsägning från elevhemmet 
samt om indragning av studierätten fattas av 
ett kollektivt organ som tillsatts av utbild-
ningsanordnaren. Det är nödvändigt att före-
skriva om beslutsfattandet eftersom man när 
det gäller de ärenden som avses i momentet 
ingriper i sådant som är centralt för den stu-
derandes rättsskydd. Dessutom blir förfaran-
det enhetligt i alla anordnarorganisationer.  

I momentet föreskrivs om organets sam-
mansättning och mandattid. Två eller flera 
utbildningsanordnare kan också ha ett 
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gemensamt organ. I organet ska ingå repre-
sentanter för åtminstone utbildningsanordna-
ren, lärarna, elevvården, arbetslivet och de 
studerande. För behandlingen av ärenden 
som gäller indragning och återställande av 
studierätten ska till organet dessutom utses 
en representant för arbetsplatsen för inlärning 
i arbetet, eftersom omständigheter som leder 
till indragning av studierätten ofta fram-
kommer under perioder av inlärning i arbetet. 
Studerandemedlemmen ska ha fyllt åtmin-
stone 15 år. Han eller hon ska ha rätt att när-
vara och uttala sig. I fråga om jäv för med-
lemmarna tillämpas 27-29 § i förvaltningsla-
gen. Utbildningsanordnaren ska bestämma 
närmare om organets verksamhetssätt och 
beslutsfattande. Organets röstberättigade 
medlemmar handlar under tjänsteansvar. I 40 
kap. i strafflagen (39/1889) föreskrivs om 
straffrättsligt ansvar för en person som utövar 
offentlig makt. 

I 2 mom. föreskrivs närmare om förfaran-
det i ärenden som gäller indragning av stu-
dierätten. En motsvarande bestämmelse ingår 
i 2 mom. i den gällande paragrafen. Eftersom 
de orsaker som leder till indragning av stu-
dierätten kan vara väldigt olika betonas i be-
stämmelsen att behövlig expertutredning och 
annan utredning ska skaffas. Studierätten kan 
indras t.ex. av orsaker i anslutning till hälso-
tillståndet, då ska behövlig medicinsk eller 
annan utredning skaffas. 

I 3 mom. föreskrivs om förfarandet i disci-
plinärenden på ett sätt som motsvarar det nu-
varande 1 mom. Innan en studerande av-
stängs från läroanstalten eller uppsägs från 
elevhemmet för viss tid eller ges en skriftlig 
varning ska den handling eller försummelse 
som är orsaken till straffet specificeras. Den 
studerande ska höras och behövlig utredning 
ska skaffas. Också en minderårig studerandes 
vårdnadshavare ska höras. Eftersom en stu-
derande som fyllt 18 år är myndig behöver 
föräldrarna inte höras innan han eller hon 
tilldelas ett disciplinstraff. 

I 4 mom. föreskrivs att det ska ges ett 
skriftligt beslut om de saker som avses i pa-
ragrafen och att åtgärder som gäller avlägs-
nande av studerande från lektioner och för-
vägrande av rätt att delta i undervisning ska 
registreras. Momentet motsvarar det nuva-
rande 3 mom.  

I 5 mom. föreskrivs om verkställighet in-
nan ett beslut vunnit laga kraft och om verk-
ställighetstidpunkten. Momentet motsvarar 
de nuvarande bestämmelserna.  

I ärenden som gäller indragning och åter-
ställande av studierätten samt i disciplinären-
den iakttas förvaltningslagen. I fråga om för-
farandet iakttas förutom förvaltningslagens 
bestämmelser om jäv dessutom bl.a. be-
stämmelserna om utredning av ärenden och 
hörande av parter samt beslutets form och 
motivering av beslut.  

37 §. Studiesociala förmåner och vissa 
andra förmåner. Det föreslås att ministeriets 
namn ändras i 1 mom. 

39 §. Studiesociala förmåner i läroavtals-
utbildning. Det föreslås att ministeriets namn 
ändras i bestämmelsen. 

40 §. Personal. Det föreslås att ministeriets 
namn ändras i bestämmelsen. 

42 §. Hantering av känslig information. I 
1 mom. föreskrivs om rätt att behandla upp-
gifter om en studerandes eller inträdessökan-
des hälsotillstånd enligt 27 b §, 32 a §, 32 b § 
och 34 a §.  

I 2 mom. föreskrivs om behandling av en 
studerandes straffregisterutdrag. Uppgifter 
om hälsotillstånd och straffregisterutdrag är 
både känsliga och sekretessbelagda.  

Enligt 3 mom. ska utbildningsanordnaren 
definiera de uppgifter som innebär hantering 
av känslig information. Arbetstagarna får an-
vända uppgifter i personregister endast i den 
omfattning som deras uppgifter och ansvar 
förutsätter. Andra är utomstående med avse-
ende på behandlingen av uppgifter om de re-
gistrerade även om de hör till personalen. 
Användarrättigheter till uppgifterna ska alltid 
definieras i detalj. Det är särskilt viktigt att 
känsliga och sekretessbelagda uppgifter 
skyddas. Om skyddsförpliktelsen föreskrivs i 
32 § i personuppgiftslagen. 

Utbildningsanordnaren ska vara i person-
uppgiftslagen avsedd registeransvarig i fråga 
om uppgifter som gäller studerande. Enligt 
4 mom. ska utbildningsanordnaren förvara 
den känsliga informationen separat från övri-
ga personuppgifter och den ska avföras ur 
utbildningsanordnarens register i enlighet 
med 12 § 1 mom. i personuppgiftslagen 
omedelbart när det inte längre föreligger nå-
gon grund för att bevara den för de lagstad-
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gade uppgifterna. Enligt lagförslaget ska in-
formationen i vart fall avföras ur registret se-
nast inom fyra år från det att informationen 
fördes in i registret. 

I 5 mom. ingår en hänvisning till person-
uppgiftslagen. Enligt 10 § i personuppgifts-
lagen ska en allmänt tillgänglig registerbe-
skrivning göras upp över personregistret. 
Den registrerade ska också informeras om 
behandlingen av personuppgifter på de sätt 
som nämns i 24 §. Den registrerade har rätt 
enligt 26 § i personuppgiftslagen att granska 
de uppgifter om honom eller henne som har 
registrerats i ett personregister och att begära 
att de rättas med stöd av 29 § i lagen.  

43 §. Offentlighet och rätt att få uppgifter. 
Bestämmelsens 1 mom. ersätter bestämmel-
sen om tystnadsplikt i 42 § i den gällande la-
gen. Bestämmelser om tystnadsplikt ingår i 
lagen om offentlighet i myndigheternas verk-
samhet och i förordningen om offentlighet 
och god informationshantering i myndighe-
ternas verksamhet.  

Paragrafens 2 och 3 mom. motsvarar nuva-
rande 1 och 2 mom. 

I 4 mom. föreskrivs om rätt för medlem-
marna i de organ som svarar för anordnande 
av utbildning, undervisningspersonalen samt 
personalen på platsen för inlärning i arbetet 
och inom studenthälsovården att utan hinder 
av sekretessbestämmelserna ge varandra 
nödvändiga uppgifter som behövs för anord-
nande av utbildningen. En motsvarande be-
stämmelse ingår i den nuvarande 42 §. Be-
stämmelsen gör det också möjligt att lämna 
ut nödvändiga uppgifter från läroanstalten till 
polisen för att säkerställa tryggheten. 

44 §. Ändringssökande. Paragrafens 
1 mom. motsvarar i huvudsak det nuvarande 
1 mom. Ändring i sådana beslut av en utbild-
ningsanordnare som avses i momentet och 
som gäller enskilda studerande söks genom 
besvär hos förvaltningsdomstolen. Förutom 
beslut av utbildningsanordnare som gäller di-
sciplin och studiesociala förmåner utsträcks 
besvärsrätten till förvaltningsdomstolen till 
att omfatta även beslut om indragning och 
återställande av studierätten. Enligt den gäl-
lande bestämmelsen överklagas de hos läns-
styrelsen (regionförvaltningsverket). 

I 2 mom. föreskrivs i enlighet med riktlin-
jerna för en utvidgning av omprövningsförfa-

randet om användning av omprövningsbegä-
ran i stället för besvär hos regionförvalt-
ningsverket som för närvarande. Ompröv-
ning hos regionförvaltningsverket begärs i 
ärenden som gäller antagning som studeran-
de, en individuell plan för hur undervisning-
en ska ordnas, särskilda undervisningsarran-
gemang, studietiden och när en studerande 
ska anses ha avgått samt skyldighet att visa 
upp intyg över narkotikatest. 

I 3 mom. föreskrivs om ändring i region-
förvaltningsverkets beslut. Ändring söks hos 
förvaltningsdomstolen.  

I 4 mom. föreskrivs om tidsfristen för be-
svär och omprövning. Besvär ska anföras och 
omprövning begäras, liksom för närvarande, 
inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. 
Ärenden enligt momentet ska behandlas i 
brådskande ordning. 

I 5 mom. föreskrivs om verkställighet av 
beslut som gäller ett disciplinärende, indrag-
ning av studierätten och avhållande från stu-
dier även om det har överklagats. Beslutet 
ska kunna verkställas, om förvaltningsdom-
stolen inte beslutar något annat.  En bestäm-
melse om saken finns i 35 a § i den gällande 
lagen som gäller förfarandet i disciplinären-
den. Enligt den kan också utbildningsanord-
naren besluta om verkställighet. Med avse-
ende på sakinnehållet passar bestämmelsen 
bättre ihop med bestämmelserna och förfa-
randet i fråga om ändringssökande. Det är 
ändamålsenligt att förvaltningsdomstolen i 
egenskap av utomstående instans bedömer 
förutsättningarna för verkställighet.  

I 6 mom. föreskrivs om besvärsförbud. Be-
stämmelsen motsvarar nuläget i fråga om be-
svärsförbuden i momentet.  

I 7 mom. föreskrivs om besvärsrätt till 
högsta förvaltningsdomstolen i ärenden som 
gäller indragning och återställande av studie-
rätten. För närvarande kan förvaltningsdom-
stolens beslut om förlust av studierätten inte 
överklagas.  Ändring i förvaltningsdomsto-
lens beslut i ett disciplinärende och om av-
hållande från studier för den tid som under-
sökning med anledning av brott pågår får inte 
sökas genom besvär. Till denna del motsva-
rar bestämmelsen nuläget. 

46 §. Finansiering. Det föreslås att ministe-
riets namn ändras i 2 mom. 
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47 §. Avgifter som tas ut av de studerande. 
Det föreslås att ministeriets namn ändras i 
1 mom. 

52 §. Övergångsbestämmelse som gäller 
tillstånd att ordna utbildning. Det föreslås att 
ministeriets namn ändras i 2 mom. 

 
1.2 Lagen om yrkesinriktad vuxenut-

bildning 

4 §. Utbildningsanordnare. Det föreslås att 
ministeriets namn ändras i 1 mom. 

5 §. Tillstånd att ordna utbildning. Det fö-
reslås att ministeriets namn ändras i 3 mom. 

11 §. Hänvisningsbestämmelse om stude-
randes rättigheter och skyldigheter. Det före-
slås att paragrafen kompletteras så att be-
stämmelserna om indragning och återställan-
de samt narkotikatest i lagen om yrkesutbild-
ning också ska tillämpas på yrkesinriktad 
vuxenutbildning. Med yrkesinriktad vuxen-
utbildning avses utbildning som förbereder 
för fristående examina samt annan yrkesin-
riktad tilläggsutbildning än sådan som förbe-
reder för fristående examina. Däremot före-
slås inte att bestämmelserna utsträcks till 
själva avläggandet av fristående examina.  

Som yrkesinriktad vuxenutbildning kan av-
läggas yrkesinriktade grundexamina samt yr-
kes- och specialyrkesexamina inom bl.a. so-
cial- och hälsoområdet, det humanistiska och 
pedagogiska området, trafikområdet samt sä-
kerhetsområdet. Av denna orsak är det moti-
verat att utsträcka möjligheten till omvärde-
ring av studierätten och narkotikatestning 
även till utbildning som förbereder för dessa 
examina.   

Enligt 3 punkten ska den bestämmelse om 
hinder för antagning som drabbar en stude-
rande på grund av en omständighet i anslut-
ning till hälsotillståndet eller funktionsför-
mågan och som föreslås i lagen om yrkesut-
bildning, också tillämpas på utbildning som 
förbereder för fristående examina. Ett hinder 
för antagning som studerande ska vidare 
kunna vara ett tidigare beslut om indragning 
av studierätten i vissa utbildningar inom so-
cial- och hälsoområdet, teknik och trafik 
samt det humanistiska och pedagogiska om-
rådet, om utbildningsanordnaren anser att 
omständigheter i anslutning till studierna och 
grunderna för ett beslut om indragning av 

studierätten samt skydd för andra personers 
hälsa och säkerhet kräver det.  Sålunda ska 
en person vars studierätt har indragits inom 
den grundläggande yrkesutbildningen inte 
automatiskt kunna söka till motsvarande för-
beredande yrkesinriktade vuxenutbildning.  
En inträdessökande ska när han eller hon sö-
ker till utbildningen på begäran ge uppgifter 
om tidigare indragning av studierätten i en 
annan läroanstalt.  

Hänvisningsbestämmelsen i 4 punkten ska 
gälla den bestämmelse om skyldighet för en 
inträdessökande att på begäran lämna utbild-
ningsanordnaren information om ett tidigare 
beslut om indragning av studierätten som fö-
reslås i lagen om yrkesutbildning.  

Enligt 9 punkten blir det möjligt att dra in 
studierätten under samma förutsättningar 
som i lagen om yrkesutbildning. Studierätten 
för en studerande ska således i avgränsade si-
tuationer kunna dras in inom sådan förbere-
dande utbildning där studierna eller utövning 
av yrket förutsätter arbete bland minderåriga 
eller där de är förbundna med krav som gäll-
er patient- eller kundsäkerheten eller säker-
heten i trafiken. Bestämmelser om de studier 
på vilka paragrafen tillämpas utfärdas genom 
förordning av statsrådet.  

Genom 10 punkten tryggas information om 
indragning av studierätten. Enligt 11 punkten 
ska även bestämmelserna om återställande av 
studierätten tillämpas. Sålunda ska en person 
vars studierätt har dragits in på grund av häl-
sotillståndet eller funktionsförmågan kunna 
anhålla om återställande av studierätten, om 
det inte längre föreligger skäl för indragning-
en av studierätten. 

Enligt 14 punkten ska skyldighet att visa 
upp intyg över narkotikatest finnas inom ut-
bildning som förbereder för fristående exa-
mina under samma förutsättningar som inom 
grundläggande yrkesutbildning.  Skyldighe-
ten att visa upp intyg förutsätter bl.a. att det 
finns grundad anledning att misstänka att den 
studerande är narkotikapåverkad vid studie-
relaterade praktiska uppgifter eller inlärning i 
arbetet och om testet är nödvändigt för att ut-
reda den studerandes funktionsförmåga. 
Dessutom förutsätts att den studerande utför 
uppgifter som kräver särskild noggrannhet, 
tillförlitlighet, självständig omdömesförmåga 
eller god reaktionsförmåga och där agerande 
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under narkotikapåverkan eller narkotikabero-
ende äventyrar den studerandes eller andras 
liv eller hälsa eller andra intressen som skyd-
das i 34 a § 1 mom. i lagen om yrkesutbild-
ning. Kravet på intyg över narkotikatest ska 
tillämpas vid praktiska uppgifter eller inlär-
ning i arbete i anslutning till utbildning som 
förbereder för yrkesinriktade grundexamina. 

Hänvisningen i 16 punkten gäller förutom 
bestämmelsen om förfarandet i samband med 
disciplinärenden även bestämmelserna om 
förfarandet när studierätten dras in. 

13 §. Beslut om examina och grunderna för 
dem. Det föreslås att ministeriets namn änd-
ras i 1 mom. Till 2 mom. fogas en bestäm-
melse om att i samband med grunderna för 
examina beslutar Utbildningsstyrelsen vid 
behov om de krav på hälsotillståndet som 
hänför sig till examina. 

13 a §. Information om utbildningen. Det 
föreslås att ministeriets namn ändras i be-
stämmelsen. 

15 §. Utvärdering av utbildningen. Det fö-
reslås att ministeriets namn ändras i 3 mom. 

16 §. Tillämpning av vissa bestämmelser i 
lagen om yrkesutbildning. Enligt förslaget 
ändras hänvisningsbestämmelserna i paragra-
fens 4 och 5 punkter så att de motsvarar änd-
ringarna i 42 § och 43 § i lagen om yrkesut-
bildning. 

22 §.  Övergångsbestämmelse som gäller 
tillstånd att ordna utbildning. Det föreslås att 
ministeriets namn ändras i 2 mom. 

 
1.3 Yrkeshögskolelagen 

1 §. Lagens tillämpningsområde. Det före-
slås att ministeriets namn ändras i bestäm-
melsen. 

7 §. Utbildningsuppgift. Det föreslås att 
ministeriets namn ändras i 2 mom. 

8 §. Målsättning. Det föreslås att ministeri-
ets namn ändras i 2 och 3 mom. 

9 §. Utvärdering av kvaliteten. Det föreslås 
att ministeriets namn ändras i 2 mom. 

13 §. Rektor, prorektor och den övriga 
högsta ledningen. Det föreslås att ministeri-
ets namn ändras i 1 mom. 

19 §. Utbildningsprogram och undervis-
ningsplaner. Det föreslås att ministeriets 
namn ändras i 3 mom. 

20 §. Behörighet för yrkeshögskolestudier. 
Det föreslås att ministeriets namn ändras i 
1 mom. 

20 a §. Hinder för antagning som stude-
rande samt information om antagningen av 
studerande. Det föreslås att till lagen fogas 
en ny bestämmelse om hinder för antagning 
som studerande samt information om antag-
ningen av studerande. Eventuella hinder för 
antagning som studerande ska alltid konstate-
ras på grund av prövning av det enskilda fal-
let. 

När det gäller vissa utbildningsprogram 
inom det humanistiska och pedagogiska om-
rådet samt teknik och kommunikation samt 
alla inom social-, hälso- och teknikområdet 
är studierna förbundna med krav som hänför 
sig till minderårigas säkerhet, patient- eller 
kundsäkerheten eller säkerheten i trafiken. 
Till dessa studier, som det föreskrivs närmare 
om genom förordning, kan enligt förslaget 
till 1 mom. som studerande inte antas en per-
son med en sjukdom, ett funktionshinder el-
ler någon annan omständighet i anslutning 
till hälsotillståndet eller funktionsförmågan 
som utgör ett hinder för att klara av studiere-
laterade praktiska uppgifter eller praktik. Ett 
hinder för antagning som studerande kan 
vara en sådan omständighet i anslutning till 
hälsotillståndet som gör att den sökande inte 
som studerande kan klara av sina studier utan 
att äventyra andras hälsa eller säkerhet. Ex-
empelvis allvarligt narkotika- eller annat 
rusmedelsberoende kan avsevärt påverka 
personens hälsotillstånd eller funktionsför-
måga.  

Omständigheter i anslutning till hälsotill-
stånd eller funktionsförmågan ska inte auto-
matiskt utgöra hinder för antagning som stu-
derande. Yrkeshögskolan ska först utreda om 
de hinder för studierna som beror på hälso-
tillståndet eller funktionsförmågan kan un-
danröjas med skäliga åtgärder. Också lagen 
om likabehandling förutsätter att yrkeshög-
skolan vid behov vidtar skäliga åtgärder för 
att en person med funktionshinder ska få till-
träde till utbildning. Förutom lagen om lika-
behandling förutsätter FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktionsned-
sättning, som Finland har undertecknat den 
30 mars 2007 och som Finland har meddelat 
att man kommer att ratificera, att skälig an-
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passning erbjuds så att personer med funk-
tionsnedsättning på samma villkor som andra 
får tillgång till utbildning. De praktiska pro-
blem som sjukdom, funktionshinder och 
andra omständigheter i anslutning till hälso-
tillståndet medför för studierna ska således i 
första hand lösas med hjälp av olika under-
visningsarrangemang och elevvårdstjänster. 
Bestämmelser om hälsovården för studerande 
finns i folkhälsolagen (66/1972). 

Begreppet skäliga åtgärder i 1 mom. base-
rar sig åter på rådets direktiv 2000/78/EG om 
inrättande av en allmän ram för likabehand-
ling (nedan ramdirektivet om likabehand-
ling), artikel 2 i konventionen om rättigheter 
för personer med funktionsnedsättning samt 
5 § i lagen om likabehandling. 

Ramdirektivet om likabehandling förpliktar 
inte till att ordna utbildning för en person 
som saknar kompetens eller förmåga att delta 
i utbildningen, men detta begränsar inte 
skyldigheten att vidta rimliga anpassningsåt-
gärder för personer med funktionshinder. En-
ligt artikel 2 i konventionen om rättigheter 
för personer med funktionsnedsättning anses 
underlåtenhet att göra skälig anpassning som 
en form av diskriminering. 

Enligt artikel 5 i ramdirektivet om likabe-
handling ska rimliga anpassningsåtgärder 
vidtas för att garantera principen om likabe-
handling för personer med funktionshinder. 
Detta innebär att yrkeshögskolan ska vidta de 
åtgärder som behövs i det konkreta fallet för 
att göra det möjligt för en person med funk-
tionshinder att genomgå utbildning, såvida 
sådana åtgärder inte medför en oproportio-
nerlig börda. 

För att säkerställa att principen om likabe-
handling följs ska yrkeshögskolan redan nu 
med stöd av lagen om likabehandling vid be-
hov vidta sådana åtgärder för att en person 
med funktionshinder ska få tillträde till ut-
bildning som inte kan betraktas som oskäli-
ga. Detta förutsätter att hinder i anslutning 
till funktionsnedsättningen identifieras och 
undanröjs i fråga om de personer med funk-
tionshinder som med skäliga arrangemang 
kan klara av utbildningen. Behöriga arran-
gemang anses innefatta bl.a. hjälpmedel och 
ordnande av utbildningshandledning med be-
aktande av de individuella behoven för per-
sonen med funktionshinder. De åtgärder som 

respektive behov kräver måste bedömas i 
varje enskild situation med beaktande av skä-
lighetssynpunkter. Utgångspunkten ska vara 
att arrangemangen gör det möjligt för perso-
nen med funktionshinder att utbilda sig. 

Den föreslagna bestämmelsen försätter på 
samma sätt som bestämmelserna i lagen om 
likabehandling inte att oskäliga arrangemang 
vidtas. Vid bedömningen av vad som är skä-
liga arrangemang beaktas i synnerhet kostna-
derna för åtgärderna, den ekonomiska ställ-
ningen för den som ordnar utbildningen samt 
möjligheterna att få stöd av offentliga medel 
eller annat stöd för åtgärderna. 

Om någon inte antas som studerande på 
grund av sjukdom, funktionshinder eller nå-
gon annan omständighet i anslutning till häl-
sotillståndet i en situation där nämnda 
omständighet inte objektivt sätt kan betraktas 
som ett hinder för studierna är det fråga om 
sådan diskriminering som förbjuds i lagen 
om likabehandling. Med stöd av 9 § i lagen 
om likabehandling är den som tillhandahåller 
utbildning skyldig att betala gottgörelse till 
den som blivit föremål för diskriminering på 
en sådan grund. 

Enligt 2 mom. ska ett tidigare beslut om 
indragning av studierätten kunna utgöra hin-
der för antagning som studerande i fråga om 
vissa utbildningsprogram inom det humanis-
tiska och pedagogiska området samt teknik 
och trafik och alla utbildningsprogram inom 
social-, hälso- och idrottsområdet, om säker-
hetssynpunkter förutsätter det. Ett tidigare 
beslut om indragning av studierätt innebär 
inte ett automatiskt hinder för att söka till ut-
bildning inom de ovan nämnda områdena, 
utan yrkeshögskolan ska alltid bedöma situa-
tionerna från fall till fall. Exempelvis ett be-
slut om indragning av studierätten på grund 
av brott ska inte utgöra ett hinder för att söka 
till andra studier än sådana som i väsentlig 
utsträckning förutsätter arbete med minder-
åriga. Vid prövning som gäller hinder för an-
tagning som studerande ska man alltid beakta 
både det område dit personen i fråga söker 
och de grunder på vilka det tidigare beslutet 
om indragning av studierätten har fattats. Vid 
helhetsbedömningen ska man dessutom be-
akta synpunkter i anslutning till skydd för 
andra personers hälsa och säkerhet. Den 
prövning av enskilda fall som bestämmelsen 
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möjliggör förutsätts också i situationer där 
uppgifter om brott som begåtts av en stude-
rande som tilldelats ett beslut om indragning 
av studierätten på grund av brott sedermera 
har strukits ur straffregistret. 

Enligt 3 mom. ska yrkeshögskolan på för-
hand informera de inträdessökande om vilka 
krav på hälsotillståndet och andra förutsätt-
ningar som hänför sig till utbildningen. Med 
andra förutsättningar avses t.ex. att ett tidiga-
re beslut om indragning av studierätten kan 
utgöra hinder för antagning som studerande. 
Informationsskyldigheten gäller också praxis 
i anslutning till narkotikatest. De sökande 
kan således själva bedöma om de med avse-
ende på hälsan och funktionsförmågan läm-
par sig för utbildningen eller inte samt vilka 
slags uppgifter om hälsotillståndet som krävs 
för att bedöma om de kan antas som stude-
rande och som de är skyldiga att lämna yr-
keshögskolan. 

I 4 mom. föreskrivs om skyldighet för den 
inträdessökande att lämna information. Syftet 
med bestämmelsen är inte att yrkeshögskolan 
i fortsättningen ska begära läkarintyg eller 
någon annan utredning om hälsotillståndet 
och funktionsförmågan av alla sökande till 
ett visst område. Avsikten är att de sökande 
kan ombes att utifrån sin egen bedömning 
meddela om de beträffande hälsotillståndet 
och funktionsförmågan uppfyller de krav 
som ställs i studierna. Om den sökandes 
meddelande ger anledning till det ska yrkes-
högskolan kunna kräva närmare uppgifter om 
hälsotillståndet för att kunna bedöma den sö-
kandes lämplighet liksom ovan nämnda skä-
liga åtgärder. I förslaget till 4 mom. före-
skrivs också om skyldighet för inträdessö-
kande att på begäran lämna information om 
ett tidigare beslut om indragning av studie-
rätt. Högskolan får begära information endast 
när någon söker till de utbildningar som be-
rörs av bestämmelsen om indragning av stu-
dierätt. 

Enligt 3 § 2 mom. i lagen om antagnings-
registret och studentexamensregistret 
(1058/1998) kan i antagningregistret föras in 
uppgifter om hälsotillstånd som inverkar på 
yrkesvalet samt uppgifter om arbetserfaren-
het och fritidsintressen enligt vad den sökan-
de själv meddelat. Dessa uppgifter begärs 

och införs endast i det fall att de behövs för 
antagningen av studerande. 

Uppgifter om hälsotillstånd och funktions-
förmåga är sådana känsliga uppgifter som 
avses i 11 § 4 punkten i personuppgiftslagen. 
Av denna orsak kan de efterfrågas endast hos 
den sökande själv och bara i det fallet att in-
formationen är av betydelse för ansökan till 
utbildning eller yrkesutövningen. Vid regi-
streringen av känsliga uppgifter är utgångs-
punkten att nödvändigheten av att behandla 
personuppgifterna ska bedömas enligt 
stränga kriterier. I antagningsregistret får inte 
införas allmänna uppgifter om den studeran-
des hälsa från det senaste året eller uppgifter 
om hälsotillståndet hos anhöriga till den stu-
derande. 

I förslaget till 5 mom. tryggas yrkeshög-
skolans rätt till information i situationer där 
ett beslut om indragning av studierätt som en 
annan yrkeshögskola eller utbildningsanord-
nare fattat tidigare kan påverka bedömningen 
av antagningen som studerande. Bestämmel-
sen ska tillämpas inom de utbildningsområ-
den som berörs av bestämmelsen om indrag-
ning av studierätt. Yrkeshögskolan ska med 
stöd av bestämmelsen av en annan högskola 
eller utbildningsanordnare kunna få uppgifter 
om beslut om indragning av studierätten och 
beslutsgrunderna när en inträdessökande i 
samband med ansökan om inträde på yrkes-
högskolans begäran har lämnat information 
om tidigare indragning av studierätten. Yr-
keshögskolan kan med stöd av 25 b § 3 mom. 
också begära uppgifter efter det att studierna 
inletts, om det är befogat att misstänka att 
den studerande har hemlighållit uppgifter om 
beslutet i samband med ansökan om inträde. 

24 a §. Rätt till trygg studiemiljö. I paragra-
fen föreslås bestämmelser om den studeran-
des rätt till en trygg studiemiljö, något som 
det redan för närvarande föreskrivs om i la-
gen om grundläggande utbildning, gymnasie-
lagen och lagen om yrkesutbildning.  

I 1 mom. ingår en ny bestämmelse som 
motsvarar bestämmelserna om säkerhet i ar-
betet och som är förpliktande för yrkes-
högskolorna. Den föreslagna bestämmelsen 
förutsätter å ena sidan att undervisningsloka-
lerna och läromedlen är säkra och å andra si-
dan ålägger den yrkeshögskolorna att utföra 
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sådant säkerhetsarbete vars syfte är att före-
bygga våld i yrkeshögskolans verksamhet.  

Yrkeshögskolan är skyldig att för egen del 
agera så att rätten till en säker studiemiljö 
tillgodoses även under praktikperioderna. 
Det är i praktiken omöjligt för yrkeshögsko-
lan att ombesörja alla säkerhetsfaktorer t.ex. 
vid internationell praktik. Yrkeshögskolan 
ska emellertid ha nödvändiga kris- och sä-
kerhetsanvisningar även för internationell 
praktik. 

Undervisningslokalernas konstruktiva sä-
kerhet baserar sig i huvudsak på annan lag-
stiftning än den som gäller utbildning, t.ex. 
bygglagstiftningen samt lagstiftningen om 
brand- och räddningsväsendet och hälso-
vårdsväsendet. 

En trygg inlärningsmiljö förutsätter omfat-
tande samarbete mellan olika förvaltnings-
områden och aktörer samt tillräckligt utbyte 
av information mellan olika aktörer. Be-
stämmelser om utbyte av information i an-
slutning till bl.a. en trygg inlärningsmiljö fö-
reslås i 40 § 3 mom. i yrkeshögskolelagen.  

I 2 och 3 mom. föreslås bestämmelser om 
ordningsstadgor. Ordningsstadgar eller andra 
ordningsbestämmelser får inte kränka de 
grundläggande fri- och rättigheterna enligt 
grundlagen och de får inte heller annars stå i 
strid med lagstiftningen. Innehållet i yrkes-
högskolans ordningsstadga och ordningsbe-
stämmelser avgränsas i 3 mom. Bestämmel-
ser om påföljderna av överträdelse av yrkes-
högskolans ordningsstadga och ordningsbe-
stämmelser ingår i 28 § om disciplin. 

25 a §. Indragning av studierätten. Det fö-
reslås att till lagen fogas en ny bestämmelse 
om indragning av studierätten. Bestämmel-
sen ska tillämpas inom utbildningsområden 
där studierna är förbundna med krav som 
hänför sig till minderårigas säkerhet, patient- 
eller kundsäkerheten eller säkerheten i trafi-
ken. Sådana studier förekommer i första hand 
inom utbildningsprogram inom det humanis-
tiska och pedagogiska området, teknik och 
trafik samt social-, hälso- och idrottsområdet. 
Genom förordning av statsrådet föreskrivs 
enligt examensbenämning om de studier som 
leder till yrkeshögskoleexamen på vilka be-
stämmelsen om indragning av studierätten 
ska tillämpas. Dessutom ska bestämmelsen 

också tillämpas på yrkesinriktade lärarutbild-
ningsstudier och trafiklärarutbildning. 

I 1 och 2 mom. föreskrivs om de situatio-
ner i anslutning till den studerande som kan 
leda till att studierätten dras in. Bestämmel-
sen om indragning av studierätten kommer i 
praktiken att tillämpas relativt sällan. I be-
stämmelsen föreslås inte att indragningen av 
studierätten i någon situation ska vara ovill-
korlig, utan saken ska alltid bedömas från fall 
till fall och utgående från nödvändiga expert-
utlåtanden och expertutredningar.  

Tillämpningen av 1 mom. 1 punkten förut-
sätter att den studerande uppsåtligen eller av 
oaktsamhet genom sin verksamhet eller för-
summelse upprepade gånger eller allvarligt 
har orsakat fara för en annan persons hälsa 
eller säkerhet. Allvarlig fara kan orsakas t.ex. 
när en studerande upprepade gånger och vä-
sentligt försummar praktikplatsens säkerhets-
föreskrifter.  Allvarlig fara kan också bero på 
den studerandes bristfälliga eller felaktiga 
förfarande eller likgiltiga inställning. Det kan 
vara fråga om t.ex. en enstaka uppsåtlig eller 
flera gärningar eller försummelser av oakt-
samhet. En enstaka skada som den studeran-
de orsakat av vårdslöshet ska ändå inte mot-
svara förutsättningarna för indragning av 
studierätten, om gärningen eller försummel-
sen inte visar på uppenbar olämplighet för 
praktiska uppgifter eller praktik i anslutning 
till studierna. 

Enligt 1 mom. 2 punkten kan en studeran-
des studierätt indras om den studerande i frå-
ga om hälsotillstånd och funktionsförmåga 
inte uppfyller villkoren för antagning som 
studerande. Till skillnad från 1 punkten ska 
kriteriet enligt 2 punkten inte förutsätta att en 
annan persons säkerhet redan skulle ha varit 
hotad i praktiken. I bestämmelsen ska det 
vara fråga om situationer där den studerande 
med stöd av bestämmelsen om hinder för an-
tagning som studerande inte skulle ha kunnat 
antas till utbildningen, om man skulle ha känt 
till omständigheten i anslutning till hälsotill-
ståndet redan i ansökningsskedet. De om-
ständigheter i anslutning till hälsotillståndet 
som kan ligga till grund för indragning av 
studierätten är faktorer som påverkar den fy-
siska eller psykiska funktionsförmågan och 
som hindrar den studerande från att klara av 
praktiska uppgifter eller praktik. En allvarli-
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ga psykotisk störning, en allvarlig asocial 
personlighetsstörning eller okontrollerat all-
varligt rusmedels- eller narkotikaberoende 
hos den studerande kan leda till att studierät-
ten indras med stöd av denna punkt. Med all-
varliga störningen avses inte här sådana psy-
kiska problem som med behandling inte ut-
gör något hinder för att bli antagen till och 
delta i utbildningen.  

Sådana omständigheter i anslutning till häl-
sotillståndet eller hälsotillståndet där den fara 
som orsakas kan förebyggas med skäliga 
skyddsåtgärder kan inte leda till indragning 
av studierätten. En omständighet i anslutning 
till en persons hälsotillstånd eller funktions-
förmåga kan inte utgöra hinder för antag-
ningen som studerande och sålunda inte hel-
ler ligga till grund för indragning av studie-
rätten, om hindret kan undanröjas med skäli-
ga åtgärder. Yrkeshögskolan är skyldig att 
bedöma om en omständighet i anslutning till 
en persons hälsotillstånd eller funktionsför-
måga är sådan att den olämplighet som den 
medför kan lösas och skötas med skäliga an-
passningsåtgärder, som förklaras närmare i 
samband med motiveringen till 20 a § 
1 mom.  

Med stöd av 1 mom. 3 punkten ska det vara 
möjligt att dra in studierätten på den grunden 
att den studerande vid ansökan om inträde 
har undanhållit sådan information om tidiga-
re beslut om indragning av studierätten som 
kunde ha utgjort hinder för antagning som 
studerande i enlighet med 20 a § 2 mom. En 
förutsättning för att bestämmelsen ska till-
lämpas är att yrkeshögskolan i samband med 
antagningen om studerande har begärt infor-
mation om beslut om indragning av studierät-
ten. 

Syftet med 2 mom. är att på samma sätt 
som lagen om kontroll av brottslig bakgrund 
hos personer som arbetar med barn skydda 
minderårigas personliga integritet och främja 
deras personliga säkerhet. Yrkeshögskolan 
kan enligt egen prövning förutsätta att den 
studerande lämnar ett straffregisterutdrag när 
studierna i väsentlig utsträckning förutsätter 
arbete med minderåriga. Yrkeshögskolan kan 
med stöd av bestämmelsen dra in studierätten 
om den studerande har dömts till straff för en 
sedlighetssårande gärning, sexualbrott, dråp, 
mord, dråp under förmildrande omständighe-

ter, grov misshandel, grovt rån eller narkoti-
kabrott.  

Att man är dömd för ett brott ska inte bety-
da att studierätten dras in automatiskt, utan 
yrkeshögskolan ska alltid besluta om nöd-
vändiga åtgärder på basis av prövning av det 
enskilda fallet. Till exempel utbildningsom-
rådet, det begångna brottet och domens längd 
kan påverka prövningen. Enligt 10 § i straff-
registerlagen utplånas uppgifter om villkor-
ligt fängelse och om böter som har dömts ut 
utöver villkorligt fängelse efter det att fem år 
förflutit från det den lagakraftvunna domen 
gavs. Uppgifter om ovillkorligt fängelsestraff 
på högst två år utplånas efter det att tio år 
förflutit och uppgifter om ovillkorliga fäng-
elsestraff på över två och högst fem år efter 
det att tjugo år förflutit. 

I 25 b § 4 mom. föreskrivs om skyldighet 
för den studerande att till yrkeshögskolan 
lämna ett straffregisterutdrag. I 28 b § 
2 mom. föreskrivs om behandling av uppgif-
ter om straffregisterutdrag. Vägran att lämna 
ett straffregisterutdrag kan leda till indrag-
ning av studierätten enligt 28 § 4 mom. 

Yrkeshögskolan ska under den process som 
indragning av studierätten innebär sträva ef-
ter att erbjuda personlig studiehandledning 
och vid behov vägleda den studerande att ta 
del av service som t.ex. arbetskraftsbyrån er-
bjuder. 

Processen för indragning av studierätten 
kan i praktiken leda till flera olika slutresul-
tat: yrkeshögskolan kan besluta att dra in 
studierätten, yrkeshögskolan kan efter utred-
ningar besluta att studierätten inte dras in, el-
ler så kan yrkeshögskolan i enlighet med 
3 mom. besluta att med den studerandes sam-
tycke överflytta denne till ett annat utbild-
ningsprogram. Förutsättningen för en över-
flyttning ska vara att man bedömer att den 
studerande har förutsättningar att uppfylla 
examenskraven inom ett annat område. Då 
ska man inte behöva tillämpa bestämmelser-
na om egentlig antagning som studerande vid 
ansökan om inträde. Ett skriftligt beslut ska 
fattas om överflyttning av en studerande till 
annat utbildningsprogram och samtidigt ska 
det registreras att den studerande avstår från 
studierätten till det tidigare utbildningspro-
grammet.  
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Yrkeshögskolan skall samarbeta med de 
myndigheter och andra instanser som ger och 
ordnar tjänster inom hälsovården för stude-
rande och inom elevvården och informera de 
studerande om förmånerna och tjänsterna. 
Vid behov skall en studerande handledas att 
söka dessa förmåner och tjänster. 

25 b §. Information om indragning av stu-
dierätten. I paragrafen föreskrivs om infor-
mation om indragning av studierätten och be-
stämmelserna ska således tillämpas inom de 
utbildningsområden som avses i 25 a §, där 
studierna är förbundna med krav som hänför 
sig till minderårigas säkerhet, patient- eller 
kundsäkerheten eller säkerheten i trafiken. 

Om yrkeshögskolan har grundad anledning 
att misstänka att en studerande har ett hinder 
i anslutning till hälsotillståndet eller funk-
tionsförmågan som kunde utgöra grund för 
indragning av studierätten, kan yrkeshögsko-
lan i enlighet med 1 mom. ålägga den stude-
rande att genomgå nödvändiga kontroller och 
undersökningar. Yrkeshögskolan svarar för 
kostnaderna för kontroller och undersökning-
ar som denna ålagt. 

Enligt 2 mom. ska yrkeshögskolan utan 
hinder av sekretessbestämmelserna ha rätt att 
för bedömning av studierätten få ett skriftligt 
läkarutlåtande om den studerandes hälsotill-
stånd. Ett beslut om indragning av studierät-
ten förutsätter att nödvändig expertutredning 
erhålls. Om den studerande vägrar att ge-
nomgå kontroller och undersökningar enligt 
1 mom. för konstaterade av hälsotillståndet 
kan den studerande med stöd av 28 § 4 mom. 
avhållas från studierna till dessa att han eller 
hon går med på nödvändiga kontroller och 
undersökningar 

I förslaget till 3 mom. tryggas yrkeshög-
skolans rätt till information i situationer där 
en annan högskola eller utbildningsanordnare 
tidigare har fattat ett beslut om indragning av 
studierätten som kan påverka bedömningen 
av studierätten med stöd av 25 a § 1 mom. 3 
punkten. Det är då fråga om att den stude-
rande i strid med 20 a § 3 mom. i samband 
med ansökan om inträde har hemlighållit in-
formation om ett beslut om indragning av 
studierätten som en annan högskola eller ut-
bildningsanordnare har fattat tidigare.  

I 4 mom. föreskrivs om skyldighet för den 
studerande att visa upp ett straffregisterut-

drag för yrkeshögskolan. Uppgifterna behövs 
för att yrkeshögskolan ska kunna bedöma om 
förutsättningarna för indragning av studierät-
ten enligt 25 a § 2 mom. föreligger. För att 
man ska få begära straffregisterutdrag förut-
sätts att man har för avsikt att ge den stude-
rande uppgifter som i hög grad förutsätter ar-
bete bland minderåriga. Vägran att lämna ett 
straffregisterutdrag kan leda till att den stude-
rande avhålls från studierna i enlighet med 
28 § 4 mom. 

I förslaget till 5 mom. avses med överflyt-
tande studerande en person som ansöker om 
överflyttning från en yrkeshögskola till ett 
motsvarande utbildningsprogram vid en an-
nan yrkeshögskola. Då vill den studerande 
flytta över till en annan yrkeshögskola för att 
avlägga samma examen inom samma utbild-
ningsprogram. För överflyttning behövs den 
mottagande yrkeshögskolans godkännande 
och att den studerande avgår från den yrkes-
högskola från vilken han eller hon vill flytta 
bort. Yrkeshögskolorna beslutar på vilka 
villkor överflyttningen kan godkännas.  

I en situation där en behandling som gäller 
indragning av studierätten enligt 25 a § pågår 
i en yrkeshögskola kunde den studerande för-
söka söka sig till en annan yrkeshögskola 
som överflyttande studerande, varvid förfa-
randet i anslutning till indragning av studie-
rätten skulle bli på hälft och inget indrag-
ningsbeslut sålunda skulle fattas i praktiken. 
Syftet med den föreslagna bestämmelsen om 
rätt att få uppgifter är att förhindra att pro-
blemet överförs och förblir obehandlat. Med 
stöd av bestämmelsen har yrkeshögskolan 
rätt att få nödvändiga uppgifter om pågående 
behandling av indragning av studierätten av 
den yrkeshögskola från vilken den studeran-
de flyttar över.  

I förslaget till 6 mom. föreskrivs om skyl-
dighet för yrkeshögskolan att ge Tillstånds- 
och tillsynsverket för social- och hälsovården 
(Valvira) uppgifter om indragning av studie-
rätten för studerande inom social- och hälso-
området för skötseln av dess tillsynsuppgif-
ter. Valvira handhar allmänt tillsynen över 
kund- och patientsäkerheten samt ansvarar 
för handledning och övervakning av yrkesut-
bildade personer inom hälso- och sjukvården. 
Hälso- och sjukvårdsstuderande omfattas av 
bestämmelserna om Valviras tillsyn, om de 
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tillfälligt arbetar som yrkesutbildad person i 
arbetsavtals- eller tjänsteförhållande. Valvira 
kan på grundval av uppgifter som man fått 
bistå vid utredningen av saken samt vidta 
nödvändiga säkerhetsåtgärder.  

Yrkeshögskolan ska lämna uppgifter på 
eget initiativ både om ett ärende som är un-
der behandling och om ett fattat beslut och 
beslutsgrunderna. Oberoende av om det fat-
tas ett negativt eller positivt beslut om in-
dragning av studierätten eller om den stude-
rande överflyttas till ett annat utbildnings-
program hos yrkeshögskolan, ska Valvira in-
formeras om slutresultatet av processen för 
indragning av studierätten med stöd av 25 b § 
6 mom. 

25 c §. Återställande av studierätten. I pa-
ragrafen föreskrivs om möjlighet att anhålla 
om återställande av studierätten i situationer 
där studierätten har indragits på grund av den 
studerandes hälsotillstånd eller funktions-
förmåga. Yrkeshögskolans styrelse ska med 
stöd av bestämmelsen enligt prövning kunna 
återställa studierätten, om den anser att skä-
len till att studierätten indrogs inte längre fö-
religger. Den som ansöker om återställande 
av studierätten ska vara bevisskyldig.  Den 
som ansöker om återställande av studierätten 
ska t.ex. genom att delta i förfarande för be-
dömning av arbetsförmågan, med läkarutlå-
tande eller någon annat motsvarande intyg el-
ler utredning visa att det finns grunder för 
återställande av studierätten.  

25 d §. Narkotikatest. I den nya 25 d § fö-
reskrivs om narkotikatest och bestämmelser-
na motsvarar i praktiken bestämmelserna i 
lagen om integritetsskydd i arbetslivet. Syftet 
med narkotikatest är att förbättra studie- och 
arbetssäkerheten. I läroanstalterna ska sär-
skild uppmärksamhet fästas vid vårdhänvis-
ning och konfidentiell behandling av uppgif-
ter om användning av narkotika samt vid att 
intyg som gäller test förstörs omsorgsfullt 
genast när det är möjligt med tanke på syftet 
med behandlingen. 

När förutsättningarna enligt 1 mom. före-
ligger ska den studerande vara skyldig att 
visa upp ett intyg över narkotikatest. Yrkes-
högskolan ska bestämma om skyldighet att 
visa upp ett intyg över narkotikatest också 
under praktik som ingår i studierna, varvid 

direkt information mellan yrkeshögskolan 
och praktikplatsen är av största vikt. 

