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Till läsaren

SORA-författningarna och -föreskrifterna gäller lösningar i fråga om personers olämplighet 
för studier inom yrkesutbildningen. Det huvudsakliga syftet med dem är att ge personer 
som söker till yrkesutbildning, studerande, studiehandledare, lärare och utbildningsan-
ordnare information om de krav på hälsotillstånd och funktionsförmåga som finns i vissa 
examina. Dessa examina finns inom olika utbildningsområden och anges i lagstiftningen. 
Syftet är också att ge utbildningsanordnarna tillräckligt med grunder för beslutsfattandet 
när de antar studerande och att förbättra säkerheten i utbildningen och i det efterföljande 
arbetslivet.

Denna guide gäller yrkesutbildningen på andra stadiet. Den är en revidering av den ur-
sprungliga guiden, som utkom 2013. I den nya guiden har beaktats de författningar och 
föreskrifter som utfärdats om utveckling av det yrkesinriktade examenssystemet och som 
trädde i kraft den 1 augusti 2015. Målsättningen är att guiden ska främja verkställandet 
av de nya bestämmelserna i utbildningsanordnarnas verksamhet. Guiden ger information 
om verkställandet av författningarna och föreskrifterna inom den grundläggande yrkesut-
bildningen (även den som leder till en fristående examen) samt inom den yrkesinriktade 
tilläggsutbildningen (i yrkes- och specialyrkesexamina).

I den allmänna delen i början av guiden beskrivs syftena med och värdegrunden för SO-
RA-författningarna och -föreskrifterna samt deras ikraftträdande och tillämpningsområde. 
Del B i guiden behandlar innehållet i författningarna och föreskrifterna mer i detalj. I 
denna del har alla kapitel samma uppbyggnad. Varje kapitel inleds med en presentation 
av de författningar och de av Utbildningsstyrelsen utfärdade föreskrifter som gäller ämnet. 
Därefter behandlas utbildningsanordnarnas eller examensarrangörernas konkreta uppgif-
ter och verksamhet i verkställandet av författningarna och föreskrifterna. Efter kapitlens 
informationsdel ges i en informationsruta ett kort sammandrag av det som behandlats. I 
slutet av kapitlen ges svar på frågor om de saker och ämnen som behandlats. Utbildnings-
styrelsen framhåller att de frågor och svar som gäller tillämpningen av författningarna och 
föreskrifterna endast är vägledande och inte bör användas som sådana när beslut fattas 
i en specifik situation.

Läsaren bör ha i åtanke att största delen av de frågor som behandlas i denna guide gäller 
de examina som anges i statsrådets förordningar 811/1998 och 812/1998, som senast änd-
rats med förordningarna 329/2015 och 330/2015. Examina finns inom olika utbildnings-
områden och kallas i denna guide SORA-examina. Till dessa frågor hör särskilt begäran 
om intyg över de sökandes och de studerandes hälsotillstånd och funktionsförmåga (kapi-
tel A 2), begäran om straffregisterutdrag (kapitel B 2) samt indragning eller återställande av 
studierätt (kapitel B 3). Författningarna om narkotikatestning (kapitel B 5) gäller däremot 
alla utbildningsområden och examina. Även frågorna om en trygg studiemiljö och de 
disciplinära frågorna (kapitel B 6) gäller alla studerande. De författningar och föreskrifter 
som gäller behandling av känsliga och konfidentiella frågor (kapitel B 7) ska beaktas 
inom den grundläggande yrkesutbildningen och den yrkesinriktade vuxenutbildningen.

I denna guide avses med studerandehälsovård den verksamhet som primärvården i en-
lighet med hälso- och sjukvårdslagen ordnar i de kommuner där läroanstalter är belägna. 
Hälso- och sjukvårdens primära uppgift är att stödja de studerandes hälsa och studieför-
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måga. I SORA-lagstiftningen tas inte ställning till vilken sjuk- och hälsovårdsaktör som 
ska utföra de uppgifter som gäller sjuk- och hälsovården. För att sjuk- och hälsovården 
ska användas på ett ändamålsenligt sätt är det bra att på lokal nivå komma överens om 
de åtgärder som SORA-lagstiftningen kräver. Studerandehälsovården har förutsättningar 
att ansvara för bedömningen av de studerandes helhetsmässiga behov av stöd och vård 
och för vården genom att dra nytta av ett yrkesövergripande samarbetsnätverk. Om de 
uppgifter som SORA-lagstiftningen kräver inte genomförs av studerandehälsovården i den 
kommun där läroanstalten är belägen, kan de skötas på annat håll inom primärvården 
eller den specialiserade sjukvården eller inom den privata sektorn.

Studerandehälsovårdstjänsterna hör till de elevhälsotjänster som regleras i lagen om elev- 
och studerandevård (1287/2013) och i 16 a § i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning 
(1291/2013). Studerandehälsovårdstjänsterna gäller både de ungas och vuxnas grundläg-
gande yrkesutbildning samt den yrkesinriktade tilläggsutbildningen.

Tillämpningen och verkställandet av SORA- författningarna och -föreskrifterna behandlas i 
social- och hälsovårdsministeriets publikation Verkställandet av SORA-lagstiftningen inom 
hälsovården. Lösningar i olämplighetsfrågor om studierätt. Social- och hälsovårdsministe-
riets publikationer 2015:2. På flera ställen i denna guide hänvisas till denna publikation. 
Publikationen finns tillgänglig på adressen http://stm.fi/publikation?pubid=10024/126100

För enhetlighetens och tydlighetens skull används i denna guide ordet utbildningsanord-
nare för både utbildningsanordnare och examensarrangörer. Detta är motiverat även mot 
den bakgrunden att författningarna och föreskrifterna om indragning av studierätten och 
de examensspecifika kraven på hälsotillstånd och funktionsförmåga gäller i fråga om de 
fristående examina endast den personliga tillämpningen vid ansökan till fristående ex-
amen, vid den förberedande utbildningen och vid förvärvande av yrkesskicklighet, och 
för den personliga tillämpningen ansvarar den som ordnar utbildning som förbereder för 
fristående examen.

Den ursprungliga guiden, som gavs ut 2013, togs fram i ett samarbete mellan undervis-
nings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen, utbildningssamkommunen i Seinäjoki 
Koulutuskeskus SEDU och de sakkunniga i styrgruppen, som representerade de centrala 
intressentgrupperna. För revideringen av denna guide ansvarade huvudsakligen under-
visningsrådet Aira Rajamäki, som samarbetade med andra sakkunniga vid Utbildnings-
styrelsen.

Utbildningsstyrelsens önskan är att denna guide ska vara till nytta och ge vägledning i 
arbetet mot målen i SORA-lagstiftningen.

Guiden har publicerats i elektronisk form på Utbildningsstyrelsens webbplats.

Sirkka-Liisa Kärki
direktör för enheten Grundläggande yrkesutbildning och vuxenutbildning, 
undervisningsråd

http://stm.fi/publikation?pubid=10024/126100 
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A Allmän del

A.1 SORA-författningarnas syften och värdegrund

Syften
Syftet med SORA-författningarna (lösningar vid olämplighet för studier) är att förbättra 
säkerheten i utbildningen och i det efterföljande arbetslivet och att öka utbildningsanord-
narnas och examensarrangörernas möjligheter att ingripa i frågor som gäller studerandes 
olämplighet och säkerhet. Med författningarna vill man främja patient- och kundsäker-
heten, trafiksäkerheten, minderårigas säkerhet samt säkerheten för de studerande själva 
och säkerheten på arbetsplatserna. Dessutom bör beaktas att de studerande har rätt till 
en trygg studiemiljö och att utbildningsanordnaren är skyldig att meddela bestämmelser 
som förbättrar säkerheten och det disciplinära förfarandet, samt övervaka att de iakttas. 
Författningarna gäller även vuxenutbildningen.

Syftet är också att trygga de studerandes rättsskydd i studierelaterade situationer som 
gäller olämplighet och i andra problemsituationer med målsättningen att de åtgärder och 
förfaranden som används ska basera sig på lagstiftningen. Utbildningsanordnarna har 
gemensamma och på förhand överenskomna spelregler för att de studerande ska behand-
las så jämlikt som möjligt. Dessutom har man i bestämmelserna tagit hänsyn till att de 
studerande inte bör bli utan utbildningsalternativ på grund av indragning av studierätten. 
Detta har man säkerställt genom att ge utbildningsanordnaren skyldighet att vägleda och 
stödja dessa studerande. De studerande har också möjlighet att hos rättsskyddsnämnden 
söka ändring i beslut som utbildningsanordnaren fattar i ärenden som gäller olämplighet 
för studier.

Lag om elev- och studerandevård (1287/2013) trädde i kraft 1.8.2014. Enligt lagstiftningen 
avses med elevhälsa främjande och upprätthållande av de studerandes studieframgång, 
goda psykiska och fysiska hälsa och sociala välbefinnande samt understödjande verksam-
heter inom läroanstalten. Verksamheten inom elevhälsan genomförs som sektorsövergri-
pande samarbete. I elevhälsotjänsterna för unga som studerar inom den grundläggande 
yrkesutbildningen ingår studerandehälsovårdstjänster och psykolog- och kuratorstjänster. 
Samtidigt som lagen om elev- och studerandevård trädde i kraft fogades paragrafen 16 a § 
om studerandevård (1291/2013) till lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning.

Det som lagstiftningen föreskriver om studerandehälsovården gäller även de studerande 
inom den yrkesinriktade tilläggsutbildningen, men när det gäller psykolog- och kura-
torstjänsterna ska utbildningsanordnaren informera om de elevhälsotjänster som står till 
buds. Läroanstaltens personal och personalen inom elevhälsan ska också handleda de 
studerande att söka de elevhälsotjänster och förmåner som dessa behöver. Studerandehäl-
sovården är avgiftsfri med undantag för sjukvårdstjänster för studerande som fyllt 18 år.

Värdegrunder
I situationer som gäller olämplighet för studier fattas beslut som rör de studerande som 
individer. Det är frågan om utövande av offentlig makt och beslutsfattande som gäller 
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de studerandes ställning och situation. När beslut fattas bör dock beaktas att det i vissa 
situationer är möjligt att studerandens agerande har omfattande, till och med ödesdigra 
konsekvenser, för kunders och patienters säkerhet samt på trafiksäkerheten. Utbildnings-
anordnare och andra aktörer som ärendet gäller bör känna till sitt ansvar när de fattar 
beslut som gäller personer som ansöker om studierätt, de studerande och deras liv. Det 
är viktigt att utbildningsanordnarna i sitt beslutsfattande iakttar den värdegrund som SO-
RA-författningarna vilar på.

Vid beredningen av författningarna utgick man från följande värden: tillgänglighet, jäm-
likhet och jämställdhet, ansvar, förebyggande och samverkan. Huvudmålet är säkerhet, 
både i studierna och i arbetslivet.

Tillgängligheten bör betonas särskilt vid antagningen till utbildning, eftersom en omstän-
dighet som gäller de sökandes hälsotillstånd eller funktionsförmåga i allmänhet inte får 
utgöra hinder för antagandet. Som studerande kan dock inte antas den som på grund 
av hälsotillstånd eller funktionsförmåga inte kan genomföra praktiska uppgifter eller 
inlärning i arbetet i anslutning till studierna, när studierna är förbundna med krav som 
hänför sig till minderårigas säkerhet eller patient- eller kundsäkerheten eller säkerheten 
i trafiken. Dessutom förutsätts att de studierelaterade säkerhetskraven inte uppfylls och 
att det inte är möjligt att på individnivå undanröja hindren med rimliga stödåtgärder från 
elevhälsan eller med andra stödåtgärder.

Finlands grundlag föreskriver att alla är jämlika och att ingen får särbehandlas utan god-
tagbart skäl, till exempel på grund av hälsotillstånd eller handikapp. Man bör se till att alla 
som söker till en utbildning får sina kulturella rättigheter tryggade så att de enligt sina 
förmågor och särskilda behov får även annat än grundläggande utbildning. Motsvarande 
princip ingår i FN:s konvention om rättigheter för personer med en funktionsnedsättning – 
en konvention som även Finland undertecknat. När det gäller skydd av minderåriga anser 
grundlagsutskottet dock att det finns vägande skäl för ganska långtgående inskränkningar 
i rätten att studera inom vissa utbildningsområden och examina.

Att göra inskränkningar vid antagning av studerande eller deltagande i inlärning i arbetet 
på grundval av omständigheter som gäller hälsotillstånd eller funktionsförmåga är att 
utöva offentlig makt. Därför är det viktigt att säkerställa att individer behandlas jämlikt. 
De olika utbildningsanordnarna bör agera så samstämmigt som möjligt till exempel när 
det gäller i vilka situationer och i vilket skede av studierna man begär utredningar om de 
studerandes hälsotillstånd och funktionsförmåga.

Utbildningsanordnaren tryggar de studerandes rättsskydd och likabehandling genom att 
se till att förfaringssätten bygger på lagstiftning och på den egna arbetsordningen, som 
utarbetats utifrån lagstiftningen, eller på andra interna regler och instruktioner. Dessutom 
har de studerande rätt att begära omprövning av beslut som gäller deras rättigheter.

Förebyggande åtgärder, information, samarbete mellan de olika aktörerna och handled-
ning av de studerande är centrala vid tillämpning av SORA-lagstiftningen. Genom samar-
bete säkerställs att avgörandena baserar sig på mångsidig sakkunskap. De studierelaterade 
olämplighets- och säkerhetsfrågorna bör hanteras individuellt till exempel genom att 
anvisa studerande till annan lämplig utbildning. Syftet med dessa åtgärder är att försöka 
förhindra marginalisering även bland dem som söker till utbildningar och bland de 
studerande.
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Vid tillämpning av SORA-författningarna bör utbildningsanordnaren säkerställa att följande värden och principer 
förverkligas: 
• säkerhet (kunder, patienter, trafiken, minderåriga, de studerande själva samt övriga verksamma i studie- och 

arbetsmiljöer) samt förebyggande av situationer som äventyrar säkerheten
• tillgänglighet, rätten att studera är primär (brister som gäller hälsotillstånd eller funktionsförmåga bedöms 

individuellt i samband med antagningen av studerande utifrån om de sökande har förmåga att utföra de 
praktiska uppgifterna i studierna och inlärning i arbetet utan att äventyra säkerheten för minderåriga, patienter 
och kunder eller trafiksäkerheten)

• jämlikhet, jämställdhet (vid bemötande och beslutsfattande)
• de studerandes rättsskydd (utbildningsanordnarens ansvar vid beslutsfattande, grunder för beslut, dokumenta-

tion och ändringssökande)
• samverkan och mångsidig sakkunskap (samarbete med den grundläggande utbildningen, studiehandledningen, 

föräldrarna/vårdnadshavarna, andra utbildningsanordnare samt social- och hälsovårdsexperter)
• information, förebyggande av problem
• handledning och stödjande av de studerande.
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A.2 SORA-författningarna och andra bestämmelser

A.2.1 Författningsändringar
Den uppdaterade lagstiftningen finns tillgänglig på adressen www.finlex.fi.
De nya bestämmelserna som behandlas i denna guide finns i följande författningar:

 � Lag om grundläggande yrkesutbildning (L 630/1998, ändrad L 787/2014)
 � Lag om yrkesinriktad vuxenutbildning (L 631/1998, ändrad L 1291/2013 och 

788/2014)
 � Straffregisterlag (L 770/1993) 
 � Lag om rättsskyddsnämnden för studerande (L 956/2011)
 � Statsrådets förordning om grundläggande yrkesutbildning (F 811/1998, ändrad 

1032/2011, 799/2014 och 329/2015)
 � Förordning om yrkesinriktad vuxenutbildning (F 812/1998, ändrad 1033/2011 och 

320/2015)
 � Statsrådets förordning om personlig tillämpning inom yrkesinriktad vuxenutbildning 

(SRF 794/2015).

De viktigaste SORA-bestämmelserna i lagen om grundläggande yrkesutbildning gäller 
grunderna för antagning av studerande, tillgänglighet och förutsättningar för antagning av 
studerande, erhållande av information som rör antagningen av studerande, indragning av 
studierätten, erhållande av information som rör indragning av studierätt, återställande av 
studierätt, narkotikatestning, disciplinära frågor, förfaringssätt i frågor som rör indragning 
och återställande av studierätt, förfaringssätt i disciplinära frågor, hantering av känslig 
information, offentlighet och rätt till information samt ändringssökande. 

I lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning finns dessa bestämmelser i 11 §, som är en hän-
visningsbestämmelse om studerandes rättigheter och skyldigheter. Utbildningsstyrelsen 
ges i 13 a § i lagen om grundläggande yrkesutbildning behörighet att meddela föreskrifter 
om kraven på den studerandes hälsotillstånd i enlighet med 27 a §. I 14 a § åläggs utbild-
ningsanordnaren att ge information om utbildningen och i 27 a § att ge dem som söker 
till utbildning information om vilka krav på hälsotillstånd och andra förutsättningar som 
hänför sig till studierna.

Ändringen i 6 § i straffregisterlagen gör det möjligt för studerande att begära ett 
straffregisterutdrag beträffande sig själva och på detta sätt påvisa att det inte finns något 
som hindrar dem från att utföra praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet i anslutning 
till studierna, när det i uppgifterna i väsentlig utsträckning ingår arbete med minderåriga.

I lagen om rättsskyddsnämnden för studerande (956/2011) föreskrivs om nämndens 
uppgifter och om dess verksamhet som besvärsinstans i ärenden som gäller indragning 
och återställande av studierätt.

I statsrådets förordningar (811/1998, 16 §, ändrad 1032/2011, 799/2014 och 329/2015); 
812/1998, 8 §, ändrad 1033/2011 och 320/2015) föreskrivs om de grundläggande yrkes-
utbildningar (även dem som avläggs som fristående examina) samt om de yrkes- och 
specialyrkesexamina på vilka paragraferna om indragning av studierätten (32 och 32 a §) 

http://www.finlex.fi/
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och paragrafen om återställande av studierätten (32 b §) tillämpas. (Se bilaga 1, tabell 1). 
Nedan benämns dessa examina SORA-examina.

I statsrådets förordning om personlig tillämpning inom yrkesinriktad vuxenutbildning 
(794/2015) föreskrivs om bland annat den personliga tillämpningen vid ansökan till fri-
stående examina och till utbildning som förbereder för sådana samt vid förvärvande av 
yrkesskicklighet.

Lagen om grundläggande yrkesutbildning innehåller bestämmelser om specialunder-
visning (20 §) och om särskilda undervisningsarrangemang (21 §). Med stöd av dessa 
bestämmelser är det möjligt att fatta individuella beslut enligt hälsotillståndet eller funk-
tionsförmågan hos dem som sökt till en utbildning eller hos studerande. Enligt lagen om 
grundläggande yrkesutbildning ska studerande som är i behov av särskilda undervisnings- 
eller elevvårdstjänster få undervisningen i form av specialundervisning. Detta förutsätter 
att det för den studerande utarbetas en individuell plan för hur undervisningen ska ordnas. 
Enligt undervisnings- och kulturministeriets förordning (4/2013, 22 §) kan utbildningsan-
ordnaren tillämpa antagning på basis av prövning när det föreligger särskilda skäl som 
hänger samman med den sökandes person. Dylika skäl (23 §) är inlärningssvårigheter, 
sociala skäl samt avsaknad av skolbetyg eller svårligen jämförbara betyg.

Även i lagstiftning inom andra förvaltningsområden finns det bestämmelser som ska be-
aktas i SORA-examina, särskilt när det gäller de examensspecifika kraven på hälsotillstånd 
och de frågor som gäller indragning och återställande av studierätt. Bland annat följande 
författningar ska beaktas i tillämpliga delar:

 � Lag om läkarundersökning av fartygspersonal (1171/2010)
 � Luftfartslag (1194/2009, 119 §)
 � Luftfartsföreskrift ANS M1-4
 � Körkortslag (386/2011) 
 � Social- och hälsovårdsministeriets förordning om körhälsa (1181/2011)
 � Lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994)
 � Förordning om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (564/1994)
 � Hälso- och sjukvårdslag (1326/2010, 23 §)
 � Statsrådets förordning om rådgivningsverksamhet, skol- och studerandehälsovård 

samt förebyggande mun- och tandvård för barn och unga (338/2011)
 � Lag om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012)
 � Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn 

(504/2002)
 � Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 2 § i social- och hälso-

vårdsministeriets förordning om vaccinationer samt om screening av smittsamma 
sjukdomar under graviditet (698/2015).
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Författningsändringarna preciserar förutsättningarna för skapandet av en trygg inlärningsmiljö på följande sätt:

Alla examina inom de olika utbildningsområdena
• I alla examina inom de olika utbildningsområdena kan de studerande åläggas att visa upp ett intyg över 

narkotikatest, om villkoren i lagen (630/1998, 32 a §) uppfylls för detta. Bestämmelserna om testningar har 
utfärdats i överensstämmelse med lagen om integritetsskydd i arbetslivet.

• Bestämmelserna om disciplin, om skydd av de studerande och om rätten till en trygg studiemiljö (630/1998, 
ändrad

• 951/2013, 28, 35, 35 a, 35 b, 35 c, 35 d, 35 e, 35 f och 35 g §) ska beaktas.
• Bestämmelserna om offentlighet och rätt att få information ska också beaktas.

SORA-examina (bilaga 1)
• Förutsättningarna för antagning av studerande har preciserats (i fråga om hälsa och funktionsförmåga samt 

indragning av tidigare studierätt).
• I examina inom de utbildningsområden som anges i förordningarna 811/1998 och 812/1998, ändrade 

329/2015 och 330/2015), de så kallade SORA-examina, har indragning av studierätten blivit möjlig, om 
vissa villkor uppfylls (630/1998, 32 §). Denna möjlighet finns när studierna eller utövandet av yrket är för-
bundna med krav som hänför sig till minderårigas säkerhet eller patient- eller kundsäkerheten eller säkerheten 
i trafiken.

 – Studerande kan åläggas att genomgå undersökningar av sitt hälsotillstånd och sin funktionsförmåga.
 – Studerande ska på utbildningsanordnarens begäran visa upp ett straffregisterutdrag beträffande dem själva 

efter att studierna inletts, om det i deras studier eller i en period med inlärning i arbetet i väsentlig utsträck-
ning ingår arbete med minderåriga.

• Bestämmelserna om informationsutbyte mellan utbildningsanordnarna, högskolorna och myndigheterna i 
sekretessbelagda och känsliga ärenden har preciserats.

A.2.2 Utbildningsstyrelsens föreskrifter om krav på de 
studerandes hälsotillstånd i yrkesinriktade grundexamina 
samt i yrkes- och specialyrkesexamina (SORA-examina)

Utbildningsstyrelsen har behörighet att meddela föreskrifter om krav på de studerandes 
hälsotillstånd och krav på hälsotillstånd som hänför sig till studierna. Denna behörighet 
gäller de studier som avses i 32 § i lagen om grundläggande yrkesutbildning och baserar 
sig på följande författningar: L 630/1998, 13 § (ändrad 787/2014, 13 a §); L 631/1998, 13 § 
(ändrad 799/2014, 11 §:n punkt 3 bestämmelsen som hänvisar till 27 a § 4 mom. i lagen 
om grundläggande yrkesutbildning)

Utbildningsstyrelsen har 1.8.2015 reviderat föreskrifterna om krav på de studerandes 
hälsotillstånd i yrkesinriktade grundexamina samt i yrkes- och specialyrkesexamina på 
följande sätt:

 � Krav på de studerandes hälsotillstånd i de yrkesinriktade grundexamina (UBS:s 
föreskrift 27/011/2015)
 – Utbildningsstyrelsen har meddelat en föreskrift om krav på de studerandes häl-

sotillstånd i yrkesinriktade grundexamina. I föreskriften ingår krav på hälsotill-
ståndet hos personer som söker till studier och personer som studerar inom den 
grundläggande yrkesutbildningen och krav på hälsotillståndet som ska beaktas 
i den personliga tillämpningen vid utbildning som förbereder för en yrkesinrik-
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tad grundexamen som avläggs som fristående examen och vid förvärvande av 
yrkesskicklighet. Dessutom innehåller föreskriften beskrivningar av kraven på 
hälsotillstånd i de yrkesinriktad grundexamina angivna enligt utbildningsområde 
och examen.

 � Krav på de studerandes hälsotillstånd i yrkes- och specialyrkesexamina (Föreskrift 
28/011/2015).
 – Utbildningsstyrelsen har meddelat en föreskrift om krav på de studerandes häl-

sotillstånd i yrkes- och specialyrkesexamina. I föreskriften ingår krav på hälso-
tillståndet hos personer som söker till studier och personer som studerar som 
ska beaktas i den personliga tillämpningen vid utbildning som förbereder för en 
yrkes- och specialyrkesexamen samt vid förvärvande av yrkesskicklighet. Dess-
utom innehåller föreskriften beskrivningar av kraven på hälsotillståndet i yrkes- 
och specialyrkesexamina angivna enligt utbildningsområde och examen.

Utbildningsstyrelsen har i de ovannämnda föreskrifterna så noggrant som möjligt beaktat 
de beskrivningar av kraven på de studerandes hälsotillstånd och funktionsförmåga som ta-
gits fram i samarbete med experter vid Arbetshälsoinstitutet och som inkluderades i grun-
derna för de yrkesinriktade grundexamina när dessa reviderades under åren 2009–2010.
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De viktigaste frågorna i SORA-författningarna och -föreskrifterna är följande:
• Information

 – Utbildningsanordnaren ger både dem som ansöker om studierätt och de studerande tillräckligt med informa-
tion om de studierelaterade kraven på hälsotillstånd och funktionsförmåga, om studiehandledningen och om 
elevhälsans stöd- och handledningssystem.

• Examensspecifika krav på hälsotillstånd och funktionsförmåga
 – I statsrådsförordningar har examensspecifika krav på hälsotillstånd och funktionsförmåga (bilaga 1 a och 1 

b) angetts för vissa utbildningsområden i yrkesinriktade grundexamina samt yrkes- och specialyrkesexamina 
(SORA-examina).

• Studiehandledning
 – Syftet med studiehandledningen är bland annat att  vägleda personer i valsituationer när de ska söka till 

en utbildning och även personer som redan studerar, att undanröja eller minska studierelaterade hinder 
som beror på den studerandes hälsotillstånd och funktionsförmåga och att erbjuda flexibla och individuella 
möjligheter att avlägga examen.

• Personlig studieplan
 – Vid uppgörande av personliga studieplaner beaktas den studerandes hälsotillstånd, funktionsförmåga, 

individuella resurser och eventuella behov av särskilt stöd eller hjälpmedel.

• Personlig tillämpning
 – Inom den yrkesinriktade vuxenutbildningen beaktas frågor som gäller information, handledning och stöd, 

studier som förbättrar studiefärdigheterna, särskilt stöd och kraven på hälsotillstånd i den personliga tillämp-
ningen vid ansökan till fristående examina och till utbildning som förbereder för sådana och vid förvärvande 
av yrkesskicklighet.

• Yrkesinriktad specialundervisning
 – Syftet med specialundervisningen är att uppnå en så hinderfri yrkesutbildning som möjligt och förutsättning-

ar att få arbete efter utbildningen.

• Samarbete mellan hemmet och läroanstalten
 – Samarbetet mellan hemmet och läroanstalten är viktigt. Utbildningsanordnaren informerar minderåriga 

studerandes vårdnadshavare om frågor som gäller den studerandes hälsa och funktionsförmåga samt om 
disciplinära frågor och ger vårdnadshavaren tillfälle att bli hörd. Minderåriga studerandes vårdnadshavare 
ska höras innan studierätten dras in och innan den studerande avstängs från läroanstalten för viss tid eller 
uppsägs från elevhemmet för viss tid eller för resten av studietiden.

• Utbildningsanordnarens verksamhet under utbildning som ordnas i samband med praktiska arbetsuppgifter på 
en arbetsplats

 – I egenskap av innehavare av information har utbildningsanordnaren trots sekretessbestämmelserna rätt 
att till en arbetsplats ge information om de studerandes hälsotillstånd och funktionsförmåga till dem som 
ansvarar för utbildningen på arbetsplatsen. Tack vare det kan man sörja för säkerheten för personalen på 
arbetsplatsen, för kundernas säkerhet och för de studerandes egen säkerhet.
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A.2.3 Författningarnas och föreskrifternas tillämpningsområde
I denna guide behandlas och ges instruktioner särskilt om hur SORA-författningarna 
och -föreskrifterna ska tillämpas inom den grundläggande yrkesutbildningen på andra 
stadiet (även den som avläggs som en fristående examen) samt inom de yrkes- och spe-
cialyrkesexamina som genomförs inom den yrkesinriktade tilläggsutbildningen. En del av 
författningarna och föreskrifterna gäller alla examina och en del bara de i förordningar 
angivna SORA-examina.

Författningar och bestämmelser som gäller alla utbildningsområden och examina
Tillgängligheten är en viktig fråga vid antagning till utbildning. Enligt 27 § i lagen om 
grundläggande yrkesutbildning får studierelaterade hinder i anslutning till sökandens 
hälsotillstånd inte generellt vara ett hinder för antagning som studerande. Därför kan 
utbildningsanordnaren inte begära information om personers hälsotillstånd, till exempel 
ett läkarintyg över de sökandes hälsotillstånd, inom alla utbildningsområden och i alla 
examina. Utbildningsanordnaren ska dock ge de sökande information om frågor som 
anknyter till studierna och i samband med detta till exempel om hälsofrågor som är 
typiska i examen i fråga och i det arbete som är aktuellt för dem som har denna exam-
en. Detta kan göras till exempel i samband med inträdes- eller lämplighetsprov eller i 
annan ansökningsinformation, och detta gäller även andra examina än SORA-examina. 
Beskrivningar av kraven på hälsotillstånd i vissa utbildningsområden och examina har 
Utbildningsstyrelsen däremot utfärdat endast för SORA-examina.

För att främja tillgängligheten gav Utbildningsstyrelsen 2014 ut en guide (på finska) riktad 
till de utbildningsanordnare som tillhandahåller studier på andra stadiet och till alla som 
är intresserade av tänkandet kring tillgänglighet och av skapandet av flexibla studievägar. 
Guiden finns tillgänglig på adressen http://www.oph.fi/julkaisut/2014/esteettomasti_toi-
sen_asteen_opintoihin

Bestämmelserna om narkotikatestning gäller grund-, yrkes- och specialyrkesexamina inom 
alla utbildningsområden, men villkoren för testning i lagen om grundläggande yrkesut-
bildning  ska vara uppfyllda (tabell 2). Om det är frågan om läroavtalsutbildning ska man 
dock när det gäller narkotikatestning på samma sätt som i arbetsavtalsförhållanden följa 
bestämmelserna i lagen om integritetsskydd i arbetet (759/2004).

Författningar och bestämmelser som gäller endast vissa utbildningsområden och examina
Utbildningsanordnaren kan begära information om eller ett intyg över hälsotillståndet 
hos personer som ansöker om studierätt, om det är frågan om en utbildning som leder 
till en SORA-examen (tabell 1 och bilaga 1). När det gäller dessa examina kan utbild-
ningsanordnaren även av de studerande begära ett skriftligt utlåtande av en legitimerad 
yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (läkare) för bedömning av studie-
rätten, om det finns grundad anledning att misstänka att den studerandes hälsotillstånd 
eller funktionsförmåga kommer att förändras under studietiden.

Enligt 27 § i lagen om grundläggande yrkesutbildning beslutar utbildningsanordnaren om 
andra grunder för antagning av studerande och om eventuella inträdes- eller lämplighet-
sprov. Kulturutskottet ansåg i samband med lagberedningen att det är viktigt att utveckla 
antagningsprocessen så att det vid antagningen blir möjligt att kontrollera att de sökande 
är lämpliga för området, i synnerhet vid ansökan till SORA-examina, oberoende av hur 
examen avläggs.

http://www.oph.fi/julkaisut/2014/esteettomasti_toisen_asteen_opintoihin
http://www.oph.fi/julkaisut/2014/esteettomasti_toisen_asteen_opintoihin
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Även bestämmelserna om uppvisande av straffregisterutdrag när studierna redan inletts 
gäller endast SORA-examina och endast om det i studierna eller i utbildning som ordnas 
i samband med praktiska uppgifter i väsentlig utsträckning ingår arbete med minderåriga 
och om studierna har inletts efter 31.12.2011.

Bestämmelserna om indragning och återställande av studierätt gäller endast SORA-exa-
mina.

De ovannämnda författningarna och föreskrifterna tillämpas även när man fogar enskilda 
examensdelar från SORA-examina som obligatoriska eller valbara examensdelar till någon 
annan examen som inte är en SORA-examen, till exempel när examensdelen vård och 
omsorg i grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen fogas som valbar examens-
del till grundexamen inom skönhetsbranschen.
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Tabell 1. Utbildningsområden och examina vars examensspecifika krav på hälsotillstånd har fastställts i Utbildningssty-
relsens föreskrifter.

Utbildningsområden och yrkesinriktade grundexamina
(SRF 811/1998, ändrad 1032/2011, 799/2014, 
329/2015, 16 §)

Utbildningsområden och yrkes- och 
specialyrkesexamina
(SRF 812/1998, ändrad 1033/2011, 330/2015, 8 §)

DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET
• grundexamen i barn- och familjearbete
• grundexamen i ungdoms- och fritidsinstruktion
• grundexamen i teckenspråkshandledning

DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET
• yrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- 

och eftermiddagsverksamhet
• yrkesexamen för specialhandledare av barn och 

ungdom
• specialyrkesexamen för ledare för skolgång och 

morgon- och eftermiddagsverksamhet

OMRÅDET TEKNIK OCH KOMMUNIKATION
• grundexamen i flygplansmekanik
• grundexamen i flygledning
• grundexamen i logistik (kompetensområdet för transport-

service och kompetensområdet för flygplatsservice)
• grundexamen inom byggnadsbranschen (kompetensom-

rådet för schaktningsmaskintransport)
• grundexamen i sjöfart
• grundexamen inom säkerhetsbranschen

OMRÅDET TEKNIK OCH KOMMUNIKATION
• yrkesexamen för fordonskranförare
• yrkesexamen för busschaufför
• yrkesexamen i biltransport av trävaror
• yrkesexamen för kombinationsfordonsförare
• yrkesexamen inom markanläggningsbranschen
• yrkesexamen i miljövård (kompetensområdet trans-

port av avfall och farliga ämnen)
• yrkesexamen för väktare
• specialyrkesexamen för trafiklärare
• specialyrkesexamen för säkerhetsvakt

NATURBRUK OCH MILJÖOMRÅDET
• grundexamen inom skogsbranschen (kompetensområdet 

körning av skogsmaskiner)

NATURBRUK OCH MILJÖOMRÅDET
• yrkesexamen för skogsmaskinsförare

SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET
• grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen
• grundexamen i tandteknik
• grundexamen inom läkemedelsbranschen
• grundexamen i idrott

SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET
• yrkesexamen för familjedagvårdare
• yrkesexamen i fotvård
• yrkesexamen i gipsning
• yrkesexamen för obduktionspreparator
• yrkesexamen för massör
• yrkesexamen i arbete bland missbrukare
• yrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklings-

störda
• yrkesexamen i idrott
• yrkesexamen för tränare
• specialyrkesexamen för gipsningsmästare
• specialyrkesexamen i psykiatrisk vård
• specialyrkesexamen inom omsorgsarbete för utveck-

lingsstörda
• specialyrkesexamen för synrehabiliteringshandledare
• specialyrkesexamen för tolk för talhandikappade
• specialyrkesexamen i arbetslivsträning
• specialyrkesexamen i äldreomsorg
• specialyrkesexamen för massör
• specialyrkesexamen för tränare
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Tillämpning av SORA-författningarna och -föreskrifterna i fristående examina
De examensspecifika kraven på hälsotillstånd och funktionsförmåga ska i SORA-examina 
beaktas i den personliga tillämpningen vid ansökan till fristående examina, i utbildning 
som förbereder för en fristående examen och vid förvärvande av yrkesskicklighet. Vid 
examenstillfällena genomförs bedömningen enligt examensgrunderna. Om en examinand 
söker direkt till ett examenstillfälle utan att först delta i utbildning som förbereder för exa-
men ska den som ordnar den förberedande utbildningen i samband med den personliga 
tillämpningen i ansökningsfasen kontrollera att examinanden har förutsättningar att klara 
av examenstillfället på åtminstone nivån nöjaktiga (N1), som har fastställts i examensgrun-
derna. Detta gäller de yrkesinriktade grundexamina.

När det gäller yrkes- och specialyrkesexamina krävs godkänd prestation, vilken anges i 
examensgrunderna. Detta bör utbildningsanordnarna och examensarrangörerna poängte-
ra även i utbildningen av arbetsplatshandledare, -utbildare och -bedömare. I utbildningen 
av bedömare finns det skäl att behandla även de områdesspecifika etiska kraven och 
säkerhetskraven i examensgrunderna.

När utbildning anordnas bör man beakta att det också finns branschspecifika specialför-
fattningar som till vissa delar gäller SORA-examina inom området teknik och kommunika-
tion, naturbruk och miljöområdet, social-, hälso- och idrottsområdet samt det humanistiska 
och pedagogiska området.

Tillämpning av SORA-författningarna och -föreskrifterna i yrkesutbildning som finansieras av arbets- 
och näringsministeriet
Arbetskraftsutbildningen regleras i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice 
(916/2012). När det gäller SORA-bestämmelserna innehåller lagen hänvisningsbestäm-
melser som hänvisar till lagen om grundläggande yrkesutbildning (630/1998) och lagen 
om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998). Dessa hänvisningsbestämmelser tillämpas 
bland annat på antagningen av studerande (3 §) och på studerandes rättigheter och 
skyldigheter (4 §). Enligt den sistnämnda paragrafen tillämpas på arbetskraftsutbildning 
bland annat bestämmelserna om indragning av studierätt, information om indragning av 
studierätten och återställande av studierätten, disciplinåtgärder och verkningarna av an-
hängigt åtal på disciplinärt förfarande, förfarandet i ärenden som gäller indragning och 
återställande av studierätten och i disciplinärenden, avlägsnande av en studerande som 
uppför sig störande eller som äventyrar säkerheten och narkotikatestning.

Tillämpning av SORA-författningarna och -föreskrifterna i utbildning som handleder för 
grundläggande yrkesutbildning
En utbildningsanordnare kan ordna även handledande utbildning som inte leder till exa-
men: utbildning som handleder för grundläggande yrkesutbildning (VALMA) och utbild-
ning som handleder för arbete och ett självständigt liv (TELMA). Även i dessa utbildningar 
kan de studerande åläggas att genomgå ett narkotikatest, under förutsättning att vissa 
i lagen föreskrivna villkor uppfylls. Även en begäran om uppgifter om en studerandes 
hälsotillstånd kan komma i fråga när det i någon av dessa utbildningar avläggs en del av 
en SORA-examen. Likaså kan en begäran om straffregisterutdrag komma i fråga i hand-
ledande utbildning när en sådan examensdel av en SORA-examen avläggs i vars studier 
eller praktiska uppgifter i väsentlig utsträckning ingår arbete med minderåriga (närmare 
information i kapitel B 2).
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Tillämpning av SORA-författningarna och -föreskrifterna i läroavtalsutbildning 
På grund av läroavtalens karaktär kan man inom läroavtalsutbildning i regel inte tilläm-
pa SORA-bestämmelserna, eftersom läroavtalet är en anställning på viss tid och ett avtal 
mellan den studerande, arbetsgivaren och utbildningsanordnaren. Inom läroavtalsutbild-
ningen fattas inga särskilda beslut om antagning till utbildningen, så i fråga om läroavtal 
är det inte möjligt att tillämpa bestämmelserna om de sökandes hälsotillstånd eller om 
indragning och återställande av studierätten. Enligt 17 § 3 mom. i lagen om grundläggande 
yrkesutbildning ska man inte på läroavtal tillämpa 27 § 2 mom., som föreskriver om kra-
ven på hälsotillstånd i samband med antagning av studerande. Detta moment upphävdes 
emellertid när SORA-bestämmelserna trädde i kraft, och kraven på hälsotillstånd finns 
numera i 27 a §. I praktiken är det dock viktigt att innan läroavtalet ingås informera den 
studerande om de examensspecifika kraven på hälsotillstånd och funktionsförmåga på 
samma sätt som inom den grundläggande yrkesutbildningen i läroanstalter eller inom 
den yrkesinriktade tilläggsutbildningen.

