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Grunderna för gymnasiets läroplan 2019
OPH-2263-2019

1.1 Uppgörandet av läroplanen

Läroplanssystemet för gymnasieutbildningen omfattar:

 gymnasielagen (714/2018)
 statsrådets förordning om gymnasieutbildning (810/2018)
 Utbildningsstyrelsens föreskrift om grunderna för gymnasiets läroplan
 den läroplan som utbildningsanordnaren godkänner
 den årliga plan som utgår från läroplanen.

Alla som ordnar gymnasieutbildning för unga ska göra upp en lokal läroplan utgående från föreliggande 
grunder för gymnasiets läroplan, om inte annat följer av utbildningstillståndet som beviljats av 
undervisnings- och kulturministeriet. Om tillståndet att ordna gymnasieutbildning innefattar en särskild 
utbildningsuppgift, ska bestämmelserna angående den beaktas då läroplanen utarbetas. 
Gymnasieutbildningen är en helhet där målen och innehållet inom olika delområden hör samman och 
bildar en grund för undervisningen och verksamhetskulturen. Utöver bestämmelser om mål, centralt 
innehåll och bedömning av den studerandes lärande innehåller grunderna för läroplanen även närmare 
beskrivningar som förtydligar dessa. Av textens karaktär framgår om det är frågan om en förpliktande 
bestämmelse eller en text som preciserar den.

I den lokala läroplanen beslutas om undervisningen och fostran i gymnasiet. Utbildningsanordnaren ska 
varje år utgående från den av utbildningsanordnaren godkända läroplanen utarbeta en plan för hur 
undervisningen i praktiken ska ordnas under läsåret. Den studerande ska med stöd av läroanstaltens 
undervisnings- och handledningspersonal göra upp en studieplan som innehåller en plan för studierna, en 
plan för studentexamen samt en plan för fortsatta studier och yrkeskarriär.

När den lokala läroplanen görs upp ska man beakta undervisningsutbudet i andra skolor, gymnasiets 
verksamhetsmiljö, regionala styrkor och specialresurser. Gymnasieortens eller -regionens natur och miljö, 
historia, språkförhållanden samt näringsliv och kulturliv ger läroplanen en lokal prägel. Praktiskt samarbete 
med sakkunniga på olika områden fördjupar studierna och gör dem mer livsnära. I samband med att 
läroplanen görs upp ska också de mål och innehåll som föreskrivs i grunderna för gymnasiets läroplan 
uppdateras.

Innan den lokala läroplanen tas i bruk ska utbildningsanordnaren godkänna den separat för undervisningen 
på svenska, finska och samiska samt vid behov för undervisning på något annat språk.

Den studerandes möjlighet att slutföra de studier som ingår i gymnasiets lärokurs inom tre år bör i enlighet 
med 13 § i gymnasielagen (714/2018) tryggas genom flexibla studier och genom att erbjuda det stöd för 
lärande och studier som behövs. Den lokala läroplanen ska göras upp så att den studerande har möjlighet 
att göra individuella val vid den egna läroanstalten och om hen önskar även utnyttja undervisning som 
ordnas vid övriga läroanstalter och vid högskolor.

Utbildningsanordnaren ska avgöra på vilket sätt den lokala läroplanen görs upp utifrån grunderna för 
gymnasiets läroplan. Den lokala läroplanen ska göras upp i samarbete med gymnasiets personal och de 
studerandes vårdnadshavare och till de delar lagen förutsätter det med välfärdsområdets myndigheter som 
ordnar social- och hälsovårdstjänster. Man kan också samarbeta med andra utbildningsanordnare och olika 
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intressegrupper i läroplansarbetet. Alla vårdnadshavare ska ha möjlighet att bekanta sig med läroplanen. 
Innan läroplanen godkänns ska utbildningsanordnaren höra gymnasiets studerandekår och personal samt 
erbjuda alla studerande i gymnasiet möjlighet att framföra sin åsikt om planen. Avsikten med samarbetet är 
att försäkra sig om att gymnasieutbildningen är av hög kvalitet och samhälleligt betydelsefull och att hela 
skolsamfundet förbinder sig att följa de gemensamt överenskomna målen och arbetssätten.

När den lokala läroplanen görs upp bör man sträva efter lösningar som utvecklar verksamhetskulturen i 
gymnasiet, stödjer de studerandes välbefinnande, ork och delaktighet samt bidrar till mångsidig 
kommunikation både inom gymnasiet och med det omgivande samhället.