Kravet att visa upp intyg över narkotikatest 
ska förutsätta att det finns grundad anledning 
att misstänka att den studerande är narkoti-
kapåverkad i studierelaterade praktiska upp-
gifter eller vid praktik och att testet är nöd-
vändigt för att utreda den studerandes funk-
tionsförmåga. Grundad anledning ska inte 
betyda att det skulle ha bevisats att den stu-
derande använder narkotika, utan den kan 
grunda sig på t.ex. lärarens eller praktikhand-
ledarens iakttagelser av den studerandes be-
teende eller arbetsprestation, respons från 
andra studerande eller praktikplatsen eller 
andra informationskällor som yrkeshögsko-
lan anser att är tillförlitliga.  

En förutsättning för att kräva intyg över 
narkotikatest ska dessutom vara att studiere-
laterade praktiska uppgifter eller praktik är 
förbundna med sådana uppgifter som kräver 
särskild noggrannhet, tillförlitlighet, själv-
ständig omdömesförmåga eller god reak-
tionsförmåga.  Lagförslaget kopplar också de 
riskfaktorer som kan realiseras om man age-
rar under narkotikapåverkan eller narkotika-
beroende till förutsättningarna för narkotika-
test. Dessa konsekvenser uppräknas i 1 mom. 
1—4 punkten och de motsvarar i tillämpliga 
delar bestämmelserna i lagen om integritets-
skydd i arbetslivet. 

Enligt 1 mom. 1 punkten ska ett skyddsvärt 
intresse vara den studerandes eller andras liv 
eller hälsa. Livet eller hälsan kan äventyras 
t.ex. under studier eller praktik där den stude-
rande använder farliga maskiner, anordningar 
eller verktyg eller ansvarar t.ex. för dosering 
av läkemedel eller vård av patienter.  

Enligt 1 mom. 2 punkten ska ett skyddsvärt 
intresse vara säkerheten i trafiken, som kan 
äventyras om den studerande framför ett for-
don i anslutning till studier eller praktik. 
Termen trafiksäkerheten, som används i la-
gen om integritetsskydd i arbetslivet, har er-
satts med begreppet säkerheten i trafiken, ef-
tersom den vedertagna betydelsen av trafik-
säkerheten i det allmänna språkbruket är sä-
kerheten i vägtrafiken. Begreppet säkerheten 
i trafiken omfattar också säkerheten i sjö-
fartsbranschen. 

Enligt 1 mom. 3 punkten ska skyddet och 
integriteten i fråga om uppgifter som skyddas 
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av sekretessbestämmelserna vara ett intresse. 
Skyddet eller integriteten i fråga om uppgif-
ter som skyddas av sekretessbestämmelserna 
kan äventyras t.ex. i fråga om patientuppgif-
ter inom social- och hälsovården. 

Enligt 1 mom. 4 punkten ska föremål för 
intresse vara att förhindra olaga handel med 
samt innehav, användning och spridning av 
narkotika och läkemedel. Punkten ska gälla 
särskilt social- och hälsoområdet, där den 
studerande har möjlighet att komma åt narko-
tika och läkemedel. 

I 2 mom. bestäms om intyg över narkotika-
test på ett sätt som motsvarar 6 § 2 mom. i 
lagen om integritetsskydd i arbetslivet. Yr-
keshögskolan kan bestämma en skälig tid 
inom vilken den studerande ska visa upp ett 
intyg. Vägran att visa upp ett intyg över nar-
kotikatest eller ett positivt testresultat kan 
leda till disciplinära åtgärder enligt 28 §. 

Enligt förslaget till 3 mom. ska yrkeshög-
skolan ha skriftliga instruktioner för före-
byggande av användningen av rusmedel och 
ingripande i missbruksproblem bland de stu-
derande, om intyg över narkotikatest krävs 
av studerande. De instruktioner som avses i 
bestämmelsen skall motsvara företagshälso-
vårdslagens antidrogprogram dels beträffan-
de metoderna för att förebygga narkotikabruk 
och för att reducera skadorna till följd av al-
koholkonsumtion, dels beträffande reglerna 
för hur studerande ska hänvisas till vård. 
Studenthälsovårdens ställning för att före-
bygga användning av rusmedel bland de stu-
derande och stödja och hänvisa probleman-
vändare till vård är central. 

Med stöd av förslaget till 4 mom. svarar 
yrkeshögskolan för kostnaderna för intyg 
över narkotikatest. 

Uppgifterna i ett intyg över narkotikatest är 
sådana känsliga uppgifter om hälsotillståndet 
som avses i 11 § i personuppgiftslagen. När 
uppgifterna hanteras ska bestämmelserna i 
28 b § samt bestämmelserna i personupp-
giftslagen iakttas. 

I 5 mom. föreslås en hänvisning till 19 § i 
lagen om företagshälsovård och bestämmel-
ser som utfärdats med stöd av den. Enligt 
19 § i lagen om företagshälsovård ska ett po-
sitivt testresultat av ett narkotikatest verifie-
ras vid ett kvalitetskontrollerat laboratorium. 
Den som testas ska alltid ha rätt att få testre-

sultatet skriftligt. Bestämmelser om innehål-
let i ett intyg över narkotikatest finns i lagen 
om integritetsskydd i arbetslivet. Intyget ska 
ges till den som testas.  

Med stöd av 19 § 3 mom. i lagen om före-
tagshälsovård har utfärdats statsrådets för-
ordning om utförande av narkotikatester 
(218/2005), där det bestäms närmare om kva-
litetskontrollen av narkotikatest och om ta-
gande, analysering och tolkning av prov i an-
slutning till genomförande av test i enlighet 
med god företagshälsovårdspraxis och labo-
ratoriernas kvalitetsstandarder. 

26 a §. Uppdragsutbildning. Ordalydelsen i 
1 mom. förenhetligas med motsvarande be-
stämmelse i den nya universitetslagen 
(558/2009). I 2 mom. utsträcks bestämmel-
serna i anslutning till indragning av studierät-
ten samt bestämmelserna om hinder för an-
tagning som studerande och narkotikatest till 
att omfatta även deltagare i uppdragsutbild-
ning. 

28 §. Disciplin. Det föreslås att paragrafen 
om disciplin kompletteras i fråga om narko-
tikatest. Vägran att visa upp ett intyg över 
narkotikatest eller lämnande av ett prov som 
påvisar missbruk av narkotika ska kunna leda 
till en skriftlig varning vid disciplinförfaran-
de. Grunden för avstängning för viss tid ska i 
fortsättningen vara förutom att handlingen el-
ler försummelsen är allvarlig dessutom att 
den studerande fortsätter att uppföra sig 
olämpligt efter att ha fått en skriftlig varning. 
Yrkeshögskolan bör vid behov ha möjlighet 
att säkerställa ordningen och studieron ge-
nom att för viss tid avstänga en studerande 
som fortsätter att uppföra sig störande eller 
annars olämpligt trots en skriftlig varning. 
Innehållet i de procedurbestämmelser som 
gäller disciplinärenden förblir oförändrat 
men det föreslås att de överförs till den nya 
28 a §.  

I 3 mom. föreskrivs att en studerande som 
stör undervisningen kan bli tillsagd att lämna 
det rum där undervisningen ges eller en till-
ställning som arrangeras av yrkeshögskolan. 
Enligt förslaget kan också en studerande som 
beter sig våldsamt eller hotfullt eller äventy-
rar någon annans hälsa eller säkerhet kan bli 
tillsagd att lämna klassrummet eller ett annat 
rum där undervisningen ges. Bestämmelsen 
ska gälla också de praktiska uppgifterna un-
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der praktikperioder och skulle kunna tilläm-
pas till exempel i situationer där en studeran-
de i berusat tillstånd deltar i praktik. Dessut-
om ska en studerande under de förutsättning-
ar som föreskrivs i bestämmelsen kunna för-
vägras rätt att delta i undervisningen för 
högst tre arbetsdagar. Motsvarande bestäm-
melser ingår redan för närvarande i lagen om 
grundläggande utbildning, gymnasielagen 
och lagen om yrkesutbildning. Däremot är 
avsikten inte att i yrkeshögskolelagen före-
skriva om avlägsnande av en störande stude-
rande som äventyrar säkerheten. I dessa situ-
ationer ska yrkeshögskolan vid behov begära 
handräckning av polisen.  

I högskolor kan man också ställas inför si-
tuationer där säkerställandet av en trygg stu-
diemiljö enligt 24 a § förutsätter att den stu-
derande kan förvägras att delta i undervis-
ningen för längre tid än tre arbetsdagar. Inte 
heller en sådan bestämmelse skulle emeller-
tid garantera säkerheten inom högskolesam-
fundet, eftersom den inte skulle hindra den 
studerande från att uppehålla sig och röra sig 
i yrkeshögskolans lokaler och på dess områ-
de. Om det finns risk för att säkerheten för en 
annan studerande eller en person som arbetar 
i yrkeshögskolan eller i en annan undervis-
ningslokal äventyras av en studerandes våld-
samma eller hotfulla uppförande kan det bli 
aktuellt att tillämpa lagen om besöksförbud 
(898/1998). Enligt nämnda lag kan besöks-
förbud meddelas för avvärjande av brott mot 
liv, hälsa, frihet eller frid eller hot om sådant 
brott eller för avvärjande av annat allvarligt 
trakasseri. Tingsrätten avgör ärenden som 
gäller besöksförbud. Beslut om tillfälligt be-
söksförbud fattas av en anhållningsberättigad 
tjänsteman och även domstolen kan besluta 
om det. 

Om en studerande är misstänkt för brott, 
ska han eller hon enligt 4 mom. kunna av-
stängas från studierna för den tid som förun-
dersökningen pågår eller åtalet är anhängigt, 
om det anses nödvändigt med hänsyn till stu-
dierna och det brott som en studerande miss-
tänks ha gjort sig skyldig till och med beak-
tande av arbets-, studie-, patient- eller andra 
motsvarande säkerhetsaspekter. Med stöd av 
bestämmelsen kunde t.ex. den som är miss-
tänkt för narkotikabrott eller straffbart bruk 
av narkotika kunna avhållas från studier 

inom social- och hälsoområdet, där den stu-
derande har möjlighet att komma åt narkotika 
och läkemedel. Beslut om avhållande från 
studierna fattas enligt 28 a § 3 mom. av yr-
keshögskolans styrelse. Beslutet ska kunna 
fattas för ett år i sänder och högst till dess att 
åklagaren har fattat beslut om åtalseftergift 
eller åtalet har behandlats i domstol. Om 
domstolen har dömt den studerande till ett 
straff, kan saken leda till att en process för att 
dra in studierätten inleds med stöd av 25 a § 
2 mom. 

En studerande ska med stöd av 4 mom. 
också kunna avhållas från studierna om den 
studerande vägrar att genomgå kontroller och 
undersökningar som avser hälsotillståndet i 
anslutning till förfarandet för indragning av 
studierätten eller att lämna ett straffregister-
utdrag.  

28 a §. Förfarandet i ärenden som gäller 
indragning av studierätten samt disciplin-
ärenden. I 1 mom. föreskrivs om förfarandet 
i anslutning beslutsfattande om indragning av 
studierätten enligt 25 a §. I 2 mom. föreskrivs 
om disciplinförfarandet så att ordalydelsen 
ändras men innehållet motsvarar den nuva-
rande regleringen. Om indragning av studie-
rätten samt om skriftlig varning till en stude-
rande och avstängning på viss tid samt om 
avhållande från studierna fattas ett skriftligt 
beslut som kan överklagas hos förvaltnings-
domstolen i enlighet med 42 §.  

I 3 mom. föreskrivs om förfarandet när en 
studerande som stör eller äventyrar säkerhe-
ten blir tillsagd att avlägsna sig. I dessa situa-
tioner är det inte fråga om yrkeshögskolans 
beslut i ett förvaltningsärende och rektors, en 
lärares eller en praktikhandledares order att 
en studerande ska avlägsna sig är inte för-
enad med rätt att söka ändring. Order om att 
en studerande ska avlägsna sig ska dock regi-
streras så att de kan verifieras i efterhand. 

I 4 mom. ingår en bestämmelse om förfa-
randet i anslutning till verkställigheten av be-
slut om indragning av studierätten, avstäng-
ning av en studerande på viss tid och avhål-
lande från studier. Ett beslut om indragning 
av studierätten och om avstängning av en 
studerande på viss tid samt beslut om avhål-
lande från studier ska med stöd av 42 § 
5 mom. kunna verkställas trots besvär, om 
förvaltningsdomstolen inte beslutar något 
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annat. Om yrkeshögskolan beslutar att verk-
ställa ett beslut innan det har vunnit laga 
kraft, ska beslut om verkställigheten och 
verkställighetstidpunkten fattas samtidigt 
som beslut fattas om indragning av studierät-
ten, avstängning på viss tid eller avhållande 
från studier. 

28 b §. Hantering av känslig information. I 
1 mom. föreslås bestämmelser om yrkeshög-
skolans rätt att behandla uppgifter om en stu-
derandes eller inträdessökandes hälsotill-
stånd. I 2 mom. föreskrivs om behandling av 
en studerandes straffregisterutdrag. Uppgifter 
om hälsotillstånd och straffregisterutdrag är 
både känsliga och sekretessbelagda uppgif-
ter.  

Enligt 3 mom. ska yrkeshögskolan definie-
ra de uppgifter som innebär hantering av 
känslig information. Arbetstagarna får an-
vända uppgifter i personregister endast i den 
omfattning som deras uppgifter och ansvar 
förutsätter. Andra personer, även om de hör 
till personalen, betraktas som utomstående 
med avseende på behandlingen av uppgifter 
om de registrerade. Användarrättigheter till 
uppgifterna ska alltid definieras i detalj. Det 
är särskilt viktigt att känsliga och sekretess-
belagda uppgifter skyddas på behörigt sätt. 
Om skyddsförpliktelsen föreskrivs i 32 § i 
personuppgiftslagen. 

Yrkeshögskolan ska vara i personuppgifts-
lagen avsedd registeransvarig i fråga om 
uppgifter som gäller studerande. Enligt 
4 mom. ska yrkeshögskolan förvara den 
känsliga informationen separat från övriga 
personuppgifter och den ska avföras ur yr-
keshögskolans register i enlighet med 12 § 
2 mom. i personuppgiftslagen omedelbart när 
det inte längre föreligger någon grund för att 
bevara den för de lagstadgade uppgifterna. 
Enligt lagförslaget ska informationen i vart 
fall avföras ur registret senast inom fyra år 
från det att informationen fördes in i re-
gistret. 

I 5 mom. ingår en hänvisning till person-
uppgiftslagen. Enligt 10 § i personuppgifts-
lagen ska en allmänt tillgängligt registerbe-
skrivning göras upp över personregistret. 
Den registrerade ska också informeras om 
behandlingen av personuppgifter på de sätt 
som nämns i 24 §. Den registrerade har rätt 
enligt 26 § i personuppgiftslagen att granska 

de uppgifter om honom eller henne som har 
registrerats i ett personregister och att begära 
att de rättas med stöd av 29 § i lagen.  

33 §. Projektfinansiering och resultatbase-
rad finansiering samt finansiering av yrkes-
högskolornas gemensamma utgifter.  Det fö-
reslås att ministeriets namn ändras i bestäm-
melsen. 

40 §. Rätt att få uppgifter. Det föreslås att 
ministeriets namn ändras i 2 mom. Det före-
slås att som 3 mom. tillfogas en bestämmelse 
som gör det möjligt att lämna ut sekretessbe-
lagda uppgifter mellan yrkeshögskolan, prak-
tikplatsen och studenthälsovården när det är 
fråga om nödvändiga uppgifter som behövs 
för att studierna ska kunna ordnas på behö-
rigt sätt. Bestämmelsen garanterar att t.ex. 
medlemmarna i de må bra-grupper samt sä-
kerhets- eller krisgrupper som inrättats vid 
högskolor får tillräcklig information. Be-
stämmelsen gör det också möjligt att lämna 
ut nödvändiga uppgifter från yrkeshögskolan 
till polisen för att säkerställa tryggheten. 

42 §. Ändringssökande. Det föreslås att 
1 mom. kompletteras med en bestämmelse 
enligt vilken besvär över beslut som gäller 
indragning och återställande av studierätten 
samt disciplinbeslut ska behandlas i bråds-
kande ordning i förvaltningsdomstolen. 

Enligt det gällande 5 mom. kan ett beslut 
om att avstänga en studerande för viss tid 
verkställas trots besvär, om inte yrkeshög-
skolan eller förvaltningsdomstolen beslutar 
något annat. Bestämmelsen om verkställighet 
av beslut som inte vunnit laga kraft utsträcks 
till att gälla förutom avstängning på viss tid 
enligt 28 § 2 mom. även beslut av indragning 
av studierätten enligt 25 a § och beslut om 
avhållande från studier enligt 28 § 4 mom. 
Dessa beslut ska kunna verkställas trots be-
svär, om förvaltningsdomstolen inte beslutar 
något annat. Den föreslagna ändringen in-
skränker inte yrkeshögskolans rätt att besluta 
om verkställighetstidpunkten. Syftet med be-
stämmelsen är att göra det möjligt att verk-
ställa även beslut som inte vunnit laga kraft. 

43 a §. Beredskapsplaner. Det föreslås att 
ministeriets namn ändras i bestämmelsen. 
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1.4 Universitetslagen 

1 §. Tillämpningsområde. Det föreslås att 
ministeriets namn ändras i 1 mom. 

7 §. Examina och övrig utbildning samt ex-
amensstruktur. Det föreslås att ministeriets 
namn ändras i 3 mom. 

9 §. Uppdragsutbildning. I 2 mom. ut-
sträcks bestämmelserna i anslutning till in-
dragning av studierätten samt bestämmelser-
na om hinder för antagning som studerande 
och narkotikatest till att omfatta även delta-
gare i uppdragsutbildning. 

10 §. Avgift för utbildningsprogram. Det 
föreslås att ministeriets namn ändras i 
3 mom. 

14 §. Styrelsen för ett offentligrättsligt uni-
versitet. Det föreslås att ministeriets namn 
ändras i 2 mom. 

37 a §. Hinder för antagning som stude-
rande samt information om antagningen av 
studerande. Det föreslås att till lagen fogas 
en ny bestämmelse om hinder för antagning 
som studerande samt information om antag-
ningen av studerande. Eventuella hinder för 
antagning som studerande ska alltid konstate-
ras på grund av prövning av det enskilda fal-
let. 

Studierna i farmaci, odontologi, pedagogik, 
medicin, psykologi och hälsovetenskaper är 
förbundna med krav som hänför sig till min-
derårigas säkerhet eller patient- eller kundsä-
kerheten. Till dessa studier, som det före-
skrivs närmare om genom förordning, kan 
enligt förslaget till 1 mom. som studerande 
inte antas en person vars hälsotillstånd eller 
funktionsförmåga är förbunden med en 
omständighet som utgör ett hinder för att kla-
ra av praktiska uppgifter i anslutning till stu-
dierna och praktik. Ett hinder för antagning 
som studerande kan vara en sådan omstän-
dighet i anslutning till hälsotillståndet som 
gör att den sökande inte som studerande kan 
klara av sina studier utan att äventyra andras 
hälsa eller säkerhet. Exempelvis allvarligt 
narkotika- eller annat rusmedelsberoende kan 
avsevärt påverka personens hälsotillstånd el-
ler funktionsförmåga.  

Omständigheter i anslutning till hälsotill-
stånd eller funktionsförmåga ska inte auto-
matiskt utgöra hinder för antagning som stu-
derande. Universiteten ska först utreda om de 

hinder för studierna som beror på hälsotill-
ståndet eller funktionsförmågan kan undanrö-
jas med skäliga åtgärder.  Också lagen om li-
kabehandling förutsätter att universitetet vid 
behov vidtar skäliga åtgärder för att en per-
son med funktionshinder ska få tillträde till 
utbildning. Förutom lagen om likabehandling 
förutsätter FN:s konvention om rättigheter 
för personer med funktionsnedsättning, som 
Finland har undertecknat den 30 mars 2007 
och som Finland har meddelat att man kom-
mer att ratificera, att skälig anpassning er-
bjuds så att personer med funktionsnedsätt-
ning på samma villkor som andra får tillgång 
till utbildning. De praktiska problem som 
sjukdom, handikapp och andra omständighe-
ter i anslutning till hälsotillståndet medför för 
studierna ska således alltid i första hand lösas 
med hjälp av olika undervisningsarrange-
mang och studerandevårdstjänster.  Bestäm-
melser om hälsovården för studerande finns i 
folkhälsolagen (66/1972).  

Begreppet skäliga åtgärder i 1 mom. base-
rar sig för sin del på rådets direktiv 
2000/78/EG om inrättande av en allmän ram 
för likabehandling (nedan ramdirektivet om 
likabehandling), artikel 2 i konventionen om 
rättigheter för personer med funktionsned-
sättning samt 5 § i lagen om likabehandling. 

Ramdirektivet om likabehandling förpliktar 
inte till att ordna utbildning för en person 
som saknar kompetens eller förmåga att delta 
i utbildningen, men detta begränsar inte 
skyldigheten att vidta rimliga anpassningsåt-
gärder för personer med funktionshinder. En-
ligt artikel 2 i konventionen om rättigheter 
för personer med funktionsnedsättning anses 
underlåtenhet att göra skälig anpassning som 
en form av diskriminering. 

Enligt artikel 5 i ramdirektivet om likabe-
handling ska rimliga anpassningsåtgärder 
vidtas för att garantera principen om likabe-
handling för personer med funktionshinder. 
Detta innebär att universitetet ska vidta de 
åtgärder som behövs i det konkreta fallet för 
att göra det möjligt för en person med funk-
tionshinder att genomgå utbildning, såvida 
sådana åtgärder inte medför en oproportio-
nerlig börda. 

För att säkerställa att principen om likabe-
handling följs ska universitetet redan nu med 
stöd av lagen om likabehandling vid behov 
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vidta sådana åtgärder för att en person med 
funktionshinder ska få tillträde till utbildning 
som inte kan betraktas som oskäliga för ut-
bildningsanordnaren. Detta förutsätter att 
hinder i anslutning till funktionsnedsättning-
en identifieras och undanröjs i fråga om de 
personer med funktionshinder som med skä-
liga arrangemang kan klara av utbildningen. 
Behöriga arrangemang anses innefatta bl.a. 
hjälpmedel och ordnande av utbildnings-
handledning med beaktande av de individuel-
la behoven för personen med funktionshin-
der. De åtgärder som respektive behov kräver 
måste bedömas i varje enskild situation med 
beaktande av skälighetssynpunkter. Utgångs-
punkten ska vara att arrangemangen gör det 
möjligt för personen med funktionshinder att 
utbilda sig. 

Den föreslagna bestämmelsen förutsätter 
på samma sätt som bestämmelserna i lagen 
om likabehandling inte att oskäliga arrange-
mang vidtas. Vid bedömningen av vad som 
är skäliga arrangemang beaktas i synnerhet 
kostnaderna för åtgärderna, den ekonomiska 
ställningen för den som ordnar utbildningen 
samt möjligheterna att få stöd av offentliga 
medel eller annat stöd för åtgärderna. 

Om någon inte antas som studerande på 
grund av sjukdom, funktionshinder eller nå-
gon annan omständighet i anslutning till häl-
sotillståndet i en situation där nämnda 
omständighet inte objektivt sätt kan betraktas 
som ett hinder för studierna är det fråga om 
sådan diskriminering som förbjuds i lagen 
om likabehandling. Med stöd av 9 § i lagen 
om likabehandling är den som tillhandahåller 
utbildning skyldig att betala gottgörelse till 
den som blivit föremål för diskriminering på 
en sådan grund. 

Enligt 2 mom. kan ett tidigare beslut om 
indragning av studierätt utgöra hinder för an-
tagning som studerande till studier i farmaci, 
odontologi, pedagogik, medicin, psykologi, 
teologi och hälsovetenskaper, om säkerhets-
synpunkter förutsätter det. Ett tidigare beslut 
om indragning av studierätt innebär inte ett 
automatiskt hinder för att söka till utbildning 
inom de ovan nämnda områdena, utan uni-
versitetet ska alltid bedöma situationerna från 
fall till fall. Exempelvis ett beslut om indrag-
ning av studierätten på grund av brott ska 
inte utgöra ett hinder för att söka till andra 

studier än sådana som i väsentlig utsträck-
ning förutsätter arbete med minderåriga. Vid 
prövning som gäller hinder för antagning 
som studerande ska man alltid beakta både 
det område dit personen i fråga söker och de 
grunder på vilka det tidigare beslutet om in-
dragning av studierätten har fattats. Vid hel-
hetsbedömningen ska man dessutom beakta 
synpunkter i anslutning till skydd för andra 
personers hälsa och säkerhet. Den prövning 
av enskilda fall som bestämmelsen möjliggör 
förutsätts också i situationer där uppgifter om 
brott som begåtts av en studerande som till-
delats ett beslut om indragning av studierät-
ten på grund av brott sedermera har strukits 
ur straffregistret. 

Enligt 3 mom. ska universitetet på förhand 
informera inträdessökande om vilka krav på 
hälsotillståndet och andra förutsättningar som 
hänför sig till utbildningen. Med andra förut-
sättningar avses t.ex. att ett tidigare beslut 
om indragning av studierätten kan utgöra 
hinder för antagning som studerande. Infor-
mationsskyldigheten gäller också praxis i an-
slutning till narkotikatest. De sökande kan 
således själva bedöma om de med avseende 
på hälsan och funktionsförmågan lämpar sig 
för utbildningen eller inte samt vilka slags 
uppgifter om sitt hälsotillstånd som förutsätts 
för antagning som studerande och som de är 
skyldiga att lämna universitetet. 

I 4 mom. föreskrivs om skyldighet för den 
inträdessökande att lämna information. Syftet 
med bestämmelsen är inte att universitetet i 
fortsättningen ska begära läkarintyg eller nå-
gon annan utredning om hälsotillståndet och 
funktionsförmågan av alla sökande till ett 
visst område. Avsikten är att de sökande kan 
ombes att utifrån sin egen bedömning med-
dela om de vad hälsotillståndet och funk-
tionsförmågan beträffar uppfyller de krav 
som ställs i studierna. Om den sökandes 
meddelande ger anledning till det ska univer-
sitetet kunna kräva närmare uppgifter om 
hälsotillståndet för att kunna bedöma den sö-
kandes lämplighet liksom ovan nämnda skä-
liga åtgärder. I förslaget till 4 mom. före-
skrivs också om skyldighet för inträdessö-
kande att på begäran ge information om ett 
tidigare beslut om indragning av studierätt. 
Högskolan får begära information endast när 
någon söker till de utbildningar som berörs 
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av bestämmelsen om indragning av studie-
rätt. 

I förslaget till 5 mom. tryggas universite-
tets rätt till information i situationer där ett 
beslut om indragning av studierätt som en 
annan högskola eller utbildningsanordnare 
fattat tidigare kan påverka bedömningen av 
antagningen som studerande. Bestämmelsen 
ska tillämpas inom de utbildningsområden 
som berörs av bestämmelsen om indragning 
av studierätten. Universitetet ska med stöd av 
bestämmelsen av en annan högskola eller ut-
bildningsanordnare kunna få uppgifter om 
beslut om indragning av studierätten och be-
slutsgrunderna när en inträdessökande på 
universitetets begäran i samband med ansö-
kan om inträde har lämnat information om 
tidigare indragning av studierätten. Universi-
tetet kan med stöd av 43 b § 3 mom. också 
begära uppgifter efter det att studierna inletts, 
om det är befogat att misstänka att den stude-
rande har hemlighållit uppgifter om beslutet i 
samband med ansökan om inträde. 

41 a §. Rätt till en trygg studiemiljö. I pa-
ragrafen föreslås bestämmelser om den stu-
derandes rätt till en trygg studiemiljö, något 
som det redan för närvarande föreskrivs om i 
lagen om grundläggande utbildning, gymna-
sielagen och lagen om yrkesutbildning.  

I 1 mom. ingår en ny bestämmelse som 
motsvarar bestämmelserna om säkerhet i ar-
betet och som är förpliktande för universite-
ten. Den föreslagna bestämmelsen förutsätter 
å ena sidan att undervisningslokalerna och lä-
romedlen är säkra och å andra sidan ålägger 
den universiteten att utföra sådant säkerhets-
arbete vars syfte är att förebygga våld i uni-
versitetets verksamhet.  

Universitetet är skyldigt att för egen del 
agera så att rätten till en säker studiemiljö 
tillgodoses även under praktikperioderna. 
Det är i praktiken omöjligt för universitetet 
att ombesörja alla säkerhetsfaktorer t.ex. vid 
internationell praktik. Universitetet ska emel-
lertid ha nödvändiga kris- och säkerhetsan-
visningar även för internationell praktik. 

Undervisningslokalernas konstruktiva sä-
kerhet baserar sig i huvudsak på annan lag-
stiftning än den som gäller utbildning, t.ex. 
bygglagstiftningen samt lagstiftningen om 
brand- och räddningsväsendet och hälso-
vårdsväsendet. 

En trygg inlärningsmiljö förutsätter omfat-
tande samarbete mellan olika förvaltnings-
områden och aktörer samt tillräckligt utbyte 
av information mellan olika aktörer. Be-
stämmelser om utbyte av information i an-
slutning till bl.a. en trygg inlärningsmiljö fö-
reslås i 90 a § i universitetslagen. 

I 2 och 3 mom. föreslås bestämmelser om 
ordningsstadgor. Ordningsstadgar eller andra 
ordningsbestämmelser får inte kränka de 
grundläggande fri- och rättigheterna enligt 
grundlagen och de får inte heller annars stå i 
strid med lagstiftningen. Innehållet i univer-
sitetets ordningsstadga och ordningsbestäm-
melser avgränsas i 3 mom. Bestämmelser om 
påföljderna av överträdelse av universitetets 
ordningsstadga och ordningsbestämmelser 
ingår i 45 § om disciplin. 

43 a §. Indragning av studierätten. Det fö-
reslås att till lagen fogas en ny bestämmelse 
om indragning av studierätten. Bestämmel-
sen ska tillämpas inom utbildningsområden 
där studierna är förbundna med krav som 
hänför sig till minderårigas säkerhet eller pa-
tient- eller kundsäkerheten. Sådana studier 
förekommer i första hand inom området för 
farmaci, odontologi, pedagogik, medicin, 
psykologi, teologi och hälsovetenskaper. Ge-
nom förordning av statsrådet föreskrivs en-
ligt examensbenämning om de studier som 
leder till lägre och högre högskoleexamen på 
vilka bestämmelsen om indragning av studie-
rätten ska tillämpas. Dessutom ska bestäm-
melsen också tillämpas på pedagogiska stu-
dier för lärare enligt 19 § i statsrådets förord-
ning om universitetsexamina samt studier i 
huvudämnet social arbete. 

I 1 och 2 mom. föreskrivs om de situatio-
ner i anslutning till den studerande som kan 
leda till att studierätten dras in. Bestämmel-
sen om indragning av studierätten kommer i 
praktiken att tillämpas relativt sällan. I be-
stämmelsen föreslås inte att indragningen av 
studierätten i någon situation ska vara ovill-
korlig, utan saken ska alltid bedömas från fall 
till fall och utgående från nödvändiga expert-
utlåtanden och expertutredningar.  

Tillämpningen av 1 mom. 1 punkten förut-
sätter att den studerande uppsåtligen eller av 
oaktsamhet genom sin verksamhet eller för-
summelse upprepade gånger eller allvarligt 
har orsakat fara för en annan persons hälsa 
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eller säkerhet. Allvarlig fara kan orsakas t.ex. 
när en studerande upprepade gånger och vä-
sentligt försummar praktikplatsens säkerhets-
föreskrifter.  Allvarlig fara kan också bero på 
den studerandes bristfälliga eller felaktiga 
förfarande eller likgiltiga inställning. Det kan 
vara fråga om t.ex. en enstaka uppsåtlig eller 
flera gärningar eller försummelser av oakt-
samhet. En enstaka skada som den studeran-
de orsakat av vårdslöshet ska ändå inte mot-
svara förutsättningarna för indragning av 
studierätten, om gärningen eller försummel-
sen inte visar på uppenbar olämplighet för 
praktiska uppgifter eller praktik i anslutning 
till studierna. 

Enligt 1 mom. 2 punkten kan en studeran-
des studierätt indras om den studerande i frå-
ga om hälsotillstånd och funktionsförmåga 
inte uppfyller villkoren för antagning som 
studerande. Till skillnad från 1 punkten ska 
kriteriet enligt 2 punkten inte förutsätta att en 
annan persons säkerhet redan skulle ha varit 
hotad i praktiken. I bestämmelsen ska det 
vara fråga om situationer där den studerande 
med stöd av bestämmelsen om hinder för an-
tagning som studerande inte skulle ha kunnat 
antas till utbildningen, om man skulle ha känt 
till omständighet i anslutning till hälsotill-
ståndet redan i ansökningsskedet. De om-
ständigheter i anslutning till hälsotillståndet 
som kan ligga till grund för indragning av 
studierätten är faktorer som påverkar den fy-
siska eller psykiska funktionsförmågan och 
som hindrar den studerande från att klara av 
praktiska uppgifter eller praktik. En allvarli-
ga psykotisk störning, en allvarlig asocial 
personlighetsstörning eller okontrollerat all-
varligt rusmedels- eller narkotikaberoende 
hos den studerande kan leda till att studierät-
ten indras med stöd av denna punkt. Med all-
varliga störningen avses inte här sådana psy-
kiska problem som med behandling inte ut-
gör något hinder för att bli antagen till och 
delta i utbildningen.  

Sådana omständigheter i anslutning till häl-
sotillståndet eller funktionsförmågan där den 
fara som orsakas kan förebyggas med rimliga 
skyddsåtgärder kan leda till indragning av 
studierätten. En omständighet i anslutning till 
en persons hälsotillstånd eller funktionsför-
måga kan inte utgöra hinder för antagningen 
som studerande och sålunda inte heller ligga 

till grund för indragning av studierätten, om 
hindret kan undanröjas med skäliga åtgärder. 
Universitetet är skyldigt att bedöma om en 
omständighet i anslutning till en persons häl-
sotillstånd eller funktionsförmåga är sådan 
att den olämplighet som den medför kan lö-
sas och skötas med skäliga anpassningsåt-
gärder, som förklaras närmare i samband 
med motiveringen till 37 a § 1 mom. 

Med stöd av 1 mom. 3 punkten ska det vara 
möjligt att dra in studierätten på den grunden 
att den studerande vid ansökan om inträde 
har undanhållit sådan information om tidiga-
re beslut om indragning av studierätt som 
kunde ha utgjort hinder för antagning som 
studerande i enlighet med 37 a § 2 mom. En 
förutsättning för att bestämmelsen ska till-
lämpas är att universitetet i samband med an-
tagningen om studerande har begärt informa-
tion om beslut om indragning av studierätten. 

Syftet med 2 mom. är att på samma sätt 
som lagen om kontroll av brottslig bakgrund 
hos personer som arbetar med barn skydda 
minderårigas personliga integritet och främja 
deras personliga säkerhet. Universitetet kan 
enligt egen prövning förutsätta att den stude-
rande lämnar ett straffregisterutdrag när stu-
dierna i väsentlig utsträckning förutsätter ar-
bete med minderåriga. Universitet kan med 
stöd av bestämmelsen dra in studierätten om 
den studerande har dömts till straff för en 
sedlighetssårande gärning, sexualbrott, dråp, 
mord, dråp under förmildrande omständighe-
ter, grov misshandel, grovt rån eller narkoti-
kabrott.  

Att man är dömd för ett brott ska inte bety-
da att studierätten dras in automatiskt, utan 
universitetet ska alltid besluta om nödvändi-
ga åtgärder på grundval av prövning av det 
enskilda fallet. Till exempel utbildningsom-
rådet, det begångna brottet och domens längd 
kan påverka prövningen. Enligt 10 § i straff-
registerlagen utplånas uppgifter om villkor-
ligt fängelse och om böter som har dömts ut 
utöver villkorligt fängelse efter det att fem år 
förflutit från det den lagakraftvunna domen 
gavs. Uppgifter om ovillkorligt fängelsestraff 
på högst två år utplånas efter det att tio år 
förflutit och uppgifter om ovillkorliga fäng-
elsestraff på över två och högst fem år efter 
det att tjugo år förflutit. 
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I 43 b § 4 mom. föreskrivs om skyldighet 
för den studerande att till universitetet lämna 
ett straffregisterutdrag. I 45 b § 2 mom. före-
skrivs om behandling av uppgifter om straff-
registerutdrag. Vägran att lämna ett straffre-
gisterutdrag kan leda till indragning av stu-
dierätten enligt 45 § 4 mom. 

Universitetet ska under den process som 
indragning av studierätten innebär sträva ef-
ter att erbjuda personlig studiehandledning 
och vid behov vägleda den studerande att ta 
del av service som t.ex. arbetskraftsbyrån er-
bjuder. 

Processen för indragning av studierätten 
kan i praktiken leda till flera olika slutresul-
tat: universitetet kan besluta att dra in studie-
rätten, universitetet kan efter utredningar be-
sluta att studierätten inte dras in, eller så kan 
universitetet i enlighet med 3 mom. besluta 
att med den studerandes samtycke överflytta 
denne till en annan utbildning inom universi-
tet i fråga om vilken den studerande uppfyl-
ler antagningsvillkoren. Förutsättningen för 
en överflyttning ska vara att man bedömer att 
den studerande har förutsättningar att uppfyl-
la examenskraven inom ett annat område. Då 
ska man inte behöva tillämpa bestämmelser-
na om egentlig antagning som studerande vid 
ansökan om inträde. Ett skriftligt beslut ska 
fattas om överflyttning av en studerande till 
en annan utbildning och samtidigt ska det re-
gistreras att den studerande avstår från stu-
dierätten i fråga om den tidigare studieplat-
sen.  

Universiteten skall samarbeta med de myn-
digheter och andra instanser som ger och 
ordnar tjänster inom hälsovården för stude-
rande och inom elevvården och informera de 
studerande om förmånerna och tjänsterna. 
Vid behov skall en studerande handledas att 
söka dessa förmåner och tjänster. 

43 b §. Information om indragning av stu-
dierätten. I paragrafen föreskrivs om infor-
mation om indragning av studierätten och be-
stämmelserna ska således tillämpas inom de 
utbildningsområden som avses i 43 a §, där 
studierna är förbundna med krav som hänför 
sig till minderårigas säkerhet eller patient- el-
ler kundsäkerheten. 

Om universitetet har grundad anledning att 
misstänka att en studerande har ett hinder i 
anslutning till hälsotillståndet eller funktions-

förmågan som kunde utgöra grund för in-
dragning av studierätten, kan universitetet i 
enlighet med 1 mom. ålägga den studerande 
att genomgå nödvändiga kontroller och un-
dersökningar. Universitetet svarar för kost-
naderna för kontroller och undersökningar 
som det har ålagt att utföras. 

Enligt 2 mom. ska universitetet utan hinder 
av sekretessbestämmelserna ha rätt att för 
bedömning av studierätten få ett skriftligt lä-
karutlåtande om den studerandes hälsotill-
stånd. Ett beslut om indragning av studierät-
ten förutsätter att nödvändig expertutredning 
erhålls. Om den studerande vägrar att ge-
nomgå kontroller och undersökningar enligt 
1 mom. för konstaterade av hälsotillståndet 
kan den studerande med stöd av 45 § 4 mom. 
avhållas från studierna tills dess att han eller 
hon går med på nödvändiga kontroller och 
undersökningar. 

I förslaget till 3 mom. tryggas universite-
tets rätt till information i situationer där en 
annan högskola eller utbildningsanordnare 
tidigare har fattat ett beslut om indragning av 
studierätten som kan påverka bedömningen 
av studierätten med stöd av 43 a § 1 mom. 3 
punkten. Det är då fråga om att den stude-
rande i strid med 37 a § 3 mom. i samband 
med ansökan om inträde har hemlighållit in-
formation om ett beslut om indragning av 
studierätten som en annan högskola eller ut-
bildningsanordnare tidigare har fattat.  

I 4 mom. föreskrivs om skyldighet för den 
studerande att visa upp ett straffregisterut-
drag för universitetet. Uppgifterna behövs för 
att universitetet ska kunna bedöma om förut-
sättningarna för indragning av studierätten 
enligt 43 a § 2 mom. föreligger. För att man 
ska få begära straffregisterutdrag förutsätts 
att avsikten är att ge den studerande uppgifter 
inom ramen för studierna som i väsentlig ut-
sträckning förutsätter arbete bland minder-
åriga. Vägran att lämna ett straffregisterut-
drag kan leda till att den studerande avhålls 
från studierna i enlighet med 45 § 4 mom. 

I förslaget till 5 mom. avses med överflyt-
tande studerande en person som ansöker om 
överflyttning från det universitet där han eller 
hon är inskriven till ett motsvarande eller 
närstående utbildningsprogram eller studier i 
huvudämnet vid ett annat universitet för av-
läggande av examen. För överflyttning be-
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hövs det mottagande universitetets godkän-
nande och att den studerande avgår från det 
universitet från vilket han eller hon vill flytta 
bort. Universiteten beslutar på vilka villkor 
överflyttningen kan godkännas.  

I en situation där en behandling som gäller 
indragning av studierätten enligt 43 a § pågår 
i en yrkeshögskola kunde den studerande för-
söka söka sig till ett annat universitet som 
överflyttande studerande, varvid förfarandet i 
anslutning till indragning av studierätten 
skulle bli på hälft och inget indragningsbeslut 
sålunda skulle fattas i praktiken. Syftet med 
den föreslagna bestämmelsen om rätt att få 
uppgifter är att förhindra att problemet över-
förs och förblir obehandlat. Med stöd av be-
stämmelsen har universitetet rätt att få nöd-
vändiga uppgifter om pågående behandling 
av indragning av studierätten av det universi-
tet från vilket den studerande flyttar över.  

I förslaget till 6 mom. föreskrivs om skyl-
dighet för universitetet att ge Tillstånds- och 
tillsynsverket för social- och hälsovården 
(Valvira) uppgifter om indragning av studie-
rätten för studerande inom social- och hälso-
området för skötseln av dess tillsynsuppgif-
ter. Valvira handhar allmänt tillsynen över 
kund- och patientsäkerheten samt ansvarar 
för handledning och övervakning av yrkesut-
bildade personer inom hälso- och sjukvården. 
Hälso- och sjukvårdsstuderande omfattas av 
bestämmelserna om Valviras tillsyn, om de 
tillfälligt arbetar som yrkesutbildad person i 
arbetsavtals- eller tjänsteförhållande. Valvira 
kan på grundval av uppgifter som man fått 
bistå vid utredningen av saken samt vidta 
nödvändiga säkerhetsåtgärder.  

Universitetet ska lämna uppgifter på eget 
initiativ både om ett ärende som är under be-
handling och om ett fattat beslut och besluts-
grunderna. Oberoende av om det fattas ett 
negativt eller positivt beslut om indragning 
av studierätten eller om den studerande över-
flyttas till en annan utbildning inom universi-
tetet, ska Valvira informeras om slutresultatet 
av processen för indragning av studierätten 
med stöd av 43 b § 6 mom. 

43 c §. Återställande av studierätten. I pa-
ragrafen föreskrivs om möjlighet att anhålla 
om återställande av studierätten i situationer 
där indragning av studierätten har grundat sig 
på den studerandes hälsotillstånd eller funk-

tionsförmåga. Universitetets styrelse ska med 
stöd av bestämmelsen enligt prövning kunna 
återställa studierätten, om det anser att skälen 
till att studierätten indrogs inte längre före-
ligger. Den som ansöker om återställande av 
studierätten ska vara bevisskyldig. Den som 
ansöker om återställande av studierätten ska 
t.ex. genom att delta i förfarande för bedöm-
ning av arbetsförmågan, med läkarutlåtande 
eller något annat motsvarande intyg eller ut-
redning visa att det finns grunder för återstäl-
lande av studierätten.  

43 d §. Narkotikatest. I den nya 43 d § fö-
reskrivs om narkotikatest och bestämmelser-
na motsvarar i praktiken bestämmelserna i 
lagen om integritetsskydd i arbetslivet. Syftet 
med drogtest är att förbättra studie- och ar-
betssäkerheten. I läroanstalterna ska särskild 
uppmärksamhet fästas vid vårdhänvisning 
och konfidentiell behandling av uppgifter om 
användning av narkotika samt vid att intyg 
som gäller test förstörs omsorgsfullt genast 
när det är möjligt med tanke på syftet med 
behandlingen.  

När förutsättningarna enligt 1 mom. före-
ligger ska den studerande vara skyldig att på 
universitetets förordnande visa upp ett intyg 
över narkotikatest. Universitetet ska be-
stämma om skyldighet att visa upp ett intyg 
över narkotikatest också under praktik som 
ingår i studierna, varvid direkt information 
mellan universitetet och praktikplatsen är av 
största vikt. 

Kravet på att visa upp intyg över narkotika-
test ska förutsätta att det är finns grundad an-
ledning att misstänka att den studerande är 
narkotikapåverkad i studierelaterade praktis-
ka uppgifter eller praktik och att testet är 
nödvändigt för att utreda den studerandes 
funktionsförmåga. Grundad anledning ska 
inte betyda att det skulle ha bevisats att den 
studerande använder narkotika, utan den kan 
grunda sig på t.ex. lärarens eller praktikhand-
ledarens iakttagelser av den studerandes be-
teende eller arbetsprestation, respons från 
andra studerande eller praktikplatsen eller 
andra informationskällor som universitetet 
anser att är tillförlitliga.  

En förutsättning för att kräva intyg över 
narkotikatest ska dessutom vara att studiere-
laterade praktiska uppgifter eller praktik är 
förbundna med sådana uppgifter som kräver 
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särskild noggrannhet, tillförlitlighet, själv-
ständig omdömesförmåga eller god reak-
tionsförmåga.  Lagförslaget kopplar också de 
riskfaktorer som kan realiseras om man age-
rar under narkotikapåverkan eller narkotika-
beroende till förutsättningarna för narkotika-
test. Dessa konsekvenser uppräknas i 1 mom. 
1—3 punkten och de motsvarar i tillämpliga 
delar bestämmelserna i lagen om integritets-
skydd i arbetslivet. 

Enligt 1 mom. 1 punkten ska ett skyddsvärt 
intresse vara den studerandes eller andras liv 
eller hälsa. Livet eller hälsan kan äventyras 
t.ex. under studier eller praktik där den stude-
rande ansvarar för dosering av läkemedel el-
ler vård av patienter.  

