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KRAv pA og STUDERANoBS TTATSoTILLSTANo I YRKES- ocH
SPECIALYRKESEXAMINA

L Krav pi h2ilsotillstindet hos personer som s6ker till utbildning som fdrbereder ftir en yrkes-
eller specialyrkesexamen och hos personer som deltar i sidan utbildning

Syftet med de examensspecifika kraven pi hilsotillstindet ar att fratn)a sikerheten i
utbildning som forbeteder for en fristiende examen och senare i arbetslivet. De
examensspecifika kraven pi hilsotillstiLnd och funktionsformhga ska beaktas vid ansokan till
ftistiende examina och till utbildning som fcirbereder for en fristiende examen samt vid den
personliga tilldmpningen ndr det gdller forvdrvande av behovlig yrkesskicklighet.

Vid ansokan till de fristiende examina och under forberedande utbildning tilld"mpas
lagstiftningen om foljande: grunderna for antagning av studetande, tillginglighet och andra
forutsittningar for antagning av studerande, information om kraven pi hdlsotillstindet och
om antagning som studerande samt indragning av studieritten och information om
indtagning [(bestdmmelserna i 11 S i lagen om grundldggande yrkesutbildning (952/201,7,
indrad 788/2014) om hinvisningti).27,27 a och 27 b S samt32 och 32 a $).

Enligt hdnvisningsbestdmmelsen i 11 $ 3 punkten i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning
har Utbildningsstyrelsen behorighet att meddela foreskrifter om krav pi de studerandes
hilsotillstind. Detta gdller de yrkes- och specialyrkesexamina som ndmns i B S i statsridets
forotdning (dndrad 1033/2011 och 330/2015) och som fi.nns inom det humanistiska och
pedagogiska omridet, teknik och kommunikation, natutbruk och miljoomridet samt social-,
hdlso- och idrottsomridet.

Krav pi hdlsotillstindet i ansokningsfasen

Utcivet det som ndmns ovan ska den som ordnar utbildning som forbereder for en
fristiende exameri sorja for att information om utbildningen och om forfarandet vid
ansokan till utbildningen finns allmdnt tillgdnglig (L 952/201,1,, 1,3 a S).
Utbildningsanotdnaren kan informera om de examensspecifika ktaven pi hdlsotillstind och
funktionsformitga i ansokningsguider, i digital information om ansokan pi www.studieinfo.fi
och i annan information om ansokan samt i samband med antagningen, till exempel vid
intrldes- och ldmplighetsprov.

De som soket till en utbildning ska bedoma sitt hdlsotillstind och sin funktionsformiga i
relation till kraven pi hilsotillstind och funktionsformitga i den SORA-examen som de
cinskar avlagga och som de fitt information om i den petsonliga tillimpningen i samband
med ansokan.

Dessutom bor beaktas att lagen om yrkesinriktad r,.uxenutbildning (bestdmmelsen i 11 $ om
hinvisning till,27 b $ i lagen om grundllggande yrkesutbildning) ger utbildningsanotdnaten
ntt att for bedomningen och beslutsfattandet i samband med antagni.ngen began uppgiftet
om de sokandes hdlsotillstind. Utbildningsanordnaten kan begdra dessa uppgifter nd.r som
helst under anscikningsfasen obetoende av vad den sokande sjdlv meddelat.

En omstindighet i anslutning till sokandens hilsotillstind eller funktionsformhg fir inte
.vara ett hinder for antagning som studerande. Som studerande kan dock inte antas den som
pi grund av kilsotillstind eller funktionsformhga inte kan genomfcira praktiska uppgifter
eller inldrning i arbetet som ing6.r i utbildning som forberedet fot en fristi'ende examefl, om
studietna dr fotbundna med krav som hinfor sig till minderirigas sikethet, patient- eller
kundsdkerheten ellet si.kerheten i trafiken och om hinder som dventyrat sd.ketheten inte med
dmlig htgarder kan undanrojas. Ett skdl till att inte anta en person som studerande kan
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ocksi vara att personen i samband med den personliga tilldmpningen i ansokningsfasen
undanhillit information om ett tidigare fattat beslut om indragning av studierdtt.

