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UTARBETANDET AV 
KVALITETSREKOMMENDATIONERNA

Det finns omkring 70 utbildningsanordnare som erbjuder internatverksamhet enligt lagen 
om yrkesutbildning (531/2017). På internaten bor cirka 7 500 studerande varje månad, och 
under ett läsår cirka 10 000 studerande (Datalagret KOSKI, 2019). Antalet studerande som 
bor på internat har sjunkit något under de senaste åren, men ur ett tillgänglighetsperspektiv 
är internatverksamheten viktig både för den studerande och utbildningsanordnaren. 
Eftersom utbudet på yrkesläroanstalter är glest innebär möjligheten till internatboende 
att de studerande faktiskt kan välja den examen eller utbildning som intresserar dem allra 
mest.

De studerande bor så självständigt som möjligt på internaten och sköter sina vardagliga 
ärenden på egen hand samt planerar en meningsfull fritidsverksamhet för sig själva. På 
så sätt erbjuder internaten trygga ramar för den studerande att utveckla färdigheter för 
ett självständigt liv med stöd av en vuxen. Vid behov kan den studerande, handledaren och 
läraren också tillsammans komma överens om olika stödformer för skötsel av ärenden.

På de internat som upprätthålls av specialyrkesläroanstalterna erbjuder man också mer 
intensifierat stöd för själva boendet. Den studerande, en närstående person, läraren och/
eller handledaren samt den studerandes eventuella andra nätverk deltar i utvärderingen och 
planeringen av det stöd som behövs på internatet.

Utbildningsstyrelsen har gjort utredningar om internatverksamheten vid yrkesläroanstalterna 
åren 2012 och 2015. Ett av utvecklingsförslagen i utredningen från år 2015 var att skapa 
gemen samma anvisningar och rekommendationer för internat verksamheten för att 
främja en jämn kvalitet på servicen och en jämlik behandling. Syftet med de här kvalitets-
rekommendationerna är att skapa gemensamma verksamhetsprinciper. 

Kvalitetsrekommendationerna för internatverksamheten har utarbetats i samarbete med 
utbildningsanordnarna. Målet är att skapa en gemensam diskussion om utvecklingen 
av kvaliteten på internatverksamheten och etablera så enhetliga rutiner som möjligt 
för anordnarna av internatverksamheten. Internaten runt om i Finland har väldigt olika 
utgångspunkter, till exempel leder långa avstånd till skillnader i rutiner och regler för 
verksamheten. Därför måste utbildningsanordnaren anpassa sin verksamhet till den lokala 
verksamhetsmiljön.

För att internatverksamheten ska hålla god kvalitet krävs det att invånarna deltar i 
utvecklingen av den. Kvalitetsrekommendationerna för internatverksamheten kan fungera 
som en grund för diskussionen vid utvecklingen av den lokala internatverksamheten 
tillsammans med invånarna. 

Kvalitetsrekommendationerna för internatverksamheten är indelade i åtta tematiska 
delområden. Dessa beskrivs i följande bild och därtill behandlas de som enskilda punkter 
i texten. Kvaliteten utgör en helhet, dvs. en mångsidig boende- och lärmiljö, där var och en 
genom sin egen aktivitet kan främja välbefinnandet och tryggheten i gemenskapen.
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KVALITETSREKOMMENDATIONER FÖR 
INTERNATVERKSAMHETEN

Valet av invånare sker på jämlika och transparenta grunder

Utbildningsanordnaren beslutar på vilka grunder man beviljar en internatplats och 
väljer invånare till internatet utgående från dem. Utbildningsanordnaren informerar om 
urvalsgrunderna på sin webbplats. På så sätt känner den sökande och vårdnadshavaren till 
på vilka grunder internatplatserna delas ut. 

Vanligtvis erbjuder utbildningsanordnaren i första hand sina internatplatser till unga 
studerande under 18 år som har en lång eller besvärlig väg till läroanstalten. När man delar 
ut internatplatserna kan man förutom en utmanande väg till läroanstalten även beakta olika 
sociala aspekter eller faktorer som är relaterade till en sjukdom eller funktionsnedsättning. I 
samband med ansökan kan den sökande lyfta fram olika orsaker till behovet av internatplats. 
Vid behov samarbetar utbildningsanordnaren med kommunens socialväsende eller någon 
annan som sköter den ungas ärenden. 