I lagen om grundläggande yrkesutbildning finns en särskild bestämmelse om att de be-
stämmelser som gäller disciplinära åtgärder inte omfattas av lagens tillämpningsområde. 
Läroavtalen kan upphävas under avtalsperioden i enlighet med arbetsavtalslagen och 
lagen om grundläggande yrkesutbildning antingen genom hävning eller uppsägning. Ett 
skäl som skulle berättiga till indragning av studierätten kan också utgöra skäl för hävning 
eller uppsägning av ett arbetsavtal.

I lagen om integritetsskydd i arbetet föreskrivs om bland annat testningar och undersök-
ningar av arbetstagare och tjänstemän. Inom utbildning som ordnas som läroavtalsutbild-
ning tillämpas på narkotikatestning bestämmelserna i lagen om integritetsskydd i arbetet 
(759/2004). Lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn 
tillämpas på arbete som utförs i anställnings- eller tjänsteförhållande. Inom utbildning 
som ordnas som läroavtalsutbildning tillämpas i fråga om begäran om straffregisterutdrag 
lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002, 
3 §), vilket innebär att arbetsgivaren har rätt och skyldighet att utreda den anställdes 
brottsliga bakgrund. Dessa frågor gäller i tillämpliga delar även läroavtalsutbildning som 
ordnas för företagare.
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Tabell 2. Sammandrag AV SORA-författningarnas och -föreskrifternas tillämpningsområden.

Fråga * Examina 
inom alla 
utbild-
ningsområ-
den

Yrkesin-
riktade 
grund-
examina 
som hör till 
SORA-exa-
mina

Yrkes- och 
special-
yrkes-
examina 
som hör till 
SORA-exa-
mina

Särskilt

Information om de 
examensspecifika krav 
som i SORA-examina 
ställs på hälsotillstånd 
och funktionsförmåga

x x Hälsotillståndet och funktionsförmåga kan förhin-
dra antagningen till studier.

Information och 
vägledning om de 
allmänna förutsättning-
arna för studier och
utbildning

x x x Hälsotillståndet förhindrar inte antagningen till 
studier. De som ansöker om studierätt ska ges 
information och vägledning om studierna och ut-
bildningen så att de själva kan ta ställning till om 
de har förutsättningar att avlägga examen i fråga.

Det är möjligt att av 
de sökande begära 
information om
hälsan hos dem som 
ansöker om studierätt 
(SORA-examina)

x x Information om kraven på hälsotillstånd ska ges 
i samband med ansökan till studier. Man bör 
bedöma möjligheten att med rimliga åtgärder 
undanröja ett hinder för studier.
Gäller också den personliga tillämpningen vid 
ansökan om att få avlägga en fristående examen 

Det är möjligt att begä-
ra information om
de studerandes 
hälsotillstånd och 
funktionsförmåga vid 
beslut om indragning 
av studierätt 

x x Gäller den personliga tillämpningen vid grund-
läggande yrkesutbildning och utbildning som 
handleder för den, likaså vid förvärvande av 
yrkesskicklighet, men inte examenstillfällena.

Begäran om straffreg-
isterutdrag

x x Förutsätter att det i utbildning som ordnas i 
samband med studierelaterade praktiska uppgifter 
eller i utbildning som ordnas i samband med prak-
tiska arbetsuppgifter på en arbetsplats i väsentlig 
utsträckning ingår arbete med minderåriga.
Studierna har inletts efter 31.12.2011.

Åläggande 
att genomgå 
narkotikatestning **)

x x x För att en studerande ska kunna åläggas att 
genomgå en narkotikatestning ska de i lagen 
föreskrivna villkoren uppfyllas (se kapitel B 5).

Indragning och åter-
ställande av studierätt

x x Grunder: uppgifter om hälsotillstånd och funk-
tionsförmåga, säkerhetsfaktorer eller hemlig-
hållande av tidigare indragning av studierätten i 
samband med ansökan om att bli antagen som 
studerande.

*) I arbets- och näringsministeriets arbetskraftsutbildning iakttas lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012).

**) Gäller även utbildningar som handleder för grundläggande yrkesutbildning (VALMA och TELMA).
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A.2.4 Författningarnas och föreskrifternas ikraftträdande
SORA-författningarna trädde i kraft 1.1.2012 inom den grundläggande yrkesutbildningen 
och den yrkesinriktade vuxenutbildningen. De bestämmelser som gäller indragning av 
studierätten på grund av brott (L 630/1998, 32 § 2 mom.; L 631/1998, 11 § 9 punkten) 
tillämpas dock endast på studerande som inlett studierna efter den 31 december 2011.

Statsrådets förordning om grundläggande yrkesutbildning (811/1998, 16 §, ändrad 799/2014 
och 329/2015) tillämpas på studerande som inleder studier för grundexamen inom säker-
hetsbranschen den 1 januari 2016 eller efter det. 8 § i förordningen om yrkesinriktad vux-
enutbildning (812/1198, ändrad 330/2015) tillämpas på studerande som inleder studier 
som förbereder för yrkesexamen för väktare, specialyrkesexamen för säkerhetsvakt eller 
yrkesexamen i miljövård inom kompetensområdet transport av avfall och farliga ämnen 
den 1 januari 2016 eller därefter. 

Utbildningsstyrelsens reviderade SORA-föreskrifter om de yrkesinriktade grundexamina 
samt yrkes- och specialyrkesexamina trädde i kraft 1.8.2015. Avsikten är att ändringarna 
beaktas i den information som ges vid ansökan till utbildning redan innan förordningarna 
träder i kraft. Utbildningsanordnaren kan inte lämna de ovannämnda författningarna och 
föreskrifterna obeaktade eller avvika från dem.
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B Författningarnas och föreskrifternas innehåll

B.1 Antagning av studerande

B.1.1 Information
”Utbildningsanordnaren ska ge den som ansöker om att bli antagen som stu-
derande information om vilka krav på hälsotillstånd och andra förutsättningar 
som hänför sig till studierna.” (L 630/1998, 27 a §, 3 mom.; L 631/1998, 11 §, 
2 punkten)

”Utbildningsstyrelsen bestämmer om de krav på hälsotillståndet som hänför 
sig till studier som avses i 32 §.” (L 630/1998, ändrad 787/2014, 27 a § 4 mom.)

Med stöd av hänvisningsbestämmelsen i 11 § 3 punkten i lagen om yr-
kesinriktad vuxenutbildning (631/1998, ändrad 788/2014) tillämpas i yr-
kesinriktad vuxenutbildning det ovannämnda 27 a § 4 mom. i lagen om grund-
läggande yrkesutbildning. I detta moment föreskrivs att Utbildningsstyrelsen 
kan bestämma krav på hälsotillståndet.

”Utbildningsanordnaren ska ge den studerande och den som ansöker om 
att bli antagen som studerande information om den utbildning som ordnas.” 
(L 630/1998, ändrad 787/2014, 14 a §)

”Utbildningsanordnaren ska sörja för att information om utbildningen och om 
förfarandet vid ansökan till utbildningen finns allmänt tillgänglig.” (L 631/1998, 
13 a §)

”Utbildningsanordnaren ska informera om de examensspecifika kraven 
på hälsotillstånd och funktionsförmåga samt andra förutsättningar som 
hänför sig till studierna i ansökningsguider, i digital och annan ansök-
ningsinformation samt vid eventuella inträdes- och lämplighetsprov. I den 
elektroniska blanketten för den gemensamma ansökan på www.studie-
info.fi ska de som söker till grundläggande yrkesutbildning bedöma sitt 
hälsotillstånd och sin funktionsförmåga i relation till kraven på hälsotill-
stånd och funktionsförmåga i den SORA-examen som de önskar avlägga 
och som de fått information om i ansökningsfasen. Dessutom bör beaktas 
att 27 b § i lagen om grundläggande yrkesutbildning ger utbildningsanord-
naren rätt att för bedömningen och beslutsfattandet i samband med antagningen 
begära uppgifter om de sökandes hälsotillstånd. Utbildningsanordnaren kan 
begära dessa uppgifter när som helst under ansökningsfasen oberoende av vad 
den studerande själv meddelat.” (Utbildningsstyrelsens föreskrift 27/011/2015)

”Den som ordnar utbildning som förbereder för en fristående examen ska sörja 
för att information om utbildningen och om förfarandet vid ansökan till utbild-

http://www.opintopolku.fi/
http://www.opintopolku.fi/
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ningen finns allmänt tillgänglig (L 952/2011, 13 a §). Utbildningsanordnaren 
kan informera om de examensspecifika kraven på hälsotillstånd och funktions-
förmåga i ansökningsguider, i digital information om ansökan på www.studie-
info.fi och i annan information om ansökan samt i samband med antagningen, 
till exempel vid inträdes- och lämplighetsprov. De som söker till en utbildning 
ska bedöma sitt hälsotillstånd och sin funktionsförmåga i relation till kraven på 
hälsotillstånd och funktionsförmåga i den SORA-examen som de önskar avläg-
ga och som de fått information om i den personliga tillämpningen i samband 
med ansökan. Dessutom bör beaktas att lagen om yrkesinriktad vuxenutbild-
ning (bestämmelsen i 11 § om hänvisning till 27 b § i lagen om grundläggan-
de yrkesutbildning) ger utbildningsanordnaren rätt att för bedömningen och 
beslutsfattandet i samband med antagningen begära uppgifter om de sökandes 
hälsotillstånd. Utbildningsanordnaren kan begära dessa uppgifter när som helst 
under ansökningsfasen oberoende av vad den studerande själv meddelat.” (Ut-
bildningsstyrelsens föreskrift 28/011/2015)

B.1.1.1 Utbildningsanordnarens eller examensarrangörens uppgifter
Vad ska informationen innehålla?
Utbildningsanordnaren ska informera om SORA-författningarna och -föreskrifterna. Ut-
bildningsanordnaren ska informera om de examensspecifika kraven på hälsotillstånd 
och funktionsförmåga samt om andra förutsättningar som hänför sig till studierna, såsom 
uppvisande av straffregisterutdrag. Man bör också informera sökande och studerande om 
utbildningsanordnarens möjlighet att dra in och återställa studierätten i SORA-examina 
samt om möjligheten att kräva ett intyg över narkotikatest och om andra förfaranden 
som utbildningsanordnaren och studerandehälsovården kan ha i anknytning till narko-
tikatestet.

Var ska informationen ges?
För den grundläggande yrkesutbildningen ska utbildningsanordnaren godkänna en läro-
plan som baserar sig på Utbildningsstyrelsens föreskrift om grunder för grundexamina 
(L 630/1998, ändrad 787/2014, 14 och 14 a §). Utbildningsanordnaren kan i läroplanen 
eller ett annat administrativt dokument inkludera anordnarens informationsförfaranden, 
bland annat de förfaranden man använder för att informera personer som söker till studier 
om de examensspecifika kraven på hälsotillstånd och funktionsförmåga och om andra 
studierelaterade förutsättningar (utöver att ge uppgifter i ansökningsservicen www.stud-
ieinfo.fi, som används i den grundläggande yrkesutbildningen).  Utbildningsanordnaren 
kan informera om de ovannämnda frågorna i bland annat ansökningsguider, i annan 
information om ansökningen (egna webbsidor, guider för sökande, broschyrer) och i 
samband med urvalsförfarandet (inträdes- och lämplighetsprov) oberoende av hur ut-
bildningen ordnas.

Vem ska informeras?
Utbildningsanordnaren ska informera de sökande om de allmänna kraven som hänför sig 
studierna. Detta gäller alla utbildningsområden och examina. När det gäller SORA-exami-
na är kraven på hälsotillstånd examensspecifika, och det är särskilt de som söker till dessa 
examina som ska ges information om dessa krav. Det är också viktigt att personalen inom 
elevhälsan får kännedom om de författningar och föreskrifter som utbildningsanordnaren 
ska iaktta, för att det yrkesövergripande samarbetet ska fungera smidigt i ansökningsfasen.

http://www.opintopolku.fi/
http://www.opintopolku.fi/
http://www.opintopolku.fi/
http://www.opintopolku.fi/
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Utbildningsanordnaren bör hålla kontakt även med elevhandledarna inom den grund-
läggande utbildningen , som förmedlar informationen om kraven på hälsotillstånd och 
funktionsförmåga i SORA-examina till eleverna redan innan dessa söker till den grund-
läggande yrkesutbildningen och väljer utbildningsområde. Dessutom är det viktigt att i 
informationsfrågor samarbeta med skol- och studerandehälsovården, arbetskraftsmyndig-
heterna och läroavtalsbyråerna och, när det gäller vuxenstuderande, vid behov även med 
företagshälsovården. Utbildningsanordnaren bör informerar vårdnadshavare till minder-
åriga som söker till studier om dessa frågor i samband med planeringen av yrkesvalet 
eller fortsatta studier (till exempel vid stadieövergångar inom utbildningen) eller när 
minderårigas hälsotillstånd eller funktionsförmåga har blivit sämre.

Utbildningsstyrelsen rekommenderar att man informerar om de krav på hälsotillstånd och 
funktionsförmåga som gäller i de yrkesinriktade grundexamina som hör till SORA-ex-
amina redan vid de omfattande hälsoundersökningarna i årskurs 8, då även elevernas 
vårdnadshavare är närvarande.

Det är också bra att arbetsplatserna och arbetsplatshandledarna, -utbildarna och -bedö-
marna känner till grunderna för antagningen till både de ungas och de vuxnas utbild-
ningar och till alla utbildningsområden och de examensspecifika kraven på hälsotillstånd 
särskilt när det gäller SORA-examina. I synnerhet när någon avlägger en fristående ex-
amen vid ett examenstillfälle utan att först delta i examensförberedande utbildning som 
baserar sig på personlig tillämpning och utan att förvärva yrkesskicklighet är det viktigt 
att examensarrangören ser till att bedömarna får ingående introduktion. Examinanderna 
ska utan att äventyra säkerheten uppnå vitsordet nöjaktiga, som krävs i grunderna för 
de yrkesinriktade grundexamina, eller godkänd prestation, som krävs i yrkes- och spe-
cialyrkesexamina.

Vem ska informera?
Utbildningsanordnaren anger i den gemensamma delen av läroplanen eller i ett annat 
administrativt dokument hur man informerar om de examensspecifika kraven på hälso-
tillstånd och funktionsförmåga och om andra förutsättningar som hänför sig till studierna 
(till exempel om att lämna in ett straffregisterutdrag och om att genomgå ett narkotikatest) 
och även vem eller vilka som ska ge informationen. I praktiken är ansvaret för att ge in-
formation fördelat på lärarna, utbildningscheferna, rektorerna, kuratorerna, psykologerna 
och studiehandledarna.
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Utbildningsanordnarens ansvar för att informera om de examensspecifika kraven på hälsotillstånd och 
funktionsförmåga i samband med antagningen:

• Utbildningsanordnaren informerar
 – kraven på hälsotillstånd och funktionsförmåga inom utbildningsområdena och examina
 – skyldigheten att visa upp ett intyg över narkotikatest och förutsättningen för detta under studierna (gäller 

alla områden och examina)
 – uppvisande av straffregisterutdrag under studierna, om det är frågan om en SORA-examen i vars studier eller 

praktiska arbetsuppgifter i väsentlig utsträckning ingår arbete med minderåriga. 

• Utbildningsanordnaren informerar på det sätt som anges i den gemensamma delen av läroplanen eller i ett 
annat administrativt dokument

 – i ansökningstjänsten www.studieinfo.fi 
 – i ansökningsguider och annan information om ansökningen (bl.a. egna webbsidor, broschyrer)
 – i samband med antagningen av studerande, till exempel vid inträdes- och lämplighetsprov
 – hur man informerar om de examensspecifika kraven på hälsotillstånd och funktionsförmåga och vem eller 

vilka som ger informationen
 – i utbildningar riktade till arbetsplatshandledare, -utbildare och -bedömare samt i annan information till 

arbetsplatserna.

• Utbildningsanordnaren informerar
 – dem som ansöker om studierätt
 – minderåriga studerandes vårdnadshavare 
 – olika samarbetspartner (elevhandledarna inom den grundläggande utbildningen, skol- och studerandehälso-

vården, elevhälsan, arbetskraftsmyndigheterna, läroavtalsbyråerna, arbetsplatserna, arbetsplatshandledarna, 
-utbildarna och -bedömarna samt, när det gäller vuxenstuderande, eventuellt även företagshälsovården).

• Vem informerar?
 – Utbildningsanordnaren anger de ansvariga, förfaringssätten och informationsansvaret i den gemensamma 

delen av läroplanen eller i ett annat administrativt dokument.
 – Ansvaret för att ge informationen är fördelat på olika yrkesgrupper (t.ex. lärarna, utbildningscheferna, 

rektorerna, kuratorerna, psykologerna och studiehandledarna).

B.1.1.2 Frågor och svar
Fråga: Hur och när skulle det vara bra att informera arbetsplatshandledarna, 
-utbildarna och -bedömarna om SORA-författningarna och -föreskrifterna?

Svar: Representanterna för arbetslivet informeras om SORA-författningarna och -före-
skrifterna på utbildningar som utbildningsanordnaren arrangerar och på utbildningsan-
ordnarens webbplats. Information bör ges regelbundet, och det är viktigt att informera 
i synnerhet om kraven på hälsotillstånd och funktionsförmåga i SORA-examina och om 
när dessa krav kan förhindra antagning och leda till att studierätten dras in. Utbildnings-
anordnaren bör informera om vilken typ av uppgifter man kan begära av dem som an-
söker om studierätt i samband med ansökan och av dem som redan har fått studierätt. 
Arbetslivet bör också få information om begäran om straffregisterutdrag och om den för 
alla utbildningsområden och examina föreskrivna möjligheten att ålägga en studerande 
att genomgå en narkotikatestning när lagens villkor för detta är uppfyllda.

http://www.opintopolku.fi/


26

Det är viktigt att utbildningsanordnaren i sin information betonar betydelsen av samar-
bete och klart meddelar till vem arbetsplatsernas representanter, arbetsplatshandledarna, 
-utbildarna och bedömarna kan ställa frågor och vem de vid behov kan kontakta om 
en studerandes agerande under studier på arbetsplatsen äventyrar säkerheten eller ger 
anledning till exempelvis en utredning av hälsotillståndet eller funktionsförmågan. Ut-
bildningsanordnaren har primär skyldighet att ge de studerande handledning och stöd, 
att vid behov hänvisa dem till elevhälsotjänster, att i samarbete med de studerande och 
vid behov med deras vårdnadshavare ordna med individuella undervisningsarrangemang 
som främjar studierna och att i sin verksamhet beakta den värdegrund som författningarna 
och föreskrifterna vilar på.

B.1.2 Information i samband med antagning till utbildning
”Den som ansöker om att bli antagen som studerande ska på begäran av utbild-
ningsanordnaren lämna sådana uppgifter om sitt hälsotillstånd som behövs för 
bedömning av antagningen.” (L 630/1998, 27 b §; L 631/1998, 11 §, 4 punkten)

”Den som ansöker om att bli antagen som studerande ska på begäran av utbild-
ningsanordnaren ge information om beslut om indragning av studierätten då 
det är fråga om studier som avses i 32 §.” (L 630/1998, 27 b §; L 631/1998, 11 §, 
4 punkten)

”Utbildningsanordnaren har trots sekretessbestämmelserna rätt att av andra 
utbildningsanordnare, yrkeshögskolor och universitet få sådana nödvändiga 
uppgifter om beslut om indragning av den sökandes studierätt och grunderna 
för detta som förutsätts för antagningen som studerande.” (L 630/1998, 27 b §; 
L 631/1998, 11 §, 4 punkten)

”Uppgifter enligt 27 b, 32 a, 32 b och 34 a § om hälsotillståndet hos en stud-
erande eller den som ansöker om att bli antagen som studerande får behandlas 
endast av dem som bereder eller fattar beslut om antagningen som studerande, 
indragning eller återställande av studierätten eller disciplinåtgärder eller ger 
utlåtanden i sådana frågor.” (L 630/1998, 42 §, 1 mom.; L 631/1998, 16 §, 4 punk-
ten)

”Utbildningsanordnaren ska utreda den sökandes eventuella behov av förbere-
dande utbildning, annat förvärvande av yrkesskicklighet, handledning och stöd, 
studier som förbättrar studiefärdigheterna eller särskilt stöd. Utbildningsanord-
naren ska informera den sökande om eventuell speciallagstiftning som gäller 
examen, om eventuella krav på hälsotillståndet som hänför sig till studierna och 
om de viktigaste möjligheterna till ekonomiskt stöd i anslutning till studierna.” 
(SRF 794/2015, 3 §)

”Dessutom bör beaktas att 27 b § i lagen om grundläggande yrkesutbildning ger 
utbildningsanordnaren rätt att för bedömningen och beslutsfattandet i samband 
med antagningen begära uppgifter om de sökandes hälsotillstånd. Utbildnings-
anordnaren kan begära dessa uppgifter när som helst under ansökningsfasen 
oberoende av vad den studerande själv meddelat.”
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”En omständighet i anslutning till sökandens hälsotillstånd eller funktionsför-
måga får inte vara ett hinder för antagning som studerande. Som studerande 
kan dock inte antas den som på grund av hälsotillstånd eller funktionsförmåga 
inte kan genomföra praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet i anslutning till 
studierna, om studierna är förbundna med krav som hänför sig till minderårigas 
säkerhet, patient- eller kundsäkerheten eller säkerheten i trafiken och om hinder 
som äventyrar säkerheten inte med rimliga åtgärder kan undanröjas. Ett skäl till 
att inte anta en person kan också vara att personen i samband med ansökan un-
danhållit information om ett tidigare fattat beslut om indragning av studierätt.”

”Utbildningsanordnaren ska vid behov samarbeta med olika utbildnings-
nivåer eller med myndigheter när det gäller erhållande och givande av 
uppgifter som behövs när beslut fattas om antagningen av studerande.” 
(Utbildningsstyrelsens föreskrift 27/011/2015)

”Dessutom bör beaktas att lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (bestäm-
melsen i 11 § om hänvisning till 27 b § i lagen om grundläggande yrkesutbild-
ning) ger utbildningsanordnaren rätt att för bedömningen och beslutsfattandet 
i samband med antagningen begära uppgifter om de sökandes hälsotillstånd. 
Utbildningsanordnaren kan begära dessa uppgifter när som helst under ansök-
ningsfasen oberoende av vad den studerande själv meddelat.”

”En omständighet i anslutning till sökandens hälsotillstånd eller funktionsför-
måga får inte vara ett hinder för antagning som studerande. Som studerande 
kan dock inte antas den som på grund av hälsotillstånd eller funktionsförmåga 
inte kan genomföra praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet som ingår i ut-
bildning som förbereder för en fristående examen, om studierna är förbundna 
med krav som hänför sig till minderårigas säkerhet, patient- eller kundsäker-
heten eller säkerheten i trafiken och om hinder som äventyrar säkerheten inte 
med rimliga åtgärder kan undanröjas. Ett skäl till att inte anta en person som 
studerande kan också vara att personen i samband med den personliga tillämp-
ningen i ansökningsfasen undanhållit information om ett tidigare fattat beslut 
om indragning av studierätt.”

”Den som ordnar utbildning som förbereder för en fristående examen ska vid 
behov samarbeta med olika utbildningsnivåer eller med myndigheter när det 
gäller erhållande och givande av uppgifter som behövs när beslut fattas om an-
tagningen av studerande.” (Utbildningsstyrelsens föreskrift 28/011/2015)

B.1.2.1 Utbildningsanordnarens eller examensarrangörens uppgifter
Vilka uppgifter kan utbildningsanordnaren få av den som ansöker om studierätt i ansökningsfasen? 
Uppgifter om hälsotillstånd och funktionsförmåga. De som i ansökningstjänsten 
www. studieinfo.fi  ansöker om studierätt för en SORA-examen inom den grundläggande 
yrkesutbildningen ombeds bedöma sitt  hälsotillstånd vid ansökningstidpunkten och jäm-
föra det med kraven på hälsotillstånd i den aktuella SORA-examen. De sökande ska i en 
meny i den elektroniska ansökningsblanketten anteckna om de har eller inte har sådana 
hinder eller brister som hänför sig till hälsotillståndet eller funktionsförmågan som kan 
inverka på antagningen till examen i fråga.
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När det gäller  ansökningar till fristående examina sörjer utbildningsanordnaren för att 
de sökande får information i ansökningstjänsten www.studieinfo.fi om kraven på häl-
sotillstånd och funktionsförmåga i SORA-examina och för att de sökande bedömer sitt 
hälsotillstånd vid ansökningstidpunkten i relation till kraven på hälsotillstånd och funk-
tionsförmåga i den SORA-examen som de söker till. 

Oberoende av hur utbildningen ordnas och oberoende av vad de sökande själva medde-
lar kan utbildningsanordnaren begära närmare uppgifter om de sökandes hälsotillstånd 
för att kunna bedöma om den sökande har förutsättningar att klara av studierna och de 
aktiviteter som studierna förutsätter. Uppgifter om den sökandes hälsotillstånd (till exem-
pel ett läkarintyg) kan dock begäras endast om det är frågan om en SORA-examen och 
endast för bedömningen i samband med antagningen. Utbildningsanordnaren kan be 
den sökande lämna ett läkarutlåtande av vilket framgår om den han eller hon med tanke 
på sitt hälsotillstånd är lämplig för examen i fråga. Om den sökande för bedömningen i 
samband med antagningen till en utbildning ombeds lämna uppgifter om sitt hälsotillstånd 
ska utbildningsanordnaren informera den som skriver intyget eller utlåtandet om kraven 
på hälsotillståndet och funktionsförmågan i den aktuella SORA-examen. Den sökande 
kan uppmanas att ge läkaren denna information.

Uppgifter om den sökandes hälsotillstånd och funktionsförmåga kan vid behov också 
ges av andra yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården än läkare, till exempel 
fysioterapeuter, psykologer och ergoterapeuter (lagen om yrkesutbildade personer inom 
hälso- och sjukvården 559/1994, förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- 
och sjukvården 564/1994).

De som söker till en utbildning omfattas inte ännu av studerandehälsovården, så de 
behövliga intygen måste begäras från primärvården, specialsjukvården eller en privat 
hälsovårdsenhet. Utbildningsstyrelsen rekommenderar dock att de sökande om möjligt 
använder skol- eller studerandehälsovårdstjänsterna inom den offentliga sektorn när de 
skaffar dessa uppgifter.

Om examen inte är en SORA-examen som hör till de yrkesinriktade grundexamina som 
nämns i 16 § i statsrådets förordning om grundläggande yrkesutbildning kan utbildnings-
anordnaren inte begära utredningar över de sökandes hälsotillstånd. Då kan inte hälso-
tillståndet utgöra hinder för antagning av en sökande.

Det är dock bra att utbildningsanordnaren även i dessa situationer informerar och instru-
erar de sökande om hur frågor som gäller yrkesutbildningen för en examen och arbetet 
på en arbetsplats enligt existerande kunskap kan påverka hälsotillståndet och funktions-
förmågan. Då är det lättare för den sökande att söka sig till lämplig utbildning.

Information om eventuell tidigare indragning av studierätten
I ansökningstjänsten www.studieinfo.fi begärs även att de sökande informerar om ett 
eventuellt tidigare beslut om indragning av studierätten i de SORA-examina som hör till 
de yrkesinriktade grundexamina. Även när det gäller ansökningar till fristående examina 
beaktar utbildningsanordnaren frågan i ansökningstjänsten www.studieinfo.fi samt vid 
den personliga tillämpningen under ansökningsfasen. Om en sökande har meddelat att 
hans eller hennes studierätt tidigare har dragits in har utbildningsanordnaren rätt att av 
en annan utbildningsanordnare, en yrkeshögskola eller ett universitet få för antagningen 
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behövliga uppgifter om beslutet om indragning av den tidigare studierätten och om mo-
tiveringarna till beslutet. Utbildningsanordnaren kan fall för fall överväga om information 
ska begäras.

Begäran om samt hantering och dokumentation av information
Utbildningsanordnaren anger i en instruktion eller en annan intern anvisning, vem eller 
vilka yrkesutbildade personer som ska begära och sammanställa uppgifterna om de sö-
kandes hälsotillstånd och funktionsförmåga och om eventuella tidigare indragningar av 
studierätten – uppgifter som kan spela en roll vid antagningen av studerande.

Hur känsliga och sekretessbelagda uppgifter begärs, hanteras och förvaras behandlas 
närmare i kapitel B 7 i denna guide.

Ändringar i antagningen av studerande på basis av bedömningar av hälsotillstånd och 
funktionsförmåga
Utbildningsanordnaren ska anmäla ändringar i antagningen av studerande till Utbildnings-
styrelsens ansöknings- och antagningsregister med en separat blankett (bilaga 2), och till 
denna ska fogas utbildningsanordnarens förvaltningsbeslut om ändringen. Anmälningarna 
kan även skickas per e-post till adressen virkailija@opintopolku.fi.

I anmälan till Utbildningsstyrelsen behöver inte hindret för antagningen och grunden 
anges i detalj, det räcker med att anmäla att den sökande hade en brist i hälsotillståndet 
eller funktionsförmågan. Utbildningsanordnaren bör dock ha motiveringarna till sitt beslut 
tillgängliga, om de skulle behövas. Vid hantering av uppgifter om personers hälsotillstånd 
ska man beakta att dessa enligt personuppgiftslagen är känsliga uppgifter.

mailto:virkailija@opintopolku.fi
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Utbildningsanordnarens tillgång till och givande av information i samband med antagning av studerande

• Vilka uppgifter kan utbildningsanordnaren få i samband med antagning av studerande när det gäller SORA-exa-
mina?

 – Utbildningsanordnaren kan begära ett intyg över hälsotillstånd och funktionsförmåga av den sökande endast om personen i 
fråga söker till en SORA-examen.

 – Den som söker till en SORA-examen ombeds i ansökningstjänsten www.studieinfo.fi ge en egen bedömning 
av sitt hälsotillstånd och sin funktionsförmåga vid ansökningstidpunkten och uppge om han eller hon tidiga-
re har fått sin studierätt indragen. Om det är frågan om ett annat ansökningsförfarande än den gemensam-
ma ansökan kan man använda till exempel en blankett för hälsoinformation som utbildningsanordnaren har 
till sitt förfogande.

 – Den som ansöker om studierätt ska på begäran ge utbildningsanordnaren uppgifter om sitt hälsotillstånd 
samt uppgifter om ett eventuellt tidigare beslut om indragning av studierätten.

 – Utbildningsanordnaren kan begära information om beslut om indragning av den sökandes studierätt och 
motiveringarna till besluten.

 – När det gäller fristående examina sörjer utbildningsanordnaren för dessa frågor i ansökningstjänsten www.
studieinfo.fi  och vid den personliga tillämpningen i samband med ansökan om att få avlägga en examen.

• Vilka uppgifter kan utbildningsanordnaren begära i samband med antagning av studerande när det gäller andra 
examina än SORA-examina?

 – När det gäller ansökningar till andra examina kan de sökande informeras även om frågor som gäller hälso-
tillståndet, men det är inte tillåtet att begära uppgifter om de sökandes hälsotillstånd. I andra examina kan 
hälsotillståndet inte utgöra hinder för antagning som studerande.

• Vem kan ge uppgifter om de sökandes hälsotillstånd och funktionsförmåga?
 – I SORA-författningarna finns inga bestämmelser om vilken utbildning de yrkesutbildade personer inom hälso- 

och sjukvården som ger information om de sökandes hälsotillstånd ska ha eller vilket specialområde de ska 
representera. Det anges till exempel inte heller om det ska vara en allmänläkare eller en specialläkare som 
ska ge utlåtandet. Även andra än legitimerade yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården kan ge 
uppgifter om de sökandes hälsotillstånd.

 – Den som ansöker om studierätt ska till utbildningsanordnaren lämna ett läkarintyg av vilket framgår om den 
sökande med tanke på sitt hälsotillstånd och sin funktionsförmåga är lämplig för examen i fråga.

 – För att få tillstånd att avlägga en examen inom sjö- eller luftfarten eller specialyrkesexamen för trafiklärare 
ska den sökande bli godkänd i de läkarundersökningar som förutsätts för att få rätt att utöva yrket.

 – Utbildningsanordnaren har rätt att av en annan utbildningsanordnare, en yrkeshögskola eller ett universitet 
få uppgifter om ett eventuellt tidigare beslut om indragning av den sökandes studierätt.

• Vem kan begära, hantera och dokumentera uppgifter om de sökandes hälsotillstånd och funktionsförmåga?
 – Utbildningsanordnaren anger i en instruktion eller en annan intern anvisning vem eller vilka anställda som 

ska begära, hantera och dokumentera dessa uppgifter.
 – Begäran, hantering och förvaring av sekretessbelagd och känslig information behandlas närmare i kapitel B 

7 i denna guide.

• Anmälan om ändring i antagningen av studerande
 – Om utbildningsanordnaren blir tvungen att ändra uppgifterna om en antagning på grund av en bedömning 

av den sökandes hälsotillstånd eller funktionsförmåga ska ändringen anmälas till Utbildningsstyrelsens 
ansöknings- och antagningsregister med en separat blankett. 
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B.1.2.2 Frågor och svar
Fråga: En studerande som söker till kompetensområdet för körning av skogs-
maskiner i grundexamen inom skogsbranschen meddelar att han har epilepsi. 
Inget inträdes- eller lämplighetsprov ordnas vid ansökan till utbildningen. Hur 
ska utbildningsanordnaren gå till väga om det behövs mer information om den 
sökandes hälsotillstånd och funktionsförmåga?

Svar: Grundexamen inom skogsbranschen (naturbruk och miljöområdet) hör till SO-
RA-examina. För att utbildningsanordnaren ska kunna göra en bedömning av om en 
sökande med avseende på hälsotillstånd och funktionsförmåga är lämplig för examen 
kan ett läkarintyg behövas. Enligt lagen om yrkesutbildning (27 b §) ska den som ansöker 
om att bli antagen som studerande på begäran av utbildningsanordnaren lämna sådana 
uppgifter om sitt hälsotillstånd som behövs för bedömning av om den sökande kan ges 
studierätt.

Utbildningsanordnaren har bestämt till vems uppgifter det hör att samla alla anmälningar 
som gäller de sökandes hälsotillstånd eller funktionsförmåga eller tidigare indragning av 
studierätten och som kommit in via ansökningstjänsten www.studieinfo.fi (se hantering 
av känsliga uppgifter, kapitel B 7). Därefter begär den person som utbildningsanordna-
ren har utsett eller befullmäktigat för uppgiften att den sökande lämnar ett läkarintyg av 
vilket framgår om personens hälsotillstånd är lämpligt för avläggande av examen i fråga. 
Utbildningsanordnaren informerar läkaren om kraven på hälsotillstånd och funktionsför-
måga i examen till exempel genom att ge den sökande ett dokument med uppgifter om 
dessa krav och be den sökande överlämna det till läkaren. I SORA-författningarna ingår 
inga bestämmelser om vilken utbildningsbakgrund eller vilket specialområde den läkare 
som ger utlåtandet ska ha. I denna situation bör dock särdragen i den lagstiftning som 
reglerar branschen i fråga beaktas. Till exempel körkortslagen (386/2011) och social- och 
hälsovårdsministeriets förordning om körhälsa (1181/2011) kan föreskriva att den som 
ger ett utlåtande om hälsotillstånd i vissa fall ska vara en specialläkare.

Om den sökande enligt läkarintyget inte har något hälsorelaterat hinder för att avlägga 
examen och även i övrigt uppfyller villkoren för att bli antagen som studerande, kan 
den sökande kallas till inträdes- eller lämplighetsprovet eller en intervju, om även andra 
sökande kallas. Detta exempel kan tillämpas också när det gäller andra examina inom 
transportbranschen. Till exempel för grundexamen i flygledning, grundexamen i sjö-
fart och specialyrkesexamen för trafiklärare finns egna medicinska lämplighetskrav. Till 
exempel bedömningen av lämplighet för arbete på fartyg ska vid behov hänskjutas till 
Trafiksäkerhetsverket (Lag om läkarundersökning av fartygspersonal 1171/2010).

Fråga: I samband med ansökan till närvårdarutbildningen observeras att en 
sökande har problem med huden på händerna, vilket hon också meddelade 
när hon gjorde ansökan i ansökningstjänsten www.studieinfo.fi . Den sökande 
uppfyller de andra kriterierna (bland annat skolframgången) som ska vara 
uppfyllda för att den sökande ska få kallelse till ett inträdes- eller lämplighet-
sprov, om ett sådant ordnas. Ska den sökande uppmanas att lämna ett läkar-
intyg före  eller efter inträdes- eller lämplighetsprovet?

Svar: Frågan gäller en SORA-examen. I närvårdarnas arbete ingår ofta så kallat vått arbete 
i olika vårdsituationer. På vissa arbetsplatser kan en närvårdare vara tvungen att tvätta 
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händerna och använda desinfektionsmedel och skyddshandskar många gånger under ett 
arbetspass. Detta kan leda till att det atopiska eksemet blir så svårt att huden spricker. 
Om en närvårdare har skadad hud på händerna kan det leda till spridning av smittor och 
utgöra ett hot mot patientsäkerheten, särskilt när det gäller sjuka barn, äldre och andra 
svaga patienter.

I samband med eventuella inträdes- eller lämplighetsprov kan ni diskutera med den sö-
kande hur kraven på hälsotillstånd och funktionsförmåga i examen inverkar på det prak-
tiska arbetet, på inlärningen i arbetet och på avläggandet av examen. Det är nödvändigt 
att den som söker till utbildningen sköter sin hud så att inte situationen förvärras. Under 
utbildningen ska ni fästa särskild uppmärksamhet vid att händernas hud är i skick, till 
exempel i samband med inlärning i arbetet. Ni bör diskutera möjligheten till personliga 
utbildningsvägar och söka sådana individuella lösningar som gör det möjligt för personen 
i fråga att arbeta som närvårdare.

Utbildningsanordnaren kan överväga om uppgifter om den sökandes hälsotillstånd ska 
begäras av en läkare. Enligt lagen om grundläggande yrkesutbildning (27 b §) ska den som 
ansöker om att bli antagen som studerande på begäran av utbildningsanordnaren lämna 
sådana uppgifter om sitt hälsotillstånd som behövs för bedömning av om den sökande 
kan ges studierätt. Lagen tar inte ställning till i vilket skede före antagningen ett läkarintyg 
kan begäras. Om detta får utbildningsanordnaren själv fatta beslut.

Fråga: En av dem som söker till utbildningen för bagare har mjölallergi. Kan 
vi begära ett intyg över den sökandes hälsotillstånd?

Svar: Detta gäller grundexamen inom livsmedelsbranschen, som inte hör till SORA-ex-
amina. Utbildningsanordnaren kan således inte begära intyg över den sökandes hälso-
tillstånd, men information om branschens karaktär och om arbetet kan ges. Utbildnings-
anordnaren kan exempelvis i samband med inträdes- eller lämplighetsprovet uppmana 
den sökande att för egen del beakta dessa frågor och vid behov tillsammans med den 
sökande undersöka möjligheten till individuella arrangemang för att stödja avläggandet av 
examen. Det är känt att mjölallergi avsevärt kan begränsa studierna till bagare, i synnerhet 
inlärningen i arbetet, trots användning av personlig skyddsutrustning.