Enligt 1 mom. 2 punkten ska skyddet och 
integriteten i fråga om uppgifter som skyddas 
av sekretessbestämmelserna vara en omstän-
dighet av intresse. Skyddet eller integriteten i 
fråga om uppgifter som skyddas av sekre-
tessbestämmelserna kan äventyras t.ex. i frå-
ga om patientuppgifter inom farmaci, odon-
tologi, medicin och hälsovetenskaper. 

Enligt 1 mom. 3 punkten ska ett intresse 
vara att förhindra olaga handel med samt in-
nehav, användning och spridning av narkoti-
ka och läkemedel. Punkten ska gälla särskilt 
social- och hälsoområdet, där den studerande 
har möjlighet att komma åt narkotika och lä-
kemedel. 

I 2 mom. bestäms om intyg över narkotika-
test på ett sätt som motsvarar 6 § 2 mom. i 
lagen om integritetsskydd i arbetslivet. Uni-
versitetet kan bestämma en skälig tid inom 
vilken den studerande ska visa upp ett intyg. 
Vägran att visa upp ett intyg över narkotika-
test eller ett positivt testresultat kan leda till 
disciplinära åtgärder enligt 45 §. 

Enligt förslaget till 3 mom. ska universite-
tet ha skriftliga instruktioner för förebyggan-
de av användningen av rusmedel och ingri-
pande i missbruksproblem bland de stude-
rande, om det krävs intyg över narkotikatest 
av studerande. De instruktioner som avses i 
bestämmelsen skall motsvara företagshälso-
vårdslagens antidrogprogram dels beträffan-
de metoderna för att förebygga narkotikabruk 
och för att reducera skadorna till följd av al-
koholkonsumtion, dels beträffande reglerna 
för hur studerande ska hänvisas till vård. 
Studenthälsovårdens ställning för att före-

bygga användning av rusmedel bland de stu-
derande och stödja och hänvisa probleman-
vändare till vård är central. 

Med stöd av förslaget till 4 mom. svarar 
universitetet för kostnaderna för intyg över 
narkotikatest. 

Uppgifterna i ett intyg över narkotikatest är 
sådana känsliga uppgifter om hälsotillståndet 
som avses i 11 § i personuppgiftslagen. När 
uppgifterna hanteras ska bestämmelserna i 45 
b § samt bestämmelserna i personuppgiftsla-
gen iakttas.  

I 5 mom. föreslås en hänvisning till 19 § i 
lagen om företagshälsovård och bestämmel-
ser som utfärdats med stöd av den. Enligt 19 
§ i lagen om företagshälsovård ska ett posi-
tivt testresultat av ett narkotikatest verifieras 
vid ett kvalitetskontrollerat laboratorium. 
Den som testas ska alltid ha rätt att få testre-
sultatet skriftligt. Bestämmelser om innehål-
let i ett intyg över narkotikatest finns i lagen 
om integritetsskydd i arbetslivet. Intyget ska 
ges till den som testas. 

Med stöd av 19 § 3 mom. i lagen om före-
tagshälsovård har utfärdats statsrådets för-
ordning om utförande av narkotikatester 
(218/2005), där det bestäms närmare om kva-
litetskontrollen av narkotikatest och om ta-
gande, analysering och tolkning av prov i an-
slutning till genomförande av test i enlighet 
med god företagshälsovårdspraxis och labo-
ratoriernas kvalitetsstandarder. 

45 §. Disciplinärt förfarande. Det föreslås 
att paragrafen om disciplin kompletteras i 
fråga om narkotikatest. Vägran att visa upp 
ett intyg över narkotikatest eller lämnande av 
ett prov som påvisar missbruk av narkotika 
ska kunna leda till en skriftlig varning vid di-
sciplinförfarande. Grunden för avstängning 
för viss tid ska i fortsättningen vara förutom 
att handlingen eller försummelsen är allvarlig 
dessutom att den studerande fortsätter att 
uppföra sig olämpligt efter att ha fått en 
skriftlig varning. Universitetet bör vid behov 
ha möjlighet att säkerställa ordningen och 
studieron genom att för viss tid avstänga en 
studerande som fortsätter att uppgöra sig stö-
rande eller annars olämpligt trots en skriftlig 
varning. Innehållet i de procedurbestämmel-
ser som gäller disciplinärenden förblir oför-
ändrat men det föreslås att de överförs till 
den nya 45 a §.  
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I 3 mom. föreskrivs att en studerande som 
stör undervisningen kan bli tillsagd att lämna 
det rum där undervisningen ges eller en till-
ställning som arrangeras av universitetet. En-
ligt förslaget kan också en studerande som 
beter sig våldsamt eller hotfullt eller äventy-
rar någon annans hälsa eller säkerhet kan bli 
tillsagd att lämna klassrummet eller ett annat 
rum där undervisningen ges. Bestämmelsen 
ska gälla också de praktiska uppgifterna un-
der praktikperioder och skulle kunna tilläm-
pas till exempel i situationer där en studeran-
de i berusat tillstånd deltar i praktik. Dessut-
om ska en studerande under de förutsättning-
ar som föreskrivs i bestämmelsen kunna för-
vägras rätt att delta i undervisningen för 
högst tre arbetsdagar. Motsvarande bestäm-
melser ingår redan för närvarande i lagen om 
grundläggande utbildning, gymnasielagen 
och lagen om yrkesutbildning. Däremot är 
avsikten inte att i universitetslagen föreskriva 
om avlägsnande av en störande studerande 
som äventyrar säkerheten. I dessa situationer 
ska universitetet vid behov begära handräck-
ning av polisen.  

I högskolor kan man också ställas inför si-
tuationer där säkerställandet av en trygg stu-
diemiljö enligt 41 a § förutsätter att den stu-
derande kan förvägras att delta i undervis-
ningen för längre tid än tre arbetsdagar. Inte 
heller en sådan bestämmelse skulle emeller-
tid garantera säkerheten inom högskolesam-
fundet, eftersom den inte skulle hindra den 
studerande från att uppehålla sig och röra sig 
i universitetets lokaler och på dess område. 
Om det finns risk för att säkerheten för en 
annan studerande eller en person som arbetar 
i universitetet eller i en annan undervisnings-
lokal äventyras av en studerandes våldsamma 
eller hotfulla uppförande kan det bli aktuellt 
att tillämpa lagen om besöksförbud 
(898/1998). Enligt nämnda lag kan besöks-
förbud meddelas för avvärjande av brott mot 
liv, hälsa, frihet eller frid eller hot om sådant 
brott eller för avvärjande av annat allvarligt 
trakasseri. Tingsrätten avgör ärenden som 
gäller besöksförbud. Beslut om tillfälligt be-
söksförbud fattas av en anhållningsberättigad 
tjänsteman och även domstolen kan besluta 
om det. 

Om en studerande är misstänkt för brott 
ska han eller hon enligt 4 mom. för den tid 

som förundersökning pågår eller åtalet är an-
hängigt kunna avhållas från studierna, om det 
anses nödvändigt med hänsyn till studierna 
och det brott som den studerande misstänks 
ha gjort sig skyldig till och med beaktande av 
arbets-, studie-, patient- eller andra motsva-
rande säkerhetsaspekter. Med stöd av be-
stämmelsen kunde t.ex. den som är misstänkt 
för narkotikabrott eller straffbart bruk av 
narkotika kunna avhållas från studier i far-
maci och studier i medicin, där den studeran-
de har möjlighet att komma åt narkotika och 
läkemedel. Beslut om indragning av studie-
rätten fattas enligt 45 a § 3 mom. av universi-
tetets styrelse. Beslutet ska kunna fattas för 
ett år i sänder och högst till dess att åklagaren 
har fattat beslut om åtalseftergift eller åtalet 
har behandlats i domstol. Om domstolen har 
dömt den studerande till ett straff, kan saken 
leda till att en process för att dra in studierät-
ten inleds med stöd av 43 a § 2 mom. 

En studerande ska med stöd av 4 mom. 
också kunna avhållas från studierna om den 
studerande vägrar att genomgå kontroller och 
undersökningar som avser hälsotillståndet i 
anslutning till förfarandet för indragning av 
studierätten eller att lämna ett straffregister-
utdrag. 

45 a §. Förfarandet i ärenden som gäller 
indragning av studierätten samt disciplin-
ärenden. I 1 mom. föreskrivs om förfarandet 
i anslutning beslutsfattande om indragning av 
studierätten enligt 43 a §. I 2 mom. föreskrivs 
om disciplinförfarandet så att ordalydelsen 
ändras men innehållet motsvarar den nuva-
rande regleringen. Om indragning av studie-
rätten samt om varning till en studerande och 
avstängning på viss tid samt avhållande från 
studier fattas ett skriftligt beslut som kan 
överklagas hos förvaltningsdomstolen i en-
lighet med 83 §.  

I 3 mom. föreskrivs om förfarandet när en 
studerande som stör eller äventyrar säkerhe-
ten blir tillsagd att avlägsna sig. I dessa situa-
tioner är det inte fråga om universitetets be-
slut i ett förvaltningsärende och order av rek-
tor, en person som hör till undervisnings- el-
ler forskningspersonalen eller en praktik-
handledare att en studerande ska avlägsna sig 
är inte förenad med rätt att söka ändring. Or-
der om att en studerande ska avlägsna sig ska 
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dock registreras så att de kan verifieras i ef-
terhand. 

I 4 mom. ingår en bestämmelse om förfa-
randet i anslutning till verkställigheten av be-
slut om indragning av studierätten, avstäng-
ning av en studerande på viss tid och avhål-
lande från studier. Ett beslut om indragning 
av studierätten och om avstängning av en 
studerande på viss tid samt beslut om avhål-
lande från studier ska med stöd av 85 § kun-
na verkställas trots besvär, om förvaltnings-
domstolen inte beslutar något annat. Om uni-
versitetet beslutar att verkställa ett beslut in-
nan det har vunnit laga kraft, ska beslut om 
verkställighet och verkställighetstidpunkten 
fattas samtidigt som beslut fattas om indrag-
ning av studierätten, avstängning på viss tid 
eller avhållande från studier.  

45 b §.  Hantering av känslig information. 
I 1 mom. föreslås bestämmelser om universi-
tetets rätt att behandla uppgifter om en stude-
randes eller inträdessökandes hälsotillstånd. I 
2 mom. föreskrivs om behandling av en stu-
derandes straffregisterutdrag. Uppgifter om 
hälsotillstånd och straffregisterutdrag är både 
känsliga och sekretessbelagda uppgifter.  

Enligt 3 mom. ska universitetet definiera 
de uppgifter som innebär hantering av käns-
lig information. Arbetstagarna får använda 
uppgifter i personregister endast i den om-
fattning som deras uppgifter och ansvar för-
utsätter. Andra är utomstående med avseende 
på behandlingen av uppgifter om de registre-
rade även om de hör till personalen. Använ-
darrättigheter till uppgifterna ska alltid defi-
nieras i detalj. Det är särskilt viktigt att käns-
liga och sekretessbelagda uppgifter skyddas 
på behörigt sätt. Om skyddsförpliktelsen fö-
reskrivs i 32 § i personuppgiftslagen. 

Universitetet ska vara i personuppgiftsla-
gen avsedd registeransvarig i fråga om upp-
gifter som gäller studerande. Enligt 4 mom. 
ska universitetet förvara den känsliga infor-
mationen separat från övriga personuppgifter 
och den ska avföras ur universitetets register 
i enlighet med 12 § 2 mom. i personuppgifts-
lagen omedelbart när det inte längre förelig-
ger någon grund för att bevara den för de 
lagstadgade uppgifterna. Enligt lagförslaget 
ska informationen i vart fall avföras ur re-
gistret senast inom fyra år från det att infor-
mationen fördes in i registret. 

I 5 mom. ingår en hänvisning till person-
uppgiftslagen. Enligt 10 § i personuppgifts-
lagen ska en allmänt tillgängligt registerbe-
skrivning göras upp över personregistret. 
Den registrerade ska också informeras om 
behandlingen av personuppgifter på de sätt 
som nämns i 24 §. Den registrerade har rätt 
enligt 26 § i personuppgiftslagen att granska 
de uppgifter om honom eller henne som har 
registrerats i ett personregister och att begära 
att de rättas med stöd av 29 § i lagen.  

48 §. Målsättning. Det föreslås att ministe-
riets namn ändras i bestämmelsen. 

49 §. Grunderna för fastställande av den 
statliga finansieringen. Det föreslås att mini-
steriets namn ändras i bestämmelsen. 

50 §. Finansieringen av universitetens ge-
mensamma utgifter. Det föreslås att ministe-
riets namn ändras i bestämmelsen. 

51 §. Uppföljning och rapportering. Det 
föreslås att ministeriets namn ändras i be-
stämmelsen. 

52 §. Utbetalning. Det föreslås att ministe-
riets namn ändras i bestämmelsen. 

53 §. Avbrott i utbetalningen. Det föreslås 
att ministeriets namn ändras i bestämmelsen. 

55 §. Återkrav. Det föreslås att ministeriets 
namn ändras i bestämmelsen. 

56 §. Ränta och dröjsmålsränta. Det före-
slås att ministeriets namn ändras i 2 mom. 

58 §. Sökande av ändring i beslut om fi-
nansiering. Det föreslås att ministeriets namn 
ändras i bestämmelsen. 

71 §. Nationalbibliotekets direktion. Det 
föreslås att ministeriets namn ändras i be-
stämmelsen. 

83 §. Sökande av ändring i beslut av uni-
versitetet. Det föreslås att 1 mom. komplette-
ras med en bestämmelse enligt vilket besvär 
över beslut som gäller indragning och åter-
ställande av studierätten samt disciplinbeslut 
ska behandlas i brådskande ordning i förvalt-
ningsdomstolen. 

85 §. Verkställighet av beslut om indrag-
ning av studierätten samt disciplinära åtgär-
der. Enligt den gällande bestämmelsen får ett 
beslut om att avstänga en studerande för viss 
tid verkställas trots att besvär anförts, om inte 
universitetet eller förvaltningsdomstolen be-
slutar något annat. Bestämmelsen om verk-
ställighet av beslut som inte vunnit laga kraft 
utsträcks till att gälla förutom avstängning på 
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viss tid enligt 45 § 2 mom. även beslut av in-
dragning av studierätten enligt 43 a § och be-
slut om avhållande från studier enligt 45 § 4 
mom. Dessa beslut ska kunna verkställas 
trots besvär, om förvaltningsdomstolen inte 
beslutar något annat. Den föreslagna änd-
ringen inskränker inte universitetets rätt att 
besluta om verkställighetstidpunkten. Syftet 
med bestämmelsen är att göra det möjligt att 
verkställa även beslut som inte vunnit laga 
kraft. 

87 §. Utvärdering. Det föreslås att ministe-
riets namn ändras i 2 mom. 

90 §. Beredskapsplaner. Det föreslås att 
ministeriets namn ändras i 2 mom. 

90 a §. Rätt att få uppgifter. Det föreslås att 
till lagen fogas en bestämmelse som gör det 
möjligt att lämna ut sekretessbelagda uppgif-
ter mellan universitetet, praktikplatsen och 
studenthälsovården, när det är fråga om nöd-
vändiga uppgifter som behövs för att studier-
na ska kunna ordnas på behörigt sätt. Be-
stämmelsen garanterar att t.ex. medlemmarna 
i de må bra-grupper samt säkerhets- eller 
krisgrupper som inrättats vid högskolor får 
tillräcklig information. Bestämmelsen gör det 
också möjligt att lämna ut nödvändiga upp-
gifter från universitetet till polisen för säker-
ställande av tryggheten. 

 
1.5 Straffregisterlagen 

6 §. Det föreslås att paragrafen förnyas så 
att man i det nya 3 mom. föreskriver om rätt 
för en studerande att avgiftsfritt få uppgifter 
om sig själv ur straffregistret i situationer där 
en utbildningsanordnare eller högskola har 
begärt att få se ett straffregisterutdrag med 
stöd av 32 a § 4 mom. i lagen om yrkesut-
bildning, 25 b § 4 mom. i yrkeshögskolela-
gen eller 43 b § 4 mom. i universitetslagen. 

I utdraget ska antecknas uppgifter om av-
göranden genom vilka personen i fråga har 
dömts för en sedlighetssårande gärning, sex-
ualbrott, dråp, mord, dråp under förmildrande 
omständigheter, grov misshandel, grovt rån 
eller narkotikabrott. Om personen i fråga har 
dömts till ett gemensamt straff för flera gär-
ningar, ska av utdraget framgå uppgifter om 
alla tillräknade brott och det gemensamma 
straff som dömts ut för dem. Läroanstalten 
ska i ljuset av dessa uppgifter pröva vilken 

betydelse man lägger vid det brott som fram-
går av utdraget. Att uppgifter om hela avgö-
randet antecknas i utdraget kan anses ligga i 
såväl läroanstaltens som den studerandes in-
tresse, eftersom man då av utdraget kan sluta 
sig till den relativa vikten av det brott som är 
av särskild betydelse med tanke på arbete 
bland barn. 

Om ovan nämnda uppgifter om personen i 
fråga inte finns antecknade i straffregistret, 
ska rättsregistercentralen ge ett intyg där det 
konstaterats att inga uppgifter om ett sådant 
avgörande som avses i 6 § 3 mom. finns an-
tecknade för personen i fråga i straffregistret. 
Om en uppgift om personen i straffregistret 
gäller något annat brott än ett som nämns i 
6 § 3 mom., framgår alltså inte en sådan upp-
gift av det straffregisterutdrag som ges per-
sonen i fråga. 

Det är alltså den studerande som ska skaffa 
utdraget. Utdraget beställs från rättsregister-
centralen på samma sätt som andra utdrag 
som kan utlämnas ur registret till enskilda. 
Utdraget beställs med en undertecknad skrift-
lig begäran, där man meddelar ändamålet 
med utdraget i enlighet med 4 mom. Rättsre-
gistercentralen skickar utdraget till personen 
i fråga per post. 

 
2  Närmare bestämmelser och före-

skri f ter  

Bestämmelser om examina och examens-
benämningar enligt de utbildningslagar som 
ingår i propositionen ska enligt de gällande 
bemyndigandena utfärdas genom förordning. 

Bestämmelser om utbildningsområdena för 
yrkesutbildning ingår i 1 § i förordningen om 
yrkesutbildning (811/1998). I bilagan till un-
dervisningsministeriets förordning om yrkes-
inriktade grundexamina (216/2001) före-
skrivs om examina och examensbenämning-
arna inom olika utbildningsområden. I bila-
gan till undervisningsministeriets förordning 
om den examensstruktur som avses i lagen 
om yrkesinriktad vuxenutbildning (3/2008) 
bestäms om de yrkes- och specialyrkesexa-
mina som kan avläggas som fristående exa-
mina. I 1 § i statsrådets förordning om yrkes-
skolor (352/2003) föreskrivs om utbildnings-
områden och i 3 § om yrkeshögskoleexamina 
och examensbenämningar. I bilagan till stats-
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rådets förordning om universitetsexamina 
(794/2004) föreskrivs om utbildningsområ-
den och examinas namn. 

Enligt 32 § i det lagförslag som gäller yr-
kesutbildning ska utbildningsanordnaren 
kunna dra in studierätten då studierna eller 
utövandet av yrket är förbundna med krav 
som hänför sig till minderårigas säkerhet el-
ler patient- eller kundsäkerheten eller säker-
heten i trafiken. Enligt 4 mom. föreskrivs 
närmare om de studier som berörs av be-
stämmelsen om indragning av studierätten 
genom förordning av statsrådet. En motsva-
rande bestämmelse ingår i 25 a § i det lagför-
slag som gäller ändring av yrkeshögskolela-
gen och i 43 a § i det lagförslag som gäller 
ändring av universitetslagen. Enligt 11 § i det 
lagförslag som gäller yrkesinriktad vuxenut-
bildning ska dessutom 32 § om indragning av 
studierätten i lagen om yrkesutbildning också 
tillämpas på utbildning enligt lagen om yr-
kesinriktad vuxenutbildning. 

Med stöd av de föreslagna bemyndigande-
na är avsikten att till förordningen om yrkes-
utbildning, förordningen om yrkesinriktad 
vuxenutbildning (812/1998), statsrådets för-
ordning om yrkeshögskolor och statsrådets 
förordning om universiteten foga bestämmel-
ser om vilka examina eller examensbedöm-
ningar bestämmelsen om indragning av stu-
dierätten gäller. Reglering som motsvarar 
den föreslagna strukturen ingår i 32 § i gäl-
lande lag om yrkesutbildning. 

Det föreslås att till 13 § 2 mom. i lagen om 
yrkesutbildning fogas en bestämmelse enligt 
vilken Utbildningsstyrelsen i samband med 
grunderna för examina vid behov beslutar om 
de krav på hälsotillståndet som hänför sig till 
examina. För närvarande finns information 
om hur hälsomässiga faktorer inverkar på ut-
bildningen i den utbildningsguide som Ut-
bildningsstyrelsen ger ut samt i anvisningar-
na om gemensam ansökan. I de bilagorna till 
de nya examensgrunder som Utbildningssty-
relsen godkänt har man beaktat de examens-
specifika kraven på hälsotillstånd, men för-
slagen utgör för närvarande endast rekom-
mendationer. På motsvarande sätt fogas till 
13 § 2 mom. i lagen om yrkesinriktad vuxen-
utbildning en bestämmelse om att Utbild-
ningsstyrelsen i samband med grunderna för 

examina vid behov beslutar om de krav på 
hälsotillståndet som hänför sig till examina. 

 
3  Ikraft trädande 

Lagarna föreslås träda i kraft hösten 2011 
så att de nya bestämmelserna kan börja till-
lämpas i läroanstalterna i början av höstter-
minen 2011. 

 
4  Förhål lande t i l l  grundlagen samt 

lagst i f tningsordning 

4.1 Inledning 

Enligt grundlagen ska bestämmelser om 
grunderna för individens rättigheter och 
skyldigheter utfärdas genom lag. Propositio-
nen innehåller flera lagrum som är av bety-
delse med avseende på systemet för de 
grundläggande fri- och rättigheterna, av vilka 
en del är sådana att det inte alls finns några 
bestämmelser om dem i de nuvarande för-
fattningarna eller så föreslås att de nuvarande 
bestämmelserna ändras. Till dem hör be-
stämmelserna om hinder för antagning som 
studerande, indragning av studierätten, disci-
plin och narkotikatest samt de integritets-
skydds- och rättsskyddsfrågor som hänför sig 
till dem. Förslagen ska granskas med avse-
ende på bl.a. grundlagens bestämmelser om 
jämlikhet, skydd för privatlivet, kulturella 
rättigheter, näringsfrihet och rättsskydd. 

I enlighet med den linje som riksdagens 
grundlagsutskott godkänt är det möjligt att i 
vissa fall inskränka en grundläggande rättig-
het i vanlig lagstiftningsordning. Inskränk-
ningen ska basera sig på en bestämmelse på 
lagnivå och den ska vara exakt och noga av-
gränsad. Grunden för inskränkningen ska 
vara godtagbar med avseende på systemet för 
de grundläggande fri- och rättigheterna. Syf-
tet att trygga någon annans grundläggande 
rättighet kan vara en godtagbar grund att in-
skränka en grundläggande rättighet. Det är 
möjligt att inskränka en grundläggande rät-
tighet genom lag endast i fall där det är nöd-
vändigt för att uppnå ett eftersträvat syfte. 
När en grundläggande rättighet inskränks ge-
nom lag ska man alltid se till att rättsskyddet 
är tillräckligt välordnat och att inskränkning-
arna inte står i strid med Finlands internatio-
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nella människorättsförpliktelser. Genom van-
lig lag kan man inte föreskriva om en in-
skränkning som väsentlig inskränker en 
grundläggande rättighet som tryggats genom 
grundlagen. 

 
4.2 Indragning av studierätten och hin-

der för antagning som studerande  

I 6 § 2 mom. i grundlagen ingår ett omfat-
tande diskrimineringsförbud. Enligt bestäm-
melsen får ingen utan godtagbart skäl särbe-
handlas på grund av bl.a. hälsotillstånd eller 
handikapp. Lagstiftaren har en viss pröv-
ningsmarginal när det gäller att bedöma när 
godtagbart skäl föreligger. Kraven på god-
tagbart skäl är höga särskilt i fråga om de 
förbjudna särbehandlingsgrunderna i 6 § 
2 mom. (se RP 309/1993 rd, s. 44/I). När 
man bedömer om godtagbart skäl föreligger 
måste man beakta graden av särbehandling 
och syftet med den (t.ex. GrUU 11/2010 rd). 
Förverkligandet av jämlikhet är av särskild 
betydelse i detta sammanhang på grund av 
kopplingen till de grundläggande rättigheter-
na: ”Det allmänna skall, enligt vad som när-
mare bestäms genom lag, säkerställa lika 
möjligheter för var och en att oavsett medel-
löshet enligt sin förmåga och sina särskilda 
behov få även annan än grundläggande ut-
bildning samt utveckla sig själv.” (GL 16 § 
2 mom.). 

Propositionen har betydelse för jämlikheten 
mellan de studerande, eftersom en studerande 
kan förvägras studierätt eller så kan den dras 
in på grund av hans eller hennes hälsotill-
stånd eller någon annan orsak i anslutning till 
hans eller hennes person. Syftet med de före-
slagna bestämmelserna är att skydda andra 
personers hälsa och säkerhet. Detta syfte kan 
obestridligen betraktas som godtagbart med 
avseende på systemet för de grundläggande 
fri- och rättigheterna.  

Enligt lagen om likabehandling får ingen 
diskrimineras på grund av hälsotillstånd eller 
funktionshinder. För att främja likabehand-
ling ska den som ordnar utbildning enligt 5 § 
vid behov vidta skäliga åtgärder för att en 
person med funktionshinder ska få tillträde 
till utbildning. Utbildningsanordnaren ska 
också i första hand försöka lösa praktiska 
problem som sjukdom eller funktionshinder 

medför för studierna med hjälp av studeran-
dearrangemang, specialutbildning samt och 
elevvårdstjänster.  

I bestämmelserna om hinder för antagning 
som studerande (27 a § i lagen om yrkesut-
bildning, 20 a § i yrkeshögskolelagen, 37 a § 
i universitetslagen) föreskrivs uttryckligen att 
en omständighet i anslutning till hälsotill-
ståndet eller funktionsförmågan kan utgöra 
ett hinder för att delta i utbildningen om detta 
hinder kan undanröjas med skäliga åtgärder. 
Studierätten kan begränsas endast om hälso-
tillståndet eller någon annan omständighet i 
anslutning till personen enligt en objektiv 
bedömning förhindrar studierna och kan 
äventyra andra personers säkerhet. Också i 
bestämmelserna om indragning av studierät-
ten (32 § i lagen om yrkesutbildning, 25 a § i 
yrkeshögskolelagen, 43 a § i universitetsla-
gen) kan en omständighet i anslutning till 
personens hälsotillstånd eller funktionsför-
måga utgöra grund för indragning av studie-
rätten, om en annan persons hälsa eller sä-
kerhet utsätts för allvarlig fara. Sådana om-
ständigheter i anslutning till hälsotillståndet 
där den fara som de orsakar kan förebyggas 
med skäliga skyddsåtgärder kan emellertid 
inte leda till indragning av studierätten. De 
föreslagna bestämmelserna kan anses över-
ensstämma med bestämmelserna i lagen om 
likabehandling, eftersom det i dem är fråga 
om faktiska och avgörande hinder för studier, 
och i dem betraktas funktionshindret eller 
hälsotillståndet i sig inte som ett hinder för 
studier. 

I samband med granskningen av de grund-
läggande fri- och rättigheterna måste man 
också beakta att hindren för antagning som 
studerande och möjligheten till indragning av 
studierätten gäller endast vissa noggrant an-
givna utbildningar, där skyddet av andra per-
soners hälsa och säkerhet accentueras. Ex-
empelvis yrkesutbildningens examensstruk-
tur omfattar 52 grundläggande yrkesexamina 
och inom dem finns 120 utbildningsprogram. 
I de föreslagna bestämmelserna ingår möj-
lighet till indragning av studierätten i fråga 
om endast 15 examina. En sökande har såle-
des möjlighet att söka och bli antagen till 
största delen av examina. 

Med tanke på den studerandes rättskydd är 
det väsentligt att utbildningsanordnaren eller 
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högskolan innan studierätten indras tillsam-
mans med den studerande ska utreda hans el-
ler hennes möjlighet att söka till annan ut-
bildning. Den studerande ska kunna antas till 
annan sådan utbildning inom samma läroan-
stalt i fråga om vilken han eller hon uppfyller 
villkoren för antagning som studerande. 

Ett beslut om indragning av studierätten 
ska inte nödvändigtvis vara slutgiltigt, efter-
som lagförslagen också innehåller bestäm-
melser om möjlighet att återställa studierät-
ten. Dessutom har man beaktat den studeran-
des rättsskydd genom att föreskriva om förfa-
randet i ärenden som gäller indragning och 
återställande av studierätten och disciplin-
ärenden samt genom att föreskriva om sö-
kande av ändring. 

Enligt 16 § 2 mom. i grundlagen ska det 
allmänna, enligt vad som närmare bestäms 
genom lag, säkerställa lika möjligheter för 
var och en att enligt sin förmåga och sina 
särskilda behov få även annan än grundläg-
gande utbildning. Av betydelse är också be-
stämmelsen i 3 mom. om utbildningens fri-
het, som har ansetts inbegripa frihet att stude-
ra och inhämta information sådant som in-
tresserar en själv. Nämnda bestämmelser i 
grundlagen garanterar inte subjektiv rätt till 
annan än grundläggande utbildning, utan be-
dömningen av det allmännas skyldighet att 
säkerställa utbildning påverkas av individens 
personliga förutsättningar att tillägna sig un-
dervisning. Bestämmelserna möjliggör bl.a. 
antagning av studerande som baserar sig på 
ett system med urvalsprov inom annan ut-
bildning än den grundläggande utbildningen. 
Å andra sidan förutsätts det att även sådana 
som har specialbehov på grund av t.ex. sjuk-
dom eller funktionshinder garanteras möjlig-
het att studera. Enligt lagförslaget kan en 
omständighet i anslutning till en persons häl-
sotillstånd eller funktionsförmåga inte utgöra 
hinder för deltagande i utbildning, om hind-
ret kan undanröjas med skäliga åtgärder. 

Lagförslaget har kopplingar även till 18 § 
1 mom. i grundlagen, enligt vilket var och en 
har i enlighet med lag rätt att skaffa sig sin 
försörjning genom arbete, yrke eller näring 
som han eller hon valt fritt. Genom indrag-
ning av studierätten avgörs frågan om rätt att 
idka näring i de fall där det föreskrivs att den 
utbildning som är föremål för beslutet om in-

dragning är en förutsättning för yrkesutöv-
ning. Att den utbildning som leder till yrket 
uttryckligen avlagts förutsätts av dem som är 
verksamma i bl.a. läkar-, provisors-, psyko-
log-, sjukskötar-, barnmorske-, hälsovårdar- 
och optikeryrket. Den begränsning av möj-
ligheten att idka näring som propositionen 
möjliggör är ringa med beaktande av att den 
gäller ett begränsat antal yrken och att perso-
nen i fråga fortfarande kan söka som stude-
rande till andra områden. 

Målet med den föreslagna regleringen är att 
i förebyggande syfte ombesörja patient- och 
kundsäkerheten och säkerheten i trafiken 
samt minderårigas säkerhet genom att säker-
ställa att de studerande har förutsättningar att 
utföra arbetsuppgifter som hänför sig till vis-
sa studier och delvis också att verka i arbets-
livet efter studierna. Med tanke på systemet 
för de grundläggande fri- och rättigheterna 
kan man i sig anse att det finns godtagbara 
grunder att på detta sätt försöka förebygga 
farliga situationer för andra personers hälsa 
och säkerhet vilka beror på en studerandes 
nedsatta funktionsförmåga. Motsvarande be-
stämmelser ingår bl.a. i vissa författningar 
om utbildning för skötseln av tjänsteuppdrag, 
t.ex. lagen om polisutbildning (68/2005), la-
gen om Försvarshögskolan (1121/2008) och 
lagen om Räddningsinstitutet (607/2006). På 
grund av de särdrag som hänför sig till dessa 
studier och handhavandet av de tjänster som 
är målet för dem har det ansetts motiverat att 
redan på förhand försäkra sig om att de stu-
derande har personliga egenskaper som gör 
dem lämpliga för tjänsteuppdragen i fråga. 

Grundlagsutskottet har behandlat frågor i 
anslutning till förlust av studierätten t.ex. i 
utlåtandena 74/2002 rd och 12/2006 rd och 
därvid fäst uppmärksamhet vid proportionali-
tetsprincipen. När studierätten dras in är det 
fråga om att rätta till ett felaktigt val av om-
råde i specialsituationer varigenom man för-
söker förbättra säkerheten på förhand och fö-
rebygga framtida skador eller missbruk. För-
utsättningarna för indragning av studierätten 
är noggrant uppräknade i lagen och beslutet 
om indragning ska få överklagas. Den hu-
vudsakliga grunden för inskränkningen är att 
trygga andra personers säkerhet, integritet 
och andra grundläggande fri- och rättigheter. 
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Förslaget uppfyller de krav som proportiona-
litetsprincipen ställer.  

Bestämmelsen om indragning av studierät-
ten ska enligt propositionen tillämpas på stu-
dier som är förbundna med krav som hänför 
sig till minderårigas säkerhet, patient- eller 
kundsäkerheten eller säkerheten i trafiken. 
Genom förordning av statsrådet föreskrivs i 
detalj enligt examen eller examensbenäm-
ning om utbildning där det kan bli aktuellt att 
dra in studierätten. På alla utbildningsnivåer 
finns bestämmelserna om examina och exa-
mensbenämningar i sin helhet på förord-
ningsnivå i den gällande lagstiftningen. Ex-
amensstrukturen, som bestämmelserna om-
fattar, är inte bestående. De ändrade behoven 
i arbetslivet återspeglar sig på den föreslagna 
examensstrukturen och därför kan man anse 
att den föreslagna lösningen är motiverad. 
Reglerin som motsvarar den föreslagna 
strukturen ingår i 32 § i gällande lag om yr-
kesutbildning. Grundlagsutskottet har inte 
haft anledning att anmärka på regleringen 
(GrUU 70/2002 rd). Förslaget anses uppfylla 
kraven i 80 § i grundlagen.  

 
4.3 Förfarandet i ärenden som gäller in-

dragning och återställande av stu-
dierätten 

Det föreslås att beslut om indragning och 
återställande av studierätten ska enligt lagen 
om yrkesutbildning fattas av ett kollegialt or-
gan som tillsatts av utbildningsanordnaren. I 
yrkeshögskolor och universitet ska beslutan-
derätten utövas av högskolans styrelse. Yr-
kesläroanstalter och yrkeshögskolor kan ock-
så upprätthållas av en privaträttslig aktör. 
Universiteten kan enligt universitetslagen 
(558/2009) vara stiftelser som är organisera-
de i privaträttslig form. Förslagen ska alltså 
bedömas med avseende på 124 § i grundla-
gen, enligt vilken offentliga förvaltningsupp-
gifter kan anförtros andra än myndigheter 
endast genom lag eller med stöd av lag, om 
det behövs för en ändamålsenlig skötsel av 
uppgifterna och det inte äventyrar de grund-
läggande fri- och rättigheterna, rättssäkerhe-
ten eller andra krav på god förvaltning. Upp-
gifter som innebär betydande utövning av of-
fentlig makt får dock ges endast myndighe-
ter. 

För att en offentlig förvaltningsuppgift ska 
anförtros någon annan än en myndighet krävs 
ändamålsenlighetsbedömning, där uppmärk-
samhet ska fästas inte bara vid en effektiv 
förvaltning utan också vid enskilda personers 
och sammanslutningars behov. Också för-
valtningsuppgiftens natur ska beaktas när 
förutsättningarna för en överföring bedöms. 
När offentlig makt och offentliga uppgifter 
anförtros andra än myndigheter ska det utfär-
das tillräckligt detaljerade bestämmelser om 
skötseln av uppgifterna och det förfarande 
som ska iakttas därvid, så att rättssäkerhets-
synpunkterna beaktas på behörigt sätt. 

Förbudet mot att delegera betydande utöv-
ning av offentlig makt ska framför allt förstås 
som en begränsning som framhäver rätts-
statsprincipen. Bestämmelsens centrala funk-
tion är strävan att behålla de viktigaste myn-
dighetsuppgifterna och befogenheter som är 
väsentliga med tanke på individens grund-
lagsenliga ställning inom myndighetsorgani-
sationer. Som betydande utövning av offent-
lig makt betraktas t.ex. på självständig pröv-
ning rätt att använda maktmedel eller på nå-
got annat betydande sätt ingripa i individens 
grundläggande fri- och rättigheter. 

Exempelvis vid beslut om antagning som 
studerande är det fråga om utövning av of-
fentlig makt. Vid förfarandet för indragning 
av studierätten kan det i praktiken anses vara 
fråga att i första hand rätt till ett felaktigt val 
av studerande. Avstängning för viss tid och 
uppsägning från elevhem som disciplinstraff 
är det redan med stöd av den gällande lag-
stiftningen möjligt att sköta på annat sätt än 
som en myndighetsuppgift. Beslut om in-
dragning och återställande av studierätten 
kan inte anses vara förenade med så bety-
dande utövning av offentlig makt att uppgif-
ten inte skulle kunna anförtros andra än 
myndigheter. I lagförslagen som gäller ut-
bildning har med beaktade av rättssäkerhets-
synpunkter intagits detaljerade bestämmelser 
om förfarandet i anslutning till indragning 
och återställande av studierätten samt disci-
plin. I utbildningslagarna tryggas dessutom 
möjligheten att söka ändring i anslutning till 
beslut om de studerandes rättigheter och 
skyldigheter. 
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4.4 Narkotikatest 

Bestämmelserna om narkotikatest bör 
granskas med avseende på skyddet för privat-
livet och personuppgifter enligt 10 § 1 mom. 
i grundlagen samt skyddet för personlig fri-
het och integritet i 7 § i grundlagen.  

Genom bestämmelsen försöker man också 
säkerställa rätten till säkerhet för studiesam-
fundet och andra personer enligt 7 § i grund-
lagen. 

Enligt förslaget är en studerande skyldig att 
på utbildningsanordnarens eller högskolans 
förordnande visa upp ett intyg över narkoti-
katest, om det finns grundad anledning att 
misstänka att den studerande är påverkad i 
studierelaterade praktiska uppgifter eller in-
lärning i arbetet eller arbetspraktik och om 
testet är nödvändigt för att utreda den stude-
randes funktionsförmåga. Förutsättningen för 
skyldighet att visa upp ett intyg över narkoti-
katest är att den studerande utför uppgifter 
som kräver särskild noggrannhet, tillförlitlig-
het, självständig omdömesförmåga eller god 
reaktionsförmåga. Förutsättningen för skyl-
dighet att visa upp ett intyg över narkotika-
test är att det är möjligt att de faror och risker 
som uppräknas i bestämmelsen förekommer. 

Med tanke på de grundläggande fri- och 
rätttigheterna finns det en godtagbar grund 
för bestämmelserna. Ett av syftena är att fö-
rebygga och minska de negativa konsekven-
serna och riskerna med narkotikamissbruk i 
arbetslivet. Det handlar om att värna om dels 
andra personers rättigheter, dels tungt vägan-
de samhälleliga intressen. Dessa rättigheter 
och intressen framgår också av lagförslagen. 
Grundlagutskottet har i sitt utlåtande GrUU 
10/2004 rd behandlat motsvarande reglering.  

Den information som erhållits vid ett nar-
kotikatest är sådan information om hälsotill-
ståndet som är förenad med krav på skydd 
för personuppgifter. Förslaget innehåller 
noggranna bestämmelser om behandling, 
förvaring och avförande av uppgifterna och 
motsvarar till denna del förutsättningarna för 
avgränsning av de grundläggande fri- och 
rättigheterna. 

Vägran att visa upp intyg över narkotika-
test eller lämnande av ett prov som påvisar 
missbruk av narkotika kan leda till en skrift-
lig varning eller avstängning på viss tid från 

utbildningen. Rättssäkerhetsarrangemangen 
beträffande påföljderna i anslutning till test-
ningen ska skötas med de rättsmedel som an-
ges i lagförslaget. 

Förslaget uppfyller de krav på exakthet och 
noga avgränsning som ställs på inskränk-
ningar av de grundläggande fri- och rättighe-
terna. 

 
4.5 Rätt till en trygg studiemiljö  

Enligt förslaget ska universitet och yrkes-
högskolor kunna godkänna ordningsstadgor 
eller andra ordningsbestämmelser som till-
lämpas i högskolan och som främjar den in-
terna ordningen på högskolan, ostörda studier 
samt tryggheten och trivseln i skolsamfundet.  

Grundlagsutskottet har i ett tidigare utlå-
tande (GrUU 70/2002 rd) konstaterat att i 
och för sig stöter det i ett grundlagsperspek-
tiv inte på några problem att föreskriva om 
skyldighet för utbildningsanordnaren att 
godkänna bestämmelser om omständigheter 
som har att göra med exempelvis de praktis-
ka arrangemangen kring skolarbetet eller an-
vändningen av skolhuset och skolområdet. 
När det gäller skol- och läroanstaltsspecifika 
ordningsstadgor handlar det i princip inte om 
delegering av lagstiftningsbehörighet enligt 
80 § i grundlagen, utan om rätt att fatta loka-
la administrativa beslut av allmän karaktär 
(jfr GrUU 11/2001 rd, s. 2 andra spalten). 
Tolkat på detta sätt innefattar befogenheten 
inte heller en sådan uppgift som innebär be-
tydande utövning av offentlig makt och som 
till följd av grundlagens 124 § inte skulle få 
anförtros andra utbildningsanordnare än så-
dana som hör till en myndighetsorganisation. 

Enligt rättsstatsprincipen i 2 § i grundlagen 
ska man i all utövning av offentlig makt och i 
annan offentlig verksamhet noggrant iaktta 
lagen. Den föreslagna regleringen innehåller 
karakteriseringar av de omständigheter och 
ärendetyper som det kan bestämmas om i 
ordningsstadgorna. Detta är viktigt också 
med tanke på de studerandes rättsskydd, ef-
tersom det med stöd av bestämmelserna i 
lagförslaget kan bestämmas om disciplinära 
påföljder för den som stör ordningen på en 
högskola.  
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4.6 Disciplin 

De föreslagna ändringarna gällande det di-
sciplinära förfarandet gäller precisering av 
disciplinbestämmelserna samt vägran att visa 
upp intyg över narkotikatest och följder av 
narkotikamissbruk.  

Enligt grundlagsutskottets linje handlar det 
inte om straffbara gärningar i egentlig me-
ning på det sätt som avses i 8 § i grundlagen 
utan om administrativa påföljder (GrUU 
74/2002 rd). Disciplin har dock att göra med 
rättsskyddet enligt 21 § i grundlagen. 
De gärningar som kan bestraffas med disci-
plinstraff är specificerade i lagförslaget på 
det sätt som det allmänna kravet på exakthet 
förutsätter. En skriftlig varning kan enligt 
förslaget följa på störande av undervisningen, 
våldsamt eller hotfullt uppträdande, fusk eller 
annat brytande av ordningen, vägran att visa 
upp intyg över narkotikatest eller lämnande 
av ett prov som påvisar narkotikamissbruk.  

Om gärningen eller försummelsen är all-
varlig eller om den studerande fortsätter att 
uppföra sig olämplig på ovan avsett sätt efter 
en skriftlig varning ska den studerande kunna 
avstängas från läroanstalten för en viss tid, 
högst ett år, samt inom yrkesutbildning upp-
sägas från elevhemmet är en viss tid eller för 
den tid som återstår av studierna. Grundlags-
utskottet har ansett att rätten till boende är en 
viktig individuell rättighet (GrUU 12/2006 
rd). Å andra sidan är de andra studerandenas 
hemfrid skyddad i enlighet 10 § när de bor i 
elevhemmet och de ska inte behöva stå ut 
med uppförande som stör hemfriden. I enlig-
het med grundlagsutskottets ståndpunkt går 
rätten bo i elevhemmet förlorad först till följd 
av allvarliga gärningar eller i situationer där 
det olämpliga uppförandet fortsätter trots en 
skriftlig varning. 

Grundlagsutskottet har behandlat disciplin 
t.ex. i utlåtandena 74/2002 rd och 11/2009 rd 
och har då fäst uppmärksamhet vid propor-
tionalitetsprincipen. I förslaget har de disci-
plinära påföljderna graderats enligt hur all-
varlig gärningen eller försummelsen är. 

Enligt förslaget ska bestämmelserna om di-
sciplin i universitetslagen och yrkeshögskole-
lagen kompletteras med bestämmelser med 
stöd av vilka en studerande som stör under-
visningen ska kunna förvägras att delta i un-

dervisningen för högst tre arbetsdagar när de 
förutsättningar som föreskrivs i lagen före-
ligger. I förslaget ingår ändå inte någon be-
stämmelse om användning av maktmedel.  

De förslag som gäller disciplinbestämmel-
serna är inte problematiska med avseende på 
de grundläggande fri- och rättigheterna. 

 
 

4.7 Integritetsskydd och information 

Lagförslagen i propositionen innehåller be-
stämmelser om krav som gäller inträdessö-
kandes och studerandes hälsotillstånd samt 
om utlämnande och behandling av uppgifter 
som gäller studerandes hälsotillstånd och 
studerandes straffregisterutdrag. Denna re-
glering berör skyddet för privatlivet som 
tryggas i 10 § 1 mom. i grundlagen liksom 
skyddet för personuppgifter i samma be-
stämmelse (GrUU 19/2008 rd). 

I personuppgiftslagen betonas nödvändig-
hetskravet vid behandlingen av personupp-
gifter, dvs. de personuppgifter som samlas in 
och behandlas ska vara nödvändiga med hän-
syn till ändamålet med behandlingen. Utbild-
ningsanordnaren eller högskolan kan av en 
studerande kräva endast sådana uppgifter om 
hälsotillståndet som för bedömningen av an-
tagningen som studerande eller indragning av 
studierätten förutsätter. Uppgifter om hälso-
tillståndet kan samlas endast i det fallet att 
uppgifterna är av betydelse vid ansökan till 
utbildning eller avläggande av examen inom 
området i fråga. Den studerande kan också 
åläggas att genomgå en hälsokontroll om det 
är befogat att misstänka att det finns något 
hälsomässigt hinder för att den studerande 
ska delta i utbildningen och avlägga examen. 
Det finns en samhällelig grund för kravet på 
uppgifter om hälsotillstånd.  