1.2 Läroplanens innehåll

Den lokala läroplanen ska innehålla följande delar:

 gymnasiets verksamhetsidé och värdeprioriteringar
 synen på lärande, studiemiljöer och studiemetoder
 gymnasiets verksamhetskultur i huvuddrag
 en av utbildningsanordnaren godkänd timfördelning för gymnasiet
 gymnasiets språkprogram
 principer för självständiga studier
 delområdena inom mångsidig kompetens
 läroämnets uppdrag samt allmänna mål för undervisningen och bedömningen
 mål och centralt innehåll för studieavsnitten, hur målen för mångsidig kompetens uppfylls samt 

bedömningen per studieavsnitt
 hur samarbetet mellan hem och läroanstalt genomförs
 handledningsplan
 undervisningen för studerande som behöver stöd för lärande och studier
 undervisningen för olika språk- och kulturgrupper
 samarbetet med andra gymnasier och samarbetet med yrkesläroanstalter
 samarbetet med universitet, yrkeshögskolor och övriga läroanstalter och instanser
 internationellt samarbete
 samarbete med arbetslivet
 studerandevården
 bedömningen av den studerandes lärande och kunnande
 den kontinuerliga utvecklingen och utvärderingen av verksamheten.

Om gymnasiet ordnar undervisning på främmande språk eller ger möjlighet att avlägga gymnasiediplom, 
ska detta beskrivas i läroplanen.

I 33 § i gymnasielagen (714/2018) föreskrivs om säkerställande av de studerandes möjligheter att påverka 
och om studerandekårsverksamhet. Sådan verksamhet som avses i paragrafen ska planeras som en del av 
eller i samband med den lokala läroplanen och andra planer som grundar sig på läroplanen.

Utbildningsanordnaren svarar för att det utarbetas utbildningsanordnarens studerandevårdsplan för hur 
studerandevården ska genomföras, utvärderas och utvecklas (lag om elev- och studerandevårdslagen 
(1287/2013, 13 § [ändrad genom lag 377/2022]).

I enlighet med 13 § i lagen om elev- och studerandevård ska det i utbildningsanordnarens 
studerandevårdsplan ingå en plan för hur de studerande ska skyddas mot våld, mobbning och trakasserier.
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Enligt 40 § 3 mom. i gymnasielagen (714/2018) ska utbildningsanordnaren i samband med den lokala 
läroplanen utarbeta en plan för användning av disciplinära åtgärder och tillhörande förfaringssätt och ge 
anvisningar för hur planen ska användas.

I enlighet med 5a § i lagen om jämställdhet mellan könen (609/1986, ändrad genom lag 1329/2014) 
ansvarar utbildningsanordnaren för att det i samarbete med personalen och de studerande årligen 
utarbetas en jämställdhetsplan för läroanstalten i fråga. I stället för en årlig genomgång kan en plan 
utarbetas för högst tre år i sänder. Planen kan ingå i den lokala läroplanen eller i någon annan av 
gymnasiets planer.

Enligt 6 § 2 mom. i diskrimineringslagen (1325/2014) ska utbildningsanordnaren se till att läroanstalten har 
en plan för de åtgärder som behövs för att främja likabehandling. Planen för att främja likabehandling kan 
ingå i den lokala läroplanen.

4.3 Studerandevård

I dessa grunder används begreppen studerande, studerandevård och läroanstalt. För läroanstalt används 
även begreppet gymnasium. Det som nedan föreskrivs om välfärdsområden gäller även Helsingfors stad 
(lag om elev- och studerandevård 1287/2013 1 §, ändrad genom lag 377/2022). 

I det här kapitlet anges de centrala principerna för studerandevården och målen för den studerandevård 
som hör till undervisningsväsendet samt utbildningsanordnarens skyldighet att göra upp en 
studerandevårdsplan enligt lagen om elev- och studerandevård (gymnasielag 714/2018 12 § och 32 § och 
lag om elev- och studerandevård 1287/2013 13 §, ändrad genom lag 377/2022).

