Lag
om ändring av 67 och 97 § i lagen om yrkesutbildning

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om yrkesutbildning (531/2017) 97 §, sådan den lyder i lag 1218/2020, samt
fogas till 67 § ett nytt 3 mom. som följer:
67 §
Beslut om särskilt stöd och avvikelse
——————————————————————————————
Utbildningsanordnaren ska bedöma en studerandes behov av särskilt stöd när den studerande
inleder sina studier och under studiernas gång om behov av sådant stöd uppstår. Om det för en
läropliktig har fattats ett beslut om särskilt stöd enligt 17 § i lagen om grundläggande utbildning
(628/1998) och beslutet gäller när den grundläggande utbildningen avslutas, ska utbildningsanordnaren utreda och bedöma den studerandes behov av särskilt stöd utifrån det beslut om särskilt
stöd som fattats under den grundläggande utbildningen.
97 §
När en studerande anses ha avgått
En studerande anses ha avgått, om
1) det är uppenbart att den studerande 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 den studerande inte har uppgett någon grundad anledning till sin frånvaro,
2) den studerande har avbrutit fullgörandet av läroplikten på det sätt som avses i 7 § 2 mom.
i läropliktslagen,
3) den studerande inte har genomgått utbildningen som handleder för arbete och ett självständigt liv inom den tid som anges i 11 §.
En studerande anses ha avgått också när han eller hon själv skriftligen anmäler till utbildningsanordnaren att han eller hon avgår. Då anses den studerande ha avgått den dag när anmälan
kommer fram till utbildningsanordnaren, eller vid en senare tidpunkt som den studerande uppger.
Utbildningsanordnaren ska meddela ett beslut om att en studerande anses ha avgått, med undantag för situationer som avses i 1 mom. 2 punkten.
En läropliktig anses ha avgått på den grund som avses i 1 mom. 1 punkten senast en månad
efter det att han eller hon sist har deltagit i undervisning enligt den personliga utvecklingsplanen
för kunnandet eller i yrkesprov eller annat påvisande av kunnandet. Innan den läropliktige anses
ha avgått ska utbildningsanordnaren underrätta den läropliktige samt dennes vårdnadshavare
och andra lagliga företrädare att den läropliktige kan anses ha avgått, om han eller hon inte
deltar i undervisning enligt den personliga utvecklingsplanen eller i yrkesprov eller visar sitt
kunnande på andra sätt. Bestämmelser om de förfaranden som ska iakttas när en läropliktig
anses ha avgått finns dessutom i 13 § i läropliktslagen.
———
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Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.
Nådendal och Helsingfors den 8 juli 2022
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