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om ändring av statsrådets förordning om yrkeshögskolor

Utfärdad i Helsingfors den 4 juli 2013

I enlighet med statsrådets beslut
upphävs i statsrådets förordning om yrkeshögskolor (352/2003) 1, 6, 9 och 13 §, sådana de

lyder, 1 § delvis ändrad i förordningarna 981/2006 och 1045/2009, 6 § i förordningarna
497/2004 och 423/2005, 9 § delvis ändrad i förordning 497/2004 och 13 § i förordning
423/2005,

ändras 3—5, 7, 7 a, 12, 15, 18, 18 a, 20, 21 och 23—25 §, av dem 3 § sådan den lyder delvis
ändrad i förordningarna 423/2005 och 981/2006, 4 och 7 § sådana de lyder delvis ändrade i
förordning 423/2005, 5 § sådan den lyder i förordningarna 497/2004 och 423/2005, 7 a § sådan
den lyder i förordning 423/2005, 12 och 18 § sådana de lyder i förordning 1045/2009, 15 §
sådan den lyder delvis ändrad i förordning 497/2004 och 18 a § sådan den lyder i förordning
1035/2011, samt

fogas till förordningen nya 7 b och 23 a § samt en bilaga, som följer:

3 §

Examina som avläggs vid yrkeshögskola

De examina som avläggs vid yrkeshög-
skola är yrkeshögskoleexamina och högre yr-
keshögskoleexamina. Yrkeshögskoleexamina
är grundexamina vid yrkeshögskolorna.

I bilagan till denna förordning finns en
förteckning över de examina som avläggs vid
yrkeshögskola och de examensbenämningar
som fogas till dem.

4 §

Studiernas uppbyggnad

I de studier som leder till yrkeshögskole-
examina ingår

1) grundstudier och yrkesstudier,
2) valfria studier,

3) praktik som främjar yrkesfärdigheten,
samt

4) ett lärdomsprov.
I de studier som leder till högre yrkeshög-

skoleexamina ingår
1) fördjupade yrkesstudier,
2) valfria studier, samt
3) ett lärdomsprov.
I de yrkespedagogiska lärarutbildningsstu-

dierna ingår
1) pedagogiska grundstudier,
2) yrkespedagogiska studier,
3) undervisningsövning, samt
4) övriga studier.

5 §

Studiernas dimensionering och omfattning

Grunden för dimensioneringen av studi-
erna är en studiepoäng. Studieperioderna po-
ängsätts enligt den arbetsmängd de kräver.



En arbetsinsats på 1 600 timmar, vilket i ge-
nomsnitt krävs för att fullgöra ett läsårs stu-
dier, motsvarar 60 studiepoäng.

Omfattningen av de studier som leder till
yrkeshögskoleexamen är 180, 210, 240 eller
270 studiepoäng.

Omfattningen av de studier som leder till
högre yrkeshögskoleexamen är 60 eller 90
studiepoäng.

I bilagan till denna förordning finns en
förteckning över omfattningen av de studier
som leder till de olika examina.

Andelen praktik för främjande av yrkesfär-
digheten som ingår i de studier som leder till
yrkeshögskoleexamen är minst 30 studiepo-
äng.

Omfattningen av de yrkespedagogiska lä-
rarutbildningsstudierna är 60 studiepoäng.

7 §

Målet för de studier som leder till
yrkeshögskoleexamen

Målet för de studier som leder till yrkes-
högskoleexamen är att den som avlagt exa-
men har

1) omfattande praktiska baskunskaper och
basfärdigheter samt teoretiska grunder för att
kunna delta i arbetslivet i sakkunniguppgifter
på det egna området,

2) förmåga att följa och främja utveck-
lingen inom den egna branschen,

3) förutsättningar för utvecklande av den
egna yrkesskickligheten och för ett livslångt
lärande,

4) tillräckliga kommunikativa färdigheter
och språkkunskaper för det egna området
samt för internationell verksamhet och inter-
nationellt samarbete.