B.1.3 Examensspecifika krav på hälsotillstånd och 
funktionsförmåga

”En omständighet i anslutning till sökandens hälsotillstånd eller funktionsför-
måga får inte vara ett hinder för antagning som studerande. Som studerande 
kan dock inte antas den som på grund av hälsotillstånd eller funktionsförmåga 
inte kan genomföra praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet i anslutning 
till studierna, om kraven i 32 § på säkerhet vid studierna så förutsätter och om 
detta hinder inte kan undanröjas med rimliga åtgärder.” (L 630/1998, 27 a §; 
L 631/1998, 11 §, 3 punkten)

”I fråga om studier som avses i 32 § ska som hinder för antagning som stu-
derande också betraktas beslut om indragning av studierätten enligt 32 § i 
denna lag, 11 § 6 a punkten i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning, 25 a § i 
yrkeshögskolelagen (351/2003) eller 43 a § i universitetslagen (558/2009), om 
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omständigheter som har samband med skyddet för andras hälsa och säkerhet 
förutsätter det.” (L 630/1998, 27 a §; L 631/1998, 11 §, 3 punkten)

”Syftet med de examensspecifika kraven på hälsotillståndet är att främja säker-
heten i den grundläggande yrkesutbildningen och senare i arbetslivet.” (Utbild-
ningsstyrelsens föreskrift 27/011/2015)

”Syftet med de examensspecifika kraven på hälsotillståndet är att främja säker-
heten i utbildning som förbereder för en fristående examen och senare i arbets-
livet.” (Utbildningsstyrelsens föreskrift 28/011/2015)

”Med tanke på den sökandes rättsskydd är det motiverat att inte anta en person 
till utbildning i vilken ingår praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet som den-
ne på grund av sitt hälsotillstånd eller sin funktionsförmåga inte skulle kunna 
utföra. Vid antagningen bör man dock beakta de mångskiftande uppgifter som 
ingår i yrkena och arbetet. I en och samma grundexamen kan det finnas exa-
mensdelar som ställer andra krav på hälsotillståndet eller funktionsförmågan, 
vilket möjliggör individuella lösningar för avläggandet av grundexamen. (Utbild-
ningsstyrelsens föreskrift 27/011/2015) Föreskriften gäller också yrkesinriktade 
grundexamina som avläggs som fristående examina.

”Med tanke på den sökandes rättsskydd är det motiverat att inte anta en person 
till sådan examensförberedande utbildning i vilken ingår praktiska uppgifter 
eller inlärning i arbetet som denne på grund av sitt hälsotillstånd eller sin funk-
tionsförmåga inte skulle kunna utföra. Vid antagningen bör man dock beakta 
de mångskiftande uppgifter som ingår i yrkena och arbetet. I en och samma yr-
kes- eller specialyrkesexamen kan det finnas examensdelar i vilka utbildningen 
ställer andra krav på hälsotillståndet eller funktionsförmågan, vilket möjliggör 
individuella lösningar för avläggandet av grundexamen.” (Utbildningsstyrelsens 
föreskrift 28/011/2015)

B.1.3.1 Utbildningsanordnarens eller examensarrangörens uppgifter
Hälsotillstånd och studierätt 
Vid antagningen av studerande är tillgänglighet huvudprincipen. En omständighet i anslut-
ning till hälsotillstånd eller funktionsförmåga hos den som ansöker om studierätt får inte 
vara ett hinder för antagningen. I statsrådets förordningar 811/1998 (ändrad 1032/2011 
och 329/2015) och 812/1998 (ändrad 1033/2011 och 330/2015) anges vilka utbildnings-
områden och examina som omfattas av kraven på hälsotillstånd och funktionsförmåga 
(bilaga 1, bilaga 1 a och bilaga 1 b). Som studerande kan inte antas den som på grund av 
hälsotillstånd eller funktionsförmåga inte kan genomföra praktiska uppgifter och inlärning 
i arbetet i anslutning till studierna, när studierna är förbundna med krav som hänför sig 
till minderårigas säkerhet eller patient- eller kundsäkerheten eller säkerheten i trafiken. 
(L 630/1998, 32 §; L 631/1998, 11 §, 9 punkten). En brist i personens hälsotillstånd eller 
funktionsförmåga kan förhindra antagningen när de studierelaterade kraven på säkerhet 
inte kan uppfyllas och hindret inte med rimliga åtgärder kan undanröjas. De metoder 
som kan användas för att undanröja eller minska hinder är till exempel elevhälsotjänster, 
hjälpmedel, personlig assistent, specialundervisning, särskilda undervisningsarrangemang 
eller andra former av stöd och handledning.
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Trots att en persons hälsotillstånd eller handikapp kan förhindra deltagande i praktiska 
arbetsuppgifter i anslutning till studierna betyder detta inte nödvändigtvis att personen 
inte har förutsättningar för studier inom området. Det är ofta möjligt att studera inom 
området, fastän examen i fråga inte kan avläggas på grund av att personen inte klarar av 
alla examensdelar eller krav på yrkesskicklighet. Då kan den studerande få ett betyg över 
avlagda examensdelar och slutförda studier, yrkesprov och tidigare förvärvat kunnande. 
Utbildningsanordnaren bör dock ge dem som ansöker om studierätt tydlig information 
om hur betyget över de avlagda examensdelarna och de genomförda studierna kan 
påverka den sökandes möjligheter att få arbete eller möjligheter till fortsatta studier. Vid 
antagningen av studerande bör man beakta även de många olika slags uppgifter som 
ingår i yrken och arbeten och utifrån detta ge de studerande möjlighet till individuella 
lösningar i utbildningen.

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om grunderna för antagning av stude-
rande inom grundläggande yrkesutbildning (4/2013, 23 §) innehåller bestämmelser om 
bland annat grunderna för antagning på basis av utbildningsanordnarens prövning. Enligt 
dessa grunder kan utbildningsanordnaren i varje ansökningsmål anta högst 30 procent 
sådana studerande som väljs av särskilda skäl som hänger samman med den sökandes 
person. Då beaktas inte antalet urvalspoäng som den studerande får. Dylika särskilda 
skäl är inlärningssvårigheter, sociala skäl samt avsaknad av skolbetyg eller svårligen jäm-
förbara betyg. Den sökandes utbildningsbehov och förutsättningar att klara av studierna 
ska bedömas och beaktas om avvikelser görs från antalet urvalspoäng.

Den yrkesinriktade specialundervisningen ska erbjuda de studerande en så hinderfri 
och tillgänglig yrkesutbildning som möjligt och förutsättningar att få arbete efter utbild-
ningen. I specialundervisning kan avvikelse göras från författningarna (L 630/1998, 20 §, 
F 811/1998, ändrad 329/2015, 8 §) enligt vad som bestäms i grunderna för utbildningen 
eller grunderna för examen. Dessutom har lagen om grundläggande yrkesutbildning 
(630/1998, § 21) möjliggjort särskilda undervisningsarrangemang när det är motiverat 
på grund av den studerandes hälsotillstånd.

De examensspecifika kraven på hälsotillstånd (bilaga 1 a och 1 b) är inom de olika ut-
bildningsområdena i regel samma oberoende av om det är frågan om en grundexamen, 
en yrkesexamen eller en specialyrkesexamen (till exempel social-, hälso- och idrottsom-
rådet). När det gäller teknik och kommunikation samt naturbruk och miljöområdet finns 
det emellertid vissa skillnader mellan grundexamina och yrkes- och specialyrkesexamina. 
Dessa skillnader beror till exempel på de författningar som reglerar sjöfarten och flygled-
ningen och på att de särskilda hälsokrav som ställs på yrkeschaufförer i landsvägstrafiken i 
vissa avseenden skiljer sig från till exempel de hälsokrav som ställs på skogsmaskinsförare.

Vid bedömning av rimligheten när det gäller de studiearrangemang som den sökande 
behöver beaktas särskilt personens individuella situation och behov av stöd, de kostna-
der som åtgärderna medför för olika aktörer och utbildningsanordnarens ekonomiska 
situation. Vid bedömningen beaktas även om det är möjligt att för åtgärderna få stöd från 
offentliga medel eller någon annanstans. Vid bedömning av individers situation ska till 
exempel författningarna om rehabilitering och handikappservice beaktas.

Om den studerandes hälsotillstånd eller funktionsförmåga förändras under studietiden 
har utbildningsanordnaren vissa skyldigheter. Dessa beskrivs i kapitel B 3.2 om indrag-
ning av studierätten.
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Studierätten och tidigare indragning av studierätt
Ett tidigare beslut om indragning av studierätten i någon SORA-examen utesluter inte 
automatiskt en ny ansökan till en SORA-examen, utan utbildningsanordnaren bör över-
väga situationerna fall för fall. Vid övervägande av hinder för antagning av studerande 
ska man inte beakta bara utbildningsområde och examen som ansökan gäller utan också 
orsakerna till det tidigare beslutet om indragning av studierätten. Utbildningsanordnaren 
ska noggrant överväga dessa frågor och utifrån den erhållna informationen bedöma inte 
bara den sökandes situation utan också behoven av att trygga även andra personers hälsa 
och säkerhet. I detta sammanhang bör också hänsyn tas till behovet av att skydda min-
deråriga, om studierätten tidigare har indragits på grund av brott (770/1993, 6 §).

Studiehandledning och elevhälsans stöd- och handledningsarrangemang efter antagning 
I 29 a § i lagen om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning (787/2014) finns 
bestämmelser om den studerandes personliga studieplan.  Enligt lagen ska utbildningsan-
ordnaren tillsammans med den studerande göra upp en personlig studieplan utifrån den 
studerandes individuella mål och val. Planen ska uppdateras under studietiden.

När studieplanen görs upp kan utbildningsanordnaren samarbeta med den studerande 
och behövliga samarbetspartner genom att söka individuella lösningar för att undanröja 
hinder som hänför sig till den studerandes hälsa och funktionsförmåga. I den personliga 
studieplanen kan vid behov ingå överenskommelser om den studerandes individuella 
mål för kunnandet eller krav på yrkesskicklighet i anknytning till studierna, om vilka ex-
amensdelar som ska avläggas och hur, om hur arbetsplatsförlagda studier ska arrangeras, 
om tidsplaner och om hur bedömningen av kunnandet ska ordnas. I planen kan hänsyn 
tas till de studerandes inlärningsstil, hälsotillstånd, funktionsförmåga, individuella resur-
ser och eventuella behov av särskilt stöd, handledning eller hjälpmedel. När det gäller 
tillämpningen av författningarna om rehabilitering och handikappservice kan utbildnings-
anordnaren samarbeta med aktörerna inom social- och hälsovården.

I den personliga studieplanen identifieras även eventuella faktorer som försvårar inlär-
ningen. När den studerande ges stöd och handledning är det bra att beakta även själv-
styrningen och möjligheten att växa i yrket. Utbildningsanordnaren följer upp hur den 
personliga studieplanen genomförs och hur studierna framskrider och vid behov erbjuds 
den studerande stödundervisning och handledning.

Om den studerande i någon examensdel trots handledning och andra stödåtgärder inte 
uppfyller bedömningskriterierna på minst nivån nöjaktiga (N1) i någon examensdel av en 
yrkesinriktad grundexamen kan undervisningen ges som specialundervisning (630/1998, 
20 §). Då ska för den studerande utarbetas en individuell plan för hur undervisningen 
ska ordnas (IP).

I de yrkesinriktade grundexamina kallas det anpassning när man gör individuella änd-
ringar i kraven på yrkesskicklighet eller målen för kunnandet samt i bedömningen av 
kunnandet. Utbildningsanordnaren bör vara medveten om vad och hur studier som hör 
till examen kan anpassas. Utbildningsanordnaren ska informera den studerande om hur 
anpassningen påverkar avläggandet av hela examen. Den studerande ska få ett examens-
betyg, trots att examensmålen har anpassats. Om det kunnande som anges i kraven på 
yrkesskicklighet och målen för kunnandet till väsentliga delar inte uppfylls ska ett betyg 
över de slutförda studierna ges i stället för examensbetyg och i en bilaga till betyget ska 
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beskrivas vad den studerande kan bäst. Inom den yrkesinriktade specialundervisningen 
stöds och främjas den studerandes hälsotillstånd och funktionsförmåga med stöd- och 
handledningsåtgärder som baserar sig på de individuella behoven, personliga assistenter, 
mångsidiga och varierande metoder för bedömning av lärandet och kunnandet och andra 
förfaranden och specialarrangemang som hjälper den studerande att klara av studierna. 

Examensspecifika krav på hälsotillstånd och funktionsförmåga i samband med antagning av studerande

• Grundprincip
 – En omständighet i anslutning till hälsotillstånd eller funktionsförmåga får inte vara ett hinder för antag-

ningen av en sökande, men när det gäller SORA-examina ska den sökandes hälsa och funktionsförmåga 
vara sådan att han eller hon kan genomföra praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet i anslutning till 
studierna på ett säkert sätt, när studierna är förenade med krav som rör minderårigas säkerhet, patient- och 
kundsäkerheten eller säkerheten i trafiken. 

 – Tidigare indragning av studierätten kan innebära att den sökande inte kan antas för studier för en SORA-examen.

• När kan den sökandes hälsotillstånd eller funktionsförmåga förhindra antagning?
 – Den sökandes hälsotillstånd och funktionsförmåga kan förhindra antagning endast när det gäller en 

SORA-examen, om kraven på säkerhet inte kan uppfyllas och om hindret inte med rimliga åtgärder kan 
undanröjas.

 – Kraven på hälsotillstånd som gäller de sökande ska beaktas i den personliga tillämpningen vid ansökan till fri-
stående examina, i utbildning som förbereder för en fristående examen och vid förvärvande av yrkesskicklighet.

 – När det gäller andra än SORA-examina kan man på allmän nivå informera de sökande om kraven i det yrke 
som utbildningen leder till och om kraven i arbetslivet. Av dem som söker till dessa examina kan man inte 
begära intyg om hälsotillstånd och funktionsförmåga av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.

• Utbildningsanordnarens uppgifter vid utredning av studiehinder
 – Vid utredning av hinder för antagning av studerande är det bra att beakta det kunnande som ingår i de 

olika examina och examensdelarna samt de mångskiftande uppgifter som ingår i de olika yrkena och söka 
individuella lösningar för att stödja studierna.

 – Vid utredning av hinder för antagning bör man dessutom beakta de möjligheter som den personliga studiepla-
nen, handledning, stöd, en personlig assistent, hjälpmedel och den yrkesinriktade specialundervisningen ger.

B.1.3.2 Frågor och svar
Fråga: Av en ansökan om studierätt för grundexamen i ungdoms- och fritids-
instruktion framgår att den sökande har en medelsvår depression som behand-
lats med medicin i cirka ett år. Medicineringen pågår fortfarande. Kan den 
sökande antas för studier inom detta område?

Svar: Grundexamen i ungdoms- och fritidsinstruktion hör till SORA-examina (det hu-
manistiska och pedagogiska området), vilket betyder att en orsak förknippad med häl-
sotillståndet kan förhindra antagningen av en sökande. Enligt lagen om yrkesutbildning 
(27 b §) ska den som ansöker om att bli antagen som studerande på begäran av utbild-
ningsanordnaren lämna sådana uppgifter om sitt hälsotillstånd som behövs för bedömn-
ing av om den sökande kan ges studierätt. Utbildningsanordnaren bör ge den sökande 
uppgifterna om kraven på hälsotillstånd i denna examen så att den sökande kan ge dem 
till den läkare som skriver läkarutlåtandet om hälsotillståndet och funktionsförmågan. 
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Av läkarutlåtandet bör det framgå om den sökandes hälsotillstånd utgör ett hinder för 
att avlägga denna examen. Lagen tar inte ställning till i vilket skede före antagningen ett 
läkarintyg kan begäras (före inträdes- eller lämplighetsprovet eller först efter provet före 
antagningen av den sökande). Utbildningsstyrelsen beslutar om uppgifter ska begäras 
och om när de ska begäras. Till exempel i detta fall kan utbildningsanordnaren uppmana 
den sökande att i samband med inträdes- eller lämplighetsprovet lämna ett läkarintyg 
som innehåller en bedömning av om den sökandes nuvarande hälsotillstånd (under 
medicinering) är sådant att han eller hon kan genomföra de praktiska uppgifterna eller 
inlärningen i arbetet i anslutning till studierna så att säkerheten inte äventyras. Det slutliga 
antagningsbeslutet fattas av utbildningsanordnaren.

Fråga: En av dem som ansöker om att få studera till busschaufför har haft ett 
diskbråck. Kan den sökande antas för studier inom detta område?

Svar: Även här är det frågan om en SORA-examen: yrkesexamen för busschaufför (teknik 
och kommunikation). Diskbråck (”discus prolapsi”) kan innebära svårigheter att klara 
av arbetet som busschaufför, i synnerhet på grund av belastningsrelaterade smärtor och 
eventuell nedsättning av funktionsförmågan i de nedre extremiteterna. De läkemedel 
som används för smärtbehandlingen kan försämra busschaufförens funktionsförmåga och 
tillsammans med de ovanstående problemen äventyra säkerheten i trafiken. Om sjukdo-
men har behandlats utgör den inget hinder för antagningen. Utbildningsanordnaren ska 
uppmana den sökande att bedöma om han eller hon när det gäller hälsotillståndet har 
tillräckliga förutsättningar att klara av de kommande belastningarna i yrket.

Utbildningsanordnaren kan begära ett läkarutlåtande om den sökandes hälsotillstånd och 
funktionsförmåga i relation till kraven på hälsotillstånd i yrkesexamen för busschaufför. 
Läkarintyget ska innehålla uppgifter om den nuvarande fysiska hälsan och läkarens be-
dömning av om den sökandes hälsotillstånd är tillräckligt bra för avläggandet av examen 
i fråga. Antagning av en studerande är ett individuellt beslut, och när beslutet fattas kan 
man använda sig av ett läkarutlåtande om den sökandes hälsotillstånd och funktionsför-
måga. Utbildningsanordnaren beslutar om antagningen av den studerande.

Fråga: Kan man anta en syn- eller hörselskadad person för studier till när-
vårdare?

Svar: Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, närvårdare, hör till SORA-ex-
amina. Sjukdom och handikapp får inte förhindra studier. Som studerande kan dock inte 
antas den som på grund av hälsotillstånd eller funktionsförmåga inte kan genomföra 
praktiska uppgifter och inlärning i arbetet i anslutning till studierna, när studierna är 
förbundna med krav som hänför sig till exempelvis patient- eller kundsäkerheten. Detta 
betyder emellertid inte att studier inom detta område är omöjliga, om inte alla examens-
delar kan avläggas eller alla krav på yrkesskicklighet eller mål för kunnandet uppfylls. 
Utbildningsanordnaren ska utreda om det i examen ingår sådana examensdelar som den 
sökande kan genomföra och som möjliggör individuella utbildningslösningar.

Även hjälpmedel och utrustning som hjälper syn- eller hörselskadade samt stöd och 
handledning kan öka personens funktionsförmåga i de praktiska uppgifterna. I alla beslut 
som utbildningsanordnaren fattar ska beaktas hur mycket den sökandes hörsel- eller syn-
skada begränsar funktionsförmågan i praktiska arbetsuppgifter. Dessutom är det viktigt 
att få information om eventuella risker som äventyrar säkerheten och som inte kan un-
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danröjas. De som ansöker om studierätt bör också få veta att om de avlägger bara delar 
av examen får de inte den fulla rätt till yrkesutövning som en som avlagt hela examen får.

Inom den grundläggande yrkesutbildningen kan studierna anpassas, om det är frågan 
om specialundervisning. Om kraven på yrkesskicklighet eller målen för kunnandet i 
grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen har anpassats i hög grad, kan den 
studerande inte få ett examensbetyg som skulle ge rätt till yrkesutövning inom hälso- och 
sjukvården. Läkemedelsbehandlingen kan däremot inte anpassas. (Utbildningsstyrelsens 
föreskrift (79/011/2014),), grunder för yrkesinriktad grundexamen, grundexamen inom 
social- och hälsovårdsbranschen, närvårdare). Den studerande kan dock i dessa situa-
tioner få ett betyg över avlagda examensdelar och avlagda yrkesprov inom den grund-
läggande yrkesutbildningen. Den studerande bör informeras om hur saken inverkar på 
en eventuell kommande ansökan till fortsatta studier och på möjligheterna att få arbete. 
Om det behövs ska utbildningsanordnaren ge den sökande anvisningar om att söka till 
en examen inom ett annat utbildningsområde. Det slutliga antagningsbeslutet fattas av 
utbildningsanordnaren.

Fråga: Vad betyder detta i praktiken: ”… och om hindret inte kan undanröjas 
med rimliga åtgärder”?

Svar: Det är utbildningsanordnaren som ska bedöma vad som är rimliga åtgärder. Rim-
ligheten kan granskas åtminstone ur den studerandes och ur utbildningsanordnarens 
synvinkel. Ur den studerandes synvinkel bör detta granskas med avseende på alla möj-
ligheter till hjälp och stöd som den studerande har. Ur utbildningsanordnarens synvin-
kel görs granskningen utifrån om kostnaden för åtgärden skulle vara rimlig. Även vid 
bedömningen av rimligheten är dock utgångspunkten alltid den att den studerande ska 
kunna utföra de praktiska uppgifter som examen kräver på ett säkert sätt, när det gäller 
de utbildningsområden och examina som nämns i 32 § i lagen om yrkesutbildning.

Man bildar sig en helhetsbild av den sökandes studiehinder. Frågan undersöks fall för 
fall och situationen beaktas så att man vid behandlingen tar hänsyn till den sökandes 
handledning, stödåtgärder, hjälpmedel och vid behov även lagstiftningen om rehabili-
tering och handikappservice samt de studiesociala förmånerna. Utbildningsanordnaren 
ska i detta fall samarbeta med de olika aktörerna och vid behov anvisa den sökande till 
utbildning som erbjuds av en annan utbildningsanordnare. Om den sökande inte är nöjd 
med utbildningsanordnarens antagningsbeslut kan han eller hon överklaga beslutet hos 
regionalförvaltningsverket.

Fråga: Utbildningsanordnaren anser att en av dem som ansöker om studierätt 
har en sådan brist i hälsan eller funktionsförmågan att det inte är möjligt att 
ge personen i fråga studierätt för en SORA-examen. I det läkarintyg som den 
sökande har lämnat i samband med inträdes- och lämplighetsprovet konstat-
erar läkaren dock att den sökande med avseende på hälsotillstånd och funk-
tionsförmåga är lämplig för studier för examen. Kan utbildningsanordnaren 
låta bli att anta den sökande till utbildningen?

Svar: Det är alltid utbildningsanordnaren som fattar det slutliga antagningsbeslutet. Ut-
bildningsanordnaren kan begära att den sökande påvisar att han eller hon kan utföra de 
praktiska grundläggande uppgifter som ingår i den aktuella yrkesinriktade examen, till 
exempel i samband med inträdes- eller lämplighetsprov. Då ska kallelsen till inträdes- 
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eller lämplighetsprov och uppgifterna i dessa gälla alla sökanden. Uppgifterna kan till 
exempel bestå av enkla assistansuppgifter för vilka det inte krävs utbildning eller tidigare 
erfarenhet. Utbildningsanordnaren kan använda situationen i fråga som tilläggsuppgift 
när beslutet fattas och basera sitt beslut på säkerhetskraven och säkerhetsriskerna. Om 
den sökande inte är nöjd med utbildningsanordnarens antagningsbeslut kan han eller 
hon överklaga beslutet hos regionalförvaltningsverket.

Fråga: En person har fått studierätt till grundexamen inom social- och hälso-
vårdsbranschen, närvårdare, men studierätten har dragits in av hälsoskäl. 
Två år senare antas personen till en annan läroanstalt för avläggande av 
grundexamen i hemarbets- och rengöringsservice (hemvårdare), och villkoren 
för antagning uppfylls. Denna examen hör inte till SORA-examina på vilka 
examensspecifika krav på hälsotillstånd tillämpas och i vilka det är möjligt 
att dra in studierätten. Vilka skyldigheter har utbildningsanordnaren eller 
examensarrangören i det här fallet, om den som ansöker om studierätt för 
grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen meddelar om en tidigare 
indragning av studierätten?

Svar: I ansökningstjänsten www.studieinfo.fi begärs i samband med ansökan till utbild-
ning för denna examen inga examensspecifika uppgifter om hälsotillståndet och inte 
heller uppgifter om indragning av tidigare studierätt, eftersom examen inte hör till SO-
RA-examina. Det gör man inte heller vid den personliga tillämpningen i ansökningsfasen, 
om denna examen ska avläggas som fristående examen. Ett tidigare beslut om indragning 
av studierätten kan således inte i detta fall utgöra hinder för antagningen.

http://www.opintopolku.fi/
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B.2 Begäran om straffregisterutdrag för bedömning av 
studierätten

”Den studerande ska för bedömning av studierätten enligt 32 § 2 mom. på 
begäran av utbildningsanordnaren visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 
3 mom. i straffregisterlagen (770/1993), om den studerande under studierna 
eller inlärning i arbetet sköter uppgifter som i väsentlig grad förutsätter arbete 
bland minderåriga.” (L 630/1998, 32 a §, 4 mom.; L 631/1998, 11 §, 10 punkten)

”Uppgifter om en studerandes straffregisterutdrag enligt 32 a § får behandlas 
endast av dem som bereder eller fattar beslut om indragning av studierätten.” 
(L 630/1998, 42 §, 2 mom.; L 631/1998, 16 §, 4 punkten)

Straffregisterlagen (770/1993, 6 §)

”En enskild person har rätt att få ett straffregisterutdrag 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 ska visas upp för en arbetsgivare eller 
myndighet i enlighet med lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer 
som arbetar med barn (504/2002). I utdraget antecknas uppgifter om avgöran-
den genom vilka han eller hon har dömts för en sedlighetssårande gärning enligt 
17 kap. 18, 18 a eller 19 §, för sexualbrott enligt 20 kap., för dråp enligt 21 kap. 
1 §, för mord enligt 21 kap. 2 §, för dråp enligt 21 kap 3 §, för grov misshandel 
enligt 21 kap. 6 §, för grovt rån enligt 31 kap. 2 § eller för narkotikabrott enligt 
50 kap. i strafflagen. I utdraget antecknas också uppgifter om avgöranden genom 
vilka han eller hon med stöd av bestämmelser som har gällt före ikraftträdandet 
av de ovan nämnda bestämmelserna har dömts för ett brott som motsvarar en 
gärning som nämns ovan. I utdraget antecknas dessutom uppgifter om böter 
som dömts ut för sådana brott enligt 17 kap. 18, 18 a eller 19 § eller 20 kap. i 
strafflagen som har registrerats i det bötesregister som avses i 46 § 1 mom. i 
lagen om verkställighet av böter (672/2002).”

”Dessutom får en studerande ett i 2 mom. avsett straffregisterutdrag beträffande 
sig själv för att i sina studier eller i sådan inlärning i arbetet eller sådan praktik 
som hör till studierna kunna åta sig en uppgift som i väsentlig grad består i att 
arbeta med minderåriga och där ett utdrag på begäran ska visas upp för utbild-
ningsanordnaren eller högskolan i enlighet med lagen om grundläggande yr-
kesutbildning (630/1998), lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998), 
yrkeshögskolelagen (351/2003) eller universitetslagen (558/2009). Utdraget är 
avgiftsfritt. När ett utdrag begärs ska ändamålet uppges. Utdraget ges endast till 
den som utdraget gäller.”

”Inom läroavtalsutbildning tillämpas på uppvisandet av straffregisterutdrag la-
gen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn 
(504/2002).”

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020504
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020672
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B.2.1 Utbildningsanordnarens eller examensarrangörens 
uppgifter

Vilka straff och brott antecknas i straffregistret?
I straffregistret antecknas på basis av domstolarnas meddelanden uppgifter om avgöran-
den genom vilka någon i Finland har dömts till ovillkorligt fängelse, övervakningsstraff, 
samhällstjänst eller villkorligt fängelse eller till böter, samhällstjänst eller övervakning 
utöver villkorligt fängelse, till ungdomsstraff, böter i stället för ungdomsstraff eller till 
avsättning, eller genom vilka någon lämnats obestraffad.

De brott som avses här är brott mot barn, sexualbrott, våldsbrott, narkotikabrott samt 
böter som dömts ut för brott som begåtts mot barn och som antecknats i bötesregistret.

När kan ett straffregisterutdrag begäras?
Straffregisterutdraget (lagenligt begrepp) kallas också utdrag om brottslig bakgrund. Rätts-
registercentralen har börjat använda termen utdrag om brottslig bakgrund för utdragen 
som ges till personer som arbetar med barn. Detta skiljer sig något från det egentliga 
straffregisterutdraget, i vilket antecknas alla uppgifter som finns om personen i straffre-
gistret. I denna guide används dock den lagenliga termen straffregisterutdrag.

För att kunna begära ett straffregisterutdrag förutsätts att det i studierna för en SORA-ex-
amen (bilaga 1) i väsentlig utsträckning ingår arbete med minderåriga och att studierna 
har inletts efter 31.12.2011. Med hjälp av utdraget kan utbildningsanordnaren kontroll-
era om en studerande uppfyller säkerhetskraven i utbildningsområdet och examen och 
därmed kan fortsätta sina studier (L 630/1998, 32 §, 2 mom.; L 631/1998, 11 § 9 punkten). 
I kapitel B 3.1 i denna guide behandlas de ovannämnda bestämmelserna och ges in-
formation om när utdömda straff kan möjliggöra indragning av studierätten, när det är 
frågan om behov av att skydda minderåriga, och om vilken typ av straff det handlar om.

Ett straffregisterutdrag kan begäras av en studerande först när utbildningen har inletts 
och före studier eller en period med inlärning i arbetet i vilka det i väsentlig utsträckning 
ingår arbete med minderåriga. Utdraget kan begäras endast när den studerande faktiskt 
håller på att inleda arbete bland minderåriga, till exempel en period med inlärning i ar-
betet. Ett utdrag kan alltså inte begäras på grund av att det eventuellt i något skede av 
studierna kommer att ingå arbete bland minderåriga. Utbildningsstyrelsen rekommenderar 
att utdraget begärs före den första perioden med inlärning i arbetet av alla studerande i 
den grupp av studerande som arbetar med minderåriga under perioden. Detta säkerställer 
även att alla behandlas lika.

Den studerande beställer själv straffregisterutdraget, men utbildningsanordnaren har 
informationsskyldighet 
Till utbildningsanordnarens uppgifter hör att informera även om frågor som gäller läm-
nande av straffregisterutdrag (se kapitel B 1.1). Utbildningsanordnaren ska informera de 
studerande tydligt om hur, när och för vem utdraget ska visas upp. Om en studerande 
vägrar att lämna in utdraget inom den rimliga tid som utbildningsanordnaren fastställt, 
kan den studerande avhållas från studierna ända tills han eller hon går med på att visa 
upp utdraget. Även om detta ska den studerande informeras.
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Den studerande ska själv begära straffregisterutdraget och visa upp det för utbildnings-
anordnaren. Detta gäller alla situationer. Utbildningsanordnaren har inte rätt att begära 
utdraget direkt från Rättsregistercentralen.

Den studerande beställer straffregisterutdraget från Rättsregistercentralen, och utdraget 
är avgiftsfritt. Den studerande beställer det med en fritt formulerad ansökan (per e-post), 
med en blankett som utarbetats för ändamålet eller genom en elektronisk ansökan.  Se 
följande adress: http://www.oikeusrekisterikeskus.fi/sv/index/rekisterit/rikosrekisteri/yk-
sityisenhenkilontiedonsaantioikeus/rikostaustaote.html

I begäran om utdrag ska den studerande uppge för vilket ändamål utdraget behövs, 
sitt fullständiga namn, personbeteckning (födelsedatum och ort, om personbeteckning 
saknas), postadress och telefonnummer samt den myndighet (= utbildningsanordnaren) 
för vilken utdraget beställs. Ansökan ska också förses med datum och underskrift. An-
sökningar som görs per e-post kan godkännas utan underskrift, om det inte finns skäl att 
misstänka ansökans riktighet. Fastän den studerande själv beställer straffregisterutdraget 
bör utbildningsanordnaren ge de studerande information om saken på rätt sätt och vid 
rätt tidpunkt (först när studierna inletts och endast i samband med de SORA-examina i 
vars studier eller inlärning i arbetet i väsentlig utsträckning ingår arbete med minderåri-
ga). Utbildningsanordnaren ska ge de studerande tydlig information om ändamålet med 
utdraget och hur begäran om utdraget görs. De studerande bör också informeras om vilka 
brott som uppges i straffregisterutdragen för studier.

Uppvisande av straffregisterutdrag samt dokumentation och förvaring av uppgifter
Utbildningsanordnaren bör ha bestämmelser och anvisningar om vem eller vilka sakkun-
niga hos utbildningsanordnaren som får begära straffregisterutdrag av de studerande, för 
vem utdragen ska visas upp, hur uppgifterna i utdraget dokumenteras hos utbildnings-
anordnaren och hur de förvaras i utbildningsanordnarens arkiv. Det är ändamålsenligt 
att utse dessa personer enligt yrkesbeteckning, inte enligt namn. Endast personer som 
bereder indragningar av studierätt eller personer som fattar beslut om indragningar får ha 
tillgång till och hantera uppgifterna i straffregisterutdragen. Detta gäller också när utdrag 
uppvisas före studier eller inlärning i arbetet bland minderåriga.

I praktiken kunde uppvisandet av utdragen ordnas till exempel så att de studerande upp-
visar utdraget för utbildningschefen eller någon motsvarande, som antecknar att utdraget 
har uppvisats och kvitterar uppgiften med datum och sin egen underskrift (exempelvis i 
en separat förteckning över de studerande eller i bilageuppgifterna i registret över de stu-
derande). Eftersom personuppgiftslagen förbjuder hantering av känsliga uppgifter (bland 
annat uppgifter om brottsliga gärningar, straff eller andra påföljder för brott) får innehållet 
i straffregisterutdragen inte antecknas i läroanstaltens register. Om utdraget inte innehåller 
uppgifter om något brott på basis av vilket studierätten kan dras in, returneras utdraget 
omedelbart till den studerande. Det är inte tillåtet att kopiera straffregisterutdragen.

Om ett utdrag innehåller uppgifter om ett brott på basis av vilket studierätten kan dras 
in, ges utdraget till den yrkesutbildade person som utbildningsanordnaren har utsett och 
vars uppgift är att lämna över ärendet till det av utbildningsanordnaren tillsatta kollegiala 
organet för avgörande. Straffregisterutdraget förvaras av denna person tills det finns ett 
lagakraftvunnet beslut om indragningen av studierätten eller tills ärendet på grund av 
ändringssökande har överförts på rättsskyddsnämnden för studerande för behandling. 

http://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/rekisterit/rikosrekisteri/yksityisenhenkilontiedonsaantioikeus/rikostaustaote.html
http://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/rekisterit/rikosrekisteri/yksityisenhenkilontiedonsaantioikeus/rikostaustaote.html
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Utdraget förvaras i ett låst skåp, och det får inte visas för andra än personer som bereder 
det kollegiala organets beslut eller som i egenskap av medlemmar i detta organ eller som 
föredragande deltar när ett beslut fattas om indragning av studierätten. Om den studeran-
de inte söker ändring i organets beslut returneras utdraget till den studerande genast när 
beslutet har vunnit laga kraft. Om den studerande söker ändring i beslutet hos rättsskydds-
nämnden för studerande förvaras utdraget på läroanstalten tills det tillsammans med 
övriga dokument i ärendet skickas till rättsskyddsnämnden för behandling av ärendet.

Bestämmelserna om hantering och förvaring av känsliga uppgifter ska iakttas. Dessa be-
handlas närmare i kapitel B 7 i denna guide.

Underlåtenhet att lämna ett straffregisterutdrag
Om en studerande vägrar att lämna in utdraget inom den rimliga tid som utbildningsan-
ordnaren fastställt, kan den studerande avhållas från studierna ända tills han eller hon 
går med på att visa upp utdraget. Beslut om avhållande från studier fattas av ett kollegi-
alt organ som tillsatts av utbildningsanordnaren. Avhållandet från studierna ska i denna 
situation betraktas som en slags säkringsåtgärd, inte som en disciplinåtgärd. Inom den 
grundläggande yrkesutbildningen kan studerande dock inte avhållas från studier medan 
en brottsutredning pågår.

Utplånande av uppgifter i straffregistret
Utbildningsanordnaren bör beakta att uppgifter efter en viss tid utplånas ur straffregist-
ret. Uppgifterna utplånas ur straffregistret efter en tid som fastställts på basis av straffets 
stränghet. Typiska tider är 5,

10 och 20 år efter att den lagakraftvunna domen getts. Uppgifterna utplånas när personen 
har avlidit eller då nittio år förflutit sedan personens födelse.  Mer information finns på 
Rättsskyddsnämndens webbplats http://www.oikeusrekisterikeskus.fi/sv/

http://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/
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Begäran om och uppvisande av straffregisterutdrag

• Uppgifter i straffregisterutdraget och indragning av studierätten 
 – Straffregisterutdraget innehåller uppgifter om brott mot barn, sexualbrott, våldsbrott, narkotikabrott samt 

om böter som dömts ut för brott som begåtts mot barn och som antecknats i bötesregistret.
 – I kapitel B 3.1 ges närmare uppgifter om när straff som dömts ut i en domstol kan leda till indragning av 

studierätten.

• Utbildningsanordnarens informationsskyldighet i frågor som gäller straffregisterutdragen:
 – informera redan vid ansökan om studierätt om kraven på att visa upp ett straffregisterutdrag i de  

SORA-examina (bilaga 1) som berörs.
 – informera de studerande när studierna inletts om de tillvägagångssätt och anvisningar som finns om upp-

visande av straffregisterutdrag (vem som begär utdraget, för vem det ska uppvisas, hur dokumentationen 
av ärendet görs och hur uppgifterna förvaras i utbildningsanordnarens arkiv); utbildningsanordnaren kan 
informera om saken i den gemensamma delen av sin läroplan eller i ett annat administrativt dokument.

 – utbildningsanordnaren ger de studerande handledning i frågor som gäller begäran av straffregisterutdraget 
(till exempel vilka uppgifter ansökan ska innehålla samt hur och när ansökan görs i praktiken).

• När kan ett straffregisterutdrag begäras?
 – Om det i väsentlig utsträckning ingår arbete med minderåriga i studierna eller i inlärning i arbetet i 

SORA-examina (bilaga 1).
 – Först efter att studierna inletts (inte vid ansökan till utbildningen).

• Vem begär och vem beställer straffregisterutdragen?
 – Utbildningsanordnaren utser den eller de personer som kan begära att den studerande lämnar ett utdrag.
 – Den studerande beställer själv det avgiftsfria straffregisterutdraget från Rättsregistercentralen, antingen 

genom en fritt formulerad ansökan eller genom en elektronisk ansökan. 

• Vem får hantera uppgifterna i straffregisterutdragen?
 – Uppgifterna i utdragen får hanteras endast av den eller de som utbildningsanordnaren har utsett för uppgif-

ten och som bereder eller fattar beslut om indragning av studierätten.
 – Dessa personers tillvägagångssätt beror på om utdraget innehåller uppgifter om brott eller inte.
 – Hanteringen och förvaringen av känsliga uppgifter behandlas i kapitel B 7 i denna guide.

• Om en studerande inte visar upp ett straffregisterutdrag:
 – det av utbildningsanordnaren tillsatta kollegiala organet kan avhålla en studerande från studier om den 

studerande inte lämnar in straffregisterutdraget inom den rimliga tid som utbildningsanordnaren har fastställt
 – den studerande kan avhållas från studier tills han eller hon visar upp utdraget
 – den studerande har rätt att hos en förvaltningsdomstol söka ändring i det beslut som det kollegiala organet 

fattat om avhållande från studier. 

• När utplånas uppgifter ur straffregistret?
 – Uppgifterna utplånas ur straffregistret efter en tid som fastställts på basis av straffets stränghet. Typiska 

tider är 5, 10 och 20 år efter att den lagakraftvunna domen getts.
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B.2.2 Frågor och svar
Fråga: Hur lång tid är straffregisterutdraget giltigt?

Svar: I motsats till lagstiftningen om anställnings- och tjänsteförhållanden finns det i 
lagstiftningen om kontroll av studerandes brottsliga bakgrund inga bestämmelser om 
utdragets giltighetstid och inte heller om minimilängden på inlärningen i arbetet. Utbild-
ningsanordnaren får bestämma om en studerande ska uppmanas visa upp ett straffregis-
terutdrag för bedömning av studierätten. Lagstiftningen ålägger arbetsgivare att begära 
ett straffregisterutdrag av arbetstagarna, men någon motsvarande bestämmelse finns inte 
för utbildningsanordnare. Lagstiftningen innehåller ingen bestämmelse om att utdrag ska 
begäras av alla studerande före inlärning i arbetet i vilken ingår arbete med barn.

