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L a g

1267/2013

om ändring av lagen om grundläggande utbildning

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om grundläggande utbildning (628/1998) 4 § 3 mom. och 31 a § 5 mom., av

dem 31 a § 5 mom. sådant det lyder i lag 477/2003,
ändras 29 och 47 a §, sådana de lyder, 29 § delvis ändrad i lag 477/2003 och 47 a § i lag

239/2007, och
fogas till lagen en ny 4 a §, till 35 § nya 3 och 4 mom., till lagen en ny 35 a §, till 36 §, sådan

den lyder i lag 477/2003, nya 5 och 6 mom., till 36 a §, sådan den lyder i lag 477/2003, ett nytt
7 mom. och till lagen nya 36 d—36 i § som följer:

4 a §

Undervisning för elever intagna för
specialiserad sjukvård

För elever i förskoleundervisning eller
grundläggande utbildning enligt denna para-
graf ges undervisning som har som mål att
upprätthålla lärandet och skolgången och att
genom en allomfattande rehabilitering stödja
målen för den vård som eleven får. Undervis-
ning av en elev som får specialiserad sjuk-
vård ordnas i första hand i elevens skola eller
plats för förskoleundervisning enligt 6 eller
28 § som eleven antagits till. Den kommun
där sjukhuset finns är dock skyldig att för
elever som är patienter på sjukhuset ordna
undervisning i den omfattning detta är möj-

ligt med hänsyn till patientens hälsa. Den
kommun där det sjukhus som svarar för vår-
den finns är skyldig att ordna undervisning
och stöd även för andra läropliktiga elever i
specialiserad sjukvård i den omfattning detta
är motiverat med beaktande av elevens hälsa,
pedagogiska specialbehov och terapeutiska
och rehabiliterande åtgärder inom den specia-
liserade sjukvården, om det inte trots stödåt-
gärder enligt denna eller någon annan lag är
till elevens fördel att undervisningen ordnas
på något annat sätt. Även kommuner där det
finns en sådan annan verksamhetsenhet inom
den specialiserade sjukvården som avses i
lagen om specialiserad sjukvård (1062/1989)
kan ordna undervisning för elever som får
specialiserad sjukvård.

Den kommun där det sjukhus eller någon
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annan verksamhetsenhet inom den specialise-
rade sjukvården som svarar för vården finns
och elevens utbildningsanordnare samt
elevens hemkommun enligt lagen om hem-
kommun ska tillsammans komma överens
om hur undervisningen enligt denna paragraf
ordnas för en elev efter att först ha hört
eleven, hans eller hennes vårdnadshavare el-
ler någon annan laglig företrädare, utbild-
ningsanordnaren samt dem som svarar för
elevens elevvård. Om de inte når en överens-
kommelse fattas beslutet av den kommun där
sjukhuset eller någon annan verksamhetsen-
het inom den specialiserade sjukvården som
ansvarar för vården finns.

Elevens utbildningsanordnare ska tillsam-
mans med den kommun där det sjukhus eller
någon annan verksamhetsenhet inom den
specialiserade sjukvården som svarar för vår-
den finns i yrkesövergripande samarbete
komma överens om och ordna det stöd för
ordnande av undervisningen som är nödvän-
digt när eleven övergår till sådan undervis-
ning som avses i 1 mom. och återgår till den
tidigare undervisningen. Om utbildningsan-
ordnaren är någon annan än elevens hem-
kommun under vårdperioden ska även
elevens hemkommun höras. När skyldighe-
terna enligt 1 mom. upphört ska eleven kunna
återgå till den undervisning som han eller
hon deltog i före övergången till undervis-
ning enligt 1 mom.

Elever som får specialiserad sjukvård har
rätt till fri transport eller tillräckligt understöd
enligt 32 § 1 mom. när de deltar i undervis-
ning enligt denna paragraf.

7 kap.

Läroplikt samt elevens rättigheter och
skyldigheter

29 §

Rätt till en trygg studiemiljö

Den som deltar i utbildning har rätt till en
trygg studiemiljö.

Till skolan får inte medföras och under
arbetsdagen får inte innehas sådana föremål
eller ämnen som enligt någon annan lag inte

får innehas eller med vilka den egna eller
någon annans säkerhet kan äventyras eller
som särskilt lämpar sig för att skada egen-
dom och i fråga om vilka det inte finns någon
godtagbar orsak för att de ska få innehas.