7 a §

Målet för de studier som leder till högre
yrkeshögskoleexamen

Målet för de studier som leder till högre
yrkeshögskoleexamen är att den som avlagt
examen har

1) omfattande och ingående kunskaper
samt behövliga teoretiska kunskaper för att
kunna utveckla arbetslivet i krävande sakkun-
nig- och ledningsuppgifter,

2) en ingående uppfattning om den egna
branschen, dess ställning i arbetslivet och
betydelse i samhället samt färdighet att följa
och analysera utvecklingen av forskningsdata
och yrkespraxis inom området,

3) förmåga till ett livslångt lärande och en
kontinuerlig utveckling av den egna yrkes-
skickligheten,

4) goda kommunikativa färdigheter och
språkkunskaper för det egna området samt
för internationell verksamhet och internatio-
nellt samarbete.

7 b §

Målet för de yrkespedagogiska
lärarutbildningsstudierna

Målet för de yrkespedagogiska lärarutbild-
ningsstudierna är att den som slutfört utbild-
ningen har färdigheter att

1) styra olika studerandes inlärning, och
2) utveckla sitt undervisningsområde med

beaktande av utvecklingen i arbetslivet och
inom yrkena.

12 §

Yrkesinriktade specialiseringsstudier

Yrkesinriktade specialiseringsstudier är
omfattande fortbildningsprogram som grun-
dar sig på yrkeshögskoleexamen.

Omfattningen av de yrkesinriktade specia-
liseringsstudierna är 30—60 studiepoäng.

15 §

Betyg

Yrkeshögskolan ger studeranden ett exa-
mensbetyg över avlagd examen. Över en exa-
men som avlagts på något annat språk än
finska eller svenska utfärdas också ett exa-
mensbevis på finska eller svenska och utöver
den examensbenämning på finska eller
svenska som anges i bilagan till förordningen
den examensbenämning på engelska som
nämns i bilagan.

Yrkeshögskolan ger även under studiernas
gång på begäran ett intyg till studeranden
över genomförda studier.

Yrkeshögskolan ger till den som har avlagt
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examen eller genomfört studier vid yrkeshög-
skolan en sådan bilaga till examensbetyget
eller intyget som är avsedd särskilt för inter-
nationellt bruk och i vilken ges tillräckliga
uppgifter om yrkeshögskolan, de studier och
studieprestationer som avses i examensbety-
get eller intyget samt nivån på dem och deras
ställning i utbildningssystemet.

18 §

Sökande av rättelse i antagningen

När resultaten av antagningen offentlig-
görs ska de sökande informeras om hur de
kan få veta på vilket sätt de grunder som
följts vid antagningen har tillämpats på dem
och hur rättelse i antagningen kan begäras.

18 a §

Indragning av studierätten

Bestämmelserna om indragning av studie-
rätten i 25 a § i yrkeshögskolelagen
(351/2003) tillämpas på utbildning som leder
till yrkeshögskoleexamen inom det humanis-
tiska området, yrkeshögskoleexamen inom
social- och hälsoområdet, yrkeshögskoleexa-
men i idrott och yrkeshögskoleexamen i sjö-
fart. Bestämmelserna tillämpas även på yr-
kespedagogiska lärarutbildningsstudier som
avses i 7 § 2 mom. i yrkeshögskolelagen.

20 §

Examensnämnd

Vid yrkeshögskolan ska finnas en eller
flera examensnämnder för behandling av be-
gäran om rättelse i fråga om studieprestatio-
ner. Till examensnämnden hör en ordförande,
som ska vara överlärare eller lektor vid yr-
keshögskolan, och två övriga medlemmar, av
vilka den ena ska vara lärare vid yrkeshög-
skolan och den andra studerande i utbildning
som leder till examen. Ordföranden för exa-
mensnämnden, medlemmarna samt deras per-
sonliga suppleanter förordnas av yrkeshög-
skolans styrelse.

21 §

Behörighetsvillkor för rektor

Den som väljs till rektor ska ha avlagt
doktorsexamen och ha den förmåga och yr-
kesskicklighet som behövs för att sköta rek-
tors uppgifter och i praktiken visad god le-
darförmåga. En person som har avlagt högre
högskoleexamen kan också utnämnas till en
rektorstjänst eller rektorsbefattning, om per-
sonen i övrigt anses vara speciellt meriterad
för uppgiften.

23 §

Behörighetsvillkor för lärarna

Av en överlärare vid yrkeshögskola krävs
lämplig licentiatexamen eller doktorsexamen
som påbyggnadsexamen och av en lektor
lämplig högre högskoleexamen.

