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GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR GYMNASIETS LÄROPLAN 2019, ÄNDRING OPH-1103-2022

2.1 Gymnasieutbildningens uppdrag

Gymnasieutbildningens uppdrag är att stärka en bred allmänbildning. Med allmänbildning i 
gymnasieutbildningen avses värderingar, kunskaper, färdigheter, attityder och vilja med vars hjälp en 
kritiskt och självständigt tänkande individ kan handla på ett ansvarsfullt och empatiskt sätt samt samverka 
med andra och utveckla sig själv.

Under gymnasietiden fördjupar den studerande kunskaper och engagemang som är väsentliga i förhållande 
till människan, olika kulturer, miljön och samhället. Undervisningen handleder den studerande att förstå 
komplexa beroendeförhållanden i livet och i världen och att analysera omfattande företeelser.

Gymnasieutbildningen har som uppdrag att undervisa och fostra. Vid planeringen och ordnandet av samt 
vid beslutsfattandet om gymnasieutbildningen ska man i fråga om studerande under 18 år i första hand 
beakta barnets bästa. (L om gymnasieutbildning 714/2018, 2 § 2 mom., ändrad med lag 165/2022) Under 
gymnasietiden formar den studerande sin identitet, människosyn, världsbild och världsåskådning och finner 
sin plats i världen. Samtidigt utvecklar den studerande sin förståelse för historien och får beredskap att 
möta framtiden. Gymnasieutbildningen ska fördjupa den studerandes intresse för vetenskapens och 
konstens värld samt utveckla hens livskompetens och färdigheter för arbetslivet.

Gymnasieutbildningen bygger på den grundläggande utbildningens lärokurs. Den ger allmänna och 
mångsidiga förutsättningar för fortsatta studier vid universitet, yrkeshögskolor och för sådan 
yrkesutbildning som bygger på gymnasiets lärokurs. Kunskaperna och färdigheterna som inhämtats i 
gymnasiet påvisas genom avgångsbetyget från gymnasiet, studentexamensbetyget, gymnasiediplom och 
övriga prestationer.

Gymnasieutbildningen ska vägleda den studerande att göra upp framtidsplaner, tillägna sig 
världsmedborgarskap och vägleda till livslångt lärande.

4.3.1 Centrala principer för studerandevården
I föreliggande grunder för gymnasiets läroplan fastställs de centrala principerna för studerandevården och 
målen för den studerandevård som hör till undervisningsväsendet. Grunderna innehåller också anvisningar 
om läroplanen och läroanstaltens studerandevårdsplan (gymnasielagen 714/2018, 32 §; lagen om elev- och 
studerandevård 1287/2013, 13 § [ändrad genom lag 1501/2016]).

Gemensam studerandevård

Studerandevården ska i första hand vara förebyggande, gemensam studerandevård. Studerandevården ska 
utgöra en del av gymnasiets verksamhetskultur som främjar de studerandes delaktighet, lärande, 
välbefinnande, hälsa och sociala ansvarstagande. I studerandevården ingår också att främja och följa upp 
välbefinnandet i studiegemenskapen och värna om en sund, trygg och tillgänglig studiemiljö. (Lagen om 
elev- och studerandevård 1287/2013, 3 och 4 §.)

Utgångspunkten för planeringen och utvecklingen av den gemensamma studerandevården är den 
studerandes delaktighet, positiv kommunikation och att stödja den unga vuxna att bli självständig. Alla 
studerande ska ha möjlighet att vara med och utveckla den gemensamma studerandevården och uttrycka 
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sin åsikt i frågor som gäller de studerande och hela studiegemenskapen (gymnasielagen 714/2018, 33 §; 
lagen om elev- och studerandevård 1287/2013, 18 §).

Vårdnadshavarnas möjlighet att delta i samarbetet ska främjas. Vårdnadshavarna ska uppmuntras att vara 
med och utveckla den gemensamma studerandevården samt stärka samarbetet och välbefinnandet vid 
gymnasiet. Man ska även samarbeta med kommunala myndigheter och aktörer som främjar de ungas 
välbefinnande, hälsa och trygghet.