Lediga internatplatser kan också erbjudas till myndiga studerande. Även i det fallet ska 
utbildnings anordnaren utgå från jämlika grunder vid beviljandet av internatplatserna. Urvals-
grunderna ska redan på förhand vara tillgängliga för dem som ansöker om en internatplats.

Utbildningsanordnaren beslutar om hur lång tid den studerande har tillgång till 
internatplatsen. I lagen om yrkesutbildning är det fastställt att en internatplats kan beviljas för 
viss tid eller högst för den tid som utbildningen varar. De studerande inom yrkesutbildningen 
kan under långa perioder utföra praktiska arbetsuppgifter på sin egen hemort.

Internatet är trivsamt och tryggt

Utgångspunkten för en god internatverksamhet är en trygg och hälsosam fastighet som 
underhålls regelbundet. I underhållet betonar man de behov som finns i ett gemensamt 
boende, såsom trivsamma gemensamma utrymmen, ljudisolering och tillgänglighet. Därtill 
beaktar man att det finns många användare och att invånarnas vardagsfärdigheter är på 
väldigt olika nivå.

Enligt internatutredningen (2015)  är invånarna nöjdare om de har ett eget rum på internatet, 
eftersom ett eget rum ger bättre utrymme för privatlivet.  Å andra sidan delar en del av 
invånarna gärna rum, till exempel med en person de själva valt. Om det finns ett begränsat 
antal enkelrum ska utbildningsanordnaren uppge vilka transparenta principer man utgår 
från vid utdelningen av enkelrummen.

Internatverksamheten utgör en del av läroanstaltens lärmiljöer. Därför är det viktigt att 
förvänta sig att invånarna beter sig väl, respekterar varandras behov av lugn och ro och ser 
till att hålla utrymmena städade. På så sätt utvecklar de både allmänna livsfärdigheter och 
arbetslivsfärdigheter.
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Enligt lagen om yrkesutbildning kan utbildningsanordnaren fastställa en ordningsstadga för 
internatboendet som främjar säkerheten och trivseln i boendemiljön. Ordningsstadgan kan 
innehålla anvisningar om praktiska arrangemang och ett korrekt uppförande som behövs för 
tryggheten och trivseln på internatboendet.

Förutom ordningsstadgan för internatboendet kommer man överens om gemensamma 
verksamhetsrutiner tillsammans med invånarna. När man formulerar de gemensamma 
rutinerna beaktar man att internatverksamheten ska stödja studierna. Därför är det till 
exempel viktigt att garantera att alla får ro att studera och sova. Det är också bra att i 
ordningsstadgan eller de gemensamma verksamhetsrutinerna slå fast vad som ingår i 
veckostädningen och vad som ingår slutstädningen för terminen. 

Det är bra att ha ordningsstadgan tillgänglig för alla, till exempel på läroanstaltens webbplats. 
På så sätt kan de blivande invånarna ta del av den redan då de ansöker om en internatplats. 
Man går igenom reglerna tillsammans med invånarna när de flyttar in på internatet. Det är 
viktigt att handledarna på ett bestämt sätt ingriper i situationer där invånarna bryter mot 
reglerna. På så sätt signalerar handledaren att reglerna är till för att följas.

Enligt lagen om yrkesutbildning ska utbildningsanordnaren utarbeta en plan för disciplinära 
åtgärder och de tillhörande förfaringssätten (L 531/2017, 80 §; OPH-286-2018). Planen 
för disciplinära åtgärder finns tillgänglig för invånarna och deras vårdnadshavare både i 
samband med ansökan till internatet och boendet på internatet. 

I utbildningsanordnarens krisplan och plan för studerandevård beaktas också internatboendet. 
I utbildningsanordnarens plan för studerandevård ingår även en plan för att skydda 
studerandena mot våld, mobbning och trakasserier (Lag om elev- och studerandevård 
1287/2013; OPH-285-2018). Internatverksamheten beaktas vid utarbetandet av planen. 

Utbildningsanordnaren, personalen och invånarna ska gemensamt se till det är tryggt på 
internaten. Utbildningsanordnaren utarbetar en räddningsplan för internatet samt en plan 
för upprätthållandet av säkerheten i lokalerna och omgivningen varje år. Regelbundna 
evakuerings- och skyddsövningar ordnas för att upprätthålla personalens och invånarnas 
färdigheter i säkerhet. 