Trots 1 mom. kan av särskilda skäl den
som avlagt högre högskoleexamen utnämnas
till en överlärartjänst eller överlärarbefattning
och den som inte avlagt högre högskoleexa-
men utnämnas till en lektorstjänst eller lek-
torsbefattning, om den som utnämns är yt-
terst väl förtrogen med uppgiftsområdet för
tjänsten eller befattningen.

Av en överlärare och lektor vars undervis-
ningsuppgift huvudsakligen består av att
ordna yrkesstudier fordras dessutom minst tre
års praktisk erfarenhet i uppgifter som mot-
svarar examen.

Innan en tjänst eller befattning som överlä-
rare eller lektor inom hantverk och konstin-
dustri, mediekultur och bildkonst, teater och
dans eller musik ledigförklaras, kan yrkes-
högskolan besluta att sökandena i stället för
de krav som föreskrivs i 1—3 mom. ska
inneha de konstnärliga meriter som skötseln
av uppgiften förutsätter.

Av en överlärare och lektor krävs dess-
utom genomförda pedagogiska lärarstudier
omfattande minst 60 studiepoäng eller minst
35 studieveckor. Till överlärare eller lektor
kan trots detta även utnämnas en person som
anställts som lärare på villkor att han eller
hon inom tre år efter det att anställningsför-
hållandet inleddes genomför de pedagogiska
lärarstudier som krävs.
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Av en timlärare fordras i mån av möjlighet
motsvarande behörighet som av tjänsteinne-
havare och befattningshavare.

23 a §

Behörighetsvillkor för lärare inom
yrkespedagogisk lärarutbildning

Av en överlärare krävs lämplig licentiat-
examen eller doktorsexamen som påbygg-
nadsexamen och av en lektor lämplig högre
högskoleexamen.

Trots 1 mom. kan av särskilda skäl den
som avlagt högre högskoleexamen utnämnas
till en överlärartjänst eller överlärarbefattning
och den som inte avlagt högre högskoleexa-
men utnämnas till en lektorstjänst eller lek-
torsbefattning, om den som utnämns är yt-
terst väl förtrogen med uppgiftsområdet.

Av en överlärare och lektor fordras dess-
utom behörighet som lärare vid yrkeshög-
skola eller inom yrkesorienterad utbildning
och minst tre års lärarerfarenhet vid en yrkes-
högskola eller en yrkesläroanstalt.

Av en timlärare fordras i mån av möjlighet
motsvarande behörighet som av tjänsteinne-
havare och befattningshavare.

24 §

Lärarnas uppgifter

En lärare har förutom sitt undervisnings-
och handledningsarbete samt de övriga upp-
gifterna i samband med dem till uppgift att

1) utveckla undervisningen på sitt område
med beaktande av utvecklingen i arbetslivet,

2) delta i utarbetandet av undervisnings-
planer och skötseln av antagningen av stude-
rande,

3) sköta uppgifter i anslutning till forsk-
nings- och utvecklingsarbete enligt vad yr-
keshögskolan bestämmer,

4) delta i den utbildning för att upprätt-
hålla och utveckla yrkesfärdigheten som yr-
keshögskolan bestämmer samt göra sig för-
trogen med arbetslivet, och

5) sköta de uppgifter som föranleds av
medlemskap i yrkeshögskolans förvaltnings-
organ och andra uppgifter som ankommer på
läraren eller förordnats läraren.

25 §

Ansökan om tillstånd

Ansökan om tillstånd för yrkeshögskola
ska innehålla uppgifter om

1) huvudmannens namn och hemort,
2) huvudmannens ägar- eller bakgrundsor-

ganisationer,
3) yrkeshögskolans namn,
4) behovet av yrkeshögskolan och dess

operativa förutsättningar för uppgifter enligt
4 § i yrkeshögskolelagen,

5) yrkeshögskolans lönsamhet, soliditet
och likviditet och hanteringen av dem under
året före ansökan, under ansökningsåret och
under de fem följande åren,

6) det ansökta utbildningsansvaret per
examen och examensbenämning och verk-
samhetens planerade omfattning,

7) yrkeshögskolans undervisnings- och
examensspråk,

8) de orter där man avser ordna yrkeshög-
skoleverksamhet,

9) till buds stående lokaler för yrkeshög-
skolans verksamhet samt stödtjänster och de
strategiska planerna i anslutning till dem,

10) hur studerandeservicen ordnats,
11) hur förvaltningen ordnats.
Till ansökan om tillstånd ska det dessutom

fogas
1) beroende på huvudmannaformen an-

tingen samkommunens grundavtal eller en
utredning om att sammanslutningen har an-
tecknats i registret samt bolagsordningen, av-
talet om bolagsbildning och ingångna aktieä-
garavtal eller stiftelsens stadgar,

2) de fastställda bokslutshandlingarna för
den senaste avslutade räkenskapsperioden,

3) en plan för hur huvudmannen som re-
gistrerad sammanslutning ska ordna ekono-
min, förvaltningen och den interna kontrollen
och annan riskhantering.

