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Undervisnings- och kulturministeriets förordning

451/2015

om ändring av undervisnings- och kulturministeriets förordning om grunderna för
antagning av studerande inom grundläggande yrkesutbildning

Utfärdad i Helsingfors den 16 april 2015

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut
upphävs i undervisnings- och kulturministeriets förordning om grunderna för antagning av

studerande inom grundläggande yrkesutbildning (4/2013) 5 § 3 mom. och 18 § 3 mom.,
ändras 1§ 1 mom., 2 och 3 §, 5 § 2 mom. 3 punkten, 7—9 §, 11 § 5 mom. samt 14, 15, 21

och 24 §,
av dem 2 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 751/2013 samt 5 § 2 mom. 3 punkten

och 9 § sådana de lyder i förordning 143/2014, samt
fogas till förordningen nya 15 a och 24 a § som följer:

1 §

Allmänna grunder för antagning av
studerande

I fråga on grunderna för antagning av stu-
derande gäller utöver bestämmelserna i 27 §
lagen om grundläggande yrkesutbildning
(630/1998) vad som bestäms i denna förord-
ning.
— — — — — — — — — — — — —

2 §

Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas vid antagning
av studerande till utbildning som leder till
yrkesinriktad grundexamen avsedd för perso-
ner som slutfört den grundläggande utbild-
ningen eller gymnasiets lärokurs eller slutfört
tidigare studier som motsvarar någon av
dessa utbildningar.

Förordningen tillämpas inte vid antagning
av studerande till

1) utbildning som förbereder för yrkesin-
riktad grundexamen som avläggs som fristå-
ende examen,

2) grundläggande yrkesutbildning som
ordnas som läroavtalsutbildning,

3) grundläggande yrkesutbildning på främ-
mande språk,

4) grundläggande yrkesutbildning som
ordnas på basis av en särskild utbildnings-
uppgift inom specialundervisning enligt 20 §
2 mom. i lagen om grundläggande yrkesut-
bildning,

5) grundexamen i flygledning.
Förordningen tillämpas inte heller om den

sökande efter den grundläggande utbild-
ningen avlagt en yrkesinriktad grundexamen,
någon annan yrkesinriktad examen eller hög-
skoleexamen.

3 §

Ansökningsmål inom utbildning som leder till
yrkesinriktad grundexamen

Studerande antas till utbildningarna för yr-
kesinriktade grundexamina som anges i bila-
gan till undervisnings- och kulturministeriets
förordning om examensstrukturen inom yr-
kesutbildningen (835/2014).

Med avvikelse från vad som föreskrivs i



1 mom. kan studerande antas till utbildningar
för följande kompetensområden inom grund-
examina:

1) i grundexamen inom hantverk och
konstindustri kompetensområdet för produkt-
planering och produkttillverkning samt kom-
petensområdet för miljöplanering och miljö-
byggande,

2) i grundexamen i visuell framställning
kompetensområdet för grafisk planering,
kompetensområdet för bild- och mediekonst
samt kompetensområdet för fotografering,

3) i grundexamen i musik kompetensområ-
det för musik, kompetensområdet för musik-
teknologi och kompetensområdet för piano-
stämning,

4) i grundexamen inom textil- och bekläd-
nadsbranschen kompetensområdet för sko-
branschen, kompetensområdet för textilvård,
kompetensområdet för textilteknik och kom-
petensområdet för beklädnad,

5) i grundexamen i grafisk kommunikation
kompetensområdet för tryckeriteknik och
kompetensområdet för layout,

6) i grundexamen i logistik kompetensom-
rådet för transportservice,

7) i grundexamen inom byggnadsbran-
schen kompetensområdet för schaktningsma-
skintransport,

8) i grundexamen inom lantbruksbran-
schen kompetensområdet för djurskötsel och
kompetensområdet för pälsdjursuppfödning,

9) i grundexamen inom skogsbranschen
kompetensområdet för montering av skogs-
maskiner och kompetensområdet för körning
av skogsmaskiner,

10) i grundexamen inom social- och hälso-
vårdsbranschen kompetensområdet för akut-
vård.

Studerande kan även antas till av utbild-
ningsanordnaren angivna, andra än i 1 och 2
mom. avsedda ansökningsmål inom utbild-
ningarna för grundexamen i hantverk och
konstindustri, grundexamen i audiovisuell
kommunikation, grundexamen i visuell fram-
ställning, grundexamen i dans, grundexamen
i musik samt grundexamen i textil- och be-
klädnadsbranschen

Studerande kan dessutom antas till i gym-
nasielagen (629/1998) avsedd gymnasieut-
bildning i samband med antagningen till an-
sökningsmål som avses i 1—3 mom. På an-

tagningen av studerande till gymnasieutbild-
ning tillämpas i det fallet undervisningsmini-
steriets förordning om grunderna för antag-
ning av studerande i gymnasieutbildningen
(856/2006). Blir sökanden inte antagen till ett
i detta moment avsett ansökningsmål som
studerande i både utbildning som leder till
yrkesinriktad grundexamen och gymnasieut-
bildning, antas sökanden som studerande i
den utbildning som han eller hon enligt grun-
derna för antagning av studerande blir anta-
gen till förutsatt att han eller hon inte har
undanbett sig sådan antagning i sin ansökan.