Uppgifter om hälsotillstånd och uppgifter 
om straffregisterutdrag är sådana känsliga 
uppgifter som avses i 11 § i personuppgifts-
lagen och när de registreras är utgångspunk-
ten att stränga kriterier ska tillämpas vid be-
dömningen av om det är nödvändigt att be-
handla personuppgifterna. Uppgifter ska en-
ligt huvudprincipen i 12 § 2 mom. utplånas 
ur registret så snart det inte längre finns nå-
gon lagstadgad grund för behandlingen. 
Grundlagsutskottet har i sitt utlåtande om det 
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lagförslag som gällde polisutbildningen 
(GrUU 28/2004 rd) ansett att det för tydlig-
hetens skull och oberoende av personupp-
giftslagens bestämmelse är bäst att i special-
lagar föreskriva om uppgifternas förvarings-
tid. I förslaget avgränsas den krets av perso-
ner som får behandla dylika uppgifter beträf-
fande vilka det dessutom föreskrivs om en 
absolut tidsgräns på fyra år för utplånande av 
uppgifterna. Den här tiden börjar räknas från 
och med det att uppgifterna har förts in i re-
gistret. Det är motiverat att utbildningsan-
ordnaren eller högskolan fortfarande har till-
gång till uppgifter om hälsotillståndet i an-
slutning till indragning av studierätten när 

ansökan om återställande av studierätten be-
handlas. 

Förslaget är inte problematiskt med avse-
ende på skyddet för privatlivet eller grund-
lagsskyddet för personuppgifter.  

Med stöd av vad som anförts ovan anser 
regeringen att lagförslaget kan behandlas i 
vanlig lagstiftningsordning. På grund av de 
konstitutionella synpunkterna i propositionen 
som hänför sig till de studerandes rättigheter 
och skyldigheter anser regeringen det ändå 
motiverat att grundlagsutskottets utlåtande 
begärs om propositionen. 

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 
 

 

1. 

Lag 

om ändring av lagen om yrkesutbildning 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om yrkesutbildning (630/1998) 27 § 2 mom.,  
ändras 8 § 1 mom., 9 § 2 mom., 12 § 1 mom., 13 § 2 mom., 20 § 2 mom., 23 § 1 mom., 24 § 

3 mom., 27 § 5 mom., 32, 35 och 35 a §, 37 § 1 mom., 39 §, 40 § 3 mom., 42—44 §, 46 § 
2 mom., 47 § 1 mom. och 52 § 2 mom.,  

av dem 8 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1391/2001, 13 § 2 mom., 23 § 1 mom., 32, 35 och 
35 a § sådana de lyder i lag 479/2003, 24 § 3 mom. sådant det lyder i lag 972/2009 och 44 § 
sådan den lyder i lagarna 479/2003, 601/2005 och 1446/2009 och 

fogas till lagen nya 27 a, 27 b, 32 a, 32 b och 34 a § som följer: 
 
 

8 § 

Utbildningsanordnare 

Undervisnings- och kulturministeriet kan 
bevilja en kommun, samkommun, registrerad 
sammanslutning eller stiftelse eller ett statligt 
affärsverk tillstånd att ordna utbildning. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

9 § 

Tillstånd att ordna utbildning 

— — — — — — — — — — — — — —  
I tillståndet anges utbildningsuppgiften, 

vilken innehåller behövliga bestämmelser om 
utbildningsstadier, utbildningsområden, ex-
amina, undervisningsspråket, de kommuner i 
vilka utbildningen kan ordnas, antalet stude-
rande, en särskild utbildningsuppgift, den 
form i vilken utbildningen ordnas samt andra 
omständigheter som gäller ordnandet av ut-
bildningen. Om ändring av utbildningsupp-
giften beslutar undervisnings- och kulturmi-
nisteriet. Ministeriet kan också utan ansökan 
ändra de bestämmelser som gäller utbild-
ningsområdena, examina och antalet stude-
rande samt andra bestämmelser ifall utbild-

ningsutbudet avsevärt skiljer sig från utbild-
ningsbehovet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

12 § 

Undervisningens omfattning och innehåll 

Examen inom den grundläggande yrkesut-
bildningen omfattar minst två år (80 studie-
veckor). Om utbildningsområdena bestäms 
genom förordning av statsrådet. Genom för-
ordning av undervisnings- och kulturministe-
riet föreskrivs närmare om examina och de-
ras omfattning. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

13 § 

Beslut om utbildningens mål och grunderna 
för läroplanen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Utbildningsstyrelsen beslutar om målen för 

och det centrala innehållet i de studier som 
avses i 12 § 2 mom. särskilt för varje utbild-
ningsområde och examen samt om de centra-
la principerna för samarbetet mellan hemmet 
och läroanstalten samt för elevvården och om 
målen för den elevvård som hör till under-
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visningsväsendet (grunderna för läroplanen). 
I samband med grunderna för läroplanen be-
slutar utbildningsstyrelsen vid behov om de 
krav på hälsotillståndet som hänför sig till 
examina. 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

20 § 

Specialundervisning 

— — — — — — — — — — — — — —  
Undervisnings- och kulturministeriet kan 

med stöd av 9 § bestämma att ge utbildnings-
anordnaren en särskild uppgift som innebär 
att sörja för ordnande av specialundervisning, 
den undervisning och handledning som ges i 
tränings- och rehabiliteringssyfte i samband 
med specialundervisningen samt för utveck-
lings-, handlednings- och stöduppgifter som 
gäller undervisningen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

23 § 

Försök 

Undervisnings- och kulturministeriet kan 
bevilja tillstånd till ett sådant försök som be-
hövs för att utveckla utbildningen enligt den-
na lag. Utbildningsstyrelsen kan bevilja till-
stånd till sådant försök som avviker från 
grunderna för läroplanen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

24 § 

Utvärdering av utbildningen 

— — — — — — — — — — — — — —  
För den externa utvärderingen finns i an-

slutning till undervisnings- och kulturmini-
steriet ett råd för utbildningsutvärdering som 
är ett oberoende sakkunnigorgan. Utbild-
ningsstyrelsen utför uppföljningsutvärdering-
ar av de nationella inlärningsresultaten i en-
lighet med de grunder för läroplanen som av-
ses i 13 §. Undervisnings- och kulturministe-
riet utarbetar en utvärderingsplan för den ex-
terna utvärderingen av utbildningen och för 
uppföljningsutvärderingarna av inlärningsre-
sultaten. Genom förordning av statsrådet ut-

färdas bestämmelser om rådets uppgifter, 
sammansättning, organisering av verksamhe-
ten, beredningen och verkställandet av de 
ärenden som handläggs i rådet samt utvärde-
ringsplanens innehåll. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

27 § 

Grunderna för antagning av studerande 

— — — — — — — — — — — — — —  
Undervisnings- och kulturministeriet kan 

besluta närmare om grunderna för antagning 
av studerande. 

 
27 a § 

Hinder för antagning som studerande 

Som studerande kan inte antas någon vars 
hälsotillstånd eller funktionsförmåga gör att 
han eller hon inte är lämplig för praktiska 
uppgifter i anslutning till studierna eller för 
inlärning i arbetet. En omständighet i anslut-
ning till hälsotillståndet eller funktionsför-
mågan utgör inte ett hinder för antagning 
som studerande, om detta hinder kan undan-
röjas med rimliga åtgärder. 

I fråga om studier som avses i 32 § ska som 
hinder för antagning av studerande betraktas 
beslut om indragning av studierätten enligt 
32 § i denna lag, 11 § 6 a punkten i lagen om 
yrkesinriktad vuxenutbildning, 25 a § i yr-
keshögskolelagen (351/2003) eller 43 a § i 
universitetslagen (558/2009), om omständig-
heter som har samband med skyddet för 
andras hälsa och säkerhet förutsätter det. 

Utbildningsanordnaren ska ge den som an-
söker om att bli antagen som studerande in-
formation om vilka krav på hälsotillstånd och 
andra förutsättningar som hänför sig till stu-
dierna. 

 
27 b § 

Information om antagning som studerande 

Den som ansöker om att bli antagen som 
studerande ska på begäran av utbildningsan-
ordnaren lämna sådana uppgifter om sitt häl-
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sotillstånd som behövs för bedömning av an-
tagningen.  

Den som ansöker om att bli antagen som 
studerande ska på begäran av utbildningsan-
ordnaren ge information om beslut om in-
dragning av studierätten då det är fråga om 
studier som avses i 32 §. 

Utbildningsanordnaren har utan hinder av 
sekretessbestämmelserna rätt att av en annan 
utbildningsanordnare, yrkeshögskola och 
universitet få sådana nödvändiga uppgifter 
om beslut om indragning av den sökandes 
studierätt och grunderna för detta som förut-
sätts för antagningen som studerande.  
 

32 § 

Indragning av studierätten 

När studierna eller utövandet av yrket är 
förbundna med krav som hänför sig till min-
derårigas säkerhet eller patient- eller kundsä-
kerheten eller säkerheten i trafiken kan ut-
bildningsanordnaren dra in studierätten, om 
den studerande 

1) genom att i sina studier upprepade gång-
er eller allvarligt äventyra någon annans häl-
sa eller säkerhet har visat sig vara uppenbart 
olämplig för praktiska uppgifter eller inlär-
ning i arbetet i anslutning till studierna, 

2) i fråga om hälsotillstånd och funktions-
förmåga inte uppfyller villkoren för antag-
ning som studerande enligt 27 a § 1 mom., 
eller 

3) vid ansökan om att bli antagen som stu-
derande har undanhållit sådan information 
om beslut om indragning av studierätt som 
avses i 27 b § 2 mom. och som kunde ha ut-
gjort hinder för antagning som studerande. 

När studierna eller studierelaterad inlärning 
i arbetet i väsentlig utsträckning förutsätter 
arbete med minderåriga, kan utbildningsan-
ordnaren dra in studierätten om det behövs i 
syfte att skydda minderåriga och om den stu-
derande har dömts till straff för ett brott som 
avses i 17 kap. 18, 18 a eller 19 §, 20 kap., 
21 kap. 1, 2, 3 eller 6 §, 31 kap. 2 § eller 
50 kap. 1, 2, 3, 4 eller 4 a § i strafflagen 
(39/1889). 

Innan studierätten dras in ska utbildnings-
anordnaren i samråd med den studerande ut-
reda den studerandes möjligheter att söka sig 

till någon annan utbildning. Den studerande 
kan med sitt samtycke överflyttas till sådan 
annan utbildning hos utbildningsanordnaren i 
fråga om vilken den studerande uppfyller an-
tagningsvillkoren.  

Genom förordning av statsrådet föreskrivs 
närmare om de studier som omfattas av den-
na paragraf. 
 

32 a § 

Information om indragning av studierätten 

Om det finns grundad anledning att miss-
tänka att en studerande har ett hinder i an-
slutning till hälsotillståndet eller funktions-
förmågan enligt 32 § 1 mom. 2 punkten, kan 
den studerande åläggas att genomgå kontrol-
ler och undersökningar som utförs av en legi-
timerad yrkesutbildad person inom hälso- 
och sjukvården, om de är nödvändiga för att 
utreda den studerandes hälsotillstånd och 
funktionsförmåga. Utbildningsanordnaren 
svarar för kostnaderna för kontroller och un-
dersökningar som denna har bestämt att ska 
utföras.  

Utbildningsanordnaren har utan hinder av 
sekretessbestämmelserna rätt att för bedöm-
ning av studierätten få ett skriftligt utlåtande 
av en av anordnaren anvisad läkare med 
självständig rätt att utöva yrket, av vilket 
framgår att den studerande har genomgått 
kontroll eller undersökning för utrönande av 
hälsotillståndet, samt en på kontrollen eller 
undersökningen grundad bedömning av den 
studerandes funktionsförmåga med anledning 
av de krav på hälsotillståndet som studierna 
ställer. 

Utbildningsanordnaren har utan hinder av 
sekretessbestämmelserna rätt att av en annan 
utbildningsanordnare, en yrkeshögskola och 
ett universitet få sådana nödvändiga uppgif-
ter om beslut om indragning av den stude-
randes studierätt och grunderna för detta som 
förutsätts för bedömning av studierätten.  

Den studerande ska för bedömning av stu-
dierätten enligt 32 § 2 mom. på begäran av 
utbildningsanordnaren lämna ett straffregis-
terutdrag enligt 6 § 3 mom. i straffregisterla-
gen (770/1993), om den studerande under 
studierna eller inlärning i arbetet sköter upp-
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gifter som i väsentlig grad förutsätter arbete 
bland minderåriga. 

Utbildningsanordnaren är utan hinder av 
sekretessbestämmelserna skyldig att ge Till-
stånds- och tillsynsverket för social- och häl-
sovården sådana uppgifter som är nödvändi-
ga för skötseln av de uppgifter som ålagts 
verket och som gäller pågående behandling 
av indragning av studierätten enligt 32 § 
samt beslut om indragning av studierätten el-
ler överföring till annan utbildning inklusive 
beslutsgrunderna. 
 

32 b § 

Återställande av studierätt 

Den som har fått sin studierätt indragen 
med stöd av 32 § 1 mom. 2 punkten kan hos 
utbildningsanordnaren anhålla om återstäl-
lande av studierätten. Studierätten ska åter-
ställas, om den sökande visar att orsakerna 
till indragningen av studierätten inte längre 
föreligger. Den studerande ska lämna utbild-
ningsanordnaren utlåtanden om sitt hälsotill-
stånd.  
 

34 a § 

Narkotikatest 

Utbildningsanordnaren kan ålägga den stu-
derande att förete ett intyg över narkotikatest, 
om det finns grundad anledning att misstänka 
att den studerande är narkotikapåverkad i 
studierelaterade praktiska uppgifter eller in-
lärning i arbetet eller att den studerande är 
narkotikaberoende och om testet är nödvän-
digt för att klarlägga den studerandes funk-
tionsförmåga och den studerande sköter upp-
gifter som kräver särskild noggrannhet, pålit-
lighet, självständig omdömesförmåga eller 
god reaktionsförmåga och där den studeran-
des handlande under narkotikapåverkan eller 
narkotikaberoende 

1) allvarligt äventyrar den studerandes eller 
någon annans liv eller hälsa, 

2) allvarligt äventyrar säkerheten i trafiken, 
3) allvarligt äventyrar skyddet eller integri-

teten i fråga om uppgifter som skyddas av 
sekretessbestämmelserna, eller  

4) väsentligt ökar risken för olaga handel 
med och spridning av sådana ämnen som av-
ses i 3 § 1 mom. 5 punkten i narkotikalagen 
(373/2008) och som är i utbildningsanordna-
rens, en i 16 § avsedd arbetsplats eller en i 
17 § avsedd arbetsgivares besittning. 

Med intyg över narkotikatest avses ett in-
tyg som utfärdats av en av utbildningsanord-
naren anvisad legitimerad yrkesutbildad per-
son inom hälso- och sjukvården, av vilket 
framgår att den studerande har genomgått 
test för utrönande av användning av sådan 
narkotika som avses i 3 § 1 mom. 5 punkten i 
narkotikalagen, samt en på testet grundad ut-
redning om huruvida den studerande har an-
vänt narkotika för andra än medicinska än-
damål så att den studerandens funktionsför-
måga är nedsatt. Intyget ska visas upp inom 
en rimlig tid som utsätts av utbildningsan-
ordnaren. Den studerandes vårdnadshavare 
ska underrättas om att intyg över narkotika-
test krävs.  

Utbildningsanordnaren ska i samarbete 
med aktörer inom elevvården göra upp skrift-
liga instruktioner för förebyggande av an-
vändningen av rusmedel och ingripande i 
missbruksproblem bland de studerande.  

Utbildningsanordnaren svarar för kostna-
derna för intyg över narkotikatest som avses i 
denna paragraf. 

På narkotikatestning av studerande tilläm-
pas i övrigt vad som 19 § i lagen om före-
tagshälsovård (1383/2001) föreskrivs om 
testning av arbetstagare.  
 

35 § 

Disciplin 

En studerande kan ges en skriftlig varning 
om han eller hon  

1) stör undervisningen,  
2) beter sig våldsamt eller hotfullt,  
3) gör sig skyldig till fusk eller i övrigt bry-

ter mot ordningen vid läroanstalten  
4) vägrar att visa upp intyg över narkotika-

test enligt 34 a §, eller  
5) enligt en utredning som avses i 34 a § 

har använt narkotika för andra än medicinska 
ändamål så att hans eller hennes funktions-
förmåga är nedsatt.  
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Om handlingen eller försummelsen är all-
varlig eller om den studerande fortsätter att 
uppföra sig olämpligt på det sätt som avses i 
1 mom. efter en skriftlig varning, kan den 
studerande avstängas från läroanstalten för 
viss tid, högst ett år, samt uppsägas från 
elevhemmet för en viss tid eller för den tid 
som återstår av studierna.  

En studerande som stör undervisningen, 
beter sig våldsamt eller hotfullt eller äventy-
rar någon annans hälsa eller säkerhet 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 läroanstalten.  

En studerande kan förvägras rätt att delta i 
undervisningen för högst tre arbetsdagar, om 
det föreligger en risk för att säkerheten för en 
annan studerande eller person som arbetar 
vid läroanstalten eller i ett annat undervis-
ningsutrymme äventyras av elevens våld-
samma eller hotfulla uppförande eller om 
undervisningen eller därtill hörande verk-
samhet försvåras orimligt mycket på grund 
av den studerandes störande uppförande. 

En studerande som är misstänkt för brott 
kan för den tid som förundersökningen pågår 
eller åtalet är anhängigt avhållas från studier-
na, dock för högst ett år i sänder, om detta är 
nödvändigt med hänsyn till studierna eller 
det brott som den studerande misstänks ha 
gjort sig skyldig till och med beaktande av 
säkerhetsaspekter. Om den studerande vägrar 
att genomgå kontroller och undersökningar 
enligt 32 a § 1 mom. för konstaterande av 
hälsotillståndet, kan den studerande avhållas 
från studierna till dess att han eller hon går 
med på nödvändiga kontroller och undersök-
ningar. En studerande som vägrar att lämna 
ett straffregisterutdrag enligt 32 a § 4 mom., 
kan avhållas från studierna till dess att han 
eller hon går med på att visa upp ett straffre-
gisterutdrag. 

 
35 a § 

Förfarandet i ärenden som gäller indragning 
och återställande av studierätten samt disci-

plinärenden 

Beslut om skriftlig varning till en studeran-
de fattas av rektorn. Beslut om indragning 

och återställande av studierätten, avstängning 
på viss tid, uppsägning från elevhemmet 
samt om avhållande från studier fattas av ett 
av utbildningsanordnaren tillsatt kollegialt 
organ. I organet ska ingå representanter för 
åtminstone utbildningsanordnaren, elevvår-
den, lärarna, arbetslivet och de studerande. 
Utbildningsanordnaren utser organets ordfö-
rande och övriga medlemmar för högst tre år 
i sänder. I ett ärende som gäller indragning 
och återställande av studierätten utser utbild-
ningsanordnaren dessutom en representant 
för det ställe där den studerande får inlärning 
i arbetet. Till ordförande för organet ska ut-
ses någon annan medlem än den som företrä-
der de studerande. Den medlem som företrä-
der de studerande ska ha fyllt 15 år. Den 
medlem som företräder de studerande har rätt 
att närvara och yttra sig på organets möten. 
Organets röstberättigade medlemmar handlar 
under tjänsteansvar. Närmare beslut om or-
ganets sätt att arbeta och fatta beslut fattas av 
utbildningsanordnaren. Två eller flera utbild-
ningsanordnare kan också ha ett gemensamt 
organ. 

Innan beslut om indragning av studierätten 
fattas ska behövlig expertutredning och an-
nan utredning skaffas, och den studerande 
och den studerandes vårdnadshavare ska ges 
tillfälle att yttra sig.  

Innan en studerande avstängs från läroan-
stalten, uppsägs från elevhemmet eller ges en 
skriftlig varning, ska den handling eller för-
summelse som är orsaken till disciplinstraffet 
specificeras, behövlig utredning skaffas samt 
den studerande ges tillfälle att yttra sig. Innan 
en studerande avstängs från läroanstalten el-
ler uppsägs från elevhemmet ska också den 
studerandes vårdnadshavare höras. Den stu-
derandes vårdnadshavare ska underrättas om 
andra åtgärder enligt 35 §. 

Om disciplinstraff, indragning av studierät-
ten och avhållande från studier ska ett skrift-
ligt beslut meddelas, och åtgärder enligt 35 § 
3 och 4 mom. ska registreras. 

Beslut om verkställighet innan ett beslut 
har vunnit laga kraft och om verkställighets-
tidpunkten fattas samtidigt som beslut fattas 
om indragning av studierätten, avstängning 
på viss tid, uppsägning från elevhem eller 
avhållande från studier. 
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37 § 

Studiesociala förmåner och vissa andra för-
måner 

Inom den grundläggande yrkesutbildningen 
är undervisningen avgiftsfri för studerande-
na. Avgifter kan dock tas ut av sådana stude-
rande som avses i 27 § 4 mom. Undervis-
nings- och kulturministeriet kan av särskilda 
skäl ge tillstånd att ta ut avgifter av studeran-
dena även i andra fall. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

39 § 

Studiesociala förmåner i läroavtalsutbild-
ning 

Utöver vad som bestäms i 37 § 1 mom. har 
en studerande i läroavtalsutbildning under 
den tid som han eller hon deltar i teoretisk 
undervisning rätt att få dagpenning, familje-
bidrag samt ersättning för rese- och inkvarte-
ringskostnader enligt vad undervisnings- och 
kulturministeriet beslutar. Om studeranden 
lyfter lön för samma tid eller har rätt till 
andra lagbestämda förmåner än de som be-
stäms i denna lag, har han eller hon dock 
med avvikelse från det ovan nämnda endast 
rätt till ersättning för rese- och inkvarterings-
kostnader. 
 

40 § 

Personal 

— — — — — — — — — — — — — —  
I fråga om behörighetsvillkoren för rektor 

och lärare bestäms genom förordning av 
statsrådet. Undervisnings- och kulturministe-
riet kan av särskilda skäl bevilja dispens från 
dessa villkor. Ett universitet kan i ett enskilt 
fall förklara en person behörig att ge yrkes-
utbildning på något konstområde. 
 

42 § 

Hantering av känslig information 

Uppgifter enligt 27 b §, 32 a §, 32 b § och 
34 a § om hälsotillstånd hos en studerande el-

ler den som ansöker om att bli antagen som 
studerande får behandlas endast av dem som 
bereder eller fattar beslut om antagningen av 
studerande, indragning eller återställande av 
studierätten eller disciplinåtgärder eller ger 
utlåtanden i sådana frågor.  

Uppgifter om en studerandes straffregister-
utdrag enligt 32 a § får behandlas endast av 
dem som bereder eller fattar beslut om in-
dragning av studierätten.  

Utbildningsanordnaren ska definiera de 
uppgifter som innebär hantering av känslig 
information.  

Utbildningsanordnaren ska förvara den 
känsliga informationen separat från övriga 
personuppgifter. Den känsliga informationen 
ska avföras ur registret omedelbart när det 
inte längre föreligger någon grund för att be-
vara den för de lagbestämda uppgifterna, 
dock senast inom fyra år från det att informa-
tionen fördes in i registret. 

På hanteringen av personuppgifter tilläm-
pas personuppgiftslagen (523/1999), om inte 
något annat bestäms i denna lag. 
 
 

43 § 

Offentlighet och rätt att få uppgifter 

På den verksamhet som avses i denna lag 
tillämpas lagen om offentlighet i myndighe-
ternas verksamhet (621/1999). 

En utbildningsanordnare har utan hinder av 
sekretessbestämmelserna 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 ska utan hinder av 
sekretessbestämmelserna på begäran ge de 
statliga undervisningsförvaltningsmyndighe-
terna de uppgifter som de bestämmer och 
som krävs för utvärdering, utveckling, stati-
stikföring och uppföljning av utbildningen.  

Medlemmarna i de organ som svarar för 
anordnande av utbildning, personer som av-
ses i 40 § och personer som deltar i under-
visningspraktik, personer som ansvarar för 
inlärning i arbetet på en arbetsplats som av-
ses i 16 § samt personer som ansvarar för 
hälsovården för studerande och den övriga 
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elevvården får utan hinder av sekretessbe-
stämmelserna till varandra samt till myndig-
heter med ansvar för utbildningen och säker-
heten ge nödvändiga uppgifter som behövs 
för att anordna utbildningen på behörigt sätt 
och för att garantera säkerheten. 

 
44 § 

Ändringssökande 

Ändring i ett sådant beslut av en utbild-
ningsanordnare som avses i denna lag och 
som gäller skriftlig varning till en studeran-
de, avstängning av en studerande för viss tid, 
uppsägning från elevhem, indragning eller 
återställande av studierätten, avhållande från 
studier eller en förmån eller rättighet enligt 
37, 38 och 39 § söks genom besvär hos för-
valtningsdomstolen så som bestäms i förvalt-
ningsprocesslagen (586/1996). 

Ändring i ett beslut söks genom rättelse 
hos regionförvaltningsverket så som bestäms 
i förvaltningslagen, om beslutet gäller 

1) antagning som studerande, 
2) en i 20 § föreskriven individuell plan för 

hur undervisningen ska ordnas, 
3) särskilda undervisningsarrangemang en-

ligt 21 §,  
4) den studietid som bestäms i 31 § eller 

när en studerande ska anses ha avgått, samt 
5) skyldighet att visa upp ett intyg över 

narkotikatest enligt 34 a §. 
Ändring i ett beslut som har fattats av regi-

onförvaltningsverket med anledning av rät-
telseyrkande söks genom besvär hos förvalt-
ningsdomstolen så som bestäms i förvalt-
ningsprocesslagen. 

Besvär över beslut som gäller skriftlig var-
ning till en studerande, avstängning för viss 
tid, uppsägning från elevhem, indragning el-
ler återställande av studierätten, avhållande 
från studier eller ett ärende som avses i 
3 mom. samt rättelse i ett beslut som avses i 
2 mom. ska anföras inom 14 dagar från del-
fåendet av beslutet. Ärenden enligt detta 
moment ska behandlas skyndsamt. 

Ett beslut om avstängning av en studerande 
på viss tid, uppsägning från elevhem, indrag-
ning av studierätten eller avhållande från stu-
dier kan verkställas även om det har överkla-

gats, om förvaltningsdomstolen inte beslutar 
något annat. 

Ändring i beslut enligt 25 § om bedömning 
av en studerande, beslut om tiden och platsen 
för en namngiven studerandes studier eller 
beslut om annan individuell uppläggning av 
studierna får inte sökas genom besvär. Be-
svär får inte heller anföras i ett ärende som 
avses i 35 § 3 och 4 mom. I ett beslut i vilket 
rättelse får sökas enligt 2 mom. får ändring 
inte sökas genom besvär. I förvaltningsdom-
stolens avgörande i ett ärende enligt 2 mom. 
och i ett beslut med anledning av ett rättelse-
yrkande som gäller bedömning får ändring 
inte sökas genom besvär. 

Ändring i förvaltningsdomstolens beslut 
om indragning eller återställande av studie-
rätten söks genom besvär hos högsta förvalt-
ningsdomstolen så som bestäms i förvalt-
ningsprocesslagen. Ändring i förvaltnings-
domstolens beslut varigenom har avgjorts 
något annat ärende enligt 4 mom. får inte sö-
kas genom besvär. 

 
 

46 § 

Finansiering 

— — — — — — — — — — — — — —  
Genom förordning av undervisnings- och 

kulturministeriet föreskrivs om de ersättning-
ar som utbildningsanordnarna betalar till ar-
betsgivarna för utbildning som ordnas på en 
arbetsplats i samband med de praktiska ar-
betsuppgifterna. 

 
 

47 § 

Avgifter som tas ut av de studerande 

Genom förordning av undervisnings- och 
kulturministeriet föreskrivs om grunderna för 
avgifter som tas ut av de studerande med stöd 
av denna lag enligt vad som bestäms om of-
fentligrättsliga prestationer i lagen om grun-
derna för avgifter till staten (150/1992). 
— — — — — — — — — — — — — —  
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52 § 

Övergångsbestämmelse som gäller tillstånd 
att ordna utbildning 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tillstånd att upprätthålla en läroanstalt som 

har beviljats med stöd av de lagar som nämns 
i 50 § 2 mom. ändras när denna lag träder i 
kraft till sådana tillstånd att ordna utbildning 
som avses i 9 §. En utbildningsanordnare 
som när denna lag träder i kraft driver en 

specialyrkesläroanstalt, har en sådan särskild 
utbildningsuppgift som avses i 20 § 2 mom., 
om inte undervisnings- och kulturministeriet 
beslutar något annat. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 
Lagens 32 § 2 mom. tillämpas dock endast 

på studerande som inlett sina studier efter 
den 31 juli 2011. 

Åtgärder som krävs för verkställigheten av 
denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft. 

————— 
 
 
 
 
 
 

2. 

Lag 

om ändring av lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) 4 § 1 mom., 5 § 3 mom., 11, 13 

och 13 a §, 15 § 3 mom., 16 § 4 och 5 punkten och 22 § 2 mom.,  
av dem 4 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1392/2001, 5 § 3 mom. och 13 § sådana de lyder i 

lag 1013/2005, 11 § sådan den lyder i lagarna 480/2003 och 1013/2005, 13 a § sådan den ly-
der i lag 1210/2000 och 15 § 3 mom. sådant det lyder i lag 973/2009 som följer: 
 

4 § 

Utbildningsanordnare 

Undervisnings- och kulturministeriet kan 
bevilja en kommun, samkommun, registrerad 
sammanslutning eller stiftelse eller ett statligt 
affärsverk tillstånd att ordna utbildning som 
förbereder för yrkesexamen eller specialyr-
kesexamen samt yrkesinriktad tilläggsutbild-
ning. I fråga om beviljande av tillstånd att 
ordna utbildning som förbereder för en yr-
kesinriktad grundexamen som avläggs såsom 
fristående examen bestäms i 9 § lagen om 
yrkesutbildning.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

5 § 

Tillstånd att ordna utbildning 

— — — — — — — — — — — — — —  
Beslut om ändring av tillståndet fattas av 

undervisnings- och kulturministeriet. Mini-
steriet kan också utan ansökan ändra utbild-
ningsuppgiften samt andra bestämmelser, om 
utbildningsutbudet avsevärt skiljer sig från 
utbildningsbehovet. Ministeriet kan också 
utan ansökan ändra antalet studerandeårsver-
ken eller läroavtal som ingår i tillståndet, om 
utbildningsanordnaren har ordnat utbildning 
till avsevärt mindre volym än vad som anges 
i tillståndet. Undervisnings- och kulturmini-
steriet kan återkalla ett tillstånd att ordna ut-
bildning, om tilläggsutbildning inte längre 
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ordnas eller utbildningen inte längre uppfyl-
ler de krav som annars föreskrivs i 1 mom. 
för beviljande av tillstånd eller om utbild-
ningen i övrigt ordnas i strid med denna lag 
eller bestämmelser eller föreskrifter som har 
utfärdats med stöd av den. Innan tillståndet 
återkallas skall undervisnings- och kulturmi-
nisteriet vid behov bereda utbildningsanord-
naren möjlighet att avhjälpa bristerna. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

11 § 

Hänvisningsbestämmelse om studerandes 
rättigheter och skyldigheter 

På utbildning enligt denna lag tillämpas 
dessutom följande bestämmelser om stude-
randes rättigheter och skyldigheter i lagen 
om yrkesutbildning: 

1) bestämmelserna i 26 § 1 mom. om rätten 
att fritt söka sig till yrkesutbildning, med un-
dantag för personalutbildning, 

2) bestämmelserna i 27 § 3 och 5 mom. om 
grunderna för antagning av studerande, 

3) bestämmelserna i 27 a § om hinder för 
antagning som studerande, 

4) bestämmelserna i 27 b § om information 
om antagning som studerande, 

5) bestämmelserna i 28 § om rätt till en 
trygg studiemiljö, 

6) bestämmelserna i 29 § om rätt till un-
dervisning, 

7) bestämmelserna i 30 § om tillgodoräk-
nande av studier, i tillämpliga delar, 

8) bestämmelserna i andra meningen i 31 § 
2 mom. om när en studerande kan anses ha 
avgått,  

9) bestämmelserna i 32 § om indragning av 
studierätten, 

10) bestämmelserna i 32 a § om informa-
tion om indragning av studierätten, 

11) bestämmelserna i 32 b § om återstäl-
lande av studierätten, 

12) bestämmelserna i 33 § om tystnadsplikt 
för studerande, 

13) bestämmelserna i 34 § om studerandes 
skyldigheter, 

14) bestämmelserna i 34 a § om narkotika-
test, 

15) bestämmelserna i 35 § om disciplin, 

16) bestämmelserna i 35 a § om förfarandet 
i ärenden som gäller indragning och återstäl-
lande av studierätten samt disciplinärenden, 

17) bestämmelserna i 35 b § om avlägs-
nande av en studerande som uppför sig stö-
rande eller äventyrar säkerheten, 

18) bestämmelserna i 35 c § om verkningar 
av anhängigt åtal och domstols beslut på di-
sciplinärt förfarande, 

19) bestämmelserna i 36 § om hörande av 
studerande, 

20) bestämmelserna i 37 a § om elevvård, 
samt 

21) bestämmelserna i 39 § om studiesociala 
förmåner i läroavtalsutbildningen. 
 

13 § 

Beslut om examina och grunderna för dem  

Bestämmelser om vilka examina som kan 
avläggas genom fristående examina utfärdas 
genom förordning av undervisnings- och kul-
turministeriet. 

I grunderna för examina anges den yrkes-
skicklighet som krävs i examen, de delar som 
examen består av och de kompetensområden 
som eventuellt bildas av dem, de sätt på vilka 
yrkesskickligheten visas samt de allmänna 
grunderna för bedömning av examen. Ut-
bildningsstyrelsen beslutar om grunderna för 
examina. I samband med det beslutar utbild-
ningsstyrelsen vid behov om de krav på häl-
sotillståndet som hänför sig till examina. 

 
 

13 a § 

Information om utbildningen  

Utbildningsanordnaren skall sörja för att 
information om utbildningen och om förfa-
randet vid ansökan till utbildningen finns 
allmänt tillgänglig. Närmare bestämmelser 
om informationen om utbildningen utfärdas 
vid behov genom förordning av undervis-
nings- och kulturministeriet. Vad som be-
stäms i denna paragraf gäller inte personalut-
bildning. 
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15 § 

Utvärdering av utbildningen  

— — — — — — — — — — — — — —  
För den externa utvärderingen finns i an-

slutning till undervisnings- och kulturmini-
steriet ett råd för utbildningsutvärdering som 
är ett oberoende sakkunnigorgan. Utbild-
ningsstyrelsen utför uppföljningsutvärdering-
ar av de nationella inlärningsresultaten i en-
lighet med de grunder för examina som avses 
i 13 §. Undervisnings- och kulturministeriet 
utarbetar en utvärderingsplan för den externa 
utvärderingen av utbildningen och för upp-
följningsutvärderingarna av inlärningsresul-
taten. Genom förordning av statsrådet utfär-
das bestämmelser om rådets uppgifter, sam-
mansättning, organisering av verksamheten, 
beredningen och verkställandet av de ären-
den som handläggs i rådet samt utvärde-
ringsplanens innehåll. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

16 § 

Tillämpning av vissa bestämmelser i lagen 
om yrkesutbildning  

På utbildning och examina enligt denna lag 
tillämpas dessutom följande bestämmelser i 
lagen om yrkesutbildning: 

— — — — — — — — — — — — — —  
4) bestämmelserna i 42 § om hantering av 

känslig information, 
5) bestämmelserna i 43 § om offentlighet 

och rätt att få uppgifter, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

22 §  

Övergångsbestämmelse som gäller tillstånd 
att ordna utbildning  

— — — — — — — — — — — — — —  
Tillstånd att driva en läroanstalt som har 

beviljats med stöd av de lagar som nämns i 
20 § 2 mom. ändras när denna lag träder i 
kraft till tillstånd att ordna utbildning. Un-
dervisnings- och kulturministeriet beslutar 
vid behov om ändring av de bestämmelser 
som ingår i tillstånden så att de överens-
stämmer med denna lag. 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den   20  . 
Åtgärder som krävs för verkställigheten av 

denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft. 
 
 

————— 
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3. 

Lag 

om ändring av yrkeshögskolelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i yrkeshögskolelagen (351/2003) 1 §, 7 § 2 mom., 8 § 2 och 3 mom., 9 § 2 mom., 

13 § 1 mom., 19 § 3 mom., 20 § 1 mom., 26 a, 28, 33 och 40 §, 42 § 1 och 5 mom. samt 
43 a §,  

av dem 7 § 2 mom., 9 § 2 mom., 13 § 1 mom., 20 § 1 mom., 42 § 1 mom. och 43 a § sådana 
de lyder i lag 564/2009 samt 26 a § sådan den lyder i lag 1505/2007, och 

fogas till lagen nya 20 a, 24 a, 25 a—25 d, 28 a och 28 b § som följer: 
 

1 § 

Lagens tillämpningsområde 

Denna lag tillämpas på yrkeshögskolor 
som hör till undervisnings- och kulturmini-
steriets ansvarsområde. 
 

7 § 

Utbildningsuppgift 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tillstånd att ändra en yrkeshögskolas ut-

bildningsuppgift i fråga om verksamhetsor-
terna beviljas av undervisnings- och kultur-
ministeriet. 
 

8 § 

Målsättning 

— — — — — — — — — — — — — —  
Undervisnings- och kulturministeriet 

kommer för ett visst antal år åt gången över-
ens med yrkeshögskolans huvudman och yr-
keshögskolan om vilka mål som med tanke 
på den nationella högskolepolitiken är av 
central betydelse i yrkeshögskolans verk-
samhet och om uppföljningen av målen samt 
om viktiga riksomfattande utvecklingspro-
jekt. 

Om det inte annars är möjligt att på riksni-
vå eller regional nivå samordna de enskilda 
yrkeshögskolornas mål i fråga om volymer, 
kan undervisnings- och kulturministeriet be-
stämma det antal studerande som får inleda 

studier vid yrkeshögskolorna genom att ange 
det totala antalet nybörjarplatser, vid behov 
helt eller delvis särskilt för varje examen. 
 

9 § 

Utvärdering av kvaliteten 

— — — — — — — — — — — — — —  
I anslutning till undervisnings- och kultur-

ministeriet finns som ett oavhängigt sakkun-
nigorgan ett råd för utvärdering av högsko-
lorna. Närmare bestämmelser om rådet utfär-
das genom förordning av statsrådet. 

 
13 § 

Rektor, prorektor och den övriga högsta led-
ningen  

Rektorn leder yrkeshögskolans verksamhet 
samt behandlar och avgör ärenden som gäller 
yrkeshögskolans interna förvaltning, om inte 
något annat föreskrivs i lag, i förordning av 
statsrådet eller undervisnings- och kulturmi-
nisteriet eller i yrkeshögskolans stadgar. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

19 § 

Utbildningsprogram och undervisningspla-
ner 

— — — — — — — — — — — — — —  
Undervisnings- och kulturministeriet beslu-

tar om utbildningsprogrammen på framställ-
ning av yrkeshögskolan. Genom förordning 
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av statsrådet föreskrivs om innehållet i mini-
steriets beslut. Yrkeshögskolan beslutar om 
utbildningsprogrammens undervisningspla-
ner. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

6 kap. 

Studerande 

20 § 

Behörighet för yrkeshögskolestudier 

Till studier som leder till yrkeshögskoleex-
amen kan antas den som har avlagt eller full-
gjort 

1) gymnasiets lärokurs eller en examen 
som avses i lagen om anordnande av student-
examen (672/2005), 

2) yrkesinriktad grundexamen eller mot-
svarande tidigare studier, enligt vad som 
närmare föreskrivs genom förordning av un-
dervisnings- och kulturministeriet, 

3) sådan yrkesinriktad grundexamen, yr-
kesexamen, specialyrkesexamen eller mot-
svarande tidigare examen som avses i lagen 
om yrkesinriktad vuxenutbildning 
(631/1998), enligt vad som närmare före-
skrivs genom förordning av undervisnings- 
och kulturministeriet, eller 

4) utländsk utbildning som i landet i fråga 
ger behörighet för högskolestudier. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

20 a § 

Hinder för antagning som studerande samt 
tillgång till information om antagningen av 

studerande  

Om kraven i 25 a § på säkerhet vid studier-
na så förutsätter, kan som studerande inte an-
tas någon vars hälsotillstånd eller funktions-
förmåga gör att han eller hon inte är lämplig 
för praktiska uppgifter eller praktik i anslut-
ning till studierna. En omständighet i anslut-
ning till hälsotillståndet eller funktionsför-
mågan utgör inte ett hinder för antagning 
som studerande, om detta hinder kan undan-
röjas med rimliga åtgärder.  

I fråga om studier som avses i 25 a § ska 
som hinder för antagning av studerande be-
traktas beslut om indragning av studierätten 
enligt 32 § i lagen om yrkesutbildning 
(630/1998), 11 § 6 a punkten i lagen om yr-
kesinriktad vuxenutbildning, 25 a § i denna 
lag eller 43 a § i universitetslagen 
(558/2009), om omständigheter som har sam-
band med skyddet för andras hälsa och sä-
kerhet förutsätter det. 

Yrkeshögskolan ska ge den som ansöker 
om att bli antagen som studerande informa-
tion om vilka krav på hälsotillstånd och 
andra förutsättningar som hänför sig till stu-
dierna. 

Den som ansöker om att bli antagen som 
studerande ska på begäran av yrkeshögskolan 
lämna sådana uppgifter om sitt hälsotillstånd 
som behövs för bedömning av antagningen. 
Den som ansöker om att bli antagen som stu-
derande ska på begäran av yrkeshögskolan ge 
information om beslut om indragning av stu-
dierätten då det är fråga om studier som av-
ses i 25 a §. 

Yrkeshögskolan har utan hinder av sekre-
tessbestämmelserna rätt att av en annan yr-
keshögskola, ett universitet och en utbild-
ningsanordnare få sådana nödvändiga uppgif-
ter om beslut om indragning av den sökandes 
studierätt och grunderna för detta som förut-
sätts för antagningen som studerande.  
 

24 a § 

Rätt till trygg studiemiljö 

Den studerande har rätt till en trygg stu-
diemiljö.  

Yrkeshögskolan kan godkänna en ord-
ningsstadga eller utfärda andra ordningsbe-
stämmelser som främjar den interna ordning-
en på yrkeshögskolan, ostörda studier samt 
tryggheten och trivseln i yrkeshögskolesam-
fundet. 

I den ordningsstadga och andra ordnings-
bestämmelser som avses i 2 mom. kan det ut-
färdas sådana regler om de praktiska arran-
gemangen och ett korrekt uppförande som är 
nödvändiga för tryggheten och trivseln i yr-
keshögskolesamfundet. Dessutom kan regler 
utfärdas om hur yrkeshögskolans egendom 
får hanteras samt om hur man får vistas och 



 RP 164/2010 rd  
  

 

96 

röra sig i yrkeshögskolans lokaler och på 
dess område.  
 
 

25 a § 

Indragning av studierätten 

När studierna är förbundna med krav som 
hänför sig till minderårigas säkerhet eller pa-
tient- eller kundsäkerheten eller säkerheten i 
trafiken kan yrkeshögskolan dra in studierät-
ten om den studerande 

1) genom att i sina studier upprepade gång-
er eller allvarligt äventyra någon annans häl-
sa eller säkerhet har visat sig vara uppenbart 
olämplig för praktiska uppgifter eller praktik 
i anslutning till studierna, 

2) i fråga om hälsotillstånd och funktions-
förmåga inte uppfyller villkoren för antag-
ning som studerande enligt 20 a § 1 mom., 
eller 

3) vid ansökan om att bli antagen som stu-
derande har undanhållit sådan information 
om beslut om indragning av studierätt som 
avses i 20 a § 2 mom. och som kunde ha ut-
gjort hinder för antagning som studerande. 

När studierna eller studierelaterad praktik i 
väsentlig utsträckning förutsätter arbete med 
minderåriga, kan yrkeshögskolan dra in stu-
dierätten om det behövs i syfte att skydda 
minderåriga och om den studerande har 
dömts till straff för ett brott som avses i 
17 kap. 18, 18 a eller 19 §, 20 kap., 21 kap. 
1, 2, 3 eller 6 §, 31 kap. 2 § eller 50 kap. 1, 2, 
3, 4 eller 4 a § i strafflagen (39/1889). 

Innan studierätten dras in ska yrkeshögsko-
lan i samråd med den studerande utreda den 
studerandes möjligheter att söka sig till nå-
gon annan utbildning. Den studerande kan 
med sitt samtycke överflyttas till sådan annan 
utbildning inom yrkeshögskolan i fråga om 
vilken den studerande uppfyller antagnings-
villkoren.  

Genom förordning av statsrådet föreskrivs 
närmare om de studier som omfattas av den-
na paragraf. 

 

25 b § 

Information om indragning av studierätten 

Om det finns grundad anledning att miss-
tänka att en studerande har ett hinder i an-
slutning till hälsotillståndet eller funktions-
förmågan enligt 25 a § 1 mom. 2 punkten, 
kan den studerande åläggas att genomgå kon-
troller och undersökningar som utförs av en 
legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- 
och sjukvården, om de är nödvändiga för att 
utreda den studerandes hälsotillstånd och 
funktionsförmåga. Yrkeshögskolan svarar för 
kostnaderna för kontroller och undersökning-
ar som denna har bestämt att ska utföras.  

Yrkeshögskolan har utan hinder av sekre-
tessbestämmelserna rätt att för bedömning av 
studierätten få ett skriftligt utlåtande av en av 
yrkeshögskolan anvisad läkare med själv-
ständig rätt att utöva yrket, av vilket framgår 
att den studerande har genomgått kontroll el-
ler undersökning för utrönande av hälsotill-
ståndet, samt en på kontrollen eller under-
sökningen grundad bedömning av den stude-
randes funktionsförmåga med anledning av 
de krav på hälsotillståndet som studierna stäl-
ler. 

