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KRAV PA DE STUDERANDES HALSOTILLSTAND I DE YRKESINRIKTADE
GRUNDEXAMINA

1 Krav pi h?ilsotillstindet hos personer som siiker till studier inom den grundlZiggande
yrkesutbildningen och hos personer som redan studerar inom den

Syftet med de examensspecifika kraven pi hdlsotillstindet at att fuamja siketheten i den
grundliggande yrkesutbildningen och senate i arbetslivet.

Bestimmelser om grundetna for antagning av studerande, tillgdnglighet och andra
forutsittrringar fot antagning av studerande, information om kraven pi hdlsotillstindet
och om antagning som studerande samt indtagning av studieritten och information om
indragning finns i 27,27 aoch27 b $ samt i32 och 32 a $ i lagen om gnrndldggande
yrkesutbildning (951/20'1.1., andrad787 /201,4). Enligt 13 a $ och 27 a $ 4 mom. i lagen
om grundldggande yrkesutbildning kan Utbildningsstyrelsen meddela foteskrifter om kmv
pi de studerandes hdlsotillstind. Detta gdller de yrkesinriktade grundexamina som nimns
i 16 $ i statsridets forordning (indrad 1.032/201,1,,799/201,4 och 329/2015) och som
finns inom det humanistiska och pedagogiska omtidet, teknik och kommunikation,
naturbruk och miljoomridet samt social-, hdlso- och idrottsomridet.

Krav ph hdlsotillstAndet hos personer som siiket till studiet inom den
grundliiggande yrkesutbildningen

Utover det som ovan konstateras ska utbildningsanordnaren informera om de

examensspecifika kraven pe hdlsotillstind och funktionsforcnhga samt zndn
forutsittningar som hlnfor sig till studierna i ansokningsguider, i digital och annan
ansokningsinformation samt vid eventuella intrddes- och idmplighetsprov. I den
elektroniska blanketten for den gemensarnma ansokan pi www.studieinfo.fi ska de som
soker till gtundldggande yrkesutbildning bedoma sitt hdlsotillstind och sin
funktionsforrnl.ga i relation till kraven pi hdlsotillstind och funktionsfornthg i den
SORA-examen som de onskat avlagga och som de fhtt infotmation om i
anscikningsfasen.

Dessutom bor beaktas att 27 b S i lagen om grundldggande yrkesutbildning ger
utbildningsanordnaren ntt att for bedomningen och beslutsfattandet i samband med
antagningen begara uppgifter om de sokandes hdlsotillstind Utbildningsanotdnaren kan
begara dessa uppgifter n:ar som helst under ansokningsfasen oberoende av vad den
sokande sjdlv meddelat.

En omstdndighet i anslutning till scjkandens hdlsotillstind eller funktionsfotmhga fir inte
vara ett hinder for antagning som studerande. Som studerande kan dock inte antas den
som pi grund av hdlsotillstind eller funktionsfortnhga inte kan genomfci,ra praktiska
uppgifter eller inlirning i arbetet i anslutning till studierna, om studierna ir forbundna
med krav som hinfot sig till minderirigas sikerhet, patient- eller kundsikerheten eller
s6kerheten i trafiken och om hinder som dventyrar sikerheten inte med rimliga htg;drder

kan undanrojas. Ett skdl till att inte 
^flta 

efl person kan ocksi .vara att personen i samband
med anscikan undanhillit informatiorr om s11 {digare fattat beslut om in&agflng av
studierdtt.

Med tanke pi den scjkandes rlttsskydd ir det motiverat att inte anta en person till
utbildning i vilken ingir praktiska uppgifter ellet inldrning i arbetet som denne pi grund
av sitt hdlsotillstind eller sin funktionsformiga inte skulle kunna utfora. Vid antagningen
bcjr man dock beakta de mingskiftande uppgifter som ingir i yrkena och arbetet. I en och



sarnma grundexamen kan det finnas examensdelar som stiller andra krav
hdlsotillstindet eller funktionsformhgan, vilket mojliggot individuella losningar
avldggandet av grundexamen.

Utbildningsariordnaren ska vid behov samarbeta med olika utbildningsnivier ellet med
myndighetet ni.r det gdller erhillande och givande av uppgifter som behovs ndr beslut
fattas om antagningen av studetande.

