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om ändring av yrkeshögskolelagen

Utfärdad i Nådendal den 28 juni 2013

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i yrkeshögskolelagen (351/2003) 20 § 1 mom., 22 § och 26 a § 2 mom., sådana de

lyder, 20 § 1 mom. i lag 953/2011, 22 § i lag 564/2009 samt 26 a § 2 mom. i lag 1341/2011,
som följer:

20 §

Behörighet för yrkeshögskolestudier

Till studier som leder till yrkeshögskole-
examen kan antas den som har avlagt eller
fullgjort

1) gymnasiets lärokurs eller examen som
avses i lagen om anordnande av studentexa-
men (672/2005),

2) yrkesinriktad grundexamen som omfat-
tar minst tre år eller motsvarande tidigare
studier,

3) sådan yrkesinriktad grundexamen, yr-
kesexamen, specialyrkesexamen eller motsva-
rande tidigare examen som avses i lagen om
yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998), el-
ler

4) utländsk utbildning som i landet i fråga
ger behörighet för högskolestudier.
— — — — — — — — — — — — —

22 §

Antagning av studerande och mottagande av
studieplats

De studerande antas av yrkeshögskolan. De
studerande antas för att avlägga yrkeshögsko-
leexamen eller högre yrkeshögskoleexamen.

Vid antagning av studerande till studier

som leder till yrkeshögskoleexamen eller hö-
gre yrkeshögskoleexamen ordnas antag-
ningen av studerande med en gemensam an-
sökan till högskolorna. Gemensam ansökan
till högskolorna används dock inte vid antag-
ning av studerande till annan utbildning än
sådan som finansieras med stöd av lagen om
finansiering av undervisnings- och kultur-
verksamhet (1705/2009) eller vid antagning
av överflyttande studerande. En yrkeshög-
skola kan dessutom fatta beslut om att den
gemensamma ansökan inte omfattar utbild-
ning på främmande språk samt sådan utbild-
ning som riktas till en specifik målgrupp och
i fråga om vilken yrkeshögskolan har bestämt
de sökandes behörighet separat.

Yrkeshögskolan beslutar om grunderna för
antagningen av studerande. De sökande får
på grundval av olika utbildningsbakgrund de-
las in i grupper vid antagningen. Likvärdiga
antagningsgrunder ska då tillämpas på alla
sökande i samma grupp.

En del av de studieplatser som ansökan
gäller får reserveras för personer som inte
tidigare har avlagt högskoleexamen inom ut-
bildningssystemet i Finland eller mottagit en
studieplats i en utbildning som leder till hög-
skoleexamen. Yrkeshögskolan ska därvid
trygga ändamålsenliga ansökningsmöjligheter
också för dem som avlagt högskoleexamen
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och tagit emot en studieplats. Yrkeshögskolan
ska se till att möjligheterna för dessa olika
grupper av sökande att få en studieplats inte
blir oskäligt olika med tanke på jämställdhe-
ten mellan sökandena. Vid bedömning av
skäligheten beaktas hur stor andel de sökande
i olika persongrupper utgör av alla sökande,
möjligheten att övergå till studier via andra
vägar än den gemensamma ansökan och andra
omständigheter som kan jämföras med dessa.

Vid gemensam ansökan utnyttjas det an-
tagningsregister som avses i lagen om antag-
ningsregistret, högskolornas riksomfattande
datalager och studentexamensregistret
(1058/1998). Närmare bestämmelser om för-
rättandet av gemensam ansökan och om de
för-faranden som då tillämpas utfärdas ge-
nom förordning av statsrådet.

Den som har antagits som studerande ska
inom den tid som anges i yrkeshögskolans
antagningsmeddelande meddela yrkeshög-
skolan att han eller hon tar emot studieplat-
sen. Om den som har antagits som studerande
inte lämnar detta meddelande inom utsatt tid,
går studieplatsen förlorad. I det register för
ansökan till högskolorna som avses i 1 § i
lagen om antagningsregistret, högskolornas
riksomfattande datalager och studentexa-
mensregistret ska yrkeshögskolan utan dröjs-
mål göra en anteckning om att studieplatsen
har tagits emot.

Den som har ansökt om att bli antagen som
studerande får hos yrkeshögskolans styrelse
skriftligen begära omprövning av antagnings-
beslutet inom 14 dagar från delfåendet av
beslutet. Resultatet av antagningen får inte
med anledning av en begäran om ompröv-
ning ändras till nackdel för den som har
antagits som studerande. Närmare bestäm-
melser om förfarandet utfärdas genom för-
ordning av statsrådet.

26 a §

Uppdragsutbildning

— — — — — — — — — — — — —
Uppdragsutbildning kan inte ordnas för

medborgare i stater som hör till Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet eller för per-
soner som jämställs med medborgare i Euro-
peiska unionen med stöd av ett avtal som
Europeiska unionen och dess medlemsstater
har ingått med en annan avtalspart, eller för
sådana personers familjemedlemmar. Upp-
dragsutbildning kan inte heller ordnas för
personer som har EU-blåkort enligt utlän-
ningslagen (301/2004), kontinuerligt eller
permanent uppehållstillstånd eller EU-uppe-
hållstillstånd för varaktigt bosatta eller för
sådana personers familjemedlemmar. I fråga
om begreppet familjemedlem tillämpas defi-
nitionen i utlänningslagen. På studerande
som deltar i uppdragsutbildning tillämpas 20,
20 a och 20 b §, 22 § 5 mom. samt 25 a—25
d, 27, 28, 28 a, 28 b och 42 §.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
Lagen tillämpas första gången vid antag-

ning av studerande till utbildning som börjar
våren 2015.

Den möjlighet som avses i 22 § 4 mom. att
reservera en del av nybörjarplatserna för sö-
kande som inte tidigare har avlagt högskole-
examen inom utbildningssystemet i Finland
eller mottagit en studieplats i en utbildning
som leder till högskoleexamen tillämpas lik-
väl också på sökande som har tagit emot en
studieplats i en utbildning som börjat våren
2014 eller tidigare, men som inte har avlagt
högskoleexamen.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av
denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

Nådendal den 28 juni 2013
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