Med tanke pi den sokandes rittsskydd fu det motiverat att inte anta en person till sidan
examensforberedande utbildning i vilken ingir praktiska uppgifter eller inldrning i atbetet
som denne pi grund av sitt hdlsotillstind eller sin funktionsformiga inte skulle kunna utfcira.
Vid antagningen bot man dock beakta de mingskiftande uppgifter som ingir i yrkena och
arbetet. I en och sarftna yrkes- ellet specialyrkesexamen kan det fi.nnas examensdelat i vilka
utbildningen stdller andra knv pi hdlsotillstindet eller funktionsformigan, vilket mojliggor
individuella losningar for avliggandet av grundexamen.

Den som ordnar utbildning som fcirberedet for en ftistiende examen ska vid behov
samarbeta med olika utbildningsniviet eller med myndigheter ndr det gdller erhillande och
givande av uppgifter som behcjvs ndr beslut fattas om antagningen av studetande.

Krav pi hdlsotillstindet undet utbildning som fcirbereder for en fristiLende examen

De examensspecifika kraven pi de studerandes hdlsotillstind och funktionsformiga ska

beaktas dven under utbildningen nir det gdllet de yrkes- och specialyrkesexamina som
ndmns i 8 $ i statsridets forotdning. Om det under studierna framkommer att en studerande
i fuhga om hdlsotillstindet och funktionsformigan inte uppS'ller villkoren for att bli antagen
till utbildning som fcjrbereder for den fristiende examen t fthga, ska utbildningsanordnareri i
forsta hand utreda studiehindren och den studerandes eventuella stodbehov i samarbete med
den studerande och med sakkunniga inom studerandehdlsovitden och granska individuella
losningar vid den personliga tilldmpningen i anknytning till utbildningen.

De praktiska ptoblem som forindrrngat 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 anvinda ergonomiska arbetssitt och hjdlpmedel kan man stirka dennes
studieformiga under utbildningen.

Om det inte dt mojligt att under den forberedande utbildningen med rimliga Ltgirder
undantoja hinder, ska utbildningsanordnaren i samrid med den studerande och med
personalen inom studerandevirden utreda den studerandes mojligheter att soka till en annan
utbildning som fcitbereder for en fristiende examen och som dr mojlig med tanke pi
villkoren f6r att bli antagen till utbildningen. Om den studerandes hdlsotillstind eller
funktionsfonnhga forindtas under utbildning som fcirbereder for en fristiende examen ska

utbildningsanordnaren alltid samarbeta med studerandehilsovirden och vid behov i.ven med
arbetsplatsens foretagshdlsovird nat det gdller sfudier i samband med praktiska
arbetsuppgifter pi en atbetsplats. Enligt 11 $ 10 punkten (hdnvisningsbestdmmelsen i 32 a $

i lagen om grundldggande yrkesutbildning) i lagen om yrkesinriktad r.-uxenutbildning har den
som ordnar utbildning som fcirbereder for en fristiende examen ratt att fi en bedomning av
en studerandes funktionsformiga med anledning av de krav pi hdlsotillstindet som
studietna stdller. Indragning av studierdtten bor vara sistahandsitgird inom utbildning som
forbereder for en fristiende examen.
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2 Beskdvningar av kraven pi hiilsotillstindet i yrkes- och specialyrkesexamina

TABELL 1: Beskrivningat av kraven pi hiilsotillstindet i yrkes- och specialyrkesexamina enligt utbildningsomride
och examen (SRF 81211998 8 $ (an&ad1033/2011och330/201.5).

DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA
OMRADET

EXAMENSSPECIFIKA KRAV PA

HIILSOTILLSTANDET

Yrkesexamina
o Yrkesexamen for ledare for skolging och

morgo{r- och eftermiddagsverksamhet
o Yrkesexamen for specialhandledare av barn

och ungdom

Specialyrkesexamina
o Specialyrkesexamen for ledare for skolging och

morgon- och eftermiddagsverksamhet

En omstdndighet i anslutning till sokandens

hdlsotillstiLnd eller funktionsformiga fhr inte vata

ett hinder for antagning som studerande. Ndr det

gdller studiet inriktade pi de ytkes- och

specialytkesexamina som ndmns i statstidets

forordning (1 033 / 201. 1, dndrad 330 / 20 1. 5) ska

dock foljande beaktas: Som studerande kan inte

antas den som pi grund av hdlsotillstind eller

funktionsformiga inte kan genomfora praktiska

uppgifter eller inldrning i arbetet i anslutning till
studierna, om kraven pi szikerhetvid studierna si
forutsdtter och om detta hinder inte kan

undanrojas med rimliga htgardeL Nzir det gziller

personens hdlsotillstind eller funktionsformiga

ska man bedoma de begtzinsningar som eventuella

sjukdomat medfor och den individuella

viLrdsituation en i fthga om sjukdomarna.

Foljande omstindighetet kan utgora hinder fot
antagning som studerande:

. en psykisk eller fysisk sjukdom eller
funktionsnedsdttning som forhindrar deltagande i
praktiska uppgifter eller inldming i arbetet, sisom
symptom pi psykotisk niviL eller en depression som
allvadigt forsimrar funktionsformhgary en allvarlig
social fobi eller en siukdom el1er

funktionsnedsdttning som forhindrar
anvdndningen av teckensprik

. annan sjukdom eller funktionsnedsdttning som
avenqunt hdlsan eller sdkerheten for den
studerande sjdlv eller andra som deltar i eller
arbetar med praktiska uppgifter eller inldrning i
arbetet

o missbruk eller beroende av berusningsmedel.

OMRADET TEKNIK OCH. KOMMUNIKATION,
NATURBRUK OCH MTLJOOMRADET

EXAMENSSPECIFIKA KRAV PA
rTIiT-SOTTI.LSTANDET

Yrkesexamina

o Yrkesexamen fcit fordonskranforare
o Ytkesexamen for busschauffor
o Ytkesexamen i biltransport av travaror
o Ytkesexamen for kombinationsfotdonsforate
o Yrkesexamen inom markanldggningsbranschen
o Ytkesexamen fot skogsmaskinsforare
o Yrkesexamen i miljovird, kompetensomridet

ttaflsDott av avfall och farlisa imnen

En omstlndighet i anslutning till sokandens
hdlsotillstind eller funktionsformiga fhr inte van
ett hinder for antagning som studerande. Ndr det
gdller studier inriktade pi de pkes- och
specialyrkesexamina som nimns i statstidets
forordning (1 033 / 20I 1,, iindrad 330 / 201 5) ska
dock foliande beaktas: Som studerande kan inte
antas den som pi grund av hdlsotillstind eller
funktionsformlga inte kan genomfora ptaktiska
uppglfter eller inldtning i arbetet i anslutning till
studietna, om kraven pi sdkerhet vid studiema si



I

Specialytkesexamina

o Specialyrkesexamen ft5r traftklame

forutszitter och om detta hinder inte kan
undanrojas med rimliga atgarder.