Ktav pi hilsotillstindet under den grundldggande yrkesutbildningen

De examensspecifika kraven pi de studerandes hdlsotillstind och funktionsformiga ska

beaktas under studierna i de grundexamina som nimns i 16 $ i statstidets forordning.
Om det under studierna framkommer att en studerande i fuhga om hdlsotillstindet och
funktionsformigan inte uppftller villkoren for att bli antagen som studerande, ska
utbildningsanotdnaten i forsta hand utreda studiehindren och den studerandes eventuella
stodbehov i samarbete med den studerande, virdnadshavarna och sakkunniga inom
elevhdlsan och studerandehilsovirden samt anvanda individuella
undervis ningsarrangemang och pers onliga studieplaner.

De praktiska problem som forindringar i hdlsotillstindet och funktionsformhgan orsakar
under utbildningen bor si lingt mojligt losas genom ldmpliga individuella
studiearrangemang. Aven genom att ge den studerande handledning och pedagogiskt stod
samt rid om att anvanda ergonomiska arbetssett och hjdlpmedel kan man stirka den
studerandes studieformiga och avllggande av grundexamen.

Om det inte ar mojligt att med rimliga htgarder undanroja hinder, ska
utbildningsanotdnaten i samrid med den studerande, med dennes vi'tdnadshavate och
med personalen inom elevhdlsan utreda den studerandes mojlighetet att soka till en annan
utbildning, ddr villkoren for att bli antagen uppftlls. Om den studerandes hdlsotillstind
eller funktionsformhga forindras under studierna ska utbildningsanotdnaren alltid
samatbeta med elevhdlsan studerandevlrden, med studerandehdlsovirden och vid behov
Lven med arbetsplatsens foretagshzilsovird ndr det gdller studier i samband med praktiska
atbetsuppgifter pi en arbetsplats. Enligt 32 a $ i lagen om gtundliggande yrkesutbildning
har utbildningsanordnaren ri.tt att ftt en bedomning av en studerandes funktionsfotmhg
med anledning av de krav pi hdlsotillstindet som studierna stdller. Indragning av
studierdtten bor van en sistahandsite,ird.

2 Ktav pi h2ilsotillstindet hos personer som s6ker till utbildning som ftirbetedet ftir en
yrkesinriktad grundexamen som avlZiggs som fristiende examen och hos personer som redan
studetat ftir en sidan exarnen

Syftet med de examensspecifika kraven pi hdlsotillstindet ar att frarnja sdkerheten i
utbildning som fotbereder for en fristiende examen och senare i arbetslivet. De
examensspecifika kraven pi hdlsotillstind och funktionsformiga ska beaktas i den
personliga tilldmpningen i samband med anscikan till en fristiende exameri och till
utbildning som forbereder for en sidan examen och i samband med forvdrvande av
behovlig yrkes skicklighet.

Vid ansokan till en fristiende exameri och under forberedande utbildning tilldmpas
lagstiftningen om grunderna for antagning av studerande, tillginglighet och andra
forutsittningar for antagning av studerande, infotmation om kraven pi hdlsotillstindet
och om antagning som studerande samt indragning av studieritten och information om
indragning pestdrmmelsetna t 71. $ i lagen om grundldggande yrkesutbildning (952/201,1,,
indrad 788/2014) om hdnvisning till 27,27 a och 27 b $ samt 32 och 32 a $ (951,/2011,,
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dndtad 787/2014)]. Enligt hinvisningsbestdmmeisen i 11 $ 3 punkten i lagen om
yrkesinriktad vuxenutbildning har Utbildningsstyrelsen behorighet ^tt meddela
foreskrifter om krav pi de studerandes hilsotillstind. Detta gdllet de yrkesinriktade
grundexamina som nimns i 16 S i statsridets forordning (dndrad 1,032/201,7,799/201,4
och 329/2015) och som finns inom det humanistiska och pedagogiska omridet, teknik
och kommunikation, naturbruk och miljoomridet samt social-, hdlso- och
idrottsomridet.

Ktav pA hilsotillstindet i ansiikningsfasen

Utover det som nimns ovan ska den som ordnar utbildning som fotberedet fcjr en

fristiende examen sorja for att information om utbildningen och om forfatandet vid
ansokan till utbildningen finns allmint tilgnnglig Q 952/201,1, 13 a $). Den som ordnar
sidan utbildning kan informera om kraven pi hdlsotillstind och funktionsforniga i
ansokningsguider, i digital information om anscikan pi www.studieinfo.fi och i annan
infotmation om ansokan samt i samband med antagningen, till exempel vid inttddes- och
hmplighetsprov.