Yrkeshögskolan har utan hinder av sekre-
tessbestämmelserna rätt att av en annan yr-
keshögskola, ett universitet och en utbild-
ningsanordnare få sådana nödvändiga uppgif-
ter om beslut om indragning av den stude-
randes studierätt och grunderna för detta som 
förutsätts för bedömning av studierätten.  

Den studerande ska för bedömning av stu-
dierätten enligt 25 a § 2 mom. på begäran av 
yrkeshögskolan lämna ett straffregisterutdrag 
enligt 6 § 3 mom. i straffregisterlagen 
(770/1993), om den studerande under studi-
erna eller studierelaterad praktik ges uppgif-
ter som i väsentlig grad förutsätter arbete 
bland minderåriga. 

Yrkeshögskolan har utan hinder av sekre-
tessbestämmelserna rätt att av en annan yr-
keshögskola få sådana nödvändiga uppgifter 
om aktuell behandling av indragning av stu-
dierätten enligt 25 a § som förutsätts för an-
tagning som studerande, om den studerande 
har sökt till yrkeshögskolan som överflyttan-
de studerande. 
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Yrkeshögskolan är utan hinder av sekre-
tessbestämmelserna skyldig att ge Tillstånds- 
och tillsynsverket för social- och hälsovården 
sådana uppgifter som är nödvändiga för sköt-
seln av de uppgifter som ålagts verket och 
som gäller pågående behandling av indrag-
ning av studierätten enligt 25 a § samt beslut 
om indragning av studierätten eller överfö-
ring till annan utbildning inklusive besluts-
grunderna. 
 

25 c § 

Återställande av studierätt 

Den som har fått sin studierätt indragen 
med stöd av 25 a § 1 mom. 2 punkten kan 
hos yrkeshögskolan anhålla om återställande 
av studierätten. Studierätten ska återställas, 
om den sökande visar att orsakerna till in-
dragningen av studierätten inte längre före-
ligger. Den studerande ska lämna yrkeshög-
skolan utlåtanden om sitt hälsotillstånd. Be-
slut om återställande av studierätten fattas av 
yrkeshögskolans styrelse. 

 
25 d § 

Narkotikatest 

Yrkeshögskolan kan ålägga den studerande 
att förete ett intyg över narkotikatest, om det 
finns grundad anledning att misstänka att den 
studerande är narkotikapåverkad i studierela-
terade praktiska uppgifter eller praktik eller 
att den studerande är narkotikaberoende och 
om testet är nödvändigt för att klarlägga den 
studerandes funktionsförmåga och den stude-
rande sköter uppgifter som kräver särskild 
noggrannhet, pålitlighet, självständig omdö-
mesförmåga eller god reaktionsförmåga och 
där den studerandes handlande under narko-
tikapåverkan eller narkotikaberoende 

1) allvarligt äventyrar den studerandes eller 
någon annans liv eller hälsa, 

2) allvarligt äventyrar säkerheten i trafiken, 
3) allvarligt äventyrar skyddet eller integri-

teten i fråga om uppgifter som skyddas av 
sekretessbestämmelserna, eller  

4) väsentligt ökar risken för olaga handel 
med och spridning av sådana ämnen som av-
ses i 3 § 1 mom. 5 punkten i narkotikalagen 

(373/2008) och som är i yrkeshögskolans el-
ler i dess huvudmans eller i en praktikplats 
besittning. 

Med intyg över narkotikatest avses ett in-
tyg som utfärdats av en av yrkeshögskolan 
anvisad legitimerad yrkesutbildad person 
inom hälso- och sjukvården, av vilket fram-
går att den studerande har genomgått test för 
utrönande av användning av sådan narkotika 
som avses i 3 § 1 mom. 5 punkten i narkoti-
kalagen, samt en på testet grundad utredning 
om huruvida den studerande har använt nar-
kotika för andra än medicinska ändamål så 
att den studerandens funktionsförmåga är 
nedsatt. Intyget ska visas upp inom en rimlig 
tid som utsätts av yrkeshögskolan.  

Om avsikten är att kräva intyg över narko-
tikatest enligt denna paragraf av en studeran-
de, ska yrkeshögskolan ha skriftliga instruk-
tioner som har gjorts upp med aktörer inom 
elevvården i syfte att förebygga användning-
en av rusmedel och för att ingripa i miss-
bruksproblem bland de studerande. 

Yrkeshögskolan svarar för kostnaderna för 
intyg över narkotikatest som avses i denna 
paragraf. 

På narkotikatestning av studerande tilläm-
pas i övrigt vad som 19 § i lagen om före-
tagshälsovård (1383/2001) föreskrivs om 
testning av arbetstagare.  

 
26 a § 

Uppdragsutbildning 

En yrkeshögskola kan ordna undervisning 
som leder till högskoleexamen för en grupp 
av studerande så att utbildningen beställs och 
finansieras av finska staten, en annan stat, en 
internationell organisation, ett finskt eller ut-
ländskt offentligt samfund eller en finsk eller 
utländsk stiftelse eller privat sammanslutning 
(uppdragsutbildning). 

Uppdragsutbildning kan inte ordnas för 
medborgare i stater som hör till Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet eller för per-
soner som jämställs med medborgare i Euro-
peiska unionen med stöd av Europeiska uni-
onens lagstiftning eller ett avtal som Europe-
iska unionen och dess medlemsstater har in-
gått med en annan avtalspart. I fråga om dem 
som deltar i uppdragsutbildning tillämpas 20 
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och 20 a §, 22 § 4 mom., 25 a—25 d §, 27, 
28, 28 a, 28 b och 42 §. 

Den undervisning som ges som uppdrags-
utbildning ska anknyta till det utbildnings-
område som finns angivet i tillståndet för yr-
keshögskolan och till det utbildningsprogram 
som fastställts för yrkeshögskolan. Upp-
dragsutbildningen får inte inverka negativt på 
den utbildning för grund- eller påbyggnads-
examen som yrkeshögskolan ger. Yrkeshög-
skolan ska för ordnandet av uppdragsutbild-
ningen ta ut en avgift som åtminstone täcker 
kostnaderna för utbildningen. 
 
 

28 § 

Disciplin 

En studerande kan ges en skriftlig varning 
om han eller hon  

1) stör undervisningen,  
2) beter sig våldsamt eller hotfullt,  
3) gör sig skyldig till fusk eller i övrigt bry-

ter mot ordningen vid yrkeshögskolan  
4) vägrar att visa upp intyg över narkotika-

test enligt 25 d §, eller  
5) enligt en utredning som avses i 25 d § 

har använt narkotika för andra än medicinska 
ändamål så att hans eller hennes funktions-
förmåga är nedsatt.  

Om handlingen eller försummelsen är all-
varlig eller om den studerande fortsätter att 
uppföra sig olämpligt på det sätt som avses i 
1 mom. efter en skriftlig varning, kan den 
studerande avstängas från yrkeshögskolan för 
viss tid, högst ett år.  

En studerande som stör undervisningen, 
beter sig våldsamt eller hotfullt eller äventy-
rar någon annans hälsa eller säkerhet kan bli 
tillsagd att lämna det rum där undervisningen 
ges eller en tillställning som arrangeras av 
yrkeshögskolan. En studerande kan förvägras 
rätt att delta i undervisningen för högst tre 
arbetsdagar, om det föreligger en risk för att 
säkerheten för en annan studerande eller per-
son som arbetar vid yrkeshögskolan 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 uppföran-
de. 

En studerande som är misstänkt för brott 
kan för den tid som förundersökningen pågår 
eller åtalet är anhängigt avhållas från studier-
na, dock för högst ett år i sänder, om detta är 
nödvändigt med hänsyn till studierna eller 
det brott som den studerande misstänks ha 
gjort sig skyldig till och med beaktande av 
säkerhetsaspekter. Om den studerande vägrar 
att genomgå kontroller och undersökningar 
enligt 25 b § 1 mom. för konstaterande av 
hälsotillståndet, kan den studerande avhållas 
från studierna till dess att han eller hon går 
med på nödvändiga kontroller och undersök-
ningar. En studerande som vägrar att lämna 
ett straffregisterutdrag enligt 25 b § 4 mom., 
kan avhållas från studierna till dess att han 
eller hon går med på att visa upp ett straffre-
gisterutdrag. 
 
 

28 a § 

Förfarandet i ärenden som gäller indragning 
av studierätten samt disciplinärenden 

Beslut om indragning av studierätten fattas 
av yrkeshögskolans styrelse. Innan beslut om 
indragning av studierätten fattas ska behövlig 
utredning om ärendet skaffas samt den stude-
rande ges tillfälle att yttra sig.  

Beslut om skriftlig varning till en studeran-
de fattas av yrkeshögskolans rektor och om 
avstängning av en studerande på viss tid av 
yrkeshögskolans styrelse. Innan ett ärende 
avgörs ska den handling eller försummelse 
som är orsaken till disciplinstraffet specifice-
ras, behövlig utredning skaffas samt den stu-
derande ges tillfälle att bli hörd i frågan.  

Rektorn, en lärare och en praktikhandleda-
re kan i fall som avses i 28 § 3 mom. handla 
samfällt eller var för sig, och åtgärderna ska 
registreras. Beslut som avses i 28 § 4 mom. 
fattas av styrelsen.  

Beslut om verkställighet innan ett beslut 
har vunnit laga kraft och om verkställighets-
tidpunkten fattas samtidigt som beslut fattas 
om indragning av studierätten, avstängning 
på viss tid eller avhållande från studier. 
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28 b § 

Hantering av känslig information 

Uppgifter enligt 20 a § och 25 b—25 d § 
om hälsotillstånd hos en studerande eller den 
som ansöker om att bli antagen som stude-
rande får behandlas endast av dem som bere-
der eller fattar beslut om antagningen av stu-
derande, indragning eller återställande av 
studierätten eller disciplinåtgärder eller ger 
utlåtanden i sådana frågor.  

Uppgifter om en studerandes straffregister-
utdrag enligt 25 a § 2 mom. får behandlas 
endast av dem som bereder eller fattar beslut 
om indragning av studierätten. 

Yrkeshögskolan ska definiera de uppgifter 
som innebär hantering av känslig informa-
tion.  

Yrkeshögskolan ska förvara den känsliga 
informationen separat från övriga person-
uppgifter. Den känsliga informationen ska 
avföras ur registret omedelbart när det inte 
längre föreligger någon grund för att bevara 
den för de lagbestämda uppgifterna, dock se-
nast inom fyra år från det att informationen 
fördes in i registret. 

På hanteringen av personuppgifter tilläm-
pas personuppgiftslagen (523/1999), om inte 
något annat bestäms i denna lag. 
 

33 § 

Projektfinansiering och resultatbaserad fi-
nansiering samt finansiering av yrkeshögsko-

lornas gemensamma utgifter 

Inom ramen för ett anslag i statsbudgeten 
kan undervisnings- och kulturministeriet be-
vilja huvudmannen för en yrkeshögskola pro-
jektfinansiering för att utveckla och stöda yr-
keshögskolans verksamhet. 

Inom ramen för ett anslag i statsbudgeten 
kan undervisnings- och kulturministeriet be-
vilja huvudmannen för en yrkeshögskola re-
sultatbaserad finansiering med anledning av 
att yrkeshögskolans verksamhet har varit re-
sultatrik. 

Inom ramen för ett anslag i statsbudgeten 
kan undervisnings- och kulturministeriet fi-
nansiera funktioner och projekt som är ge-

mensamma för samtliga yrkeshögskolor och 
som stöder deras verksamhet. 

 
40 § 

Rätt att få uppgifter 

När en yrkeshögskola sköter sina uppgifter 
har den rätt att av statliga och kommunala 
myndigheter få sådana statistiska uppgifter 
och andra motsvarande uppgifter som den 
behöver för att planera och organisera utbild-
ningen. 

Yrkeshögskolan skall på begäran till un-
dervisnings- och kulturministeriet sända de 
uppgifter som ministeriet behöver för utvär-
dering, utveckling, statistikföring och upp-
följning av utbildningen. 

Medlemmarna i yrkeshögskolans organ, 
yrkeshögskolans personal, personer som del-
tar i undervisningspraktik och personalen på 
praktikplatsen samt personer som ansvarar 
för hälsovården för studerande får utan hin-
der av sekretessbestämmelserna till varandra 
samt till myndigheter med ansvar för utbild-
ningen och säkerheten ge nödvändiga uppgif-
ter som behövs för att anordna utbildningen 
på behörigt sätt och för att garantera säkerhe-
ten. 
 
 

42 § 

Ändringssökande 

Ändring i ett beslut som en yrkeshögskola 
har fattat i ett förvaltningsärende får sökas 
genom besvär hos den förvaltningsdomstol 
inom vars domkrets yrkeshögskolan har sitt 
huvudsakliga verksamhetsställe, och i övrigt 
enligt vad som föreskrivs i förvaltningspro-
cesslagen (586/1996). Besvär över beslut 
som gäller indragning av studierätten enligt 
25 a §, återställande av studierätten enligt 
25 c § och varning, avstängning för viss tid 
och avhållande från studier enligt 25 c § ska 
behandlas skyndsamt. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Ett beslut om indragning av studierätten, 
avstängning av en studerande på viss tid eller 
avhållande från studier kan verkställas även 
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om det har överklagats, om förvaltningsdom-
stolen inte beslutar något annat. 

 
43 a § 

Beredskapsplaner 

Yrkeshögskolorna ska genom beredskaps-
planer och förberedelser för verksamhet un-
der undantagsförhållanden samt med andra 
åtgärder säkerställa att deras uppgifter kan 
skötas så störningsfritt som möjligt också vid 
undantagsförhållanden samt störningar och 
exceptionella situationer. Yrkeshögskolorna 
ska på begäran ge beredskapsplaner och lä-
gesrapporter över störningar och exceptionel-

la situationer till undervisnings- och kultur-
ministeriet. 

Beredskapen övervakas av undervisnings- 
och kulturministeriet. Om det konstateras 
brister i beredskapen, kan undervisnings- och 
kulturministeriet ge anvisningar för hur bris-
terna ska avhjälpas. 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 
Lagens 25 a § 2 mom. tillämpas på stude-

rande som inlett sina studier efter den 31 juli 
2011.  

Åtgärder som krävs för verkställigheten av 
denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft. 
 
 
 

————— 

4. 

 

Lag 

om ändring av universitetslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i universitetslagen (558/2009) 1 § 1 mom., 7 § 3 mom., 9 §, 10 § 3 mom., 14 § 

2 mom., 45, 48—53 och 55 §, 56 § 2 mom., 58 §, 71 § 2 mom., 83 och 85 §, 87 § 2 mom. och 
90 § 2 mom. samt 

fogas till lagen nya 37 a, 41 a, 43 a—43 d, 45 a, 45 b och 90 a § som följer: 
 
 

1 § 

Tillämpningsområde 

Denna lag tillämpas på de universitet som 
hör till undervisnings- och kulturministeriets 
ansvarsområde, enligt vad som föreskrivs 
nedan. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

7 § 

Examina och övrig utbildning samt examens-
struktur 

— — — — — — — — — — — — — —  
Närmare bestämmelser om examina som 

kan avläggas vid universiteten, målen för ex-

amina, studiernas uppläggning och andra 
grunder för studierna samt vilka examina 
som kan avläggas vid de olika universiteten 
(utbildningsansvar) utfärdas genom förord-
ning av statsrådet. Genom förordning av 
statsrådet bestäms det vilken ställning hög-
skoleexamina som avläggs vid universiteten 
har i högskoleexamenssystemet. Genom för-
ordning av undervisnings- och kulturministe-
riet utfärdas det på framställning av universi-
teten bestämmelser om den närmare fördel-
ningen av utbildningsansvaret mellan univer-
siteten, om specialiseringsutbildningarnas 
specialområden och utbildningsprogram samt 
om vilka specialiseringsutbildningsområden 
och utbildningsprogram som finns vid varje 
universitet. 
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9 § 

Uppdragsutbildning 

Ett universitet kan ordna undervisning som 
leder till högskoleexamen för en grupp av 
studerande så att utbildningen beställs och fi-
nansieras av finska staten, en annan stat, en 
internationell organisation, ett finskt eller ut-
ländskt offentligt samfund eller en finsk eller 
utländsk stiftelse eller privat sammanslutning 
(uppdragsutbildning). 

Uppdragsutbildning kan inte ordnas för 
medborgare i stater som hör till Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet eller för per-
soner som jämställs med medborgare i Euro-
peiska unionen med stöd av Europeiska uni-
onens lagstiftning eller ett avtal som Europe-
iska unionen och dess medlemsstater har in-
gått med en annan avtalspart. I fråga om dem 
som deltar i uppdragsutbildning tillämpas 37, 
37 a, 43 a—43 d, 45, 45 a, 45 b och 
82―86 §. 

Den undervisning som ges som uppdrags-
utbildning ska anknyta till sådan utbildning 
för grund- eller påbyggnadsexamen som uni-
versitetet har examensrätt för. Uppdragsut-
bildning får inte ordnas så att den inverkar 
negativt på den utbildning för grund- eller 
påbyggnadsexamen som universitetet ger. 
Universitetet ska för ordnandet av uppdrags-
utbildningen ta ut en avgift som åtminstone 
täcker kostnaderna för utbildningen. 
 

10 § 

Avgift för utbildningsprogram 

— — — — — — — — — — — — — —  
Genom förordning av undervisnings- och 

kulturministeriet föreskrivs om avgiftsbelag-
da utbildningsprogram. 

 
14 § 

Styrelsen för ett offentligrättsligt universitet 

— — — — — — — — — — — — — —  
Styrelsen har till uppgift att 
1) besluta om centrala mål och en strategi 

för universitetets verksamhet och ekonomi 

och om principer för styrningen av verksam-
heten och ekonomin, 

2) besluta om universitetets verksamhets- 
och ekonomiplan samt budget och upprätta 
bokslut, 

3) svara för förvaltningen och användning-
en av universitetets förmögenhet, om inte 
styrelsen har överfört befogenheten till rek-
torn, 

4) svara för att tillsynen över bokföringen 
och medelsförvaltningen är ordnad, 

5) godkänna avtal som är viktiga eller prin-
cipiella med avseende på universitetets verk-
samhet och ge utlåtanden i principiellt vikti-
ga frågor som gäller universitetet, 

6) på universitetets vägnar godkänna det 
avtal enligt 48 § som ingås med undervis-
nings- och kulturministeriet, 

7) välja rektor eller rektorer och besluta om 
deras arbetsfördelning samt avsätta rektorn 
om det med beaktande av uppgiftens art finns 
godtagbar och grundad anledning till detta, 

8) godkänna instruktioner och andra mot-
svarande föreskrifter som gäller den allmän-
na organiseringen samt besluta om universi-
tetets verksamhetsstruktur, 

9) ge undervisnings- och kulturministeriet 
förslag till ändring av universitetets utbild-
ningsansvar, 

10) besluta om antalet studerande som an-
tas till universitetet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

37 a § 

Hinder för antagning som studerande samt 
tillgång till information om antagningen av 

studerande 

Om kraven i 43 a § på säkerhet vid studier-
na så förutsätter, kan som studerande inte an-
tas någon vars hälsotillstånd eller funktions-
förmåga gör att han eller hon inte är lämplig 
för praktiska uppgifter eller praktik i anslut-
ning till studierna. En omständighet i anslut-
ning till hälsotillståndet eller funktionsför-
mågan utgör inte ett hinder för antagning 
som studerande, om detta hinder kan undan-
röjas med rimliga åtgärder.  

I fråga om studier som avses i 43 a § ska 
som hinder för antagning av studerande be-
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traktas beslut om indragning av studierätten 
enligt 32 § i lagen om yrkesutbildning 
(630/1998), 11 § 6 a punkten i lagen om yr-
kesinriktad vuxenutbildning (631/1998), 
25 a § i yrkeshögskolelagen (351/2003) eller 
43 a § i denna lag, om omständigheter som 
har samband med skyddet för andras hälsa 
och säkerhet förutsätter det. 

Universitet ska ge den som ansöker om att 
bli antagen som studerande information om 
vilka krav på hälsotillstånd och andra förut-
sättningar som hänför sig till studierna. 

Den som ansöker om att bli antagen som 
studerande ska på begäran av universitetet 
lämna sådana uppgifter om sitt hälsotillstånd 
som behövs för bedömning av antagningen. 
Den som ansöker om att bli antagen som stu-
derande ska på begäran av universitetet ge 
information om beslut om indragning av stu-
dierätten då det är fråga om studier som av-
ses i 43 a §. 

Universitetet har utan hinder av sekretess-
bestämmelserna rätt att av ett annat universi-
tet, en yrkeshögskola och en utbildningsan-
ordnare få sådana nödvändiga uppgifter om 
beslut om indragning av den sökandes studie-
rätt och grunderna för detta som förutsätts för 
antagningen som studerande.  
 
 

41 a § 

Rätt till trygg studiemiljö 

Den studerande har rätt till en trygg stu-
diemiljö.  

Universitetet kan godkänna en ordnings-
stadga eller utfärda andra ordningsbestäm-
melser som främjar den interna ordningen på 
universitetet, ostörda studier samt tryggheten 
och trivseln i universitetssamfundet. 

I den ordningsstadga och andra ordnings-
bestämmelser som avses i 2 mom. kan det ut-
färdas sådana regler om de praktiska arran-
gemangen och ett korrekt uppförande som är 
nödvändiga för tryggheten och trivseln i uni-
versitetssamfundet. Dessutom kan regler ut-
färdas om hur universitetets egendom får 
hanteras samt om hur man får vistas och röra 
sig i universitetets lokaler och på dess områ-
de.  
 

43 a § 

Indragning av studierätten 

När studierna är förbundna med krav som 
hänför sig till minderårigas säkerhet eller pa-
tient- eller kundsäkerheten kan universitetet 
dra in studierätten, om den studerande 

1) genom att i sina studier upprepade gång-
er eller allvarligt äventyra någon annans häl-
sa eller säkerhet har visat sig vara uppenbart 
olämplig för praktiska uppgifter eller praktik 
i anslutning till studierna, 

2) i fråga om hälsotillstånd och funktions-
förmåga inte uppfyller villkoren för antag-
ning som studerande enligt 20 a § 1 mom., 
eller  

3) vid ansökan om att bli antagen som stu-
derande har undanhållit sådan information 
om beslut om indragning av studierätt som 
avses i 37 a § 2 mom. och som kunde ha ut-
gjort hinder för antagning som studerande. 

När studierna eller studierelaterad praktik i 
väsentlig utsträckning förutsätter arbete med 
minderåriga, kan universitetet dra in studie-
rätten om det behövs i syfte att skydda min-
deråriga och om den studerande  har dömts 
till straff för ett brott som avses i 17 kap. 18, 
18 a eller 19 §, 20 kap., 21 kap. 1, 2, 3 eller 
6 §, 31 kap. 2 § eller 50 kap. 1, 2, 3, 4 eller 
4 a § i strafflagen. 

Innan studierätten dras in ska universitetet i 
samråd med den studerande utreda den stude-
randes möjligheter att söka sig till någon an-
nan utbildning. Den studerande kan med sitt 
samtycke överflyttas till sådan annan utbild-
ning inom universitetet i fråga om vilken den 
studerande uppfyller antagningsvillkoren.  

Genom förordning av statsrådet föreskrivs 
närmare om de studier som omfattas av den-
na paragraf. 
 

43 b § 

Information om indragning av studierätten 

Om det finns grundad anledning att miss-
tänka att en studerande har ett hinder i an-
slutning till hälsotillståndet eller funktions-
förmågan enligt 43 a § 1 mom. 2 punkten, 
kan den studerande åläggas att genomgå kon-
troller och undersökningar som utförs av en 
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legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- 
och sjukvården, om de är nödvändiga för att 
utreda den studerandes hälsotillstånd och 
funktionsförmåga. Universitetet svarar för 
kostnaderna för kontroller och undersökning-
ar som detta har bestämt att ska utföras.  

Universitetet har utan hinder av sekretess-
bestämmelserna rätt att för bedömning av 
studierätten få ett skriftligt utlåtande av en av 
universitetet anvisad läkare med självständig 
rätt att utöva yrket, av vilket framgår att den 
studerande har genomgått kontroll eller un-
dersökning för utrönande av hälsotillståndet, 
samt en på kontrollen eller undersökningen 
grundad bedömning av den studerandes 
funktionsförmåga med anledning av de krav 
på hälsotillståndet som studierna ställer. 

Universitetet har utan hinder av sekretess-
bestämmelserna rätt att av ett annat universi-
tet, en yrkeshögskola och en utbildningsan-
ordnare få sådana nödvändiga uppgifter om 
beslut om indragning av den studerandes stu-
dierätt och grunderna för detta som förutsätts 
för bedömning av studierätten.  

Den studerande ska för bedömning av stu-
dierätten enligt 43 a § 2 mom. på begäran av 
universitetet lämna ett straffregisterutdrag 
enligt 6 § 3 mom. i straffregisterlagen 
(770/1993), om den studerande under studi-
erna eller studierelaterad praktik ges uppgif-
ter som i väsentlig grad förutsätter arbete 
bland minderåriga. 

Universitetet har utan hinder av sekretess-
bestämmelserna rätt att av ett annat universi-
tet få sådana nödvändiga uppgifter om aktu-
ell behandling av indragning av studierätten 
enligt 43 a § som förutsätts för antagning 
som studerande, om den studerande har sökt 
till universitetet som överflyttande studeran-
de. 

Universitetet är utan hinder av sekretessbe-
stämmelserna skyldigt att ge Tillstånds- och 
tillsynsverket för social- och hälsovården så-
dana uppgifter som är nödvändiga för sköt-
seln av de uppgifter som ålagts verket och 
som gäller pågående behandling av indrag-
ning av studierätten enligt 43 a § samt beslut 
om indragning av studierätten eller överfö-
ring till annan utbildning inklusive besluts-
grunderna. 
 
 

43 c § 

Återställande av studierätt 

Den som har fått sin studierätt indragen 
med stöd av 43 a § 1 mom. 2 punkten kan 
hos universitetet anhålla om återställande av 
studierätten. Studierätten ska återställas, om 
den sökande visar att orsakerna till indrag-
ningen av studierätten inte längre föreligger. 
Den studerande ska lämna universitetet utlå-
tanden om sitt hälsotillstånd. Beslut om åter-
ställande av studierätten fattas av universite-
tets styrelse. 
 

43 d § 

Narkotikatest 

Universitetet kan ålägga den studerande att 
förete ett intyg över narkotikatest, om det 
finns grundad anledning att misstänka att den 
studerande är narkotikapåverkad vid studie-
relaterade praktiska uppgifter eller vid prak-
tik eller att den studerande är narkotikabero-
ende och om testet är nödvändigt för att klar-
lägga den studerandes funktionsförmåga och 
den studerande sköter uppgifter som kräver 
särskild noggrannhet, pålitlighet, självständig 
omdömesförmåga eller god reaktionsförmåga 
och där den studerandes handlande under 
narkotikapåverkan eller narkotikaberoende 

1) allvarligt äventyrar den studerandes eller 
någon annans liv eller hälsa, 

2) allvarligt äventyrar skyddet eller integri-
teten i fråga om uppgifter som skyddas av 
sekretessbestämmelserna, eller 

3) väsentligt ökar risken för olaga handel 
med och spridning av sådana ämnen som av-
ses i 3 § 1 mom. 5 punkten i narkotikalagen 
(373/2008) och som är i universitetets eller i 
en praktikplats besittning. 

Med intyg över narkotikatest avses ett in-
tyg som utfärdats av en av universitetet anvi-
sad legitimerad yrkesutbildad person inom 
hälso- och sjukvården, av vilket framgår att 
den studerande har genomgått test för utrö-
nande av användning av sådan narkotika som 
avses i 3 § 1 mom. 5 punkten i narkotikala-
gen, samt en på testet grundad utredning om 
huruvida den studerande har använt narkoti-
ka för andra än medicinska ändamål så att 
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den studerandens funktionsförmåga är ned-
satt. Intyget ska visas upp inom en rimlig tid 
som utsätts av universitetet.  

Om avsikten är att kräva intyg över narko-
tikatest enligt denna paragraf av en studeran-
de, ska universitetet ha skriftliga instruktio-
ner som har gjorts upp med aktörer inom 
elevvården i syfte att förebygga användning-
en av rusmedel och för att ingripa i miss-
bruksproblem bland de studerande.  

Universitetet svarar för kostnaderna för in-
tyg över narkotikatest som avses i denna pa-
ragraf. 

På narkotikatestning av studerande tilläm-
pas i övrigt vad som 19 § i lagen om före-
tagshälsovård (1383/2001) föreskrivs om 
testning av arbetstagare.  
 

45 § 

Disciplinärt förfarande 

En studerande kan ges en skriftlig varning 
om han eller hon  

1) stör undervisningen,  
2) beter sig våldsamt eller hotfullt,  
3) gör sig skyldig till fusk eller i övrigt bry-

ter mot universitetets ordning, 
4) vägrar att visa upp intyg över narkotika-

test enligt 43 d §, eller  
5) enligt en utredning som avses i 43 d § 

har använt narkotika för andra än medicinska 
ändamål så att hans eller hennes funktions-
förmåga är nedsatt.  

Om handlingen eller försummelsen är all-
varlig eller om den studerande fortsätter att 
uppföra sig olämpligt på det sätt som avses i 
1 mom. efter en skriftlig varning, kan den 
studerande avstängas från universitetet för 
viss tid, högst ett år.  

En studerande som stör undervisningen, 
beter sig våldsamt eller hotfullt eller äventy-
rar någon annans hälsa eller säkerhet kan bli 
tillsagd att lämna det rum där undervisningen 
ges eller en tillställning som arrangeras av 
universitetet. En studerande kan förvägras 
rätt att delta i undervisningen för högst tre 
arbetsdagar, om det föreligger en risk för att 
säkerheten för en annan studerande eller per-
son som arbetar vid universitetet 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 uppföran-
de. 

En studerande som är misstänkt för brott 
kan för den tid som förundersökningen pågår 
eller åtalet är anhängigt avhållas från studier-
na, dock för högst ett år i sänder, om detta är 
nödvändigt med hänsyn till studierna eller 
det brott som den studerande misstänks ha 
gjort sig skyldig till eller omständigheter som 
har samband med dessa. Om den studerande 
vägrar att genomgå kontroller och undersök-
ningar enligt 43 b § 1 mom. för konstateran-
de av hälsotillståndet, kan den studerande 
avhållas från studierna till dess att han eller 
hon går med på nödvändiga kontroller och 
undersökningar. En studerande som vägrar 
att lämna ett straffregisterutdrag enligt 43 b § 
4 mom., kan avhållas från studierna till dess 
att han eller hon går med på att visa upp ett 
straffregisterutdrag. 
 
 

45 a § 

Förfarandet i ärenden som gäller indragning 
av studierätten samt disciplinärenden  

Beslut om indragning av studierätten fattas 
av universitetets styrelse. Innan beslut om 
indragning av studierätten fattas ska behövlig 
utredning om ärendet skaffas samt den stude-
rande ges tillfälle att bli hörd.  

Beslut om skriftlig varning till en studeran-
de fattas av universitetets rektor och om av-
stängning av en studerande på viss tid av 
universitetets styrelse. Innan ett ärende av-
görs ska den handling eller försummelse som 
är orsaken till disciplinstraffet specificeras, 
behövlig utredning skaffas samt den stude-
rande ges tillfälle att bli hörd i frågan.  

Rektorn, en person inom undervisnings- 
och forskningspersonalen och en praktik-
handledare kan i fall som avses i 45 § 
3 mom. handla samfällt eller var för sig, och 
åtgärderna ska registreras. Beslut som avses i 
45 § 4 mom. fattas av styrelsen.  

Beslut om verkställighet innan ett beslut 
har vunnit laga kraft och om verkställighets-
tidpunkten fattas samtidigt som beslut fattas 



 RP 164/2010 rd  
  

 

105

om indragning av studierätten, avstängning 
på viss tid eller avhållande från studier. 
 

45 b § 

Hantering av känslig information 

Uppgifter enligt 37 a § och 43 b—43 d § 
om hälsotillståndet hos en studerande eller 
den som ansöker om att bli antagen som stu-
derande får behandlas endast av dem som be-
reder eller fattar beslut om antagningen av 
studerande, indragning eller återföring av 
studierätten eller disciplinåtgärder eller ger 
utlåtanden i sådana frågor.  

Uppgifter om en studerandes straffregister-
utdrag enligt 43 a § 2 mom. får behandlas 
endast av dem som bereder eller fattar beslut 
om indragning av studierätten. 

Universitetet ska definiera de uppgifter 
som innebär hantering av känslig informa-
tion.  

Universitetet ska förvara den känsliga in-
formationen separat från övriga personupp-
gifter. Den känsliga informationen ska avfö-
ras ur registret omedelbart när det inte längre 
föreligger någon grund för att bevara den för 
de lagbestämda uppgifterna, dock senast 
inom fyra år från det att informationen fördes 
in i registret. 

På hanteringen av personuppgifter tilläm-
pas personuppgiftslagen (523/1999), om inte 
något annat bestäms i denna lag. 

 
 

48 § 

Målsättning 

Undervisnings- och kulturministeriet och 
varje universitet avtalar för ett visst antal år 
åt gången om de kvantitativa och kvalitativa 
mål för universitetets verksamhet som är av 
central betydelse med tanke på utbildnings- 
och vetenskapspolitiken och om uppföljning-
en och utvärderingen av hur dessa mål nås. 
Styrelseordföranden och rektorn underteck-
nar avtalet på universitetets vägnar. 

Om de olika universitetens mål inte kan 
samordnas på ett riksomfattande plan eller 
enligt sektor, får undervisnings- och kultur-
ministeriet i syfte att trygga finansieringen i 

fråga om ett enskilt universitet besluta om de 
kvantitativa och kvalitativa målen till den del 
de ligger till grund för den finansiering som 
anvisas universitetet i fråga. 

 
 

49 § 

Grunderna för fastställande av den statliga 
finansieringen 

Undervisnings- och kulturministeriet bevil-
jar universiteten finansiering för de uppgifter 
som det föreskrivs om i denna lag inom ra-
men för ett anslag i statsbudgeten. 

Det i 1 mom. avsedda anslag i budgeten 
som anvisats för universiteten det föregående 
året höjs med undantag av poster av en-
gångsnatur så att det motsvarar den årliga 
höjningen av kostnadsnivån enligt universi-
tetsindexet. Universitetsindexet består av det 
allmänna förtjänstnivåindexet, konsument-
prisindexet och partiprisindexet. 

Undervisnings- och kulturministeriet bevil-
jar universiteten basfinansiering på kalkyle-
rade grunder med beaktande av verksamhe-
tens omfattning och kvalitet och dess genom-
slagskraft samt på basis av övriga utbild-
ningsmål och vetenskapspolitiska mål. Un-
dervisnings- och kulturministeriet kan också 
bevilja universiteten resultatbaserad finansie-
ring med anledning av att universitetets verk-
samhet har varit resultatrik. 

Universiteten ersätts för den andel som den 
mervärdesskatt som ingår i utbildningstjäns-
ter enligt 39 och 40 § i mervärdesskattelagen 
(1501/1993) och i anskaffningar och lokalhy-
ror i anslutning till annan än affärsekonomisk 
forskning utgör av de kostnader som univer-
siteten orsakas. Ersättningen justeras årligen 
utifrån det senaste genomsnittliga mervärdes-
skatteintaget för universiteten. 

Undervisnings- och kulturministeriet kan 
vid beviljandet av finansiering ställa villkor 
och begränsningar för hur finansieringen an-
vänds. 

Närmare bestämmelser om uträkningen av 
det universitetsindex och beaktandet av den 
höjning av kostnadsnivån som avses i 
2 mom. samt om kalkyleringen och den in-
terna fördelningen av de finansieringsgrunder 
som avses i 3 mom. utfärdas genom förord-
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ning av statsrådet. Genom förordning av un-
dervisnings- och kulturministeriet föreskrivs 
det om de beräkningskriterier som ligger till 
grund för den finansiering som beviljas på 
kalkylerade grunder. 

 
50 § 

Finansieringen av universitetens gemen-
samma utgifter 

Undervisnings- och kulturministeriet kan 
inom ramen för ett anslag i statsbudgeten fi-
nansiera funktioner som är gemensamma för 
samtliga universitet. 

 
51 § 

Uppföljning och rapportering 

Universiteten ska ge undervisnings- och 
kulturministeriet de uppgifter som ministeriet 
behöver för utvärdering, utveckling, statistik-
föring och övrig uppföljning och styrning av 
utbildning och forskning på det sätt som mi-
nisteriet bestämmer. 

 
52 § 

Utbetalning 

De medel som beviljas för finansieringen 
av verksamheten betalas till universitetet i 
jämnstora poster den tredje bankdagen varje 
månad. 

Den resultatbaserade finansiering som av-
ses i 49 § 3 mom. betalas till universiteten på 
det sätt som undervisnings- och kulturmini-
steriet bestämmer. 

 
 

53 § 

Avbrott i utbetalningen 

Undervisnings- och kulturministeriet kan 
bestämma om avbrott i utbetalningen av den 
finansiering som avses i denna lag, om 

1) det är uppenbart att mottagaren inte 
längre ordnar sådan verksamhet som finansi-
eringen grundar sig på, eller mottagaren i vä-

sentlig omfattning handlar i strid med be-
stämmelserna i denna lag, eller 

2) de grunder enligt vilka finansieringen 
har beviljats för ett visst ändamål har föränd-
rats väsentligt eller har varit felaktiga. 

 
 

55 § 

Återkrav 

Undervisnings- och kulturministeriet ska 
bestämma om återkrav av utbetald finansie-
ring, om universitetet har 

1) underlåtit att återbetala finansiering som 
enligt 54 § ska återbetalas, 

2) i väsentlig omfattning använt finansie-
ringen för annat ändamål än det som finansi-
eringen beviljades för, 

3) lämnat undervisnings- och kulturmini-
steriet felaktiga eller vilseledande uppgifter 
om någon omständighet som har varit ägnad 
att väsentligt inverka på beviljandet av finan-
sieringen, dess belopp eller villkor, eller 
hemlighållit en sådan omständighet, eller 

4) i övrigt på ett med 1—3 punkten jäm-
förbart sätt väsentligt brutit mot bestämmel-
serna om användningen av finansieringen el-
ler villkoren i beslutet om finansieringen. 

Undervisnings- och kulturministeriet ska 
fatta beslut om återkrav inom två år från det 
att undervisnings- och kulturministeriet har 
fått kännedom om en omständighet med stöd 
av vilken utbetalningen av finansieringen kan 
avbrytas eller upphöra eller finansieringen 
återkrävas. Ett beslut om återkrav ska dock 
fattas senast inom fem år efter det att finansi-
eringen utbetalades. 

 
 

56 § 

Ränta och dröjsmålsränta 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om ett belopp som återkrävs inte betalas 

senast den förfallodag som undervisnings- 
och kulturministeriet bestämmer ska en årlig 
dröjsmålsränta betalas på beloppet enligt den 
räntesats som avses i 4 § 3 mom. i räntela-
gen. 
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58 § 

Sökande av ändring i beslut om finansiering 

I undervisnings- och kulturministeriets be-
slut om finansiering, beslut enligt 53 § om 
avbrytande av utbetalning av finansiering, 
beslut enligt 55 § om återkrav och beslut en-
ligt 57 § om kvittning får rättelse och ändring 
sökas i enlighet med vad som föreskrivs i 
34 § i statsunderstödslagen (688/2001). 

 
71 § 

Nationalbibliotekets direktion 

— — — — — — — — — — — — — —  
Undervisnings- och kulturministeriet gör 

efter att ha hört biblioteken en framställning 
till styrelsen för Helsingfors universitetet om 
medlemmar och ersättare som företräder mi-
nisteriet och biblioteken. På förslag av Hel-
singfors universitet utnämner styrelsen lika 
många medlemmar och ersättare till direktio-
nen som undervisnings- och kulturministeri-
ets framställning omfattar. Till direktionen 
utnämns även högst tre medlemmar med er-
sättare på basis av ett gemensamt förslag från 
undervisnings- och kulturministeriet och 
Helsingfors universitet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

83 § 

Sökande av ändring i beslut av ett universitet 

Ändring i beslut som ett universitet fattat i 
ett förvaltningsärende får sökas genom be-
svär hos den förvaltningsdomstol inom vars 
domkrets universitetets huvudsakliga verk-
samhetsställe är beläget, i enlighet med be-
stämmelserna i förvaltningsprocesslagen 
(586/1996), om inte något annat bestäms i 
denna lag eller någon annanstans i lag. Be-
svär över beslut som gäller indragning av 
studierätten enligt 43 a §, återställande av 
studierätten enligt 43 c § och varning, av-
stängning för viss tid och avhållande från 
studier enligt 45 § ska behandlas skyndsamt. 
 
 
 

85 § 

Verkställighet av beslut om indragning av 
studierätten samt disciplinära åtgärder 

Ett beslut om indragning av studierätten, 
avstängning av en studerande på viss tid eller 
avhållande från studier kan verkställas även 
om det har överklagats, om förvaltningsdom-
stolen inte beslutar något annat. 
 

87 § 

Utvärdering 

— — — — — — — — — — — — — —  
I anslutning till undervisnings- och kultur-

ministeriet finns som ett oavhängigt sakkun-
nigorgan ett råd för utvärdering av högsko-
lorna Närmare bestämmelser om rådet utfär-
das genom förordning av statsrådet. 

 
90 § 

Beredskapsplaner 

— — — — — — — — — — — — — —  
Beredskapen övervakas av undervisnings- 

och kulturministeriet. Om det konstateras 
brister i beredskapen, kan ministeriet be-
stämma att bristerna ska avhjälpas. 

 
90 a § 

Rätt att få uppgifter 

Medlemmarna i universitetets organ, uni-
versitetets personal, personer som deltar i 
undervisningspraktik och personalen på prak-
tikplatsen samt personer som ansvarar för 
hälsovården för studerande får utan hinder av 
sekretessbestämmelserna till varandra samt 
till myndigheter med ansvar för utbildningen 
och säkerheten ge nödvändiga uppgifter som 
behövs för att anordna utbildningen på behö-
rigt sätt och för att garantera säkerheten. 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 
Lagens 43 a § 2 mom. tillämpas på stude-

rande som inlett sina studier efter den 31 juli 
2011. 
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Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft. 
————— 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. 

Lag 

om ändring av 6 § i straffregisterlagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i straffregisterlagen (770/1993) 6 §, sådan den lyder i lagarna 1093/1999, 505/2002 

och 654/2004, som följer: 
 
 

6 § 
En enskild person har rätt att få ett straffre-

gisterutdrag beträffande sig själv för visum, 
arbetstillstånd, uppehållstillstånd eller något 
annat motsvarande ändamål.  

Utöver vad som bestäms i 1 mom. har en 
enskild person rätt att få ett straffregisterut-
drag beträffande sig själv för att kunna åta 
sig en uppgift som varaktigt och i väsentlig 
grad består i att arbeta med minderåriga och 
där ett utdrag skall tillställas arbetsgivaren el-
ler myndigheten i enlighet med lagen om 
kontroll av brottslig bakgrund hos personer 
som arbetar med barn (504/2002). I utdraget 
antecknas uppgifter om avgöranden genom 
vilka personen i fråga har dömts för en sed-
lighetssårande gärning enligt 17 kap. 18, 18 a 
eller 19 § i strafflagen, för sexualbrott enligt 
20 kap., för dråp enligt 21 kap. 1 §, för mord 
enligt 21 kap. 2 §, för dråp under förmildran-
de omständigheter enligt 21 kap. 3 § eller för 
grov misshandel enligt 21 kap. 6 §, för grovt 
rån enligt 31 kap. 2 § eller för narkotikabrott 
enligt 50 kap. i strafflagen. I utdraget anteck-
nas också uppgifter om avgöranden genom 
vilka personen i fråga har dömts för motsva-
rande brott med stöd av tidigare lag. Utdraget 
är avgiftsfritt.  

Utöver vad som bestäms i 1 mom. har en 
studerande rätt att få ett straffregisterutdrag 
beträffande sig själv för att i sina studier eller 
inom studierelaterad inlärning i arbetet eller 
praktik kunna åta sig en uppgift som i väsent-
lig grad består i att arbeta med minderåriga 
och där ett utdrag ska tillställas utbildnings-
anordnaren eller högskolan med stöd av la-
gen om yrkesutbildning (630/1998), lagen 
om yrkesinriktad vuxenutbildning 
(631/1998), yrkeshögskolelagen (351/2003) 
eller universitetslagen (558/2009). I utdraget 
antecknas samma uppgifter som i ett utdrag 
som avses i 2 mom. Utdraget är avgiftsfritt.  

När uppgifter enligt 1—3 mom. begärs ska 
ändamålet uppges. Ett utdrag enligt 2 och 
3 mom. ges bara till den som utdraget gäller. 

I fråga om envars rätt att kontrollera regis-
teruppgifter om honom eller henne själv fö-
reskrivs särskilt. Den som antecknats i straff-
registret har dessutom rätt att på begäran få 
veta till vem och för vilket ändamål det under 
det senaste året har lämnats ut uppgifter om 
honom eller henne ur det register som förs 
med hjälp av automatisk databehandling. 
Den som har rätt att teckna en juridisk per-
sons namn har, oberoende av det sätt på vil-
ket registret förs, motsvarande kontrollrätt 
och rätt att få information för den juridiska 
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personens räkning samt rätt att få ett straffre-
gisterutdrag som gäller den juridiska perso-
nen.  

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

Åtgärder som krävs för verkställigheten av 
denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft. 

 
 

————— 
 

Helsingfors den 1 oktober 2010 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Undervisningsminister Henna Virkkunen 
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Bilaga 
Parallelltext 

 

1. 

