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Lag
om ändring av 1 och 9 § i lagen om elev- och studerandevård

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om elev- och studerandevård (1287/2013) 1 och 9 §, sådana de lyder del-

vis ändrade i lag 886/2017, som följer:

1 §

Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på
1) utbildning som avses i lagen om grundläggande utbildning (628/1998),
2) utbildning som avses i gymnasielagen (714/2018),
3) utbildning för grundexamen och utbildning som handleder för arbete och ett själv-

ständigt liv enligt lagen om yrkesutbildning (531/2017),
4) utbildning som avses i lagen om utbildning som handleder för examensutbildning

(1215/2020),
5) utbildning som avses i 7 a kap. i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) och ut-

bildning som avses i 5 § 2 mom. i läropliktslagen (1214/2020).
Denna lag tillämpas inte på
1) morgon- och eftermiddagsverksamhet som avses i lagen om grundläggande utbild-

ning,
2) elever som avses i 46 § 2 mom. i lagen om grundläggande utbildning,
3) studerande som avses i 20 § 2 mom. 2 punkten i gymnasielagen och inte heller på

studerande som genomför gymnasiestudier enligt läroplanen för gymnasieutbildning för
vuxna.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 2 mom. tillämpas denna lag på läropliktiga en-
ligt läropliktslagen som genomför gymnasiestudier enligt läroplanen för gymnasieutbild-
ning för vuxna. Därtill tillämpas lagen på läropliktiga som studerar i sådan utbildning för
yrkesexamen som avses i 5 § 3 mom. i lagen om yrkesutbildning.

Bestämmelserna om studerande, utbildningsanordnare och läroanstalter i denna lag gäl-
ler även elever, utbildningsanordnare och skolor enligt lagen om grundläggande utbild-
ning.

9 §

Ansvar för anordnandet

Utbildningsanordnaren svarar för att elevhälsoplanen i enlighet med en läroplan eller
den elevhälsoplan som grundar sig på utbildningsanordnarens beslut enligt 99 § 1 mom. i
lagen om yrkesutbildning genomförs. Utbildningsanordnaren ska anordna elevhälsan i
samarbete med de myndigheter inom undervisningsväsendet och social- och hälsovårds-
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väsendet som ansvarar för elevhälsotjänsterna så att elevhälsan bildar en fungerande och
sammanhängande helhet.

Den kommun där läroanstalten är belägen svarar för att de studerande vid läroanstalter
som ger förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, yrkesut-
bildning och utbildning som avses i 1 § 1 mom. 5 punkten i kommunen har tillgång till
elevhälsans psykolog- och kuratorstjänster, oberoende av de studerandes hemvist. Den
kommun där läroanstalten är belägen är skyldig att ordna psykolog- och kuratorstjänster
för de studerande också när utbildningsanordnaren är privat eller statlig, om inte utbild-
ningsanordnaren tillhandahåller tjänsterna helt eller delvis i egen regi och på egen bekost-
nad. Den kommun där läroanstalten är belägen kan ge utbildningsanordnaren stöd för att
ordna tjänsterna. En utbildningsanordnare i utlandet ska ordna psykolog- och kurators-
tjänster för sina studerande.

Den kommun där läroanstalten är belägen svarar för tillhandahållandet av skol- och stu-
derandehälsovård så som föreskrivs i hälso- och sjukvårdslagen.

En studerande har rätt att avgiftsfritt anlita sådan elevhälsa som han eller hon behöver
för att kunna delta i undervisningen eller utbildningen. Studerandehälsovården är avgifts-
fri för de studerande med undantag för sjukvårdstjänster för studerande över 18 år.

————
Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2021. Bestämmelserna i 1 § 1 mom. 4 punkten

träder dock i kraft först den 1 augusti 2022.
På utbildning som handleder för yrkesutbildning tillämpas fram till den 31 juli 2022 de

bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande.

Helsingfors den 30 december 2020

Republikens President
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