De som soker till utbildningen ska bedoma sitt hdlsotillstind och sin funktionsformiga i
relation till kraven pi hdlsotillstind och funktionsformhga i den SORA-examerr som de

onskar avlagga och som de fitt information om i den personliga tillimpningen i samband
med ansokan.

Dessutom bot beaktas att lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (bestdmmelsen i 11 $

om hinvisning till 27 b S i lagen om grundldggande yrkesutbildning) ger
utbildningsanotdnaren ntt att for bedomningen och beslutsfattandet i samband med
antagningen begata uppgifter om de sokandes hdlsotillstind. Utbildningsanordnaren kan
begara dessa uppgifter nir som helst under ansokningsfasen oberoende av vad den
sokande sjdlv meddelat.

En omstindighet i anslutning til1 sokandens hdlsotillstind eller funktionsformhga fir inte
varl- ett hinder for antagning som studerande. Som studerande kan dock inte antas den
som pi grund av hdlsotillstind eller funktionsformhga inte kan genomfota praktiska
uppgifter eller inlirning i arbetet som ingir i utbildning som forbeteder for en fristiende
examen, om studierna ir forbundna med krav som hdnfor sig till minderirigas sdkerhet,
patient- eller kundsikerheten eller sikerheten i trafiken och om hinder som aventyrar
sdkerheten inte med rimliga htgarder kan undanrojas. Ett skdl till att inte anta en persolr
som studerande kan ocksi. vara att personen i samband med den petsonliga tillimpningen
i ansokningsfasen undanhillit information om ett tidigate fattat beslut om indragning av
studierdtt.

Med tanke pi den sokandes rittsskydd dr det motiverat att inte anta etr person till sidan
examensfcjrberedande utbildning i vilken ingir praktiska uppgifter ellet inlirning i arbetet
som denne pi gund av sitt hdlsotillstind eller sin funktionsformiga inte skulle kunna
utfora. Vid antagningen bor man dock beakta de mingskiftande uppgiftet som ingir i
yrkena och atbetet. I en och samma grundexamen kan det finnas examensdelar i vilka
utbildningen stiller andra kav pi hilsotillstindet eller funktionsformigan, vilket
mojliggor individuella losningar for avlaggandet av grundexamen.

Den som ordnar utbildning som forbereder for en fristiende examen ska vid behov
samarbeta med olika utbildningsnivier eller med myndigheter n'ir det gdller erhillande
och givande av uppgifter som behovs ndr beslut fattas om antagningen av studerande.
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Krav pi hilsotillstindet under utbildning som ftirbereder ftir en fristiende examen

De examensspecifika kraven pi de studerandes hdlsotillstind och funktionsformiga ska
beaktas 6ven under utbildningen nfu det gjller de grundexamina som nimns i 16 S i
statsti.dets forordning. Om det under studierna framkommer att en studerande t fuhga om
hdlsotillstindet och funktionsfotmhgan inte upp$'ller villkoren for att bli antagen till
utbildning som forbereder for den fristiende examen i frhga, ska utbildningsanordnaren i
forsta hand utreda studiehindren och den studerandes eventuella stodbehov i samarbete
med den studerande och med sakkunniga inom studerandehilsovirden och granska
individuella losningat vid den personliga tilldmpningen i anknytning till utbildningen.

De praktiska problem som fordnddngar i hilsotillstindet och funktionsfotmhgan orsakar
under utbildningen bor si lingt mojligt losas genom idmpliga individuella
studiearrangemang. Aven genom att ge den studerande handledning och pedagogiskt stod
samt rid om att anvanda ergonomiska arbetssdtt och hjdlpmedel kan man std.rka dennes
studieformiga under utbildningen.