2 kap.

Antagning av studerande i fråga om sö-
kande som har slutfört lärokursen för den

grundläggande utbildningen

5 §

Urvalskriterier

— — — — — — — — — — — — —
För sökande som har slutfört lärokursen

för den grundläggande utbildningen ges po-
äng på följande grunder:
— — — — — — — — — — — — —

3) påbyggnadsundervisning som omfattar
minst 1 100 timmar, minst 20 studieveckor
lång utbildning som orienterar och förbereder
för grundläggande yrkesutbildning, undervis-
ning och handledning i tränings- och rehabi-
literingssyfte för handikappade, utbildning
för invandrare som förbereder för grundläg-
gande yrkesutbildning, undervisning i huslig
ekonomi som ordnas i annan form än som
grundläggande yrkesutbildning, handledande
utbildning som avses i lagen om grundläg-
gande yrkesutbildning och omfattar minst 30
kompetenspoäng eller slutförd linje på ett
läsår vid en folkhögskola eller utbildning
som förbereder invandrare och personer med
ett främmande språk som modersmål för
gymnasieutbildning och som omfattar minst
25 kurser,
— — — — — — — — — — — — —
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7 §

Urvalspoäng som ges till sökande utan
utbildningsplats

En sökande som inte har utbildningsplats i
utbildning som leder till yrkesinriktad grund-
examen eller i gymnasieutbildning när ansök-
ningstiden går ut ges åtta urvalspoäng.

8 §

Urvalspoäng för slutförande av lärokursen
för den grundläggande utbildningen under

ansökningsåret

En sökande som har slutfört lärokursen för
den grundläggande utbildningen under året
för ansökning till grundläggande yrkesutbild-
ning eller under de sex månader som föregår
slutet av ansökningstiden ges sex urvalspo-
äng.

9 §

Urvalspoäng för slutförda studier

En sökande som slutfört påbyggnadsunder-
visning som omfattar minst 1 100 timmar
efter den grundläggande utbildningen, minst
20 studieveckor lång utbildning som oriente-
rar och förbereder för grundläggande yrkes-
utbildning, undervisning och handledning i
tränings- och rehabiliteringssyfte för handi-
kappade, utbildning för invandrare vilken
förbereder för grundläggande yrkesutbild-
ning, undervisning i huslig ekonomi som ord-
nas i annan form än som grundläggande yr-
kesutbildning, handledande utbildning som
avses i lagen om grundläggande yrkesutbild-
ning och omfattar minst 30 kompetenspoäng
eller slutfört en linje på ett läsår vid en folk-
högskola eller utbildning som förbereder in-
vandrare och personer med ett främmande
språk som modersmål för gymnasieutbild-
ning och som omfattar minst 25 kurser ges
sex urvalspoäng.

11 §

Urvalspoäng för betonade vitsord

— — — — — — — — — — — — —
Om den sökande inte har studerat ett enda

betonat ämne i den grundläggande utbild-
ningen, används som det medeltal för beto-
nade ämnen som avses i 3 mom. ett medeltal
som beräknas enligt bestämmelserna i 10 §.

14 §

Urvalspoäng för idrottsmässiga meriter

En utbildningsanordnare som har som ut-
bildningsuppgift att ordna yrkesutbildning för
idrottare kan ge en sökande till sådan utbild-
ning 1—3 urvalspoäng på basis av idrotts-
mässiga meriter.

15 §

Urvalspoäng för inträdes- eller lämplighets-
prov

Om utbildningsanordnaren ordnar ett inträ-
des- eller lämplighetsprov, ska alla sökanden
kallas till provet.

Om den sökande i sin ansökan som ansök-
ningsönskemål angett flera i 3 § 1 eller 2
mom. avsedda ansökningsmål inom grund-
läggande yrkesutbildning, kallas han eller
hon med avvikelse från 1 mom. till inträdes-
eller lämplighetsprov för det ansökningsmål
som står först i ordningen av ansökningsöns-
kemålen. Det antal poäng som en utbild-
ningsanordnare ger för ett inträdes- eller
lämplighetsprov används då också i andra
utbildningsanordnares motsvarande ansök-
ningsmål.

För inträdes- eller lämplighetsprovet ger
utbildningsanordnaren sökanden 0—10 ur-
valspoäng.

Utbildningsanordnaren ska informera sö-
kandena på förhand om hurudana avsnitt in-
trädes- eller lämplighetsprovet omfattar och
hur de olika avsnitten poängsätts.
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15 a §

Antagning av studerande på basis av
inträdes- eller lämplighetsprov

Utbildningsanordnaren får besluta att an-
tagningen av studerande till utbildning som
leder till grundexamen inom hantverk och
konstindustri, grundexamen i audiovisuell
kommunikation, grundexamen i visuell fram-
ställning, grundexamen i dans, grundexamen
i musik, grundexamen i cirkus eller grund-
examen i idrottsinstruktion sker på basis av
utbildningsanordnarens eget inträdes- eller
lämplighetsprov. I detta fall tillämpas inte
4 §, 5 § 2 och 4 mom., 7—14 § och 15 §
2 mom. och inte heller 22 och 23 §.