Olika tekniska apparater kräver också regelbunden kontroll och service, så det måste finnas 
en tydlig plan och en utnämnd ansvarsperson för detta ändamål. Internatens brandvarnare, 
förstahandssläckare, första hjälpen-skåp m.m. hör också till den utrustning som kräver 
regelbunden kontroll. I säkerhetsärenden ska man ha ett regelbundet samarbete med de 
lokala myndigheterna.

Både personalen och invånarna ska få information om skötseln av fastigheten och 
säkerhetsärendena. När en studerande flyttar in på internatet går man tillsammans igenom 
den dagliga fastighetsskötseln, till exempel städning, stängning fönster och reglering av 
värmeelement. På motsvarande sätt ska man gå igenom utrymnings- och räddningsvägarna.

Handledaren eller handledarna skapar också trygghet genom att stödja invånarna i 
vardagliga sysslor och i att bli mer självständiga. Deras uppgift är därtill att övervaka den 
allmänna trivseln och tryggheten. Många studerande bor för första gången borta hemifrån, 
så ett hemlikt internat och en vuxens närvaro har en betydande roll för att den studerande 
ska trivas med boendet och studierna.



10 KVALITET I INTERNATVERKSAMHETEN

Boendet främjar samhörighet och delaktighet

Ett internat är en kollektiv form av boende och internatverksamheten ger möjlighet att 
skapa en kultur som främjar samhörighet och delaktighet. Invånarna är med och påverkar 
boendemiljön och trivseln samt de gemensamma reglerna och verksamhetsprinciperna. 
Eftersom invånarna byts ut varje år innebär det att man skapar en ny gemensam och 
välmående internatgemenskap varje år. Samhörigheten utgår från de gemensamma reglerna.

Samhörighet och delaktighet betyder olika saker för olika invånare. En del önskar sig 
organiserad verksamhet och möjligheter till gemensam verksamhet med de andra 
invånarna, medan andra bara vill ha egen tid och lugn och ro efter studiedagen.

Genom de fritidsaktiviteter som erbjuds på internatet får invånarna möjlighet att lära känna 
varandra oberoende av den utbildningsinriktning de valt. De får också möjlighet att hitta 
sin plats i kompiskretsen. Internaten ser väldigt olika ut beroende på var de är belägna. 
Om internatet finns mitt i stadens centrum har invånarna bättre tillgång till de tjänster och 
fritidsaktiviteter som staden erbjuder än de har på internat som ligger på mer avlägsna 
platser. Utbildningsområdet har också en inverkan på behovet av fritidsaktiviteter. Inom 
en del utbildningsområden kan det även ingå kvällsprogram i studierna, vilket innebär att 
behovet av fritidsaktiviteter är mindre.

På ett bra internat planerar man fritidsaktiviteterna tillsammans med invånarna. Verksam-
heten är organiserad och ledd och den beaktar invånarnas behov. Vid planeringen och 
genomförandet av internatverksamheten beaktar man gruppbildningen längs med hela året.

Samarbetet med kommunens ungdoms- och idrottsväsende, församlingen och 
medborgarorganisationerna i regionen ger ett mångsidigare utbud av fritidsaktiviteter. Man 
kan dra nytta av kunnandet inom ungdomsarbetet och föreningarna, invånarna på internatet 
får ta del av flera fritidsaktiviteter  och samarbetet ger dem möjlighet att på ett naturligt sätt 
komma i kontakt med ungdomarna i området.
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För att garantera kvaliteten på fritidsaktiviteterna krävs att internatet gör upp en 
verksamhets plan och budget. När det är klart vilka medel man har till sitt förfogande, 
kan internat handledarna tillsammans med invånarna planera hur de tillgängliga medlen 
ska användas. Den gemensamma verksamhetsplanen kan gärna finnas tillgänglig på 
läroanstaltens webbplats, så att de sökande och deras vårdnadshavare på förhand kan ta del 
av utbudet av aktiviteter på internatet.

Internatet erbjuder en mångsidig lärmiljö

På ett bra internat sammanförs lärande och boende. I internatverksamheten kan man lära 
sig och studera många olika områden som gäller såväl vardagsfärdigheter som studierna 
inom den egna branschen. 