Om det inte ar mojligt att med rimliga itgdrder undanroja hinder, ska
utbildningsanordnaren i samrid med den studerande och med personalen inom
studerandevirden utreda den studerandes mojligheter att soka till en arrrratr utbildning
som forberedet for en fristiende examen och som dr mojlig med tanke pi villkoren fot
att bli antagen till utbildningen. Om den studerandes hdlsotillstind eller funktionsformitga
fotdndras undet utbildning som forbereder for efl fristiende examen ska
utbildningsanotdnaren alltid samatbeta med studetandehdlsovirden och vid behov dven
med arbetsplatsens fotetagshdlsovird nir det gdller studier i samband med pmktiska
arbetsuppgifter pi en arbetsplats. Enligt 11 $ 10 punkten (hinvisningsbestdmmelsen i 32
a $ i lagen om grundldggande yrkesutbildning) i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning
har den som ordnar utbildning som fcirbereder for en fristiende examen tatt att fh en
bedomning av efl studerandes funktionsformiga med anledning av de krav pi
hdlsotillstindet som studierna stdller. Indragning av en studerandes studierdtt i utbildning
som forbereder for en fristiende examen borvan en sistahandsatgerd.

3 Beskrivningar av kraven pi hiilsotillstandet i de yrkesinriktade grundexamina

TABELL 1: Beskrivningar av kraven pi hdlsotillstandet i de yrkesinriktade grundexamina enligt
utbildningsomriden och examen (SRF 811/1998, 16 S (iindrad 1,032/2011,799/2014 och329/20'1,5).

DET HUMANISTISKA OCH
PEDAGOGISKA OMRADET

EXAMENSSPECIFIKA KRAV PA
TTI|,I.SOTTI,LSTANDET

Yrkesinriktade grundexamina

o Grundexamen i barn- och familjearbete
o Gtundexamen i unqdoms- och

fritidsinstruktion
o Gtundexameniteckensprikshandledning

En omstdndighet i anslutning till sokandens hdlsotillstind
eller funktionsformiga fir inte vat^ ett hinder for
antagning som studerande. Ndr det grillet studier indktade

pi de examina inom det humanistiska och pedagogiska

omridet som ndmns i statsridets forordning (1,032/201,1,,

indrad 799 /2014), ska dock foljande beaktas: Som

studerande kan inte antas den som pi grund av

hdlsotillstind eller funktionsformiga inte kan genomfora

praktiska uppgifter eller inlirning i arbetet i anslutning till
studiema, om kraven pi sdkerhet vid studierna si
fcirutsdttet och om detta hinder inte kan undanrojas med

rimliga htgdrder. Nir det gdller personens hilsotillstind
eller funktionsformiga ska man bedcima de begrdnsningar



som eventuella sjukdomar medfor och den individuella

virdsituationen r frhga om sjukdomarna.

Foljande omstefldigheter kan utgora hindet for antagning
som studetande:
. en psykisk eller $rsisk sjukdom eller funktionsnedsdttning

som forhindrar deltagande i praktiska uppgifter eller
inldrning i arbetet, sisom symptom pi psykotisk nivi eller
en depression som allvadigt fotsamnt funktionsformigan,
en allvadig social fobi eller en sjukdom eller
funktionsnedsittning som forhindrar anvdndningen av
teckensprik (grundexamen i teckensprAkshandledning)

. annan sjukdom eller funktionsnedsittning som dventyrar
hdlsan eller sikerheteo for den studerande sjdlv eller andra
som deltar i eller arbetar med praktiska uppgifter eller
inlaming i arbetet

o missbruk eller beroeode av berusningsmedel.

OMRADET TF"KNIK OCH
KOMMUNIKATION
NATURBRUK OCH MILIOOMRADET

EXAMENSSPECIFIKA KRAV PA
r{]irsotrrrsTANDET

Yrkesinriktade grundexamina

o Grundexamen i flygplansmekanik

En omstindighet i anslutning till sokandens hilsotillstind
eller funktionsformiga fir inte vata ett hinder fot
antagning som studetande. Ndr det giiller studier inriktade
pi grundexamen i flygplansmekanik, som ndmns i
statsridets forordning (1.032 / 2011 , dndrad 7 99 / 201. 4) , ska
dock foljande beaktas: Som studerande kan inte antas den
som pi grund av hiilsotillstind ellet funktionsformiga inte
kan genomfora praktiska uppgifter eller inlarning i arbetet
i anslutning till studierna, om kraven pi sikethet vid
studierna si forutsitter och om detta hinder inte kan
undanrojas med rimliga agdrdeL Niir det gdller personens
hzilsotillstind eller funktionsfotmiga ska man bedoma de
begrdnsningat som eventuella sjukdomat innebdr och den
individuella virdsituation en i fritga om sjukdomatna
genom beaktande av de allmdnna kraven pi
hdlsotillstindet inom flygplansbranschen.

