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Statsrådets förordning

1047/2012

om ändring av 1 § och 4 § i statsrådets förordning om gemensam ansökan till yrkesut-
bildning och gymnasieutbildning

Utfärdad i Helsingfors den 20 december 2012

I enlighet med statsrådets beslut
ändras i statsrådets förordning om gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieut-

bildning (30/2008) 1 § och 4 § 2 mom. som följer:

1 §

Användningsområde

Gemensam ansökan används vid antagning
av studerande till grundläggande yrkesutbild-
ning som avses i lagen om yrkesutbildning
(630/1998) och till gymnasieutbildning som
avses i gymnasielagen (629/1998).

Gemensam ansökan används inte vid an-
tagning av studerande till

1) utbildning som förbereder för yrkesin-
riktad grundexamen som avläggs genom en
fristående examen,

2) grundläggande yrkesutbildning som
ordnas i form av läroavtalsutbildning,

3) grundläggande yrkesutbildning på
främmande språk,

4) yrkesinriktad specialundervisning som
ordnas på basis av en särskild utbildnings-
uppgift,

5) undervisning i huslig ekonomi som
ordnas i annan form än som grundläggande
yrkesutbildning,

6) undervisning och handledning som ges
handikappade i tränings- och rehabiliterings-
syfte,

7) utbildning som förbereder invandrare
för grundläggande yrkesutbildning,

8) orienterande och förberedande utbild-
ning för grundläggande yrkesutbildning,

9) gymnasieutbildning för vuxna,
10) skolorna Helsingin Saksalainen koulu

och International School of Helsinki samt
Europeiska skolan i Helsingfors och Steiner-
skolorna.

En person som har en sådan yrkesinriktad
grundexamen, annan yrkesexamen eller hög-
skoleexamen som avlagts efter den grundläg-
gande utbildningen kan inte söka till yrkesut-
bildning genom gemensam ansökan.

4 §

Ansökningsönskemål

— — — — — — — — — — — — —
Om den sökande ansöker om att bli anta-

gen som studerande utifrån utbildningsanord-
narens prövning enligt 27 § 1 mom. i lagen
om yrkesutbildning och 20 § 1 mom. i gym-
nasielagen ska den sökande sända bilagorna
till ansökan utifrån prövning direkt till utbild-
ningsanordnaren.
— — — — — — — — — — — — —

Denna förordning träder i kraft den 1 ja-
nuari 2013.

Förordningen tillämpas för första gången
vid den gemensamma ansökan hösten 2013
för antagningen av studerande till utbild-
ningar som inleds i januari 2014.



Vid antagning av studerande till sådan un-
dervisning som avses i 1 § 1 mom. 5 punkten
och som börjar i januari 2014 tillämpas dock
de bestämmelser som gällde vid ikraftträdan-
det av denna förordning.

De bestämmelser som gällde vid ikraftträ-
dandet av denna förordning tillämpas vid an-
tagningen av studerande till sådana utbild-
ningar som inleds år 2013.

Helsingfors den 20 december 2012

Undervisningsminister Jukka Gustafsson

Direktör Mika Tammilehto
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