I utbildning som forbereder for de ovannimnda
yrkes- och specialyrkesexamina krdvs att
personens fysiska och psykiska funktionstormiga
ir tillrisftlig med tanke pi den belastning som de

3;31ff1" 
uppgifterna och inldrningen i atbetet

Inom landsvdgstrafik kdvs att ytkeschauflorc har
antingen korkort i g*pp 2 (astbils- och
busschaufforet samt de som framfor tunga
fordonskombinationet) eller yrkeskorti.llstind for
personbil (taxiforare). Vid ansokan om dessa

tilldmpas kraven pi hdlsotillstindet i grupp 2, som
anges i social- och hilsovirdsministeriets
forordmng om korhilsa.
I korkottslagen Q86/201.1) och i social- och
hilsovfudsministeriets forordning om korhzilsa

ingir bestdmmelser om krav pi hilsotillstindet for
kotillstind och om kontroll av kothilsan. I den
senare forfattningen ges ndrmate bestdmmelser
om hilsokraven for korkott enligt kraven i bilaga
III i direktivet2006/126/EG och i direktivet
2009 / 1,1,3 /EG. www.finlex.fi
Nir det gdller personens hdlsotillstind eller
funktionsformiga ska man bedoma de
begrdnsningar som eventuella sjukdomar medfor
och den individuella virdsituationen i ftiqa om
sjukdomatna.

Foljande omstendigheter kan utgcira hinder for
antagning som studerande:
o diabetes som behandlas med insulin
o epilepsi eller andra sjukdomar och

funktionsstomingat som inverkar pi
balansorganet

. en syn- eller hcitselnedsdttning som inte kan
korigeras med hjdlpmedel

o hinrt-knrlsiukdom
. sjukdom i andningsorganeo som begrinsar

formigan attHara av $'sisk belastning och
utomhusarbete

. siukdom i stod- och tcirelseorganen
o njutsiukdomat
. en psykisk sjukdom som forhindrar

deltagande i ptaktiska uppgifter eller inldrning
i arbetet

o missbruk eller beroende av berusningsmedel.

8 $ i forotdningen 330/2015 tilliimpas pi
studerande som inleder studier som
fotbetedet for ytkesexamen i miljoviLrd,
kompetensomridet transpott av avfall och
farliga dmnen 1.1 .201,6 eller direfter.



Yrkesexamina

o Yrkesexamen fcit viktate

Specialyrkesexamina

Specialytkesexamen fcit sdkerhetsvakt

En omstindighet i anslutning till sokandens
hdlsotillstind eller funktionsformiga fir inte vara
ett hinder fcir antagning som studerande. Ndr det
gdllet studier inriktade pi de i statsridets
forordning Q30/2015) nlmnda yrkesexamen for
vakt och specialyrkesexamen for sikerhetsvakt ska

dock foljande beaktas: Som studerande kan inte
antas den som pi grund av hdlsotillstind eller
funktionsfotmiga inte kan genomfora ptaktiska
uppgifter ellet inliirning i arbetet i anslutning till
studierna, om kraven pi slkerhet vid studierna si
forutsltter och om detta hinder inte kan
undanrojas med rimliga htgdtdeL Nrir det gdllet
personens hdlsotillstind ellet funktionsformiga
ska man bedoma de begrinsningar som eventuella
sjukdomar medfot och den individuella
virdsituationen i fthga om sjukdomatna.

Foljande omstdndigheter kan utgora hindet fcir

antagning som studerande:
. en syn- eller horselaedsittning som inte

kan kordgetas med hjdlpmedel
o psykiska sjukdomar som fothindrar

deltagande i praktiska uppgifter ellet
inl?irning i arbetet, sisom en pigiende
obehandlad psykos ellet en svir
depression som fdtsemrar
funktionsformigan

o missbruk eller beroende av
berusningsmedel

. en sjukdom i stod- och rcirelseorganen
som inverkar pi funktionsfotmhgan.