Foljande omstdndigheter kan utgora hinder for antagning
som studerande:
. en psykisk eller fysisk sjukdom ellet en

funktionsnedsittning som forhindrar deltagande i
praktiska uppgifter ellet inlzirning i arbetet

. en syn- eller horselnedsdttning som inte kan korigeras
med hjilpmedel samt fiigblindhet

. ett besvdtligt handeksem

. allers mot de dmnen och matedal som anvdnds vid
underhall av flygplan

. siukdomar som fcirsdmtas vid skiftatbete
o missbruk eller beroende av berusningsmedel

Krav som gdller flygteknikmont6rer
o utovet att de uppftller de allminna hdlsokraven inom

flygplansbranschen (se ovan) ska de ha bra fdrgseende
(Ishihara 1,5/15).



Yrkesinriktade grundex amir,a

o Grundexamen i flygledning

En omstindighet i anslutning till scikandens hdlsotillstind
eller funktionsformiga ffu inte vat^ ett hinder for
antagning som studerande. Nrir det gziller studier inriktade
pi grundexamen i flygledning som nimns i statsridets
fototdning (1,032 / 201.1., dndrad 7 99 / 20 1. 4), ska dock
foliande beaktas: Som studerande kan inte antas den som
pn grund av hzilsotillstind eller funktionsformiga inte kan
genomfora praktiska uppgifter eller inldrning i atbetet i
anslutning till studierna, om kraven pi sdkerhet vid
studierna si fcirutsitter och om detta hinder inte kan
undanrojas med rimliga itgiirder.
Hdlsotillstindet eller funktionsformi,gan hos en person
som soker till grundexamen i flygledning ska bedomas
utifrin de krav pi hiilsotillstindet som stdlls i
forfattningar inom omridet. Hilsofaktorer kan utgcira
hinder for antagning som studerande till grundexamen i
flygledning.
For att fi arbeta som flygledare behover personefl i frhga
utovet flygledarcertifikat dessutom ett medicinskt intyg.
Nrir de medicinska intygen beviljas, fomyas eller fodings
iakttas luftfartsmyndighetetnas allmineuropeiska krav
Eutocontrol class 3, medicinska krav.
Dessa bestdmmelset, blankett erna for
hilsoundersokningarna och en lista over de
flygmedicinska center och flygldkate som
Trafiksdkerhetsverket har befuflmnktigat finns pi
webbadtessen
http: / /www.trafi.fililmailu /ilmailulaaketiede

Yrke sinriktad e grundex alrrina

o Gtundexamen i logistik,
kompetensomridet for transportservice
och kompetensomridet for
flygplatsservice

o Grundexameninombyggnadsbtanschen,
kompetensomridet for
schaktningsmaskintransport

I Grundexamen inom skogsbranschen,
kompetensomridet for kcirning av
skogsmaskiner

En omstindighet i anslutning till sokandens hilsotillstind
eller funktionsfcirmiga ffu inte vata ett hinder for
antagntng som studerande. Niir det griller studier inriktade
piL de examina som ndmns i statsridets fototdning
(1.032 / 201 1., dndrad 7 99 / 201. 4, dndrad 329 / 201, 5) och
som hor till omridet teknik och kommunikation samt
grundexamen inom skogsbranschen, som hor till omridet
naturbruk och miljo ska dock foljande beaktas: Som
studerande kan inte antas den som piL grund av

hrilsotillstind eller funktionsformiga inte kan genomfora
ptaktiska uppgrftet ellet inldrning i arbetet i anslutning till
studietna, om kraven pi sdkerhet vid studierna si
fcirutsittet och om detta hinder inte kan undanroias med
timliga itgdrder.