I samband med att läroplanen utarbetas ska
utbildningsanordnaren utarbeta en plan för att
skydda eleverna mot våld, mobbning och tra-
kasseri samt verkställa planen och övervaka
att den iakttas och genomförs. I samband
med att läroplanen utarbetas ska utbildnings-
anordnaren utarbeta en plan för användning
av disciplinära åtgärder och fostrande samtal
och de tillhörande förfaringssätten och ge
anvisningar för hur planen ska användas. Ut-
bildningsstyrelsen ska i grunderna för läro-
planen ta in bestämmelser om hur planerna
ska utarbetas.

I avsikt att främja den interna ordningen i
skolan, ostörda studier samt trygghet och
trivsel i skolan ska utbildningsanordnaren
godkänna en ordningsstadga eller meddela
andra ordningsbestämmelser som ska tilläm-
pas i skolan eller på någon annan plats där
undervisning ordnas.

Den ordningsstadga och de andra ord-
ningsbestämmelser som avses i 4 mom. får
innehålla sådana regler om praktiska arrang-
emang och ett korrekt uppförande som är
nödvändiga för tryggheten och trivseln i sko-
lan samt närmare bestämmelser om de före-
mål och ämnen som avses i 2 mom. och om
deras användning och förvaring. Dessutom
kan regler meddelas om hur skolans egendom
får hanteras, hur skolans lokaler ska hållas
rena och om hur man får vistas och röra sig i
skolbyggnaden och på skolområdet.

De rättigheter och skyldigheter som anges
i denna paragraf gäller under den tid som
eleven deltar i undervisning eller verksamhet
enligt läroplanen eller någon annan plan som
godkänts av utbildningsanordnaren och som
utarbetats med stöd av denna lag eller be-
stämmelser som utfärdats med stöd av den.

Skolans lärare och rektor ska meddela om
trakasserier, mobbning eller våld som skett i
skolan eller under skolvägen och som kom-
mit till hans eller hennes kännedom till vård-
nadshavaren eller någon annan laglig företrä-
dare för den elev som gjort sig skyldig till
detta och för den elev som utsatts för detta.
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35 §

Elevens skyldigheter

— — — — — — — — — — — — —
Bestämmelser om skyldigheten för en elev

att ersätta den skada som han eller hon har
orsakat finns i skadeståndslagen (412/1974).
Skador ska anmälas till elevens vårdnadsha-
vare eller någon annan laglig företrädare.

Om det med säkerhet är känt vem som
utfört gärningen och denne kan identifieras,
kan en lärare vid eller rektor för skolan av
pedagogiska skäl bestämma att eleven ska
rengöra eller ordna upp skolans egendom el-
ler utrymmen som eleven avsiktligt eller av
oaktsamhet smutsat ned eller skapat oreda i.
Uppgiften ska utföras under övervakning och
den får inte vara farlig eller tung för eleven
med beaktande av elevens ålder och utveck-
lingsnivå. Det får inte ta mer än två timmar
att utföra uppgiften. Eleven får inte utebli
från undervisningen för att utföra uppgiften.
Om uppgiften utförs vid sidan av elevens
arbetsdag ska detta meddelas till elevens
vårdnadshavare eller någon annan laglig före-
trädare. Utförandet av uppgiften ska beaktas
vid beslut om disciplinära åtgärder enligt
denna lag.

35 a §

Fostrande samtal

En elev som stör undervisningen eller på
något annat sätt bryter mot ordningen i sko-
lan, gör sig skyldig till fusk eller behandlar
andra elever eller skolans personal respekt-
löst eller på ett sätt som kränker deras män-
niskovärde kan som första åtgärd åläggas att
delta i ett fostrande samtal i högst två timmar.
Fostrande samtal kan hållas på en gång eller i
flera delar under skoldagen eller utanför den.

Vid fostrande samtal specificeras i samråd
med eleven den gärning eller försummelse
som föranlett åtgärden och vid behov utreds i
mera omfattande utsträckning orsakerna till
uppförandet och dess konsekvenser samt de
medel som står till buds för att förbättra
elevens uppförande i skolan och hans eller
hennes välbefinnande.

Beslut om fostrande samtal fattas av en

lärare vid eller rektor för skolan. Fostrande
samtal ska registreras och elevens vårdnads-
havare ska informeras om det. Vårdnadsha-
varen ska ges tillfälle att delta i samtalet eller
i en del av det, om detta anses behövligt med
beaktande av 2 mom.

36 §

Disciplin

— — — — — — — — — — — — —
Vid kvarsittning kan eleven få utföra

skriftliga eller muntliga uppgifter, övningar
och uppgifter som stöder fostran, undervis-
ningen och utvecklingen, står i rätt propor-
tion till elevens gärning eller försummelse
och är lämpliga för eleven med hänsyn till
elevens ålder och utvecklingsnivå. Eleven
kan även åläggas att sitta tyst under kvarsitt-
ningen.