Den studerande har i enlighet med gymnasielagen (714/2018, 40 §) rätt till en trygg studiemiljö. En trygg 
studiemiljö omfattar fysisk, psykisk och social trygghet. Undervisningen ska ordnas så att den studerandes 
och personalens säkerhet garanteras i alla situationer. Läroanstaltens lärare eller rektor ska i fråga om 
trakasserier, mobbning, diskriminering eller våld som skett i skolan eller under skolvägen och som kommit 
till lärarens kännedom meddela vårdnadshavaren eller någon annan laglig företrädare för den som 
misstänkts och den som utsatts. (L om gymnasieutbildning 714/2018, 40 § 7 mom., ändrad med lag 
165/2022) 

Det är också viktigt att de studerande deltar i främjandet av tryggheten i studiegemenskapen för att stödja 
välbefinnandet och ändamålsenliga tillvägagångssätt i situationer där säkerheten är hotad. Den studerande 
ska låta bli att mobba och diskriminera andra och handla så att hen inte äventyrar säkerheten eller hälsan 
för andra studerande, läroanstaltsgemenskapen eller studiemiljön. (L om gymnasieutbildning 714/2018, 30 
§ 2 mom., ändrad med lag 165/2022) Främjandet av trygghet och välbefinnande ska ingå i gymnasiets 
verksamhetskultur och beaktas i all verksamhet i gymnasiet.

Individuell studerandevård

Med individuell studerandevård avses studerandevårdstjänster som tillhandahålls en enskild studerande, 
nämligen studerandehälsovårdstjänster, psykolog- och kuratorstjänster inom studerandevården samt 
yrkesövergripande individuell studerandevård som gäller en enskild studerande och genomförs av en 
yrkesövergripande expertgrupp. (Lagen om elev- och studerandevård 1287/2013, 5 §.)

Syftet med den individuella studerandevården är att främja den studerandes välbefinnande, hälsa och 
studieförmåga och att identifiera individuella behov i anslutning till dem eller till den studerandes 
livssituation. Målet är också att i ett tidigt skede förebygga problem och tillhandahålla det stöd som 
behövs.

Individuell studerandevård ska genomföras i samarbete med den studerande och med dennas samtycke. I 
fråga om åtgärder och avgöranden som gäller den studerande själv ska den studerandes egna önskemål 
och åsikter beaktas.

Utgångspunkten är förtroendefull kommunikation som präglas av respekt för den studerande och hens 
åsikter samt den studerandes självständiga ställning i frågor som gäller studerandevården. Den studerande 
och vårdnadshavarna ska informeras om den enskilda studerandes rättigheter i studerandevården och om 
vad lagen föreskriver om förfaringssätten och behandlingen av uppgifter i ärendet. (Lagen om elev- och 
studerandevård 1287/2013, 11 och 18 §.)

Studerandevårdsgrupper i yrkesövergripande arbete

Verksamheten i de yrkesövergripande studerandevårdsgrupperna är en del av studerandevården. 
Studerandevårdsgrupperna utgörs av 1) en styrgrupp för studerandevården, 2) en studerandevårdsgrupp 
för läroanstalten och 3) en yrkesövergripande expertgrupp som tillsätts från fall till fall. (Lagen om elev- och 
studerandevård 1287/2013, 14 § [ändrad genom lag 1501/2016].)
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Utbildningsanordnaren tillsätter styrgruppen för studerandevården och studerandevårdsgruppen för 
läroanstalten. Ärenden som gäller en enskild studerande behandlas i en expertgrupp som tillsätts från fall 
till fall. Alla studerandevårdsgrupper ska vara yrkesövergripande, vilket innebär att en grupp ska bestå av 
företrädare för undervisningspersonalen, studerandehälsovården samt psykolog- och kuratorstjänsterna. 
Alla tre grupper har sina egna uppgifter och utgående från dem bestäms sammansättningen.

