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Lag
om temporär ändring av 5 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

I enlighet med riksdagens beslut
ändras temporärt i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012)

5 kap. 2–4 §, sådana de lyder i lag 548/2017, som följer:

5 kap.

Arbetskraftsutbildning

2 §

Ordnande av arbetskraftsutbildning

Närings-, trafik- och miljöcentralen eller arbets- och näringsbyrån kan anskaffa yrkes-
inriktad utbildning som arbetskraftsutbildning, om syftet med utbildningen inte är att av-
lägga en examen eller en examensdel, och utbildning i företagsamhet samt integrationsut-
bildning enligt 20 § i lagen om främjande av integration, med undantag av läs- och
skrivundervisning.

Närings-, trafik- och miljöcentralen eller arbets- och näringsbyrån kan som arbets-
kraftsutbildning anskaffa också

1) studier som leder till högskoleexamen för en enskild kund för att slutföra avbrutna
högskolestudier,

2) studier som leder till högskoleexamen inom samma område för en enskild kund som
har examen på institutnivå eller en examen på motsvarande nivå från utlandet,

3) studier som leder till en ny högskoleexamen för en enskild kund som redan har en
högskoleexamen, om högskolan på basis av personens tidigare examen godkänner denne
för en sådan utbildning som riktas till en specifik målgrupp och i fråga om vilken högsko-
lan har bestämt de sökandes behörighet separat, och om högskolan uppskattar att avläg-
gandet av examen tar högst 24 månader.

En förutsättning för anskaffning av studier som avses i 2 mom. 1 punkten är att minst
ett år förflutit från det att studierna bevisligen avbröts. Dessutom förutsätts det att slutfö-
randet av studierna beräknas kräva heltidsstudier enligt 2 kap. i lagen om utkomstskydd
för arbetslösa i högst

1) 12 månader, om personen antagits för att avlägga en högre yrkeshögskoleexamen el-
ler enbart en högre högskoleexamen,

2) 18 månader, om personen antagits för att avlägga en yrkeshögskoleexamen eller en-
bart en lägre högskoleexamen,

3) 24 månader, om personen antagits för att avlägga såväl en lägre som en högre hög-
skoleexamen eller en högre högskoleexamen, om utbildningen inte omfattar möjlighet att
avlägga lägre högskoleexamen.
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Innan beslut om anskaffning av studier som leder till högskoleexamen fattas ska nä-
rings-, trafik- och miljöcentralen eller arbets- och näringsbyrån begära utlåtande i saken
av undervisnings- och kulturministeriet.

Bestämmelser om annan än i 1–3 mom. avsedd arbetskraftsutbildning finns i lagen om
yrkesutbildning. Detta kapitel tillämpas på arbetskraftsutbildning enligt lagen om yrkes-
utbildning med iakttagande av det som föreskrivs i den lagen. Det som föreskrivs om ar-
betskraftsutbildning på något annat ställe i denna lag tillämpas också på arbetskraftsut-
bildning enligt lagen om yrkesutbildning.

3 §

Antagning av studerande

Som studerande kan antas personer som är lämpade för utbildningen och för det yrke
eller den uppgift som utbildningen siktar på, om de har ett av arbets- och näringsbyrån
konstaterat utbildningsbehov. En person under 20 år som har fullgjort sin läroplikt kan an-
tas till annan utbildning än integrationsutbildning endast om det inte är möjligt eller annars
ändamålsenligt att genomföra utbildningen som frivilliga studier.

Arbets- och näringsbyrån beslutar om antagningen av studerande till arbetskraftsutbild-
ning. Om studier som leder till högskoleexamen anskaffas som arbetskraftsutbildning be-
slutar universitetet eller yrkeshögskolan om antagningen som studerande. Närmare be-
stämmelser om antagningsförfarandet får utfärdas genom förordning av statsrådet.

På antagningen av studerande till sådan utbildning som avses i 2 § 2 mom. tillämpas
dessutom de bestämmelser i yrkeshögskolelagen (932/2014) och universitetslagen
(558/2009) som avser utbildningen i fråga när det gäller grunderna för antagning av stu-
derande, behörigheten för studier, tillgängligheten och förutsättningarna för antagning
som studerande samt tillgången till information om antagningen av studerande.

Själva antagningstillfället och lämplighetsproven i anslutning till antagningen till ar-
betskraftsutbildningen är avgiftsfria för dem som söker sig till arbetskraftsutbildning.

4 §

Studerandes rättigheter och skyldigheter

En studerande har rätt att få undervisning enligt utbildnings- eller undervisningsplanen
och rätt att avlägga studier under den tid arbetskraftsutbildningen pågår.

Den studerande ska regelbundet delta i undervisningen och göra framsteg i sina studier
på det sätt som avses i utbildnings- eller studieplanen. Som tillräckliga framsteg i högsko-
lestudier anses att den studerande får i genomsnitt fem studiepoäng per studiemånad för
studieprestationer som ingår i studiehelheten.

På arbetskraftsutbildning tillämpas vad som i lagen om yrkesutbildning föreskrivs om
1) rätten till en trygg studiemiljö i 80 § 1 och 2 mom.,
2) narkotikatest i 84 §,
3) disciplin i 85 § och disciplin på internatboenden i 86 §,
4) avlägsnande av en studerande som uppför sig störande eller äventyrar säkerheten i

87 §,
5) verkningarna av ett anhängigt åtal eller ett domstolsavgörande på ett disciplinärt för-

farande i 88 §,
6) förfarandet i disciplinärärenden i 93 § 3–6 mom.,
7) tystnadsplikt för studerande i 95 §,
8) sökande av ändring i utbildningsanordnarens beslut i 12 kap.
Om inte något annat föreskrivs i denna lag, tillämpas på arbetskraftsutbildningen den i

3 § 3 mom. nämnda lag som gäller utbildningen i fråga och de bestämmelser som utfärdats
med stöd av den lagen, när det gäller
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1) inskrivning,
2) erkännande av kunnande,
3) tillgodoräknande av studier,
4) bedömning av studieprestationer, rättelse av bedömning och omprövnings- och rät-

telseförfarande,
5) studerandes rätt till en trygg studiemiljö,
6) indragning av studierätt, information om indragning av studierätten och återställan-

de av studierätten,
7) disciplin och verkningarna av ett anhängigt åtal på ett disciplinärt förfarande,
8) förfarandet i ärenden som gäller indragning och återställande av studierätten och i

disciplinärenden,
9) avlägsnande av en studerande som uppför sig störande eller som äventyrar säkerhe-

ten,
10) narkotikatest,
11) tystnadsplikt för studerande, och
12) sökande av ändring i en utbildningsproducents beslut.

————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021 och gäller till och med den 30 juni 2022.
Denna lag tillämpas på sådana i 5 kap. 2 § 2 mom. avsedda studier som inleds senast

den 30 juni 2022 och avslutas senast den 30 juni 2024.

Helsingfors den 17 december 2020
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