Internathandledaren kan till exempel stödja invånarna i att hitta en bra studierytm, 
hälsosamma levnadsvanor, att ta hand om sin egen hygien, mänskliga relationer och andra 
livsfärdigheter som invånarna behöver. Tillsammans lär sig invånarna att hålla internatet 
städat och att bo med andra samt att påverka gemensamma ärenden. Samtidigt lär de sig 
färdigheter som de behöver i livet och samhället. 

Fritidsaktiviteterna kan vid behov planeras utgående från ett målinriktat lärande. Att främja 
hälsosamma levnadsvanor genom motion och en hälsosam kost utgör ofta en central del i 
verksamheten. Det är också möjligt 
att betona det målinriktade lärandet 
i fritidsaktiviteterna genom att dra 
nytta av den utbildning som olika 
föreningar erbjuder. Många föreningar 
erbjuder till exempel kurser i språk 
och konst samt utbildning i träning, 
barnvård, mänskliga relationer och 
vardagsfärdigheter. De här kurserna 
kan antingen ordnas på internatet 
eller så kan man aktivt hänvisa 
invånarna till den verksamhet som 
föreningarna i området ordnar.

Internaten erbjuder också fritids-
aktiviteter som ger invånarna 
möjlighet att koppla av och samla 
krafterna på sidan om studierna. Man 
beaktar också invånarnas möjligheter 
att genom fritidsaktiviteterna få 
utveckla sitt kunnande inom det 
egna studieområdet. Till exempel 
kan de anvisningar som riktar sig till 
invånarna, såsom anvisningar om 
sortering eller fastighetens säkerhet, 
utgöra en del av studierna för dem 
som bor på internatet. 



12 KVALITET I INTERNATVERKSAMHETEN

Kunniga handledare stöder invånarna

I en god internatgemenskap stöder de kunniga handledarna invånarnas väg in i vuxenlivet. 
På internatet bor många olika studerande med olika utgångspunkter, vilket innebär att 
kvaliteten på stödet och den pedagogiska verksamheten kan ha en betydande roll för den 
enskilda invånaren. En vuxen och omtänksam handledare kan därmed bli en avgörande 
faktor som inverkar positivt på den enskilda invånarens uppväxt.

På ett välfungerande internat finns det tillräckligt med kunniga handledare. Det är svårt att 
enhälligt slå fast ett tillräckligt antal handledare i förhållande till antalet invånare, eftersom 
faktorer som invånarnas specialbehov, internatets storlek och läge samt möjligheten att 
använda sig av kommunala tjänster inverkar på behovet av handledare.

Det är viktigt att handledaren inte tvingas arbeta ensam på internatet. Hen ska åtminstone ha 
ett utnämnt arbetspar som hen kan planera och genomföra verksamheten tillsammans med. 
Det är också viktigt att ha tydliga vikariearrangemang, så att handledaren tryggt kan vara 
borta till exempel på grund av sjukdom eller deltagande i utbildning. Om internatet endast 
har en handledare ska hen ha möjlighet att få stöd i utmanande situationer med invånarna 
och möjlighet att kontakta sin chef eller företrädaren för chefen (arbetarskyddslagen 29 §). 
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Handledarna som arbetar på internaten har väldigt olika slags behörighet. Utbildnings-
anordnaren fastställer behörighetskraven för handledarna på internatboendet. En lämplig 
utbildningsbakgrund kan till exempel vara utbildning inom pedagogik och handledning, social- 
och hälsovårdsbranschen, handledningsverksamhet eller idrottsområdet. Om handledaren 
inte har en lämplig grundutbildning ska arbetsgivaren hänvisa hen till att genomföra en 
lämplig utbildning till exempel genom läroavtal. Utbildningsanordnaren stöder också 
internathandledarnas kontinuerliga lärande. 

Handledarens arbetsbeskrivning är tydligt fastställd och dokumenterad.

Sektorsövergripande och mångprofessionellt samarbete på 
internatet

Internatet har ett omfattande samarbetsnätverk. De viktigaste samarbetspartnerna är de 
som finns närmast, dvs. invånarna, deras vårdnadshavare samt aktörerna vid den egna 
läroanstalten. Handledarna på internatet samarbetar också med kommunen och olika 
föreningar gällande ungdomsarbetet och vid behov med barnskyddet. 