Kvarsittning får inte ordnas så att eleven
till följd av den blir tvungen att utebli från
undervisning i enlighet med läroplanen eller
någon annan plan som gäller skolans verk-
samhet.

36 a §

Förfarandet i disciplinärenden och
verkställighet av avstängning

— — — — — — — — — — — — —
Beslut om avstängning för viss tid fattas av

det behöriga kollegiala organet hos utbild-
ningsanordnaren. Bestämmelser om att det
organ som svarar för socialvården ska vara
representerat vid handläggning av ett ärende
som gäller avstängning av ett läropliktigt
barn från skolan finns i 24 § 2 mom. i barn-
skyddslagen. I enlighet med ett beslut av
utbildningsanordnaren får även skolans
rektor bestämma att en skriftlig varning ska
ges.

36 d §

Rätt att omhänderta föremål eller ämnen

Rektorn och en lärare vid en skola har rätt
att tillsammans eller var för sig under arbets-
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dagen frånta en elev ett förbjudet föremål
eller ämne enligt 29 § 2 mom. eller ett sådant
föremål eller ämne som eleven stör undervis-
ningen eller inlärningen med.

Försöker en elev som innehar ett föremål
eller ämne som ska omhändertas förhindra
omhändertagandet genom att göra motstånd,
har rektorn och en lärare vid skolan rätt att
använda sådana maktmedel som är nödvän-
diga för att frånta eleven föremålet eller äm-
net och som med hänsyn till elevens ålder
och situationens hotfullhet eller motståndets
allvar och en samlad bedömning av situatio-
nen kan anses vara försvarbara. Rätten att
använda maktmedel gäller enbart föremål el-
ler ämnen som äventyrar elevens eller andras
säkerhet och föremål eller ämnen som eleven
stör undervisningen eller inlärningen med.

Maktmedelsredskap får inte användas vid
omhändertagande enligt 1 eller 2 mom. Be-
stämmelser om excess i samband med an-
vändning av maktmedel finns i 4 kap. 6 § 3
mom. och 7 § i strafflagen.

De rättigheter och skyldigheter som avses i
denna paragraf gäller också under den tid
som en elev deltar i undervisning eller verk-
samhet enligt läroplanen eller någon annan
plan som godkänts av utbildningsanordnaren
och som utarbetats med stöd av denna lag
eller bestämmelser som utfärdats med stöd av
den.

36 e §

Rätt att granska elevens saker

Skolans lärare och rektor har rätt att under
arbetsdagen granska de saker som en elev har
med sig och de förvaringsutrymmen i skolan
som eleven förfogar över och att utföra en
ytlig granskning av elevens kläder för att
omhänderta ett förbjudet föremål eller ämne
som avses i 29 § 2 mom. och med vilket den
egna säkerheten eller någon annans säkerhet
kan äventyras, om det är uppenbart att eleven
innehar sådana föremål eller ämnen och
eleven trots begäran vägrar att överlämna
dem eller inte på ett tillförlitligt sätt visar att
han eller hon inte innehar sådana.

Eleven ska meddelas orsaken till gransk-
ningen innan den utförs.

Granskningen får utföras endast av en per-
son som är av samma kön som eleven. Vid
granskningen ska förutom den som utför
granskningen även en annan myndig person
som hör till skolans personal närvara. På
elevens begäran ska en person som hör till
skolans personal och som eleven utser när-
vara vid granskningen om denna person är
tillgänglig.

Avvikelse från det sätt att utföra gransk-
ningen på som föreskrivs i 3 mom. får dock
göras om det på grund av ärendets bråd-
skande natur är absolut nödvändigt med
tanke på säkerheten.

De rättigheter och skyldigheter som avses i
denna paragraf gäller också under den tid
som en elev deltar i undervisning eller verk-
samhet enligt läroplanen eller någon annan
plan som godkänts av utbildningsanordnaren
och som utarbetats med stöd av denna lag
eller bestämmelser som utfärdats med stöd av
den.

36 f §

Allmänna principer för omhändertagande
och granskning

De åtgärder som avses i 36 d och 36 e §
ska genomföras på ett så säkert sätt som
möjligt. Åtgärderna får inte ingripa i elevens
personliga integritet i större omfattning än
vad som är nödvändigt för att trygga studie-
ron och säkerheten. Vid omhändertagande av
föremål och ämnen och vid granskning av en
elev ska den diskretion som omständighe-
terna kräver iakttas. Användningen av åtgär-
derna ska planeras i skolorna och anvisningar
ska ges om användningen.

