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941/2017
Lag
om ändring av yrkeshögskolelagen
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i yrkeshögskolelagen (932/2014) 8 a §, sådan den lyder i lag 563/2016, och
fogas till lagen en ny 8 b § och till 24 § ett nytt 2 mom. som följer:
2 kap.
Tillstånd och tillståndsvillkor för yrkeshögskola
8a§
Undervisningssamarbete
En yrkeshögskola får ordna sin undervisning i språk och kommunikation i samarbete
med en annan högskola eller anskaffa undervisningen från en annan högskola. Yrkeshögskolan behöver inte ordna egen undervisning till denna del för att fullgöra sitt utbildningsansvar.
En yrkeshögskola får ordna även annan än i 1 mom. avsedd undervisning i samarbete
med en annan högskola eller anskaffa undervisningen från en annan högskola. När undervisningen anskaffas från en finländsk högskola som ordnar sådan undervisning också för
sina egna studerande, behöver yrkeshögskolan inte ordna egen undervisning till denna del
för att fullgöra sitt utbildningsansvar. Yrkeshögskolan ska själv ge största delen av den undervisning som ingår i de examina och områden som hör till dess utbildningsansvar.
Undervisning som i enlighet med 1 eller 2 mom. ersätter yrkeshögskolans egen undervisning ska motsvara de mål som den yrkeshögskola som beviljar examen har ställt upp.
En studerande som deltar i undervisning som ordnas med stöd av 1 eller 2 mom. eller
7 a § 1 eller 2 mom. i universitetslagen (558/2009) och som ersätter högskolans egen undervisning har begränsad studierätt utan rätt att avlägga examen vid den högskola som ger
undervisningen. En studerande som deltar i undervisning på grundval av begränsad studierätt lyder under den högskolas förvaltning som ger undervisningen.
8b§
Överföring av utbildning
När en utbildning vid en yrkeshögskola läggs ned kan yrkeshögskolan avtala med en
annan yrkeshögskola om att de studerande ska överflyttas att avlägga samma examen vid
den yrkeshögskolan. De studerande har dock rätt att fortsätta studera för sin examen vid
den yrkeshögskola där utbildningen läggs ned i tre år från nedläggningen, med beaktande
av studierättens längd enligt 30 § 1–5 mom.
På överföring av studierätt tillämpas 30 § 6 mom.
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24 §
Yrkeshögskolans förvaltningsspråk
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
Var och en har rätt att i egen sak använda finska eller svenska och att få expeditioner på
det språk han eller hon använt.
————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
Bestämmelserna i 8 b § tillämpas också på utbildning som har lagts ned före ikraftträdandet av denna lag, dock så att den i den paragrafen avsedda tiden på tre år räknas från
ikraftträdandet.
Helsingfors den 19 december 2017
Republikens President
Sauli Niinistö
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