Med studerandevård avses främjande och upprätthållande av den studerandes studieframgång, goda 
psykiska och fysiska hälsa och sociala välbefinnande samt understödjande verksamheter inom 
läroanstaltsgemenskapen (lag om elev- och studerandevård 1287/2013 3 §). Den studerande har rätt att 
avgiftsfritt få sådan studerandevård som förutsätts för att hen ska kunna delta i utbildningen, med 
undantag av sjukvårdstjänster för studerande som fyllt 18 år (lag om elev- och studerandevård 1287/2013 9 
§). Studerandevårdsarbetet ska utgå från barnets bästa (FN:s konvention om barnets rättigheter och 
gymnasielag 714/2018 2 §, ändrad genom lag 165/2022).

Studerandevården ska ordnas som systematiskt samarbete mellan undervisningsväsendet och 
välfärdsområdet och de studerande och deras vårdnadshavare samt vid behov andra samarbetspartner (lag 
om elev- och studerandevård 1287/2013 3 §, ändrad genom lag 377/2022). Studerandevården ska i första 
hand vara förebyggande, gemensamt arbete. Studerandevården är en gemensam uppgift för alla 
yrkesverksamma vid läroanstalten. De studerande har dessutom rätt till studerandevårdstjänster, som 
utgörs av studerandehälsovård och kurators- och psykologtjänster. (Lag om elev- och studerandevård 
1287/2013 4 § och 3 §) Studerandevårdstjänsterna ska i första hand ordnas som närservice, som 
utbildningsanordnaren ska erbjuda ändamålsenliga lokaler för. Studerandehälsovårdstjänsterna på andra 
stadiet kan även anordnas centraliserat vid studerandehälsovårdens verksamhetsställe. Även i detta fall ska 
tjänsterna vara lättillgängliga för de studerande. (Hälso- och sjukvårdslag 378/2022 15 a § och lag om elev- 
och studerandevård 1287/2013 9 §, ändrad genom lag 377/2022)

Utbildningsanordnarens studerandevårdsplan
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Utbildningsanordnaren ska göra upp en studerandevårdsplan för genomförandet av studerandevården som 
helhet (lag om elev- och studerandevård 1287/2013 13 §, ändrad genom lag 377/2022). För den allmänna 
planeringen, utvecklingen, styrningen och utvärderingen av den anordnarspecifika studerandevården 
svarar en sektorsövergripande styrgrupp (lag om elev- och studerandevård 1287/2013 14 §).  
Studerandevårdsplanen ska göras upp i samarbete med läroanstalterna och studerandevårdstjänsternas 
personal, de studerande och deras vårdnadshavare (lag om elev- och studerandevård 1287/2013 13 §, 
ändrad genom lag 377/2022). Välfärdsområdet har i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen en 
samarbetsskyldighet vid beredningen av utbildningsanordnarens studerandevårdsplan (hälso- och 
sjukvårdslag 378/2022 15 a §). 

Utbildningsanordnarens studerandevårdsplan ersätter den lokala läroplanen för studerandevårdens del. I 
studerandevårdsplanen ingår de anordnarspecifika målen och de centrala principerna för 
studerandevårdsarbetet samt åtgärder för att genomföra och följa upp studerandevården (egenkontroll) 
och preciserade uppgifter för helheterna 1–5 enligt läroanstalt. I studerandevårdsplanen ska 
utbildningsanordnaren beskriva hur man i läroanstalterna följer upp och vid behov ser över hur planen 
genomförs. (Lag om elev- och studerandevård 1287/2013 13 §, ändrad genom lag 377/2022) 

Utbildningsanordnaren ska i enlighet med bestämmelserna bereda en studerandevårdsplan för varje 
utbildningsform. Utbildningsanordnaren avgör på lokal nivå hur de nödvändiga uppgifterna om helheterna 
sammanställs och hur läroanstalternas verksamhet styrs med hjälp av uppgifterna. För 
studerandevårdstjänsternas del sker detta i samarbete med välfärdsområdet. Planen bifogas till 
kommunens välfärdsplan för barn och unga. (Lag om elev- och studerandevård 1287/2013 13 §, ändrad 
genom lag 377/2022) 

Utbildningsanordnaren svarar för att följande uppgifter enligt läroanstalt ingår i planen för hur 
studerandevården ska genomföras, utvärderas och utvecklas (helheterna 1–5) (lag om elev- och 
studerandevård 1287/2013 13 §, ändrad genom lag 377/2022): 

1) En uppskattning av det totala behovet av studerandevård och tillgängliga 
studerandevårdstjänster 