I utbildning som ledet till grundexamen i logistik

ftompetensomridet for transportservice,
kombinationsfordonsfcirare och kompetensomridet for
flygplatssewice), grundexamen inom byggnadsbranschen

ftompetensomridet for schaktningsmaskintransport) och
grundexamen inom skogsbranschen ftompetensomridet
for korning av skogsmaskinet) krdvs att personens fysiska
och psykiska funktionsfotmilga'ar tilkecHig med tanke pi
den belastning som de praktiska uppgiftema och
inliirningen i arbetet orsakar.
Inom landsvdgstrafik krdvs att yrkeschauffo rc hat.
antingen korkoit i g.pp 2 (astbils- och busschaufforet
samt de som framfor tunga fordonskombinationer) eller
yrkeskortillstind for personbil (taxiforare). Vid ansokan
om dessa tilldmpas kraven pi hdlsotillstindet i grupp 2,
som anses i social- och hdlsovirdsministeriets fcirordnins



om korhilsa.
I korkortslagen (386/2011) och i social- och
hzilsovirdsministeriets forordning om korhdlsa ingir
bestdmmelser om krav pi hiilsotillstindet for kortillstind
och om kontroll av kcirhdlsan. I den senate forfattningen
ges ndrmare bestimmelset om hdlsokraven for korkort
enligt kraven i bilaga III i direktivet 2006 / 1,26 /EG och i
direktivet 2009 / 1,1,3 / F.G. www.finlex.fi
Ndr det giller petsonens hdlsotillstind eller
funktionsfotmlga ska man bedcima de begtinsningar som
eventuella sjukdomar medfcir och den individuella
vitdsituationen i fthga om sjukdomarna.

troljande omstdndigheter kan utgcira hinder fot antagning
som studerande:
o diabetes som behandlas med insulin
. epilepsi eller andta sjukdomat och

fu nktions stcirningat som invetkar pi b alansorganet

. en syn- eller horselnedsittning som inte kan
korigetas med hjiilpmedel

. hi,irt-kiirlsjukdom

. siukdom i andningsorganefl som begrinsar formigan
attkJata av $rsisk belastning och utomhusarbete

. sjukdom i stod- och rcitelseotganen

o niursiukdomar
. en psykisk sjukdom som forhindrar deltagande i

praktiska uppgiftet eller inldrning i arbetet
o missbruk eller beroende av berusningsmedel.

Yrkesindktade grundex arrrina

o Grundexamen i sjofatt

En omstindighet i anslutning till sokandens hdlsotillstind
eller funktionsformiga far inte var^ ett hindet fot
antagning som studerande. Niir det gzillet studier inriktade
p6 gtundexamen i sjofart, som nimns i statsriidets
fototdning (1,032/2011,, indrad 799 /201,4), ska dock
foljande beaktas: Som studetande kan inte antas den som
pi grund av hdlsotillstind eller funktionsfcirmiga inte kan
genomfora praktiska uppgifter eller inliirning i arbetet i
anslutning till studierna, om kraven pi sdkethet vid
studietna si forutsdtter och om detta hindet inte kan
undanrojas med timliga itgiirder.

Lagen om ldkarundersokning av fartygspersonal
(1,17 1, / 201,0) foreskriver att personer som atbetar inom
sjofarten inte fir ha en skada, funktionsnedsdttning eller
sjukdom som hindrar eller uppenbart forsvirar hans ellet
hennes arbete. De fir inte ha nigon sjukdom som man
kan anta foruirras av arbete ph ett fartyg eller dventyta
hdlsan hos andta som befinner sig pi fartyget eller
sikerheten inom sjofarten. Vad gzillet syn- och
horselformigan samt fdrgseendet hos fartygspersonal ska

kraven i social- och hdlsovirdsministedets beslut

Q0/1985) uppfyllas.
Utover de normala arbetsuppgifterna ska personerna
kunna agera i exceptionella situationer @rand pe fafllget,
riiddningsitgdrder). Grundldggande knv dr att deras

extremiteter fvngerar normalt, att de kan rora sig i trappor
och att de kan utfora medeltungt koppsligt arbete.
De fir inte ha en siukdom som forvzirras av vakande. en



oregelbunderi arbetsqtm och awikande fysisk eller
psykisk belastning ellet som krdver regelbunden
medicinering for att hillas under kontroll.
De som l:'ar avlag! grundexamen i sjofart behover utover
sitt certifikat iiven lzikarintyget for sjomin.
Hdlsotillstindet eller funktionsfotmiLgan hos en person
som sciker till grundexamen i sjcifart ska bedcimas utifrin
de krav pi hilsotillstindet som stdlls i fotfattningama
inom omridet. Hilsorelaterade faktorer kan utgora hinder
for antagning som studerande eller examinand till
gtundexamen i sjofart.
Nzir det gdller personens hdlsotillstind eller
funktionsformiga ska man bedoma de begtinsrungar som
eventuella sjukdomar medfor och den individuella
virdsituation en t fuhga om sjukdomarna.