21 §

Poäng för arbetserfarenhet, ansökningsöns-
kemål, kön, idrottsmässiga meriter och inträ-

des- eller lämplighetsprov

Vid antagning av studerande som slutfört
gymnasiets lärokurs till grundläggande yrkes-
utbildning tillämpas bestämmelserna i
12—15 § och 15 a § i fråga om arbetserfaren-
het, ansökningsönskemål, könstillhörighet,
idrottsmässiga meriter och inträdes- eller
lämplighetsprov.

24 §

Påvisande av att den sökande behärskar un-
dervisningsspråket

En sökande kan inte antas som studerande,
om han eller hon inte har tillräckliga färdig-
heter att använda och förstå ansökningsmå-
lets undervisningsspråk i tal och skrift.

En sökande vars modersmål är något annat
än ansökningsmålets undervisningsspråk an-
ses ha tillräckliga färdigheter i undervisnings-
språket, om han eller hon

1) har ett avgångsbetyg från den grundläg-
gande utbildningen, som slutförts på ansök-
ningsmålets undervisningsspråk finska,
svenska eller samiska,

2) har avlagt lärokursen i det andra inhem-
ska språket som A-språk med minst vitsordet
7 i den grundläggande utbildningen och detta
språk är ansökningsmålets undervisnings-
språk,

3) har avlagt lärokursen i finska eller
svenska som andra språk med minst vitsordet
7 i den grundläggande utbildningen och detta
språk är ansökningsmålets undervisnings-
språk,

4) har slutfört gymnasiets lärokurs eller av-
lagt studentexamen på ansökningsmålets un-
dervisningsspråk,

5) har slutfört hela gymnasiets lärokurs i
modersmål och litteratur antingen med finska
som modersmål, med svenska som moders-
mål, med samiska som modersmål, med fin-
ska som andra språk, med svenska som andra
språk, med finska för samiskspråkiga eller
med finska för teckenspråkiga, och språket i
fråga är ansökningsmålets undervisnings-
språk,

6) har slutfört hela gymnasiets lärokurs i
det andra inhemska språket, och detta språk
är ansökningsmålets undervisningsspråk,

7) har avlagt samtliga delprov i språkexa-
men i finska eller svenska enligt lagen om
allmänna språkexamina (964/2004) på minst
kunskapsnivå 3 eller har avlagt provet i
muntlig och skriftlig färdighet i finska eller
svenska i språkexamen för statsförvaltningen
enligt lagen om de språkkunskaper som krävs
av offentligt anställda (424/2003) på minst
nöjaktig kunskapsnivå och språket i fråga är
ansökningsmålets undervisningsspråk,

8) har godkänts i det i 24 a § avsedda
nationella språkprovet i ansökningsmålets
undervisningsspråk,

9) enligt utbildningsanordnarens bedöm-
ning har tillräckliga språkkunskaper, när an-
sökningsmålets undervisningsspråk är något
annat än finska eller svenska.

24 a §

Nationellt språkprov

Med avseende på ansökningsmål vars un-
dervisningsspråk är finska eller svenska ord-
nas ett nationellt enhetligt språkprov i syfte
att bedöma om sökande vars modersmål inte
är detsamma som undervisningsspråket och
som inte uppfyller förutsättningarna i 24 § 2
mom. 1—8 punkten uppfyller kravet på till-
räckliga färdigheter att använda undervis-
ningsspråket i tal och skrift. Utbildningsan-
ordnaren kallar alla ovan avsedda sökande till
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det nationella språkprovet. Om en sökande i
sin ansökan angett flera ansökningsönskemål,
kallas han eller hon till språkprovet för det
ansökningsmål som står först i ordningen av
ansökningsönskemålen.

Det nationella språkprovet anses vara av-
lagt med godkänt resultat, om den språkkun-
skap som visas i provet motsvarar nivå B1.1
enligt nivåskalan för språkkunskaper.

Utbildningsstyrelsen svarar för utveck-
lande och förvaltning av det nationella språk-
provet.

Denna förordning träder i kraft den 1 ja-
nuari 2016. Bestämmelserna i 2 §, 3 § 1—3
mom. samt 5 och 9 § träder dock i kraft den 1
augusti 2015.

Denna förordning tillämpas vid antagning
av studerande till utbildning som börjar den 1
augusti 2016 eller därefter. På utbildning som
inleds före nämnda tidpunkt tillämpas de be-
stämmelser som gällde vid denna förordnings
ikraftträdande.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i
2 mom. tillämpas 2 §, 3 § 1—3 mom. samt 5
och 9 § vid antagning av studerande till ut-
bildning som börjar den 1 augusti 2015 eller
därefter. På utbildning som inleds före
nämnda tidpunkt tillämpas de bestämmelser
som gällde vid denna förordnings ikraftträ-
dande.

Helsingfors den 16 april 2015

Undervisnings- och kommunikationsminister Krista Kiuru

Direktör Mika Tammilehto
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