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Lag
om ändring av yrkeshögskolelagen

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i yrkeshögskolelagen (932/2014) 63 §,
ändras 13 § samt
fogas till lagen en ny 13 a § som följer:

13 §

Uppdragsutbildning

En yrkeshögskola kan ordna undervisning som leder till högskoleexamen för en grupp
av studerande så att utbildningen beställs och finansieras av finska staten, en annan stat,
en internationell organisation, ett finskt eller utländskt offentligt samfund eller en finsk el-
ler utländsk stiftelse eller privat sammanslutning (uppdragsutbildning).

Uppdragsutbildning kan inte ordnas för medborgare i stater som hör till Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet eller för personer 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. Uppdrags-
utbildning kan inte heller ordnas för personer som har i utlänningslagen (301/2004) avsett
EU-blåkort, kontinuerligt eller permanent uppehållstillstånd eller EU-uppehållstillstånd
för varaktigt bosatta eller för sådana personers familjemedlemmar. I fråga om begreppet
familjemedlem tillämpas definitionen i utlänningslagen. På studerande som deltar i upp-
dragsutbildning tillämpas 25—27, 33—40 och 57—61 § i denna lag.

Den undervisning som ges som uppdragsutbildning ska anknyta till den utbildnings-
uppgift som anges i tillståndet för yrkeshögskolan. Uppdragsutbildningen får inte inverka
negativt på den utbildning för grund- eller påbyggnadsexamen som yrkeshögskolan ger.
Yrkeshögskolan ska av den som beställer utbildningen ta ut en sådan avgift för ordnandet
av uppdragsutbildningen som åtminstone täcker kostnaderna för utbildningen. Den som
har beställt utbildningen har rätt att av de studerande som deltar i uppdragsutbildningen ta
ut avgifter i enlighet med lagstiftningen i beställarens placeringsstat eller i enlighet med
beställarens praxis.

13 a §

Avgifter som tas ut för sådan utbildning på främmande språk som leder till examen

Yrkeshögskolan ska ta ut en avgift på minst 1500 euro per läsår av studerande som an-
tagits till en utbildning som ges på något annat språk än finska eller svenska och som leder
till yrkeshögskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen. Yrkeshögskolan beslutar om
de arrangemang som hänför sig till uttagandet av avgiften.
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Avgift tas dock inte ut av medborgare i stater som hör till Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet eller av personer som jämställs med medborgare i Europeiska unionen med
stöd av ett avtal som Europeiska unionen och dess medlemsstater har ingått med en annan
avtalspart, eller av sådana personers familjemedlemmar. Avgift tas inte heller ut av perso-
ner som har i utlänningslagen avsett EU-blåkort, kontinuerligt eller permanent uppehålls-
tillstånd eller EU-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta, eller av sådana personers famil-
jemedlemmar. I fråga om begreppet familjemedlem tillämpas definitionen i utlänningsla-
gen. Avgift tas inte heller ut av studerande som deltar i uppdragsutbildning enligt 13 §.

Yrkeshögskolan ska ha ett stipendiesystem för att stödja studerande som deltar i av-
giftsbelagd examensutbildning.

————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
Bestämmelserna i 13 a § tillämpas på studerande som inleder sina studier den 1 augusti

2017 eller därefter. En yrkeshögskola får dock om den så önskar tillämpa 13 a § på stude-
rande som har inlett sina studier efter ikraftträdandet av lagen.

Helsingfors den 30 december 2015
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