Om de uppgifter baserade på bokslutsupp-
gifter som ingår i utredningen enligt 1 mom.
5 punkten har beräknats genom kalkyler, ska
uppgifterna vara verifierade av en revisor.

Om den sökande inte tidigare har varit
huvudman för en yrkeshögskola och inte hel-
ler någon av sökandens ägar- eller bak-
grundsorganisationer har varit det, ska vid
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ansökan om tillstånd utöver det som krävs
enligt 1—3 mom. också redogöras för

1) uppskattade anläggnings- och drifts-
kostnader samt en finansieringsplan, och

2) den tidpunkt när yrkeshögskolan inle-
der sin verksamhet.

Ansökan ska lämnas till undervisnings-
och kulturministeriet. Ministeriet kan också
kräva andra kompletterande utredningar som
behövs för beslutsfattandet.

Denna förordning träder i kraft den 1 ja-
nuari 2014. Förordningens 25 § träder dock i
kraft den 1 augusti 2013.

På lärare som före ikraftträdandet av denna
förordning har utnämnts till ett anställnings-
förhållande som gäller tills vidare tillämpas
de bestämmelser om genomgången lärarut-
bildning i 24 § 2 mom. som gällde vid ikraft-
trädandet.

Helsingfors den 4 juli 2013

Undervisningsminister Krista Kiuru

Regeringsråd Maiju Tuominen
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Bilaga

Utbildning som leder till yrkeshögskoleexamen

Examen och examensbenämning Omfattning i studiepoäng

Yrkeshögskoleexamen inom det humanistiska området

tolk (YH)

Bachelor of Humanities 210 (1)

samhällspedagog (YH)

Bachelor of Humanities 210

Yrkeshögskoleexamen inom kultur

artenom (YH)

Bachelor of Culture and Arts 240

bildkonstnär (YH)

Bachelor of Culture and Arts 240

konservator (YH)

Bachelor of Culture and Arts 240

kulturproducent (YH)

Bachelor of Culture and Arts 240
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medianom (YH)

Bachelor of Culture and Arts 240

formgivare (YH)

Bachelor of Culture and Arts 240

musikpedagog (YH)

Bachelor of Culture and Arts 240

musiker (YH)

Bachelor of Culture and Arts 240

danslärare (YH)

Bachelor of Culture and Arts 240

dramainstruktör (YH)

Bachelor of Culture and Arts 240

vestonom (YH)

Bachelor of Culture and Arts 240

Yrkeshögskoleexamen inom företagsekonomi

tradenom (YH)

Bachelor of Business Administration 210
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Yrkeshögskoleexamen inom teknik

ingenjör (YH)

Bachelor of Engineering 240

laboratorieanalytiker (YH)

Bachelor of Laboratory Services 210

byggmästare (YH)

Bachelor of Construction Management 210

Yrkeshögskoleexamen i sjöfart

sjökapten (YH)

Bachelor of Marine Technology 270

ingenjör (YH)

Bachelor of Engineering 270

Yrkeshögskoleexamen inom naturbruk

agrolog (YH)

Bachelor of Natural Resources 240

hortonom (YH)

Bachelor of Natural Resources 240
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iktyonom (YH)

Bachelor of Natural Resources 210

skogsbruksingenjör (YH)

Bachelor of Natural Resources 240

miljöplanerare (YH)

Bachelor of Natural Resources 240

Yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsoområdet

hjälpmedelstekniker (YH)

Bachelor of Health Care 210

bioanalytiker (YH)

Bachelor of Health Care 210

förstavårdare (YH)

Bachelor of Health Care 240

fysioterapeut (YH)

Bachelor of Health Care 210

geronom (YH)

Bachelor of Social Services and Health Care 210
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tandtekniker (YH)

Bachelor of Health Care 210

fotterapeut (YH)

Bachelor of Health Care 210

rehabiliteringsledare (YH)