Bland annat foljande omstdndigheter kan utgcira hindet
f6r antagntng som studerande:
. en sjukdom eller en funktionsnedsdttning i

tcirelseorganen eller nervsystemet
. en skada eller en funktionsnedsdttning som fcirsvirar

tal, horande eller horforstielse
r balansstoming

epilepsi
o diabetes som behandlas med insulin
. efl siukdom som kommer i attacker och som

inverkar pi funktions forrnhgan
o en allvatlig psykisk stoming sisom deptession,

psykos, bipolirt syndrom
o missbruk eller beroende av berusningsmedel
o allmenfa.dig smittsam sjukdom.

I oklara fall ska bedomningen av lzirnpligheten for arbete
pi ett fartyg hinskjutas till Trafiksdkethetsvetket (lag

1,1,71, /201,0).
Mer information htto: / /www .:uafi.ft / sv / srofart

Grundexamen inom sikerhetsbranschen
En omstindighet i anslutning till sokandens hilsotillstind
eller funktionsfcirmiga ffu'ntevat^ ett hinder for
antagning som studerande. Niir det gziller studier inriktade
pi grundexamen inom szikerhetsbtanschen, som ndmns i
statsridets forordning 329/2015, ska dock foljande
beaktas: Som studerande kan inte antas den som pi gund
av hdlsotillstind eller funktionsformiga inte kan
genomfcira praktiska uppgiftet eller inliirning i arbetet i
anslutrring till studierna, om kraven pi sdkerhet vid
studierna si fcirutsitter och om detta hindet inte kan
undantojas med dmliga itgzirder. Niir det gdller personens
hdlsotillstind eller funktionsformiga ska man bedoma de
begrdnsningat som evefltuella sjukdomar medfcir och den
individuella vi'rdsituationen r frhga om sjukdomatna.

Foljande omstindigheter kan utgora hindet for antagning
som studerande:

. efl syn- eller horselnedsdttning som inte kan
korrigeras med hj dlpmedel

o psykiska sjukdomar som forhindrat deltagande i
praktiska uppqifter eller inldming i arbetet, sisom



en pigiende obehandlad psykos eller en svit
deptession som forsemlar funktionsformigan

o missbruk eller beroende av berusningsmedel
. en sjukdom i stod- och rorelseorganen som

inverkar pi funktionsformigan.

16 S 2 punkten i statsridets forordning 329/2015
tilliimpas pi studerande som inleder sina studiet fcit
grundexamen inom sdkerhetsbranschen'1,.1.20L6
ellet direfter.

socrAl-, HALSO- OCH
IDROTTSOMRADET

EXAMENSSPECIFIKA KRAV PA
TTII.SOTTI,LSTANDET

Yrke sinriktade grundex arl:rina

o Grundexamen inom social- och
hilsovirdsbranschen

En omstdndighet i anslutning till sokandens hilsotillstind
eller funktionsformiga fhr rntevar^ ett hinder fot
antagning som studerande. Nrir det giiller studier inriktade
pi gtundexamen inom social- och hdlsovirdsbranschen,
som nimns i statsridets forordning (1032/2011, ardrad
799/2014), ska dock foljande beaktas: Som studetande
kan inte antas den som pi grund av hilsotillstind eller
funktionsformiLga inte kan genomfora ptaktiska uppgifter
ellet inlirning i arbetet i anslutning till studierna, om
kraven pi sikerhet vid studierna si fcirutsdttet och om
detta hinder inte kan undanrojas med rimliga itguirder.
Nzir det gdller personens hdlsotillstind eller
funktionsformiga ska man bedoma de begrinsningar som
eventuella sjukdomat medfor och den individuella
vitdsituation en i fuhgz om sjukdomarna.