Styrgruppen för studerandevården ansvarar för den allmänna planeringen, utvecklingen, styrningen och 
utvärderingen av utbildningsanordnarens studerandevård. Styrgruppens uppgifter kan också skötas av 
någon annan för ändamålet lämplig grupp. Två eller flera utbildningsanordnare kan också ha en gemensam 
styrgrupp. Samma grupp kan även vara gemensam för flera utbildningsformer.

Läroanstaltens studerandevårdsgrupp ska ansvara för planeringen, utvecklingen, genomförandet och 
utvärderingen av studerandevården vid läroanstalten. Gruppen leds av en person som utses av 
utbildningsanordnaren. Utbildningsanordnaren ska tillsammans med de sektorer som producerar 
studerandevårdstjänster bestämma om gruppens sammansättning och förfaringssätt i anslutning till 
uppgifterna.

Studerandevårdsgruppen kan vid behov höra experter. Gruppens centrala uppgift är att främja hälsan, 
välbefinnandet och tryggheten vid gymnasiet samt att genomföra och utveckla övrig gemensam 
studerandevård. Förutnämnda uppgifter kan i stället för läroanstaltens studerandevårdsgrupp även skötas 
av någon annan för uppgiften lämplig yrkesövergripande grupp som utbildningsanordnaren utser för 
läroanstalten (lagen om elev- och studerandevård 1287/2013, 14 § [ändrad genom lag 1501/2016]).

För att utreda behovet av stöd och ordna studerandevårdstjänster för en enskild studerande eller en viss 
grupp av studerande sammankallas en yrkesövergripande expertgrupp. Gruppen sammankallas av den 
person i under visningspersonalen eller studerandevården som ärendet på grund av personens 
arbetsuppgifter hör till. Expertgruppens sammansättning avgörs från fall till fall och beror på ärendet som 
behandlas och vilken kompetens det förutsätter. Experter får utnämnas till medlemmar i gruppen endast 
med samtycke av den studerande eller, om hen undantagsvis inte har förutsättningar att bedöma vad 
samtycket innebär, med samtycke av vårdnadshavaren. Expertgruppen ska utse en ansvarsperson inom 
gruppen. Med specifikt skriftligt samtycke av den studerande får också andra samarbetsparter inom 
studerandevården eller den studerandes närstående delta i behandlingen av ett ärende som gäller den 
studerande (lagen om elev- och studerandevård 1287/2013, 19 §).

4.4 Disciplinära åtgärder

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 (L 
om gymnasieutbildning 714/2018, 30 § 2 mom., ändrad med 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 (L 
om gymnasieutbildning 714/2018, 41 § 1 mom., ändrad med 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 gymnasiets läroplan 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. Användningen av disciplinära åtgärder 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 disciplinära åtgärder övervägs ska 
utbildningsanordnaren beakta gärningens art samt den studerandes ålder och utvecklingsnivå. Innan beslut 
fattas om en disciplinär åtgärd ska den studerande och vårdnadshavaren höras. (L om gymnasieutbildning 
714/2018, 42 § 1 mom., ändrad med lag 165/2022)

Disciplinära åtgärder som föreskrivs i lagen:

 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 psykolog eller kurator.

 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, 
dock 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. 

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 läroanstaltens personal samt erbjuda alla studerande i 
gymnasiet möjlighet att framföra sin åsikt om den. Samarbete med vårdnadshavarna, social- och 
hälsovården samt andra myndigheter som behövs stödjer utarbetandet och genomförandet av planen.

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 samarbete och dokumentation

 utarbetandet av en plan för den studerande under den tid den studerande förvägrats delta i 
undervisningen och för att stödja återgången till undervisningen (L om gymnasieutbildning 
714/2018, 41 § 3 mom., ändrad med 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 man informerar om planen, ordningsreglerna och de lagstadgade disciplinära åtgärderna
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 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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