Utbildningsstyrelsens rekommendation: Det rekommenderas att straffregisterutdra-
gen begärs före den första perioden med inlärning i arbetet av alla studerande i en grupp 
av studerande som faktiskt i väsentlig utsträckning arbetar med minderåriga i samband 
med avläggande av en SORA-examen. Genom detta förfarande säkerställs även att varje 
enskild person får en rättvis behandling när det gäller begäran om straffregisterutdrag. 
Utbildningsanordnaren beslutar hur många gånger man under utbildningen för en examen 
begär ett straffregisterutdrag.

Fråga: En arbetsgivare (inom äldreomsorgen) har ingått läroavtal med en per-
son som utbildar sig till närvårdare. Läroavtalsbyrån har beställt förberedan-
de utbildning inklusive inlärning i arbetet av en utbildningsanordnare. Den 
studerande ska i samband med avläggande av examensdelen Stöd för utveck-
ling och handledning genomföra en sex veckors period med inlärning i arbetet 
i ett daghem. Vilka är utbildningsanordnarens möjligheter eller skyldigheter 
att av den studerande begära ett straffregisterutdrag när varken arbetsgivaren 
eller daghemmet kräver det?

Svar: När det gäller utbildning som ordnas genom läroavtal ska man på dem som arbetar 
med barn tillämpa lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med 
barn (504/2002). Enligt denna har arbetsgivaren rätt och skyldighet att ta reda på dessa 
personers brottsliga bakgrund. Den som ordnar förberedande utbildning kan inte i detta 
fall begära att den studerande visar upp ett straffregisterutdrag. Det finns dock skäl att 
informera arbetsplatsen om saken.

Fråga: Situationen är densamma som ovan med undantag för att läroavtalsstu-
deranden inte deltar i förberedande utbildning utan deltar i ett examenstillfäl-
le i daghemmet. Vilka är utbildningsanordnarens möjligheter eller skyldigheter 
att av den studerande begära ett straffregisterutdrag när varken arbetsgivaren 
eller daghemmet kräver det för en så här kort period?

Svar: Samma som ovan.



46

Fråga: Kan ett straffregisterutdrag begäras av en studerande som deltar i ut-
bildning som handleder för grundläggande yrkesutbildning (VALMA), när den 
studerande under utbildningen avlägger en hel examensdel som ingår i en SO-
RA-examen och i vilken ingår arbete med minderåriga i väsentlig utsträckning?

Svar: I denna situation är förfarandet detsamma som när man begär ett straffregisterut-
drag i samband med grundexamen i fråga. Om studierna har börjar efter 31.12.2011 kan 
utbildningsanordnaren begära att den som deltar i utbildning som handleder för grundläg-
gande yrkesutbildning visar upp ett straffregisterutdrag för utbildningsanordnaren innan 
studier eller inlärning i arbetet inleds för en examensdel i en SORA-examen, om det i 
studierna eller inlärningen i arbetet ingår arbete med minderåriga i väsentlig utsträckning. 
Om det i straffregisterutdraget finns en sådan anteckning som avses i 32 § 2 mom. i lagen 
om grundläggande yrkesutbildning kan det av utbildningsanordnaren tillsatta kollegiala 
organet dra in studierätten i denna examensdel med hänvisning till behovet av att skydda 
minderåriga. Studierätt för utbildning som handleder för grundläggande yrkesutbildning 
kan inte annars dras in. Innan studierätten för den ovannämnda examensdelen dras in 
ska utbildningsanordnaren tillsammans med den studerande ta reda på om han eller 
hon har möjlighet att avlägga en annan examensdel och ge råd om att avlägga en sådan 
examensdel där förutsättningarna för att bli antagen uppfylls.
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B.3 Indragning och återställande av studierätt

B.3.1 Om orsakerna till indragning av studierätt
”När studierna eller utövandet av yrket är förbundna med krav som hänför sig 
till minderårigas säkerhet eller patient- eller kundsäkerheten eller säkerheten i 
trafiken kan utbildningsanordnaren dra in studierätten, om:
1) den studerande genom att i sina studier upprepade gånger eller allvarligt 
äventyra någon annans hälsa eller säkerhet har visat sig vara uppenbart olämplig 
för praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet i anslutning till studierna,
2) det är uppenbart att den studerande inte i fråga om hälsotillstånd och funk-
tionsförmåga uppfyller förutsättningarna för antagning som studerande enligt 
27 a § 1 mom., eller
3) den studerande vid ansökan om att bli antagen som studerande har undan-
hållit sådan information om beslut om indragning av studierätt som avses i 
27 b § 2 mom. och som kunde ha utgjort hinder för antagning som studerande.” 
(L 630/1998, 32 §; L 631/1998, 11 §, 9 punkten)

”När studierna eller studierelaterad inlärning i arbetet i väsentlig utsträckning 
förutsätter arbete med minderåriga, kan utbildningsanordnaren dra in studie-
rätten 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. 1–3 eller 6 §, 31 kap. 2 § eller 50 kap. 1, 2, 3, 4 eller 4 a § i strafflagen 
(39/1889).” (L 630/1998, 32 §; L 631/1998, 11 §, 9 punkten)

”Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om de studier som omfattas 
av denna paragraf.” (L 630/1998, 32 §; L 631/1998, 11 §, 9 punkten)

B.3.1.1 Beaktande av orsakerna till indragning av studierätt
Utbildningsanordnaren har kunnat ställa examensspecifika krav på hälsotillstånd (bilaga 
1 a och 1 b) vid antagningen av studerande först efter ingången av 2012, men trots det 
kan studierätten dras in för studerande som har inlett studierna före det, om det föreligger 
orsaker som har samband med hälsotillståndet eller funktionsförmågan och som uppfyller 
villkoren för indragning i SORA-examina (bilaga 1).

Studierätten kan dras in om en studerande i studierna för en SORA-examen uppre-
pade gånger eller allvarligt har äventyrat någon annans hälsa eller säkerhet och 
därmed har visat sig vara uppenbart olämplig för praktiska uppgifter eller inlärning i 
arbetet i anslutning till studierna. I praktiken innebär detta att den studerandes bristfälliga 
eller felaktiga agerande eller likgiltiga attityd fortsätter trots anmärkningar eller att den 
studerande i väsentligt avseende underlåter att följa säkerhetsföreskrifterna på den ar-
betsplats där inlärning i arbetet genomförs eller säkerhetsföreskrifterna för de praktiska 
uppgifterna i anslutning till studierna. Det bör noteras att ett enda missöde som orsakats 
av vårdslöshet inte uppfyller villkoren för indragning av studierätten, om inte handlingen 
eller underlåtenheten visar att den studerande är uppenbart olämplig att sköta de 
praktiska uppgifterna i anslutning till studierna eller att genomföra inlärningen i arbetet. 
Det enskilda missödet eller den studerandes felaktiga agerande ska vara mycket allvarligt 
för att det ska uppfylla villkoren för indragning av studierätten.
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Studierätten kan dras in även när den studerande inte uppfyller de villkor för antagning 
som gäller i SORA-examina i fråga om hälsotillstånd och funktionsförmåga. Detta 
betyder i praktiken att den studerande har en så allvarlig brist i den fysiska eller psykiska 
funktionsförmågan att säkerheten äventyras och att det därmed blir omöjligt för den stude-
rande att genomföra de studierelaterade praktiska uppgifterna eller inlärningen i arbetet.

Hinder i fråga om hälsotillstånd och funktionsförmåga kan vara till exempel allvarliga 
psykiska problem eller ett allvarligt alkohol- eller narkotikaberoende. Med allvarliga 
störningar i den fysiska eller psykiska funktionsförmågan avses dock inte exempelvis 
sådana psykiska problem som när de behandlas inte förhindrar antagning till utbildning 
och deltagande i studier. Grunder för indragning av studierätten finns inte heller om det 
ovannämnda hindret med rimliga åtgärder kan undanröjas. Studierätten kan dock dras 
in i situationer där den studerande inte skulle ha kunnat bli antagen till utbildningen om 
en omständighet som rör hälsotillståndet (i detta fall ett hinder för antagning) hade varit 
känt redan i ansökningsfasen. En sådan situation kan uppstå om den studerande har dolt 
uppgifter om sitt hälsotillstånd eller funktionsförmåga i ansökningsfasen eller om den 
studerande har blivit sjuk eller förlorat sin funktionsförmåga under studierna.

Det kan rekommenderas att utbildningsanordnaren tillsammans med den studerande 
undersöker individuella undervisningsarrangemang och preciserar den personliga stu-
dieplanen. Dessa frågor behandlas mer i detalj i kapitel B 3.2.1. Innan studierätten dras 
in ska utbildningsanordnaren i samråd med den studerande utreda den studerandes 
möjligheter att söka sig till någon annan utbildning. Om man är tvungen att dra in den 
studerandes studierätt på grund av hälsotillståndet eller funktionsförmågan kan studierät-
ten återställas när det bevisligen inte längre finns några orsaker till indragning (närmare 
uppgifter i kapitel B 3.3).

Studierätten kan dras in också om den studerande i ansökningsfasen har låtit bli att 
uppge ett tidigare beslut om indragning av studierätten. Detta förutsätter dock 
att utbildningsanordnaren under ansökningsperioden har begärt att eventuella beslut 
om indragning av studierätten uppges och att detta beslut skulle ha kunnat förhindra 
antagningen till studierna. Att ett sådant beslut hemlighålls betyder inte automatiskt att 
studierätten dras in, utan kräver att utbildningsanordnaren fall för fall överväger om in-
dragning är nödvändig. Vid övervägandet beaktas det tidigare beslutet om indragning 
och de omständigheter som framgår av motiveringarna.

Dessutom kan studierätten dras in om den studerande har inlett studierna efter 
31.12.2011 och om det i studierna i väsentlig utsträckning ingår arbete med mind-
eråriga och om den studerande har dömts till straff för ett sedlighetssårande brott 
(39/1889, 17 kap. 18 §, 18 a § eller 19 §) eller för ett sexualbrott (39/1889, 20 kap.) eller 
för ett grovt brott mot liv eller hälsa (39/1889, 21 kap. 1–3 §, 6 §), för grovt rån (39/1889, 
31 kap. 2 §) eller för ett narkotikabrott som är allvarligare än lindrigt (39/1889, 50 kap. 
1 §, 2 §, 3 §, 4 § och 4 a §) och om indragningen är nödvändig för att skydda minderåriga. 
Studierätten kan dras in även på grund av andra narkotikabrott, med undantag av det 
bruk av narkotika som avses i 50 kap. 2 a § i strafflagen (39/1889) (ringa narkotikabrott). 
Indragningen av studierätten på basis av ett straffregisterutdrag är förknippad med be-
hovet av att skydda minderårigas personliga integritet. De brottsbeteckningar som är 
aktuella i detta sammanhang är desamma som i lagen om kontroll av brottslig bakgrund 
hos personer som arbetar med barn (504/2002).
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I straffregistret antecknas på basis av domstolarnas meddelanden uppgifter om avgöran-
den genom vilka någon i Finland har dömts till ovillkorligt fängelse, övervakningsstraff, 
samhällstjänst eller villkorligt fängelse eller till böter, samhällstjänst eller övervakning 
utöver villkorligt fängelse, till ungdomsstraff, böter i stället för ungdomsstraff eller till 
avsättning, eller genom vilka någon lämnats obestraffad. Enligt 3 kap. 4 § 1 och 2 mom. 
i strafflagen (39/1889) kan man låta bli att döma ut straff om gärningsmannen vid tid-
punkten för gärningen inte har fyllt femton år eller om gärningsmannen på grund av 
otillräknelighet inte dömts till straff. Att döma någon för brott betyder emellertid inte att 
studierätten automatiskt dras in, utan utbildningsanordnaren ska överväga frågan fall för 
fall. På övervägandet kan till exempel utbildningsområdet, det aktuella brottet, gärning-
stidpunkten och domens längd inverka.

Orsaker till indragning av studierätten

• Indragning av studierätten är möjligt endast i fråga om SORA-examina.

• Indragning av studierätten är möjlig om
1. den studerande upprepade gånger eller allvarligt äventyrar någon annans hälsa eller säkerhet
2. den studerande i fråga om hälsotillstånd och funktionsförmåga inte uppfyller villkoren för antagning som 

studerande
3. den studerande i ansökningsfasen har hemlighållit tidigare indragning av studierätt (vilket hade kunnat 

hindra antagning)
4. den studerande har dömts till straff för ett sedlighetssårande brott, ett sexualbrott, ett grovt brott mot liv 

eller hälsa eller ett narkotikabrott som är allvarligare än lindrigt och om studierna eller inlärningen i arbetet 
är förenade med krav som hänför sig till minderårigas säkerhet.

• När orsaker som berättigar till indragning av studierätten framkommer har utbildningsanordnaren rätt att få 
information och skyldighet att samarbeta med olika aktörer. De grundläggande faserna och åtgärderna i proces-
sen för indragning av studierätten behandlas i kapitel B 3.2.

B.3.1.2 Frågor och svar
Orsakerna till indragning av studierätten behandlas i kapitel B 3.2., i det avsnitt som 
innehåller frågor och svar. Genom dessa exempel får läsaren information inte bara om 
skälen för indragning av studierätten utan också om hela processen för indragning av 
studierätten. I detta ingår bland annat utbildningsanordnarens rätt att få den behövliga 
informationen om indragning av studierätten. I processen ingår också utbildningsanord-
narens skyldighet att ge studiehandledning och stödåtgärder samt skyldighet att ge den 
studerande och en minderårig studerandes vårdnadshavare tillfälle att bli hörda. Dess-
utom bör beaktas att det inte ens vid indragning av studierätten får bli ett avbrott i den 
studerandes studier eller leda till ett ogenomtänkt byte av utbildningsyrke eller -område.

B.3.2 Information och samarbete i samband med indragning av 
studierätten

”Innan beslut om indragning av studierätten fattas ska behövlig expertutredning 
och annan utredning skaffas, och den studerande och den studerandes vårdnads-
havare ska ges tillfälle att bli hörda.” (L 630/1998, 35 a §, 2 mom.; L 631/1998, 
11 §, 16 punkten)



50

”Om det finns grundad anledning att misstänka att en studerande har ett hin-
der i anslutning till hälsotillståndet eller funktionsförmågan enligt 32 § 1 mom. 
2 punkten, kan den studerande åläggas att genomgå kontroller och undersök-
ningar som utförs av en legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och sjuk-
vården, 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.” (L 631/1998, 32 a §, 
1 mom.; L 631/1998, 11 §, 10 punkten)

”Utbildningsanordnaren har trots 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.” (L 630/1998, 32 a §, 2 mom.; L 631/1998, 11 §, 10 punkten)

”Utbildningsanordnaren har trots sekretessbestämmelserna rätt att av en an-
nan utbildningsanordnare, en yrkeshögskola och ett universitet få sådana nöd-
vändiga uppgifter om beslut om indragning av den studerandes studierätt och 
grunderna för detta som förutsätts för bedömning av studierätten.” (L 630/1998, 
32 a §, 3 mom.; L 631/1998, 11 §, 10 punkten)

”Den studerande ska för bedömning av studierätten enligt 32 § 2 mom. på 
begäran av utbildningsanordnaren visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 
3 mom. i straffregisterlagen (770/1993), om den studerande under studierna 
eller inlärning i arbetet sköter uppgifter som i väsentlig grad förutsätter arbete 
bland minderåriga.” (L 630/1998, 32 a §, 4 mom.; L 631/1998, 11 §, 10 punkten)

”Den som har information om de studerandes hälsotillstånd och funktionsför-
måga och som är nödvändig för skötseln av uppgifter, har trots sekretessbestäm-
melserna rätt att lämna ut den till:
1) rektorn eller chefen för en läroanstalt och den som ansvarar för säkerheten 
vid läroanstalten, för att garantera en trygg studiemiljö,
2) de som ansvarar för studiehandledning, för att kunna anvisa till andra studier 
eller stödtjänster,
3) de som ansvarar för studerandehälsovården, för att trygga de studerandes 
hälsa och säkerhet och för att i förekommande fall anvisa till stödåtgärder,
4) de som ansvarar för inlärning i arbetet, för att garantera säkerheten för de 
studerande samt personalen och kunderna på arbetsplatsen, samt till
5) polisen och den företrädare för utbildningsanordnaren som har det primära 
ansvaret för att utreda ett hot mot säkerheten, för att bedöma ett direkt hot mot 
säkerheten eller om en studerande vid bedömning av hälsotillståndet konsta-
teras utgöra en fara för andras säkerhet.” (L 630/1998, 43 §; L 631/1998, 16 §, 
5 punkten)

”Om en studerande vägrar att genomgå kontroller och undersökningar enligt 
32 a § 1 mom. för konstaterande av hälsotillståndet, kan den studerande avhål-
las från studierna till dess att han eller hon går med på behövliga kontroller 
och undersökningar. En studerande som vägrar att visa upp ett straffregister-
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utdrag enligt 32 a § 4 mom. kan avhållas från studierna till dess att han eller 
hon går med på att visa upp ett straffregisterutdrag.” (L 630/1998, 35 §, 5 mom.; 
L 631/1998, 11 §, 15 punkten)

”Innan studierätten dras in ska utbildningsanordnaren i samråd med den stu-
derande utreda den studerandes möjligheter att söka sig till någon annan ut-
bildning. Den studerande kan med sitt samtycke överflyttas till sådan annan ut-
bildning hos utbildningsanordnaren i fråga om vilken den studerande uppfyller 
antagningsvillkoren.” (L 630/1998, 32 §, 3 mom.; L 631/1998, 11 §, 9 punkten)

”Utbildningsanordnaren är trots sekretessbestämmelserna skyldig att ge Till-
stånds- 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 indragning av studierätten enligt 32 § samt beslut om in-
dragning av studierätten eller överföring till annan utbildning inklusive besluts-
grunderna.” (L 630/1998, 32 a §, 5 mom.; L 631/1998, 11 §, 10 punkten)

”De examensspecifika kraven på de studerandes hälsotillstånd och funktions-
förmåga ska beaktas under studierna i de grundexamina som nämns i 16 § i 
statsrådets förordning. Om det under studierna framkommer att en studerande 
i fråga om hälsotillståndet och funktionsförmågan inte uppfyller villkoren för 
att bli antagen som studerande, ska utbildningsanordnaren i första hand utreda 
studiehindren och den studerandes eventuella stödbehov i samarbete med den 
studerande, vårdnadshavarna och sakkunniga inom elevhälsan och studerande-
hälsovården samt använda individuella undervisningsarrangemang och person-
liga studieplaner.

De praktiska problem som förändringar i hälsotillståndet och funktionsför-
mågan orsakar under utbildningen bör så långt möjligt lösas genom lämpliga 
individuella studiearrangemang. Även genom att ge den studerande handled-
ning och pedagogiskt stöd samt råd om att använda ergonomiska arbetssätt och 
hjälpmedel kan man stärka den studerandes studieförmåga och avläggande av 
grundexamen.

Om det inte är möjligt att med rimliga åtgärder undanröja hindren, ska utbild-
ningsanordnaren i samråd med den studerande, med dennes vårdnadshavare 
och med personalen inom elevhälsan utreda den studerandes möjligheter att 
söka till en annan utbildning, där villkoren för att bli antagen uppfylls. Om den 
studerandes hälsotillstånd eller funktionsförmåga förändras under studierna ska 
utbildningsanordnaren alltid samarbeta med elevhälsan, med studerandehälso-
vården och vid behov även med arbetsplatsens företagshälsovård när det gäller 
studier i samband med praktiska arbetsuppgifter på en arbetsplats. Enligt 32 a § 
i lagen om grundläggande yrkesutbildning har utbildningsanordnaren rätt att få 
en bedömning av en studerandes funktionsförmåga med anledning av de krav 
på hälsotillståndet som studierna ställer.  Indragning av studierätten bör vara en 
sistahandsåtgärd.” (Utbildningsstyrelsens föreskrift 27/011/2015)

”De examensspecifika kraven på de studerandes hälsotillstånd och funktionsför-
måga ska beaktas även under utbildningen när det gäller de grundexamina som 
nämns i 16 § i statsrådets förordning. Om det under studierna framkommer att 
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en studerande i fråga om hälsotillståndet och funktionsförmågan inte uppfyller 
villkoren för att bli antagen till utbildning som förbereder för den fristående ex-
amen i fråga, ska utbildningsanordnaren i första hand utreda studiehindren och 
den studerandes eventuella stödbehov i samarbete med den studerande och med 
sakkunniga inom studerandehälsovården och granska individuella lösningar vid 
den personliga tillämpningen i anknytning till utbildningen.

De praktiska problem som förändringar i hälsotillståndet och funktionsförmågan 
orsakar under utbildningen bör så långt möjligt lösas genom lämpliga indi-
viduella studiearrangemang. Även genom att ge den studerande handledning 
och pedagogiskt stöd samt råd om att använda ergonomiska arbetssätt och 
hjälpmedel kan man stärka dennes studieförmåga under utbildningen.

Om det inte är möjligt att under den förberedande utbildningen med rimliga 
åtgärder undanröja hinder, ska utbildningsanordnaren i samråd med den stude-
rande och med personalen inom studerandehälsovården utreda den studerandes 
möjligheter att söka till en annan utbildning som förbereder för en fristående 
examen och som är möjlig med tanke på villkoren för att bli antagen till utbild-
ningen. Om den studerandes hälsotillstånd eller funktionsförmåga förändras 
under studier som förbereder för en fristående examen ska utbildningsanord-
naren alltid samarbeta med studerandehälsovården och vid behov även med 
arbetsplatsens företagshälsovård när det gäller studier i samband med praktiska 
arbetsuppgifter på en arbetsplats. Enligt 11 § 10 punkten (hänvisningsbestäm-
melsen i 32 § i lagen om grundläggande yrkesutbildning) i lagen om yrkesin-
riktad vuxenutbildning har den som ordnar utbildning som förbereder för en 
fristående examen rätt att få en bedömning av en studerandes funktionsförmåga 
med anledning av de krav på hälsotillståndet som studierna ställer. Indragning 
av studierätten bör vara sistahandsåtgärd inom utbildning som förbereder för 
en fristående examen.” (Utbildningsstyrelsens föreskrift 27/011/2015)

Bestämmelserna i Utbildningsstyrelsens föreskrift om yrkes- och specialyrkes-
examina (föreskrift 28/011/2015) är till största delen desamma som i den ovan-
nämnda.

B.3.2.1 Utbildningsanordnarens eller examensarrangörens uppgifter
Hur ska utbildningsanordnaren agera vid misstanke om att en studerande har ett hinder som 
berättigar till indragning av studierätten?
Bestämmelserna och föreskrifterna om indragning av studierätten gäller endast SORA-ex-
amina. Dessutom bör man beakta att indragning av studierätten inte är en disciplinåtgärd 
utan en åtgärd som gäller korrigering av ett fel vid antagningen av studerande.

Utbildningsanordnaren bör bedöma och förutse för varje enskilt utbildningsområde de 
arbetssituationer där omständigheter i anslutning till patienters eller kunders säkerhet 
eller trafiksäkerheten kan förekomma. I praktiken bör utbildningsanordnaren se till att 
instruktionerna om arbetarskydd och andra säkerhetsinstruktioner är uppdaterade och 
att de beaktas i utbildningen redan innan inlärning i arbetet påbörjas. Avsikten med ut-
bildningsanordnarens information är att få de studerande att själva tänka igenom säker-
hetsaspekterna inom sitt område.
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Om en studerande får en allvarlig sjukdom under studierna eller om det framkommer häl-
sorelaterade omständigheter som försämrar studieförmågan, ska den studerande anvisas 
till nödvändiga tjänster, såsom studerandehälsovården, där studieförmågan bedöms och 
behövliga stödåtgärder och vård planeras och ordnas. De studerande får vara frånvarande 
från undervisningen på grund av sjukledighet. De praktiska problem som förändringar i 
hälsotillståndet eller funktionsförmågan förorsakar under utbildningen löser man i första 
hand genom lämpliga individuella studiearrangemang och genom att stödja den stude-
rande på andra sätt.

Ett beslut om indragning av studierätten orsakad av den studerandes hälsotillstånd eller 
funktionsförmåga förutsätter en expertutredning. Beslutet bör inte fattas förrän hälsovår-
den gjort en bedömning av saken. Indragning av studierätten är dock möjlig i SORA-ex-
amina när det i de studierelaterade uppgifterna eller inlärning i arbetet ingår krav som 
gäller minderårigas säkerhet eller patient- eller kundsäkerhet eller trafiksäkerheten och om 
handledning, hjälpmedel och andra stödåtgärder inte är tillräckliga för att undanröja de 
hinder som äventyrar säkerheten och för att lösa problemen. Indragning av studierätten 
är alltid en sistahandsåtgärd.

Om en studerande misstänks ha ett hinder i anslutning till hälsotillståndet eller funktions-
förmågan som kunde utgöra grund för indragning av studierätten (närmare i föregående 
kapitel B 3.1) kan utbildningsanordnaren kräva att den studerande genomgår kontroller 
eller undersökningar av en av utbildningsanordnaren anvisad legitimerad yrkesutbildad 
person inom hälso- och sjukvården. Studerandehälsovårdens experter bestämmer vilka 
undersökningar och utredningar som är nödvändiga för att man ska få reda på den stu-
derandes hälsotillstånd och funktionsförmåga.

Om den studerande har ålagts att genomgå undersökningar av hälsotillståndet och funk-
tionsförmågan har utbildningsanordnaren rätt att få ett skriftligt läkarutlåtande. Detta ska 
innehålla en på kontrollen eller undersökningen baserad bedömning av den studerandes 
nuvarande funktionsförmåga i relation till kraven på hälsotillstånd i examen i fråga. Utlå-
tandet ska om möjligt också innehålla en bedömning av om studiehindret kan undanröjas 
och i så fall hur och hur lång tid det skulle ta att undanröja hindret. Utbildningsanordnaren 
ska i sin begäran om utlåtande meddela för vilket ändamål utlåtandet begärs. Det kan 
rekommenderas att utbildningsanordnaren i sin begäran om utlåtande också ger exempel 
på praktiska situationer som ingår i examen och som den studerande ska kunna utföra i 
enlighet med kraven på yrkesskicklighet i examensgrunderna. Till begäran är det viktigt 
att foga de krav på hälsotillståndet som anges i Utbildningsstyrelsens föreskrift för den 
aktuella SORA-examen.  

Även social- och hälsovårdsministeriet har i sin guide Verkställandet av SORA-
lagstiftningen inom hälsovården (Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2015:2) 
gett hälsovårdspersonalen anvisningar om förutsättningarna för indragning av studierätt, 
om läkarutlåtandet om studieförmågan, om beslutsfattandet i frågor som gäller indragning 
av studierätten och om hälsovårdens åtgärder efter indragning av studierätten. Om en 
studerandes studierätt dras in av hälsoskäl ska hälsovården sörja för att den studerande 
får vård. Den studerandes rätt till tjänsterna inom den kommunala studerandehälsovården 
upphör när studierna upphör. Därför är det viktigt att göra upp en tydlig plan för den 
fortsatta vården. Dessutom kan det uppsökande ungdomsarbetet stödja ungdomar under 
29 år och unga vuxna som varken deltar i utbildning eller arbetar eller som är i riskzonen 
för att bli utan utbildning eller arbete. Även TE-tjänsterna hjälper dessa med att söka jobb 
och ordnar med rådgivning om utbildning.
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Utbildningsanordnaren har ålagt den studerande att lämna in ett läkarintyg

Ej lämplig

Studiehindren kan inte undanröjas Studiehindren kan undanröjas

LämpligLämplig med vissa begränsningar

Den studerandes behov av särskilt stöd samt behov av undersökningar och vård bedöms 
inom hälsovården, i första hand inom studerandehälsovården

Utbildningsanordnaren beslutar om den studerande kan fortsätta studierna

ELEVHÄLSAN:
– Målet är att undanröja studiehindren och planera behövliga stödåtgärder

En läkare skriver ett T-intyg:
– Uppfyller den studerande kraven på hälsotillstånd i den aktuella examen?

Den studerande hänvisas till ett annat 
utbildningsområde eller så dras studierätten 

in (sistahandsåtgärd)*

Den studerande fortsätter  
sina studier

* Om en studerandes studierätt dras in av hälsoskäl, ska hälsovården sörja för att det görs upp en plan för eventuell fortsatt 
vård, i synnerhet om den studerande kommer att bli utan kontakt med den vårdande enheten när studierätten dras in.

Figur 1. Processbeskrivning av indragning av studierätten (Fritt enligt VERKSTÄLLANDET AV SORA-LAGSTIFTNINGEN INOM 
HÄLSOVÅRDEN. Lösningar i olämplighetsfrågor om studierätt. Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2015:2.)

Lagen om yrkesutbildning tar inte ställning till vilken utbildning eller vilket specialområde 
den läkare som ger utlåtandet ska ha, men när det gäller kraven på hälsotillstånd och 
funktionsförmåga kan det i vissa SORA-examina behövas en specialläkare för bedöm-
ning av den studerandes situation (bland annat psykiska sjukdomar, ögonsjukdomar och 
hudsjukdomar). Till exempel sjöfarten har sina egna specialläkare som undersöker om 
de studerande med avseende på hälsan är lämpliga för branschen.

I examina inom teknik och kommunikation samt inom naturbruk och miljöområdet be-
aktas särdragen i varje enskild bransch vid utredning av orsaker som anknyter till hälsan 
och funktionsförmågan och som berättigar till indragning av studierätten för studerande. 
Till exempel körkortslagen (386/2011) och social- och hälsovårdsministeriets förordning 
om körhälsa (1181/2011) föreskriver att ett utlåtande om hälsotillstånd i vissa fall ska vara 
givna av en specialist för att ge personen i fråga rätt till körkort. Inom dessa branscher 
ska man även beakta de medicinska kraven i grupperna 1 och 2 för olika examina inom 
transportbranschen.
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För bedömningen av studierätten kan det också behövas en utredning av en annan 
specialist än en läkare. Till exempel utlåtanden av fysioterapeuter, psykologer och ergo-
terapeuter är utlåtanden givna av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 
(lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 559/1994, förordningen 
om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 564/1994). I oklara fall ska be-
dömningen av lämplighet för arbete på fartyg hänskjutas till Trafiksäkerhetsverket (Lag 
om läkarundersökning av fartygspersonal 1171/2010).

Utbildningsanordnaren svarar för kostnaderna för de kontroller och undersökningar som 
görs för utredning av den studerandes hälsotillstånd eller funktionsförmåga.

När det gäller examina inom social-, hälso- och idrottsområdet som det finns lagstiftning 
om (t.ex. grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, yrkesexamen för massör, 
utbildad massör) är utbildningsanordnaren skyldig att meddela Tillstånds- och tillsynsver-
ket för social- och hälsovården Valvira om en pågående behandling av indragning av 
studierätten. Meddelandet är viktigt, eftersom även en studerande kan arbeta som vika-
rie för en person som utövar yrket och då är det Valviras skyldighet att övervaka frågor 
som gäller yrkesutövandet. Utbildningsstyrelsen anser att bestämmelsen kan tolkas så att 
behandlingen av ärendet börjar när utbildningsanordnarens kollegiala organ har fått en 
möteskallelse och en föredragningslista som gäller ärendet. Behandlingen av ärendet är 
således inte ännu pågående när man begär eller väntar på utredningar rörande indrag-
ning av studierätten, till exempel utredningar om den studerandes hälsotillstånd eller 
straffregisterutdrag.

Utbildningsanordnaren kan för bedömningen av studierätten också begära ett straffre-
gisterutdrag av de studerande, om det i studierna eller inlärning i arbetet i väsentlig 
utsträckning ingår arbete med minderåriga. Faserna i samband med uppvisandet av 
straffregisterutdrag beskrivs närmare i kapitel B 2 i denna guide.

För bedömning av studierätten har utbildningsanordnaren dessutom rätt att av en annan 
utbildningsanordnare eller läroanstalt (se kapitel B 1.2 om information) få nödvändiga 
uppgifter om ett tidigare beslut om indragning av studierätt och om motiveringarna 
för beslutet, liksom uppgifter om pågående behandling av indragning av studierätten om 
den studerande har sökt till läroanstalten som överflyttare.

Hantering, dokumentation och förvaring av uppgifter som rör indragning av studierätten 
Vid hantering, dokumentation och förvaring av uppgifter som rör indragning av studie-
rätten ska utbildningsanordnaren beakta författningarna och föreskrifterna om hantering 
av känslig och sekretessbelagd information. Utbildningsanordnaren fastställer i en in-
struktion eller en annan intern anvisning vem eller vilka anställda som ska begära denna 
information antingen av den studerande eller en annan utbildningsanordnare. Dessutom 
bestämmer utbildningsanordnaren hur, när och av vem informationen begärs, hur den 
ges och för vilken representant för utbildningsanordnaren den visas upp.

I samband med detta finns det skäl att beakta även bestämmelserna om lämnande och 
erhållande av information (L 630/1998, 43 § 4 mom.; L 631/1998, 16 § 5 punkten), enligt 
vilka den som har information om studerandes hälsotillstånd och funktionsförmåga har 
rätt att lämna ut informationen till olika personer trots sekretessbestämmelserna, om det 
är nödvändigt för skötseln av uppgifter. I bestämmelserna anges vilken information som 
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får ges till vem. Enligt dessa har till exempel chefen för läroanstalten och de som är an-
svariga för studiehandledningen en aning olika rättigheter när det gäller erhållande av 
information om de studerandes hälsotillstånd eller funktionsförmåga. På verksamhet som 
avses i dessa bestämmelser tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 
(621/1999), i vars 29 § 1 punkt konstateras att en myndighet kan lämna ut uppgifter ur 
sekretessbelagda handlingar till en annan myndighet, om i lag särskilt tagits in uttryckliga 
bestämmelser om rätten att lämna ut eller att få uppgifter.

Uppvisandet av straffregisterutdrag behandlas i kapitel B 2 och uppvisandet av intyg över 
narkotikatest i kapitel B 5.

Vägran att genomgå de undersökningar av hälsotillstånd och funktionsförmåga som 
utbildningsanordnaren har ålagt den studerande
Om den studerande vägrar att genomgå en läkarundersökning och kontroller av hälsotill-
ståndet eller att lämna ett straffregisterutdrag inom den rimliga tid som utbildningsanord-
naren fastställt, kan den studerande avhållas från studierna tills han eller hon går med på 
att genomgå de behövliga undersökningarna eller att visa upp utdraget. Vid fastställande 
av den rimliga tiden beaktar utbildningsanordnaren de lokala förhållandena (till exem-
pel tillgången till studerandehälsovårdens tjänster, avstånd, kommunikationsförbindelser, 
ledsagare). Det av utbildningsanordnaren tillsatta kollegiala organet fattar beslutet i ären-
den som gäller avhållande från studier. Samtidigt som beslut fattas om avhållande från 
studier ska det beslutas om verkställighet innan beslutet har vunnit laga kraft och om 
verkställighetstidpunkten, det vill säga den tidpunkt när avhållandet från studierna träder 
i kraft. Avhållande från studier kan betraktas som en säkringsåtgärd som är nödvändig 
tills uppgifter om ärendet fås.

Utbildningsanordnarens skyldighet till samarbete och handledning i frågor som rör indragning av 
studierätt
Om en studerandes hälsotillstånd eller funktionsförmåga förändras ska detta inte avbryta 
den studerandes utbildning eller leda till ett ogenomtänkt byte av utbildningsyrke eller 
utbildningsområde. Den studerandes ärende sköts i första hand genom lämpliga indi-
viduella undervisnings- och handledningsarrangemang och genom precisering av den 
personliga studieplanen. Syftet med studiehandledningen är att främja jämlikheten i fråga 
om utbildning, att öka de studerandes välbefinnande, att hjälpa de studerande att söka 
till lämplig utbildning även när deras funktionsförmåga eller hälsotillstånd i väsentlig grad 
har förändrats. Utbildningsanordnaren ger i läroplanerna för de yrkesinriktade grund-
examina de studerande tillräckligt med information inte bara om examensdelarna utan 
även om studiehandledningen, som främjar avläggandet av dem, och om de stöd- och 
handledningsarrangemang som tillhandahålls av elevhälsotjänsterna, såsom studerande-
hälsovårds-, psykolog- och kuratorstjänsterna.

Utbildningsanordnaren samarbetar med andra aktörer och utreder den studerandes situ-
ation så att studierna kan genomföras. När det gäller unga studerande ska utbildnings-
anordnaren samarbeta med vårdnadshavarna. I dessa situationer är det nödvändigt med 
samarbete mellan utbildningsanordnaren eller examensarrangören och elevhälsan, soci-
alväsendet, ungdomsväsendet, arbets- och polisförvaltningen samt särskilt när det gäller 
vuxenstuderande med arbetsplatsernas företagshälsovård.

Vid behov utreder utbildningsanordnaren i samråd med den studerande, dennes vård-
nadshavare och elevhälsan den studerandes möjligheter att söka till någon annan ut-
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bildning, där förutsättningarna för att bli antagen uppfylls. Till exempel inom teknik och 
kommunikation samt naturbruk och miljöområdet tillämpas medicinska krav för grupp 1 
och 2 för olika examina inom transportbranschen. En studerande som inte uppfyller de 
medicinska kraven i grupp 2 kan däremot nog vara lämplig för studier för en examen där 
det räcker med att hälsan och funktionsförmågan uppfyller kraven i grupp 1.

Man kan också komma överens med den studerande om överföring till en annan utbild-
ning som utbildningsanordnaren erbjuder. Förutsättningen för överföringen är att den stu-
derande uppfyller antagningsvillkoren och har möjlighet att uppnå målen för kunnandet 
och kraven på yrkesskicklighet i den andra examen. Den studerande söker till den nya 
utbildningen, och på honom eller henne tillämpas utbildningsanordnarens antagnings-
grunder (till exempel vid behov ett inträdes- eller lämplighetsprov). Den studerande 
erbjuds studiehandledning men har inte automatisk, subjektiv rätt till en ny studieplats 
och kan alltså inte behandlas annorlunda än de övriga sökandena. Den studerande får 
dock inte i samband med indragning av studierätten bli utan alternativ för framtiden, till 
exempel en plan för fortsatt vård eller hänvisning till rehabilitering, om studieförmågan 
behöver förbättras.

Om den studerande hänvisas till en annan examen som samma utbildningsanordnare 
erbjuder, förutsätter överföringen inte indragning av tidigare studierätt. Frågan behöver 
inte heller behandlas i utbildningsanordnarens kollegiala organ. Om den studerande 
samtycker till överföringen till en annan examensinriktad utbildning, ska utbildningsa-
nordnaren dock fatta ett förvaltningsbeslut om överföringen, och detta beslut ska motsvara 
ett antagningsbeslut.

Beslutsfattande vid indragning av studierätten
Innan ett beslut om indragning av studierätt fattas ska utbildningsanordnaren skaffa 
behövlig expertutredning och den studerande och en minderårig studerandes vårdnads-
havare ska ges tillfälle att bli hörda. Om överföring av den studerande till en annan utbild-
ning eller andra åtgärder för att stödja den studerandes studier inte är möjliga och man 
kommer fram till att studierätten ska dras in, ska beslutet fattas av utbildningsanordnarens 
kollegiala organ (kapitel B 4).

Enligt förvaltningslagen ska ett beslut om indragning av studierätten inklusive besvärsan-
visning delges den studerande som bevislig delgivning (434/2003, 60 §). I samband med 
beslutet informeras den studerande även om möjligheten att ansöka om återställande av 
studierätten (behandlas närmare i kapitel B 3.3) hos utbildningsanordnarens kollegiala 
organ. Samtidigt som beslutet om indragning av studierätten fattas ska det fattas beslut om 
verkställighet innan beslutet har vunnit laga kraft och om verkställighetstidpunkten, det 
vill säga den tidpunkt när indragningen av studierätten träder i kraft. Ändring i beslut om 
indragning av studierätten söks hos rättsskyddsnämnden för studerande1inom 14 dagar 
från delfåendet av beslutet. Om den studerande överklagar beslutet behandlas ärendet 
som brådskande. Rättsskyddsnämnden för studerande kan också förbjuda verkställandet 
av beslutet om indragning på den studerandes begäran eller på eget initiativ.