Det är viktigt att kommunicera öppet med vårdnadshavarna, för att stärka deras insyn i 
internatets rutiner. För många vårdnadshavare är det utmanande att skicka den unga, särskilt 
en minder årig, till ett internat. Då kan det vara lugnande att höra att den unga klarar sig bra 
på internatet. Olika slags infotillfällen, besök på internatet och i början en tät kontakt med 
den minder årigas vårdnadshavare ger både invånaren och vårdnadshavarna en känsla av 
trygghet. Om handledaren blir orolig för en minderårig invånare, så kontaktar hen genast 
vårdnadshavaren.

En god kvalitet på internatverksamheten förutsätter ett tätt samarbete med undervisnings- 
och handledningspersonalen. Informationen går i båda riktningarna, till exempel gällande 
avvikande tidtabeller på läroanstalten och olika slags evenemang. Handledarna på internatet 
deltar i möten och utbildningar för läroanstaltens personal. Utbildningsanordnaren har 
uppdaterade disciplin- och krisplaner och internathandledaren vet vem hen ska kontakta om 
en disciplin- eller krissituation uppstår på internatet.

I bästa fall ingår företrädarna för internatet i läroanstaltens grupp för välbefinnande. Det här gör 
det möjligt att utveckla studerandenas välbefinnande på internatet som en del av läroanstaltens 
verksamhet samt att främja ett smidigare samarbete med studerandevårdens personal. 

När man inom den individuellt inriktade studerandevården behandlar ärenden som gäller en 
studerande som bor på internatet deltar internathandledaren i mötet med den studerandes 
samtycke. När man planerar stödåtgärder för en studerande som bor på internatet 
diskuterar man också hur man på internatet kan stödja den studerande i att uppnå sina mål.

Personalen behöver på förhand känna till de stödbehov som studerande i behov av särskilt 
stöd har, så att de kan beaktas så väl som möjligt i internatverksamheten. En del internat 
är särskilt riktade till studerande i behov av särskilt stöd. I det fallet är det bäst att kontakta 
handlednings- och undervisningspersonalen direkt angående stödbehovet och andra ärenden 
som gäller den studerande.
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Samarbetet med ungdomsarbetet handlar främst om att ordna fritidsaktiviteter för 
invånarna. Många föreningar erbjuder också en hel del material och verksamhetsmodeller 
som internathandledaren kan använda sig av i sitt arbete. Internatet samarbetar med 
barnskyddet i situationer där en invånare är i behov av stöd från barnskyddet. De anställda på 
internatet har anmälningsskyldighet i enlighet med 25 § i barnskyddslagen. Handledaren ska 
göra en barnskyddsanmälan om behovet av vård och omsorg, omständigheter som äventyrar 
barnets utveckling eller barnets eget beteende kräver en utredning av ett eventuellt behov av 
barnskydd för en minderårig invånare.



15KVALITET I INTERNATVERKSAMHETEN

Professionell ledning av internatet

Ett gott chefskap utgör grunden för kvaliteten i internatverksamheten. Läroanstaltens 
ledning är insatt i internatverksamheten och förstår dess betydelse för de studerande och 
utbildningsanordnarna. På så sätt sätter man ett tydligt värde på internatverksamheten.

Genom chefskapet garanterar man ett smidigt samarbete mellan internatverksamheten och 
undervisningen. Chefen kan också påverka handledarens arbetsbeskrivning, arbetstider och 
vikariearrangemang. Stödet från chefen är viktigt för internathandledarna som ofta arbetar 
under andra tider än läroanstaltens övriga personal. Det är också viktigt att få stöd i olika 
svåra situationer med invånarna och i situationer där det krävs disciplinära åtgärder. 

I chefskapet för internatverksamheten beaktar man aspekter som gäller välbefinnandet och 
orken i arbetet hos de anställda på internatet. Man värdesätter internathandledarnas arbete 
samtidigt som man ser till att det kopplas till läroanstaltens verksamhet. En regelbunden 
interaktion och ett gott samarbete mellan chefen och handledaren är den viktigaste 
förutsättningen för att den anställda ska må bra i arbetet.

Det är på chefens ansvar att se till att internatverksamheten uppfyller alla de krav som 
finns i lagen. Planerna för internatverksamheten uppdateras regelbundet tillsammans med 
personalen. 

För internatverksamhetens del finns det mål, en verksamhetsplan och en utvecklingsplan för 
kommande år. Verksamheten planeras i samarbete med internathandledarna och invånarna. 
Man gör upp en verksamhetsplan och budget för internatet som utgör ramen för planeringen 
av verksamheten. Internatverksamheten utvecklas genom regelbundna utvecklingssamtal 
med handledarna. 

