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Plan för användning av disciplinära åtgärder och de tillhörande förfaringssätten 
 

Utbildningsstyrelsen har beslutat om planen för användning av disciplinära åtgärder 
och de tillhörande förfaringssätten i enlighet med bilagan. 

Utbildningsanordnaren ska iaktta föreskriften i yrkesutbildningen från och med 
1.3.2018. 

Mer information om föreskriften och var den finns tillgänglig ger avdelningen för 
yrkesutbildning eller avdelningen för svenskspråkig utbildning och 
småbarnspedagogik vid Utbildningsstyrelsen. 

 

 

Generaldirektörens   Jorma Kauppinen 

 

Undervisningsrådet  Jouni Järvinen 

 

 

Detta dokument har godkänts elektroniskt i Utbildningsstyrelsens 
ärendehanteringssystem. 
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Plan för användning av disciplinära åtgärder och de tillhörande förfaringssätten 
 

 
I 80 § i lagen om yrkesutbildning (531/2017) föreskrivs om en studerandes rätt till 
en trygg studiemiljö. Enligt 80 § 2 mom. ska utbildningsanordnaren utarbeta en 
plan för att skydda de studerande mot våld, mobbning och trakasseri samt 
verkställa planen och övervaka att den följs och genomförs. Dessutom ska 
utbildningsanordnaren utarbeta en plan för användning av disciplinära åtgärder 
och för de tillhörande förfaringssätten. Utbildningsstyrelsen meddelar föreskrifter 
om hur dessa planer ska utarbetas. Den först nämnda planen och föreskriften om 
utarbetandet av den ingår i Utbildningsstyrelsens föreskrift Centrala principer och 
mål för studerandevården samt utarbetandet av en plan för studerandevården i 
yrkesutbildning (OPH-285-2018), kapitlet Utarbetandet av studerandevårdsplan, 
punkt 4. 
 
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, 

tillgänglighet i studierna samt trygghet och trivsel vid läroanstalten och den 
där tillhörande internatboendeverksamheten. 

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

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

- De disciplinära åtgärderna ska stå i relation till gärningen. 
Ändamålsbundenhetsprincipen å sin sida innebär att disciplinära åtgärder inte 
får användas i syfte att t.ex. hämnas eller kränka.   

 
Utbildningsanordnaren ska utarbeta en plan för användningen av disciplinära 
åtgärder och förfaringssätt i samarbete med studerande, lärare, övrig personal, 
vårdnadshavare samt företrädare för social- och hälsovården samt övriga 
myndigheter. Utbildningsanordnaren ska höra personalen och studerandekåren 
innan planen godkänns eller uppdateras.  
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Planen ska innehålla följande helheter: 
- samarbete 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 rättsskyddsprinciperna inom 
förvaltningen vid användandet av disciplinära åtgärder  

- introduktion av personalen och försäkran om kunnandet i användningen av 
disciplinära befogenheter   

- information om planen, ordningsreglerna och de lagstadgade disciplinära 
åtgärderna till berörda parter 

- förfaringssätt för uppföljning av planen och för utvärdering av genomförandet 
och effekterna. 

 
 

 

 