1 Rättsskyddsnämnden för studerande (L 956/2011) är första besvärsinstans i ärenden som gäller indrag-
ning och återställande av studierätt. Beslut i rättsskyddsnämnden får överklagas genom besvär hos 
Helsingfors förvaltningsdomstol inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Ärendena ska behandlas 
som brådskande. Förvaltningsdomstolens beslut i ärenden som gäller indragning eller återställande av 
studierätt får inte överklagas genom besvär.
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För att Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira ska kunna sköta 
sina lagstadgade uppgifter har utbildningsanordnaren ålagts att ge verket nödvändiga 
uppgifter om pågående behandlingar av indragning av studierätten samt om beslut om in-
dragning av studierätten eller överföring till annan utbildning inklusive beslutsgrunderna. 
I fråga om yrkesinriktad utbildning på andra stadiet gäller detta i synnerhet yrkesutbildade 
personer med skyddad yrkesbeteckning, såsom närvårdare i grundexamen inom social- 
och hälsovårdsbranschen och utbildade massörer i yrkesexamen för massör. Även när det 
gäller personer som redan är yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och 
som nu studerar för en SORA-examen (en yrkes- eller specialyrkesexamen inom social-, 
hälso- och idrottsområdet) bör man för patientsäkerhetens skull beakta ovanstående fråga, 
fastän själva examen (till exempel specialyrkesexamen för gipsningsmästare) inte hör till 
de examina som registreras hos Valvira. Utbildningsanordnaren kan få information om de 
yrkesutbildade personerna inom hälso- och sjukvården från Terhikki (register över yrkes-
utbildade personer inom hälso- och sjukvården). I praktiken kommer saken fram senast 
när den personliga studieplanen utarbetas eller, när det gäller de fristående examina, vid 
den personliga tillämpningen i ansökningsfasen och under utbildningen som förbereder 
för en fristående examen.

En processbeskrivning av indragningen av studierätten finns i figur 1 i kapitel B.3.2.1.
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Erhållande av information och samarbete i samband med indragning av studierätt

• Indragning av studierätten är en sistahandsåtgärd när det gäller att trygga patienters, kunders eller minderåri-
gas säkerhet eller trafiksäkerheten.

 – Författningarna och föreskrifterna om indragning av studierätten gäller endast SORA-examina.
 – De studerandes ärenden sköts i första hand med individuella undervisnings- och handledningsarrangemang.

• Vilken information om indragning av studierätten kan utbildningsanordnaren få?
 – Utbildningsanordnaren har rätt att kräva att en studerande genomgår kontroller och undersökningar av hälso-

tillståndet och funktionsförmågan samt rätt att få ett skriftligt läkarutlåtande för bedömning av studierätten, 
om det finns skäl att misstänka att den studerande har ett hinder i anslutning till hälsotillståndet eller funk-
tionsförmågan som gör honom eller henne olämplig att utföra de praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet 
som hör till studierna i examen i fråga.

 – Utbildningsanordnaren svarar för kostnaderna för undersökningarna och utredningarna.
 – Utbildningsanordnaren har rätt att av en annan utbildningsanordnare eller högskola få uppgifter om beslut 

som gäller en eventuell tidigare indragning av studierätten inklusive motiveringar.
 – Den studerande ska på utbildningsanordnarens begäran visa upp ett straffregisterutdrag, om det i studierna 

eller inlärning i arbetet faktiskt i väsentlig utsträckning ingår arbete med minderåriga.
 – Den studerande skaffar själv utdraget från Rättsregistercentralen.

• Vem begär, hanterar och dokumenterar uppgifterna?
 – Utbildningsanordnaren bestämmer i en instruktion eller en annan intern anvisning vem som ska begära 

uppgifterna i anslutning till indragning av studierätten, hur och till vem dessa uppgifter ska lämnas samt vem 
som ska dokumentera och arkivera dem.

 – Utbildningsanordnaren ger de studerande tydlig information om dessa frågor.

• Underlåtenhet att lämna information som hänför sig till indragning av studierätten
 – Om en studerande inte går med på att genomgå en läkarundersökning eller inte lämnar ett straffregisterut-

drag kan det av utbildningsanordnaren tillsatta kollegiala organet avhålla den studerande från studier tills han 
eller hon går med på kontrollerna och undersökningarna eller lämnar in de begärda intygen eller utdraget.

• Indragning av studierätten
 – Om den studerandes hälsotillstånd eller funktionsförmåga förändras under studierna ska detta inte avbryta 

den studerandes utbildning eller leda till ett ogenomtänkt byte av utbildningsyrke eller utbildningsområde.
 – I frågor som gäller hälsotillstånd och funktionsförmåga erbjuds den studerande i första hand individuella 

undervisnings-, handlednings- och elevhälsotjänster. Dessa inkluderar vid behov även studiehandledning om 
möjligheten att söka till annan utbildning. Överföring till en annan utbildning som utbildningsanordnaren 
erbjuder kräver den studerandes samtycke och ett förvaltningsbeslut som motsvarar ett antagningsbeslut. Den 
studerande hänvisas vid behov till andra myndigheters tjänster (till exempel det undersökande ungdomsarbe-
tet och TE-tjänsterna).

 – Innan studierätten dras in ska man specificera frågan och skaffa behövliga expertuppgifter med motiveringar.
 – Den studerande och en minderårig studerandes vårdnadshavare ska ges tillfälle att bli hörda.
 – Det av utbildningsanordnaren tillsatta kollegiala organet fattar beslutet om indragning av studierätt.
 – Beslutet om indragning inklusive besvärsanvisning ges till den studerande. I samband med detta informeras 

den studerande även om hur han eller hon kan ansöka om återställande av studierätten av utbildningsanord-
narens kollegiala organ.

 – Återställande av studierätten kan begäras av utbildningsanordnarens kollegiala organ enbart om indragnings-
beslutet fattats av hälsoskäl.

 – De utbildningsanordnare som ordnar utbildning inom social-, hälso- och idrottsområdet (t.ex. grundexamen 
inom social- och hälsovårdsbranschen och yrkesexamen för massör/utbildad massör) är skyldiga att lämna 
Valvira uppgifter om pågående indragning av studierätt samt om behandling och beslut om indragning (även 
om överföring till annan utbildning) samt om motiveringarna till indragningen.
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B.3.2.2 Frågor och svar
Situationer förknippade med hälsa och funktionsförmåga
Fråga: En studerande som är mitt uppe i studierna för yrkesexamen för buss-
chaufför konstateras lida av njursvikt. Hur ska utbildningsanordnaren agera 
i denna situation?

Svar: Yrkesexamen för busschaufför hör till SORA-examina (teknik och kommunikation). 
Om det finns grundad anledning att misstänka att en studerande har ett hinder i anslut-
ning till hälsotillståndet eller funktionsförmågan kan utbildningsanordnaren ålägga den 
studerande att genomgå undersökningar av en av utbildningsanordnaren anvisad yrkes-
utbildad person inom hälso- och sjukvården (en läkare) för att utreda den studerandes 
hälsotillstånd och funktionsförmåga. Av läkarutlåtandet bör framgå om den studerande 
med avseende på hälsan och funktionsförmågan har förutsättningar att arbeta inom 
branschen och avlägga examen i fråga. Utbildningsanordnaren begär av en läkare ett 
utlåtande som innehåller information om den studerandes hälsa och specifika uppgifter 
för bedömningen av studierätten för den aktuella examen.

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om körhälsa (1181/2011, 23 §, 1 mom.) 
konstateras att kraven på körhälsa inte uppfylls för en person som lider av allvarlig och 
irreversibel njursvikt. I följande moment i densamma förordningen (1181/2011, 23 §, 
2 mom.) konstateras dock att kraven på körhälsa kan anses vara uppfyllda om detta stöds 
av en bedömning som gjorts av en specialist i området samt av regelbunden uppföljning. 
Detsamma gäller om det är fråga om njursvikt, men inte om irreversibel njursvikt.

Om den studerande inte har hälsomässiga förutsättningar för att avlägga examen får ett 
avbrott i studierna inte vara ogenomtänkt. Utbildningsanordnaren tar först reda på om 
den studerande kan studera för någon annan examen som utbildningsanordnaren tillhan-
dahåller och för vilken den studerande har hälsomässiga förutsättningar. Indragning av 
studierätten kan dock bli nödvändig, om en sådan examen inte finns tillgänglig och den 
studerandes hälsa eller funktionsförmåga kan leda till en trafiksäkerhetsrisk och dessa 
risker inte kan förebyggas genom individuell handledning, till exempel genom utbildning 
som en annan utbildningsanordnare erbjuder eller genom andra stödåtgärder. Innan stud-
ierätten dras in ska den studerande och en minderårig studerandes vårdnadshavare (som 
detta exempel inte gäller) ges tillfälle att bli hörda. Besluten om indragning av studierätten 
är alltid individuella avgöranden.

Fråga: En av dem som utbildar sig till närvårdare ser dåligt och klarar därför 
inte av att utföra en exakt dosering av läkemedel i sprutor. Vad bör utbildnings-
anordnaren göra i detta fall?

Svar: Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, närvårdare, hör till SORA-ex-
amina. Utbildningsanordnaren bör få en klar beskrivning av hur den studerande agerar 
i arbetssituationen och av hur patient- eller kundsäkerheten kan anses äventyras. När 
det finns grundad anledning att misstänka att den studerande har ett hinder i anslut-
ning till hälsotillståndet eller funktionsförmågan kan utbildningsanordnaren ålägga den 
studerande att genomgå kontroller och undersökningar av en av utbildningsanordnaren 
anvisad yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården (en läkare) för att utreda den 
studerandes hälsotillstånd och funktionsförmåga. Av läkarutlåtandet bör framgå om den 
studerande med avseende på hälsan och funktionsförmågan har förutsättningar att arbeta 



61

inom branschen och avlägga examen i fråga. Utbildningsanordnaren begär av en läkare ett 
utlåtande som innehåller information om den studerandes hälsa och specifika uppgifter 
för bedömningen av studierätten för den aktuella examen.

Den studerandes studier får inte avbrytas på ett ogenomtänkt sätt, utan utbildningsan-
ordnaren ska först ta reda på om den studerande kan studera med hjälp av individuella 
studiearrangemang. Om det föreligger ett hinder som äventyrar säkerheten ska den stude-
rande använda individuella lösningar baserade på behovet, till exempel hjälpmedel som 
korrigerar synen. Studier som gäller läkemedelsbehandling kan inte i grundexamen inom 
social- och hälsovårdsbranschen anpassas (Utbildningsstyrelsens föreskrift 79/011/2014) 
Om det blir nödvändigt med anpassning kan den studerande få ett betyg över avlagda 
studier och eventuella examensdelar, men inte ett sådant examensbetyg som krävs för 
yrkesutövning inom hälso- och sjukvården. Den studerande ska informeras om hur av-
saknaden av examensbetyg inverkar på möjligheten att få jobb och på möjligheten till 
fortsatta studier.

Om den studerandes hälsa eller funktionsförmåga medför en säkerhetsrisk (den studeran-
des egen säkerhet, patienters eller kunders säkerhet) och om risken inte kan undanröjas 
genom individuella handlednings- eller stödåtgärder eller hjälpmedel kan man komma 
fram till att indragning av studierätten är nödvändig. Men före det ska den studerande få 
hjälp med att hitta ett utbildningsområde eller en examen vars krav på hälsa och funk-
tionsförmåga han eller hon uppfyller. Om en sådan examen hittas kräver överföringen inte 
att den tidigare studierätten dras in, utan endast att den studerande samtycker till överfö-
ringen och att ett förvaltningsbeslut som motsvarar ett antagningsbeslut fattas. Anvisning 
till utbildning som erbjuds av en annan utbildningsanordnare kan också komma i fråga.

Om man däremot inte hittar någon utbildning vars hälsokrav den studerande uppfyller 
inleds indragning av studierätten. Innan studierätten dras in ska utbildningsanordnaren 
skaffa de expertuppgifter som behövs och ge den studerande och en minderårig stu-
derandes vårdnadshavare tillfälle att bli hörda. Då det är frågan om grundexamen inom 
social- och hälsovårdsbranschen ska utbildningsanordnaren underrätta Tillstånds- och 
tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira inte bara om en pågående behandling 
av indragning av studierätt utan också om beslut som rör indragning, till exempel om att 
den studerande har överförts till en annan utbildning eller om att den studerande avstått 
från sin nuvarande studierätt, inklusive beslutsgrunderna. Anmälan ska vara skriftlig.

Fråga: En av de studerande klarar väl de teoretiska studierna för grundexamen 
i barn- och familjearbete, men när det gäller de praktiska interaktionssituatio-
nerna i anknytning till yrkeskraven i examen är den studerande nästan oför-
mögen till interaktion och till att ta initiativ, och därför kan den studerande 
inte ges ansvar för någon kund. Trots diskussioner med den studerande har 
situationen inte förändrats. Hur bör utbildningsanordnaren eller arbetsplats-
handledaren handla i denna fråga?

Svar: Grundexamen i barn- och familjearbete hör till SORA-examina. Arbetsplatshandle-
daren bör kontakta den lärare som är ansvarig för inlärningen i arbetet. Arbetsplatshan-
dledaren och den lärare som handleder inlärningen i arbetet ska i detta skede diskutera 
bristerna i den studerandes agerande samt behoven av handledning och stöd. De situ-
ationer där man har observerat att den studerandes agerande äventyrar säkerheten bör 
specificeras. För att en prestation ska bli godkänd ska den studerande uppnå kraven på 
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yrkesskicklighet i examensdelen genom att uppfylla bedömningskriterierna på minst nivån 
nöjaktiga (N1). Den studerande bör erbjudas mer tid för inlärning, till exempel utvidgad 
inlärning i arbetet, extra handledning eller andra individuella stödåtgärder. Inom den 
yrkesinriktade specialundervisningen är också anpassning möjlig under vissa förhållanden.

Om en studerande misstänks ha ett hinder som rör hälsotillståndet eller funktionsför-
mågan kan utbildningsanordnaren kräva att den studerande genomgår kontroller och 
undersökningar som utförs av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården för 
att ta reda på den studerandes hälsotillstånd. Om den studerandes situation även efter 
den ovannämnda expertutredningen utgör en säkerhetsrisk vid inlärningen i arbetet i 
grundexamen i barn- och familjearbete, bör utbildningsanordnaren anvisar den stude-
rande till en examen som passar henne eller honom bättre. Om en sådan hittas och den 
studerande ger sitt samtycke till överföringen behövs inget annat än ett förvaltningsbeslut 
som motsvarar ett antagningsbeslut.  Då är det inte nödvändigt att dra in studierätten. 
Annars ska utbildningsanordnaren inleda indragning av studierätten. Den studerande och 
hennes eller hans vårdnadshavare ska ges tillfälle att bli hörda innan studierätten dras in.

Fråga: En av dem som studerar för grundexamen i flygledning har upprepade 
gånger blivit underkänd i simulatorövningarna efter teoriutbildningen. Trots 
genomgången tilläggsutbildning uppvisar den studerande inga framsteg. I en 
luftfartsföreskrift utfärdad om flygtrafikledningstjänsten konstateras  (ej of-
ficiell översättning): ”Om simulatorutbildning ingår i utbildningsprogrammet 
ska eleven klara alla simulatorövningar med godkänt betyg. Eleven anses ha 
avklarat en enskild simulatorövning med godkänt betyg, om det utbildning-
smål som ställts på simulatorövningen i utbildningsprogrammet har uppnåtts.” 
I föreskriften konstateras även följande: «om en elev under utbildningen 
konstateras vara olämplig för utbildningen ska elevens utbildning omedelbart 
avbrytas.» Den studerande har fått det medicinska intyg som krävs av flygledare 
och under utbildningen har det inte skett några förändringar som inverkar på 
behörigheten. Hur ska utbildningsanordnaren handla i denna fråga?

Svar: Grundexamen i flygledning hör till SORA-examina. Det äventyrande av någons 
hälsa och säkerhet som avses i 32 § 1 mom. 1 punkten i lagen om grundläggande yrkes-
utbildning kan komma i fråga endast i en verklig situation, inte vid en simulering. Att 
den studerande upprepade gånger misslyckats i simulatoruppgifterna kan dock betyda att 
hans eller hennes hälsotillstånd eller funktionsförmåga inte uppfyller villkoren för antag-
ningen för studier. Utbildningsanordnaren kan på basis av 32 a § ålägga den studerande 
att genomgå kontroller och undersökningar som utförs av en yrkesutbildad person inom 
hälso- och sjukvården för att utreda den studerandes hälsotillstånd och funktionsförmåga. 
Om undersökningen visar att den studerande i fråga om hälsotillstånd och funktionsför-
måga inte uppfyller förutsättningarna för antagning som studerande kan studierätten dras 
in. Före indragningen ska dock enligt 32 § 3 mom. göras en utredning av den studerandes 
möjligheter att söka sig till någon annan utbildning.

I utbildningen av flygledare ska man utöver lagstiftningen om yrkesutbildning också iaktta 
luftfartsföreskrifterna, som baserar sig på luftfartslagen. Enligt föreskriften ska utbildning-
en avbrytas om den studerande visar sig vara olämplig för utbildningen. Meningsskiljakt-
igheter om huruvida en studerandes hälsa och funktionsförmåga är lämplig för examen 
inom utbildningsområdet Den studerande bör informeras om de specialförfattningar som 
gäller utbildningen inom luftfarten.
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Meningsskiljaktigheter om huruvida en studerandes hälsa och funktionsförmåga är lämplig för 
examen inom utbildningsområdet
Fråga: En studerandes hälsa är enligt läkarintyget tillräcklig, men vid inlär-
ning i arbetet framkommer hälsomässiga begränsningar i en sådan omfatt-
ning att inlärningen i arbetet inte kan genomföras. Hur ska man gå till väga 
i denna situation?

Svar: Det är tydligen fråga om en SORA-examen, eftersom ett läkarintyg har begärts och 
visats upp. Först ska man specificera de eventuella bristerna i den studerandes agerande 
och utreda vilka säkerhetsrisker de kan medföra. För att den studerande ska kunna fort-
sätta sina studier och avlägga examen ska hans eller hennes agerande under inlärningen 
i arbetet granskas med avseende på om kraven på yrkesskicklighet i examensgrunderna 
är uppfyllda. Detta gör man genom att kontrollera att den studerande uppfyller bedöm-
ningskriterierna på minst nivån nöjaktiga. Om kraven på yrkesskicklighet i de praktiska 
uppgifterna inte uppfylls kan den studerande erbjudas mer tid för inlärningen, eventuellt 
utvidgad inlärning i arbetet och andra individuella stödåtgärder och tilläggshandledning. 
I vissa situationer kan de särskilda undervisningsarrangemang som föreskrivs i 21 § i 
lagen om yrkesutbildning komma i fråga. Även anpassning av studierna är möjlig inom 
den yrkesinriktade specialundervisningen (L 630/1998, 20 §), men då bör man beakta 
de begränsningar beträffande anpassningen som finns i föreskrifterna om grunderna för 
vissa grundexamina.

När det gäller SORA-examina kan utbildningsanordnaren kräva att den studerande ge-
nomgår kontroller och undersökningar som utförs av en yrkesutbildad person inom 
hälso- och sjukvården för att ta reda på den studerandes hälsotillstånd. Dessa kontroller 
och undersökningar gör det möjligt att bedöma studierätten. Detta är möjligt till exempel 
när den studerandes hälsotillstånd eller funktionsförmåga har förändrats under studierna. 
Indragning av studierätten kan vara möjlig med hänvisning till äventyrande av säkerheten.

Situationer förknippade med brott
Fråga: Utbildningsanordnaren har fått veta att en närvårdarstuderande har 
åkt fast för att ha stulit av en åldring under inlärning i arbetet. Den studeran-
de har erkänt sin gärning. Ska detta betraktas som ett sådant hinder att den 
studerande inte kan fortsätta sina studier?

Svar: Denna fråga gäller en SORA-examen. En stöld är ett brott som kan leda till straff-
rättsliga åtgärder. Polisen gör en utredning och ärendet kan gå vidare till åklagare för 
åtalsprövning. Närvårdarstuderandens handling strider också mot de yrkesetiska princi-
perna. Inlärningen i arbetet blir underkänd och därmed kommer studierna att bli fördröj-
da. Den studerande kan dock fortsätta sina studier under brottsutredningen, för inom 
den grundläggande yrkesutbildningen får en studerande inte avhållas från studier medan 
en brottsutredning pågår. Om en domstol har dömt en studerande till straff, får han eller 
hon inte av samma skäl påföras disciplinstraff. En studerande kan dock avstängas för en 
viss tid eller uppsägas från elevhemmet för en viss tid eller för den tid som återstår av 
studierna, om det med hänsyn till den studerandes brott eller omständigheter i samband 
med det är motiverat (L 630/1998, 35 c §). Annars kan utbildningsanordnarens disciplinära 
åtgärd bestå av en skriftlig varning.
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Fråga: En av dem som studerar till chaufför körde bil berusad på sin fritid. 
Den studerande krockade, vilket ledde till dödsfall och kroppsskador. Vilka är 
de praktiska konsekvenserna för studierna?

Svar: Trafikolyckan inträffade på den studerandes fritid. För sin gärning döms den stude-
rande till ett straff, så utbildningsanordnaren kan inte vidta disciplinära åtgärder. På grund 
av domen kommer dock studierna att dra ut på tiden, eftersom det kommer att dröja ett 
tag innan han eller hon får körkort. Om den studerande redan hade körkort, förlorar han 
eller hon det för ett tag och kan därmed inte genomföra de praktiska studierna.

Denna händelse har dock ingen inverkan på studierätten, om den studerande inte till ex-
empel har ett allvarligt beroende av berusningsmedel som inverkar på funktionsförmågan, 
vilket när det gäller SORA-examina kan utgöra grund för indragning av studierätten på 
basis av hälsotillståndet och funktionsförmågan. Om den studerande konstateras ha ett 
narkotika- eller alkoholberoende ska han eller hon enligt utbildningsanordnarens skriftli-
ga instruktioner hänvisas till vård och elevhälsotjänsterna. Man bör dock även beakta den 
studerandes eventuella andra förseelser, hur många och hur allvarliga de är samt granska 
deras samband med trafiksäkerheten.

Fråga: En av dem som ansöker om studierätt fick en narkotikadom för fem år 
sedan. Är han eller hon för all framtid olämplig för studier för vissa SORA-ex-
amina?

Svar: En narkotikadom som är fem år gammal borde utbildningsanordnaren inte ha kän-
nedom om vid urvalsförfarandet, om inte den sökande på eget initiativ har uppgett saken. 
Utbildningsanordnaren får inte begära uppgifter om saken eller ett straffregisterutdrag 
eller kräva att den sökande genomgår en narkotikatestning. En gammal narkotikadom får 
inte heller inverka på antagningen, eftersom antagningen ska basera sig på den sökandes 
aktuella situation och lämplighet.

Utbildningsanordnaren kan begära att den studerande uppvisar ett straffregisterutdrag, 
när den studerande har inlett studierna och endast om det i studierna eller i inlärning i 
arbetet i väsentlig utsträckning ingår arbete med minderåriga och endast om studierna 
har inletts efter 31.12.2011.

Fråga: Hur framskrider beredningen av beslut om indragning av studierätten 
från inledning av indragningen till beslutsfattandet? Hur framskrider proces-
sen för indragning av studierätten?

Svar: När det gäller SORA-examina kan utbildningsanordnaren inleda processen för 
indragning av studierätten på följande sätt:

1)  Om det finns grundad anledning att misstänka att en studerande har ett hinder 
i anslutning till hälsotillståndet eller funktionsförmågan kan utbildningsanord-
naren ålägga den studerande att genomgå kontroller och undersökningar som 
utförs av en av utbildningsanordnaren anvisad läkare eller en annan legitimerad 
yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Hälsovårdspersonalen beslu-
tar vilka undersökningar som behövs och utbildningsanordnaren betalar dem.

2)  För bedömning av studierätten har utbildningsanordnaren rätt att av en annan 
utbildningsanordnare, en yrkeshögskola eller ett universitet få uppgifter om en 
eventuell tidigare indragning av den studerandes studierätt.
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3)  Utbildningsanordnaren kan begära att den studerande uppvisar ett straffregis-
terutdrag, om det är fråga om en examen i vars studier eller inlärning i arbetet 
i väsentlig utsträckning ingår arbete med minderåriga och om studierna har 
inletts efter 31.12.2011.

Utbildningsanordnaren fastställer i en instruktion eller en annan intern anvisning vems 
uppgift det är att begära och hantera dessa uppgifter. Till exempel uppgifter som erhållits 
av en studerande eller en annan utbildningsanordnare får hanteras endast av en person 
som antingen bereder eller beslutar om indragning av studierätten. Dessutom fastställer 
utbildningsanordnaren när och hur dessa intyg ska lämnas till de av utbildningsanordna-
ren utsedda personerna. Utbildningsanordnaren ska för begäran gärna ha en blankett som 
innehåller information om vad begäran om uppvisning av intyget baserar sig på och vad 
följden blir om den studerande inte visar upp intyget inom utsatt tid. Det bör noteras att 
utbildningsanordnaren är skyldig att ta reda på vilka krav som ställs på hälsotillstånd och 
funktionsförmåga i SORA-examina (bilaga 1) även i fall där den studerande i sin examen 
som en valfri examensdel ska avlägga endast en examensdel från en SORA-examen.

Av läkarutlåtandet bör framgå om den studerande med avseende på hälsa och funktions-
förmåga har förutsättningar att arbeta inom branschen. Om den studerande inte har förut-
sättningar för arbete inom branschen får studierna inte avbrytas på ett ogenomtänkt sätt, 
utan utbildningsanordnaren ska först ta reda på om den studerande kan studera med hjälp 
av individuella studiearrangemang, hjälpmedel och stödåtgärder. I detta sammanhang ska 
utbildningsanordnarens anställda inom elevhälsan samarbeta med olika aktörer. Det är 
också möjligt att den studerande med sitt samtycke överflyttas till annan utbildning hos 
utbildningsanordnaren i fråga om vilken den studerande uppfyller antagningsvillkoren.

Om den studerandes hälsa eller funktionsförmåga utgör en säkerhetsrisk (minderårigas, 
patienters eller kunders säkerhet eller trafiksäkerheten) och denna risk inte kan undanrö-
jas med individuella handlednings- eller stödåtgärder eller hjälpmedel och om den stude-
rande inte kan överföras till utbildning som leder till en annan examen, kan man komma 
fram till att indragning av studierätten är nödvändig. Innan man beslutar om indragning 
av studierätten skaffas behövliga expertuppgifter och den studerande och en minderårig 
studerandes vårdnadshavare ges tillfälle att bli hörda. Dokument med känslig information 
som delas ut när hörandet ordnas ska helst numreras och samlas in när mötet är över. 
En promemoria eller ett protokoll upprättas över mötet för att man vid behov efteråt ska 
kunna återkomma till frågan.

Indragningen av studierätten går vidare till behandling i utbildningsanordnarens kollegiala 
organ. När det gäller examina inom social-, hälso- och idrottsområdet (till exempel grun-
dexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, närvårdare) är utbildningsanordnaren 
skyldig att meddela Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) om 
en pågående behandling av indragning av studierätten när ärendet har kommit upp till 
behandling i det kollegiala organet. Det kollegiala organets beslut inklusive besvärsanvis-
ning skickas till den studerande. I samband med detta informeras den studerande också 
om möjligheten att få sin studierätt återställd, om orsaken till indragningen av studierätten 
var en omständighet i anslutning till hälsotillståndet eller funktionsförmågan. Den stu-
derande informeras om hur han eller hon ska gå till väga för att påvisa att orsakerna till 
indragningen av studierätten inte längre finns.
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Meddelande till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira)
Fråga: För att Valvira ska kunna sköta de uppgifter som ålagts verket är utbild-
ningsanordnaren skyldig att ge Valvira de behövliga uppgifterna om pågående 
behandling av indragning av studierätten samt om beslut om indragning av 
studierätten eller överföring till annan utbildning inklusive beslutsgrunderna. 
Hur ska detta meddelande göras och i vilket skede?

Svar: Innan indragning av studierätten får inledas ska utbildningsanordnaren för bedömn-
ing av studierätten skaffa de uppgifter om den studerande som föreskrivs i lagen om 
yrkesutbildning (32 a §). Utbildningsanordnaren ska skriftligen ge Valvira uppgifter om be-
handling av indragning av studierätten samt om beslut om indragning av studierätten eller 
överföring till annan utbildning inklusive beslutsgrunderna. I praktiken är det lämpligt att 
upprätta en beskrivning av stegen i behandlingen och bifoga kopior av alla beslut som 
fattats. Ärendet anses ha inletts när utbildningsanordnarens kollegiala organ har tillställts 
en möteskallelse och en föredragningslista som gäller ärendet. Det är viktigt att Valvira 
får dessa uppgifter, eftersom den studerande kan vikariera en yrkesutbildad person inom 
hälso- och sjukvården, och då omfattar övervakningen av yrkesutövandet även vikarien.

B.3.3 Återställande av studierätt
”Den som har fått sin studierätt indragen med stöd av 32 § 1 mom. 2 punkten 
kan hos utbildningsanordnaren anhålla om återställande av studierätten. Stu-
dierätten ska återställas om den sökande visar att orsakerna till indragningen 
av studierätten inte längre föreligger. Den studerande ska lämna utbildnings-
anordnaren utlåtanden om sitt hälsotillstånd.” (L 630/1998, 32 b §, 1 mom.; 
L 631/1998, 11 §, 11 punkten)

”Utbildningsanordnaren är trots sekretessbestämmelserna skyldig att till Till-
stånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården lämna de uppgifter om 
beslut om återställande av studierätten och grunderna för beslutet som är nöd-
vändiga för att verket ska kunna sköta de uppgifter som föreskrivits för det.” 
(L 630/1998 32 b §, 2 mom. ; L 631/1998, 11 §, 11 punkten)

B.3.3.1 Utbildningsanordnarens eller examensarrangörens uppgifter
Utbildningsanordnarens skyldighet att informera
Utbildningsanordnaren ska se till att de studerande informeras om förfarandena i sam-
band med indragning och återställande av studierätten samt om rätten att söka ändring i 
beslut av det kollegiala organet. Utbildningsanordnaren bör beskriva sina förfaranden för 
informationen om SORA-examina i den allmänna delen av sin läroplan eller i ett annat 
administrativt dokument. I samband med ett beslut om indragning av studierätten infor-
meras den studerande också om hur man kan ansöka om återställande av studierätten 
och om vilka villkoren är för att få studierätten tillbaka.

Ansökan om återställande av studierätten
Den studerande har möjlighet att lämna in en fritt formulerad ansökan om återställande 
av studierätten till utbildningsanordnarens kollegiala organ, om studierätten har dragits 
in av en orsak som rör hälsotillståndet eller funktionsförmågan. Det finns ingen tidsgräns 
för när ansökan om återställande ska vara inlämnad.
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Förutsättningen för att studierätten ska återställas är att den sökande genom utlåtanden 
om sitt hälsotillstånd eller sin funktionsförmåga påvisar att orsakerna till indragningen av 
studierätten inte längre finns. Utlåtandena ska ges av en expert inom hälsovården. Den 
studerande ska bifoga utlåtandena om sitt hälsotillstånd till ansökan. I ansökan ska den 
studerande ge åtminstone följande uppgifter: när och av vilken orsak studierätten drogs in 
(eventuellt en kopia av beslutet), en redogörelse för hur hälsotillståndet eller funktionsför-
mågan har förändrats och hur hälsotillståndet eller funktionsförmågan är för närvarande 
inklusive utlåtanden samt på vilka grunder återställande av studierätten begärs.

Beslutsfattande vid återställande av studierätten
Det av utbildningsanordnaren tillsatta kollegiala organet återställer studierätten, om det 
finns tillräckliga grunder för det (behandlats ovan). Om den studerandes rätt att studera 
återställs bör utbildningsanordnaren se till att även studerandehälsovården, en minder-
årig studerandes vårdnadshavare samt övriga samarbetspartner som var involverade i 
indragningen av studierätten får information om saken. Utbildningsanordnare som ordnar 
utbildning inom social-, hälso- och idrottsområdet ska dessutom informera Valvira om 
beslut om återställande av studierätt och grunderna för beslutet, om beslutet gäller exa-
mina inom detta område. Meddelandet till Valvira ska göras skriftligen. Den studerande 
kan söka ändring i ett beslut (om indragning och) om återställande av studierätten hos 
rättsskyddsnämnden för studerande inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Återställande av studierätt
• Den studerande ska påvisa att de omständigheter i anslutning till hälsotillståndet eller funktionsförmågan som 

orsakade indragningen av studierätten inte längre finns.
• Det har inte fastställts någon tidsfrist inom vilken ansökan om återställande av studierätten ska göras.
• Det av utbildningsanordnaren tillsatta kollegiala organet fattar beslutet om återställande av studierätten.
• Utbildningsanordnare som ordnar utbildning inom social-, hälso- och idrottsområdet ska ge Valvira uppgifter om 

beslut om återställande av studierätten och om grunderna för besluten, om besluten gäller examina inom detta 
område.

• Utbildningsanordnaren ska gärna informera alla som varit involverade i processen för indragning av studierätten 
om återställandet av studierätten.

• Utbildningsanordnaren ser till att den studerande får information om förfarandena vid återställande av studierät-
ten och om hur ändring sökes hos rättsskyddsnämnden för studerande.



68

Kunden söker sig till utredningar om hälsotillstånd och funktionsförmåga för ansökan om 
återställande av studierätten

BEDÖMNING AV HÄLSOTILLSTÅND OCH FUNKTIONSFÖRMÅGA, T-INTYG

LÄMPLIG

- Har studieförmåga

Utbildnings-
anordnaren 
beslutar om 

studierätten ska 
återställas

MED VISSA 
BEGRÄNSNINGAR 

LÄMPLIG
- Har studieförmåga 
om stöd ges
- Planering av stöd-
åtgärder
Utbildningsanord-
naren beslutar om 
studierätten ska 
återställas

OLÄMPLIG

- Har inte studie-
förmåga
- Den omständighet 
i anslutning till häl-
sotillståndet som lett 
till att studierätten 
indragits har inte 
undanröjts eller 
så uppfyller den 
studerande inte de 
examensspecifika 
kraven på hälsotill-
stånd

LÄKAREN TAR INTE 
STÄLLNING

- Kunden har inte 
lämnat in uppgif-
ter i anslutning till 
indragningen av 
studierätten eller 
gett tillstånd till att 
de beställs

I SAMBAND MED TIDSBOKNINGEN
– Kunden ger sitt samtycke till att hälsoppgifter i anslutning till indragningen av studierätten 

beställs eller lämnar in uppgifterna själv
– Kunden uppmanas lämna in beslutet om indragning av studierätten och de 

examensspecifika kraven på hälsotillstånd före besöket på mottagningen

KARTLÄGGNING OCH KLINISK UNDERSÖKNING
Har den omständighet i anslutning till hälsotillståndet som orsakat 
indragningen av studierätten undanröjts?
Uppfyller kunden de examensspecifika kraven på hälsotillstånd?
Hälsorelaterade riskfaktorer
Somatiskt och psykiskt hälsotillstånd och funktionsförmåga
Information från samarbetspartner (studerandehälsovården, eventuell vårdplats, 
läroanstalten)

BEDÖMNING AV 
BEHOVET AV SÄR-
SKILT STÖD
- Plan för uppfölj-
ning av hälsotill-
ståndet

BEDÖMNING AV 
BEHOVET AV SÄR-
SKILT STÖD
- Elevhälsoarbete
- Plan för uppfölj-
ning av hälsotill-
ståndet

UTBILDNINGS-
PLAN
- Arbets- och 
näringsbyrån
- Uppsökande ung-
domsarbetet

Figur 2. Beskrivning av processen vid återställande av studierätt (Fritt enligt källan VERKSTÄLLANDET AV SORA-LAGSTIFT-
NINGEN INOM HÄLSOVÅRDEN. Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2015:2.)
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B.3.3.2 Frågor och svar
Fråga: En studerande har insjuknat i en psykisk sjukdom under utbildning 
som förbereder för fristående examen (yrkesexamen för massör, utbildad mas-
sör) och den studerandes studierätt har dragits in av skäl som hänför sig till 
hälsotillståndet och funktionsförmågan. Den studerande har stått under be-
handling i tre år och ansöker nu om att studierätten återställs. Under vilka 
förutsättningar kan studierätten återställas?

Svar: Studierätten kan återställas om den studerande lämnar in en ansökan om saken till 
utbildningsanordnarens kollegiala organ och bifogar ett läkarintyg till ansökan eller ett 
utlåtande av en annan legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Av 
intyget ska framgå att den studerande för närvarande uppfyller kraven på hälsotillstånd 
inom det aktuella utbildningsområdet och i examen. Den studerande ska kunna utföra de 
praktiska uppgifterna eller inlärningen i arbetet i anslutning till studierna utan att äventyra 
minderårigas, patienters eller kunders säkerhet.

Fråga: En studerandes studierätt har dragits in på grund av en omständig-
het i anslutning till hälsotillståndet. Studierätten kan återställas på basis av 
utlåtanden om den studerandes hälsotillstånd, men examen i fråga kan inte 
längre avläggas i den läroanstalt där den studerande studerade tidigare. Hur 
bör utbildningsanordnaren eller examensarrangören handla i detta fall?

Svar: Utbildningsanordnarens kollegiala organ återställer den studerandes studierätt och 
utbildningsanordnaren anvisar den studerande till en motsvarande utbildning hos en 
annan utbildningsanordnare. Eftersom studierätten har återställts är det inte nödvändigt 
att ordna inträdes- eller lämplighetsprov. Den studerande har dock inte subjektiv rätt till 
en studieplats hos en annan utbildningsanordnare, det vill säga har inte större rätt än 
andra studerande att få en studieplats. Den andra utbildningsanordnaren fattar antag-
ningsbeslutet.

Fråga: Måste utbildningsanordnaren ordna ett nytt inträdes- och lämplighets-
prov i samband med återställande av studierätten?

Svar: Lagen kräver inte att det ordnas ett nytt inträdes- eller lämplighetsprov för stude-
rande vars studierätt återställs när hindren för studier i anknytning till hälsotillståndet eller 
funktionsförmågan inte längre finns.
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B.4 Det av utbildningsanordnaren tillsatta kollegiala 
organet och dess beslutsfattande

”Skriftliga varningar ges av rektorn. Beslut om indragning och återställande 
av studierätten, avstängning för 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, 
elevvården, lärarna, arbetslivet och de studerande. Utbildningsanordnaren utser 
organets ordförande och övriga medlemmar för högst tre år i sänder. I ett ärende 
som gäller indragning och återställande av studierätten utser utbildningsanord-
naren dessutom en representant för det ställe där den studerande får inlärning 
i arbetet. Till ordförande för organet skall utses en medlem som inte företräder 
de studerande. En medlem som företräder de studerande skall ha fyllt 15 år. Den 
medlem som företräder de studerande har rätt att närvara och yttra sig på orga-
nets möten. Organets röstberättigade medlemmar handlar under tjänsteansvar. 
Utbildningsanordnaren beslutar närmare om organets arbetssätt och beslutsfat-
tande. Två eller flera utbildningsanordnare kan också ha ett gemensamt organ.” 
(L 630/1998, 35 a §; L 631/1998, 11 §, 16 punkten)

”Samtidigt som beslut fattas om indragning av studierätten, avstängning för viss 
tid, uppsägning från elevhemmet eller avhållande från studier ska det beslutas 
om verkställighet innan beslutet har vunnit laga kraft och om verkställighets-
tidpunkten.” (L 630/1998, 35 a §; L 631/1998, 11 §, 16 punkten)

B.4.1 Utbildningsanordnarens eller examensarrangörens 
uppgifter

Tillsättande av utbildningsanordnarens kollegiala organ
Även om utbildningsanordnaren ordnar utbildning inom flera utbildningsområden och på 
flera verksamhetsställen, som kan vara belägna på olika orter, kan utbildningsanordnaren 
ha endast ett kollegialt organ. Detta är motiverat med tanke på att handlingsprinciperna 
och förfarandena bör vara enhetliga. Det är också möjligt att flera utbildningsanordnare 
inrättar ett gemensamt kollegialt organ för skötseln av de uppgifter som föreskrivs i SO-
RA-författningarna och -föreskrifterna.