Konditionen på internatfastigheterna och miljöerna bedöms och följs upp regelbundet. 
Skötseln och underhållet av fastigheterna ska ske professionellt och de ska följa god 
byggnadssed. Det är viktigt att ha en öppen och direkt dialog med hela internatets personal, 
så att man kan undvika eller åtgärda eventuella brister i god tid. 

Mångsidig kommunikation om internatverksamheten

Utbildningsanordnaren kommunicerar om internatverksamheten på sin webbplats. Där kan 
den sökande och vårdnadshavaren hitta information om internatverksamheten och villkoren 
för den. Man presenterar också internatverksamheten under olika informationstillfällen för 
sökande, så att både de sökande och deras vårdnadshavare ska känna till att det finns en 
möjlighet att bo på internat.

Kommunikationen om internatverksamheten ger insyn i hur det är att bo på internat samt 
hurdana regler och rutiner man följer på internatet. 

Det är bra om invånaren och vårdnadshavaren åtminstone kan få information om följande: 

• Principerna för beviljandet av internatplats, inklusive principerna för utdelningen av 
eventuella enkelrum 

• Internatverksamheten och boendet på internat
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• Fritidsaktiviteterna som ordnas på internatet
• Internatets ordningsregler och disciplin

Det är viktigt att kommunicera om vardagen på internatet och ändringar i verksamheten så 
ofta som möjligt. Det skapar förtroende mellan handledaren och vårdnadshavarna.

Internatet kommunicerar också regelbundet om sin verksamhet till läroanstaltens övriga 
studerande och personal. På så sätt får också de övriga aktörerna vid läroanstalten insyn 
i internatverksamheten samt information och förståelse för den. Det är också bra att ge 
internatverksamheten mer synlighet i form av olika slags kommunikation. 

Personalen på internatet samarbetar också med aktörer på andra internat. Kultur- 
och idrottsförbundet för yrkesutbildningen i Finland, SAKU rf. upprätthåller och koordinerar 
ett nätverk för internathandledare och webbplatsen www.asuntolaohjaajat.net (på finska). 
Nätverket träffas varje år på internathandledarnas nationella evenemang. I mån av möjlighet 
ordnas också lokala träffar för internathandledarna.

http://www.asuntolaohjaajat.net
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INTERNATVERKSAMHETEN I LAGSTIFTNINGEN

Kontrollera den uppdaterade lagstiftningen på adressen finlex.fi.

Lag om yrkesutbildning 531/2017 

INTERNATBOENDE (103 §)

Bestämmelser om internatboende inom yrkesutbildningen ingår i lagen om yrkesutbildning. 
Enligt 103 § i lagen kan utbildningsanordnaren ha ett internatboende för de studerande. Det 
är avgiftsfritt för de studerande att bo på utbildningsanordnarens internat.

I avsikt att främja säkerheten och trivseln i boendemiljön kan utbildningsanordnaren anta 
en ordningsstadga för internatboendet. Ordningsstadgan kan innehålla sådana regler om 
praktiska arrangemang och ett korrekt uppförande som behövs för tryggheten och trivseln 
på internatboendet. Den kan också innehålla närmare regler om farliga föremål och ämnen 
och om hur de får användas och förvaras. Med detta avses 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. Vidare kan det finnas regler 
som förbjuder användning och innehav av berusningsmedel. Dessutom kan regler meddelas 
om hur egendom i utbildningsanordnarens internatboende får hanteras och om hur man får 
vistas och röra sig i internatboendets lokaler och på dess område.

BEVILJANDE AV OCH RÄTT TILL EN PLATS PÅ ETT INTERNATBOENDE (104 §)

Enligt 104 § i lagen om yrkesutbildning beslutar utbildningsanordnaren om grunderna för 
beviljande av platser på ett internatboende. När platser beviljas ska jämlika grunder för 
beviljandet tillämpas och den studerandes behov av en plats på ett internatboende beaktas. 
Grunderna för beviljande av platser på ett internatboende ska på förhand meddelas dem som 
ansöker om en sådan plats.