Bachelor of Social Services and Health Care 210

barnmorska (YH)

Bachelor of Health Care 270

naprapat (YH)

Bachelor of Health Care 240

optometriker (YH)

Bachelor of Health Care 210

osteopat (YH)

Bachelor of Health Care 240

röntgenskötare (YH)

Bachelor of Health Care 210

sjukskötare (YH)

Bachelor of Health Care 210 (2)
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socionom (YH)

Bachelor of Social Services 210

munhygienist (YH)

Bachelor of Health Care 210

hälsovårdare (YH)

Bachelor of Health Care 240

ergoterapeut (YH)

Bachelor of Health Care 210

Yrkeshögskoleexamen inom skönhetsbranschen

estenom (YH)

Bachelor of Beauty and Cosmetics 210

Yrkeshögskoleexamen i idrott

idrottsinstruktör (YH)

Bachelor of Sports Studies 210

Yrkeshögskoleexamen inom turism- och kosthållsbranschen

restonom (YH)

Bachelor of Hospitality Management 210

1) I utbildningen i teckenspråk och tolkning 240 sp
2) I utbildningen i diakoniskt vårdarbete 240 sp
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Utbildning som leder till högre yrkeshögskoleexamen

Examen och examensbenämning Omfattning i studiepoäng

Högre yrkeshögskoleexamen inom det humanistiska området

tolk (högre YH)

Master of Humanities 90

samhällspedagog (högre YH)

Master of Humanities 90

Högre yrkeshögskoleexamen inom kultur

artenom (högre YH)

Master of Culture and Arts 60

bildkonstnär (högre YH)

Master of Culture and Arts 60

konservator (högre YH)

Master of Culture and Arts 60

kulturproducent (högre YH)

Master of Culture and Arts 60
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medianom (högre YH)

Master of Culture and Arts 60

formgivare (högre YH)

Master of Culture and Arts 60

musikpedagog (högre YH)

Master of Culture and Arts 60

musiker (högre YH)

Master of Culture and Arts 60

danslärare (högre YH)

Master of Culture and Arts 60

dramainstruktör (högre YH)

Master of Culture and Arts 60

vestonom (högre YH)

Master of Culture and Arts 60

Högre yrkeshögskoleexamen i företagsekonomi

tradenom (högre YH)

Master of Business Administration 90
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Högre yrkeshögskoleexamen i teknik

ingenjör (högre YH)

Master of Engineering 60

laboratorieanalytiker (högre YH)

Master of Laboratory Services 90

Högre yrkeshögskoleexamen i sjöfart

sjökapten (högre YH)

Master of Marine Technology 60

ingenjör (högre YH)

Master of Engineering 60

Högre yrkeshögskolexamen inom naturbruk

agrolog (högre YH)

Master of Natural Resources 60

hortonom (högre YH)

Master of Natural Resources 60

iktyonom (högre YH)

Master of Natural Resources 90
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skogsbruksingenjör (högre YH)

Master of Natural Resources 60

miljöplanerare (högre YH)

Master of Natural Resources 60

Högre yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsoområdet

hjälpmedelstekniker (högre YH)

Master of Health Care 90

bioanalytiker (högre YH)

Master of Health Care 90

förstavårdare (högre YH)

Master of Health Care 90

fysioterapeut (högre YH)

Master of Health Care 90

geronom (högre YH)

Master of Social Services and Health Care 90

tandtekniker (högre YH)

Master of Health Care 90

15546/2013



fotterapeut (högre YH)

Master of Health Care 90

rehabiliteringsledare (högre YH)

Master of Social Services and Health Care 90

barnmorska (högre YH)

Master of Health Care 90

naprapat (högre YH)

Master of Health Care 90

optometriker (högre YH)

Master of Health Care 90

osteopat (högre YH)

Master of Health Care 90

röntgenskötare (högre YH)

Master of Health Care 90

sjukskötare (högre YH)

Master of Health Care 90

socionom (högre YH)

Master of Social Services 90
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Högre yrkeshögskoleexamen inom skönhetsbranschen

estenom (högre YH)

Master of Beauty and Cosmetics 90

Högre yrkeshögskoleexamen i idrott

idrottsinstruktör (högre YH)

Master of Sports Studies 90

Högre yrkeshögskoleexamen inom turism- och

kosthållsbranschen

restonom (högre YH)

Master of Hospitality Management 90
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