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Statsrådets förordning

1438/2014

om ändring av statsrådets förordning om yrkeshögskolor

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2014

I enlighet med statsrådets beslut
ändras i statsrådets förordning om yrkeshögskolor (1129/2014) 10 § 1 mom. samt
fogas till 3 § ett nytt 7 mom. och till förordningen nya 6 a—6 c § och en ny 18 a § som

följer:

3 §

Studiernas dimensionering och omfattning

— — — — — — — — — — — — —
Omfattningen av specialiseringsutbildning-

arna är minst 30 studiepoäng.

6 a §

Specialiseringsutbildningens mål samt
påvisande av kompetens

Målet för specialiseringsutbildningen vid
yrkeshögskolorna är att den studerande utgå-
ende från sin utbildningsbakgrund och ar-
betserfarenhet

1) kan sköta krävande expertuppgifter
inom sådana arbetslivssektorer som har fast-
ställts inom ramen för avtalsförfarandet enligt
11 a § 3 mom. i yrkeshögskolelagen,

2) förvärvar behärskande av den fördju-
pade specialkompetens eller sektorsövergri-
pande helhet som utgör en förutsättning för
sakkunnighet,

3) med utgångspunkt i forskning eller me-
toder inom konstnärlig verksamhet kan utvär-
dera och utveckla yrkespraxis inom sitt speci-
alområde,

4) inom sitt eget specialområde kan vara
expert i sammanslutningar och nätverk.

Expertisen visas på det sätt som fastställs i
avtalsförfarandet enligt 11 a § 3 mom. i
yrkeshögskolelagen.

6 b §

Avtal om specialiseringsutbildning

För att ett avtal enligt 11 a § 3 mom. i
yrkeshögskolelagen ska uppkomma ska av-
talsparterna utgöra en majoritet av de yrkes-
högskolor som meddelar undervisning som
leder till yrkeshögskoleexamen med därtill
förenad examensbenämning inom det område
inom vilket specialiseringsutbildningen ord-
nas.  De parter  som företräder arbetslivet och
det sätt på vilket de har deltagit i avtalsförfa-
randet ska antecknas i avtalet.
    I ett avtal om specialiseringsutbildning ska
avtalas  åtminstone om specialiseringsutbild-
ningens   benämning,   omfattning,   mål   och 
målgrupp samt det sätt  på vilket en studeran-
de ska åvisa sin sakkunskap.

En yrkeshögskola kan ansluta sig till ett
avtal om specialiseringsutbildning också efter
att avtalet har ingåtts. De ursprungliga avtals-
parterna är skyldiga att som avtalsparter god-
känna alla de yrkeshögskolor som meddelar
undervisning som leder till yrkeshögskole-
examen med därtill förenad examensbenäm-
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ning inom det område inom vilket specialise-
ringsutbildningen ordnas. Parterna ansluter
sig till avtalet genom att underteckna det
ursprungliga avtalsdokumentet.

6 c §

Ordnande av specialiseringsutbildning

Specialiseringsutbildning kan ordnas av de
yrkeshögskolor som i enlighet med examina-
och examensbenämningarna i sina tillstånd
meddelar undervisning som leder till yrkes-
högskoleexamen inom det område inom vil-
ket specialiseringsutbildningen ordnas. Ord-
nandet av specialiseringsutbildning förutsät-
ter att yrkeshögskolan i fråga är part i ett
avtal enligt 11 a § 3 mom. i yrkeshögskolela-
gen.

10 §

Betyg

Yrkeshögskolan ger studeranden ett exa-
mensbetyg över avlagd examen. Intyg ges
också över genomförd specialiseringsutbild-
ning. Över en examen som avlagts på något
annat språk än finska eller svenska utfärdas
också ett examensbetyg på finska eller
svenska och utöver den examensbenämning
på finska eller svenska som anges i bilagan
till denna förordning den examensbenämning
på engelska som nämns i den bilagan.
— — — — — — — — — — — — —

18 a §

Offentlig förteckning över specialiseringsut-
bildningar

I den offentliga förteckningen över specia-
liseringsutbildningar ska införas uppgifter om
parterna i ett avtal enligt 11 a § 3 mom. i
yrkeshögskolelagen, avtalets giltighet och be-
nämningen på och grunderna för specialise-
ringsutbildningen enligt vad som har över-
enskommits i avtalet. De grunder som ska
införas i förteckningen är utbildningens om-
fattning, mål och målgrupp. I förteckningen
kan också införas andra nödvändiga uppgifter
om avtalet. Förteckningen förs av Utbild-
ningsstyrelsen.

Avtalsparterna är skyldiga att anmäla upp-
gifterna om ett avtal till den offentliga för-
teckningen. På motsvarande sätt är även en
yrkeshögskola som på grund av avsaknad av
andra utbildningsansvariga yrkeshögskolor
inom det aktuella specialiseringsområdet ord-
nar specialiseringsutbildning genom eget be-
slut skyldig att anmäla uppgifterna om spe-
cialiseringsutbildningen till förteckningen.

Utbildningsstyrelsen ska hålla ett elektro-
niskt dokument med gällande avtal om spe-
cialiseringsutbildningar tillgängligt för all-
mänheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 ja-
nuari 2015.

Helsingfors den 30 december 2014

Kultur- och bostadsminister Pia Viitanen

Regeringsråd Virpi Korhonen
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