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L a g

1173/2014

om ändring av yrkeshögskolelagen

Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i yrkeshögskolelagen (932/2014) 10 § 1 mom., 28 § 1 mom. och 37 § 2 mom., samt
fogas till lagen en ny 11 a § och till 25 § ett nytt 5 mom. som följer:

10 §

Undervisningen vid yrkeshögskolorna

En yrkeshögskola meddelar inom ramen
för sitt tillstånd undervisning som leder till
högskoleexamen och yrkespedagogisk lärar-
utbildning. Dessutom får yrkeshögskolan
ordna specialiseringsutbildning, utbildning
som innehåller delar av examina i form av
öppen yrkeshögskoleundervisning eller i öv-
rigt som fristående studier samt fortbildning.
En yrkeshögskola ska utfärda betyg över stu-
dier som slutförts vid yrkeshögskolan. Be-
stämmelser om betyg som utfärdas av en
yrkeshögskola utfärdas genom förordning av
statsrådet.
— — — — — — — — — — — — —

11 a §

Specialiseringsutbildningar

Specialiseringsutbildningar vid yrkeshög-
skolorna är avsedda att genomföras efter hög-
skoleexamen av personer som redan varit
yrkesverksamma. Specialiseringsutbildning-
arna främjar professionell utveckling och
specialisering med målet att skapa kompetens

inom expertisområden som saknar utbild-
ningsutbud på marknadsmässiga villkor.

Bestämmelser om specialiseringsutbild-
ningarnas gemensamma mål och minimiom-
fattning utfärdas genom förordning av stats-
rådet. Som specialiseringsutbildning ordnas
inte sådan utbildning som yrkeshögskolorna
ordnar i form av affärsverksamhet enligt 5 §
3 mom.

Som specialiseringsutbildning får ordnas
endast sådan utbildning vars grunder yrkes-
högskolorna sinsemellan har avtalat om. Un-
der avtalsförfarandet ska samarbete bedrivas
med företrädare för arbets- och näringslivet.
Närmare bestämmelser om avtal om speciali-
seringsutbildning, avtalets innehåll och ord-
nande av utbildningen utfärdas genom för-
ordning av statsrådet.

En offentlig förteckning ska föras över av-
talen om specialiseringsutbildningar. När-
mare bestämmelser om den offentliga för-
teckningen och de uppgifter som ska föras in
i den utfärdas genom förordning av statsrå-
det.

25 §

Behörighet för yrkeshögskolestudier

— — — — — — — — — — — — —
Till specialiseringsutbildning kan den an-
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tas som har avlagt lämplig högskoleexamen
eller som yrkeshögskolan anser ha tillräckliga
kunskaper och färdigheter för studierna.

28 §

Antagning av studerande och mottagande av
studieplats

De studerande antas av yrkeshögskolan.
De studerande antas för att avlägga yrkeshög-
skoleexamen eller högre yrkeshögskoleexa-
men eller för att genomföra specialiseringsut-
bildning.
— — — — — — — — — — — — —

37 §

Bedömning av studieprestationer och
tillgodoräknande av studier

— — — — — — — — — — — — —
En studerande får vid avläggande av exa-

men eller genomförande av specialiseringsut-
bildning, enligt vad yrkes-högskolan beslutar,
räkna sig till godo studier som han eller hon
har genomfört vid en annan inhemsk eller
utländsk högskola eller vid en annan läroan-
stalt samt ersätta studier som hör till examen
eller till specialiseringsutbildningen med an-
dra studier på samma nivå. En studerande får
enligt vad yrkeshögskolan beslutar räkna sig
till godo studier samt ersätta studier som hör
till examen eller till specialiseringsutbild-
ningen också genom kunskaper som visats på
något annat sätt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
Yrkesinriktade specialiseringsstudier enligt

de bestämmelser som gällde vid ikraftträdan-
det av denna lag får ordnas till och med den
31 december 2016 eller tills de studerande
som inlett specialiseringsstudierna före
nämnda datum har slutfört sina studier.

Helsingfors den 19 december 2014
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