För uppskattningen av det totala behovet av studerandevård och tillgängliga studerandevårdstjänster 
(studerandehälsovård och kurators- och psykologtjänster) sammanställs uppgifter för varje läroanstalt.  
Uppgifterna anges i utbildningsanordnarens studerandevårdsplan som årsverken för 
studerandevårdstjänsternas personal. Med uppskattningen säkerställs studerandevårdstjänsternas 
tillräcklighet med beaktande av de studerandes behov och behoven inom gemenskapen i gymnasiet, 
genomförandet av hälsoundersökningar och förverkligandet av personaldimensioneringen samt 
anordnandet av tjänsterna inom lagstadgad tid. (Lag om elev- och studerandevård 1287/2013 15 § och 17 § 
och hälso- och sjukvårdslag 1326/2010 16 §)

En uppskattning av det totala behovet av studerandevård

I uppskattningen av det totala behovet av studerandevård ingår de nödvändiga resurserna för den 
individuella och gemensamma studerandevården samt för samarbetet inom studerandevården. Vid 
uppskattningen av det totala behovet beaktas bland annat antalet läroanstaltsenheter och antalet 
studerande vid läroanstalterna samt särdragen i verksamhetsmiljön. Vid uppskattningen utnyttjas på ett 
mångsidigt sätt lokal uppföljningsinformation om barnens och de ungas hälsa, välbefinnande och 
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levnadsförhållanden, som även samlats in av de studerande och vårdnadshavarna, 
undervisningspersonalen och studerandevårdstjänsternas personal. 

En uppskattning av tillgängliga studerandevårdstjänster

I utbildningsanordnarens uppskattning av de studerandevårdstjänster som är tillgängliga anges antalet 
årsverken för studerandevårdstjänsternas personal (studerandehälsovården och kurators- och 
psykologtjänsterna). 

2) Gymnasiegemenskapens åtgärder för att främja den gemensamma studerandevården 

Den gemensamma studerandevården är en viktig del av verksamhetskulturen inom gymnasieutbildningen 
och för att utveckla denna krävs ledarskap. Främjande av de studerandes hälsa och välbefinnande i enlighet 
med 6 § i lagen om elev- och studerandevård (elevhälsa enligt läroplanen och elevhälsa som anordnas av 
utbildningsanordnaren) ingår i den samlade gemensamma studerandevården. Med detta avses verksamhet 
med hjälp av vilken man följer upp och utvecklar det gemensamma och det individuella välbefinnandet 
samt uppkomsten av en sund, trygg och tillgänglig lärmiljö, främjar den psykiska hälsan och lärandet och 
förebygger marginalisering. (Lag om elev- och studerandevård 1287/2013 6 §) Läroanstaltens personal bär 
det primära ansvaret för välbefinnandet i studiegemenskapen (lag om elev- och studerandevård 1287/2013 
4 §).

I utbildningsanordnarens studerandevårdsplan beskrivs 

- rutinerna och de centrala resultaten för uppföljningarna av de studerandes välbefinnande, hälsa 
och trygghet samt välbefinnandet, hälsan och tryggheten inom gymnasiegemenskapen

- de läroanstaltspecifika studerandevårdsgruppernas ledning, sammansättning och verksamhetssätt
- uppföljning av deltagande i undervisningen, förebyggande av och ingripande vid frånvaro 
- hur man förebygger användning av tobaksvaror och andra rusmedel och hur man ingriper i 

användningen av dessa
- samarbetet vid och rutiner för granskningen av sundheten och tryggheten i lärmiljön och 

välbefinnandet bland de studerande (hälso- och sjukvårdslag 1326/2010 16 § och statsrådets 
förordning om rådgivningsverksamhet, skol- och studerandehälsovård samt förebyggande mun- 
och tandvård för barn och unga 388/2011 12 §).

3) Åtgärder för att tillhandahålla de stödinsatser som behövs (individuell studerandevård)

Med den individuella studerandevården avses studerandehälsovårdens tjänster, studerandevårdens 
kurators- och psykologtjänster samt den sektorsövergripande studerandevården för enskilda studerande 
som genomförs i en sektorsövergripande expertgrupp (lag om elev- och studerandevård 1287/2013 5 §). 
Inom den individuella studerandevården följer man upp och främjar den studerandes helhetsmässiga hälsa, 
välbefinnande, delaktighet och lärande, samt förebygger problem och erbjuder tidigt stöd.  