8 $ i forordningen 330/201,5 tillnmpas pi
studerande som inledet studier som
forbeteder for yrkesexamen fot vdktare och
specialyrkesexamen for sikerhetsvakt
1.1 .201,6 eller ddrefter.

socIAL-, HALSO- OCH IDROTTSOMRADET EXAMENSSPECIFIKA KRAV PA
TTII.SOTTTLSTANDET

Yrkesexamina

o Yrkesexamen for familjedagvS.rdate
o Yrkesexamen i fotvird
o Yrkesexamen i gipsning
o Yrkesexamen fcir obduktionsptep^r^tot
o Yrkesexamen inom omsorgsatbete fcir

uwecklingsstorda
o Ytkesexamen i atbete bland missbrukare
o Yrkesexamen fot massot

Specialytkesexamina

o Specialyrkesexamen for gipsningsmistare
o Specialvtkesexamen i psvkiatrisk vird

En omstdndighet i anslutning till scikandens

hrilsotillstind eller funktionsfcirrniga fir inte vara
ett hindet for antagning som studetande. Ndr det
gdller studier inriktade pi de yrkes- och
specialyrkesexamina som nimns i statsriLdets

forordning (1033/201,1, dndrad 330/2015) ska

dock foljande beaktas: Som studetande kan inte
antas den som pi gtund av hilsotillstind ellet
funktionsfotmiga inte kan genomfora praktiska
uppglfter ellet inltuning i arbetet i anslutning till
studierna, om kraven pi sdkerhet vid studierna si
forutsittet och om detta hindet inte kan
undanrojas med rimliga htgmder Niir det giller
personens hilsotillstind eller funktionsformiga
ska man bedoma de begrzinsningar som eventuella
sjukdomat medfot och den individuella
virdsituationen i friLsa om siukdomarna.
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Specialytkesexamen inom omsorgsarbete
utvecklings storda
Specialyrkesexamen for
synrehabiliterings handledare
Specialytkesexamen for tolk for
talhandikappade
Specialyrkesexamen i arbetslivstrdning
Specialyrkesexamen i ildreomsorg
Specialyrkesexamen for massor

fot
Foljande omstindigheter kan utgora hinder for
antagning som studerande:
r psykiska sjukdomat som forhindrar

deltagande i praktiska uppgifter eller
inhrning i arbetet, sisom en pigiende
obehandlad psykos eller en svir depression
som forsdmrar funktionsfcirmigan

o $rsiska sjukdomat som begransar
funktionsformhgani sh hog grad att
personefl inte kan gerromfora praktiska
uppgifter eller inldrning i atbetet, sisom
sjukdomar eller funktionsnedsittningar i
stod- och rcirelseorganen samt kroniska
eksem

. en sjukdom som civerfors via blod kan
begrinsa mojligheten att genomfora
praktiska uppgifter ellet inlitning i atbetet

o missbruk eller beroende av berusninEsmedel.

Ytkesexamina

o Yrkesexamen i idrott
o Yrkesexamen for ttdnare

Specialyrkesexamina

o Specialyrkesexamen for tr'inate

En omstindighet i anslutning till sokandens
hdlsotillstind eller funktionsfotmiLga ffu inte vata
ett hinder for antagning som studerande. Nir det
gdller studier inriktade pi de yrkes- och
specialyrkesexamina som n?imns i statsriLdets

fotordning (1 033 / 201. L, rindnd 330 / 20 1 5) ska
dock foljande beaktas: Som studerande kan inte
antas den som pi grund av hdlsotillstind eller
firnktionsformiga inte kan genomfora ptaktiska
uppgrfter ellet inlzirning i arbetet i anslutning till
studierna, om kraven pi sikethet vid studierna si
ftirutsitter och om detta hinder inte kan
undanrojas med rimliga egdrder. Niir det gziller

personens hdlsotillstind eller funktionsformiga
ska man bedoma de begrdnsningat som eventuella
sjukdomar medfot och den individuella
virdsituation en i frhga om sjukdomatna.

Foljande omstandighetet kan utgora hinder for
antagning som studetande:
e psykiska eller fysiska sjukdomat eller

funktionsnedsdttningar som fcithindmr
deltagande i praktiska uppgifter eller
tnlzirning i arbetet, sisom en pigiende
obehandlad psykos eller en allvadig
depression eller sjukdom i stcid- och
totelseorganen som forszimrar
funktionsformigan

o missbruk eller betoende av berusninssmedel.