Lag 

om ändring av lagen om yrkesutbildning 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om yrkesutbildning (630/1998) 27 § 2 mom.,  
ändras 8 § 1 mom., 9 § 2 mom., 12 § 1 mom., 13 § 2 mom., 20 § 2 mom., 23 § 1 mom., 24 § 

3 mom., 27 § 5 mom., 32, 35 och 35 a §, 37 § 1 mom., 39 §, 40 § 3 mom., 42—44 §, 46 § 
2 mom., 47 § 1 mom. och 52 § 2 mom.,  

av dem 8 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1391/2001, 13 § 2 mom., 23 § 1 mom., 32, 35 och 
35 a § sådana de lyder i lag 479/2003, 24 § 3 mom. sådant det lyder i lag 972/2009 och 44 § 
sådan den lyder i lagarna 479/2003, 601/2005 och 1446/2009 och 

fogas till lagen nya 27 a, 27 b, 32 a, 32 b och 34 a § som följer: 
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

8 § 

Utbildningsanordnare 

Undervisningsministeriet kan bevilja en 
kommun, samkommun, registrerad sam-
manslutning eller stiftelse eller ett statligt af-
färsverk tillstånd att ordna utbildning. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

8 § 

Utbildningsanordnare 

Undervisnings- och kulturministeriet kan 
bevilja en kommun, samkommun, registrerad 
sammanslutning eller stiftelse eller ett statligt 
affärsverk tillstånd att ordna utbildning. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
9 §

Tillstånd att ordna utbildning 

— — — — — — — — — — — — — —  
I tillståndet anges utbildningsuppgiften, vil-

ken innehåller behövliga bestämmelser om 
utbildningsstadier, utbildningsområden, exa-
mina, undervisningsspråket, de kommuner i 
vilka utbildningen kan ordnas, antalet stude-
rande, en särskild utbildningsuppgift, den 
form i vilken utbildningen ordnas samt andra 
omständigheter som gäller ordnandet av ut-
bildningen. Om ändring av utbildningsuppgif-
ten beslutar vederbörande ministerium. Mini-
steriet kan också utan ansökan ändra de be-
stämmelser som gäller utbildningsområdena, 
examina och antalet studerande samt andra 

9 §

Tillstånd att ordna utbildning 

— — — — — — — — — — — — — —  
I tillståndet anges utbildningsuppgiften, 

vilken innehåller behövliga bestämmelser om 
utbildningsstadier, utbildningsområden, ex-
amina, undervisningsspråket, de kommuner i 
vilka utbildningen kan ordnas, antalet stude-
rande, en särskild utbildningsuppgift, den 
form i vilken utbildningen ordnas samt andra 
omständigheter som gäller ordnandet av ut-
bildningen. Om ändring av utbildningsupp-
giften beslutar undervisnings- och kulturmi-
nisteriet. Ministeriet kan också utan ansökan 
ändra de bestämmelser som gäller utbild-
ningsområdena, examina och antalet stude-
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bestämmelser ifall utbildningsutbudet avse-
värt skiljer sig från utbildningsbehovet. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

rande samt andra bestämmelser ifall utbild-
ningsutbudet avsevärt skiljer sig från utbild-
ningsbehovet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
12 § 

Undervisningens omfattning och innehåll 

Examen inom den grundläggande yrkesut-
bildningen omfattar minst två år (80 studie-
veckor). Om utbildningsområdena bestäms 
genom förordning. Vederbörande ministeri-
um beslutar närmare om examina och deras 
omfattning. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

12 § 

Undervisningens omfattning och innehåll 

Examen inom den grundläggande yrkesut-
bildningen omfattar minst två år (80 studie-
veckor). Om utbildningsområdena bestäms 
genom förordning av statsrådet. Genom för-
ordning av undervisnings- och kulturministe-
riet föreskrivs närmare om examina och de-
ras omfattning. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
13 § 

Beslut om utbildningens mål och grunderna 
för läroplanen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Utbildningsstyrelsen beslutar om målen för 

och det centrala innehållet i de studier som 
avses i 12 § 2 mom. särskilt för varje utbild-
ningsområde och examen samt om de centra-
la principerna för samarbetet mellan hemmet 
och läroanstalten samt för elevvården och om 
målen för den elevvård som hör till undervis-
ningsväsendet (grunderna för läroplanen).  

 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

13 § 

Beslut om utbildningens mål och grunderna 
för läroplanen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Utbildningsstyrelsen beslutar om målen för 

och det centrala innehållet i de studier som 
avses i 12 § 2 mom. särskilt för varje utbild-
ningsområde och examen samt om de centra-
la principerna för samarbetet mellan hemmet 
och läroanstalten samt för elevvården och om 
målen för den elevvård som hör till undervis-
ningsväsendet (grunderna för läroplanen). I 
samband med grunderna för läroplanen be-
slutar utbildningsstyrelsen vid behov om de 
krav på hälsotillståndet som hänför sig till 
examina. 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
20 § 

Specialundervisning 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vederbörande ministerium kan med stöd av 

9 § bestämma att ge utbildningsanordnaren en 
särskild uppgift som innebär att sörja för ord-
nande av specialundervisning, den undervis-
ning och handledning som ges i tränings- och 
rehabiliteringssyfte i samband med special-

20 §

Specialundervisning 

— — — — — — — — — — — — — —  
Undervisnings- och kulturministeriet kan 

med stöd av 9 § bestämma att ge utbildnings-
anordnaren en särskild uppgift som innebär 
att sörja för ordnande av specialundervisning, 
den undervisning och handledning som ges i 
tränings- och rehabiliteringssyfte i samband 



 RP 164/2010 rd  
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

 

112 

undervisningen samt för utvecklings-, hand-
lednings- och stöduppgifter som gäller under-
visningen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

med specialundervisningen samt för utveck-
lings-, handlednings- och stöduppgifter som 
gäller undervisningen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
23 § 

Försök 

Undervisningsministeriet kan bevilja till-
stånd till ett sådant försök som behövs för att 
utveckla utbildningen enligt denna lag. Ut-
bildningsstyrelsen kan bevilja tillstånd till så-
dant försök som avviker från grunderna för 
läroplanen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

23 § 

Försök 

Undervisnings- och kulturministeriet kan 
bevilja tillstånd till ett sådant försök som be-
hövs för att utveckla utbildningen enligt den-
na lag. Utbildningsstyrelsen kan bevilja till-
stånd till sådant försök som avviker från 
grunderna för läroplanen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
24 § 

Utvärdering av utbildningen 

— — — — — — — — — — — — — —  
För den externa utvärderingen finns i an-

slutning till undervisningsministeriet ett råd 
för utbildningsutvärdering som är ett obero-
ende sakkunnigorgan. Utbildningsstyrelsen 
utför uppföljningsutvärderingar av de natio-
nella inlärningsresultaten i enlighet med de 
grunder för läroplanen som avses i 13 §. Un-
dervisningsministeriet utarbetar en utvärde-
ringsplan för den externa utvärderingen av 
utbildningen och för uppföljningsutvärde-
ringarna av inlärningsresultaten. Genom för-
ordning av statsrådet utfärdas bestämmelser 
om rådets uppgifter, sammansättning, organi-
sering av verksamheten, beredningen och 
verkställandet av de ärenden som handläggs i 
rådet samt utvärderingsplanens innehåll. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

24 § 

Utvärdering av utbildningen 

— — — — — — — — — — — — — —  
För den externa utvärderingen finns i an-

slutning till undervisnings- och kulturmini-
steriet ett råd för utbildningsutvärdering som 
är ett oberoende sakkunnigorgan. Utbild-
ningsstyrelsen utför uppföljningsutvärdering-
ar av de nationella inlärningsresultaten i en-
lighet med de grunder för läroplanen som av-
ses i 13 §. Undervisnings- och kulturministe-
riet utarbetar en utvärderingsplan för den ex-
terna utvärderingen av utbildningen och för 
uppföljningsutvärderingarna av inlärningsre-
sultaten. Genom förordning av statsrådet ut-
färdas bestämmelser om rådets uppgifter, 
sammansättning, organisering av verksamhe-
ten, beredningen och verkställandet av de 
ärenden som handläggs i rådet samt utvärde-
ringsplanens innehåll. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
27 § 

Grunderna för antagning av studerande 

— — — — — — — — — — — — — —  
Som studerande kan inte antas en person 

vars sjukdom eller handikapp utgör ett up-
penbart hinder för att delta i utbildningen. 

27 § 

Grunderna för antagning av studerande 

— — — — — — — — — — — — — —  
(2 mom. upphävs) 
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Den som ansöker om att bli antagen såsom 
studerande skall ge utbildningsanordnaren de 
uppgifter om sitt hälsotillstånd som behövs 
för beslut om antagning. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Vederbörande ministerium kan besluta 
närmare om grunderna för antagning av stu-
derande. 
 

 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Undervisnings- och kulturministeriet kan 

besluta närmare om grunderna för antagning 
av studerande. 
 

 
 27 a § 

Hinder för antagning som studerande 

Som studerande kan inte antas någon vars 
hälsotillstånd eller funktionsförmåga gör att 
han eller hon inte är lämplig för praktiska 
uppgifter i anslutning till studierna eller för 
inlärning i arbetet. En omständighet i an-
slutning till hälsotillståndet eller funktions-
förmågan utgör inte ett hinder för antagning 
som studerande, om detta hinder kan undan-
röjas med rimliga åtgärder. 

I fråga om studier som avses i 32 § ska som 
hinder för antagning av studerande betraktas 
beslut om indragning av studierätten enligt 
32 § i denna lag, 11 § 6 a punkten i lagen om 
yrkesinriktad vuxenutbildning, 25 a § i yr-
keshögskolelagen (351/2003) eller 43 a § i 
universitetslagen (558/2009), om omständig-
heter som har samband med skyddet för 
andras hälsa och säkerhet förutsätter det. 

Utbildningsanordnaren ska ge den som an-
söker om att bli antagen som studerande in-
formation om vilka krav på hälsotillstånd och 
andra förutsättningar som hänför sig till stu-
dierna. 
 

 
 27 b §

Information om antagning som studerande 

Den som ansöker om att bli antagen som 
studerande ska på begäran av utbildningsan-
ordnaren lämna sådana uppgifter om sitt 
hälsotillstånd som behövs för bedömning av 
antagningen.  

Den som ansöker om att bli antagen som 
studerande ska på begäran av utbildningsan-
ordnaren ge information om beslut om in-
dragning av studierätten då det är fråga om 
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studier som avses i 32 §. 
Utbildningsanordnaren har utan hinder av 

sekretessbestämmelserna rätt att av en annan 
utbildningsanordnare, yrkeshögskola och 
universitet få sådana nödvändiga uppgifter 
om beslut om indragning av den sökandes 
studierätt och grunderna för detta som förut-
sätts för antagningen som studerande. 

 
 

32 § 

Förlust av studierätten 

En studerande kan förlora sin studierätt, om 
studierna eller yrkesutövningen kräver sär-
skilda konstnärliga anlag eller andra särskilda 
anlag som krävs för yrkesutövningen och om 
det är uppenbart att den studerande inte har 
förutsättningar att slutföra studierna på behö-
rigt sätt eller att utöva det yrke som leder till 
en examen. Genom förordning av statsrådet 
bestäms särskilt på vilka studier denna para-
graf tillämpas. 
 

32 §

Indragning av studierätten 

När studierna eller utövandet av yrket är 
förbundna med krav som hänför sig till min-
derårigas säkerhet eller patient- eller kund-
säkerheten eller säkerheten i trafiken kan ut-
bildningsanordnaren dra in studierätten, om 
den studerande 

1) genom att i sina studier upprepade 
gånger eller allvarligt äventyra någon an-
nans hälsa eller säkerhet har visat sig vara 
uppenbart olämplig för praktiska uppgifter 
eller inlärning i arbetet i anslutning till stu-
dierna, 

2) i fråga om hälsotillstånd och funktions-
förmåga inte uppfyller villkoren för antag-
ning som studerande enligt 27 a § 1 mom., 
eller 

3) vid ansökan om att bli antagen som stu-
derande har undanhållit sådan information 
om beslut om indragning av studierätt som 
avses i 27 b § 2 mom. och som kunde ha ut-
gjort hinder för antagning som studerande. 

När studierna eller studierelaterad inlär-
ning i arbetet i väsentlig utsträckning förut-
sätter arbete med minderåriga, kan utbild-
ningsanordnaren dra in studierätten om det 
behövs i syfte att skydda minderåriga och om 
den studerande har dömts till straff för ett 
brott som avses i 17 kap. 18, 18 a eller 19 §, 
20 kap., 21 kap. 1, 2, 3 eller 6 §, 31 kap. 2 § 
eller 50 kap. 1, 2, 3, 4 eller 4 a § i strafflagen 
(39/1889). 

Innan studierätten dras in ska utbildnings-
anordnaren i samråd med den studerande ut-
reda den studerandes möjligheter att söka sig 
till någon annan utbildning. Den studerande 
kan med sitt samtycke överflyttas till sådan 
annan utbildning hos utbildningsanordnaren 
i fråga om vilken den studerande uppfyller 



 RP 164/2010 rd  
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

 

115

antagningsvillkoren.  
Genom förordning av statsrådet föreskrivs 

närmare om de studier som omfattas av den-
na paragraf. 

 
 
 32 a § 

Information om indragning av studierätten 

Om det finns grundad anledning att miss-
tänka att en studerande har ett hinder i an-
slutning till hälsotillståndet eller funktions-
förmågan enligt 32 § 1 mom. 2 punkten, kan 
den studerande åläggas att genomgå kontrol-
ler och undersökningar som utförs av en legi-
timerad yrkesutbildad person inom hälso- 
och sjukvården, om de är nödvändiga för att 
utreda den studerandes hälsotillstånd och 
funktionsförmåga. Utbildningsanordnaren 
svarar för kostnaderna för kontroller och 
undersökningar som denna har bestämt att 
ska utföras.  

Utbildningsanordnaren har utan hinder av 
sekretessbestämmelserna rätt att för bedöm-
ning av studierätten få ett skriftligt utlåtande 
av en av anordnaren anvisad läkare med 
självständig rätt att utöva yrket, av vilket 
framgår att den studerande har genomgått 
kontroll eller undersökning för utrönande av 
hälsotillståndet, samt en på kontrollen eller 
undersökningen grundad bedömning av den 
studerandes funktionsförmåga med anledning 
av de krav på hälsotillståndet som studierna 
ställer. 

Utbildningsanordnaren har utan hinder av 
sekretessbestämmelserna rätt att av en annan 
utbildningsanordnare, en yrkeshögskola och 
ett universitet få sådana nödvändiga uppgif-
ter om beslut om indragning av den stude-
randes studierätt och grunderna för detta 
som förutsätts för bedömning av studierätten. 

Den studerande ska för bedömning av stu-
dierätten enligt 32 § 2 mom. på begäran av 
utbildningsanordnaren lämna ett straffregis-
terutdrag enligt 6 § 3 mom. i straffregisterla-
gen (770/1993), om den studerande under 
studierna eller inlärning i arbetet sköter 
uppgifter som i väsentlig grad förutsätter ar-
bete bland minderåriga. 

Utbildningsanordnaren är utan hinder av 
sekretessbestämmelserna skyldig att ge Till-
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stånds- och tillsynsverket för social- och häl-
sovården sådana uppgifter som är nödvändi-
ga för skötseln av de uppgifter som ålagts 
verket och som gäller pågående behandling 
av indragning av studierätten enligt 32 § 
samt beslut om indragning av studierätten el-
ler överföring till annan utbildning inklusive 
beslutsgrunderna. 
 

 
 32 b § 

Återställande av studierätt 

Den som har fått sin studierätt indragen 
med stöd av 32 § 1 mom. 2 punkten kan hos 
utbildningsanordnaren anhålla om återstäl-
lande av studierätten. Studierätten ska åter-
ställas, om den sökande visar att orsakerna 
till indragningen av studierätten inte längre 
föreligger. Den studerande ska lämna utbild-
ningsanordnaren utlåtanden om sitt hälsotill-
stånd.  

 
 
 34 a §

Narkotikatest 

Utbildningsanordnaren kan ålägga den 
studerande att förete ett intyg över narkotika-
test, om det finns grundad anledning att 
misstänka att den studerande är narkotika-
påverkad i studierelaterade praktiska uppgif-
ter eller inlärning i arbetet eller att den stu-
derande är narkotikaberoende och om testet 
är nödvändigt för att klarlägga den stude-
randes funktionsförmåga och den studerande 
sköter uppgifter som kräver särskild nog-
grannhet, pålitlighet, självständig omdömes-
förmåga eller god reaktionsförmåga och där 
den studerandes handlande under narkotika-
påverkan eller narkotikaberoende 

1) allvarligt äventyrar den studerandes el-
ler någon annans liv eller hälsa, 

2) allvarligt äventyrar säkerheten i trafi-
ken, 

3) allvarligt äventyrar skyddet eller integri-
teten i fråga om uppgifter som skyddas av 
sekretessbestämmelserna, eller  

4) väsentligt ökar risken för olaga handel 
med och spridning av sådana ämnen som av-
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ses i 3 § 1 mom. 5 punkten i narkotikalagen 
(373/2008) och som är i utbildningsanordna-
rens, en i 16 § avsedd arbetsplats eller en i 
17 § avsedd arbetsgivares besittning. 

Med intyg över narkotikatest avses ett intyg 
som utfärdats av en av utbildningsanordna-
ren anvisad legitimerad yrkesutbildad person 
inom hälso- och sjukvården, av vilket fram-
går att den studerande har genomgått test för 
utrönande av användning av sådan narkotika 
som avses i 3 § 1 mom. 5 punkten i narkoti-
kalagen, samt en på testet grundad utredning 
om huruvida den studerande har använt nar-
kotika för andra än medicinska ändamål så 
att den studerandens funktionsförmåga är 
nedsatt. Intyget ska visas upp inom en rimlig 
tid som utsätts av utbildningsanordnaren. 
Den studerandes vårdnadshavare ska under-
rättas om att intyg över narkotikatest krävs. 

Utbildningsanordnaren ska i samarbete 
med aktörer inom elevvården göra upp skrift-
liga instruktioner för förebyggande av an-
vändningen av rusmedel och ingripande i 
missbruksproblem bland de studerande.  

Utbildningsanordnaren svarar för kostna-
derna för intyg över narkotikatest som avses i 
denna paragraf. 

På narkotikatestning av studerande tilläm-
pas i övrigt vad som 19 § i lagen om före-
tagshälsovård (1383/2001) föreskrivs om 
testning av arbetstagare.  

 
 

35 § 

Disciplin 

En studerande som stör undervisningen el-
ler i övrigt bryter mot ordningen eller gör sig 
skyldig till fusk kan ges en skriftlig varning. 
Om förseelsen är allvarlig eller om den stude-
rande fortsätter att uppföra sig olämpligt 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. 

 
 
 
 

35 § 

Disciplin 

En studerande kan ges en skriftlig varning 
om han eller hon  

1) stör undervisningen,  
2) beter sig våldsamt eller hotfullt,  
3) gör sig skyldig till fusk eller i övrigt bry-

ter mot ordningen vid läroanstalten  
4) vägrar att visa upp intyg över narkotika-

test enligt 34 a §, eller  
5) enligt en utredning som avses i 34 a § 

har använt narkotika för andra än medicins-
ka ändamål så att hans eller hennes funk-
tionsförmåga är nedsatt.  

Om handlingen eller försummelsen är all-
varlig eller om den studerande fortsätter att 
uppföra sig olämpligt på det sätt som avses i 
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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 läroanstalten. 

 
 
En studerande kan förvägras rätt att delta i 

undervisningen för högst den återstående ar-
betsdagen, om det föreligger en risk för att 
säkerheten för en annan studerande eller per-
son som arbetar i läroanstalten eller i ett annat 
undervisningsutrymme äventyras av elevens 
våldsamma eller hotfulla uppförande eller om 
undervisningen eller därtill hörande verksam-
het försvåras orimligt mycket på grund av den 
studerandes störande uppförande. 

En studerande som är föremål för rannsa-
kan med anledning av brott kan för den tid 
som rannsakan pågår avstängas från studier-
na, om detta är motiverat med hänsyn till det 
brott som den studerande misstänks ha gjort 
sig skyldig till eller omständigheter som har 
samband med detta. 
 

1 mom. efter en skriftlig varning, kan den 
studerande avstängas från läroanstalten för 
viss tid, högst ett år, samt uppsägas från 
elevhemmet för en viss tid eller för den tid 
som återstår av studierna.  

En studerande som stör undervisningen, 
beter sig våldsamt eller hotfullt eller äventy-
rar någon annans hälsa eller säkerhet 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 läroanstalten.  

En studerande kan förvägras rätt att delta i 
undervisningen för högst tre arbetsdagar, om 
det föreligger en risk för att säkerheten för en 
annan studerande eller person som arbetar 
vid läroanstalten eller i ett annat undervis-
ningsutrymme äventyras av elevens våld-
samma eller hotfulla uppförande eller om 
undervisningen eller därtill hörande verk-
samhet försvåras orimligt mycket på grund 
av den studerandes störande uppförande. 

En studerande som är misstänkt för brott 
kan för den tid som förundersökningen pågår 
eller åtalet är anhängigt avhållas från studi-
erna, dock för högst ett år i sänder, om detta 
är nödvändigt med hänsyn till studierna eller 
det brott som den studerande misstänks ha 
gjort sig skyldig till och med beaktande av 
säkerhetsaspekter. Om den studerande väg-
rar att genomgå kontroller och undersök-
ningar enligt 32 a § 1 mom. för konstateran-
de av hälsotillståndet, kan den studerande 
avhållas från studierna till dess att han eller 
hon går med på nödvändiga kontroller och 
undersökningar. En studerande som vägrar 
att lämna ett straffregisterutdrag enligt 
32 a § 4 mom., kan avhållas från studierna 
till dess att han eller hon går med på att visa 
upp ett straffregisterutdrag. 

 
 

35 a § 

Förfarandet i disciplinärenden och i ärenden 
som gäller förlust av studierätten samt verk-

ställighet av disciplinära straff 

 
 
 
 

35 a § 

Förfarandet i ärenden som gäller indrag-
ning och återställande av studierätten samt 

disciplinärenden 

Beslut om skriftlig varning till en studeran-
de fattas av rektorn. Beslut om indragning 
och återställande av studierätten, avstäng-
ning på viss tid, uppsägning från elevhemmet 
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Innan en studerande avstängs från läroan-

stalten för en viss tid, uppsägs från elevhem-
met eller får en skriftlig varning skall den 
handling eller försummelse som är orsaken 
till disciplinstraffet preciseras, den studerande 
höras samt behövlig utredning skaffas. Innan 
en studerande avstängs från läroanstalten eller 
uppsägs från elevhemmet skall också hans el-
ler hennes vårdnadshavare höras. Om andra 
åtgärder enligt 35 § skall den studerandes 
vårdnadshavare underrättas. 

Innan ett beslut om förlust av studierätten 
enligt 32 § fattas skall den studerande och 
hans eller hennes vårdnadshavare höras samt 
behövlig utredning skaffas. 

Om disciplinstraff och förlust av studierät-
ten skall ett skriftligt beslut utfärdas och åt-
gärder enligt 35 § 2 och 3 mom. skall regi-
streras. 

Ett beslut om avstängning av en studerande 
för en viss tid eller om uppsägning från elev-
hemmet kan verkställas även om det överkla-
gats, om utbildningsanordnaren eller förvalt-
ningsdomstolen inte beslutar något annat. 

samt om avhållande från studier fattas av ett 
av utbildningsanordnaren tillsatt kollegialt 
organ. I organet ska ingå representanter för 
åtminstone utbildningsanordnaren, elevvår-
den, lärarna, arbetslivet och de studerande. 
Utbildningsanordnaren utser organets ordfö-
rande och övriga medlemmar för högst tre år 
i sänder. I ett ärende som gäller indragning 
och återställande av studierätten utser ut-
bildningsanordnaren dessutom en represen-
tant för det ställe där den studerande får in-
lärning i arbetet. Till ordförande för organet 
ska utses någon annan medlem än den som 
företräder de studerande. Den medlem som 
företräder de studerande ska ha fyllt 15 år. 
Den medlem som företräder de studerande 
har rätt att närvara och yttra sig på organets 
möten. Organets röstberättigade medlemmar 
handlar under tjänsteansvar. Närmare beslut 
om organets sätt att arbeta och fatta beslut 
fattas av utbildningsanordnaren. Två eller 
flera utbildningsanordnare kan också ha ett 
gemensamt organ. 

Innan beslut om indragning av studierätten 
fattas ska behövlig expertutredning och an-
nan utredning skaffas, och den studerande 
och den studerandes vårdnadshavare ska ges 
tillfälle att yttra sig.  

Innan en studerande avstängs från läroan-
stalten, uppsägs från elevhemmet eller ges en 
skriftlig varning, ska den handling eller för-
summelse som är orsaken till disciplinstraffet 
specificeras, behövlig utredning skaffas samt 
den studerande ges tillfälle att yttra sig. In-
nan en studerande avstängs från läroanstalten 
eller uppsägs från elevhemmet ska också den 
studerandes vårdnadshavare höras. Den stu-
derandes vårdnadshavare ska underrättas om 
andra åtgärder enligt 35 §. 

 
 
 
 
Om disciplinstraff, indragning av studie-

rätten och avhållande från studier ska ett 
skriftligt beslut meddelas, och åtgärder enligt 
35 § 3 och 4 mom. ska registreras. 
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Beslut om verkställigheten och om dess be-
gynnelsetid skall fattas samtidigt som beslutet 
om avstängning för en viss tid eller uppsäg-
ning från elevhemmet, även om det sistnämn-
da beslutet inte har vunnit laga kraft. 

 
I fråga om förfarandet i ärenden som avses 

i denna paragraf gäller dessutom det som be-
stäms i lagen om förvaltningsförfarande 
(598/1982). 

 

Beslut om verkställighet innan ett beslut 
har vunnit laga kraft och om verkställighets-
tidpunkten fattas samtidigt som beslut fattas 
om indragning av studierätten, avstängning 
på viss tid, uppsägning från elevhem eller 
avhållande från studier. 

 

 
37 § 

Studiesociala förmåner och vissa andra för-
måner 

Inom den grundläggande yrkesutbildningen 
är undervisningen avgiftsfri för studerandena. 
Avgifter kan dock tas ut av sådana studerande 
som avses i 27 § 4 mom. Vederbörande mini-
sterium kan av särskilda skäl ge tillstånd att ta 
ut avgifter av studerandena även i andra fall. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

37 § 

Studiesociala förmåner och vissa andra för-
måner 

Inom den grundläggande yrkesutbildningen 
är undervisningen avgiftsfri för studerandena. 
Avgifter kan dock tas ut av sådana studeran-
de som avses i 27 § 4 mom. Undervisnings- 
och kulturministeriet kan av särskilda skäl ge 
tillstånd att ta ut avgifter av studerandena 
även i andra fall. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
39 § 

Studiesociala förmåner i läroavtalsutbild-
ningen 

Utöver vad som bestäms i 37 § 1 mom. har 
en studerande i läroavtalsutbildning under 
den tid som han deltar i teoretisk undervis-
ning rätt att få dagpenning, familjebidrag 
samt ersättning för rese- och inkvarterings-
kostnader enligt vad vederbörande ministeri-
um beslutar. Om studeranden lyfter lön för 
samma tid eller har rätt till andra lagstadgade 
förmåner än de som bestäms i denna lag, har 
han dock med avvikelse från det ovan nämn-
da endast rätt till ersättning för rese- och in-
kvarteringskostnader. 
 

39 § 

Studiesociala förmåner i läroavtalsutbild-
ning 

Utöver vad som bestäms i 37 § 1 mom. har 
en studerande i läroavtalsutbildning under 
den tid som han eller hon deltar i teoretisk 
undervisning rätt att få dagpenning, familje-
bidrag samt ersättning för rese- och inkvarte-
ringskostnader enligt vad undervisnings- och 
kulturministeriet beslutar. Om studeranden 
lyfter lön för samma tid eller har rätt till 
andra lagbestämda förmåner än de som be-
stäms i denna lag, har han eller hon dock 
med avvikelse från det ovan nämnda endast 
rätt till ersättning för rese- och inkvarterings-
kostnader. 

 
40 § 

Personal 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om behörighetsvillkoren för rektor och lä-

40 § 

Personal 

— — — — — — — — — — — — — —  
I fråga om behörighetsvillkoren för rektor 
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rare bestäms genom förordning. Vederböran-
de ministerium kan av särskilda skäl bevilja 
dispens från dessa villkor. Ett universitet kan 
i ett enskilt fall förklara en person behörig att 
ge yrkesutbildning på något konstområde en-
ligt vad som bestäms genom förordning. 

och lärare bestäms genom förordning av 
statsrådet. Undervisnings- och kulturministe-
riet kan av särskilda skäl bevilja dispens från 
dessa villkor. Ett universitet kan i ett enskilt 
fall förklara en person behörig att ge yrkesut-
bildning på något konstområde. 

 
 

42 § 

Tystnadsplikt 

Ledamöterna i de organ som svarar för an-
ordnandet av utbildning, personer som avses i 
40 § och personer som deltar i undervisnings-
praktik får inte olovligen för utomstående 
röja vad de vid skötseln av uppgifter som 
gäller utbildningen har fått veta om de stude-
randes, personalens eller familjemedlemmars 
personliga förhållanden och ekonomiska 
ställning. 

Utan hinder av 1 mom. eller vad som sär-
skilt 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 myndigheter 
som svarar för utbildningen sådana uppgifter 
som är nödvändiga för att studierna skall 
kunna ordnas på ett ändamålsenligt sätt. 

 
 

42 § 

Hantering av känslig information 

Uppgifter enligt 27 b §, 32 a §, 32 b § och 
34 a § om hälsotillstånd hos en studerande 
eller den som ansöker om att bli antagen som 
studerande får behandlas endast av dem som 
bereder eller fattar beslut om antagningen av 
studerande, indragning eller återställande av 
studierätten eller disciplinåtgärder eller ger 
utlåtanden i sådana frågor.  

Uppgifter om en studerandes straffregis-
terutdrag enligt 32 a § får behandlas endast 
av dem som bereder eller fattar beslut om in-
dragning av studierätten.  

Utbildningsanordnaren ska definiera de 
uppgifter som innebär hantering av känslig 
information.  

Utbildningsanordnaren ska förvara den 
känsliga informationen separat från övriga 
personuppgifter. Den känsliga informationen 
ska avföras ur registret omedelbart när det 
inte längre föreligger någon grund för att 
bevara den för de lagbestämda uppgifterna, 
dock senast inom fyra år från det att infor-
mationen fördes in i registret. 

På hanteringen av personuppgifter tilläm-
pas personuppgiftslagen (523/1999), om inte 
något annat bestäms i denna lag. 

 
 

43 § 

Rätt att få uppgifter 

 
 
 
En utbildningsanordnare har vid skötseln av 

sina uppgifter rätt att av statliga och kommu-
nala myndigheter få sådana statistikuppgifter 
och övriga motsvarande uppgifter som förut-
sätts för planering och ordnande av utbild-

43 §

Offentlighet och rätt att få uppgifter 

På den verksamhet som avses i denna lag 
tillämpas lagen om offentlighet i myndighe-
ternas verksamhet (621/1999). 

En utbildningsanordnare har utan hinder av 
sekretessbestämmelserna vid skötseln av sina 
uppgifter rätt att av statliga och kommunala 
myndigheter få sådana statistikuppgifter och 
övriga motsvarande uppgifter som förutsätts 
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ningen. 
Utbildningsanordnaren skall på begäran ge 

de statliga undervisningsförvaltningsmyndig-
heterna de uppgifter som de bestämmer och 
som krävs för utvärdering, utveckling, stati-
stikföring och uppföljning av utbildningen. 
 

för planering och ordnande av utbildningen.  
Utbildningsanordnaren ska utan hinder av 

sekretessbestämmelserna på begäran ge de 
statliga undervisningsförvaltningsmyndighe-
terna de uppgifter som de bestämmer och 
som krävs för utvärdering, utveckling, stati-
stikföring och uppföljning av utbildningen.  

Medlemmarna i de organ som svarar för 
anordnande av utbildning, personer som av-
ses i 40 § och personer som deltar i under-
visningspraktik, personer som ansvarar för 
inlärning i arbetet på en arbetsplats som av-
ses i 16 § samt personer som ansvarar för 
hälsovården för studerande och den övriga 
elevvården får utan hinder av sekretessbe-
stämmelserna till varandra samt till myndig-
heter med ansvar för utbildningen och säker-
heten ge nödvändiga uppgifter som behövs 
för att anordna utbildningen på behörigt sätt 
och för att garantera säkerheten. 

 
 

44 § 

Ändringssökande 

Ändring i ett sådant beslut av en utbild-
ningsanordnare som avses i denna lag och 
som gäller varning till en studerande, av-
stängning av en studerande för viss tid, upp-
sägning av en studerande från elevhemmet 
för viss tid eller för den tid som återstår av 
studierna, avhållande från studier för den tid 
som brottsrannsakan pågår eller en förmån 
eller rättighet enligt 37, 38 och 39 § söks ge-
nom besvär hos förvaltningsdomstolen så 
som bestäms i förvaltningsprocesslagen 
(586/1996). 

Utan hinder av 1 mom. söks ändring i ett 
beslut genom besvär hos regionförvaltnings-
verket så som bestäms i förvaltningspro-
cesslagen, om beslutet gäller 

1) antagning av studerande, 
2) en i 20 § föreskriven individuell plan för 

hur undervisningen ska ordnas, 
3) särskilda undervisningsarrangemang en-

ligt 21 §, 
4) den studietid som bestäms i 31 § eller när 

en studerande ska anses ha avgått, samt 
5) förlust av studierätten enligt 32 §. 
 
Ändring i ett beslut som avses i 2 mom. och 

44 §

Ändringssökande 

Ändring i ett sådant beslut av en utbild-
ningsanordnare som avses i denna lag och 
som gäller skriftlig varning till en studerande, 
avstängning av en studerande för viss tid, 
uppsägning från elevhem, indragning eller 
återställande av studierätten, avhållande från 
studier eller en förmån eller rättighet enligt 
37, 38 och 39 § söks genom besvär hos för-
valtningsdomstolen så som bestäms i förvalt-
ningsprocesslagen (586/1996). 

 
 
Ändring i ett beslut söks genom rättelse 

hos regionförvaltningsverket så som bestäms 
i förvaltningslagen, om beslutet gäller 

 
1) antagning som studerande, 
2) en i 20 § föreskriven individuell plan för 

hur undervisningen ska ordnas, 
3) särskilda undervisningsarrangemang en-

ligt 21 §,  
4) den studietid som bestäms i 31 § eller 

när en studerande ska anses ha avgått, samt 
5) skyldighet att visa upp ett intyg över 

narkotikatest enligt 34 a §. 
Ändring i ett beslut som har fattats av regi-
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som har fattats av regionförvaltningsverket 
söks genom besvär hos förvaltningsdomsto-
len så som bestäms i förvaltningsprocessla-
gen.  

Besvär över ett beslut som gäller varning 
till en studerande, avstängning för viss tid, 
uppsägning från elevhemmet för viss tid eller 
för den tid som återstår av studierna, avhål-
lande från studier för den tid som brottsrann-
sakan pågår eller ett ärende som avses i 2 el-
ler 3 mom. skall anföras inom 14 dagar från 
att den studerande fick del av beslutet. Ären-
den enligt detta moment skall behandlas i 
brådskande ordning. 

 
 
 
 
 
 
Ändring i beslut enligt 25 § om bedömning 

av en studerande, beslut om tiden och platsen 
för en namngiven studerandes studier eller 
beslut om annan individuell uppläggning av 
studierna får inte sökas genom besvär. Besvär 
får heller inte anföras i ett ärende som avses i 
35 § 2 och 3 mom. I förvaltningsdomstolens 
avgörande i ett ärende enligt 2 och 4 mom. 
och i ett beslut med anledning av ett rättelse-
yrkande som gäller bedömning får ändring 
inte sökas genom besvär.  

 

onförvaltningsverket med anledning av rät-
telseyrkande söks genom besvär hos förvalt-
ningsdomstolen så som bestäms i förvalt-
ningsprocesslagen. 

Besvär över beslut som gäller skriftlig var-
ning till en studerande, avstängning för viss 
tid, uppsägning från elevhem, indragning el-
ler återställande av studierätten, avhållande 
från studier eller ett ärende som avses i 
3 mom. samt rättelse i ett beslut som avses i 
2 mom. ska anföras inom 14 dagar från del-
fåendet av beslutet. Ärenden enligt detta 
moment ska behandlas skyndsamt. 

 
Ett beslut om avstängning av en studerande 

på viss tid, uppsägning från elevhem, in-
dragning av studierätten eller avhållande 
från studier kan verkställas även om det har 
överklagats, om förvaltningsdomstolen inte 
beslutar något annat. 

Ändring i beslut enligt 25 § om bedömning 
av en studerande, beslut om tiden och platsen 
för en namngiven studerandes studier eller 
beslut om annan individuell uppläggning av 
studierna får inte sökas genom besvär. Be-
svär får inte heller anföras i ett ärende som 
avses i 35 § 3 och 4 mom. I ett beslut i vilket 
rättelse får sökas enligt 2 mom. får ändring 
inte sökas genom besvär. I förvaltningsdom-
stolens avgörande i ett ärende enligt 2 mom. 
och i ett beslut med anledning av ett rättelse-
yrkande som gäller bedömning får ändring 
inte sökas genom besvär. 

Ändring i förvaltningsdomstolens beslut om 
indragning eller återställande av studierätten 
söks genom besvär hos högsta förvaltnings-
domstolen så som bestäms i förvaltningspro-
cesslagen. Ändring i förvaltningsdomstolens 
beslut varigenom har avgjorts något annat 
ärende enligt 4 mom. får inte sökas genom 
besvär. 

 
 

46 § 

Finansiering 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vederbörande ministerium kan utfärda fö-

reskrifter om de ersättningar som utbildnings-
anordnarna betalar till arbetsgivarna för ut-
bildning som ordnas på en arbetsplats i sam-

46 §

Finansiering 

— — — — — — — — — — — — — —  
Genom förordning av undervisnings- och 

kulturministeriet föreskrivs om de ersättning-
ar som utbildningsanordnarna betalar till ar-
betsgivarna för utbildning som ordnas på en 
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band med de praktiska arbetsuppgifterna. 
 

arbetsplats i samband med de praktiska ar-
betsuppgifterna. 

 
 

47 § 

Avgifter som tas ut av de studerande 

Om grunderna för avgifter som tas ut av de 
studerande med stöd av denna lag bestämmer 
vederbörande ministerium i tillämpliga delar 
enligt vad som bestäms om offentligrättsliga 
prestationer i lagen om grunderna för avgifter 
till staten (150/1992). 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

47 § 

Avgifter som tas ut av de studerande 

Genom förordning av undervisnings- och 
kulturministeriet föreskrivs om grunderna för 
avgifter som tas ut av de studerande med stöd 
av denna lag enligt vad som bestäms om of-
fentligrättsliga prestationer i lagen om grun-
derna för avgifter till staten (150/1992). 

— — — — — — — — — — — — — — 

 
52 § 

Övergångsbestämmelse som gäller tillstånd 
att ordna utbildning 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tillstånd att upprätthålla en läroanstalt som 

har beviljats med stöd av de lagar som nämns 
i 50 § 2 mom. ändras när denna lag träder i 
kraft till sådana tillstånd att ordna utbildning 
som avses i 9 §. En utbildningsanordnare som 
när denna lag träder i kraft driver en special-
yrkesläroanstalt, har en sådan särskild utbild-
ningsuppgift som avses i 20 § 2 mom., om 
inte vederbörande ministerium beslutar något 
annat. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

52 § 

Övergångsbestämmelse som gäller tillstånd 
att ordna utbildning 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tillstånd att upprätthålla en läroanstalt som 

har beviljats med stöd av de lagar som nämns 
i 50 § 2 mom. ändras när denna lag träder i 
kraft till sådana tillstånd att ordna utbildning 
som avses i 9 §. En utbildningsanordnare 
som när denna lag träder i kraft driver en 
specialyrkesläroanstalt, har en sådan särskild 
utbildningsuppgift som avses i 20 § 2 mom., 
om inte undervisnings- och kulturministeriet 
beslutar något annat. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 
Lagens 32 § 2 mom. tillämpas dock endast 

på studerande som inlett sina studier efter 
den 31 juli 2011. 

Åtgärder som krävs för verkställigheten av 
denna lag får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

——— 
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2. 

Lag 

om ändring av lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) 4 § 1 mom., 5 § 3 mom., 11, 13 

och 13 a §, 15 § 3 mom., 16 § 4 och 5 punkten och 22 § 2 mom.,  
av dem 4 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1392/2001, 5 § 3 mom. och 13 § sådana de lyder i 

lag 1013/2005, 11 § sådan den lyder i lagarna 480/2003 och 1013/2005, 13 a § sådan den ly-
der i lag 1210/2000 och 15 § 3 mom. sådant det lyder i lag 973/2009 som följer: 
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4 § 

Utbildningsanordnare 

Undervisningsministeriet kan bevilja en 
kommun, samkommun, registrerad sam-
manslutning eller stiftelse eller ett statligt af-
färsverk tillstånd att ordna utbildning som 
förbereder för yrkesexamen eller specialyr-
kesexamen samt yrkesinriktad tilläggsutbild-
ning. Om beviljande av tillstånd att ordna ut-
bildning som förbereder för en yrkesinriktad 
grundexamen som avläggs såsom fristående 
examen bestäms i 9 § lagen om yrkesutbild-
ning.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

4 § 

Utbildningsanordnare 

Undervisnings- och kulturministeriet kan 
bevilja en kommun, samkommun, registrerad 
sammanslutning eller stiftelse eller ett statligt 
affärsverk tillstånd att ordna utbildning som 
förbereder för yrkesexamen eller specialyr-
kesexamen samt yrkesinriktad tilläggsutbild-
ning. I fråga om beviljande av tillstånd att 
ordna utbildning som förbereder för en yr-
kesinriktad grundexamen som avläggs såsom 
fristående examen bestäms i 9 § lagen om 
yrkesutbildning.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
5 § 

Tillstånd att ordna utbildning 

— — — — — — — — — — — — — —  
Beslut om ändring av tillståndet fattas av 

undervisningsministeriet. Ministeriet kan 
också utan ansökan ändra utbildningsuppgif-
ten samt andra bestämmelser, om utbild-
ningsutbudet avsevärt skiljer sig från utbild-
ningsbehovet. Ministeriet kan också utan an-
sökan ändra antalet studerandeårsverken eller 
läroavtal som ingår i tillståndet, om utbild-
ningsanordnaren har ordnat utbildning till av-
sevärt mindre volym än vad som anges i till-
ståndet. Ministeriet kan återkalla ett tillstånd 

5 § 

Tillstånd att ordna utbildning 

— — — — — — — — — — — — — —  
Beslut om ändring av tillståndet fattas av 

undervisnings- och kulturministeriet. Mini-
steriet kan också utan ansökan ändra utbild-
ningsuppgiften samt andra bestämmelser, om 
utbildningsutbudet avsevärt skiljer sig från 
utbildningsbehovet. Ministeriet kan också 
utan ansökan ändra antalet studerandeårsver-
ken eller läroavtal som ingår i tillståndet, om 
utbildningsanordnaren har ordnat utbildning 
till avsevärt mindre volym än vad som anges 
i tillståndet. Undervisnings- och kulturmini-
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att ordna utbildning, om tilläggsutbildning 
inte längre ordnas eller utbildningen inte 
längre uppfyller de krav som annars före-
skrivs i 1 mom. för beviljande av tillstånd el-
ler om utbildningen i övrigt ordnas i strid 
med denna lag eller bestämmelser eller före-
skrifter som har utfärdats med stöd av den. 
Innan tillståndet återkallas skall undervis-
ningsministeriet vid behov bereda utbild-
ningsanordnaren möjlighet att avhjälpa bris-
terna.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

steriet kan återkalla ett tillstånd att ordna ut-
bildning, om tilläggsutbildning inte längre 
ordnas eller utbildningen inte längre uppfyl-
ler de krav som annars föreskrivs i 1 mom. 
för beviljande av tillstånd eller om utbild-
ningen i övrigt ordnas i strid med denna lag 
eller bestämmelser eller föreskrifter som har 
utfärdats med stöd av den. Innan tillståndet 
återkallas skall undervisnings- och kulturmi-
nisteriet vid behov bereda utbildningsanord-
naren möjlighet att avhjälpa bristerna. 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
11 § 

Hänvisningsbestämmelse om studerandes rät-
tigheter och skyldigheter 

På utbildning enligt denna lag tillämpas 
dessutom följande bestämmelser om stude-
randes rättigheter och skyldigheter i lagen om 
yrkesutbildning: 

1) bestämmelserna i 26 § 1 mom. om rätten 
att fritt söka sig till yrkesutbildning, med un-
dantag för personalutbildning, 

2) bestämmelserna i 27 § 3 och 5 mom. om 
grunderna för antagning av studerande, 

 
 
 
 
3) bestämmelserna i 28 § om rätt till en 

trygg studiemiljö, 
4) bestämmelserna i 29 § om rätt till under-

visning, 
5) bestämmelserna i 30 § om tillgodoräk-

nande av studier, i tillämpliga delar, 
6) bestämmelserna i andra meningen i 31 § 

2 mom. om när en studerande kan anses ha 
avgått,  

 
 
 
 
 
 
7) bestämmelserna i 33 § om tystnadsplikt 

för studerande, 
8) bestämmelserna i 34 § om studerandes 

skyldigheter, 
 

11 §

Hänvisningsbestämmelse om studerandes 
rättigheter och skyldigheter 

På utbildning enligt denna lag tillämpas 
dessutom följande bestämmelser om stude-
randes rättigheter och skyldigheter i lagen 
om yrkesutbildning: 

1) bestämmelserna i 26 § 1 mom. om rätten 
att fritt söka sig till yrkesutbildning, med un-
dantag för personalutbildning, 

2) bestämmelserna i 27 § 3 och 5 mom. om 
grunderna för antagning av studerande, 

3) bestämmelserna i 27 a § om hinder för 
antagning som studerande, 

4) bestämmelserna i 27 b § om information 
om antagning som studerande, 

5) bestämmelserna i 28 § om rätt till en 
trygg studiemiljö, 

6) bestämmelserna i 29 § om rätt till un-
dervisning, 

7) bestämmelserna i 30 § om tillgodoräk-
nande av studier, i tillämpliga delar, 

8) bestämmelserna i andra meningen i 31 § 
2 mom. om när en studerande kan anses ha 
avgått,  

9) bestämmelserna i 32 § om indragning av 
studierätten, 

10) bestämmelserna i 32 a § om informa-
tion om indragning av studierätten, 

11) bestämmelserna i 32 b § om återstäl-
lande av studierätten, 

12) bestämmelserna i 33 § om tystnadsplikt 
för studerande, 

13) bestämmelserna i 34 § om studerandes 
skyldigheter, 

14) bestämmelserna i 34 a § om narkotika-
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9) bestämmelserna i 35 § om disciplin, 
10) bestämmelserna i 35 a § om förfarandet 

i disciplinärenden och i ärenden som gäller 
förlust av studierätten samt verkställighet av 
disciplinära straff, i tillämpliga delar, 

11) bestämmelserna i 35 b § om avlägsnan-
de av en studerande som uppför sig störande 
eller äventyrar säkerheten, 

12) bestämmelserna i 35 c § om verkningar 
av anhängigt åtal och domstols beslut på di-
sciplinärt förfarande, 

13) bestämmelserna i 36 § om hörande av 
studerande, 

14) bestämmelserna i 37 a § om elevvård, 
samt 

15) bestämmelserna i 39 § om studiesociala 
förmåner i läroavtalsutbildningen. 
 

test, 
15) bestämmelserna i 35 § om disciplin, 
16) bestämmelserna i 35 a § om förfarandet 

i ärenden som gäller indragning och åter-
ställande av studierätten samt disciplinären-
den, 

17) bestämmelserna i 35 b § om avlägs-
nande av en studerande som uppför sig stö-
rande eller äventyrar säkerheten, 

18) bestämmelserna i 35 c § om verkningar 
av anhängigt åtal och domstols beslut på di-
sciplinärt förfarande, 

19) bestämmelserna i 36 § om hörande av 
studerande, 

20) bestämmelserna i 37 a § om elevvård, 
samt 

21) bestämmelserna i 39 § om studiesociala 
förmåner i läroavtalsutbildningen. 