En plats på ett internatboende beviljas för viss tid, dock högst för den tid studierna varar. 
Rätten till en plats på ett internatboende upphör dock, om

1) den studerande före utsatt tid har avlagt examen, genomfört handledande utbildning 
eller förvärvat något annat kunnande som ställts som mål för honom eller henne i den 
personliga utvecklingsplanen för kunnandet,

2) den studerande anses ha avgått eftersom det är uppenbart att han eller hon inte har 
för avsikt att delta i undervisning eller yrkesprov eller visa sitt kunnande på andra sätt 
i enlighet med den personliga utvecklingsplanen för kunnandet och inte har uppgett 
någon grundad anledning till sin frånvaro, eller om han eller hon inte har genomfört den 
handledande utbildningen inom den utsatta tiden,

3) den studerandes studierätt dras in. 

Om den studerande avstängs från läroanstalten för viss tid kan utbildningsanordnaren 
besluta att den studerandes rätt till en plats på internatboendet upphör tillfälligt för 
motsvarande tid.

http://finlex.fi
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Enligt 88 § i lagen om yrkesutbildning kan en studerande sägas upp från internatboendet för 
viss tid eller för den tid som återstår av studierna, om det är motiverat med hänsyn till den 
studerandes brott eller omständigheter i samband med det. 

DISCIPLIN PÅ INTERNATBOENDEN (86 §)

En studerande som bor på internat kan ges en skriftlig varning, om han eller hon 
uppträder våldsamt eller hotfullt i internatboendets lokaler eller bryter mot ordningen på 
internatboendet. Beslut om skriftlig varning till en studerande fattas av rektorn.

Om handlingen eller försummelsen är allvarlig eller om den studerande fortsätter att 
uppföra sig våldsamt eller hotfullt efter en skriftlig varning, kan den studerande sägas 
upp från internatboendet för viss tid eller för den tid som återstår av studierna. Beslut om 
uppsägning från internatboende fattas av ett av utbildningsanordnaren tillsatt kollegialt 
organ. Rektorn kan dock bestämma om avstängning från internatboendet för högst tre 
månader om utbildningsanordnaren beslutat om detta (93 §).

Innan en studerande sägs upp från internatboendet eller ges en skriftlig varning ska den 
handling eller försummelse som är orsaken till disciplinstraffet specificeras, behövlig 
utredning inhämtas och den studerande ges tillfälle att bli hörd. Innan en studerande 
sägs upp från internatboendet ska också den studerandes vårdnadshavare höras. Den 
studerandes vårdnadshavare ska också underrättas om andra disciplinåtgärder (varning, 
avlägsnande från en tillställning som arrangeras av utbildningsanordnaren, vägrad rätt att 
delta i undervisningen i tre dagar). (93 §.)

Den studerande har rätt att överklaga beslutet om uppsägning från internatboende genom 
besvär hos förvaltningsdomstolen (112 §). Sökande av ändring ska framställas inom 14 dagar 
från delfåendet av beslutet. Anvisning om sökande av ändring ska bifogas som bilaga till 
beslutet.

Utbildningsanordnaren ska utarbeta en plan för disciplinära åtgärder och de tillhörande 
förfaringssätten enligt Utbildningsstyrelsens föreskrifter (OPH-286-2018). 

Övriga lagar och bestämmelser som berör internatverksamheten

Grundlagen (731/1999, 10 §) tryggar allas privatliv. Vars och ens privatliv, heder och hemfrid 
är tryggade.

I förordningen om yrkesutbildning (673/2017, 9 §) ingår bestämmelser om den personliga 
utvecklingsplan för kunnandet (PUK) som ska utarbetas för varje studerande. I PUK för man 
bland annat in den handledning och det stöd som den studerande ska få samt studier som 
stöder studiefärdigheterna. 

I lagen om elev- och studerandevård (1287/2013) definieras den generellt inriktade och den 
individuellt inriktade studerandevården. Enligt Utbildningsstyrelsens föreskrift om centrala 
principer och mål för studerandevården samt utarbetandet av en studerandevårdsplan 
i yrkesutbildning (OPH-285-2018) ska utbildningsanordnare utarbeta en plan för 
studerandevård. Planen ska beskriva både den generellt inriktade och den individuellt 
inriktade studerandevården. Dessutom ska planen innehålla skriftliga anvisningar som 
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utarbetas i samarbete med experter inom studerandehälsovården för att förebygga 
användning av tobak, snus och rusmedel, ingripa vid missbruk av rusmedel samt hänvisa 
missbrukare till vård.  I planen ska också ingå anvisningar om säkerheten som gäller resor 
i samband med utbildning, transporter och väntetider. Därtill ska man som en del av planen 
för den generellt inriktade studerandevården beskriva verksamheten vid akuta kriser och 
hotfulla eller farliga situationer.  