Den individuella studerandevården bygger alltid på den studerandes samtycke (gymnasielag 714/2018 58 § 
och kulturutskottets betänkande 14/2013 rd). Den studerandes delaktighet och åsikter ska tas i beaktande 
vid åtgärderna och lösningarna i enlighet med dennes ålder och utvecklingsnivå (lag om elev- och 
studerandevård 1287/2013 18 §). Inom den individuella studerandevården ska man följa bestämmelserna 
om sekretess samt mottagande och utlämnande av uppgifter (EU:s dataskyddsförordning (679 /2016), 
dataskyddslag (1050/2018), lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), gymnasielag 
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(714/2018 58 §), lag om patientens ställning och rättigheter (1992/785), lag om klientens ställning och 
rättigheter inom socialvården (2000/812) och lag om elev- och studerandevård 1287/2013 22 §, ändrad 
genom lag 377/2022, och 23 §).

I utbildningsanordnarens studerandevårdsplan beskrivs 

- hur den studerande hänvisas till studerandevårdstjänsterna (studerandehälsovård, kurators- och 
psykologtjänster) (lag om elev- och studerandevård 1287/2013 16 §, ändrad genom lag 377/2022). 

- hur den sektorsövergripande expertgruppen till stöd för en enskild studerande sammansätts, hur 
samtycke inhämtas och hur man deltar i arbetet (lag om elev- och studerandevård 1287/2013 19 §)

- hur studerandevårdsjournalerna utarbetas och förvaras samt hur en ansvarsperson för 
utbildningsanordnarens studerandevårdsregister utses (lag om elev- och studerandevård 
1287/2013 20 §, ändrad genom lag 377/2022 och 21 §)

- anordnandet av nödvändig studerandevård i samband med en skriftlig varning och avstängning för 
viss tid eller i samband med att den studerande förvägras att delta i undervisning (gymnasielag 
714/2018 41 §, ändrad genom lag 165/2022)

- rutinerna för att meddela om specialdiet eller medicinering för den studerande under skoldagen 
vid läroanstalten 

-  hur sjukvårdstjänster inom studerandehälsovården ordnas och hur de studerande hänvisas till dem

4) Samarbetet med de studerande och deras familjer samt personalen vid läroanstalten och andra 
aktörer som stöder de studerandes välbefinnande

Studerandevården är en gemensam uppgift för alla som arbetar vid läroanstalten och 
studerandevårdstjänsternas personal (lag om elev- och studerandevård 1287/2013 4 §). Det centrala inom 
studerandevården är att de studerande, vårdnadshavarna, undervisningsväsendets personal och 
studerandevårdstjänsternas personal samt samarbetspartnerna är delaktiga i planeringen, förverkligandet 
och utvärderingen av tillvägagångssätten inom studerandevården. Detta förutsätter gemensamma 
tillvägagångssätt och samarbete i synnerhet mellan utbildningsanordnaren och välfärdsområdet.

I utbildningsanordnarens studerandevårdsplan beskrivs 

- hur de studerande, vårdnadshavarna, undervisningsväsendets personal och 
studerandevårdstjänsternas personal deltar i utarbetandet av utbildningsanordnarens 
studerandevårdsplan och genomförandet av den gemensamma studerandevården (lag om elev- 
och studerandevård 1287/2013 13 §, ändrad genom lag 377/2022)

- hur man ser till att gymnasiets undervisningspersonal och den övriga personalen introduceras i och 
innehar den kompetens som behövs inom den gemensamma studerandevården

- samarbetet med utomstående samarbetspartner såsom ungdomsarbetet, barnskyddet, 
specialsjukvården och polisen 

- hur de studerande, vårdnadshavarna, personalen och samarbetspartnerna informeras om 
principerna för och verksamheten inom den gemensamma och individuella studerandevården (lag 
om elev- och studerandevård 1287/2013 11 §)

5) Planer för hur de studerande ska skyddas mot våld, mobbning och trakasserier samt krisplanen 
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Den studerande har rätt till en trygg studiemiljö. Det innebär såväl fysisk, psykisk, social och pedagogisk 
trygghet. (Gymnasielag 714/2018 40 §) Utbildningsanordnaren bär ansvaret för systematisk utveckling av 
verksamhetskulturen, gemensam beredning och utarbetande av gemensamma tillvägagångssätt 
tillsammans med läroanstalterna i syfte att säkra tryggheten. Utbildningsanordnaren introducerar sin 
personal och studerandevårdstjänsternas personal i förfaringssätten i olika problemsituationer och sköter 
kommunikationen om och uppdateringen av planerna. 