 
13 § 

Beslut om examina och grunderna för dem 

Bestämmelser om vilka examina som kan 
avläggas genom fristående examina utfärdas 
genom förordning av undervisningsministeri-
et. 

I grunderna för examina anges den yrkes-
skicklighet som krävs i examen, de delar som 
examen består av och de kompetensområden 
som eventuellt bildas av dem, de sätt på vilka 
yrkesskickligheten visas samt de allmänna 
grunderna för bedömning av examen. Utbild-
ningsstyrelsen beslutar om grunderna för ex-
amina. 
 

13 § 

Beslut om examina och grunderna för dem  

Bestämmelser om vilka examina som kan 
avläggas genom fristående examina utfärdas 
genom förordning av undervisnings- och kul-
turministeriet. 

I grunderna för examina anges den yrkes-
skicklighet som krävs i examen, de delar som 
examen består av och de kompetensområden 
som eventuellt bildas av dem, de sätt på vilka 
yrkesskickligheten visas samt de allmänna 
grunderna för bedömning av examen. Ut-
bildningsstyrelsen beslutar om grunderna för 
examina. I samband med det beslutar utbild-
ningsstyrelsen vid behov om de krav på häl-
sotillståndet som hänför sig till examina. 

 
13 a § 

Information om utbildningen 

Utbildningsanordnaren skall sörja för att in-
formation om utbildningen och om förfaran-
det vid ansökan till utbildningen finns allmänt 
tillgänglig. Närmare bestämmelser om infor-
mationen om utbildningen utfärdas vid behov 
genom förordning av undervisningsministeri-
et. Vad som bestäms i denna paragraf gäller 
inte personalutbildning. 
 

13 a § 

Information om utbildningen  

Utbildningsanordnaren skall sörja för att 
information om utbildningen och om förfa-
randet vid ansökan till utbildningen finns 
allmänt tillgänglig. Närmare bestämmelser 
om informationen om utbildningen utfärdas 
vid behov genom förordning av undervis-
nings- och kulturministeriet. Vad som be-
stäms i denna paragraf gäller inte personalut-
bildning. 
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15 § 

Utvärdering av utbildningen 

— — — — — — — — — — — — — —  
För den externa utvärderingen finns i an-

slutning till undervisningsministeriet ett råd 
för utbildningsutvärdering som är ett obero-
ende sakkunnigorgan. Utbildningsstyrelsen 
utför uppföljningsutvärderingar av de natio-
nella inlärningsresultaten i enlighet med de 
grunder för examina som avses i 13 §. Un-
dervisningsministeriet utarbetar en utvärde-
ringsplan för den externa utvärderingen av 
utbildningen och för uppföljningsutvärde-
ringarna av inlärningsresultaten. Genom för-
ordning av statsrådet utfärdas bestämmelser 
om rådets uppgifter, sammansättning, organi-
sering av verksamheten, beredningen och 
verkställandet av de ärenden som handläggs i 
rådet samt utvärderingsplanens innehåll.  

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

15 § 

Utvärdering av utbildningen  

— — — — — — — — — — — — — —  
För den externa utvärderingen finns i an-

slutning till undervisnings- och kulturmini-
steriet ett råd för utbildningsutvärdering som 
är ett oberoende sakkunnigorgan. Utbild-
ningsstyrelsen utför uppföljningsutvärdering-
ar av de nationella inlärningsresultaten i en-
lighet med de grunder för examina som avses 
i 13 §. Undervisnings- och kulturministeriet 
utarbetar en utvärderingsplan för den externa 
utvärderingen av utbildningen och för upp-
följningsutvärderingarna av inlärningsresul-
taten. Genom förordning av statsrådet utfär-
das bestämmelser om rådets uppgifter, sam-
mansättning, organisering av verksamheten, 
beredningen och verkställandet av de ärenden 
som handläggs i rådet samt utvärderingspla-
nens innehåll. 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
16 § 

Tillämpning av vissa bestämmelser i lagen 
om yrkesutbildning 

På utbildning och examina enligt denna lag 
tillämpas dessutom följande bestämmelser i 
lagen om yrkesutbildning: 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) bestämmelserna i 42 § om tystnadsplikt, 
 
5) bestämmelserna i 43 § om rätt att få upp-

gifter, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

16 § 

Tillämpning av vissa bestämmelser i lagen 
om yrkesutbildning  

På utbildning och examina enligt denna lag 
tillämpas dessutom följande bestämmelser i 
lagen om yrkesutbildning: 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) bestämmelserna i 42 § om hantering av 
känslig information, 

5) bestämmelserna i 43 § om offentlighet 
och rätt att få uppgifter, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
22 § 

Övergångsbestämmelse som gäller tillstånd 
att ordna utbildning 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tillstånd att upprätthålla en läroanstalt som 

har beviljats med stöd av de lagar som nämns 
i 20 § 2 mom. ändras när denna lag träder i 
kraft till tillstånd att ordna utbildning. Veder-

22 §

Övergångsbestämmelse som gäller tillstånd 
att ordna utbildning  

— — — — — — — — — — — — — —  
Tillstånd att driva en läroanstalt som har 

beviljats med stöd av de lagar som nämns i 
20 § 2 mom. ändras när denna lag träder i 
kraft till tillstånd att ordna utbildning. Un-
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börande ministerium beslutar vid behov om 
ändring av de bestämmelser som ingår i till-
stånden så att de överensstämmer med denna 
lag. 

dervisnings- och kulturministeriet beslutar 
vid behov om ändring av de bestämmelser 
som ingår i tillstånden så att de överens-
stämmer med denna lag. 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 
Åtgärder som krävs för verkställigheten av 

denna lag får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

——— 
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3. 

 

Lag 

om ändring av yrkeshögskolelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i yrkeshögskolelagen (351/2003) 1 §, 7 § 2 mom., 8 § 2 och 3 mom., 9 § 2 mom., 

13 § 1 mom., 19 § 3 mom., 20 § 1 mom., 26 a, 28, 33 och 40 §, 42 § 1 och 5 mom. samt 
43 a §,  

av dem 7 § 2 mom., 9 § 2 mom., 13 § 1 mom., 20 § 1 mom., 42 § 1 mom. och 43 a § sådana 
de lyder i lag 564/2009 samt 26 a § sådan den lyder i lag 1505/2007, och 

fogas till lagen nya 20 a, 24 a, 25 a—25 d, 28 a och 28 b § som följer: 
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

1 § 

Lagens tillämpningsområde 

Denna lag tillämpas på yrkeshögskolor som 
hör till undervisningsministeriets ansvarsom-
råde. 
 

1 § 

Lagens tillämpningsområde 

Denna lag tillämpas på yrkeshögskolor som 
hör till undervisnings- och kulturministeriets 
ansvarsområde 

 
7 § 

Utbildningsuppgift 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tillstånd att ändra en yrkeshögskolas ut-

bildningsuppgift i fråga om verksamhetsor-
terna beviljas av undervisningsministeriet. 

 

7 § 

Utbildningsuppgift 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tillstånd att ändra en yrkeshögskolas ut-

bildningsuppgift i fråga om verksamhetsor-
terna beviljas av undervisnings- och kultur-
ministeriet. 

 
8 § 

Målsättning 

— — — — — — — — — — — — — —  
Undervisningsministeriet kommer för ett 

visst antal år åt gången överens med yrkes-
högskolans huvudman och yrkeshögskolan 
om vilka mål som med tanke på den nationel-
la högskolepolitiken är av central betydelse i 
yrkeshögskolans verksamhet och om uppfölj-
ningen av målen samt om viktiga riksomfat-
tande utvecklingsprojekt. 

8 §

Målsättning 

— — — — — — — — — — — — — —  
Undervisnings- och kulturministeriet 

kommer för ett visst antal år åt gången över-
ens med yrkeshögskolans huvudman och yr-
keshögskolan om vilka mål som med tanke 
på den nationella högskolepolitiken är av 
central betydelse i yrkeshögskolans verk-
samhet och om uppföljningen av målen samt 
om viktiga riksomfattande utvecklingspro-
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Om det inte annars är möjligt att på riksnivå 

eller regional nivå samordna de enskilda yr-
keshögskolornas mål i fråga om volymer, kan 
undervisningsministeriet bestämma det antal 
studerande som får inleda studier vid yrkes-
högskolorna genom att ange det totala antalet 
nybörjarplatser, vid behov helt eller delvis 
särskilt för varje examen. 
 

jekt. 
Om det inte annars är möjligt att på riksni-

vå eller regional nivå samordna de enskilda 
yrkeshögskolornas mål i fråga om volymer, 
kan undervisnings- och kulturministeriet be-
stämma det antal studerande som får inleda 
studier vid yrkeshögskolorna genom att ange 
det totala antalet nybörjarplatser, vid behov 
helt eller delvis särskilt för varje examen. 

 
 

9 § 

Utvärdering av kvaliteten 

— — — — — — — — — — — — — —  
I anslutning till undervisningsministeriet 

finns som ett oavhängigt sakkunnigorgan ett 
råd för utvärdering av högskolorna, som det 
föreskrivs närmare om genom förordning av 
statsrådet. 
 

9 § 

Utvärdering av kvaliteten 

— — — — — — — — — — — — — —  
I anslutning till undervisnings- och kultur-

ministeriet finns som ett oavhängigt sakkun-
nigorgan ett råd för utvärdering av högsko-
lorna. Närmare bestämmelser om rådet utfär-
das genom förordning av statsrådet. 

 
13 § 

Rektor, prorektor och den övriga högsta led-
ningen 

Rektorn leder yrkeshögskolans verksamhet 
samt behandlar och avgör ärenden som gäller 
yrkeshögskolans interna förvaltning, om inte 
något annat föreskrivs i lag, i förordning av 
statsrådet eller undervisningsministeriet eller 
i yrkeshögskolans stadgar. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

13 § 

Rektor, prorektor och den övriga högsta led-
ningen  

Rektorn leder yrkeshögskolans verksamhet 
samt behandlar och avgör ärenden som gäller 
yrkeshögskolans interna förvaltning, om inte 
något annat föreskrivs i lag, i förordning av 
statsrådet eller undervisnings- och kulturmi-
nisteriet eller i yrkeshögskolans stadgar. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
19 § 

Utbildningsprogram och undervisningsplaner 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

Undervisningsministeriet beslutar om ut-
bildningsprogrammen på framställning av yr-
keshögskolan, enligt vad som närmare före-
skrivs genom förordning av statsrådet. Yr-
keshögskolan beslutar om utbildningspro-
grammens undervisningsplaner enligt vad 
som bestäms i yrkeshögskolans examensstad-
ga. 
— — — — — — — — — — — — — —  

19 § 

Utbildningsprogram och undervisningspla-
ner 

— — — — — — — — — — — — — —  
Undervisnings- och kulturministeriet beslu-

tar om utbildningsprogrammen på framställ-
ning av yrkeshögskolan. Genom förordning 
av statsrådet föreskrivs om innehållet i mini-
steriets beslut. Yrkeshögskolan beslutar om 
utbildningsprogrammens undervisningspla-
ner. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
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6 kap. 

Studerande 

20 § 

Behörighet för yrkeshögskolestudier 

Till studier som leder till yrkeshögskoleex-
amen kan antas den som har avlagt eller full-
gjort 

1) gymnasiets lärokurs eller en examen som 
avses i lagen om anordnande av studentexa-
men (672/2005), 

2) yrkesinriktad grundexamen eller motsva-
rande tidigare studier, enligt vad som närmare 
föreskrivs genom förordning av undervis-
ningsministeriet, 

3) sådan yrkesinriktad grundexamen, yrkes-
examen, specialyrkesexamen eller motsva-
rande tidigare examen som avses i lagen om 
yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998), 
enligt vad som närmare föreskrivs genom 
förordning av undervisningsministeriet, eller 

 
4) utländsk utbildning som i landet i fråga 

ger behörighet för högskolestudier. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

6 kap. 

Studerande 

20 § 

Behörighet för yrkeshögskolestudier 

Till studier som leder till yrkeshögskoleex-
amen kan antas den som har avlagt eller full-
gjort 

1) gymnasiets lärokurs eller en examen 
som avses i lagen om anordnande av student-
examen (672/2005), 

2) yrkesinriktad grundexamen eller mot-
svarande tidigare studier, enligt vad som 
närmare föreskrivs genom förordning av un-
dervisnings- och kulturministeriet, 

3) sådan yrkesinriktad grundexamen, yr-
kesexamen, specialyrkesexamen eller mot-
svarande tidigare examen som avses i lagen 
om yrkesinriktad vuxenutbildning 
(631/1998), enligt vad som närmare före-
skrivs genom förordning av undervisnings- 
och kulturministeriet, eller 

4) utländsk utbildning som i landet i fråga 
ger behörighet för högskolestudier. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 20 a § 

Hinder för antagning som studerande samt 
tillgång till information om antagningen av 

studerande  

Om kraven i 25 a § på säkerhet vid studi-
erna så förutsätter, kan som studerande inte 
antas någon vars hälsotillstånd eller funk-
tionsförmåga gör att han eller hon inte är 
lämplig för praktiska uppgifter eller praktik i 
anslutning till studierna. En omständighet i 
anslutning till hälsotillståndet eller funk-
tionsförmågan utgör inte ett hinder för an-
tagning som studerande, om detta hinder kan 
undanröjas med rimliga åtgärder.  

I fråga om studier som avses i 25 a § ska 
som hinder för antagning av studerande be-
traktas beslut om indragning av studierätten 
enligt 32 § i lagen om yrkesutbildning 



 RP 164/2010 rd  
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

 

133

(630/1998), 11 § 6 a punkten i lagen om yr-
kesinriktad vuxenutbildning, 25 a § i denna 
lag eller 43 a § i universitetslagen 
(558/2009), om omständigheter som har 
samband med skyddet för andras hälsa och 
säkerhet förutsätter det. 

Yrkeshögskolan ska ge den som ansöker 
om att bli antagen som studerande informa-
tion om vilka krav på hälsotillstånd och 
andra förutsättningar som hänför sig till stu-
dierna. 

Den som ansöker om att bli antagen som 
studerande ska på begäran av yrkeshögsko-
lan lämna sådana uppgifter om sitt hälsotill-
stånd som behövs för bedömning av antag-
ningen. Den som ansöker om att bli antagen 
som studerande ska på begäran av yrkeshög-
skolan ge information om beslut om indrag-
ning av studierätten då det är fråga om stu-
dier som avses i 25 a §. 

Yrkeshögskolan har utan hinder av sekre-
tessbestämmelserna rätt att av en annan yr-
keshögskola, ett universitet och en utbild-
ningsanordnare få sådana nödvändiga upp-
gifter om beslut om indragning av den sö-
kandes studierätt och grunderna för detta 
som förutsätts för antagningen som stude-
rande.  

 
 
 24 a § 

Rätt till trygg studiemiljö 

Den studerande har rätt till en trygg stu-
diemiljö.  

Yrkeshögskolan kan godkänna en ord-
ningsstadga eller utfärda andra ordningsbe-
stämmelser som främjar den interna ord-
ningen på yrkeshögskolan, ostörda studier 
samt tryggheten och trivseln i yrkeshögskole-
samfundet. 

I den ordningsstadga och andra ordnings-
bestämmelser som avses i 2 mom. kan det ut-
färdas sådana regler om de praktiska arran-
gemangen och ett korrekt uppförande som är 
nödvändiga för tryggheten och trivseln i yr-
keshögskolesamfundet. Dessutom kan regler 
utfärdas om hur yrkeshögskolans egendom 
får hanteras samt om hur man får vistas och 
röra sig i yrkeshögskolans lokaler och på 
dess område. 
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 25 a § 

Indragning av studierätten 

När studierna är förbundna med krav som 
hänför sig till minderårigas säkerhet eller 
patient- eller kundsäkerheten eller säkerhe-
ten i trafiken kan yrkeshögskolan dra in stu-
dierätten om den studerande 

1) genom att i sina studier upprepade 
gånger eller allvarligt äventyra någon an-
nans hälsa eller säkerhet har visat sig vara 
uppenbart olämplig för praktiska uppgifter 
eller praktik i anslutning till studierna, 

2) i fråga om hälsotillstånd och funktions-
förmåga inte uppfyller villkoren för antag-
ning som studerande enligt 20 a § 1 mom., 
eller 

3) vid ansökan om att bli antagen som stu-
derande har undanhållit sådan information 
om beslut om indragning av studierätt som 
avses i 20 a § 2 mom. och som kunde ha ut-
gjort hinder för antagning som studerande. 

När studierna eller studierelaterad praktik 
i väsentlig utsträckning förutsätter arbete 
med minderåriga, kan yrkeshögskolan dra in 
studierätten om det behövs i syfte att skydda 
minderåriga och om den studerande har 
dömts till straff för ett brott som avses i 
17 kap. 18, 18 a eller 19 §, 20 kap., 21 kap. 
1, 2, 3 eller 6 §, 31 kap. 2 § eller 50 kap. 1, 2, 
3, 4 eller 4 a § i strafflagen (39/1889). 

Innan studierätten dras in ska yrkeshögsko-
lan i samråd med den studerande utreda den 
studerandes möjligheter att söka sig till nå-
gon annan utbildning. Den studerande kan 
med sitt samtycke överflyttas till sådan annan 
utbildning inom yrkeshögskolan i fråga om 
vilken den studerande uppfyller antagnings-
villkoren.  

Genom förordning av statsrådet föreskrivs 
närmare om de studier som omfattas av den-
na paragraf. 

 
 
 25 b § 

Information om indragning av studierätten 

Om det finns grundad anledning att miss-
tänka att en studerande har ett hinder i an-
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slutning till hälsotillståndet eller funktions-
förmågan enligt 25 a § 1 mom. 2 punkten, 
kan den studerande åläggas att genomgå 
kontroller och undersökningar som utförs av 
en legitimerad yrkesutbildad person inom 
hälso- och sjukvården, om de är nödvändiga 
för att utreda den studerandes hälsotillstånd 
och funktionsförmåga. Yrkeshögskolan sva-
rar för kostnaderna för kontroller och under-
sökningar som denna har bestämt att ska ut-
föras.  

Yrkeshögskolan har utan hinder av sekre-
tessbestämmelserna rätt att för bedömning av 
studierätten få ett skriftligt utlåtande av en av 
yrkeshögskolan anvisad läkare med själv-
ständig rätt att utöva yrket, av vilket framgår 
att den studerande har genomgått kontroll el-
ler undersökning för utrönande av hälsotill-
ståndet, samt en på kontrollen eller under-
sökningen grundad bedömning av den stude-
randes funktionsförmåga med anledning av 
de krav på hälsotillståndet som studierna 
ställer. 

Yrkeshögskolan har utan hinder av sekre-
tessbestämmelserna rätt att av en annan yr-
keshögskola, ett universitet och en utbild-
ningsanordnare få sådana nödvändiga upp-
gifter om beslut om indragning av den stude-
randes studierätt och grunderna för detta 
som förutsätts för bedömning av studierätten. 

Den studerande ska för bedömning av stu-
dierätten enligt 25 a § 2 mom. på begäran av 
yrkeshögskolan lämna ett straffregisterut-
drag enligt 6 § 3 mom. i straffregisterlagen 
(770/1993), om den studerande under studi-
erna eller studierelaterad praktik ges uppgif-
ter som i väsentlig grad förutsätter arbete 
bland minderåriga. 

Yrkeshögskolan har utan hinder av sekre-
tessbestämmelserna rätt att av en annan yr-
keshögskola få sådana nödvändiga uppgifter 
om aktuell behandling av indragning av stu-
dierätten enligt 25 a § som förutsätts för an-
tagning som studerande, om den studerande 
har sökt till yrkeshögskolan som överflyttan-
de studerande. 

Yrkeshögskolan är utan hinder av sekre-
tessbestämmelserna skyldig att ge Tillstånds- 
och tillsynsverket för social- och hälsovården 
sådana uppgifter som är nödvändiga för 
skötseln av de uppgifter som ålagts verket 
och som gäller pågående behandling av in-
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dragning av studierätten enligt 25 a § samt 
beslut om indragning av studierätten eller 
överföring till annan utbildning inklusive be-
slutsgrunderna. 
 

 
 25 c § 

Återställande av studierätt 

Den som har fått sin studierätt indragen 
med stöd av 25 a § 1 mom. 2 punkten kan hos 
yrkeshögskolan anhålla om återställande av 
studierätten. Studierätten ska återställas, om 
den sökande visar att orsakerna till indrag-
ningen av studierätten inte längre föreligger. 
Den studerande ska lämna yrkeshögskolan 
utlåtanden om sitt hälsotillstånd. Beslut om 
återställande av studierätten fattas av yrkes-
högskolans styrelse. 

 
 
 25 d §

Narkotikatest 

Yrkeshögskolan kan ålägga den studerande 
att förete ett intyg över narkotikatest, om det 
finns grundad anledning att misstänka att 
den studerande är narkotikapåverkad i stu-
dierelaterade praktiska uppgifter eller prak-
tik eller att den studerande är narkotikabero-
ende och om testet är nödvändigt för att klar-
lägga den studerandes funktionsförmåga och 
den studerande sköter uppgifter som kräver 
särskild noggrannhet, pålitlighet, självstän-
dig omdömesförmåga eller god reaktions-
förmåga och där den studerandes handlande 
under narkotikapåverkan eller narkotikabe-
roende 

1) allvarligt äventyrar den studerandes el-
ler någon annans liv eller hälsa, 

2) allvarligt äventyrar säkerheten i trafi-
ken, 

3) allvarligt äventyrar skyddet eller integri-
teten i fråga om uppgifter som skyddas av 
sekretessbestämmelserna, eller  

4) väsentligt ökar risken för olaga handel 
med och spridning av sådana ämnen som av-
ses i 3 § 1 mom. 5 punkten i narkotikalagen 
(373/2008) och som är i yrkeshögskolans el-
ler i dess huvudmans eller i en praktikplats 
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besittning. 
Med intyg över narkotikatest avses ett intyg 

som utfärdats av en av yrkeshögskolan anvi-
sad legitimerad yrkesutbildad person inom 
hälso- och sjukvården, av vilket framgår att 
den studerande har genomgått test för utrö-
nande av användning av sådan narkotika 
som avses i 3 § 1 mom. 5 punkten i narkoti-
kalagen, samt en på testet grundad utredning 
om huruvida den studerande har använt nar-
kotika för andra än medicinska ändamål så 
att den studerandens funktionsförmåga är 
nedsatt. Intyget ska visas upp inom en rimlig 
tid som utsätts av yrkeshögskolan.  

Om avsikten är att kräva intyg över narko-
tikatest enligt denna paragraf av en stude-
rande, ska yrkeshögskolan ha skriftliga in-
struktioner som har gjorts upp med aktörer 
inom elevvården i syfte att förebygga an-
vändningen av rusmedel och för att ingripa i 
missbruksproblem bland de studerande. 

Yrkeshögskolan svarar för kostnaderna för 
intyg över narkotikatest som avses i denna 
paragraf. 

På narkotikatestning av studerande tilläm-
pas i övrigt vad som 19 § i lagen om före-
tagshälsovård (1383/2001) föreskrivs om 
testning av arbetstagare. 
 

 
26 a § 

Uppdragsutbildning 

En yrkeshögskola kan utan hinder av 26 § 
1 mom. ordna undervisning som leder till 
högskoleexamen för en grupp av studerande 
så att utbildningen beställs och finansieras av 
finska staten, en utländsk stat, en internatio-
nell organisation, ett finskt eller utländskt of-
fentligt samfund eller en finsk eller utländsk 
stiftelse eller privat sammanslutning (upp-
dragsutbildning). 

Uppdragsutbildning kan inte ordnas för 
medborgare i stater som hör till Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet eller för per-
soner som enligt Europeiska gemenskapens 
lagstiftning eller ett avtal som Europeiska 
gemenskapen och dess medlemsstater har in-
gått med en annan avtalspart jämställs med 
medborgare i Europeiska unionen. På stude-
rande som deltar i uppdragsutbildning tilläm-

26 a §

Uppdragsutbildning 

En yrkeshögskola kan ordna undervisning 
som leder till högskoleexamen för en grupp 
av studerande så att utbildningen beställs och 
finansieras av finska staten, en annan stat, en 
internationell organisation, ett finskt eller ut-
ländskt offentligt samfund eller en finsk eller 
utländsk stiftelse eller privat sammanslutning 
(uppdragsutbildning). 

 
Uppdragsutbildning kan inte ordnas för 

medborgare i stater som hör till Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet eller för per-
soner som jämställs med medborgare i Euro-
peiska unionen med stöd av Europeiska uni-
onens lagstiftning eller ett avtal som Europe-
iska unionen och dess medlemsstater har in-
gått med en annan avtalspart. I fråga om 
dem som deltar i uppdragsutbildning tilläm-
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pas 20 §, 22 § 4 mom., 27, 28 och 42 § i den-
na lag. 

Den undervisning som ges som uppdrags-
utbildning ska anknyta till det utbildningsom-
råde som finns angivet i tillståndet för yrkes-
högskolan och till det utbildningsprogram 
som fastställts för yrkeshögskolan. Upp-
dragsutbildningen får inte inverka negativt på 
den utbildning för grund- eller påbyggnads-
examen som yrkeshögskolan ger. Yrkeshög-
skolan ska för ordnandet av uppdragsutbild-
ningen ta ut en avgift som åtminstone täcker 
kostnaderna för utbildningen. 
 

pas 20 och 20 a §, 22 § 4 mom., 25 a—
25 d §, 27, 28, 28 a, 28 b och 42 §. 

Den undervisning som ges som uppdrags-
utbildning ska anknyta till det utbildningsom-
råde som finns angivet i tillståndet för yrkes-
högskolan och till det utbildningsprogram 
som fastställts för yrkeshögskolan. Upp-
dragsutbildningen får inte inverka negativt på 
den utbildning för grund- eller påbyggnads-
examen som yrkeshögskolan ger. Yrkeshög-
skolan ska för ordnandet av uppdragsutbild-
ningen ta ut en avgift som åtminstone täcker 
kostnaderna för utbildningen. 

 
28 § 

Disciplinärt förfarande 

En studerande som vid en yrkeshögskola 
har gjort sig skyldig till fusk eller annars stört 
ordningen vid yrkeshögskolan kan disci-
plinärt bestraffas, beroende på hur allvarlig 
förseelsen är, med varning eller med avstäng-
ning för viss tid, högst ett år. Den studerande 
skall ges tillfälle att bli hörd innan ärendet 
avgörs. 

Beslut om att tilldela en studerande varning 
fattas av rektorn och beslut om avstängning 
för viss tid av yrkeshögskolans styrelse. 
 

28 §

Disciplin 

En studerande kan ges en skriftlig varning 
om han eller hon  

1) stör undervisningen,  
2) beter sig våldsamt eller hotfullt,  
3) gör sig skyldig till fusk eller i övrigt bry-

ter mot ordningen vid yrkeshögskolan  
4) vägrar att visa upp intyg över narkotika-

test enligt 25 d §, eller  
5) enligt en utredning som avses i 25 d § 

har använt narkotika för andra än medicins-
ka ändamål så att hans eller hennes funk-
tionsförmåga är nedsatt.  

Om handlingen eller försummelsen är all-
varlig eller om den studerande fortsätter att 
uppföra sig olämpligt på det sätt som avses i 
1 mom. efter en skriftlig varning, kan den 
studerande avstängas från yrkeshögskolan 
för viss tid, högst ett år.  

En studerande som stör undervisningen, 
beter sig våldsamt eller hotfullt eller äventy-
rar någon annans hälsa eller säkerhet kan bli 
tillsagd att lämna det rum där undervisning-
en ges eller en tillställning som arrangeras 
av yrkeshögskolan. En studerande kan för-
vägras rätt att delta i undervisningen för 
högst tre arbetsdagar, om det föreligger en 
risk för att säkerheten för en annan stude-
rande eller person som arbetar vid yrkeshög-
skolan eller i ett annat undervisningsutrym-
me äventyras av elevens våldsamma eller 
hotfulla uppförande eller om undervisningen 
eller därtill hörande verksamhet försvåras 
orimligt mycket på grund av den studerandes 
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störande uppförande. 
En studerande som är misstänkt för brott 

kan för den tid som förundersökningen pågår 
eller åtalet är anhängigt avhållas från studi-
erna, dock för högst ett år i sänder, om detta 
är nödvändigt med hänsyn till studierna eller 
det brott som den studerande misstänks ha 
gjort sig skyldig till och med beaktande av 
säkerhetsaspekter. Om den studerande väg-
rar att genomgå kontroller och undersök-
ningar enligt 25 b § 1 mom. för konstateran-
de av hälsotillståndet, kan den studerande 
avhållas från studierna till dess att han eller 
hon går med på nödvändiga kontroller och 
undersökningar. En studerande som vägrar 
att lämna ett straffregisterutdrag enligt 
25 b § 4 mom., kan avhållas från studierna 
till dess att han eller hon går med på att visa 
upp ett straffregisterutdrag. 

 
 
 28 a § 

Förfarandet i ärenden som gäller indrag-
ning av studierätten samt disciplinärenden 

Beslut om indragning av studierätten fattas 
av yrkeshögskolans styrelse. Innan beslut om 
indragning av studierätten fattas ska behöv-
lig utredning om ärendet skaffas samt den 
studerande ges tillfälle att yttra sig.  

Beslut om skriftlig varning till en studeran-
de fattas av yrkeshögskolans rektor och om 
avstängning av en studerande på viss tid av 
yrkeshögskolans styrelse. Innan ett ärende 
avgörs ska den handling eller försummelse 
som är orsaken till disciplinstraffet specifice-
ras, behövlig utredning skaffas samt den stu-
derande ges tillfälle att bli hörd i frågan.  

Rektorn, en lärare och en praktikhandleda-
re kan i fall som avses i 28 § 3 mom. handla 
samfällt eller var för sig, och åtgärderna ska 
registreras. Beslut som avses i 28 § 4 mom. 
fattas av styrelsen.  

Beslut om verkställighet innan ett beslut 
har vunnit laga kraft och om verkställighets-
tidpunkten fattas samtidigt som beslut fattas 
om indragning av studierätten, avstängning 
på viss tid eller avhållande från studier. 
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 28 b § 

Hantering av känslig information 

Uppgifter enligt 20 a § och 25 b—25 d § 
om hälsotillstånd hos en studerande eller den 
som ansöker om att bli antagen som stude-
rande får behandlas endast av dem som be-
reder eller fattar beslut om antagningen av 
studerande, indragning eller återställande av 
studierätten eller disciplinåtgärder eller ger 
utlåtanden i sådana frågor.  

Uppgifter om en studerandes straffregis-
terutdrag enligt 25 a § 2 mom. får behandlas 
endast av dem som bereder eller fattar beslut 
om indragning av studierätten. 

Yrkeshögskolan ska definiera de uppgifter 
som innebär hantering av känslig informa-
tion.  

Yrkeshögskolan ska förvara den känsliga 
informationen separat från övriga person-
uppgifter. Den känsliga informationen ska 
avföras ur registret omedelbart när det inte 
längre föreligger någon grund för att bevara 
den för de lagbestämda uppgifterna, dock se-
nast inom fyra år från det att informationen 
fördes in i registret. 

På hanteringen av personuppgifter tilläm-
pas personuppgiftslagen (523/1999), om inte 
något annat bestäms i denna lag. 

 
 

33 § 

Projektfinansiering och resultatbaserad fi-
nansiering samt finansiering av yrkeshögsko-

lornas gemensamma utgifter 

Inom ramen för ett anslag i statsbudgeten 
kan undervisningsministeriet bevilja huvud-
mannen för en yrkeshögskola projektfinansie-
ring för att utveckla och stöda yrkeshögsko-
lans verksamhet. 

Inom ramen för ett anslag i statsbudgeten 
kan undervisningsministeriet bevilja huvud-
mannen för en yrkeshögskola resultatbaserad 
finansiering med anledning av att yrkeshög-
skolans verksamhet har varit resultatrik. 

 
Inom ramen för ett anslag i statsbudgeten 

kan undervisningsministeriet finansiera funk-
tioner och projekt som är gemensamma för 

33 §

Projektfinansiering och resultatbaserad fi-
nansiering samt finansiering av yrkeshögsko-

lornas gemensamma utgifter 

Inom ramen för ett anslag i statsbudgeten 
kan undervisnings- och kulturministeriet be-
vilja huvudmannen för en yrkeshögskola pro-
jektfinansiering för att utveckla och stöda yr-
keshögskolans verksamhet. 

Inom ramen för ett anslag i statsbudgeten 
kan undervisnings- och kulturministeriet be-
vilja huvudmannen för en yrkeshögskola re-
sultatbaserad finansiering med anledning av 
att yrkeshögskolans verksamhet har varit re-
sultatrik. 

Inom ramen för ett anslag i statsbudgeten 
kan undervisnings- och kulturministeriet fi-
nansiera funktioner och projekt som är ge-
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samtliga yrkeshögskolor och som stöder deras 
verksamhet. 
 

mensamma för samtliga yrkeshögskolor och 
som stöder deras verksamhet. 
 

 
40 § 

Rätt att få uppgifter 

När en yrkeshögskola sköter sina uppgifter 
har den rätt att av statliga och kommunala 
myndigheter få sådana statistiska uppgifter 
och andra motsvarande uppgifter som den 
behöver för att planera och organisera utbild-
ningen. 

Yrkeshögskolan skall på begäran till under-
visningsministeriet sända de uppgifter som 
ministeriet behöver för utvärdering, utveck-
ling, statistikföring och uppföljning av ut-
bildningen. 

 

40 § 

Rätt att få uppgifter 

När en yrkeshögskola sköter sina uppgifter 
har den rätt att av statliga och kommunala 
myndigheter få sådana statistiska uppgifter 
och andra motsvarande uppgifter som den 
behöver för att planera och organisera utbild-
ningen. 

Yrkeshögskolan skall på begäran till un-
dervisnings- och kulturministeriet sända de 
uppgifter som ministeriet behöver för utvär-
dering, utveckling, statistikföring och upp-
följning av utbildningen. 

Medlemmarna i yrkeshögskolans organ, 
yrkeshögskolans personal, personer som del-
tar i undervisningspraktik och personalen på 
praktikplatsen samt personer som ansvarar 
för hälsovården för studerande får utan hin-
der av sekretessbestämmelserna till varandra 
samt till myndigheter med ansvar för utbild-
ningen och säkerheten ge nödvändiga uppgif-
ter som behövs för att anordna utbildningen 
på behörigt sätt och för att garantera säkerhe-
ten. 

 
 

42 § 

Ändringssökande 

Ändring i ett beslut som en yrkeshögskola 
har fattat i ett förvaltningsärende får sökas 
genom besvär hos den förvaltningsdomstol 
inom vars domkrets yrkeshögskolan har sitt 
huvudsakliga verksamhetsställe, och i övrigt 
enligt vad som föreskrivs i förvaltningspro-
cesslagen (586/1996). 

 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ett beslut om att avstänga en studerande för 

viss tid kan verkställas trots besvär, om inte 
yrkeshögskolan eller förvaltningsdomstolen 

42 §

Ändringssökande 

Ändring i ett beslut som en yrkeshögskola 
har fattat i ett förvaltningsärende får sökas 
genom besvär hos den förvaltningsdomstol 
inom vars domkrets yrkeshögskolan har sitt 
huvudsakliga verksamhetsställe, och i övrigt 
enligt vad som föreskrivs i förvaltningspro-
cesslagen (586/1996). Besvär över beslut 
som gäller indragning av studierätten enligt 
25 a §, återställande av studierätten enligt 
25 c § och varning, avstängning för viss tid 
och avhållande från studier enligt 25 c § ska 
behandlas skyndsamt. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Ett beslut om indragning av studierätten, 
avstängning av en studerande på viss tid el-
ler avhållande från studier kan verkställas 



 RP 164/2010 rd  
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

 

142 

beslutar något annat. även om det har överklagats, om förvalt-
ningsdomstolen inte beslutar något annat. 
 

 
43 a § 

Beredskapsplaner 

Yrkeshögskolorna ska genom beredskaps-
planer och förberedelser för verksamhet un-
der undantagsförhållanden samt med andra 
åtgärder säkerställa att deras uppgifter kan 
skötas så störningsfritt som möjligt också vid 
undantagsförhållanden samt störningar och 
exceptionella situationer. Yrkeshögskolorna 
ska på begäran ge beredskapsplaner och lä-
gesrapporter över störningar och exceptionel-
la situationer till undervisningsministeriet. 

 
Beredskapen övervakas av undervisnings-

ministeriet. Om det konstateras brister i be-
redskapen, kan undervisningsministeriet ge 
anvisningar för hur bristerna ska avhjälpas. 
 

43 a § 

Beredskapsplaner 

Yrkeshögskolorna ska genom beredskaps-
planer och förberedelser för verksamhet un-
der undantagsförhållanden samt med andra 
åtgärder säkerställa att deras uppgifter kan 
skötas så störningsfritt som möjligt också vid 
undantagsförhållanden samt störningar och 
exceptionella situationer. Yrkeshögskolorna 
ska på begäran ge beredskapsplaner och lä-
gesrapporter över störningar och exceptionel-
la situationer till undervisnings- och kultur-
ministeriet. 

Beredskapen övervakas av undervisnings- 
och kulturministeriet. Om det konstateras 
brister i beredskapen, kan undervisnings- och 
kulturministeriet ge anvisningar för hur bris-
terna ska avhjälpas. 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 
Lagens 25 a § 2 mom. tillämpas på stude-

rande som inlett sina studier efter den 31 juli 
2011.  

Åtgärder som krävs för verkställigheten av 
denna lag får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

——— 
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4. 

 

Lag 

om ändring av universitetslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i universitetslagen (558/2009) 1 § 1 mom., 7 § 3 mom., 9 §, 10 § 3 mom., 14 § 

2 mom., 45, 48—53 och 55 §, 56 § 2 mom., 58 §, 71 § 2 mom., 83 och 85 §, 87 § 2 mom. och 
90 § 2 mom. samt 

fogas till lagen nya 37 a, 41 a, 43 a—43 d, 45 a, 45 b och 90 a § som följer: 
 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

1 § 

Tillämpningsområde 

Denna lag tillämpas på de universitet som 
hör till undervisningsministeriets ansvarsom-
råde, enligt vad som föreskrivs nedan. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

1 § 

Tillämpningsområde 

Denna lag tillämpas på de universitet som 
hör till undervisnings- och kulturministeriets 
ansvarsområde, enligt vad som föreskrivs 
nedan. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

7 §

Examina och övrig utbildning samt examens-
struktur 

— — — — — — — — — — — — — —  
Närmare bestämmelser om examina som 

kan avläggas vid universiteten, målen för ex-
amina, studiernas uppläggning och andra 
grunder för studierna samt vilka examina som 
kan avläggas vid de olika universiteten (ut-
bildningsansvar) utfärdas genom förordning 
av statsrådet. Genom förordning av statsrådet 
bestäms det vilken ställning högskoleexamina 
som avläggs vid universiteten har i högskole-
examenssystemet. Genom förordning av un-
dervisningsministeriet utfärdas det på fram-
ställning av universiteten bestämmelser om 
den närmare fördelningen av utbildningsan-
svaret mellan universiteten, om specialise-
ringsutbildningarnas specialområden och ut-
bildningsprogram samt om vilka specialise-

7 §

Examina och övrig utbildning samt examens-
struktur 

— — — — — — — — — — — — — —  
Närmare bestämmelser om examina som 

kan avläggas vid universiteten, målen för ex-
amina, studiernas uppläggning och andra 
grunder för studierna samt vilka examina 
som kan avläggas vid de olika universiteten 
(utbildningsansvar) utfärdas genom förord-
ning av statsrådet. Genom förordning av 
statsrådet bestäms det vilken ställning hög-
skoleexamina som avläggs vid universiteten 
har i högskoleexamenssystemet. Genom för-
ordning av undervisnings- och kulturministe-
riet utfärdas det på framställning av universi-
teten bestämmelser om den närmare fördel-
ningen av utbildningsansvaret mellan univer-
siteten, om specialiseringsutbildningarnas 
specialområden och utbildningsprogram samt 
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ringsutbildningsområden och utbildningspro-
gram som finns vid varje universitet. 
 

om vilka specialiseringsutbildningsområden 
och utbildningsprogram som finns vid varje 
universitet. 

 
 

9 § 

Uppdragsutbildning 

Ett universitet kan ordna undervisning som 
leder till högskoleexamen för en grupp av 
studerande så att utbildningen beställs och fi-
nansieras av finska staten, en annan stat, en 
internationell organisation, ett finskt eller ut-
ländskt offentligt samfund eller en finsk eller 
utländsk stiftelse eller privat sammanslutning 
(uppdragsutbildning). 

Uppdragsutbildning kan inte ordnas för 
medborgare i stater som hör till Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet eller för per-
soner som jämställs med medborgare i Euro-
peiska unionen med stöd av Europeiska ge-
menskapens lagstiftning eller ett avtal som 
Europeiska gemenskapen och dess medlems-
stater har ingått med en annan avtalspart. I 
fråga om dem som deltar i uppdragsutbild-
ning tillämpas 37, 45 och 82–86 §. 

 
Den undervisning som ges som uppdrags-

utbildning ska anknyta till sådan utbildning 
för grund- eller påbyggnadsexamen som uni-
versitetet har examensrätt för. Uppdragsut-
bildning får inte ordnas så att den inverkar 
negativt på den utbildning för grund- eller 
påbyggnadsexamen som universitetet ger. 
Universitetet ska för ordnandet av uppdrags-
utbildningen ta ut en avgift som åtminstone 
täcker kostnaderna för utbildningen. 
 

9 § 

Uppdragsutbildning 

Ett universitet kan ordna undervisning som 
leder till högskoleexamen för en grupp av 
studerande så att utbildningen beställs och fi-
nansieras av finska staten, en annan stat, en 
internationell organisation, ett finskt eller ut-
ländskt offentligt samfund eller en finsk eller 
utländsk stiftelse eller privat sammanslutning 
(uppdragsutbildning). 

Uppdragsutbildning kan inte ordnas för 
medborgare i stater som hör till Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet eller för per-
soner som jämställs med medborgare i Euro-
peiska unionen med stöd av Europeiska uni-
onens lagstiftning eller ett avtal som Europe-
iska unionen och dess medlemsstater har in-
gått med en annan avtalspart. I fråga om dem 
som deltar i uppdragsutbildning tillämpas 37, 
37 a, 43 a—43 d, 45, 45 a, 45 b och 
82―86 §. 

Den undervisning som ges som uppdrags-
utbildning ska anknyta till sådan utbildning 
för grund- eller påbyggnadsexamen som uni-
versitetet har examensrätt för. Uppdragsut-
bildning får inte ordnas så att den inverkar 
negativt på den utbildning för grund- eller 
påbyggnadsexamen som universitetet ger. 
Universitetet ska för ordnandet av uppdrags-
utbildningen ta ut en avgift som åtminstone 
täcker kostnaderna för utbildningen. 

 
 

10 § 

Avgift för utbildningsprogram 

— — — — — — — — — — — — — —  
Genom förordning av undervisningsmini-

steriet föreskrivs om avgiftsbelagda utbild-
ningsprogram. 
 