I organet ska det finnas representanter för åtminstone utbildningsanordnaren, elevhälsan, 
lärarna, arbetslivet och de studerande. Den medlem som representerar de studerande 
ska ha fyllt 15 år. I ett ärende som gäller indragning (och återställande) av studierätten 
utser utbildningsanordnaren dessutom en representant för det ställe där den studerande 
får inlärning i arbetet. Denna representant ska känna till den studerandes ärende. Ut-
bildningsanordnaren utser organets ordförande och övriga medlemmar för högst tre år i 
sänder. De studerandes representant kan inte fungera som ordförande. Den medlem som 
företräder de studerande har rätt att närvara och yttra sig på organets möten.



71

Det kollegiala organets uppgifter, beslutanderätt och ansvar
Det av utbildningsanordnaren tillsatta kollegiala organet fattar beslut om indragning och 
återställande av studierätt samt om disciplinära ärenden. Skriftlig varning är den enda 
disciplinära åtgärd som utfärdas av rektorn.

Lagen om grundläggande yrkesutbildning föreskriver inte vilka arbetssätt det kollegiala 
organet ska ha eller när det kollegiala organet är beslutfört. Det är utbildningsanordnaren 
som i sin arbetsordning eller i en annan intern bestämmelse fastställer organets arbetssätt 
och beslutanderätt.

Organets röstberättigade medlemmar handlar under tjänsteansvar. De som har tjänste-
ansvar ansvarar själva för att de egna tjänsteåtgärderna är lagenliga, och i det kollegiala 
organet är dessa ansvariga för beslut som de har understött. Om en tjänsteman har lämnat 
en avvikande mening i en fråga är han eller hon inte ansvarig för beslutet. Om en person 
som har tjänsteansvar inte handlar lagenligt eller försummar sin tjänsteplikt kan påföljden 
vara straffrättsligt ansvar eller skadeståndsansvar.

De som har tjänsteansvar ska också beakta jävsfrågorna. Tjänstemän är jäviga om deras 
relation till det aktuella ärendet eller parterna i ärendet är sådant att deras opartiskhet 
vid behandlingen av och beslutsfattandet i ärendet äventyras (Förvaltningslag 434/2003, 
27 §, 28 §). Jäviga personer får inte delta i beslutsfattandet i ärendet, delta i behandling-
en av ärendet och inte ens vara närvarande vid behandlingen. I 28 § i förvaltningslagen 
(434/2003) bestäms närmare om jävsgrunderna och i 29 § och 30 § i samma lag bestäms 
hur organet avgör jävsfrågor så att behandlingen av ärendet kan fortsätta.

Utbildningsanordnaren ger det kollegiala organet instruktioner
Utbildningsanordnaren fastställer i den gemensamma delen av sin läroplan eller i andra 
interna bestämmelser och instruktioner hur utbildningsanordnaren ger instruktioner om 
verksamheten och beslutsfattandet i det kollegiala organet som beslutar om indragning och 
återställande av studierätt och om disciplinära frågor samt om ett eventuellt samarbete med 
andra utbildningsanordnare i fråga om organet. Utbildningsanordnaren bestämmer också 
hur organets medlemmar ges introduktion och utbildning för sin uppgift. Vid introduktionen 
är det viktigt att förutom SORA-författningarna och -föreskrifterna även behandla lagstift-
ningen om känslig och sekretessbelagd information och hur man går till väga när denna 
information hanteras och behandlas på möten (jämför kapitel B 7). Detta innebär att alla 
medlemmar av organet, även den medlem som representerar de studerande, får noggrann 
information om det kollegiala organets syfte och uppdrag. Man bör också sträva efter att 
medlemmarna blir engagerade i sin viktiga uppgift.
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Det av utbildningsanordnaren tillsatta kollegiala organet:

• Organet beslutar om indragning och återställande av studierätt, avstängning för viss tid, uppsägning från 
elevhemmet och avhållande från studier.

• Även om utbildningsanordnaren ordnar utbildning inom flera utbildningsområden och på flera verksamhetsstäl-
len kan utbildningsanordnaren ha endast ett kollegialt organ.

• Utbildningsanordnaren beslutar om organets arbetssätt och beslutsfattande.
• Flera utbildningsanordnare kan också ha ett gemensamt organ.
• I organet ska ingå representanter för åtminstone utbildningsanordnaren, elevhälsan, lärarna, arbetslivet och de 

studerande.
• I ett ärende som gäller indragning och återställande av studierätt ska organet dessutom ha en representant för 

det ställe där den studerande får inlärning i arbetet, och denna representant ska känna till den studerandes 
ärende.

• Utbildningsanordnaren utser organets medlemmar för högst tre år i sänder och utser också organets ordförande.
• Den medlem som representerar de studerande ska ha fyllt 15 år. Denna medlem har rätt att närvara och yttra 

sig.
• Representanten för de studerande får inte fungera som ordförande för organet.
• Utbildningsanordnaren introducerar det kollegiala organets medlemmar i deras uppgift.
• Organets röstberättigade medlemmar har tjänsteansvar, det vill säga de ansvarar själva för att de egna hand-

lingarna är lagenliga med hänsyn till författningarna om jäv.

B.4.2 Frågor och svar
Fråga: I de instruktioner som utbildningsanordnaren gett det kollegiala or-
ganet anges att organet är beslutfört när 50 % av de röstberättigade medlem-
marna är närvarande. Vad gör man när detta villkor är uppfyllt, men ingen 
representant för arbetsgivarna eller studerandevården är närvarande?

Svar: Det kollegiala organet ska ha tillräckligt bred representation och de representanter 
som anges i lagen. Utbildningsanordnaren fastställer i sin arbetsordning eller i en annan 
intern bestämmelse organets arbetssätt och beslutanderätt. Det rekommenderas att orga-
net är beslutfört när alla aktörer som lagen kräver (utbildningsanordnaren, elevhälsan, 
lärarna, arbetslivet och de studerande) är representerade.

Fråga: Kan utbildningsanordnaren för det kollegiala organet besluta om en 
minimisammansättning som är tillräcklig för att organet ska kunna fatta 
beslut i så kallade brådskande disciplinära ärenden, såsom uppsägning från 
elevhemmet. Om detta är möjligt, måste utbildningsanordnaren på förhand i 
organets stadgar ange vilka fall som är brådskande?

Svar: Utbildningsanordnaren fastställer i sin arbetsordning eller i en annan intern be-
stämmelse när organet är beslutfört och när det har tillräcklig sakkunskap för att besluta 
i ärendena. Det krävs i allmänhet att mer än 50 % av organets medlemmar är närvarande. 
Det är också bra att utbildningsanordnaren i sina instruktioner tar ställning till om mötet 
kan hållas genom till exempel video eller konferenssamtal, om ärendet är brådskande.
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Fråga: Utbildningsanordnaren behandlar ett ärende som gäller indragning av 
studierätten. Ärendet rör praktiska övningar på läroanstalten, inte inlärning 
i arbetet. Måste det kollegiala organet till mötet kalla en representant för det 
ställe där den studerande får inlärning i arbetet, då lagen föreskriver följande: 
”i ett ärende som gäller indragning och återställande av studierätten utser ut-
bildningsanordnaren dessutom en representant för det ställe där den studeran-
de får inlärning i arbetet. (L 630/1998, 35 a §; L 631/1998, 11 §, 16 punkten)”.

Svar: I detta fall behövs det ingen som representerar det ställe där den studerande får 
inlärning i arbetet och som känner till den studerandes ärende, och därför kan en så-
dan inte utses eller kallas till det kollegiala organets möte. Det kollegiala organet har en 
permanent representant för arbetslivet. Till mötet kan utbildningsanordnaren kalla en 
lärare eller utbildare som känner till den studerandes agerande i samband med praktiska 
uppgifter eller inlärning i arbetet på läroanstalten.
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B.5 Narkotikatestning

”Utbildningsanordnaren kan ålägga en studerande att visa upp ett intyg över 
narkotikatest, om det finns grundad anledning att misstänka att den studerande 
är narkotikapåverkad i studierelaterade praktiska uppgifter eller inlärning i ar-
betet eller att den studerande är narkotikaberoende. En ytterligare förutsättning 
är att testet är nödvändigt för att klarlägga den studerandes funktionsförmåga 
och att den studerande sköter uppgifter som kräver särskild noggrannhet, på-
litlighet, 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 säkerheten i trafiken
3) allvarligt äventyrar skyddet eller integriteten i fråga om uppgifter som skyd-
das av sekretessbestämmelserna, eller
4) väsentligt ökar risken för olaga handel med och spridning av sådana ämnen 
som avses i 3 § 1 mom. 5 punkten i narkotikalagen (373/2008) och som är i ut-
bildningsanordnarens, en i 16 § avsedd arbetsplats eller en i 17 § avsedd arbets-
givares besittning.” (L 630/1998 34 a §, 1 mom., (L 631/1998, 11 §, 14 punkten)

”Med intyg över narkotikatest avses ett intyg som utfärdats av en av utbildningsa-
nordnaren anvisad legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården, 
av vilket framgår att den studerande har genomgått test för utrönande av använd-
ning av sådan narkotika som avses i 3 § 1 mom. 5 punkten i narkotikalagen, samt 
en på testet grundad utredning om huruvida den studerande har använt narko-
tika för andra än medicinska ändamål så att den studerandes funktionsförmåga 
är nedsatt. Intyget ska visas upp inom en rimlig tid som utsätts av utbildningsa-
nordnaren. Den studerandes vårdnadshavare ska underrättas om att intyg över 
narkotikatest krävs.” (L 630/1998 34 a §, 2 mom., L 631/1998, 11 §, 14 punkten)

”Utbildningsanordnaren ska i samarbete med aktörer inom elevvården göra upp 
skriftliga instruktioner för förebyggande av användningen av rusmedel och in-
gripande i missbruksproblem bland de studerande.” (L 630/1998 34 a §, 3 mom., 
L 631/1998, 11 §, 14 punkten)

”Utbildningsanordnaren svarar för kostnaderna för intyg över narkotikatest som 
avses i denna paragraf.” (L 630/1998 34 a §, 4 mom., L 631/1998, 11 §, 14 punk-
ten)

”På narkotikatestning av studerande tillämpas i övrigt vad som i 19 § i lagen 
om företagshälsovård (1383/2001) föreskrivs om testning av arbetstagare.” 
(L 630/1998 34 a §, 5 mom., L 631/1998, 11 §, 14 punkten)
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2. Elevhälsotjänster

2.1. Tjänster inom den samlade elevhälsan

Utbildningsanordnaren ska fastställa de tjänster som ska tillhandahållas inom 
den samlade elevhälsan inklusive åtgärder för att följa och främja de studeran-
des välbefinnande och välbefinnandet överlag i läroanstalten på följande sätt: 
…
i samarbete med studerandehälsovården utarbeta skriftliga instruktioner 
som gäller förebyggande av bruk av tobak, snus och berusningsmedel, 
ingripande vid missbruksproblem och hänvisning till missbruksvård. 
Det finns skäl att i instruktionerna precisera åtminstone hur och under 
vilka förutsättningar det i samband med praktiska uppgifter i anslutning 
till studierna eller inlärning i arbetet ska ordnas ett narkotikatest för att 
utreda den studerandes funktionsförmåga samt hur och när den stude-
rande för utbildningsanordnaren ska visa upp det intyg som baserar sig 
på den på narkotikatestet grundade utredningen.”
…
Centrala principerna gällande samarbetet mellan hemmet och läroanstalten samt 
målen för studerandevården inom undervisningsväsendet (Utbildningsstyrelsens 
föreskrift 94, 101/011/2014).

B.5.1 Utbildningsanordnarens eller examensarrangörens uppgifter
Utbildningsstyrelsen rekommenderar att utbildningsanordnarnas representanter och elev-
hälsans sakkunniga sätter sig in i frågorna som gäller narkotikatester för studerande och 
i hela testningsprocessen, även med hjälp av handboken Verkställandet av SORA-lag-
stiftningen inom hälsovården (Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2015:2). I 
handboken beskrivs bland annat hälsovårdens bedömning av studerandes berusningstill-
stånd, remisser till narkotikatest, provtagning, tolkning av testresultat och meddelande av 
dem, narkotikatestning av minderåriga studerande, bestridande av testresultat och vård 
av personer med drogproblem.  Dessutom innehåller handboken exempel på tolkning av 
resultat. SHM:s SORA-handbok har utarbetats särskilt för de anställda inom hälsovården 
så att dessa ska få hjälp i frågor som gäller olämplighet för studier.  Det finns skäl att ut-
bildningsanordnaren informerar både de studerande och personalen om denna handbok. 
Handboken och de dokumentmallar som ingår som bilagor i handboken finns tillgänglig 
på adressen http://stm.fi/publikation?pubid=10024/126100

Åläggande att visa upp intyg över narkotikatest 
Bestämmelserna om åläggande att genomgå narkotikatestning ska iakttas i samband med 
studierelaterade praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet i examina inom alla utbild-
ningsområden eller i situationer där den studerande är beroende av narkotika. Syftet med 
att låta studerande genomgå narkotikatestning är att förhindra risksituationer orsakade av 
narkotikabruk, minimera bruket av berusningsmedel och förebygga olägenheter orsakade 
av dessa medel under utbildningen och i arbetslivet. De villkor som anges i lagen om 
grundläggande yrkesutbildning (34 a §) ska vara uppfyllda för att utbildningsanordnaren 
ska kunna ålägga studerande att visa upp ett intyg över narkotikatest.

http://stm.fi/publikation?pubid=10024/126100
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De villkor som ställs i lagen i fråga om narkotikatestning uppfylls inte alltid vid teoriunder-
visning i klassrum. Om villkoren för åläggande att genomgå narkotikatestning inte uppfylls 
och den studerande deltar i teoretisk klassrumsundervisning under narkotikapåverkan 
eller narkotikaberoende och försvårar undervisningen genom att uppträda störande kan 
utbildningsanordnaren dock handla enligt ordningsstadgan och disciplinbestämmelserna. 
Utbildningsanordnaren ansvarar för studiemiljöns säkerhet och ska vid behov med stöd 
av disciplinbestämmelserna till exempel beordra den studerande att lämna klassrummet 
eller ett annat rum (L 630/1998, § 28, § 35). I denna situation kan det också vara nödvän-
digt att elevhälsan vidtar åtgärder och om det är frågan om en minderårig bör vårdnads-
havaren kontaktas. Det finns skäl att beakta de studerandes lagstadgade skyldigheter att 
utföra sina uppgifter samvetsgrant och uppträda korrekt (L 630/1998, 34 §; L 631/1998, 
11 § 13 punkten).

Utbildningsanordnarens informationsskyldighet och antidrogprogram
Narkotikatestningen utgör en del av utbildningsanordnarens antidrogprogram, som också 
gäller de studerande och som bör iakttas i utbildningsanordnarens alla utbildningsenheter. 
Utbildningsanordnaren ska informera dem som ansöker om studierätt förutom om kraven 
på hälsotillstånd även om övriga villkor som hänför sig till studierna. Information kan 
ges till exempel om i vilka studierelaterade uppgifter och situationer den studerande kan 
åläggas att visa upp ett intyg över narkotikatest. Det är bra om utbildningsanordnaren i 
sina skriftliga instruktioner så konkret som möjligt informerar om hur och under vilka 
villkor det ordnas en narkotikatestning för att ta reda på de studerandes funktionsförmåga. 
Utbildningsanordnaren beslutar vilka anställda som kan kräva uppvisande av ett intyg 
över narkotikatest och vilka som ska begära intyget samt hur remissen till narkotikatest-
ningen skaffas (se statsrådets förordning om utförande av narkotikatester 218/2005, 4 §). 
Dessutom fastställer utbildningsanordnaren i sina skriftliga instruktioner hur, när och 
för vem den studerande ska visa upp intyget över narkotikatestet och hur uppgiften ska 
dokumenteras.

Utbildningsanordnaren utarbetar instruktionerna i antidrogprogrammet i samarbete med 
experter inom elevhälsan. I antidrogprogrammet ingår tydliga skriftliga instruktioner om 
förebyggande av användning av berusningsmedel, om ingripande vid missbruksproblem, 
om möjligheterna till tidigt stöd (bl.a. samtal) och om hänvisning av studerande till vård. 
I programmet beskrivs också hur utbildningsanordnaren/läroanstalten agerar i drogre-
laterade situationer och hur den hanterar olägenheter som eventuellt redan uppkommit 
på grund av droger. För att möjliggöra förebyggande av missbruk och ingripande vid 
missbruksproblem ska utbildningsanordnaren informera även läroanstaltens personal om 
fenomen som anknyter till de studerandes användning av berusningsmedel och om tidig 
identifiering av studerande som använder dessa medel. Frågan anknyter också till skyld-
igheten att se till att läromiljön är trygg.

Beaktande av villkoren för uppvisande av intyg över narkotikatest
Utbildningsanordnaren kan ålägga en studerande att visa upp ett intyg över narkotikatest i 
samband med studierelaterade praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet eller i samband 
med att den studerande är narkotikaberoende, om de lagstadgade villkoren för testning 
(630/1998, 34 a §) uppfylls.
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För att få ålägga en studerande att genomgå ett narkotikatest ska alla dessa tre villkor 
vara uppfyllda:

1. En förutsättning för att utbildningsanordnaren ska få begära ett intyg över narko-
tikatest är att det finns grundad anledning att misstänka att den studerande 
är narkotikapåverkad vid utförande av studierelaterade praktiska uppgifter eller 
inlärning i arbetet eller att den studerande är narkotikaberoende.  Den grundade 
anledningen kan baserar sig på till exempel observationer som en lärare, en arbets-
platshandledare eller en som handleder övningar gör av den studerandes beteende 
eller på tillförlitliga uppgifter av andra (flera personers observationer).

2. Dessutom krävs att testningen är nödvändig för att fastställa den studerandes 
funktionsförmåga och att den studerande sköter uppgifter som kräver särskild nog-
grannhet, pålitlighet, självständig omdömesförmåga eller god reaktionsförmåga.

3. Utöver dessa omständigheter krävs också att den studerandes handlande under 
narkotikapåverkan eller narkotikaberoende har någon av följande konsekvenser:

a) Den studerandes handlande under narkotikapåverkan eller narkotikaberoende 
äventyrar allvarligt den studerandes eller någon annans liv eller hälsa. Så är fal-
let om den studerande i studierelaterade praktiska uppgifter använder maskiner, 
utrustning eller verktyg som kräver noggrannhet eller som felanvända äventyrar 
säkerheten eller om den studerande till exempel ansvarar för dosering av läke-
medel eller patientvård.

b) Den studerande äventyrar allvarligt trafiksäkerheten i studierelaterade praktis-
ka uppgifter. Trafiksäkerheten kan äventyras exempelvis om den studerande i 
samband med studierna kör ett fordon under narkotikapåverkan eller narkotik-
aberoende. Trafiksäkerheten omfattar även säkerheten inom luft- och sjöfarten.

c) Den studerande äventyrar allvarligt skyddet eller integriteten i fråga om uppgif-
ter som skyddas av sekretessbestämmelserna, exempelvis person-, patient- eller 
bankuppgifter.

d) Den studerande ökar väsentligt risken för olaga handel med, innehav, bruk 
och spridning av narkotika och läkemedel som är i utbildningsanordnarens 
besittning eller, när det gäller ett ställe för inlärning i arbetet, i en arbetsgivares 
besittning.

Åläggande att visa upp ett intyg över narkotikatest samt rutiner och samarbete i anknytning till detta
I examina inom alla utbildningsområden kan en studerande åläggas att visa upp ett intyg 
över narkotikatest, om de ovannämnda villkoren är uppfyllda. Om villkoren för testning 
inte är uppfyllda kan den studerande inte åläggas att genomgå en narkotikatestning. Test-
ning är dock möjlig om den studerande verkligen frivilligt ger sitt samtycke till den. Om 
den studerande vägrar att genomgå en frivillig testning, får man inte dra några slutsatser 
av det och det får inte medföra sanktioner.

Utbildningsanordnaren kan gärna i samarbete med studerandehälsovården ta fram en 
blankett som används när den studerande åläggs att genomgå en narkotikatestning. En 
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användbar mall för denna blankett har getts i social- och hälsovårdsministeriets publika-
tion Verkställandet av SORA-lagstiftningen inom hälsovården. Mallen ingår också i denna 
guide (bilaga 3). I blanketten anges bland annat på vad utbildningsanordnarens rätt att 
få information om saken baserar sig. I blanketten ska man anteckna personuppgifter, ge 
en skriftlig bedömning av berusningstillståndet, beskriva den nedsatta funktionsförmågan 
och de arbetsuppgifter i vilka misstanken om narkotikabruket väcktes. Dessutom nämns 
att den studerande vid testningen ska visa upp ett identitetsbevis med foto.

Det är viktigt att utbildningsanordnaren sörjer för att de lagstadgade villkoren för testning 
har beaktats (till exempel genom att kryssa för alternativen i blanketten eller på annat 
sätt). Detta säkerställer att alla villkor som anges i lagen och ovan i punkterna 1–3 är 
uppfyllda så att den studerande i fråga kan åläggas genomgå en test.

I blanketten nämns dessutom tydligt för vem den studerande ska visa upp intyget över 
narkotikatestet samt när detta senast ska göras. Likaså bör man göra klart för den stude-
rande vilka följderna blir om han eller hon inte visar upp intyget inom utsatt tid.

Hälsovårdspersonalen bör informeras om vilka uppgifter utbildningsanordnaren behöver 
om det intyg över narkotikatest som ges till den som testas. I den utredning som görs 
på basis av testet ska det uppges om den studerande har använt narkotika för andra än 
medicinska ändamål så att hans eller hennes funktionsförmåga är nedsatt.

Utbildningsanordnaren bestämmer om skyldigheten att visa upp ett intyg över narkotika-
test även under studierelaterad inlärning i arbetet. Därför bör informationsutbytet mellan 
utbildningsanordnarens representanter och de ställen där inlärning i arbetet genomförs 
vara snabb.

Utbildningsanordnaren står för kostnaderna för undersökningarna och intygen. Utbild-
ningsanordnaren informerar minderåriga studerandes vårdnadshavare om att det krävs 
ett intyg över narkotikatest. Allt detta kräver att det finns skriftliga instruktioner och att 
de studerande, arbetslivet och minderåriga studerandes vårdnadshavare informeras om 
instruktionerna.

Den egentliga undersökningsremissen till narkotikatestning ges av en läkare eller av en 
hälsovårdare som är förtrogen med narkotikatestning. I undersökningsremissen ska an-
tecknas vilken medicinering den som ska testas har (statsrådets förordning om utförande 
av narkotikatester 218/2005, 4 §, 1 mom.), det vill säga i testet undersöks om den stu-
derande använder narkotika för andra än medicinska ändamål. Ett exempel på begäran 
om undersökning omfattande narkotika- och läkemedelsscreening i blod och urin ges i 
social- och hälsovårdsministeriets publikation Verkställandet av SORA-lagstiftningen inom 
hälsovården. http://stm.fi/publikation?pubid=10024/126100

Den som ger undersökningsremissen ska i enlighet med lagen om patientens ställning 
och rättigheter (785/1992) lämna den som testas en utredning om narkotikatestets syfte 
och innehåll. Ett narkotikatest ska enligt lagen om patientens ställning och rättigheter 
(785/1992) grunda sig på samtycke av den som testas i fråga om varje testtillfälle. Dessu-
tom ska den som har gett undersökningsremissen upplysa den som testas om möjligheten 
att bestrida riktigheten av ett verifierat positivt testresultat på det sätt som avses i 8 § i 
statsrådets förordning om utförande av narkotikatester. Den som testats kan av skäl som 
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hänför sig till riktigheten av testresultatet bestrida ett verifierat positivt testresultat och 
inom 30 dagar från den dag då han eller hon har fått kännedom om ett verifierat positivt 
testresultat kräva att B-provet analyseras. Bestridandet ska göras vid den verksamhetsen-
het inom hälso- och sjukvården som har gett undersökningsremissen för narkotikatestet.

Narkotikatestet utförs av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som har 
utbildats för uppgiften. Ett positivt resultat ska verifieras vid ett kvalitetskontrollerat la-
boratorium. I statsrådets förordning om utförande av narkotikatester (218/2005) ges nog-
granna föreskrifter om kvalitetskraven på laboratoriet, om tagning av A- och B-proven, 
om hanteringen och analysen av proven samt om information om testresultaten.

Uppvisande av intyg över narkotikatest för utbildningsanordnaren
Utbildningsanordnaren kan ålägga en studerande att omedelbart genomgå en narkoti-
katestning, om villkoren för uppvisande av ett narkotikatestresultat är uppfyllda för den 
studerande i fråga. Detta är viktigt med tanke på testresultatens tillförlitlighet. Narkotika-
beroende eller användning av narkotika bedöms bäst med ett urin- eller blodprov (eller 
vid behov med båda).

Den studerande ska visa upp intyget över narkotikatestet inom en rimlig tid som utsätts av 
utbildningsanordnaren. Intyget visas upp för en anställd som utbildningsanordnaren har 
utsett för uppgiften. Intyget över narkotikatest innehåller en utredning om den studerande 
har använt narkotika för andra än medicinska ändamål. Intyget ges till den som testats.

Beslutsfattande på basis av intyg över narkotikatest
Om en studerande för utbildningsanordnaren uppvisar en utredning baserad på en po-
sitiv narkotikatest ska utbildningsanordnaren i enlighet med sina skriftliga instruktioner 
samarbeta med elevhälsans experter och i första hand hänvisa den studerande till vård.

Vägran att visa upp ett intyg över narkotikatest eller ett positivt testresultat i ett narkoti-
katest kan leda till disciplinära åtgärder, till exempel till en skriftlig varning och om det 
är fråga om en upprepning till avstängning från läroanstalten för viss tid (se kapitel B 6).

Vägran att visa upp resultat av ett narkotikatest leder enligt lagen om yrkesutbildning 
inte till avhållande från studier. Men om det finns grundad anledning att misstänka 
att en studerande som studerar för en SORA-examen har ett hinder i anslutning 
till hälsotillståndet eller funktionsförmågan enligt 32 § 1 mom. 2 punkten (allvarligt 
missbruksproblem) kan utbildningsanordnaren ålägga den studerande att genomgå 
kontroller och undersökningar som utförs av en legitimerad yrkesutbildad person 
inom hälso- och sjukvården, om det är nödvändigt för att utreda den studerandes 
hälsotillstånd och funktionsförmåga. Vägran att genomgå en kontroll eller under-
sökning av hälsotillståndet eller funktionsförmågan (se 32 a § 1 mom.) kan då leda 
till avhållande från studier. I SORA-examina kan användning av narkotika och nar-
kotikaberoende i samband med inlärning i arbetet och praktiska uppgifter anses 
också vara en omständighet som inverkar på hälsotillståndet och funktionsförmågan 
(L 630/1998, 32 § 1 mom.; L 631/1998, 11 §, 9 punkten). När det gäller SORA-examina kan 
narkotikaberoende leda till både disciplinära åtgärder och indragning av studierätten, om 
studierna eller utövandet av yrket är förbundna med krav som hänför sig till minderårigas 
säkerhet eller patient- eller kundsäkerheten eller säkerheten i trafiken.
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Testuppgifter som gäller användning av narkotika och utlåtanden över dessa ska hanteras 
konfidentiellt, och uppgifterna ska förstöras omsorgsfullt genast när det är möjligt med 
avseende på behandlingen av ärendet (se kapitel B 7).

Utbildningsanordnaren

Studerande som testas

Provtagning i 
laboratorium
(yrkesutbildad person inom 
hälso- och sjukvården, 
kontrollerad provtagning)

Analys av proverna
(ackrediterat laboratorium)

I studierelaterade praktiska uppgifter, inlärning i arbetet eller arbetspraktik uppstår 
en grundad misstanke om att en studerande är påverkad av narkotika ELLER 
narkotikaberoende, varvid den studerande åläggs att lämna in ett intyg över narkotikatest.

Verksamhetsenhet för 
hälso- och sjukvård
– Informerar den som ska 

testas och ger remiss till 
laboratorieundersökning 
(hälsovårdare eller läkare förtrogen 
med narkotikatestning)

– Bedömer berusningstillståndet 
och orsakerna till det.

Verksamhetsenhet för 
hälso- och sjukvård
– Intyg över narkotikatest (en 

läkare som är förtrogen med tolkning 
av narkotikatester skriver intyget 
utifrån laboratoriets analysutlåtande 
och vid behov utifrån en 
tilläggsutredning från den testade)

– Stödåtgärder enligt 
antidrogprogrammet

Den studerandes berusningstillstånd 
bedöms och den studerande hänvisas 
omedelbart till en verksamhetsenhet 
för hälso- och sjukvård

Intyget lämnas in71

3

4

5

6
2

Den som testas går 
till hälsovården 
och får en 
laboratorieremiss

Den som testas 
ger ett prov för 
narkotikatestning

Den som testas 
får intyget från 
hälsovården

Analysutlåtanden till 
verksamhetsenheten 
för hälso- och sjukvård

Proven skickas till ett 
analyslaboratorium

Figur 3. Processchema över narkotikatestning. (Fritt enligt källan Verkställandet av SORA-lagstiftningen inom hälsovår-
den. Lösningar i olämplighetsfrågor om studierätt. Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2015:2.)
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Narkotikatestning
• Bestämmelserna om narkotikatestning gäller examina inom alla utbildningsområden.

• Utbildningsanordnarens skyldighet att informera
 – Utbildningsanordnaren informerar redan i ansökningsfasen och särskilt när studierna inleds om de situationer 

i studierna där den studerande kan åläggas att visa upp ett intyg över narkotikatest i det fall att villkoren för 
testning och uppvisande av intyg är uppfyllda.

 – Utbildningsanordnaren informerar om vem som utsetts att begära intyget och om hur, för vem och när 
intyget ska visas upp och hur uppgifterna dokumenteras.

• Villkor för åläggande att visa upp ett intyg över narkotikatest
1. Utbildningsanordnaren är skyldig att i samarbete med experter inom elevhälsan utarbeta tydliga skriftliga 

instruktioner i ett antidrogprogram om hur man förebygger användning av berusningsmedel och ingriper vid 
missbruksproblem.

2. Utbildningsanordnaren kan kräva att en studerande visar upp ett intyg över narkotikatest,
1. om det finns grundad anledning att misstänka att den studerande är narkotikapåverkad i studierelate-

rade praktiska arbetsuppgifter eller inlärning i arbetet eller att den studerande är narkotikaberoende.

2. Dessutom krävs att testningen är nödvändig för att fastställa den studerandes funktionsförmåga och att 
den studerande sköter uppgifter som kräver särskild noggrannhet, pålitlighet, självständig omdömesför-
måga eller god reaktionsförmåga.

3. Dessutom ska den studerandes agerande under narkotikapåverkan eller narkotikaberoende i dessa 
uppgifter leda till någon av följande situationer:
a) allvarligt äventyrande av den studerandes eget eller någon annans liv och hälsa 
b) allvarligt äventyrande av säkerheten i trafiken
c) allvarligt äventyrande av uppgifter som skyddas av sekretessbestämmelserna
d) väsentligt ökande av den olaga handeln med och spridning av narkotika.

• Åläggande att visa upp ett intyg över narkotikatest samt rutiner och samarbete i anknytning till detta
 – Utbildningsanordnaren kan kräva att den studerande genomgår en narkotikatestning, om villkoren för detta 

är uppfyllda. Att villkoren är uppfyllda bör framgå av den blankett som används när den studerande åläggs 
att genomgå testet.

 – Den studerande ska ha ett identitetsbevis med fotografi.
 – Den egentliga undersökningsremissen för narkotikatest ges av en läkare eller av en hälsovårdare som är 

förtrogen med narkotikatestning.
 – I undersökningsremissen antecknas vilken medicinering den studerande som ska testas har. Den som har 

gett undersökningsremissen ska ge den som testas en utredning om narkotikatestets syfte och innehåll. 
Dessutom ska den som har gett undersökningsremissen upplysa den som testas om möjligheten att bestrida 
riktigheten av ett verifierat positivt testresultat.

 – Narkotikatestet utförs av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvård i ett kvalitetskontrollerat labora-
torium.

 – Utbildningsanordnaren bestämmer om kravet på att visa upp ett intyg över narkotikatest även under studie-
relaterad inlärning i arbetet.

 – Utbildningsanordnaren meddelar minderåriga studerandes vårdnadshavare om att det krävs ett intyg över 
narkotikatest.

 – Utbildningsanordnaren svarar för kostnaderna för undersökningar och intyg i samband med narkotikatestet.
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• Uppvisande av intyg över narkotikatest och beslutsfattande på basis av intyget
 – Utbildningsanordnaren bestämmer i sina instruktioner hur, för vem och när intyget över narkotikatest ska 

visas upp och hur uppgifterna dokumenteras.
 – Intyget över narkotikatestet ska visas upp inom en rimlig tid som utsätts av utbildningsanordnaren.
 – Med tanke på testets tillförlitlighet är det viktigt att den studerande genomgår testet utan dröjsmål.
 – Att vägra visa upp ett intyg över narkotikatest eller ett utlåtande som getts på basis av ett positivt testre-

sultat i ett narkotikatest kan leda till disciplinära åtgärder, till exempel till en skriftlig varning och om det är 
fråga om en upprepning till avstängning av den studerande från läroanstalten för en viss tid.

 – Utbildningsanordnaren och elevhälsan samarbetar i fråga om hänvisning av studerande till vård, om de 
studerandes intyg över narkotikatest ger anledning till det.

 – Att vägra genomgå en narkotikatestning leder inte till avhållande från studier. Men när det gäller SORA-ex-
amina kan vägran att visa upp ett intyg över hälsotillståndet leda till avhållande från studierna, om utbild-
ningsanordnaren med anledning av grundad misstanke ålägger den studerande att genomgå undersökningar 
av en legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården (om undersökningarna är nödvändiga för 
att utreda den studerandes hälsotillstånd och funktionsförmåga). I ovannämnda situation kan användning 
av narkotika eller narkotikaberoende i samband med inlärning i arbetet och praktiska uppgifter anses vara 
en omständighet som har samband med hälsotillståndet och funktionsförmågan. Då kan avhållande från 
studierna betraktas som en säkringsåtgärd.

B.5.2 Frågor och svar
Fråga: En studerande misstänks av grundad anledning för användning av 
narkotika. Vilka praktiska möjligheter finns att kontrollera en studerandes 
användning av narkotika, om den studerande inte utför studierelaterade prak-
tiska uppgifter eller inlärning i arbetet?

Svar: Utbildningsanordnaren kan ålägga en studerande att visa upp ett intyg över narko-
tikatest endast om det finns grundad anledning att misstänka att den studerande är narko-
tikapåverkad eller narkotikaberoende och om de övriga villkoren i lagen om testning är 
uppfyllda (630/1998, 34 a §). De i lag föreskrivna villkoren för narkotikatestning uppfylls 
inte alltid i teoretisk klassundervisning, så den studerande kan inte åläggas att genomgå 
en narkotikatestning förrän studierelaterade praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet 
inleds. Utbildningsanordnaren ska tillsammans med elevhälsan utarbeta ett antidrogpro-
gram och skriftliga instruktioner om förebyggande antidrogarbete och om ingripande vid 
missbruksproblem, och dessa instruktioner ska iakttas i denna situation. Ordningsbestäm-
melserna och författningarna om disciplinåtgärder ger utbildningsanordnaren möjlighet 
att vidta även andra åtgärder, till exempel att ge en skriftlig varning.

Men om det finns grundad anledning att misstänka att en studerande är beroende av 
narkotika och den studerande stör undervisningen eller beter sig på ett våldsamt eller 
hotfullt sätt, kan den studerande förvägras rätt att delta i undervisning med stöd av de 
disciplinära bestämmelserna. Om det är frågan om en SORA-examen och det har upp-
kommit en grundad anledning att misstänka att den studerande har ett hinder i anslutning 
till hälsotillståndet eller funktionsförmågan enligt 32 § 1 mom. 2 punkten (allvarligt miss-
bruksproblem) kan utbildningsanordnaren ålägga den studerande att genomgå kontroller 
och undersökningar som utförs av en legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och 
sjukvården, om det är nödvändigt för att utreda den studerandes hälsotillstånd och funk-
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tionsförmåga. Om den studerande vägrar att genomgå kontroller och undersökningar kan 
den studerande avhållas från studierna till dess att han eller hon går med på de kontroller 
och undersökningar som behövs.

Fråga: Hur är det om den studerande i ovannämnda situation snart ska på-
börja inlärning i arbetet eller håller på att genomföra inlärning i arbetet?

Svar: Utbildningsanordnaren ska ha grundad anledning för misstanken att den studeran-
de är narkotikapåverkad i studierelaterade praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet eller 
att den studerande är narkotikaberoende för att få ålägga den studerande att genomgå en 
narkotikatestning. Ytterligare villkor är att testningen är nödvändig för att klarlägga den 
studerandes funktionsförmåga och att den studerande sköter uppgifter som kräver sär-
skild noggrannhet, pålitlighet, självständig omdömesförmåga eller god reaktionsförmåga 
och där den studerandes handlande under narkotikapåverkan eller narkotikaberoende 
allvarligt äventyrar den studerandes eller någon annans liv eller hälsa eller att den stude-
rande under narkotikapåverkan eller narkotikaberoende allvarligt äventyrar säkerheten 
i trafiken eller skyddet eller integriteten i fråga om uppgifter som skyddas av sekretess-
bestämmelserna eller ökar risken för olaga handel med och spridning av narkotika som 
är i utbildningsanordnarens besittning eller, när det gäller en arbetsplats där inlärning i 
arbetet genomförs, i en arbetsgivares besittning. Utbildningsanordnaren kan kräva att den 
studerande visar upp ett intyg över narkotikatest om de ovannämnda villkoren uppfylls. 
Utbildningsanordnaren svarar för kostnaderna för narkotikatestet.

I samband med SORA-examina kan användning av narkotika i samband med inlärning i 
arbetet och praktiska uppgifter också betraktas som en omständighet som har samband 
med hälsotillståndet och funktionsförmågan. I detta fall kan användning av narkotika för 
annat än ett medicinskt ändamål så att den studerandes funktionsförmåga är nedsatt vara 
orsak till indragning av studierätten, om användningen äventyrar kunders eller patienters 
säkerhet eller trafiksäkerheten och om hindret inte med rimliga åtgärder kan undanröjas. 
(L 630/1998 32 §, 1 mom.; L 631/1998, 11 §, 9 punkten).

Om det finns grundad anledning för misstanken att en studerande har det ovannämn-
da hindret kan utbildningsanordnaren kräva att den studerande genomgår kontroller 
och undersökningar som utförs av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården 
(L 630/1998, 32 a §, 1 mom.; L 631/1998, 11 §, 10 punkten). Utbildningsanordnaren ska 
också ha skriftliga instruktioner om hur de studerandes användning av berusningsmedel 
kan förebyggas och hur man ingriper i missbruksproblem.

Fråga: Får en hälsovårdare kalla de studerande inom en yrkesutbildning 
(chaufför) till narkotikatest?

Svar: Utbildningsanordnaren kan ålägga en studerande att visa upp ett intyg över narko-
tikatest endast om de lagstadgade villkoren för testning uppfylls på individnivå (630/1998, 
34 a §).. Hela studerandegruppen får inte åläggas att visa upp intyg över narkotikatest 
som en så kallad allmän åtgärd. Detta är alltid en individuell fråga.
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Fråga: Om intyget över narkotikatest var positivt, kan den studerande fortsätta 
sina studier till chaufför eller ska han eller hon anvisas till studier inom ett 
annat yrkesområde ?

Svar: För att en studerande ska kunna åläggas att genomgå en narkotikatestning ska 
villkoren för att få göra det vara uppfyllda. Om den studerande enligt intyget över narko-
tikatest har använt narkotika för andra än medicinska ändamål så att funktionsförmågan 
är nedsatt, finns det skäl för utbildningsanordnaren att hänvisa den studerande till vård, 
i första hand via elevhälsan.

