
       1 (2)  

      

Brev  

  

  30.3.2022  VN/489/2021  

VN/489/2021-OKM-75  

  
    

Enligt sändlista   

  

  

  

  

Behörigheten för privata anordnare av yrkesutbildning att besluta 
om indragning och återställande av studierätten och disciplinära 
åtgärder i fråga om läropliktiga överförs till kommunerna  

  

Disciplinbestämmelserna i lagen om yrkesutbildning (531/2017) har preciserats genom lag 

164/2022. Ändringarna träder i kraft den 1 augusti 2022. 

Undervisnings- och kulturministeriet fäster via privata anordnare av yrkesutbildning och 

Kommunförbundet kommunernas uppmärksamhet vid den ändring av 93 § 1 mom. i lagen som 

gjorts vid riksdagsbehandlingen. Bestämmelsen ändrades på förslag av kulturutskottet (KuUB 

1/2022 rd) så att beslut om indragning och återställande av studierätten, avstängning för viss tid, 

uppsägning från internatboende och avhållande från studierna när det gäller läropliktiga som deltar i 

yrkesutbildning som ordnas av en registrerad sammanslutning eller stiftelse fattas av ett kollegialt 

organ som tillsatts av kommunen på utbildningsanordnarens hemort. Organet i fråga tar upp ärendet 

till behandling och avgörande på framställning av rektorn. Bakom ändringen ligger 

grundlagsutskottets utlåtande (GrUU 48/2021 rd) om regeringens proposition (RP 127 rd), enligt 

vilket de nämnda åtgärderna som gäller läropliktiga innebär betydande utövning av offentlig makt 

och därmed kan beslutanderätt i fråga om dessa åtgärder endast ges en myndighet.   

Den nämnda ändringen förutsätter att det i kommunen på den privata utbildningsanordnarens 

hemort i fortsättningen finns ett sådant kollegialt organ som avses i bestämmelsen, till vilket de 

ärenden som gäller läropliktiga kan anvisas för behandling. Detta förutsätter samarbete mellan den 

privata utbildningsanordnaren och kommunen på utbildningsanordnarens hemort. Med en kommun 

på hemorten avses den hemort som antecknats i registret för sammanslutningen eller stiftelsen. Om 

en privat utbildningsanordnare som avses i lagen har verksamhetsställen någon annanstans än i 

kommunen på dess hemort och disciplinärendet gäller ett sådant verksamhetsställes ärende, är 

även i detta fall det organ som tillsatts av kommunen på anordnarens hemort behörigt. 

Ett kollegialt organ som tillsatts av en privat utbildningsanordnare kan även i fortsättningen besluta 

om indragning och återställande av studierätten för andra än läropliktiga studerande samt om de 

disciplinära åtgärder som riktas mot dem.   

Ändring av rektorns behörighet  

Genom den ovannämnda lagändringen slopades möjligheten att delegera beslutanderätten till 

rektorn i fråga om avstängning för viss tid och uppsägning från internatboende för läropliktiga 

studerande. Ändringen gäller alla anordnare av yrkesutbildning. I fråga om andra än läropliktiga får 

rektorn, om utbildningsanordnaren så har beslutat, bestämma att en studerande för högst tre 

månader ska avstängas eller sägas upp från internatboendet. 
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Mer information: Sami Aalto, regeringsråd, 029 533 0082, sami.j.aalto@gov.fi   

Överdirektör  Petri Lempinen  

Regeringsråd  Sami Aalto  

    

  

Sändlista Anordnare av yrkesutbildning   

Finlands Kommunförbund rf  

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry  

Bildningsarbetsgivarna rf   
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