En lärare eller rektor som använt sig av
maktmedel enligt 36 d § ska lämna en skrift-
lig redogörelse för händelsen till utbildnings-
anordnaren. Granskning av en elev och om-
händertagande av föremål och ämnen ska
registreras. Elevens vårdnadshavare ska så
fort som möjligt informeras om åtgärder en-
ligt 36 d och 36 e §.
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36 g §

Överlämnande och förstörande av
omhändertagna föremål och ämnen

Föremål eller ämnen som använts för att
orsaka störningar och som omhändertagits av
en lärare eller rektor med stöd av 36 d § ska
överlämnas till eleven efter lektionen eller
skoltillställningen. Om det är sannolikt att det
störande beteendet fortsätter efter lektionen
ska det föremål eller ämne som använts för
att orsaka störningar överlämnas till eleven
senast vid arbetsdagens slut.

Sådana förbjudna föremål och ämnen som
avses i 29 § 2 mom. överlämnas till elevens
vårdnadshavare eller någon annan laglig före-
trädare. Föremålen och ämnena ska dock
överlämnas till polisen eller till någon annan i
lag föreskriven myndighet, om eleven, den-
nes vårdnadshavare eller lagliga företrädare
inte har laglig rätt att inneha dem.

Före överlämnandet ska föremålet eller
ämnet förvaras omsorgsfullt. Överlämnandet
ska ske så fort som möjligt efter det att
föremålet eller ämnet har omhändertagits.
Narkotika, skjutvapen, vapendelar, patroner,
projektiler, gassprayer och explosiva varor
som har omhändertagits ska omedelbart över-
lämnas till polisen.

Om vårdnadshavaren inte inom tre måna-
der efter det att han eller hon fått meddelande
om omhändertagandet avhämtar föremålet el-
ler ämnet får det bevisligen förstöras. Över-
lämnande och förstörande av föremål och
ämnen ska registreras.

36 h §

Elevvård i samband med disciplinära
åtgärder och tillrättavisning

Utbildningsanordnaren ska se till att nöd-
vändig elevvård ordnas för en elev som på-
förts ett sådant disciplinärt straff som avses i
36 § 1 mom. eller förvägrats rätt att delta i
undervisningen för den återstående arbetsda-
gen med stöd av 36 § 2 eller 3 mom. Eleven
får inte lämnas utan tillsyn efter de åtgärder
som avses i 36 § 2 och 3 mom.

36 i §

Uppföljning av disciplinära och pedagogiska
åtgärder

Utbildningsanordnaren ska följa använd-
ningen av de åtgärder som avses i 35 a, 36,
36 b, 36 d och 36 e § och deras utveckling.

47 a §

Delaktighet och elevkår

Utbildningsanordnaren ska främja alla
elevers delaktighet och se till att alla elever
har möjlighet att delta i skolans verksamhet
och utveckling samt att de har möjlighet att
uttrycka sin åsikt i frågor som gäller elever-
nas ställning. Eleverna ska ges möjlighet att
delta i beredningen av läroplanen och de
planer som hänför sig till den och i bered-
ningen av skolans ordningsstadga.

En i 6 § 2 mom. avsedd skola ska ha en
elevkår som består av skolans elever. Elevkå-
ren kan vara gemensam för flera skolor.
Elevkårens uppgift är att främja samarbetet
mellan eleverna, öka elevernas påverknings-
möjligheter och delaktighet och utveckla
samarbetet mellan eleverna och utbildnings-
anordnaren.

Utbildningsanordnaren ska höra skolans
elevkår innan de planer och regler som
nämns i 1 mom. fastställs och före andra
beslut som väsentligt inverkar på elevernas
ställning.

Den verksamhet som avses i denna para-
graf ska ordnas i enlighet med elevernas ålder
och förutsättningar och med beaktande av de
lokala förhållandena. Utbildningsanordnaren
beslutar närmare om ordnandet av verksam-
heten. Verksamheten ska planeras som en del
av läroplanen och övriga planer som styr
skolans verksamhet eller i samband med
dem.

Utbildningsanordnaren ska regelbundet ut-
reda elevernas och deras vårdnadshavares
åsikter om skolans och utbildningsanordna-
rens verksamhet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
Utbildningsanordnarens plan enligt 29 § 3

mom. för användning av disciplinära åtgärder
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och fostrande samtal och de tillhörande förfa-
ringssätten ska införas den 1 augusti 2016.

Utbildningsstyrelsen ska utfärda bestäm-

melser om hur planen ska utarbetas så att
utbildningsanordnaren kan införa planen se-
nast den nämnda dagen.

Helsingfors den 30 december 2013

Republikens President

SAULI NIINISTÖ

Arbetsminister Lauri Ihalainen
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