Planer för att skydda de studerande mot våld, mobbning och trakasserier 

I utbildningsanordnarens studerandevårdsplan beskrivs separat åtgärderna för att förebygga våld, 
mobbning och trakasserier, följa upp deras förekomst och ingripa i problemsituationer samt rutinerna som 
förutsätts för uppföljningen efteråt. I planen beskrivs lärarens eller rektorns skyldighet att meddela om 
trakasserier, mobbning, diskriminering eller våld som skett i studiemiljön eller under skolvägen och som 
kommit till hans eller hennes kännedom, till vårdnadshavaren eller någon annan laglig företrädare för de 
inblandade studerande (gymnasielag 714/2018 40 §, ändrad genom lag 165/2022). Dessutom beskrivs 
förfaringssätten för att hänvisa de studerande som är i behov av stöd (både den studerande som misstänks 
för gärningen och den studerande som utsatts) till studerandevårdstjänsterna. En beskrivning av 
samarbetet med vårdnadshavarna och samarbetet med myndigheterna, inklusive förfaringssätten gällande 
anmälningsskyldigheten till socialvården och/eller polisen, är en del av planen (lag om elev- och 
studerandevård 1287/2013 23 §, barnskyddslag 471/2007 25 § och socialvårdslag 1301/2014 35 §).

Krisplan (plan för kriser, hot och faror) 

I utbildningsanordnarens studerandevårdsplan ingår en krisplan, där agerandet vid plötsliga kriser och 
hotfulla eller farliga situationer ska beskrivas. I planen beskrivs hur man förebygger och förbereder sig på 
samt agerar i krissituationer och hur man övar beredskapen att agera. I planen beskrivs dessutom 
principerna för ledningen av helheten, samarbetet samt arbets- och ansvarsfördelningen. I planen beskrivs 
principerna för den interna och externa kommunikationen samt informationsgången mellan 
utbildningsanordnaren och läroanstalten. Planen ska beredas i samarbete med myndigheterna i 
välfärdsområdet och övriga nödvändiga myndigheter med beaktande av övriga anvisningar för kriser och 
hotfulla eller farliga situationer samt principerna för anordnandet av psykosocialt stöd. 

4.4 Disciplin
Den studerande har i enlighet med 40 § 1 mom. i gymnasielagen (714/2018) rätt till en trygg studiemiljö. 
Utbildningsanordnaren ska skydda den studerande från mobbning, våld och trakasserier. Enligt 30 § 2 
mom. i gymnasielagen ska den studerande låta bli att mobba och diskriminera andra och handla så att hen 
inte äventyrar säkerheten eller hälsan för andra studerande, gymnasiegemenskapen eller studiemiljön (lag 
om gymnasieutbildning 714/2018, 30 § 2 mom., ändrad genom lag 165/2022). Samarbete och olika 
pedagogiska lösningar i gymnasiet skapar förutsättningar för en bra arbetsro. Anordnaren av 
gymnasieutbildningen har även rätt att använda sådana disciplinära åtgärder som nämns i gymnasielagen 
(lag om gymnasieutbildning 714/2018, 41 §, ändrad genom lag 165/2022). 

Enligt 40 § 3 mom. i gymnasielagen ska utbildningsanordnaren i samband med den lokala läroplanen 
utarbeta en plan och anvisningar om användningen av disciplinära åtgärder och tillhörande 
förfaringssätt. Utbildningsstyrelsen ger i grunderna för läroplanen för gymnasiet anvisningar om hur planen 
ska utarbetas. Syftet med planen är att se till att förfaringssätten är lagenliga och enhetliga och att de 
studerande behandlas jämlikt. Planen bidrar också till att gymnasiets ordningsregler följs.
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Vid utarbetandet av planen är det viktigt att notera att man i samband med disciplinära åtgärder och då 
man tryggar arbetsron, endast bör använda lagenliga disciplinära åtgärder. Dessa åtgärder ska iaktta de 
allmänna rättsskyddsprinciperna inom förvaltningen. 

Skriftlig varning och avstängning för viss tid 

 En studerande som stör undervisningen eller i övrigt bryter mot ordningen eller gör sig skyldig till 
fusk kan ges en skriftlig varning.

