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I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i yrkeshögskolelagen (351/2003) 4 § 3 mom. och 15 §,
ändras 6, 7, 17 och 19 §, av dem 7 § sådan den lyder i lagarna 564/2009 och 953/2011, 17 §

sådan den lyder i lag 564/2009 och 19 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 411/2005 och
953/2011, samt

fogas till 20 §, sådan den lyder i lagarna 564/2009 och 953/2011, ett nytt 4 mom. och till
24 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 411/2005, ett nytt 3 mom., som följer:

6 §

Tillstånd för yrkeshögskola

Statsrådet kan bevilja en kommun, en sam-
kommun eller en registrerad sammanslutning
tillstånd för yrkeshögskola. För att tillstånd
ska beviljas krävs att yrkeshögskolan fyller
ett utbildningsbehov och att sökanden har
ekonomiska och operativa förutsättningar att
sörja för att de uppgifter som avses i 4 §
fullgörs på behörigt sätt med beaktande av
verksamhetens kvalitet, genomslagskraft och
effektivitet. Bestämmelser om ansökan av
tillstånd och om vilka handlingar och utred-
ningar som ska fogas till ansökan utfärdas
genom förordning av statsrådet.

Den som har fått tillstånd för yrkeshög-
skola har rätt att vara huvudman för en yrkes-
högskola som meddelar yrkeshögskoleunder-
visning i enlighet med vad som bestäms om
yrkeshögskolans utbildningsuppgift i tillstån-

det. I tillståndet kan yrkeshögskolan också
åläggas utvecklingsförpliktelser och andra
förpliktelser som gäller dess uppgifter.

Statsrådet kan ändra eller återkalla tillstån-
det, om väsentliga förändringar i utbildnings-
behovet eller andra orsaker som har samband
med driften av yrkeshögskolan kräver detta
eller om huvudmannen eller yrkeshögskolans
verksamhet inte uppfyller vad som föreskrivs
i 1 och 2 mom. Innan beslut om ändring eller
återkallelse av tillståndet fattas ska huvud-
mannen för yrkeshögskolan ges tillfälle att
bli hörd.

7 §

Utbildningsuppgift

I tillståndet för en yrkeshögskola anges
vilka yrkeshögskoleexamina och till dem hö-
rande examensbenämningar yrkeshögskolan
ska utfärda (utbildningsansvar). I tillståndet
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kan vid behov även utbildningsansvaret för
varje examen preciseras. I tillståndet anges
dessutom vilka högre yrkeshögskoleexamina
och till dem hörande examensbenämningar
yrkeshögskolan kan utfärda.

I tillståndet bestäms om rätten att i yrkes-
högskolan ordna behövlig lärarutbildning för
lärare och blivande lärare i yrkeshögskolor
och inom yrkesinriktad utbildning (yrkespe-
dagogisk lärarutbildning).

Yrkeshögskolans undervisnings- och exa-
mensspråk är finska eller svenska i enlighet
med vad tillståndet föreskriver om detta. Yr-
keshögskolan får dessutom besluta om an-
vändning av andra språk som undervisnings-
och examensspråk och i studieprestationerna
än det undervisnings- och examensspråk som
anges i tillståndet.

17 §

Undervisningen i yrkeshögskolorna

En yrkeshögskola meddelar inom ramen
för sitt tillstånd undervisning som leder till
högskoleexamen och yrkespedagogisk lärar-
utbildning. Dessutom får yrkeshögskolan
ordna utbildning som innehåller delar av exa-
mina i form av öppen yrkeshögskoleunder-
visning eller i övrigt som fristående studier
samt yrkesinriktade specialiseringsstudier
och annan vuxenutbildning.

Studier som hör till en yrkeshögskoleexa-
men och högre yrkeshögskoleexamen och för
vilka yrkeshögskolan beviljat den studerande
tidsmässigt och innehållsmässigt avgränsad
studierätt kan bedrivas som öppna yrkeshög-
skolestudier eller som andra fristående stu-
dier.

Yrkeshögskolan får ordna sådan avgiftsfri
utbildning för invandrare som syftar till att ge
de studerande språkliga och andra färdigheter
som behövs för yrkeshögskolestudier. Be-
stämmelser om utbildningens omfattning ut-
färdas vid behov genom förordning av stats-
rådet.

19 §

Undervisningsplaner och studiernas längd

Yrkeshögskolan beslutar om undervis-
ningsplanerna.

Studier som leder till en yrkeshögskole-
examen ska till sin längd motsvara heltidsstu-
dier under minst tre och högst fyra läsår. Av
särskilda skäl får en utbildning vara längre än
så. Studier som leder till en högre yrkeshög-
skoleexamen ska till sin längd motsvara hel-
tidsstudier under minst ett och högst ett och
ett halvt läsår. Yrkeshögskolan ska ordna de
studier som leder till en examen så att en
heltidsstuderande kan slutföra dem inom
nämnda tid.

20 §

Behörighet för yrkeshögskolestudier

— — — — — — — — — — — — —
Till yrkespedagogisk lärarutbildning kan

den antas som har en sådan utbildning och
arbetserfarenhet som krävs för en lärartjänst
eller lärarbefattning vid en yrkeshögskola el-
ler inom en yrkesinriktad utbildning.

24 §

Studierätt

— — — — — — — — — — — — —
Yrkespedagogiska lärarutbildningsstudier

ska slutföras inom en tid som är högst ett år
längre än deras omfattning, om inte yrkes-
högskolan av särskilda skäl beviljar en stude-
rande undantag från detta. Lärarutbildnings-
studier som är avsedda att genomföras på
deltid ska slutföras på tre år.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
Tillstånd som är giltiga när denna lag trä-

der i kraft upphör att vara giltiga vid ikraft-
trädandet. Statsrådet kan dock bevilja tillfäl-
ligt tillstånd för en sådan kommun, samkom-
mun, sammanslutning eller stiftelse som har
tillstånd enligt den lag som var i kraft vid
ikraftträdandet av denna lag och som inte
enligt 6 § i denna lag beviljas tillstånd. Till-
fälligt tillstånd kan beviljas, om det behövs
för att trygga ställningen för dem som inlett
sina studier före denna lags ikraftträdande,
för omorganisering av yrkeshögskoleverk-
samheten eller av något annat särskilt skäl.
Ett tillfälligt tillstånd kan gälla högst till den
31 december 2015.
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Oberoende av vad som någon annanstans
föreskrivs om avgifter för tillstånd tas det inte
ut någon avgift av den som ansöker om ett

sådant tillstånd som med stöd av denna lag
beviljas så att det börjar gälla när denna lag
träder i kraft.

Nådendal den 28 juni 2013
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