Foljande omstdndigheter kan utgcira hindet fcir antagning
som studerande:
o psykiska sjukdomar som fcirhindrar deltagande i

praktiska uppgrfter ellet inlzirning i arbetet, sisom en
pigiende obehandlad psykos eller en svir
depression som forsdmrar funktionsfo rmigan

o fysiska sjukdomar som begrinsar funktionsfcirmhgan
i si hog grad alt personefl inte kan genomfota
praktiska uppgifter eller inlirning i arbetet, sisom
sjukdomar eller funktionsnedsdttningar i stod- och
rorelseorganen samt kroniska eksem

. en sjukdom som dverfors via blod kan begrinsa
mojligheten att genomfora praktiska uppgifter eller
inldtning i arbetet

o missbruk eller beroende av berusningsmedel.

Yrkesindktade grundexamrna

o Grundexamen i tandteknik

En omstdndighet i anslutning till sokandens hdlsotillstind
eller funktionsformiga fir inte v^t^ ett hindet for
antagning som studerande. Niir det gdller studiet inriktade
pi grundexamen i tandteknik, som ndmns i statstidets
forordning (1.032 / 201,1,, dndtad 7 99 / 201, 4), ska dock
foljande beaktas: Som studetande kan inte antas den som
pi grund av hdlsotillstind eller funktionsformiga inte kan
genomfora praktiska uppgifter eller inldrning i arbetet i
anslutning till studietna, om kraven pi szikethet vid
studietna si forutsitter och om detta hinder inte kan
undaruojas med rimliga agdrdeL Ndr det gdller personens
hzilsotillstind ellet funktionsformiga ska man bedoma de
besrdnsninsar som eventuella siukdomar medfor och den
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individuella vi'rdsituation et i fuhga om sjukdomarna.

Foljande omstandigheter kan utgcira hinder fcir antagning
som studerande:
. en synnedsdttning som inte kan korrigeras med

hjnlpmedel
e ett svi'rt handeksem.

Yrkesinriktad e grundexamina

o Grundexameninomldkemedelsbranschen

En omstindighet i anslutning till scikandens hdlsotillstind
eller funktionsfotmiga fir inte vara ett hinder for
antagning som studerande. Nzit det gdller studier inriktade
pi grundexamen inom likemedelsbtanschen, som nimns
i s tatsridets forordmng (1, 032 / 201, 1,, dndrad 7 99 / 201, 4),
ska dock foljande beaktas: Som studerande kan inte antas

den som pi gund av hdlsotillstind eller funktionsformiga
inte kan genomfora praktiska uppgrftet eller inleirning i
arbetet i anslutning till studierna, om ktaven pi sikethet
vid studierna si forutsitter och om detta hinder inte kan
nndanrcijas med rimliga atgtudeL Niir det gdller personens
hiilsotillstind eller funktionsformiga ska man bedcima de

begrdnsningar som eventuella sjukdomar medfor och den
individuella virdsituationen i friga om sjukdomarna.

Foljande omstendigheter kan utgora hinder for antagning
som studerande:
. en synnedsdttning som inte kan korigeras med

hjiilpmedel
o missbruk eller beroende av berusninqsmedel.

Yrkesinriktade grundexamina

o Grundexamen i idrott

En omstindighet i anslutning tjll sokandens hdlsotillstind
eller funktionsfcitmiga fir inte var^ ett hinder for
antagntng som studeraride. Niir det giiller studier inriktade
pi grundexamen i idrott, som ndmns i statsridets
forordning (1.032/201.1., indrad 799 /201,4), ska dock
foljande beaktas: Som studerande kan inte antas den som
pn grund av hdlsotillstind eller funktionsformiga inte kan
genomfora praktiska uppgifter eller inlirning i arbetet i
anslutning till studietna, om kraveri pi siikerhet vid
studierna si forutsitter och om detta hinder inte kan
undanrojas med rimliga atgfuder. Ndr det giller personens
hdlsotillstind ellet funktionsformiga ska man bedoma de

begrdnsningat som eventuella sjukdomar medfot och den
individuella virdsituationen t fthga om sjukdomama.

Foljande omstdfldighetet kan utgora hinder for antagmng
som studerande:
. psykiska eller S'siska sjukdomar eller

funktionsnedsittningar som forhindrar deltagande i
praktiska uppgifter eller inldtning i arbetet, sisom en
pigiende obehandlad psykos eller en allvarlig
depression eller sjukdom i stod- och tcirelseorganen
som forsimrat funktionsfo rll:rilgan

o missbruk eller betoende av berusningsmedel.