 Om förseelsen är allvarlig eller om den studerande fortsätter att uppföra sig olämpligt på ovan 
avsett sätt efter en skriftlig varning, kan den studerande avstängas från läroanstalten för viss tid, 
högst ett år, samt sägas upp från elevhemmet för viss tid eller för den tid som återstår av studierna. 
En läropliktig kan avstängas från läroanstalten för högst tre månaders tid.

Användningen av de disciplinära åtgärderna skriftlig varning och avstängning för viss tid ska grunda sig på 
sakliga, allmänt godtagbara och objektiva skäl. Konsekvenserna av likartade gärningar ska vara de samma, 
oberoende av gärningsman, dock så att upprepade gärningar kan anses som en försvårande omständighet. 
De disciplinära konsekvenserna ska stå i proportion till gärningen och får inte används på ett osakligt sätt, 
till exempel för att hämnas eller i kränkande syfte. När dessa disciplinära åtgärder övervägs ska 
utbildningsanordnaren beakta gärningens art samt den studerandes ålder och utvecklingsnivå. Innan beslut 
fattas om dessa disciplinära åtgärder ska den studerande och vårdnadshavaren höras. Ett beslut ska ges om 
skriftlig varning och avstängning för viss tid. (gymnasielag 714/2018, 42 § 1 mom., ändrad genom lag 
165/2022) 

Tillsägelse att avlägsna sig eller förvägran att delta i undervisningen

 En studerande som stör undervisningen kan förordnas att lämna klassrummet eller det rum där 
undervisningen ges för den tid som återstår av lektionen, eller en tillställning som ordnas vid 
läroanstalten. 

 En studerande kan förvägras rätt att delta i undervisningen för högst tre arbetsdagar, om det 
föreligger en risk för att säkerheten för en annan studerande eller för en person som arbetar vid 
läroanstalten eller i ett annat undervisningsutrymme äventyras av den studerandes våldsamma 
eller hotfulla beteende eller om undervisningen eller därtill hörande verksamhet försvåras orimligt 
mycket på grund av den studerandes störande uppförande. Under den tid som den studerande 
förvägrats att delta i undervisningen ska det för den studerande ordnas möjlighet till ett personligt 
samtal med studerandevårdens kurator eller psykolog. 

Tillsägelse att avlägsna sig eller förvägran att delta i undervisningen ska meddelas den studerandes 
vårdnadshavare. Vid förvägran av rätt att delta i undervisningen ska även vid behov den myndighet som 
ansvarar för uppgifter i anslutning till implementeringen av socialvården i välfärdsområdet där 
läroanstalten är belägen meddelas. Tillsägelsen att avlägsna sig eller förvägran att delta i undervisningen 
ska antecknas skriftligt. (gymnasielag 714/2018, 42 § 1 mom., ändrad genom lag 165/2022)

4.4.1 Innehållet i planen för användning av disciplinära åtgärder och förfaringssätt
Utbildningsanordnaren ska utarbeta planen för användning av disciplinära åtgärder och förfaringssätt i 
samarbete med gymnasiets personal och de studerande. Innan planen godkänns eller uppdateras ska 
utbildningsanordnaren höra studerandekåren och gymnasiets personal samt erbjuda alla studerande i 
gymnasiet möjlighet att framföra sin åsikt om den. Samarbete med vårdnadshavarna, ansvariga vid social- 
och hälsovårdstjänsterna inom välfärdsområdet samt andra myndigheter som behövs stödjer utarbetandet 
och genomförandet av planen.   
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Planen för användning av disciplinära åtgärder och därtill hörande förfaringssätt ska innehålla följande 
helheter:   

 förfaringssätt som används vid förseelser och störande beteende, ansvars- och arbetsfördelning 
samt metoder för samråd och dokumentering

 utarbetandet av en plan för den studerande under den tid den studerande förvägrats delta i 
undervisningen och för att stödja återgången till undervisningen (lag om gymnasieutbildning 
714/2018, 41 § 3 mom., ändrad genom lag 165/2022)

 hur man vid användningen av disciplinära åtgärder ser till att förvaltningens allmänna 
rättsskyddsprinciper iakttas

 hur man ser till att personalen har den kompetens som behövs för att utöva disciplinära 
befogenheter

 hur olika parter informeras om planen, ordningsreglerna och de lagstadgade disciplinära 
åtgärderna

 samarbetet med olika myndigheter och vårdnadshavarna
 med vilka metoder man följer upp planen och utvärderar genomförandet och effekten av 

åtgärderna.

Planen kan ingå i den lokala läroplanen eller utgöra en separat plan.  
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