I grundexamen i logistik (en SORA-examen) kan utbildningsanordnaren för bedömning 
av studierätten ålägga den studerande att genomgå kontroller och undersökningar som 
utförs av en legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården, om de är nöd-
vändiga för att utreda den studerandes hälsotillstånd och funktionsförmåga (630/1998, 32 
a §). Utbildningsanordnaren har rätt av en läkare få ett skriftligt utlåtande som innehåller 
en på kontroller eller undersökningar grundad bedömning av den studerandes funktions-
förmåga med anledning av de krav på hälsotillståndet som studierna ställer (bilaga 1 a). 
Med hjälp av utlåtandet bedömer utbildningsanordnaren om den studerande har förut-
sättningar att fortsätta sina studier för grundexamen i logistik. Äventyrande av säkerheten 
i trafiken kan utgöra grund för indragning av studierätten. Huruvida den studerande kan 
fortsätta utbildningen till chaufför är alltid ett individuellt beslut som ska basera sig på 
utbildningsanordnarens övervägande och på utlåtanden av legitimerade yrkesutbildade 
personer inom hälso- och sjukvården. Om den studerande vägrar att genomgå utred-
ningar av hälsotillståndet och funktionsförmågan kan utbildningsanordnarens kollegiala 
organ avhålla den studerande från studier tills han eller hon går med på de behövliga 
undersökningarna och utredningarna.

Saken kan också påverkas av lagstiftning som gäller teknik- och kommunikationsområdet. 
Till exempel i körkortslagen (386/2011) och social- och hälsovårdsministeriets förordning 
om körhälsa (1181/2011) ingår villkor för att få körkort vilka i sin tur kan ligga till grund 
för avläggandet av examen. Om den studerande förlorar sin körrätt har hans eller hen-
nes övriga rättigheter (till exempel tillstånd att transportera farligt gods) ingen betydelse, 
eftersom den studerande inte kan delta i de praktiska studierna och i inlärning i arbetet.

Innan indragningen av studierätten inleds ska utbildningsanordnaren sörja för studiehand-
ledningen och ge den studerande möjlighet att byta till utbildning som leder till en annan 
examen som utbildningsanordnaren erbjuder. Om den studerande ger sitt samtycke till 
överföring till en annan lämplig grundexamen ska ett förvaltningsbeslut som motsvarar 
ett antagningsbeslut fattas.  I detta fall dras inte studierätten in. Om den studerande inte 
samtycker till överföringen och inte har förutsättningar att fortsätta studierna för grund-
examen i logistik, beslutar utbildningsanordnarens kollegiala organ att studierätten dras 
in. Det kollegiala organet kan återställa studierätten när den studerande kan visa upp ett 
läkarintyg över att hälsomässiga studiehinder inte längre finns.

Den studerande kan som ett disciplinstraff ges en skriftlig varning, om han eller hon 
(630/1998, 34 a §) har använt narkotika för andra än medicinska ändamål så att funk-
tionsförmågan är nedsatt. Om gärningen fortsätter eller om gärningen är allvarlig kan den 
studerande avstängas från läroanstalten för en viss tid. Innan dessa disciplinära åtgärder 
vidtas ska den studerande och en minderårig studerandes vårdnadshavare ges tillfälle att 
bli hörda.
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Fråga: Studerandehälsovården har vetskap om att en studerande använder 
narkotika, och den studerande studerar inom transportsektorn. Den studeran-
de går inte med på att läroanstalten informeras om saken. Hur ska man gå till 
väga i detta fall?

Svar: Det är sannolikt fråga om en SORA-examen och därmed är det särskilt trafiksä-
kerheten som bör beaktas. Vid behandlingen av ärendet bör man dock beakta om det 
är fråga om en tidigare användning av narkotika eller om det är en aktuell fråga som 
väsentligt kunde äventyra till exempel säkerheten i trafiken vid inlärning i arbetet eller 
under praktiska uppgifter i anknytning till studierna. Om informationen är gammal, är 
det inte motiverat att informera utbildningsanordnaren. Om den studerande inte går med 
på att utbildningsanordnaren informeras om en pågående användning av narkotika finns 
det skäl att diskutera med den studerande om kraven på säkerhet i trafiken och om an-
svarsfullt beteende inom transportsektorn och att försöka få den studerande att själv göra 
ett förnuftigt beslut om studiealternativen innan något allvarligt sker.

Om utbildningsanordnaren får kännedom om att den studerandes användning av nar-
kotika är pågående, bör detta beaktas när utbildningsanordnaren fattar beslut. I detta 
fall har den som har information (en expert hos studerandehälsovården) rätt att trots 
sekretessbestämmelserna lämna ut information som gäller studerandes hälsotillstånd och 
funktionsförmåga och som är nödvändig för skötseln av uppgifter, exempelvis till rek-
torn eller chefen för läroanstalten och en annan person som ansvarar för säkerheten vid 
läroanstalten, för att säkerställa en trygg studiemiljö (L 630/1998, 43 §; L 631/1998, 16 §, 
5 punkten). På verksamhet som nämns i de ovannämnda bestämmelserna tillämpas lagen 
om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), i vars 29 § 1 punkt konstateras 
att en myndighet kan lämna ut uppgifter ur sekretessbelagda handlingar till en annan 
myndighet, om i lag särskilt tagits in uttryckliga bestämmelser om rätten att lämna ut eller 
att få uppgifter.

När det gäller SORA-examina kan uppgifterna om användning av narkotika eller narko-
tikaberoende också anses vara uppgifter som gäller hälsotillståndet och funktionsförmå-
gan. Om det finns grundad anledning för misstanken, kan utbildningsanordnaren kräva 
att den studerande genomgår de läkarundersökningar som behövs och på basis av vilka 
man kan bedöma den studerandes funktionsförmåga vid inlärning i arbetet. Vid vägran 
att genomgå undersökningar av hälsotillståndet kan den studerande avhållas från studier 
tills han eller hon går med på att visa upp resultat av undersökningar av hälsotillståndet 
och funktionsförmågan som utförts av legitimerade yrkesutbildade personer inom hälso- 
och sjukvården.

När beslut fattas i den studerandes ärende ska man också beakta de åtgärder som vidta-
gits för att förebygga användning av narkotika och anvisningen till vård. Om situationen 
kräver det och om den studerande samtycker till det kan den studerande anvisas till en 
annan examen, och som en sistahandsåtgärd kan studierätten för en examen inom trans-
portsektorn dras in. Den studerande kan som disciplinåtgärd ges en skriftlig varning. Om 
gärningen eller försummelsen är allvarlig eller fortsätter trots en skriftlig varning kan det 
leda till avstängning från läroanstalten för en viss tid (högst ett år).
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Fråga: Hur ska en arbetsplatshandledare agera vid misstanke om att en stude-
rande är narkotikapåverkad under inlärning i arbetet?

Svar: Utbildningsanordnaren och arbetsplatsen bör ha gemensamma skriftliga instruktio-
ner för dessa situationer. Det är viktigt att utbildningsanordnaren i arbetsplatshandledarnas 
utbildning informerar om SORA-författningarna och -föreskrifterna och om hur man ska 
agera vid till exempel misstanke om användning av narkotika. I praktiken uppkommer en 
grundad anledning att misstänka att en studerande är narkotikapåverkad under inlärning i 
arbetet eller att en studerande är narkotikaberoende när flera personer har gjort likadana 
observationer. Arbetsplatshandledaren kontaktar den lärare eller utbildare som ansvarar 
för den studerandes inlärning i arbetet. Därefter ska man tillsammans kontrollera att den 
studerandes agerande är sådant att alla villkor för att få ålägga uppvisande av ett intyg 
över narkotikatest är uppfyllda. Om villkoren inte uppfylls kan utbildningsanordnaren 
nämligen inte ålägga den studerande att visa upp ett intyg.

Fråga: Vilken är den lagstadgade rimliga tid inom vilken intygen över narko-
tikatest ska visas upp?

Svar: Det finns inga specifika rekommendationer om detta, men utbildningsanordnaren 
kan kräva att den studerande deltar i ett narkotikatest utan dröjsmål, om villkoren för 
uppvisande av ett intyg uppfylls. Med tanke på testets tillförlitlighet är det väsentligt att 
testet görs omedelbart. När man bestämmer den rimliga tiden är det viktigt att beakta den 
studerandes möjlighet att få behövliga hälsovårdstjänster, avstånd och kommunikations-
förbindelser. Även en ledsagare kan behövas.

Fråga: Vad betyder allvarligt äventyrande i praktiken?

Svar: Utbildningsanordnaren ska bedöma säkerhetsriskerna i varje situation samt san-
nolikheten för varje enskilt fall. I en situation där det är fråga om allvarligt äventyrande 
kan säkerhetsrisken vara stor. Allvarligt äventyrande kan också vara ett brott, och då ska 
utbildningsanordnaren kalla på polis.

Fråga: Hur förhåller sig SORA-författningarna till testning av alkoholbruk?

Svar: Bestämmelserna om narkotikatestning (L 630/1998, 34 a §) ger inte utbildningsa-
nordnarna möjlighet att ålägga studerande att genomgå ett alkoholtest genom utandning-
sprov eller blodprov. Att uppträda alkoholpåverkad i teoretiska studier eller inlärning i 
arbetet kan leda till åtgärder enligt antidrogprogrammet och åtgärder av elevhälsan och 
vid behov till disciplinära åtgärder, eftersom det strider mot utbildningsanordnarens ord-
ningsstadga att uppträda berusad.
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B.6 Trygg studiemiljö och disciplin

”En studerande har rätt till en trygg studiemiljö. Till läroanstalten får inte med-
föras 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.” (L 630/1998, 28 §, ändrad 1269/2013 och L 631/1998, 5 punkten i 
hänvisningsbestämmelsen i 11 §, ändrad 1270/2013) 

När det gäller att trygga studiemiljön bör man dessutom beakta bestämmelserna 
i 35 d § i lagen om grundläggande yrkesutbildning om rektorns och lärarens 
rätt att frånta en studerande ett förbjudet föremål eller ämne enligt 28 § 2 mom., 
bestämmelserna i 35 e § om lärarens och rektorns rätt att granska saker som en 
studerande har med sig, bestämmelserna i 35 f § om de allmänna principerna 
för omhändertagande och granskning och bestämmelserna i 35 g § om överläm-
nande och förstörande av omhändertagna föremål och ämnen.

”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 bryter mot ordningen vid läroanstalten,
4) vägrar att visa upp intyg över narkotikatest 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 funktionsförmåga är nedsatt.”  
(L 630/1998, 35 §, 1 mom.; L 631/1998, 11 §, 15 punkten)

”Om handlingen eller försummelsen är allvarlig eller om den studerande fort-
sätter 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.” (L 630/1998, 35 §, 2 mom.; L 631/1998, 11 §, 15 punkten)

”En studerande som stör undervisningen, beter sig våldsamt eller hotfullt eller 
äventyrar någon annans hälsa eller säkerhet kan bli tillsagd att lämna klass-
rummet eller ett annat rum där undervisningen ges för den tid som återstår av 
lektionen, eller en tillställning som arrangeras av läroanstalten.” (L 630/1998, 
35 §, 3 mom.; L 631/1998, 11 §, 15 punkten)

”En studerande kan förvägras rätt att delta i undervisningen för högst tre arbets-
dagar, om det föreligger en risk för att säkerheten för en annan studerande eller 
person som arbetar vid läroanstalten eller i ett annat undervisningsutrymme 
äventyras av elevens våldsamma eller hotfulla beteende eller om undervisning-
en eller därtill hörande verksamhet försvåras orimligt mycket på grund av den 
studerandes störande uppförande.” (L 630/1998, 35 §, 4 mom.; L 631/1998, 11 §, 
15 punkten)
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”Om en 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 behövliga kontroller och 
undersökningar. En studerande som vägrar att visa upp 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.” (L 630/1998, 35 §, 5 mom.; 
L 631/1998, 11 §, 15 punkten)

”Innan en studerande avstängs från läroanstalten, uppsägs från elevhemmet eller 
ges en skriftlig varning, ska den handling eller försummelse som är orsaken till 
disciplinstraffet specificeras, behövlig utredning skaffas samt den studerande 
ges tillfälle att bli hörd. Innan en studerande avstängs från läroanstalten eller 
uppsägs från elevhemmet ska också den studerandes vårdnadshavare höras. Den 
studerandes vårdnadshavare ska underrättas om andra åtgärder enligt 35 §.” 
(L 630/1998, 35 a §, 3 mom.; L 631/1998, 11 §, 16 punkten)

”I fråga om disciplinstraff, indragning av studierätten och avhållande från stu-
dier ska ett skriftligt beslut meddelas, och åtgärder enligt 35 § 3 och 4 mom. ska 
registreras.” (L 630/1998, 35 a §, 4 mom.; L 631/1998, 11 §, 16 punkten)

”Beslut om skriftlig varning till en studerande fattas av rektorn. Beslut om in-
dragning och återställande av studierätten, avstängning för viss tid, uppsägning 
från elevhemmet samt om avhållande från studier fattas av ett av utbildningsan-
ordnaren tillsatt kollegialt organ… (fortsätter med en beskrivning av organet).” 
(L 630/1998, 35 a §, 1 mom.; L 631/1998, 11 §, 16 punkten)

”Samtidigt som beslut fattas om indragning av studierätten, avstängning för viss 
tid, uppsägning från elevhemmet eller avhållande från studier ska det beslutas 
om verkställighet innan beslutet har vunnit laga kraft och om verkställighetstid-
punkten.” (L 630/1998, 35 a §, 5 mom.; L 631/1998, 11 §, 16 punkten)

B.6.1 Utbildningsanordnarens eller examensarrangörens uppgifter
En studerande har rätt till en trygg studiemiljö. För att säkerställa detta ska utbildnings-
anordnaren i samband med att läroplanen utarbetas även utarbeta en plan för att skydda 
de studerande mot våld, mobbning och trakasseri samt verkställa planen och övervaka 
att den iakttas och förverkligas. Dessutom ska utbildningsanordnaren i avsikt att främja 
den interna ordningen, ostörda studier samt trygghet och trivsel i läroanstalten godkänna 
en ordningsstadga eller meddela andra ordningsbestämmelser som ska tillämpas vid läro-
anstalten. Dessutom kan utbildningsanordnaren i anslutning till ovannämnda stadga och 
bestämmelser även meddela regler om praktiska arrangemang och ett korrekt uppförande 
som är nödvändiga för tryggheten och trivseln i läroanstalten samt närmare bestämmelser 
om de föremål och ämnen som avses i 28 § 2 mom. i lagen om grundläggande yrkesut-
bildning och om deras användning och förvaring. Man kan även meddela regler om hur 
läroanstaltens egendom får hanteras och om hur man får vistas och röra sig i läroanstaltens 
lokaler och på läroanstaltens område. (L 630/1998, 28 § och L 631/1998, 11 § 5 punkten).

Utbildningsstyrelsen har för utbildningsanordnarna utfärdat föreskriften Plan för använd-
ning av disciplinära åtgärder och där tillhörande förfaringssätt (Föreskrift 92/011/2014). 
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Vid utarbetandet av planen för användning av disciplinära åtgärder och för de tillhörande 
förfaringssätten ska följande beaktas:

 � Målet med planen är att trygga läroanstaltens arbetsro, inre ordning, förverkligandet 
av tillgängliga studier samt läroanstaltssamfundets trygghet och trivsel.

 � Målet med planen är att försäkra sig om att utbildningsanordnarens verksamhets-
principer är enhetliga och rättvisa vid användandet av disciplinära åtgärder och 
ordningsregler samt att binda olika parter vid överenskomna verksamhetssätt.

 � Då man använder disciplinära åtgärder ska man följa de allmänna rättskyddsprin-
ciperna inom förvaltningen. Åtgärderna ska grunda sig på sakliga, allmänt godkän-
da och objektiva orsaker. Likadana gärningar ska oberoende av gärningsman, få 
likadana följder, dock så att upprepade gärningar kan beaktas som en försvårande 
omständighet.

 � De disciplinära åtgärderna ska vara i förhållande till gärningen. Ändamålsbunden-
hetsprincipen å sin sida innebär att disciplinära åtgärder inte får användas i t.ex. 
syfte att hämnas eller kränka.

Utbildningsanordnaren ska utarbeta en plan för användningen av disciplinära åtgärder 
och förfaringssätten i samarbete med studerande, lärare, övrig personal, vårdnadshavare, 
företrädare för social-och hälsovården och övriga myndigheter. Utbildningsanordnaren 
ska höra personalen och studerandekåren innan planen godkänns eller uppdateras.

Planen ska innehålla följande helheter:
 � samarbetsformer med olika myndigheter och vårdnadshavare
 � förfaringssätt vid förseelser och störningar, ansvarsfördelning gällande utredning av 

frågor, arbetsfördelning samt förfaringssätt vid hörande och dokumentering
 � principer för hur man följer de allmänna rättsskyddsprinciper inom förvaltningen 

vid användandet av disciplinära åtgärder
 � göra personalen förtrogen med och försäkra att de har kunskap om användandet 

av disciplinära befogenheter
 � informera om denna plan, ordningsregler och de lagstadgade disciplinära åtgärder-

na till olika håll
 � förfaringssätt för att följa upp planen samt utvärdera förverkligandet och effekten

Tillsägelsen om att avlägsna sig från undervisningslokalen – inte ett förvaltningsbeslut
En studerande som stör undervisningen, beter sig våldsamt eller hotfullt eller äventyrar 
någon annans liv eller hälsa kan bli tillsagd att lämna klassrummet eller ett annat rum 
där undervisning ges för den tid som återstår av lektionen, eller en tillställning som ar-
rangeras av läroanstalten. En studerande kan förvägras rätt att delta i undervisningen för 
högst tre arbetsdagar, om det finns risk för att säkerheten för en annan studerande eller 
för en person som arbetar vid läroanstalten eller i ett annat undervisningsutrymme även-
tyras eller om undervisningen eller därtill hörande verksamhet försvåras orimligt mycket 
(630/1998, 35 §) på grund av den studerandes våldsamma, hotande eller störande upp-
förande. Uppmaningen att avlägsna sig från undervisningslokalen kan ges av rektorn, en 
lärare eller en handledare på en praktikplats tillsammans eller separat. Även deltagande 
i inlärning i arbetet kan förvägras studerande av ovannämnda skäl. Då fattas beslutet 
gemensamt av arbetsplatshandledaren och den lärare som leder inlärningen i arbetet. De 
ovannämnda åtgärderna är inte förvaltningsbeslut, men åtgärderna ska registreras så att 
de senare kan verifieras (tabell 3). Dessutom ska utbildningsanordnaren meddela den 
studerandes vårdnadshavare om disciplinstraffet.
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Läraren och rektorn har rätt att avlägsna en studerande som stör eller äventyrar säkerheten 
från undervisningslokalen om han eller hon inte lyder den ovan beskrivna tillsägelsen 
(L 630/1998, 35 b §). Genom SORA-författningarna gäller rätten att avlägsna studerande 
från undervisningslokalen även den yrkesinriktade vuxenutbildningen (L 631/1998, 11 §, 
17 punkten). Läraren och rektorn kan göra detta också om den studerande inte avlägs-
nar sig efter att ha fått veta att han eller hon avstängts från undervisningen för tre dagar. 
Försöker en studerande som ska avlägsnas förhindra detta genom att göra motstånd, har 
rektorn och läraren rätt att använda sådana maktmedel som kan anses vara försvarbara 
med hänsyn till den studerandes ålder, situationens hotfullhet och motståndets allvar samt 
en helhetsbedömning av situationen. Om läraren eller rektorn (eller båda tillsammans) 
blir tvungna att använda maktmedel ska han eller hon lämna en skriftlig redogörelse för 
händelsen till utbildningsanordnaren. Det är förbjudet att använda maktmedelsredskap 
för att avlägsna studerande. Om en studerande utgör en fara för sig själv eller andra bör 
utbildningsanordnaren kalla på polis.

Disciplinära åtgärder som ges som förvaltningsbeslut
En skriftlig varning kan ges till en studerande som stör undervisningen, beter sig 
våldsamt eller hotfullt, gör sig skyldig till fusk eller i övrigt bryter mot ordningen, vägrar 
visa upp ett intyg över narkotikatest eller på basis av utredning har använt narkotika för 
andra än medicinska ändamål så att hans eller hennes funktionsförmåga är nedsatt. Den 
studerande ska ges en specificering av den handling eller försummelse som är orsaken 
till disciplinstraffet och den studerande ska ges tillfälle att bli hörd. Beslut om skriftliga 
varningar fattas av rektorn (630/1998, 35 a §, 1 mom.) Enligt ett avgörande i Vasa hovrätt 
i september 2014 ges i lagen om (grundläggande) yrkesutbildning ingen möjlighet att 
delegera rektorns beslutanderätt i denna fråga till andra tjänsteinnehavare. Dessutom ska 
utbildningsanordnaren meddela den studerandes vårdnadshavare om disciplinstraffet.

Att avstänga en studerande från läroanstalten är möjligt om handlingen eller 
försummelsen är allvarlig eller om den studerande fortsätter med det olämpliga beteende 
som orsakade den skriftliga varningen. Den maximala tiden för avstängning från läroan-
stalten är ett år. Det bör noteras att en permanent avstängning från läroanstalten som dis-
ciplinåtgärd inte är möjlig enligt lagen om yrkesutbildning. Innan den studerande avstängs 
från läroanstalten för en viss tid ska han eller hon ges en specificering av den handling 
eller försummelse som är orsaken till disciplinstraffet och den studerande ska ges tillfälle 
att bli hörd. Före avstängningen från läroanstalten ska en minderårigs vårdnadshavare 
höras. Det kollegiala organet beslutar om den tidsbegränsade avstängningen av den stud-
erande samt meddelar ett skriftligt beslut i ärendet och ger en besvärsanvisning (tabell 3).

Uppsägning från ett elevhem för en viss tid eller för den tid som återstår av studierna 
(som kan vara längre än ett år). Innan den studerande sägs upp från elevhemmet för en 
viss tid ska han eller hon ges en specificering av den handling eller försummelse som 
har föranlett disciplinstraffet och den studerande ska ges tillfälle att bli hörd. Om den 
studerande är minderårig ska vårdnadshavaren höras. Det kollegiala organet beslutar om 
den tidsbegränsade avstängningen av den studerande samt meddelar ett skriftligt beslut 
i ärendet och ger en besvärsanvisning (tabell 3).

Avhållande från studier är till sin natur en säkringsåtgärd, inte en disciplinåtgärd
Om en studerande vägrar genomgå kontroller och undersökningar av hälsotillståndet eller 
lämna ett straffregisterutdrag i situationer där studierna i väsentlig utsträckning kräver 
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arbete med minderåriga kan den studerande avhållas från studierna tills han eller hon går 
med på kontrollerna och undersökningarna eller lämnar in det begärda straffregisterut-
draget. Utbildningsanordnarens kollegiala organ fattar beslutet samt meddelar ett skriftligt 
beslut i ärendet och ger en besvärsanvisning (tabell 3). Tillsägelse om att avlägsna sig och 
avstängning från undervisningen är åtgärder som ska registreras. Utbildningsanordnaren 
ska informera den studerandes vårdnadshavare om disciplinstraffet.

Verkningarna av anhängigt åtal och domstols beslut på disciplinärt förfarande
I lagstiftningen om yrkesutbildningen ges i disciplinbestämmelserna inte längre möjlighet 
att avhålla studerande från studierna under en pågående brottsutredning. Om ett åtal mot 
en studerande är anhängigt vid allmän domstol får inte disciplinärt förfarande av samma 
skäl inledas eller fortsättas mot den studerande. (L 630/1998, 35 c §; L 631/1998, 11 §, 
18 punkten). Om en domstol har dömt en studerande till straff, får han eller hon inte av 
samma skäl påföras disciplinstraff. Den studerande får dock avstängas från läroanstalten 
för en viss tid eller sägas upp från ett elevhem för en viss tid eller för den tid som åter-
står av studierna, om det är motiverat på grund av ett brott som den studerande gjort sig 
skyldig till eller på grund av omständigheter i anslutning till ett brott.
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Anförande av besvär över förvaltningsbeslut som gäller disciplinärenden
Ett förvaltningsbeslut med motiveringar krävs vid skriftliga varningar, avstängning för en 
viss tid, avhållande från studier och uppsägning från elevhemmet, och beslutet jämte be-
svärsanvisning ska ges till den studerande för kännedom. Samtidigt ska beslut fattas om 
verkställighet innan beslutet har vunnit laga kraft och om verkställighetstidpunkten. Då 
kan beslutet verkställas trots ett besvär, om inte förvaltningsdomstolen förbjuder att detta 
görs innan beslutet vunnit laga kraft. Uppgifterna är offentliga om det inte ingår uppgifter 
som är sekretessbelagda av andra skäl, till exempel uppgifter om hälsotillståndet. Besvär 
över beslut som gäller en skriftlig varning till en studerande, avstängning för viss tid, upp-
sägning från elevhem eller avhållande från studier ska anföras hos förvaltningsdomstolen 
inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Utbildningsanordnaren bör beakta och informera även de studerande om att dessa har 
rätt att hos rättsskyddsnämnden för studerande anföra besvär över beslut som fattas av 
utbildningsanordnarens kollegiala organ endast när det gäller indragning och återställande 
av studierätten. Saken har betydelse i synnerhet på grund av att besvärstiden på 14 dagar 
löper ut snabbt, om den studerande anför besvär hos fel besvärsmyndighet.

Disciplinåtgärder
• Ej förvaltningsbeslut

 – En studerande som stör undervisningen, beter sig våldsamt eller hotfullt eller äventyrar någon annans liv 
eller hälsa kan bli tillsagd att lämna klassrummet för den tid som återstår av lektionerna.

 – En studerande kan förvägras rätt att delta i undervisningen för högst tre arbetsdagar, om det finns risk för 
att säkerheten för en annan studerande eller för en person som arbetar vid läroanstalten eller i ett annat 
undervisningsutrymme äventyras eller om undervisningen eller därtill hörande verksamhet försvåras orimligt 
mycket (630/1998, 35 §) på grund av den studerandes våldsamma, hotande eller störande uppförande.

 – Om den studerande inte lyder de ovannämnda besluten har läraren och rektorn rätt att avlägsna den stude-
rande från undervisningslokalen, från en skoltillställning och från läroanstaltens område. Om den studerande 
i denna situation gör motstånd kan läraren och rektorn använda de maktmedel som är nödvändiga, men inte 
maktmedelsredskap. Om läraren eller rektorn använt sig av maktmedel ska han eller hon lämna en skriftlig 
redogörelse för händelsen till utbildningsanordnaren.

• Förvaltningsbeslut
 – En skriftlig varning  (ges av rektorn); en studerande som stör undervisningen, beter sig våldsamt eller 

hotfullt, gör sig skyldig till fusk eller i övrigt bryter mot ordningen, vägrar visa upp ett intyg över narkotika-
test eller har enligt en utredning använt narkotika för andra än medicinska ändamål så att hans eller hennes 
funktionsförmåga är nedsatt.

 – Avstängning från läroanstalten för en viss tid  (högst ett år); den studerandes handling eller försummel-
se är allvarlig eller den studerande fortsätter med det olämpliga beteende som föranledde den skriftliga 
varningen (det kollegiala organet beslutar). 

 – Uppsägning från elevhemmet för en viss tid eller för den tid som återstår av studierna (det kollegiala 
organet beslutar).

 – Avhållande från studier; gäller endast SORA-examina. Den studerande vägrar genomgå kontroller eller 
undersökningar av hälsotillståndet eller lämna ett straffregisterutdrag när studierna kräver arbete med 
minderåriga i väsentlig utsträckning. Det kollegiala organet avhåller den studerande från studier tills han 
eller hon går med på de behövliga kontrollerna och undersökningarna eller lämnar in det begärda straffregis-
terutdraget.
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• Hörande
 – Innan en studerande avstängs från läroanstalten eller sägs upp från elevhemmet eller ges en skriftlig varning 

ska den gärning som leder till disciplinåtgärden specificeras och den studerande ska ges tillfälle att bli hörd.
 – Innan en minderårig studerande avstängs från läroanstalten eller sägs upp från elevhemmet ska höras.

• Information till vårdnadshavare vårdnadshavaren
 – Om en minderårig ges ett disciplinstraff ska man informera vårdnadshavaren.
 – Om ett intyg över narkotikatest krävs av en minderårig studerande ska man informera vårdnadshavaren.

• Disciplinåtgärder och anhängigt åtal
 – Studerande får inte avhållas från studier under pågående brottsutredning.
 – Om ett åtal mot en studerande är anhängigt vid allmän domstol får ett disciplinärt förfarande mot den 

studerande inte inledas eller fortsättas av samma skäl.
 – Om en domstol dömer en studerande till straff, får han eller hon inte av samma skäl påföras disciplinstraff.
 – Den studerande får dock avstängas från läroanstalten för en viss tid eller sägas upp från ett elevhem för en 

viss tid eller för den tid som återstår av studierna, om det är motiverat med anledning av ett brott som den 
studerande har gjort sig skyldig till.

 
• Anförande av besvär

 – Utbildningsanordnaren bör informera och ge de studerande handledning om rutinerna för anförande av 
besvär och om tidsfristerna.

B.6.2 Frågor och svar
Fråga: En studerande har tagit med sig en kniv till skolan och uppträder hot-
fullt i klassrummet, men lägger kniven i sin ryggsäck efter att ha visat den. 
Hur ska utbildningsanordnaren handla i denna fråga?

Svar: Den studerande har rätt till en trygg studiemiljö enligt 28 § i lagen om grundläg-
gande yrkesutbildning. Till läroanstalten 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 egendom och i fråga om vilka det inte finns någon godtagbar 
orsak för att de ska få innehas. I denna situation stör den studerande undervisningen, 
uppträder hotfullt i klassrummet, bryter mot ordningsstadgan och äventyrar säkerheten i 
studiemiljön. För dessa situationer ska utbildningsanordnaren ha en plan för att skydda 
de studerande mot våld, mobbning och trakasseri och följa planen vid användning av 
eventuella disciplinåtgärder. För situationerna ska det finnas ett registreringsförfarande, 
även om åtgärderna inte kräver ett förvaltningsbeslut. Den studerande kan uppmanas att 
avlägsna sig från klassrummet för de lektioner som är kvar den dagen och han eller hon 
kan avstängas från undervisningen för högst tre arbetsdagar. Vid hantering av situationen 
behövs också elevhälsan, och om den studerande är minderårig ska vårdnadshavarna 
kontaktas. Det finns också skäl för utbildningsanordnaren att kontakta polisen, liksom i 
andra säkerhetsfrågor i läroanstalten.

I detta fall kan rektorn också ge den studerande en skriftlig varning, men innan detta görs 
ska handlingen specificeras och den studerande ges tillfälle att bli hörd. Om en skriftlig 
varning ges ska även vårdnadshavaren informeras, om den studerande är minderårig.
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B.7 Hantering av känslig information

”Uppgifter enligt 27 b, 32 a, 32 b och 34 a § om hälsotillståndet hos en stu-
derande eller den som ansöker om att bli antagen som studerande får behandlas 
endast av dem som bereder eller fattar beslut om antagningen som studerande, 
indragning eller återställande av studierätten eller disciplinåtgärder eller ger utlå-
tanden i sådana frågor.” (L 630/1998, 42 §, 1 mom.; L 631/1998, 16 §, 4 punkten)

”Uppgifter om en studerandes straffregisterutdrag enligt 32 a § får behandlas 
endast av dem som bereder eller fattar beslut om indragning av studierätten.” 
(L 630/1998, 42 §, 2 mom.; L 631/1998, 16 §, 4 punkten)

”Utbildningsanordnaren ska definiera de uppgifter som innebär hantering av 
känslig information.” (L 630/1998, 42 §, 3 mom.; L 631/1998, 16 §, 4 punkten)

”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 
lagstadgade uppgifterna, dock senast fyra år från det att informationen fördes 
in i registret.” (L 630/1998, 42 §, 4 mom.; L 631/1998, 16 §, 4 punkten)

”På behandlingen av personuppgifter tillämpas personuppgiftslagen (523/1999), 
om inte något annat bestäms i denna lag.” (L 630/1998, 42 §, 5 mom.; L 631/1998, 
16 §, 4 punkten)

”Den som har information om de studerandes hälsotillstånd och funktionsför-
måga och som är nödvändig för skötseln av uppgifter, har trots sekretessbestäm-
melserna rätt att lämna ut den till:
1) rektorn eller chefen för en läroanstalt och den som ansvarar för säkerheten 
vid läroanstalten, för att garantera en trygg studiemiljö,
2) de som ansvarar för studiehandledning, för att kunna anvisa till andra studier 
eller stödtjänster,
3) de som ansvarar för studerandehälsovården, för att trygga de studerandes 
hälsa och säkerhet och för att i förekommande fall anvisa till stödåtgärder,
4) de som ansvarar för inlärning i arbetet, för att garantera säkerheten för de 
studerande samt personalen och kunderna på arbetsplatsen, samt till
5) polisen och den företrädare för utbildningsanordnaren som har det primära 
ansvaret för att utreda ett hot mot säkerheten, för att bedöma ett direkt hot mot 
säkerheten eller om en studerande vid bedömning av hälsotillståndet konstate-
ras utgöra en fara för andras säkerhet.” (L 630/1998 43 §, 4 mom.; L 631/1998, 
16 §, 5 punkten)

B.7.1 Utbildningsanordnarens eller examensarrangörens uppgifter
Vilka uppgifter är känsliga eller sekretessbelagda?
Enligt personuppgiftslagen (523/1999, 11 §) avses med känslig information uppgifter om 
någons hälsotillstånd, sjukdom eller handikapp eller vårdåtgärder som gäller honom, 
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uppgifter om en brottslig gärning eller ett straff samt uppgifter om någons behov av so-
cialvård. Känslig information är också uppgifter om ras, religiös, samhällelig eller politisk 
uppfattning samt sexuell inriktning. Dessutom kan uppgifter om indragning av studierät-
ten anses vara känsliga. (L 630/1998, 42 §; L 631/1998, 11 §)

Vilka känsliga eller sekretessbelagda uppgifter har utbildningsanordnaren enligt lagen rätt att få? 
Utbildningsanordnaren har rätt att få uppgifter om hälsotillståndet hos personer som 
ansöker om studierätt innan beslutet om antagning fattas (L 630/1998, 27 b §, 1 mom.; 
L 631/1998, 11 §, 4 punkten) samt uppgifter om indragning och återställande av studierät-
ten under studietiden (L 630/1998, 32 a §; L 631/1998, 11 §, 10 punkten). Utbildningsa-
nordnaren har rätt att uppmana en studerande att visa upp ett straffregisterutdrag under 
studierna före inlärning i arbetet som innefattar arbete med minderåriga (L 630/1998, 
32 a § 4 mom.; L 631/1998, 11 §, 10 punkten). Utbildningsanordnaren har också rätt att 
kräva uppvisande av ett intyg över narkotikatest, om villkoren för testning är uppfyllda 
(L 630/1998, 34 a §; L 631/1998, 11 §, 14 punkten; närmare information i kapitel 7). Des-
sutom har utbildningsanordnaren rätt att av en annan utbildningsanordnare få uppgifter 
om ett beslut om en eventuell tidigare indragning av en studerandes studierätt.

Hantering av känslig eller sekretessbelagd information
Utbildningsanordnaren fastställer i en instruktion eller en annan intern anvisning vilka 
personer (eller yrkesgrupper) som har rätt att hantera känsliga uppgifter. Känsliga upp-
gifter om hälsotillståndet hos en studerande eller en som ansöker om att bli antagen som 
studerande får hanteras endast av personer som bereder eller fattar beslut om antagning, 
indragning eller återställande av studierätten eller disciplinåtgärder eller personer som 
ger utlåtanden i dessa frågor.

Dessutom bör beaktas att den som har information om studerandes hälsotillstånd och 
funktionsförmåga har rätt att lämna ut informationen trots sekretessbestämmelserna, om 
det är nödvändigt för skötseln av uppgifter (630/1998, 43 §, 4 mom. och 631/1998, 16 § 
5 punkten). Dessa bestämmelser syftar i synnerhet till att säkerställa säkerheten under 
studierna och i studiemiljön, de studerandes tillgång till handledning och stöd samt sä-
kerheten för kunder och personal på de ställen där inlärning i arbetet genomförs. Med 
hjälp av bestämmelserna kan man också bedöma och utreda säkerhetsrisker som beror 
på de studerandes hälsotillstånd. Den som har de ovannämnda uppgifterna har trots se-
kretessbestämmelserna rätt att lämna ut den till

 � rektorn eller chefen för läroanstalten och den som ansvarar för säkerheten vid läro-
anstalten, för att garantera en trygg studiemiljö

 � de som ansvarar för studiehandledning, för att kunna anvisa till andra studier eller 
stödtjänster

 � de som ansvarar för studerandehälsovården, för att trygga de studerandes hälsa och 
säkerhet och för att i förekommande fall anvisa till stödåtgärder

 � de som ansvarar för inlärning i arbetet, för att garantera säkerheten för de studeran-
de samt personalen och kunderna på arbetsplatsen

 � polisen och den företrädare för utbildningsanordnaren som har det primära ansva-
ret för att utreda ett hot mot säkerheten, för att bedöma ett direkt hot mot säkerhe-
ten eller i en sådan situation där en studerande vid bedömning av hälsotillståndet 
konstateras utgöra en fara för andras säkerhet.
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På behandlingen av personuppgifter tillämpas i regel personuppgiftslagen (523/1999). 
Uppgifterna i en studerandes straffregisterutdrag får dock behandlas endast av personer 
som bereder eller fattar beslut om indragning av studierätten.

Förvaring av känslig eller sekretessbelagd information
Utbildningsanordnaren ska förvara känslig eller sekretessbelagd information 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 lagstadgade uppgif-
terna, dock senast fyra år från det att informationen fördes in i registret.

Hantering av känslig eller sekretessbelagd information

• Vilka känsliga eller sekretessbelagda uppgifter kan utbildningsanordnaren få?
 – uppgifter om hälsan hos dem som ansöker om studierätt (SORA-examina)
 – uppgifter om hälsan hos de studerande (SORA-examina)
 – straffregisterutdrag (SORA-examina), om det i studierna eller inlärning i arbetet i väsentlig utsträckning 

ingår arbete med minderåriga
 – intyg över narkotikatest (om villkoren för att kräva ett narkotikatest är uppfyllda)
 – uppgifter om indragning och återställande av studierätt.

• Vem får hantera känsliga eller sekretessbelagda uppgifter?
 – Utbildningsanordnaren fastställer i en instruktion eller en annan intern anvisning vem som får hantera känsli-

ga eller sekretessbelagda uppgifter och vilka uppgifter detta gäller. Uppgifter om sökandes eller studerandes 
hälsotillstånd får hanteras endast av personer som bereder eller fattar beslut om antagning, indragning 
eller återställande av studierätten eller disciplinåtgärder eller personer som ger utlåtanden i dessa frågor. 
Uppgifterna i en studerandes straffregisterutdrag får dock hanteras endast av personer som bereder eller 
fattar beslut om indragning av studierätten.

 – Den som har information om en studerandes hälsotillstånd och funktionsförmåga och som är nödvändig för 
skötseln av uppgifter, har trots sekretessbestämmelserna rätt att lämna ut den till
1. rektorn eller chefen för läroanstalten och den som ansvarar för säkerheten vid läroanstalten, för att 

garantera en trygg studiemiljö
2. de som ansvarar för studiehandledning, för att kunna anvisa till andra studier eller stödtjänster
3. de som ansvarar för studerandehälsovården, för att trygga de studerandes hälsa och säkerhet och för att 

i förekommande fall anvisa till stödåtgärder
4. de som ansvarar för inlärning i arbetet, för att garantera säkerheten för de studerande samt personalen 

och kunderna på arbetsplatsen
5. polisen och den företrädare för utbildningsanordnaren som har det primära ansvaret för att utreda ett hot 

mot säkerheten, för att bedöma ett direkt hot mot säkerheten eller i en sådan situation där en stud-
erande vid bedömning av hälsotillståndet konstateras utgöra en fara för andras säkerhet.

• Förvaring av känslig eller sekretessbelagd information
 – Läroanstalten ska förvara känslig eller sekretessbelagd information separat från övriga personuppgifter.
 – Den känsliga eller sekretessbelagda informationen ska avföras ur registret omedelbart när det inte längre 

föreligger någon grund för att bevara den för de lagstadgade uppgifterna (senast fyra år från det att infor-
mationen fördes in i registret).
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B.7.2 Frågor och svar
Fråga: Hur ska utbildningsanordnaren hantera känslig eller sekretessbelagd 
information när anordnandet av en examensdel köps in av en annan utbild-
ningsanordnare eller examensarrangör? Vad ska antecknas i avtalet när det 
gäller den känsliga eller sekretessbelagda informationen?