Barnskyddslagen (417/2007, 25 §) förpliktar dem som är anställda hos 
undervisningsväsendet att utan dröjsmål göra en anmälan till det organ som ansvarar för 
socialvården i kommunen, om de i sin uppgift fått kännedom om ett barn för vars del behovet 
av vård och omsorg, omständigheter som äventyrar barnets utveckling eller barnets eget 
beteende kräver att behovet av barnskydd utreds. 

Enligt 109 § i lagen om yrkesutbildning har den som har information om en studerandes 
hälsotillstånd och funktionsförmåga som är nödvändig för skötseln av uppgifter rätt 
att lämna ut informationen till rektorn, dem som svarar för studiehandledningen, 
studerandehälsovården, dem som ansvarar för utbildning som ordnas på en arbetsplats eller 
polisen för att trygga studiernas säkerhet. Dessutom har de som omfattas av personalen 
trots sekretessbestämmelserna rätt att till polisen anmäla uppgifter som är nödvändiga för 
bedömningen av ett hot mot liv eller hälsa eller för förhindrande av en hotande gärning, om 
han eller hon vid fullgörandet av uppgifterna har fått kännedom om omständigheter som ger 
skäl att misstänka att någon löper risk att bli utsatt för våld.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (L1326/2010, 17 §) ska den kommunala primärvården 
ordna studerandehälsovårdstjänster för de studerande vid gymnasier och vid läroanstalter 
som ger yrkesutbildning i kommunen, oberoende av de studerandes hemvist. Till 
studerandehälsovården hör förutom att främja studerandenas individuella hälsa också att 
främja en sund och trygg studiemiljö på läroanstalten och främja välbefinnandet bland de 
studerande samt att följa upp detta. 

Dessutom ansvarar utbildningsanordnaren för att dess beslut följer förvaltningslagen 
(434/2003) och för att verkställa dataskyddslagen (1050/2018). 

Räddningslagen (379/2011, särskilt kap. 1–3) fastställer skyldigheter för byggnaders ägare 
och innehavare samt verksamhetsidkare. 
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KVALITETSGRUPPENS SAMMANSÄTTNING OCH 
ARBETE

Utarbetandet av kvalitetsrekommendationerna för internatverksamheten inleddes 
under internathandledardagarna i juni 2019. Arbetsgrupperna diskuterade kvaliteten i 
internatverksamheten ur olika perspektiv.

Arbetet med beredningen av kvalitetsrekommendationerna fortsatte i en kvalitetsgrupp, dit 
aktörer från internaten runt om i Finland anmälde sig. Gruppen utförde arbetet genom fyra 
webbmöten och därtill kommenterade gruppens medlemmar texten skriftligen under flera 
olika skeden av arbetet.

FÖLJANDE PERSONER INGICK I KVALITETSGRUPPEN:

Kaisa Räty, undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen
Maria Käkelä, nätverkskoordinator, SAKU rf.

Jaana Heino, internathandledare, SASKY koulutuskuntayhtymä 
Joni Hinkkala, servicechef, Kiipulan ammattiopisto 
Liisa Härmä, utbildningschef, Kainuun ammattiopisto 
Seija Iwendorff, planeringschef, Koulutuskuntayhtymä OSAO 
Tommi Lapinjoki, internathandledare, Mellersta Österbottens utbildningssamkommun
Salla Lillhonga, branschchef, Mellersta Österbottens utbildningssamkommun
Tarja Linna, utbildningschef, Ammattiopisto Luovi 
Heli Loberg, internathandledare, Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto POKE 

Pirjo Telanne, internathandledare, SASKY koulutuskuntayhtymä 

Därtill har prorektor Hellevi Lassila från Koulutuskeskus SEDU, utndervisningsrådet 
Jouni Järvinen från Utbildningsstyrelsen samt verksamhetsledare Saija Sippola och 
metodutvecklare Susanna Ågren från Kultur- och idrottsförbundet för yrkesutbildningen 
i Finland, SAKU rf. bidragit med kommentarer på kvalitetsrekommendationerna. 
Kommunikatören Sari Mantila-Savolainen från Kultur- och idrottsförbundet för 
yrkesutbildningen i Finland, SAKU rf har tagit bilderna som ingår i publikationen.
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