10 § 

Avgift för utbildningsprogram 

— — — — — — — — — — — — — —  
Genom förordning av undervisnings- och 

kulturministeriet föreskrivs om avgiftsbelag-
da utbildningsprogram. 
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14 § 

Styrelsen för ett offentligrättsligt universitet 

— — — — — — — — — — — — — —  
Styrelsen har till uppgift att 
1) besluta om centrala mål och en strategi 

för universitetets verksamhet och ekonomi 
och om principer för styrningen av verksam-
heten och ekonomin, 

2) besluta om universitetets verksamhets- 
och ekonomiplan samt budget och upprätta 
bokslut, 

3) svara för förvaltningen och användning-
en av universitetets förmögenhet, om inte sty-
relsen har överfört befogenheten till rektorn, 

 
4) svara för att tillsynen över bokföringen 

och medelsförvaltningen är ordnad, 
5) godkänna avtal som är viktiga eller prin-

cipiella med avseende på universitetets verk-
samhet och ge utlåtanden i principiellt viktiga 
frågor som gäller universitetet, 

6) på universitetets vägnar godkänna det 
avtal enligt 48 § som ingås med undervis-
ningsministeriet, 

7) välja rektor eller rektorer och besluta om 
deras arbetsfördelning samt avsätta rektorn 
om det med beaktande av uppgiftens art finns 
godtagbar och grundad anledning till detta, 

8) godkänna instruktioner och andra mot-
svarande föreskrifter som gäller den allmänna 
organiseringen samt besluta om universitetets 
verksamhetsstruktur, 

9) ge undervisningsministeriet förslag till 
ändring av universitetets utbildningsansvar, 

 
10) besluta om antalet studerande som antas 

till universitetet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

14 § 

Styrelsen för ett offentligrättsligt universitet 

— — — — — — — — — — — — — —  
Styrelsen har till uppgift att 
1) besluta om centrala mål och en strategi 

för universitetets verksamhet och ekonomi 
och om principer för styrningen av verksam-
heten och ekonomin, 

2) besluta om universitetets verksamhets- 
och ekonomiplan samt budget och upprätta 
bokslut, 

3) svara för förvaltningen och användning-
en av universitetets förmögenhet, om inte 
styrelsen har överfört befogenheten till rek-
torn, 

4) svara för att tillsynen över bokföringen 
och medelsförvaltningen är ordnad, 

5) godkänna avtal som är viktiga eller prin-
cipiella med avseende på universitetets verk-
samhet och ge utlåtanden i principiellt vikti-
ga frågor som gäller universitetet, 

6) på universitetets vägnar godkänna det 
avtal enligt 48 § som ingås med undervis-
nings- och kulturministeriet, 

7) välja rektor eller rektorer och besluta om 
deras arbetsfördelning samt avsätta rektorn 
om det med beaktande av uppgiftens art finns 
godtagbar och grundad anledning till detta, 

8) godkänna instruktioner och andra mot-
svarande föreskrifter som gäller den allmän-
na organiseringen samt besluta om universi-
tetets verksamhetsstruktur, 

9) ge undervisnings- och kulturministeriet 
förslag till ändring av universitetets utbild-
ningsansvar, 

10) besluta om antalet studerande som an-
tas till universitetet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 37 a § 

Hinder för antagning som studerande samt 
tillgång till information om antagningen av 

studerande  

Om kraven i 43 a § på säkerhet vid studi-
erna så förutsätter, kan som studerande inte 
antas någon vars hälsotillstånd eller funk-
tionsförmåga gör att han eller hon inte är 
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lämplig för praktiska uppgifter eller praktik i 
anslutning till studierna. En omständighet i 
anslutning till hälsotillståndet eller funk-
tionsförmågan utgör inte ett hinder för an-
tagning som studerande, om detta hinder kan 
undanröjas med rimliga åtgärder.  

I fråga om studier som avses i 43 a § ska 
som hinder för antagning av studerande be-
traktas beslut om indragning av studierätten 
enligt 32 § i lagen om yrkesutbildning 
(630/1998), 11 § 6 a punkten i lagen om yr-
kesinriktad vuxenutbildning (631/1998), 
25 a § i yrkeshögskolelagen (351/2003) eller 
43 a § i denna lag, om omständigheter som 
har samband med skyddet för andras hälsa 
och säkerhet förutsätter det. 

Universitet ska ge den som ansöker om att 
bli antagen som studerande information om 
vilka krav på hälsotillstånd och andra förut-
sättningar som hänför sig till studierna. 

Den som ansöker om att bli antagen som 
studerande ska på begäran av universitetet 
lämna sådana uppgifter om sitt hälsotillstånd 
som behövs för bedömning av antagningen. 
Den som ansöker om att bli antagen som stu-
derande ska på begäran av universitetet ge 
information om beslut om indragning av stu-
dierätten då det är fråga om studier som av-
ses i 43 a §. 

Universitetet har utan hinder av sekretess-
bestämmelserna rätt att av ett annat universi-
tet, en yrkeshögskola och en utbildningsan-
ordnare få sådana nödvändiga uppgifter om 
beslut om indragning av den sökandes stu-
dierätt och grunderna för detta som förut-
sätts för antagningen som studerande. 

 
 41 a § 

Rätt till trygg studiemiljö 

Den studerande har rätt till en trygg stu-
diemiljö.  

Universitetet kan godkänna en ordnings-
stadga eller utfärda andra ordningsbestäm-
melser som främjar den interna ordningen på 
universitetet, ostörda studier samt tryggheten 
och trivseln i universitetssamfundet. 

I den ordningsstadga och andra ordnings-
bestämmelser som avses i 2 mom. kan det ut-
färdas sådana regler om de praktiska arran-
gemangen och ett korrekt uppförande som är 
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nödvändiga för tryggheten och trivseln i uni-
versitetssamfundet. Dessutom kan regler ut-
färdas om hur universitetets egendom får 
hanteras samt om hur man får vistas och 
röra sig i universitetets lokaler och på dess 
område. 

 
 43 a § 

Indragning av studierätten 

När studierna är förbundna med krav som 
hänför sig till minderårigas säkerhet eller 
patient- eller kundsäkerheten kan universite-
tet dra in studierätten, om den studerande 

1) genom att i sina studier upprepade 
gånger eller allvarligt äventyra någon an-
nans hälsa eller säkerhet har visat sig vara 
uppenbart olämplig för praktiska uppgifter 
eller praktik i anslutning till studierna, 

2) i fråga om hälsotillstånd och funktions-
förmåga inte uppfyller villkoren för antag-
ning som studerande enligt 20 a § 1 mom., 
eller  

3) vid ansökan om att bli antagen som stu-
derande har undanhållit sådan information 
om beslut om indragning av studierätt som 
avses i 37 a § 2 mom. och som kunde ha ut-
gjort hinder för antagning som studerande. 

När studierna eller studierelaterad praktik 
i väsentlig utsträckning förutsätter arbete 
med minderåriga, kan universitetet dra in 
studierätten om det behövs i syfte att skydda 
minderåriga och om den studerande  har 
dömts till straff för ett brott som avses i 
17 kap. 18, 18 a eller 19 §, 20 kap., 21 kap. 
1, 2, 3 eller 6 §, 31 kap. 2 § eller 50 kap. 1, 2, 
3, 4 eller 4 a § i strafflagen. 

Innan studierätten dras in ska universitetet 
i samråd med den studerande utreda den stu-
derandes möjligheter att söka sig till någon 
annan utbildning. Den studerande kan med 
sitt samtycke överflyttas till sådan annan ut-
bildning inom universitetet i fråga om vilken 
den studerande uppfyller antagningsvillko-
ren.  

Genom förordning av statsrådet föreskrivs 
närmare om de studier som omfattas av den-
na paragraf. 
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 43 b § 

Information om indragning av studierätten 

Om det finns grundad anledning att miss-
tänka att en studerande har ett hinder i an-
slutning till hälsotillståndet eller funktions-
förmågan enligt 43 a § 1 mom. 2 punkten, 
kan den studerande åläggas att genomgå 
kontroller och undersökningar som utförs av 
en legitimerad yrkesutbildad person inom 
hälso- och sjukvården, om de är nödvändiga 
för att utreda den studerandes hälsotillstånd 
och funktionsförmåga. Universitetet svarar 
för kostnaderna för kontroller och undersök-
ningar som detta har bestämt att ska utföras.  

Universitetet har utan hinder av sekretess-
bestämmelserna rätt att för bedömning av 
studierätten få ett skriftligt utlåtande av en av 
universitetet anvisad läkare med självständig 
rätt att utöva yrket, av vilket framgår att den 
studerande har genomgått kontroll eller un-
dersökning för utrönande av hälsotillståndet, 
samt en på kontrollen eller undersökningen 
grundad bedömning av den studerandes 
funktionsförmåga med anledning av de krav 
på hälsotillståndet som studierna ställer. 

Universitetet har utan hinder av sekretess-
bestämmelserna rätt att av ett annat universi-
tet, en yrkeshögskola och en utbildningsan-
ordnare få sådana nödvändiga uppgifter om 
beslut om indragning av den studerandes 
studierätt och grunderna för detta som förut-
sätts för bedömning av studierätten.  

Den studerande ska för bedömning av stu-
dierätten enligt 43 a § 2 mom. på begäran av 
universitetet lämna ett straffregisterutdrag 
enligt 6 § 3 mom. i straffregisterlagen 
(770/1993), om den studerande under studi-
erna eller studierelaterad praktik ges uppgif-
ter som i väsentlig grad förutsätter arbete 
bland minderåriga. 

Universitetet har utan hinder av sekretess-
bestämmelserna rätt att av ett annat universi-
tet få sådana nödvändiga uppgifter om aktu-
ell behandling av indragning av studierätten 
enligt 43 a § som förutsätts för antagning 
som studerande, om den studerande har sökt 
till universitetet som överflyttande studeran-
de. 

Universitetet är utan hinder av sekretess-
bestämmelserna skyldigt att ge Tillstånds- 
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och tillsynsverket för social- och hälsovården 
sådana uppgifter som är nödvändiga för 
skötseln av de uppgifter som ålagts verket 
och som gäller pågående behandling av in-
dragning av studierätten enligt 43 a § samt 
beslut om indragning av studierätten eller 
överföring till annan utbildning inklusive be-
slutsgrunderna. 
 

 
 43 c § 

Återställande av studierätt 

Den som har fått sin studierätt indragen 
med stöd av 43 a § 1 mom. 2 punkten kan hos 
universitetet anhålla om återställande av 
studierätten. Studierätten ska återställas, om 
den sökande visar att orsakerna till indrag-
ningen av studierätten inte längre föreligger. 
Den studerande ska lämna universitetet utlå-
tanden om sitt hälsotillstånd. Beslut om åter-
ställande av studierätten fattas av universite-
tets styrelse. 

 
 
 43 d §

Narkotikatest 

Universitetet kan ålägga den studerande 
att förete ett intyg över narkotikatest, om det 
finns grundad anledning att misstänka att 
den studerande är narkotikapåverkad vid 
studierelaterade praktiska uppgifter eller vid 
praktik eller att den studerande är narkoti-
kaberoende och om testet är nödvändigt för 
att klarlägga den studerandes funktionsför-
måga och den studerande sköter uppgifter 
som kräver särskild noggrannhet, pålitlighet, 
självständig omdömesförmåga eller god re-
aktionsförmåga och där den studerandes 
handlande under narkotikapåverkan eller 
narkotikaberoende 

1) allvarligt äventyrar den studerandes el-
ler någon annans liv eller hälsa, 

2) allvarligt äventyrar skyddet eller integri-
teten i fråga om uppgifter som skyddas av 
sekretessbestämmelserna, eller 

3) väsentligt ökar risken för olaga handel 
med och spridning av sådana ämnen som av-
ses i 3 § 1 mom. 5 punkten i narkotikalagen 
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(373/2008) och som är i universitetets eller i 
en praktikplats besittning. 

Med intyg över narkotikatest avses ett intyg 
som utfärdats av en av universitetet anvisad 
legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- 
och sjukvården, av vilket framgår att den 
studerande har genomgått test för utrönande 
av användning av sådan narkotika som avses 
i 3 § 1 mom. 5 punkten i narkotikalagen, 
samt en på testet grundad utredning om hu-
ruvida den studerande har använt narkotika 
för andra än medicinska ändamål så att den 
studerandens funktionsförmåga är nedsatt. 
Intyget ska visas upp inom en rimlig tid som 
utsätts av universitetet.  

Om avsikten är att kräva intyg över narko-
tikatest enligt denna paragraf av en stude-
rande, ska universitetet ha skriftliga instruk-
tioner som har gjorts upp med aktörer inom 
elevvården i syfte att förebygga användning-
en av rusmedel och för att ingripa i miss-
bruksproblem bland de studerande.  

Universitetet svarar för kostnaderna för in-
tyg över narkotikatest som avses i denna pa-
ragraf. 

På narkotikatestning av studerande tilläm-
pas i övrigt vad som 19 § i lagen om före-
tagshälsovård (1383/2001) föreskrivs om 
testning av arbetstagare. 

 
45 § 

Disciplinärt förfarande 

En studerande som har gjort sig skyldig till 
en förseelse som riktar sig mot universitetets 
undervisning eller forskning eller på något 
annat sätt har brutit mot universitetets ord-
ning kan bestraffas disciplinärt, beroende på 
hur allvarlig förseelsen är, med varning eller 
med avstängning för viss tid, högst ett år. Be-
slut om att ge en studerande en varning fattas 
av universitetets rektor och beslut om av-
stängning för viss tid av universitetets styrel-
se. Innan ett disciplinärt ärende avgörs ska 
den studerande bevisligen underrättas om den 
förseelse anklagelsen gäller samt ges tillfälle 
att bli hörd i saken. 
 

45 § 

Disciplinärt förfarande 

En studerande kan ges en skriftlig varning 
om han eller hon  

1) stör undervisningen,  
2) beter sig våldsamt eller hotfullt,  
3) gör sig skyldig till fusk eller i övrigt bry-

ter mot universitetets ordning, 
4) vägrar att visa upp intyg över narkotika-

test enligt 43 d §, eller  
5) enligt en utredning som avses i 43 d § 

har använt narkotika för andra än medicins-
ka ändamål så att hans eller hennes funk-
tionsförmåga är nedsatt.  

Om handlingen eller försummelsen är all-
varlig eller om den studerande fortsätter att 
uppföra sig olämpligt på det sätt som avses i 
1 mom. efter en skriftlig varning, kan den 
studerande avstängas från universitetet för 
viss tid, högst ett år.  
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En studerande som stör undervisningen, 
beter sig våldsamt eller hotfullt eller äventy-
rar någon annans hälsa eller säkerhet kan bli 
tillsagd att lämna det rum där undervisning-
en ges eller en tillställning som arrangeras 
av universitetet. En studerande kan förvägras 
rätt att delta i undervisningen för högst tre 
arbetsdagar, om det föreligger en risk för att 
säkerheten för en annan studerande eller 
person som arbetar vid universitetet 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 uppfö-
rande. 

En studerande som är misstänkt för brott 
kan för den tid som förundersökningen pågår 
eller åtalet är anhängigt avhållas från studi-
erna, dock för högst ett år i sänder, om detta 
är nödvändigt med hänsyn till studierna eller 
det brott som den studerande misstänks ha 
gjort sig skyldig till eller omständigheter som 
har samband med dessa. Om den studerande 
vägrar att genomgå kontroller och undersök-
ningar enligt 43 b § 1 mom. för konstateran-
de av hälsotillståndet, kan den studerande 
avhållas från studierna till dess att han eller 
hon går med på nödvändiga kontroller och 
undersökningar. En studerande som vägrar 
att lämna ett straffregisterutdrag enligt 
43 b § 4 mom., kan avhållas från studierna 
till dess att han eller hon går med på att visa 
upp ett straffregisterutdrag. 

 
 
 
 45 a §

Förfarandet i ärenden som gäller indrag-
ning av studierätten samt disciplinärenden  

Beslut om indragning av studierätten fattas 
av universitetets styrelse. Innan beslut om in-
dragning av studierätten fattas ska behövlig 
utredning om ärendet skaffas samt den stude-
rande ges tillfälle att bli hörd.  

Beslut om skriftlig varning till en studeran-
de fattas av universitetets rektor och om av-
stängning av en studerande på viss tid av 
universitetets styrelse. Innan ett ärende av-
görs ska den handling eller försummelse som 
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är orsaken till disciplinstraffet specificeras, 
behövlig utredning skaffas samt den stude-
rande ges tillfälle att bli hörd i frågan.  

Rektorn, en person inom undervisnings- 
och forskningspersonalen och en praktik-
handledare kan i fall som avses i 45 § 
3 mom. handla samfällt eller var för sig, och 
åtgärderna ska registreras. Beslut som avses 
i 45 § 4 mom. fattas av styrelsen.  

Beslut om verkställighet innan ett beslut 
har vunnit laga kraft och om verkställighets-
tidpunkten fattas samtidigt som beslut fattas 
om indragning av studierätten, avstängning 
på viss tid eller avhållande från studier. 

 
 
 
 45 b § 

Hantering av känslig information 

Uppgifter enligt 37 a § och 43 b—43 d § 
om hälsotillståndet hos en studerande eller 
den som ansöker  om att bli antagen som 
studerande får behandlas endast av dem som 
bereder eller fattar beslut om antagningen av 
studerande, indragning eller återföring av 
studierätten eller disciplinåtgärder eller ger 
utlåtanden i sådana frågor.  

Uppgifter om en studerandes straffregis-
terutdrag enligt 43 a § 2 mom. får behandlas 
endast av dem som bereder eller fattar beslut 
om indragning av studierätten. 

Universitetet ska definiera de uppgifter 
som innebär hantering av känslig informa-
tion.  

Universitetet ska förvara den känsliga in-
formationen separat från övriga personupp-
gifter. Den känsliga informationen ska avfö-
ras ur registret omedelbart när det inte läng-
re föreligger någon grund för att bevara den 
för de lagbestämda uppgifterna, dock senast 
inom fyra år från det att informationen för-
des in i registret. 

På hanteringen av personuppgifter tilläm-
pas personuppgiftslagen (523/1999), om inte 
något annat bestäms i denna lag. 
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48 § 

Målsättning 

Undervisningsministeriet och varje univer-
sitet avtalar för ett visst antal år åt gången om 
de kvantitativa och kvalitativa mål för univer-
sitetets verksamhet som är av central betydel-
se med tanke på utbildnings- och vetenskaps-
politiken och om uppföljningen och utvärde-
ringen av hur dessa mål nås. Styrelseordfö-
randen och rektorn undertecknar avtalet på 
universitetets vägnar. 

Om de olika universitetens mål inte kan 
samordnas på ett riksomfattande plan eller 
enligt sektor, får undervisningsministeriet i 
syfte att trygga finansieringen i fråga om ett 
enskilt universitet besluta om de kvantitativa 
och kvalitativa målen till den del de ligger till 
grund för den finansiering som anvisas uni-
versitetet i fråga. 

48 § 

Målsättning 

Undervisnings- och kulturministeriet och 
varje universitet avtalar för ett visst antal år 
åt gången om de kvantitativa och kvalitativa 
mål för universitetets verksamhet som är av 
central betydelse med tanke på utbildnings- 
och vetenskapspolitiken och om uppföljning-
en och utvärderingen av hur dessa mål nås. 
Styrelseordföranden och rektorn underteck-
nar avtalet på universitetets vägnar. 

Om de olika universitetens mål inte kan 
samordnas på ett riksomfattande plan eller 
enligt sektor, får undervisnings- och kultur-
ministeriet i syfte att trygga finansieringen i 
fråga om ett enskilt universitet besluta om de 
kvantitativa och kvalitativa målen till den del 
de ligger till grund för den finansiering som 
anvisas universitetet i fråga. 

 
 

49 § 

Grunderna för fastställande av den statliga 
finansieringen 

Undervisningsministeriet beviljar universi-
teten finansiering för de uppgifter som det fö-
reskrivs om i denna lag inom ramen för ett 
anslag i statsbudgeten. 

Det i 1 mom. avsedda anslag i budgeten 
som anvisats för universiteten det föregående 
året höjs med undantag av poster av engångs-
natur så att det motsvarar den årliga höjning-
en av kostnadsnivån enligt universitetsindex-
et. Universitetsindexet består av det allmänna 
förtjänstnivåindexet, konsumentprisindexet 
och partiprisindexet. 

Undervisningsministeriet beviljar universi-
teten basfinansiering på kalkylerade grunder 
med beaktande av verksamhetens omfattning 
och kvalitet och dess genomslagskraft samt 
på basis av övriga utbildningsmål och veten-
skapspolitiska mål. Undervisningsministeriet 
kan också bevilja universiteten resultatbase-
rad finansiering med anledning av att univer-
sitetets verksamhet har varit resultatrik. 

 
Universiteten ersätts för den andel som den 

mervärdesskatt som ingår i utbildningstjäns-

49 § 

Grunderna för fastställande av den statliga 
finansieringen 

Undervisnings- och kulturministeriet bevil-
jar universiteten finansiering för de uppgifter 
som det föreskrivs om i denna lag inom ra-
men för ett anslag i statsbudgeten. 

Det i 1 mom. avsedda anslag i budgeten 
som anvisats för universiteten det föregående 
året höjs med undantag av poster av en-
gångsnatur så att det motsvarar den årliga 
höjningen av kostnadsnivån enligt universi-
tetsindexet. Universitetsindexet består av det 
allmänna förtjänstnivåindexet, konsument-
prisindexet och partiprisindexet. 

Undervisnings- och kulturministeriet bevil-
jar universiteten basfinansiering på kalkyle-
rade grunder med beaktande av verksamhe-
tens omfattning och kvalitet och dess genom-
slagskraft samt på basis av övriga utbild-
ningsmål och vetenskapspolitiska mål. Un-
dervisnings- och kulturministeriet kan också 
bevilja universiteten resultatbaserad finansie-
ring med anledning av att universitetets verk-
samhet har varit resultatrik. 

Universiteten ersätts för den andel som den 
mervärdesskatt som ingår i utbildningstjäns-
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ter enligt 39 och 40 § i mervärdesskattelagen 
(1501/1993) och i anskaffningar och lokalhy-
ror i anslutning till annan än affärsekonomisk 
forskning utgör av de kostnader som universi-
teten orsakas. Ersättningen justeras årligen ut-
ifrån det senaste genomsnittliga mervärdes-
skatteintaget för universiteten. 

Undervisningsministeriet kan vid beviljan-
det av finansiering ställa villkor och begräns-
ningar för hur finansieringen används. 

 
Närmare bestämmelser om uträkningen av 

det universitetsindex och beaktandet av den 
höjning av kostnadsnivån som avses i 2 mom. 
samt om kalkyleringen och den interna för-
delningen av de finansieringsgrunder som av-
ses i 3 mom. utfärdas genom förordning av 
statsrådet. Genom förordning av undervis-
ningsministeriet föreskrivs det om de beräk-
ningskriterier som ligger till grund för den fi-
nansiering som beviljas på kalkylerade grun-
der. 
 

ter enligt 39 och 40 § i mervärdesskattelagen 
(1501/1993) och i anskaffningar och lokalhy-
ror i anslutning till annan än affärsekonomisk 
forskning utgör av de kostnader som univer-
siteten orsakas. Ersättningen justeras årligen 
utifrån det senaste genomsnittliga mervärdes-
skatteintaget för universiteten. 

Undervisnings- och kulturministeriet kan 
vid beviljandet av finansiering ställa villkor 
och begränsningar för hur finansieringen an-
vänds. 

Närmare bestämmelser om uträkningen av 
det universitetsindex och beaktandet av den 
höjning av kostnadsnivån som avses i 
2 mom. samt om kalkyleringen och den in-
terna fördelningen av de finansieringsgrunder 
som avses i 3 mom. utfärdas genom förord-
ning av statsrådet. Genom förordning av un-
dervisnings- och kulturministeriet föreskrivs 
det om de beräkningskriterier som ligger till 
grund för den finansiering som beviljas på 
kalkylerade grunder. 

 
 

50 § 

Finansieringen av universitetens gemensam-
ma utgifter 

Undervisningsministeriet kan inom ramen 
för ett anslag i statsbudgeten finansiera funk-
tioner som är gemensamma för samtliga uni-
versitet. 
 

50 § 

Finansieringen av universitetens gemensam-
ma utgifter 

Undervisnings- och kulturministeriet kan 
inom ramen för ett anslag i statsbudgeten fi-
nansiera funktioner som är gemensamma för 
samtliga universitet. 

 
51 § 

Uppföljning och rapportering 

Universiteten ska ge undervisningsministe-
riet de uppgifter som ministeriet behöver för 
utvärdering, utveckling, statistikföring och 
övrig uppföljning och styrning av utbildning 
och forskning på det sätt som ministeriet be-
stämmer. 
 

51 § 

Uppföljning och rapportering 

Universiteten ska ge undervisnings- och 
kulturministeriet de uppgifter som ministeriet 
behöver för utvärdering, utveckling, statistik-
föring och övrig uppföljning och styrning av 
utbildning och forskning på det sätt som mi-
nisteriet bestämmer. 

 
52 § 

Utbetalning 

De medel som beviljas för finansieringen 

52 §

Utbetalning 

De medel som beviljas för finansieringen 
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av verksamheten betalas till universitetet i 
jämnstora poster den tredje bankdagen varje 
månad. 

Den resultatbaserade finansiering som av-
ses i 49 § 3 mom. betalas till universiteten på 
det sätt som undervisningsministeriet be-
stämmer. 
 

av verksamheten betalas till universitetet i 
jämnstora poster den tredje bankdagen varje 
månad. 

Den resultatbaserade finansiering som av-
ses i 49 § 3 mom. betalas till universiteten på 
det sätt som undervisnings- och kulturmini-
steriet bestämmer. 

 
 

53 § 

Avbrott i utbetalningen 

Undervisningsministeriet kan bestämma om 
avbrott i utbetalningen av den finansiering 
som avses i denna lag, om 

1) det är uppenbart att mottagaren inte läng-
re ordnar sådan verksamhet som finansiering-
en grundar sig på, eller mottagaren i väsentlig 
omfattning handlar i strid med bestämmelser-
na i denna lag, eller 

2) de grunder enligt vilka finansieringen har 
beviljats för ett visst ändamål har förändrats 
väsentligt eller har varit felaktiga. 
 

53 § 

Avbrott i utbetalningen 

Undervisnings- och kulturministeriet kan 
bestämma om avbrott i utbetalningen av den 
finansiering som avses i denna lag, om 

1) det är uppenbart att mottagaren inte 
längre ordnar sådan verksamhet som finansi-
eringen grundar sig på, eller mottagaren i vä-
sentlig omfattning handlar i strid med be-
stämmelserna i denna lag, eller 

2) de grunder enligt vilka finansieringen 
har beviljats för ett visst ändamål har föränd-
rats väsentligt eller har varit felaktiga. 

 
55 § 

Återkrav 

Undervisningsministeriet ska bestämma om 
återkrav av utbetald finansiering, om univer-
sitetet har 

1) underlåtit att återbetala finansiering som 
enligt 54 § ska återbetalas, 

2) i väsentlig omfattning använt finansie-
ringen för annat ändamål än det som finansie-
ringen beviljades för, 

3) lämnat undervisningsministeriet felaktiga 
eller vilseledande uppgifter om någon 
omständighet som har varit ägnad att väsent-
ligt inverka på beviljandet av finansieringen, 
dess belopp eller villkor, eller hemlighållit en 
sådan omständighet, eller 

4) i övrigt på ett med 1–3 punkten jämför-
bart sätt väsentligt brutit mot bestämmelserna 
om användningen av finansieringen eller vill-
koren i beslutet om finansieringen. 

Undervisningsministeriet ska fatta beslut 
om återkrav inom två år från det att undervis-
ningsministeriet har fått kännedom om en 
omständighet med stöd av vilken utbetalning-

55 § 

Återkrav 

Undervisnings- och kulturministeriet ska 
bestämma om återkrav av utbetald finansie-
ring, om universitetet har 

1) underlåtit att återbetala finansiering som 
enligt 54 § ska återbetalas, 

2) i väsentlig omfattning använt finansie-
ringen för annat ändamål än det som finansi-
eringen beviljades för, 

3) lämnat undervisnings- och kulturmini-
steriet felaktiga eller vilseledande uppgifter 
om någon omständighet som har varit ägnad 
att väsentligt inverka på beviljandet av finan-
sieringen, dess belopp eller villkor, eller 
hemlighållit en sådan omständighet, eller 

4) i övrigt på ett med 1—3 punkten jäm-
förbart sätt väsentligt brutit mot bestämmel-
serna om användningen av finansieringen el-
ler villkoren i beslutet om finansieringen. 

Undervisnings- och kulturministeriet ska 
fatta beslut om återkrav inom två år från det 
att undervisnings- och kulturministeriet har 
fått kännedom om en omständighet med stöd 
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en av finansieringen kan avbrytas eller upp-
höra eller finansieringen återkrävas. Ett beslut 
om återkrav ska dock fattas senast inom fem 
år efter det att finansieringen utbetalades. 
 

av vilken utbetalningen av finansieringen kan 
avbrytas eller upphöra eller finansieringen 
återkrävas. Ett beslut om återkrav ska dock 
fattas senast inom fem år efter det att finansi-
eringen utbetalades. 

 
 

56 § 

Ränta och dröjsmålsränta 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om ett belopp som återkrävs inte betalas 

senast den förfallodag som undervisningsmi-
nisteriet bestämmer ska en årlig dröjsmålsrän-
ta betalas på beloppet enligt den räntesats 
som avses i 4 § 3 mom. i räntelagen. 
 

56 § 

Ränta och dröjsmålsränta 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om ett belopp som återkrävs inte betalas 

senast den förfallodag som undervisnings- 
och kulturministeriet bestämmer ska en årlig 
dröjsmålsränta betalas på beloppet enligt den 
räntesats som avses i 4 § 3 mom. i räntela-
gen. 

 
58 § 

Sökande av ändring i beslut om finansiering 

I undervisningsministeriets beslut om fi-
nansiering, beslut enligt 53 § om avbrytande 
av utbetalning av finansiering, beslut enligt 
55 § om återkrav och beslut enligt 57 § om 
kvittning får rättelse och ändring sökas i en-
lighet med vad som föreskrivs i 34 § i stats-
understödslagen (688/2001). 

 

58 § 

Sökande av ändring i beslut om finansiering 

I undervisnings- och kulturministeriets be-
slut om finansiering, beslut enligt 53 § om 
avbrytande av utbetalning av finansiering, 
beslut enligt 55 § om återkrav och beslut en-
ligt 57 § om kvittning får rättelse och ändring 
sökas i enlighet med vad som föreskrivs i 
34 § i statsunderstödslagen (688/2001). 

 
 

71 § 

Nationalbibliotekets direktion 

— — — — — — — — — — — — — —  
Undervisningsministeriet gör efter att ha 

hört biblioteken en framställning till styrelsen 
för Helsingfors universitetet om medlemmar 
och ersättare som företräder ministeriet och 
biblioteken. På förslag av Helsingfors univer-
sitet utnämner styrelsen lika många medlem-
mar och ersättare till direktionen som under-
visningsministeriets framställning omfattar. 
Till direktionen utnämns även högst tre med-
lemmar med ersättare på basis av ett gemen-
samt förslag från undervisningsministeriet 
och Helsingfors universitet. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

71 § 

Nationalbibliotekets direktion 

— — — — — — — — — — — — — —  
Undervisnings- och kulturministeriet gör 

efter att ha hört biblioteken en framställning 
till styrelsen för Helsingfors universitetet om 
medlemmar och ersättare som företräder mi-
nisteriet och biblioteken. På förslag av Hel-
singfors universitet utnämner styrelsen lika 
många medlemmar och ersättare till direktio-
nen som undervisnings- och kulturministeri-
ets framställning omfattar. Till direktionen 
utnämns även högst tre medlemmar med er-
sättare på basis av ett gemensamt förslag från 
undervisnings- och kulturministeriet och 
Helsingfors universitet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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83 § 

Sökande av ändring i beslut av ett universitet 

Ändring i beslut som ett universitet fattat i 
ett förvaltningsärende får sökas genom besvär 
hos den förvaltningsdomstol inom vars dom-
krets universitetets huvudsakliga verksam-
hetsställe är beläget, i enlighet med bestäm-
melserna i förvaltningsprocesslagen 
(586/1996), om inte något annat bestäms i 
denna lag eller någon annanstans i lag. 
 

83 § 

Sökande av ändring i beslut av ett universitet 

Ändring i beslut som ett universitet fattat i 
ett förvaltningsärende får sökas genom be-
svär hos den förvaltningsdomstol inom vars 
domkrets universitetets huvudsakliga verk-
samhetsställe är beläget, i enlighet med be-
stämmelserna i förvaltningsprocesslagen 
(586/1996), om inte något annat bestäms i 
denna lag eller någon annanstans i lag. Be-
svär över beslut som gäller indragning av 
studierätten enligt 43 a §, återställande av 
studierätten enligt 43 c § och varning, av-
stängning för viss tid och avhållande från 
studier enligt 45 § ska behandlas skyndsamt. 

 
85 § 

Verkställighet av beslut om avstängning 

 
Ett beslut om att avstänga en studerande för 

viss tid får verkställas trots att besvär anförts, 
om inte universitetet eller förvaltningsdom-
stolen beslutar något annat. 
 

85 § 

Verkställighet av beslut om indragning av 
studierätten samt disciplinära åtgärder 

Ett beslut om indragning av studierätten, 
avstängning av en studerande på viss tid eller 
avhållande från studier kan verkställas även 
om det har överklagats, om förvaltningsdom-
stolen inte beslutar något annat. 

 
 

87 § 

Utvärdering 

— — — — — — — — — — — — — —  
I anslutning till undervisningsministeriet 

finns som ett oavhängigt sakkunnigorgan ett 
råd för utvärdering av högskolorna, som det 
föreskrivs närmare om genom förordning av 
statsrådet. 
 

87 § 

Utvärdering 

— — — — — — — — — — — — — —  
I anslutning till undervisnings- och kultur-

ministeriet finns som ett oavhängigt sakkun-
nigorgan ett råd för utvärdering av högsko-
lorna. Närmare bestämmelser om rådet ut-
färdas genom förordning av statsrådet. 

 
 

90 § 

Beredskapsplaner 

— — — — — — — — — — — — — —  
Beredskapen övervakas av undervisningsmi-
nisteriet. Om det konstateras brister i bered-
skapen, kan undervisningsministeriet be-
stämma att bristerna ska avhjälpas. 

90 § 

Beredskapsplaner 

— — — — — — — — — — — — — —  
Beredskapen övervakas av undervisnings- 

och kulturministeriet. Om det konstateras 
brister i beredskapen, kan ministeriet be-
stämma att bristerna ska avhjälpas. 
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 90 a § 

Rätt att få uppgifter 

Medlemmarna i universitetets organ, uni-
versitetets personal, personer som deltar i 
undervisningspraktik och personalen på 
praktikplatsen samt personer som ansvarar 
för hälsovården för studerande får utan hin-
der av sekretessbestämmelserna till varandra 
samt till myndigheter med ansvar för utbild-
ningen och säkerheten ge nödvändiga uppgif-
ter som behövs för att anordna utbildningen 
på behörigt sätt och för att garantera säker-
heten. 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 
Lagens 43 a § 2 mom. tillämpas på stude-

rande som inlett sina studier efter den 31 juli 
2011. 

Åtgärder som krävs för verkställigheten av 
denna lag får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

——— 
 

 
 



 RP 164/2010 rd  
  

 

159

 
 

5. 

Lag 

om ändring av 6 § i straffregisterlagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i straffregisterlagen (770/1993) 6 §, sådan den lyder i lagarna 1093/1999, 505/2002 

och 654/2004, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

6 § 
En enskild person har rätt att få ett straffre-

gisterutdrag beträffande sig själv för visum, 
arbetstillstånd, uppehållstillstånd eller något 
annat motsvarande ändamål.  

Utöver vad som bestäms i 1 mom. har en 
enskild person rätt att få ett straffregisterut-
drag beträffande sig själv för att kunna åta sig 
en uppgift som varaktigt och i väsentlig grad 
består i att arbeta med minderåriga och där ett 
utdrag skall tillställas arbetsgivaren eller 
myndigheten i enlighet med lagen om kon-
troll av brottslig bakgrund hos personer som 
arbetar med barn (504/2002). I utdraget an-
tecknas uppgifter om avgöranden genom vil-
ka personen i fråga har dömts för en sedlig-
hetssårande gärning enligt 17 kap. 18, 18 a el-
ler 19 § i strafflagen, för sexualbrott enligt 
20 kap., för dråp enligt 21 kap. 1 §, för mord 
enligt 21 kap. 2 §, för dråp under förmildran-
de omständigheter enligt 21 kap. 3 § eller för 
grov misshandel enligt 21 kap. 6 §, för grovt 
rån enligt 31 kap. 2 § eller för narkotikabrott 
enligt 50 kap. i strafflagen. I utdraget anteck-
nas också uppgifter om avgöranden genom 
vilka personen i fråga har dömts för motsva-
rande brott med stöd av tidigare lag. Utdraget 
är avgiftsfritt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 § 
En enskild person har rätt att få ett straffre-

gisterutdrag beträffande sig själv för visum, 
arbetstillstånd, uppehållstillstånd eller något 
annat motsvarande ändamål.  

Utöver vad som bestäms i 1 mom. har en 
enskild person rätt att få ett straffregisterut-
drag beträffande sig själv för att kunna åta 
sig en uppgift som varaktigt och i väsentlig 
grad består i att arbeta med minderåriga och 
där ett utdrag skall tillställas arbetsgivaren el-
ler myndigheten i enlighet med lagen om 
kontroll av brottslig bakgrund hos personer 
som arbetar med barn (504/2002). I utdraget 
antecknas uppgifter om avgöranden genom 
vilka personen i fråga har dömts för en sed-
lighetssårande gärning enligt 17 kap. 18, 18 a 
eller 19 § i strafflagen, för sexualbrott enligt 
20 kap., för dråp enligt 21 kap. 1 §, för mord 
enligt 21 kap. 2 §, för dråp under förmildran-
de omständigheter enligt 21 kap. 3 § eller för 
grov misshandel enligt 21 kap. 6 §, för grovt 
rån enligt 31 kap. 2 § eller för narkotikabrott 
enligt 50 kap. i strafflagen. I utdraget anteck-
nas också uppgifter om avgöranden genom 
vilka personen i fråga har dömts för motsva-
rande brott med stöd av tidigare lag. Utdraget 
är avgiftsfritt.  

Utöver vad som bestäms i 1 mom. har en 
studerande rätt att få ett straffregisterutdrag 
beträffande sig själv för att i sina studier el-
ler inom studierelaterad inlärning i arbetet 
eller praktik kunna åta sig en uppgift som i 
väsentlig grad består i att arbeta med min-
deråriga och där ett utdrag ska tillställas ut-
bildningsanordnaren eller högskolan med 
stöd av lagen om yrkesutbildning (630/1998), 
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När uppgifter enligt 1 och 2 mom. begärs 

skall ändamålet uppges. Ett utdrag enligt 
2 mom. ges bara till den som utdraget gäller.  

Om envars rätt att kontrollera registerupp-
gifter om honom eller henne själv gäller vad 
som föreskrivs om skydd för personuppgifter. 
Den som antecknats i straffregistret har dess-
utom rätt att på begäran få veta till vem och 
för vilket ändamål det under det senaste året 
har lämnats ut uppgifter om honom eller hen-
ne ur det register som förs med hjälp av au-
tomatisk databehandling. Den som har rätt att 
teckna en juridisk persons namn har, obero-
ende av det sätt på vilket registret förs, mot-
svarande kontrollrätt och rätt att få informa-
tion för den juridiska personens räkning samt 
rätt att få ett straffregisterutdrag som gäller 
den juridiska personen. 

lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning 
(631/1998), yrkeshögskolelagen (351/2003) 
eller universitetslagen (558/2009). I utdraget 
antecknas samma uppgifter som i ett utdrag 
som avses i 2 mom. Utdraget är avgiftsfritt.  

När uppgifter enligt 1—3 mom. begärs ska 
ändamålet uppges. Ett utdrag enligt 2 och 
3 mom. ges bara till den som utdraget gäller. 

I fråga om envars rätt att kontrollera regis-
teruppgifter om honom eller henne själv fö-
reskrivs särskilt. Den som antecknats i straff-
registret har dessutom rätt att på begäran få 
veta till vem och för vilket ändamål det under 
det senaste året har lämnats ut uppgifter om 
honom eller henne ur det register som förs 
med hjälp av automatisk databehandling. 
Den som har rätt att teckna en juridisk per-
sons namn har, oberoende av det sätt på vil-
ket registret förs, motsvarande kontrollrätt 
och rätt att få information för den juridiska 
personens räkning samt rätt att få ett straffre-
gisterutdrag som gäller den juridiska perso-
nen.  

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 
Åtgärder som krävs för verkställigheten av 

denna lag får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

——— 
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Förordningsutkast 
 
 
 
 
 
 
 

Statsrådets förordning 

om ändring av 16 § förordningen om yrkesutbildning 

Utfärdad i Helsingfors den          20 

————— 
 

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från undervisnings- och kulturmi-
nisteriet, 

ändras i förordningen om yrkesutbildning (811/1998) 16 §, sådan den lyder i förordning 
562/2003, som följer: 
 

16 § 

Indragning av studierätten 

Bestämmelserna i 32 § i lagen om yrkesut-
bildning (630/1998) tillämpas på utbildning 
eller utbildningsprogram som leder till föl-
jande yrkesinriktade grundexamina: 

1) inom det humanistiska och pedagogiska 
området: grundexamen i barn- och familjear-
bete, grundexamen i ungdoms- och fritidsin-
struktion och grundexamen i teckenspråks-
handledning, 

2) inom teknik och kommunikation: grund-
examen i flygplansmekanik, grundexamen i 
flygledning, inom grundexamen i logistik ut-
bildningsprogrammet för transportservice 

och utbildningsprogrammet för flygplatsser-
vice, inom grundexamen inom byggnads-
branschen utbildningsprogrammet för 
schaktningsmaskintransport, grundexamen i 
sjöfart och grundexamen inom säkerhets-
branschen, 

3) inom naturbruk och miljöområdet: inom 
grundexamen inom skogsbranschen utbild-
ningsprogrammet för körning av skogsma-
skiner, 

4) inom social-, hälso- och idrottsområdet: 
grundexamen inom social- och hälsovårds-
branschen, grundexamen i tandteknik, grund-
examen inom läkemedelsbranschen och 
grundexamen i idrott. 

——— 
Denna förordning träder i kraft den      20  . 
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Statsrådets förordning 

om ändring av 8 § i förordningen om yrkesinriktad vuxeutbildning 

Utfärdad i Helsingfors den          20   

————— 
 

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från undervisnings- och kulturmi-
nisteriet, 

fogas till förordningen om yrkesinriktad vuxenutbildning (812/1998) en ny 8 § som följer: 
 

8 § 

Indragning av studierätten 

Bestämmelserna om indragning av studie-
rätten i 11 § 6 a punkten i lagen om yrkesin-
riktad vuxenutbildning (631/1998) tillämpas 
på utbildning som leder till följande yrkesex-
amina eller specialyrkesexamina: 

1) inom det humanistiska och pedagogiska 
området: yrkesexamen för specialhandledare 
av barn och ungdom, 

2) inom teknik och kommunikation: yrkes-
examen för fordonskranförare, yrkesexamen 
för busschaufför, yrkesexamen i biltransport 
av trävaror, yrkesexamen för kombinations-
fordonsförare, specialyrkesexamen för trafik-
lärare, yrkesexamen för väktare, specialyr-
kesexamen för säkerhetsvakt, 

3) inom naturbruk och miljöområdet: yr-
kesexamen och specialyrkesexamen för 
skogsmaskinsförare, 

4) inom social-, hälso- och idrottsområdet: 
yrkesexamen för ledare för skolgång och 
morgon- och eftermiddagsverksamhet, yr-
kesexamen för familjedagvårdare, specialyr-
kesexamen för skolgångsbiträde, yrkesexa-
men i fotvård, yrkesexamen i gipsning, yr-
kesexamen för obduktionspreparator, speci-
alyrkesexamen för gipsningsmästare, speci-
alyrkesexamen i psykiatrisk vård, yrkesexa-
men och specialyrkesexamen inom omsorgs-
arbete för utvecklingsstörda, yrkesexamen i 
arbete bland missbrukare, specialyrkesexa-
men för synrehabiliteringshandledare, speci-
alyrkesexamen för tolk för talhandikappade, 
specialyrkesexamen i arbetslivsträning, spe-
cialyrkesexamen i äldreomsorg, yrkesexamen 
och specialyrkesexamen för massör, yrkes-
examen i idrott, yrkesexamen och specialyr-
kesexamen för tränare. 

——— 
Denna förordning träder i kraft den     20  . 
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Statsrådets förordning 

om ändring av statsrådets förordning om yrkeshögskolor 

Utfärdad i Helsingfors    den     20   

————— 
 

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från undervisnings- och kulturmi-
nisteriet, 

fogas till statsrådets förordning om yrkeshögskolor (352/2003) en ny 18 a § som följer: 
 

18 a § 

Indragning av studierätten 

Bestämmelserna i 25 a § i yrkeshögskole-
lagen (351/2003) om indragning av studierät-
ten tillämpas på utbildning som ger någon av 
följande examensbenämningar: 

1) inom det humanistiska och pedagogiska 
området: teckenspråkstolk (YH) och sam-
hällspedagog (YH), 

2) inom kultur: musikpedagog (YH), dans-
lärare (YH) och dramainstruktör (YH), 

3) inom teknik och kommunikation: sjö-
kapten (YH), 

4) inom social-, hälso- och idrottsområdet: 
hjälpmedelstekniker (YH), bioanalytiker 
(YH), förstavårdare (YH), fysioterapeut 

(YH), geronom (YH), tandtekniker (YH), 
fotterapeut (YH), rehabiliteringsledare (YH), 
barnmorska (YH), naprapat (YH), optometri-
ker (YH), osteopat (YH), röntgenskötare 
(YH), sjukskötare (YH), socionom (YH), 
munhygienist (YH), hälsovårdare (YH), er-
goterapeut (YH) och idrottsinstruktör (YH). 

Bestämmelserna om indragning av studie-
rätten i 25 a § i yrkeshögskolelagen tillämpas 
även på studier i den yrkespedagogiska lärar-
utbildningen enligt statsrådets förordning om 
yrkespedagogisk lärarutbildning (357/2003) 
och på trafiklärarutbildningen enligt statsrå-
dets förordning om trafiklärarutbildning 
(358/2003). 

——— 
Denna förordning träder i kraft den      20  . 
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Statsrådets förordning 

om ändring av statsrådets förordning om universiteten 

Utfärdad i Helsingfors den         20   

————— 
 

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet, 
fogas till statsrådets förordning om universiteten (770/2009) en ny 2 a § som följer: 

 
2 a § 

Indragning av studierätten 

Bestämmelserna om indragning av studie-
rätten i 43 a § i universitetslagen (558/2009) 
tillämpas på utbildning som leder till någon 
av följande examina som fastställs i statsrå-
dets förordning om universitetsexamina 
(794/2004):  

1) farmaceutexamen och provisorsexamen, 
2) odontologie kandidatexamen och odon-

tologie licentiatexamen,  
3) medicine kandidatexamen och medicine 

licentiatexamen,  

4) psykologie kandidatexamen och psyko-
logie magisterexamen,  

5) teologie kandidat och teologie magister-
examen, 

6) kandidatexamen i hälsovetenskaper och 
magisterexamen i hälsovetenskaper. 

Bestämmelserna om indragning av studie-
rätten i 43 a § i universitetslagen tillämpas 
även på huvudämnesstudier i socialt arbete 
samt på studier i lärarutbildningen enligt 19 § 
i statsrådets förordning om universitetsexa-
mina.  

——— 
Denna förordning träder i kraft den      20  . 
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