Svar: Utbildningsanordnaren eller examensarrangören sköter myndighetsuppgifterna i 
fråga om utbildningen och upprätthållandet av personregistret. Även serviceproducen-
ten ska iaktta lagstiftningen om hantering och arkivering av känslig och sekretessbelagd 
information.
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Källor

Esteettömästi toisen asteen opintoihin – opas esteettömään opiskelijavalintaan ja opiskeluun. Opetushalli-
tus. Oppaat ja käsikirjat 2014:10.

Finlands grundlag (731/1999) 

Förordning om yrkesinriktad vuxenutbildning (812/1998 inklusive ändringar)

Förordning om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (564/1994)

Förvaltningslag (434/2003)

Hälso- och sjukvårdslag (1326/2010)

Körkortslag (386/2011) 

Lag om grundläggande yrkesutbildning (630/1998 inklusive ändringar)

Lag om elev- och studerandevård (1287/2013)

Lag om företagshälsovård (1383/2001)

Lag om integritetsskydd i arbetslivet (759/2004) 

Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002)

Lag om läkarundersökning av fartygspersonal (1171/2010)

Lag om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012)

Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999)

Lag om patientens ställning och rättigheter (785/1992)

Lag om rättsskyddsnämnden för studerande (956/2011)

Lag om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998 inklusive ändringar)

Lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994)

Luftfartsföreskrift ANS M1-4

Luftfartslag (1194/2009)

Narkotikalag (373/2008)

Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2010:7. Opiskeluoikeuden peruuttaminen, päihde-
testaus ja kurinpito turvallisuutta edistävinä keinoina. SORA-työryhmän muistio (SORA-arbetsgruppens 
promemoria om indragning av studierätten, narkotikatestning och disciplinåtgärder).

Personuppgiftslag (523/1999)

Perustuslakivaliokunnan lausunto (PeVL 60/2010) (Grundlagsutskottets utlåtande) 

Sivistysvaliokunnan mietintö (SiVM 14/2010) (Kulturutskottets betänkande)

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om körhälsa (1181/2011)

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 2 § i social- och hälsovårdsministeriets förord-
ning om vaccinationer samt om screening av smittsamma sjukdomar under graviditet.

Statsrådets förordning om grundläggande yrkesutbildning (811/1998 inklusive ändringar)

Statsrådets förordning om personlig tillämpning inom yrkesinriktad vuxenutbildning (794/2015)

Statsrådets förordning om rådgivningsverksamhet, skol- och studerandehälsovård samt förebyggande mun- 
och tandvård för barn och unga (338/2011)

Statsrådets förordning om utförande av narkotikatester (218/2005) 

Strafflag (39/1889)

Straffregisterlag (770/1993) 
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Bilagor

Bilaga 1

Förordning om yrkesutbildning (811/1998, ändring 1032/2011, 799/2014 
och 329/2015)
Kapitel 3. Studerandes rättsskydd
16 § Indragning av studierätten
Bestämmelserna om indragning av studierätten i 32 § i lagen om yrkesutbildning tillämpas 
på studier som leder till följande yrkesinriktade grundexamina:
1) inom det humanistiska och pedagogiska området: grundexamen i barn- och fa-

miljearbete, grundexamen i ungdoms- och fritidsinstruktion och grundexamen i 
teckenspråkshandledning,

2) inom teknik och kommunikation: grundexamen i flygplansmekanik, grundexamen 
i flygledning, inom grundexamen i logistik kompetensområdet för transportservice 
och kompetensområdet för flygplatsservice, inom grundexamen inom byggnads-
branschen kompetensområdet för schaktningsmaskintransport, grundexamen i 
sjöfart samt grundexamen inom säkerhetsbranschen,

3) inom grundexamen inom skogsbranschen, kompetensområdet för körning av skog-
maskiner,

4) inom social-, hälso- och idrottsområdet: grundexamen inom social- och hälsovårds-
branschen, grundexamen i tandteknik, grundexamen inom läkemedelsbranschen 
och grundexamen i idrott.

Förordning om yrkesinriktad vuxenutbildning (812/1998, förändring 
1033/2011 och 330/2015)
 8 § Indragning av studierätten
Bestämmelsen om indragning av studierätten i 11 § 9 punkten i lagen om yrkesinriktad 
vuxenutbildning tillämpas på studier som leder till följande yrkesexamina eller specia-
lyrkesexamina:
1) inom det humanistiska och pedagogiska området: yrkesexamen och specialyrke-

sexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet samt 
yrkesexamen för specialhandledare av barn och ungdom,

2) inom teknik och kommunikation: yrkesexamen för fordonskranförare, yrkesexamen 
för busschaufför, yrkesexamen i biltransport av trävaror, yrkesexamen för väktare, 
yrkesexamen för kombinationsfordonsförare, inom yrkesexamen i miljövård kom-
petensområdet för transport av avfall och farliga ämnen, specialyrkesexamen för 
trafiklärare, yrkesexamen inom markanläggningsbranschen samt specialyrkesexam-
en för säkerhetsvakt,

3) inom naturbruk och miljöområdet: yrkesexamen för skogsmaskinsförare,
4) inom social-, hälso- och idrottsområdet: yrkesexamen för familjedagvårdare, yrke-

sexamen i fotvård, yrkesexamen i gipsning, yrkesexamen för obduktionspreparator, 
specialyrkesexamen för gipsningsmästare, specialyrkesexamen i psykiatrisk vård, 
yrkesexamen och specialyrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda, 
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yrkesexamen i arbete bland missbrukare, specialyrkesexamen för synrehabiliter-
ingshandledare, specialyrkesexamen för tolk för talhandikappade, specialyrke-
sexamen i arbetslivsträning, specialyrkesexamen i äldreomsorg, yrkesexamen och 
specialyrkesexamen för massör, yrkesexamen i idrott samt yrkesexamen och spe-
cialyrkesexamen för tränare.



103

Bilaga 1 a

Beskrivningar av kraven på hälsotillståndet i de yrkesinriktade grundexamina

TABELL 1: Beskrivningar av kraven på hälsotillståndet i de yrkesinriktade grundexamina enligt utbildningsområden och 
examen (SRF 811/1998, 16 § (ändrad 1032/2011, 799/2014 och 329/2015).  

DET HUMANISTISKA 
OCH PEDAGOGISKA 
OMRÅDET

EXAMENSSPECIFIKA KRAV PÅ HÄLSOTILLSTÅNDET

Yrkesinriktade grund-
examina
• Grundexamen i 

barn- och famil-
jearbete

• Grundexamen i 
ungdoms- och 
fritidsinstruktion

• Grundexamen i 
teckenspråkshand-
ledning

En omständighet i anslutning till sökandens hälsotillstånd eller funktionsförmåga får inte vara 
ett hinder för antagning som studerande. När det gäller studier inriktade på de examina inom 
det humanistiska och pedagogiska området som nämns i statsrådets förordning (1032/2011, 
ändrad 799/2014), ska dock följande beaktas: Som studerande kan inte antas den som på 
grund av hälsotillstånd eller funktionsförmåga inte kan genomföra praktiska uppgifter eller 
inlärning i arbetet i anslutning till studierna, om kraven på säkerhet vid studierna så förutsätter 
och om detta hinder inte kan undanröjas med rimliga åtgärder. När det gäller personens hälso-
tillstånd eller funktionsförmåga ska man bedöma de begränsningar som eventuella sjukdomar 
medför och den individuella vårdsituationen i fråga om sjukdomarna.

Följande omständigheter kan utgöra hinder för antagning som studerande:
• en psykisk eller fysisk sjukdom eller funktionsnedsättning som förhindrar deltagande i 

praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet, såsom symptom på psykotisk nivå eller en 
depression som allvarligt försämrar funktionsförmågan, en allvarlig social fobi eller en sjuk-
dom eller funktionsnedsättning som förhindrar användningen av teckenspråk (grundexamen 
i teckenspråkshandledning)

• annan sjukdom eller funktionsnedsättning som äventyrar hälsan eller säkerheten för den 
studerande själv eller andra som deltar i eller arbetar med praktiska uppgifter eller inlärning 
i arbetet

• missbruk eller beroende av berusningsmedel.
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OMRÅDET TEKNIK 
OCH KOMMUNIKA-
TION
NATURBRUK OCH 
MILJÖ OMRÅDET

EXAMENSSPECIFIKA KRAV PÅ HÄLSOTILLSTÅNDET

Yrkesinriktade grund-
examina
• Grundexamen i 

flygplansmekanik

En omständighet i anslutning till sökandens hälsotillstånd eller funktionsförmåga får inte vara 
ett hinder för antagning som studerande. När det gäller studier inriktade på grundexamen i 
flygplansmekanik, som nämns i statsrådets förordning (1032/2011, ändrad 799/2014), ska 
dock följande beaktas: Som studerande kan inte antas den som på grund av hälsotillstånd eller 
funktionsförmåga inte kan genomföra praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet i anslutning 
till studierna, om kraven på säkerhet vid studierna så förutsätter och om detta hinder inte kan 
undanröjas med rimliga åtgärder. När det gäller personens hälsotillstånd eller funktionsförmåga 
ska man bedöma de begränsningar som eventuella sjukdomar innebär och den individuella 
vårdsituationen i fråga om sjukdomarna genom beaktande av de allmänna kraven på hälsotill-
ståndet inom flygplansbranschen. 

Följande omständigheter kan utgöra hinder för antagning som studerande:
• en psykisk eller fysisk sjukdom eller en funktionsnedsättning som förhindrar deltagande i 

praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet 
• en syn- eller hörselnedsättning som inte kan korrigeras med hjälpmedel samt färgblindhet
• ett besvärligt handeksem
• allergi mot de ämnen och material som används vid underhåll av flygplan
• sjukdomar som försämras vid skiftarbete
• missbruk eller beroende av berusningsmedel

Krav som gäller flygteknikmontörer
• utöver att de uppfyller de allmänna hälsokraven inom flygplansbranschen (se ovan) ska de 

ha bra färgseende (Ishihara 15/15).

Yrkesinriktade grund-
examina
• Grundexamen i 

flygledning

En omständighet i anslutning till sökandens hälsotillstånd eller funktionsförmåga får inte vara 
ett hinder för antagning som studerande. När det gäller studier inriktade på grundexamen i 
flygledning, som nämns i statsrådets förordning (1032/2011, ändrad 799/2014), ska dock 
följande beaktas: Som studerande kan inte antas den som på grund av hälsotillstånd eller 
funktionsförmåga inte kan genomföra praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet i anslutning 
till studierna, om kraven på säkerhet vid studierna så förutsätter och om detta hinder inte kan 
undanröjas med rimliga åtgärder.

Hälsotillståndet eller funktionsförmågan hos en person som söker till grundexamen i flygled-
ning ska bedömas utifrån de krav på hälsotillståndet som ställs i författningar inom området. 
Hälsofaktorer kan utgöra hinder för antagning som studerande till grundexamen i flygledning. 

För att få arbeta som flygledare behöver personen i fråga utöver flygledarcertifikat dessutom 
ett medicinskt intyg. 

När de medicinska intygen beviljas, förnyas eller förlängs iakttas luftfartsmyndigheternas 
allmäneuropeiska krav Eurocontrol class 3, medicinska krav. 

Dessa bestämmelser, blanketterna för hälsoundersökningarna och en lista över de flygmedicins-
ka center och flygläkare som Trafiksäkerhetsverket har befullmäktigat finns på webbadressen 
http://www.trafi.fi/ilmailu/ilmailulaaketiede

http://www.trafi.fi/ilmailu/ilmailulaaketiede
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Yrkesinriktade grund-
examina
• Grundexamen i 

logistik, kompe-
tensområdet för 
transportservice 
och kompetens-
området för 
flygplatsservice

• Grundexamen 
inom byggnads-
branschen, kom-
petensområdet 
för schaktnings-
maskintransport

• Grundexamen 
inom skogs-
branschen, 
kompetensområ-
det för körning av 
skogsmaskiner

• Grundexamen i 
natur och miljö, 
kompetensområ-
det för miljö

En omständighet i anslutning till sökandens hälsotillstånd eller funktionsförmåga får inte vara 
ett hinder för antagning som studerande. När det gäller studier inriktade på de examina som 
nämns i statsrådets förordning (1032/2011, ändrad 799/2014, ändrad 329/2015) och 
som hör till området teknik och kommunikation samt grundexamen inom skogsbranschen och 
grundexamen i natur och miljö, som hör till området naturbruk och miljö ska dock följande 
beaktas: Som studerande kan inte antas den som på grund av hälsotillstånd eller funktionsför-
måga inte kan genomföra praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet i anslutning till studierna, 
om kraven på säkerhet vid studierna så förutsätter och om detta hinder inte kan undanröjas 
med rimliga åtgärder.

I utbildning som leder till grundexamen i logistik (kompetensområdet för transportservice, 
kombinationsfordonsförare och kompetensområdet för flygplatsservice), grundexamen inom 
byggnadsbranschen (kompetensområdet för schaktningsmaskintransport) och grundexamen 
inom skogsbranschen (kompetensområdet för körning av skogsmaskiner) samt grundexamen 
i natur och miljö (kompetensområdet för miljö) krävs att personens fysiska och psykiska 
funktionsförmåga är tillräcklig med tanke på den belastning som de praktiska uppgifterna och 
inlärningen i arbetet orsakar.

Inom landsvägstrafik krävs att yrkeschaufförer har antingen körkort i grupp 2 (lastbils- och 
busschaufförer samt de som framför tunga fordonskombinationer) eller yrkeskörtillstånd för 
personbil (taxiförare). Vid ansökan om dessa tillämpas kraven på hälsotillståndet i grupp 2, 
som anges i social- och hälsovårdsministeriets förordning om körhälsa. 

I körkortslagen (386/2011) och i social- och hälsovårdsministeriets förordning om körhälsa 
ingår bestämmelser om krav på hälsotillståndet för körtillstånd och om kontroll av körhälsan. 
I den senare författningen ges närmare bestämmelser om hälsokraven för körkort enligt kraven 
i bilaga III i direktivet 2006/126/EG och i direktivet 2009/113/EG. www.finlex.fi

När det gäller personens hälsotillstånd eller funktionsförmåga ska man bedöma de begräns-
ningar som eventuella sjukdomar medför och den individuella vårdsituationen i fråga om 
sjukdomarna. 

Följande omständigheter kan utgöra hinder för antagning som studerande:
• diabetes som behandlas med insulin 
• epilepsi eller andra sjukdomar och funktionsstörningar som inverkar på balansorganet
• en syn- eller hörselnedsättning som inte kan korrigeras med hjälpmedel
• hjärt-kärlsjukdom
• sjukdom i andningsorganen som begränsar förmågan att klara av fysisk belastning och 

utomhusarbete
• sjukdom i stöd- och rörelseorganen
• njursjukdomar
• en psykisk sjukdom som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet
• missbruk eller beroende av berusningsmedel.

http://www.finlex.fi
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Yrkesinriktade grund-
examina
• Grundexamen i 

sjöfart

En omständighet i anslutning till sökandens hälsotillstånd eller funktionsförmåga får inte vara 
ett hinder för antagning som studerande. När det gäller studier inriktade på grundexamen 
i sjöfart, som nämns i statsrådets förordning (1032/2011, ändrad 799/2014), ska dock 
följande beaktas: Som studerande kan inte antas den som på grund av hälsotillstånd eller 
funktionsförmåga inte kan genomföra praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet i anslutning 
till studierna, om kraven på säkerhet vid studierna så förutsätter och om detta hinder inte kan 
undanröjas med rimliga åtgärder.

Lagen om läkarundersökning av fartygspersonal (1171/2010) föreskriver att personer som 
arbetar inom sjöfarten inte får ha en skada, funktionsnedsättning eller sjukdom som hindrar eller 
uppenbart försvårar hans eller hennes arbete. De får inte ha någon sjukdom som man kan anta 
förvärras av arbete på ett fartyg eller äventyra hälsan hos andra som befinner sig på fartyget 
eller säkerheten inom sjöfarten. Vad gäller syn- och hörselförmågan samt färgseendet hos 
fartygspersonal ska kraven i social- och hälsovårdsministeriets beslut (70/1985) uppfyllas. 

Utöver de normala arbetsuppgifterna ska personerna kunna agera i exceptionella situationer 
(brand på fartyget, räddningsåtgärder). Grundläggande krav är att deras extremiteter fungerar 
normalt, att de kan röra sig i trappor och att de kan utföra medeltungt kroppsligt arbete.

De får inte ha en sjukdom som förvärras av vakande, en oregelbunden arbetsrytm och avvi-
kande fysisk eller psykisk belastning eller som kräver regelbunden medicinering för att hållas 
under kontroll.

De som har avlagt grundexamen i sjöfart behöver utöver sitt certifikat även läkarintyget för 
sjömän.

Hälsotillståndet eller funktionsförmågan hos en person som söker till grundexamen i sjöfart 
ska bedömas utifrån de krav på hälsotillståndet som ställs i författningarna inom området. 
Hälsorelaterade faktorer kan utgöra hinder för antagning som studerande eller examinand till 
grundexamen i sjöfart.

När det gäller personens hälsotillstånd eller funktionsförmåga ska man bedöma de begränsningar 
som eventuella sjukdomar medför och den individuella vårdsituationen i fråga om sjukdomarna. 

Bland annat följande omständigheter kan utgöra hinder för antagning som studerande:
• en sjukdom eller en funktionsnedsättning i rörelseorganen eller nervsystemet
• en skada eller en funktionsnedsättning som försvårar tal, hörande eller hörförståelse 
• balansstörning
• epilepsi
• diabetes som behandlas med insulin
• en sjukdom som kommer i attacker och som inverkar på funktionsförmågan
• en allvarlig psykisk störning såsom depression, psykos, bipolärt syndrom
• missbruk eller beroende av berusningsmedel
• allmänfarlig smittsam sjukdom.

I oklara fall ska bedömningen av lämpligheten för arbete på ett fartyg hänskjutas till Trafiksä-
kerhetsverket (lag 1171/2010). 

Mer information http://www.trafi.fi/sv/sjofart

http://www.trafi.fi/merenkulku
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• Grundexamen 
inom säkerhets-
branschen

En omständighet i anslutning till sökandens hälsotillstånd eller funktionsförmåga får inte vara 
ett hinder för antagning som studerande. När det gäller studier inriktade på grundexamen 
inom säkerhetsbranschen, som nämns i statsrådets förordning 329/2015, ska dock följande 
beaktas: Som studerande kan inte antas den som på grund av hälsotillstånd eller funktionsför-
måga inte kan genomföra praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet i anslutning till studierna, 
om kraven på säkerhet vid studierna så förutsätter och om detta hinder inte kan undanröjas 
med rimliga åtgärder. När det gäller personens hälsotillstånd eller funktionsförmåga ska man 
bedöma de begränsningar som eventuella sjukdomar medför och den individuella vårdsituatio-
nen i fråga om sjukdomarna. 

Följande omständigheter kan utgöra hinder för antagning som studerande:
• en syn- eller hörselnedsättning som inte kan korrigeras med hjälpmedel
• psykiska sjukdomar som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet, 

såsom en pågående obehandlad psykos eller en svår depression som försämrar funktions-
förmågan

• missbruk eller beroende av berusningsmedel
• en sjukdom i stöd- och rörelseorganen som inverkar på funktionsförmågan.
• 16 § 2 punkten i statsrådets förordning 329/2015 tillämpas på studerande som inleder 

sina studier för grundexamen inom säkerhetsbranschen 1.1.2016 eller därefter.

SOCIAL-, HÄLSO- 
OCH IDROTTSOM-
RÅDET

EXAMENSSPECIFIKA KRAV PÅ HÄLSOTILLSTÅNDET

Yrkesinriktade grund-
examina 
• Grundexamen 

inom social- och 
hälsovårds-
branschen

En omständighet i anslutning till sökandens hälsotillstånd eller funktionsförmåga får inte vara 
ett hinder för antagning som studerande. När det gäller studier inriktade på grundexamen inom 
social- och hälsovårdsbranschen, som nämns i statsrådets förordning (1032/2011, ändrad 
799/2014), ska dock följande beaktas: Som studerande kan inte antas den som på grund 
av hälsotillstånd eller funktionsförmåga inte kan genomföra praktiska uppgifter eller inlärning 
i arbetet i anslutning till studierna, om kraven på säkerhet vid studierna så förutsätter och om 
detta hinder inte kan undanröjas med rimliga åtgärder. När det gäller personens hälsotillstånd 
eller funktionsförmåga ska man bedöma de begränsningar som eventuella sjukdomar medför 
och den individuella vårdsituationen i fråga om sjukdomarna. 

Följande omständigheter kan utgöra hinder för antagning som studerande: 
• psykiska sjukdomar som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet, 

såsom en pågående obehandlad psykos eller en svår depression som försämrar funktions-
förmågan

• fysiska sjukdomar som begränsar funktionsförmågan i så hög grad att personen inte kan 
genomföra praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet, såsom sjukdomar eller funktionsned-
sättningar i stöd- och rörelseorganen samt kroniska eksem 

• en sjukdom som överförs via blod kan begränsa möjligheten att genomföra praktiska 
uppgifter eller inlärning i arbetet

• missbruk eller beroende av berusningsmedel.
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Yrkesinriktade grund-
examina
• Grundexamen i 

tandteknik

En omständighet i anslutning till sökandens hälsotillstånd eller funktionsförmåga får inte vara 
ett hinder för antagning som studerande. När det gäller studier inriktade på grundexamen i 
tandteknik, som nämns i statsrådets förordning (1032/2011, ändrad 799/2014), ska dock 
följande beaktas: Som studerande kan inte antas den som på grund av hälsotillstånd eller 
funktionsförmåga inte kan genomföra praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet i anslutning 
till studierna, om kraven på säkerhet vid studierna så förutsätter och om detta hinder inte kan 
undanröjas med rimliga åtgärder. När det gäller personens hälsotillstånd eller funktionsförmåga 
ska man bedöma de begränsningar som eventuella sjukdomar medför och den individuella 
vårdsituationen i fråga om sjukdomarna. 

Följande omständigheter kan utgöra hinder för antagning som studerande:
• en synnedsättning som inte kan korrigeras med hjälpmedel
• ett svårt handeksem.

Yrkesinriktade grund-
examina
• Grundexamen 

inom läkemedels-
branschen

En omständighet i anslutning till sökandens hälsotillstånd eller funktionsförmåga får inte vara 
ett hinder för antagning som studerande. När det gäller studier inriktade på grundexamen inom 
läkemedelsbranschen, som nämns i statsrådets förordning (1032/2011, ändrad 799/2014), 
ska dock följande beaktas: Som studerande kan inte antas den som på grund av hälsotill-
stånd eller funktionsförmåga inte kan genomföra praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet 
i anslutning till studierna, om kraven på säkerhet vid studierna så förutsätter och om detta 
hinder inte kan undanröjas med rimliga åtgärder. När det gäller personens hälsotillstånd eller 
funktionsförmåga ska man bedöma de begränsningar som eventuella sjukdomar medför och 
den individuella vårdsituationen i fråga om sjukdomarna. 

Följande omständigheter kan utgöra hinder för antagning som studerande:
• en synnedsättning som inte kan korrigeras med hjälpmedel
• missbruk eller beroende av berusningsmedel.

Yrkesinriktade grund-
examina
• Grundexamen i 

idrott

En omständighet i anslutning till sökandens hälsotillstånd eller funktionsförmåga får inte vara 
ett hinder för antagning som studerande. När det gäller studier inriktade på grundexamen 
i idrott, som nämns i statsrådets förordning (1032/2011, ändrad 799/2014), ska dock 
följande beaktas: Som studerande kan inte antas den som på grund av hälsotillstånd eller 
funktionsförmåga inte kan genomföra praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet i anslutning 
till studierna, om kraven på säkerhet vid studierna så förutsätter och om detta hinder inte kan 
undanröjas med rimliga åtgärder. När det gäller personens hälsotillstånd eller funktionsförmåga 
ska man bedöma de begränsningar som eventuella sjukdomar medför och den individuella 
vårdsituationen i fråga om sjukdomarna. 

Följande omständigheter kan utgöra hinder för antagning som studerande:
• psykiska eller fysiska sjukdomar eller funktionsnedsättningar som förhindrar deltagande 

i praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet, såsom en pågående obehandlad psykos eller 
en allvarlig depression eller sjukdom i stöd- och rörelseorganen som försämrar funktionsför-
mågan

• missbruk eller beroende av berusningsmedel.
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Bilaga 1 b

Beskrivningar av kraven på hälsotillståndet i yrkes- och specialyrkesexamina

TABELL 1: Beskrivningar av kraven på hälsotillståndet i yrkes- och specialyrkesexamina enligt utbildningsområde och 
examen (SRF 812/1998 8 § (ändrad 1033/2011 och 330/2015). 

DET HUMANISTISKA OCH 
PEDAGOGISKA OMRÅDET

EXAMENSSPECIFIKA KRAV PÅ HÄLSOTILLSTÅNDET

Yrkesexamina
• Yrkesexamen för ledare för 

skolgång och morgon- och 
eftermiddagsverksamhet 

• Yrkesexamen för special-
handledare av barn och 
ungdom

Specialyrkesexamina
• Specialyrkes examen för 

ledare för skolgång och 
morgon- och eftermiddags-
verksamhet

En omständighet i anslutning till sökandens hälsotillstånd eller funktionsförmåga får 
inte vara ett hinder för antagning som studerande. När det gäller studier inriktade på 
de yrkes- och specialyrkesexamina som nämns i statsrådets förordning (1033/2011, 
ändrad 330/2015) ska dock följande beaktas: Som studerande kan inte antas den 
som på grund av hälsotillstånd eller funktionsförmåga inte kan genomföra praktiska 
uppgifter eller inlärning i arbetet i anslutning till studierna, om kraven på säkerhet 
vid studierna så förutsätter och om detta hinder inte kan undanröjas med rimliga 
åtgärder. När det gäller personens hälsotillstånd eller funktionsförmåga ska man 
bedöma de begränsningar som eventuella sjukdomar medför och den individuella 
vårdsituationen i fråga om sjukdomarna.

Följande omständigheter kan utgöra hinder för antagning som studerande:
• en psykisk eller fysisk sjukdom eller funktionsnedsättning som förhindrar delta-

gande i praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet, såsom symptom på psykotisk 
nivå eller en depression som allvarligt försämrar funktionsförmågan, en allvarlig 
social fobi eller en sjukdom eller funktionsnedsättning som förhindrar användning-
en av teckenspråk 

• annan sjukdom eller funktionsnedsättning som äventyrar hälsan eller säkerheten 
för den studerande själv eller andra som deltar i eller arbetar med praktiska 
uppgifter eller inlärning i arbetet

• missbruk eller beroende av berusningsmedel.
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OMRÅDET TEKNIK OCH KOM-
MUNIKATION, NATURBRUK 
OCH MILJÖOMRÅDET

EXAMENSSPECIFIKA KRAV PÅ HÄLSOTILLSTÅNDET

Yrkesexamina
• Yrkesexamen för for-

donskranförare
• Yrkesexamen för buss-

chaufför
• Yrkesexamen i biltransport 

av trävaror
• Yrkesexamen för kombina-

tionsfordonsförare
• Yrkesexamen inom markan-

läggningsbranschen
• Yrkesexamen för skogsma-

skinsförare
• Yrkesexamen i miljövård, 

kompetensområdet trans-
port av avfall och farliga 
ämnen

Specialyrkesexamina
• Specialyrkesexamen för 

trafiklärare

En omständighet i anslutning till sökandens hälsotillstånd eller funktionsförmåga får 
inte vara ett hinder för antagning som studerande. När det gäller studier inriktade på 
de yrkes- och specialyrkesexamina som nämns i statsrådets förordning (1033/2011, 
ändrad 330/2015) ska dock följande beaktas: Som studerande kan inte antas den 
som på grund av hälsotillstånd eller funktionsförmåga inte kan genomföra praktiska 
uppgifter eller inlärning i arbetet i anslutning till studierna, om kraven på säkerhet 
vid studierna så förutsätter och om detta hinder inte kan undanröjas med rimliga 
åtgärder.

I utbildning som förbereder för de ovannämnda yrkes- och specialyrkesexamina krävs 
att personens fysiska och psykiska funktionsförmåga är tillräcklig med tanke på den 
belastning som de praktiska uppgifterna och inlärningen i arbetet orsakar.

Inom landsvägstrafik krävs att yrkeschaufförer har antingen körkort i grupp 2 
(lastbils- och busschaufförer samt de som framför tunga fordonskombinationer) eller 
yrkeskörtillstånd för personbil (taxiförare). Vid ansökan om dessa tillämpas kraven 
på hälsotillståndet i grupp 2, som anges i social- och hälsovårdsministeriets förord-
ning om körhälsa. 

I körkortslagen (386/2011) och i social- och hälsovårdsministeriets förordning om 
körhälsa ingår bestämmelser om krav på hälsotillståndet för körtillstånd och om 
kontroll av körhälsan. I den senare författningen ges närmare bestämmelser om 
hälsokraven för körkort enligt kraven i bilaga III i direktivet 2006/126/EG och i 
direktivet 2009/113/EG. www.finlex.fi  

När det gäller personens hälsotillstånd eller funktionsförmåga ska man bedöma de 
begränsningar som eventuella sjukdomar medför och den individuella vårdsituationen 
i fråga om sjukdomarna. 

Följande omständigheter kan utgöra hinder för antagning som studerande:
• diabetes som behandlas med insulin 
• epilepsi eller andra sjukdomar och funktionsstörningar som inverkar på balansor-

ganet
• en syn- eller hörselnedsättning som inte kan korrigeras med hjälpmedel
• hjärt-kärlsjukdom
• sjukdom i andningsorganen som begränsar förmågan att klara av fysisk belastning 

och utomhusarbete
• sjukdom i stöd- och rörelseorganen
• njursjukdomar
• en psykisk sjukdom som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter eller inlärning 

i arbetet
• missbruk eller beroende av berusningsmedel.
• 8 § i förordningen 330/2015 tillämpas på studerande som inleder studier som 

förbereder för yrkesexamen i miljövård, kompetensområdet transport av avfall och 
farliga ämnen 1.1.2016 eller därefter.
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Yrkesexamina
• Yrkesexamen för väktare

Specialyrkesexamina
• Specialyrkesexamen för 

säkerhetsvakt 

En omständighet i anslutning till sökandens hälsotillstånd eller funktionsförmåga får 
inte vara ett hinder för antagning som studerande. När det gäller studier inriktade på 
de i statsrådets förordning (330/2015) nämnda yrkesexamen för vakt och specia-
lyrkesexamen för säkerhetsvakt ska dock följande beaktas: Som studerande kan inte 
antas den som på grund av hälsotillstånd eller funktionsförmåga inte kan genomföra 
praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet i anslutning till studierna, om kraven på 
säkerhet vid studierna så förutsätter och om detta hinder inte kan undanröjas med 
rimliga åtgärder. När det gäller personens hälsotillstånd eller funktionsförmåga ska 
man bedöma de begränsningar som eventuella sjukdomar medför och den individuella 
vårdsituationen i fråga om sjukdomarna. 

Följande omständigheter kan utgöra hinder för antagning som studerande:
• en syn- eller hörselnedsättning som inte kan korrigeras med hjälpmedel
• psykiska sjukdomar som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter eller inlärning 

i arbetet, såsom en pågående obehandlad psykos eller en svår depression som 
försämrar funktionsförmågan

• missbruk eller beroende av berusningsmedel
• en sjukdom i stöd- och rörelseorganen som inverkar på funktionsförmågan.

8 § i förordningen 330/2015 tillämpas på studerande som inleder studier som 
förbereder för yrkesexamen för väktare och specialyrkesexamen för säkerhetsvakt 
1.1.2016 eller därefter.
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SOCIAL-, HÄLSO- OCH 
IDROTTSOMRÅDET

EXAMENSSPECIFIKA KRAV PÅ HÄLSOTILLSTÅNDET

Yrkesexamina
• Yrkesexamen för familje-

dagvårdare
• Yrkesexamen i fotvård
• Yrkesexamen i gipsning
• Yrkesexamen för obduk-

tionspreparator
• Yrkesexamen inom om-

sorgsarbete för utvecklings-
störda

• Yrkesexamen i arbete bland 
missbrukare

• Yrkesexamen för massör

Specialyrkesexamina
• Specialyrkesexamen för 

gipsningsmästare
• Specialyrkesexamen i 

psykiatrisk vård
• Specialyrkesexamen inom 

omsorgsarbete för utveck-
lingsstörda

• Specialyrkesexamen för 
synrehabiliteringshandle-
dare

• Specialyrkesexamen för 
tolk för talhandikappade

• Specialyrkesexamen i 
arbetslivsträning

• Specialyrkesexamen i 
äldreomsorg

• Specialyrkesexamen för 
massör

En omständighet i anslutning till sökandens hälsotillstånd eller funktionsförmåga får 
inte vara ett hinder för antagning som studerande. När det gäller studier inriktade på 
de yrkes- och specialyrkesexamina som nämns i statsrådets förordning (1033/2011, 
ändrad 330/2015) ska dock följande beaktas: Som studerande kan inte antas den 
som på grund av hälsotillstånd eller funktionsförmåga inte kan genomföra praktiska 
uppgifter eller inlärning i arbetet i anslutning till studierna, om kraven på säkerhet 
vid studierna så förutsätter och om detta hinder inte kan undanröjas med rimliga 
åtgärder. När det gäller personens hälsotillstånd eller funktionsförmåga ska man 
bedöma de begränsningar som eventuella sjukdomar medför och den individuella 
vårdsituationen i fråga om sjukdomarna. 

Följande omständigheter kan utgöra hinder för antagning som studerande: 
• psykiska sjukdomar som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter eller inlärning 

i arbetet, såsom en pågående obehandlad psykos eller en svår depression som 
försämrar funktionsförmågan

• fysiska sjukdomar som begränsar funktionsförmågan i så hög grad att personen 
inte kan genomföra praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet, såsom sjukdomar 
eller funktionsnedsättningar i stöd- och rörelseorganen samt kroniska eksem 

• en sjukdom som överförs via blod kan begränsa möjligheten att genomföra 
praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet

• missbruk eller beroende av berusningsmedel.
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Yrkesexamina
• Yrkesexamen i idrott
• Yrkesexamen för tränare

Specialyrkesexamina
• Specialyrkesexamen för 

tränare

En omständighet i anslutning till sökandens hälsotillstånd eller funktionsförmåga får 
inte vara ett hinder för antagning som studerande. När det gäller studier inriktade på 
de yrkes- och specialyrkesexamina som nämns i statsrådets förordning (1033/2011, 
ändrad 330/2015) ska dock följande beaktas: Som studerande kan inte antas den 
som på grund av hälsotillstånd eller funktionsförmåga inte kan genomföra praktiska 
uppgifter eller inlärning i arbetet i anslutning till studierna, om kraven på säkerhet 
vid studierna så förutsätter och om detta hinder inte kan undanröjas med rimliga 
åtgärder. När det gäller personens hälsotillstånd eller funktionsförmåga ska man 
bedöma de begränsningar som eventuella sjukdomar medför och den individuella 
vårdsituationen i fråga om sjukdomarna. 

Följande omständigheter kan utgöra hinder för antagning som studerande:
• psykiska eller fysiska sjukdomar eller funktionsnedsättningar som förhindrar delta-

gande i praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet, såsom en pågående obehand-
lad psykos eller en allvarlig depression eller sjukdom i stöd- och rörelseorganen 
som försämrar funktionsförmågan

• missbruk eller beroende av berusningsmedel.
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Bilaga 2

 ANMÄLAN TILL REGISTERANSVARIGE
 Datum

Mottagare

Studieinfos sökrådgivning

ANTAGNING AV STUDERANDE 
UTBILDNINGSSTYRELSEN

ANMÄLAN TILL STUDIEINFO-REGISTRET OM ÄNDRING  
I UPPGIFTER OM ANTAGNING

Uppgifter om den som anmäler ändringen

Läroanstalt och undervisningsställe: __________________________________

Uppgifter om den som lämnar in anmälan

Namn:  _______________________________________________

E-postadress:  _________________________________________

Telefonnummer:  ______________________________________

Datum:  ______________________________________________

Beskrivning av fallet

Ändringen gäller urvalsuppgifterna i följande antagning:
• År 201_
• Vårens gemensamma ansökan _ Höstens gemensamma ansökan _

Den sökandes förnamn:  ________________________________

Den sökandes  efternamn:  ______________________________

Den sökandes nummer:  ________________________________

Ansökningsönskemål som ändringen gäller:  _______________

Motiveringar och ytterligare information (använd vid behov fler sidor):

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Bilagor
Bifoga läroanstaltens förvaltningsbeslut i ärendet.

Inlämning
Skicka anmälan och förvaltningsbeslutet med fax till numret 029 533 1039. 
Du kan också skanna dokumenten och skicka dem som bilagor per e-post 
till virkailija@opintopolku.fi.
Av dataskyddsskäl får man inte per e-post skicka dokument som innehåller 
sökandens personbeteckning.

mailto:virkailija@opintopolku.fi


115

Bilaga 3: Blankett för överföring av information till 
hälsovården – den studerande har ålagts att 
visa upp intyg över narkotikatest

Utbildningsanordnaren kan ålägga en studerande att visa upp ett intyg över narkotikatest 
med stöd av

lagen om grundläggande yrkesutbildning (630/1998, 34 a §), lagen om yrkesinriktad 
vuxenutbildning (631/1998, 11 § 4 punkten), yrkeshögskolelagen (932/2014, 36 §), uni-
versitetslagen (558/2009, 43 d §), statsrådets förordning om utförande av narkotikatest 
(218/2005, 4 §)

1. Uppgifter om den studerande (namn, personbeteckning):

 _________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

2. Den studerande har ett identitetsbevis med fotografi: ja ___ nej ___* 
*om den studerande inte har ett identitetsbevis med foto, ska den studerande i testsituationen åtföljas av en person 
som företräder utbildningsanordnaren, den plats där inlärning i arbetet genomförs eller praktikplatsen och som på 
ett tillförlitligt sätt kan intyga den studerandes identitet 

3. Motivering till kravet på att ett intyg över narkotikatest ska visas upp: 
___ misstanke om att den studerande varit narkotikapåverkad
___ misstanke om narkotikaberoende

4. Misstanke om berusningstillstånd (plats, klockslag och datum): ___________________

5. Namn på och telefonnummer till den som bedömt berusningstillståndet (företrädare 
för utbildningsanordnaren, den plats där inlärning i arbetet genomförs eller praktik-
platsen): 

 _________________________________________________________________________

6. Bedömning av berusningstillståndet:

Tal: Kommunikationsförmåga: Uppfattning om tid och plats:

☐ tydligt ☐ god ☐ ja

☐ otydligt ☐ nedsatt ☐ nedsatt

Gång: Reaktionsförmåga: Lukt av alkohol:

☐ säker ☐ normal ☐ nej

☐ osäker ☐ nedsatt ☐ ja

Uppträdande:

☐ lugn - behärskad ☐ euforisk – uppe i varv ☐ ångestfylld

☐ sömnig ☐ trotsig ☐ gråtmild

Fysiska symptom:

☐ inga ☐ nervositet ☐ svettning

☐ darrningar ☐ kräkningar
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7. Beskrivning av hur funktionsförmågan är nedsatt: 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

8. Den studerande hänvisades till test när han/hon utförde följande uppgifter: 

_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

9. Kontaktuppgifter till företrädaren för den utbildningsanordnare som ålagt den stude-
rande att visa upp intyg över narkotikatest (namn, telefonnummer):

_________________________________________________________________________

10. Den studerande har hänvisats till hälsovården för narkotikatest, klockslag och datum:

klockslag och datum:______________________________________________________

hälsovårdsenhetens namn: ____________________________________________

eventuell ledsagares namn: ________________________________________________

_________________________ ____________________________________
Ort och datum Underskrift

 ____________________________________
 Namnförtydligande
 (person som bedömde berusningstillståndet)

Originalet av detta dokument är utbildningsanordnarens exemplar. En kopia har getts till 
den studerande och en blir kvar i hälsovårdsenheten.
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