Hälsofaktorer som påverkar antagning som studerande vid
Axxell
Bestämmelserna som gäller antagningen till och studierna för grundexamen, yrkesexamen
och specialyrkesexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, grundexamen och
yrkesexamen i ungdoms- och fritidsinstruktion och grundexamen i sjöfart har förändrats i
och med den nya lagstiftningen gällande yrkesutbildningen (L 951/2011) som trädde i kraft
1.1.2012. För dessa utbildningar kan hälsotillstånd eller funktionsförmåga som medför
hinder att genomföra praktiska uppgifter eller inlärning i arbete utgöra hinder för antagning
som studerande. Detta förutsätter att de säkerhetskrav som hänför sig till studierna inte
kan uppfyllas och att hindret inte med rimliga åtgärder kan undanröjas, t.ex. med tjänster
från studerandevården, studerandehälsovården, med olika hjälpmedel eller med annat
stöd.
Om skydd av en annan persons hälsa eller säkerhet eller säkerheten i trafiken så kräver
kan också ett tidigare beslut om indragning av studierätt vara ett hinder för antagning som
studerande (se mera om indragning av studierätten på sida 4 i detta dokument).
Den sökande skall själv ge information om sådana hälsofaktorer och tidigare beslut om
indragning av studierätten som kan vara ett hinder för antagning. Det finns en speciell
punkt för detta i blanketten för den gemensamma ansökan och i ansökningsblanketten för
vuxenstuderande.
Hälsofaktorerna som kan utgöra ett hinder för antagning som studerande är följande:
Grundexamen, yrkesexamen, specialyrkesexamen inom social- och
hälsovårdsbranschen
(Gäller förutom grundexamen även följande yrkes och specialyrkesexamina: yrkesexamen i fotvård, yrkesexamen i
gipsning, yrkesexamen för obduktionspreparator, yrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda, yrkesexamen
för familjedagvårdare, yrkesexamen i arbete bland missbrukare, yrkesexamen för massör, yrkesexamen för ledare för
skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet, specialyrkesexamen för gipsningsmästare, specialyrkesexamen i
psykiatrisk vård, specialyrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda, specialyrkesexamen för
synrehabiliteringshandledare, specialyrkesexamen för tolk för talhandikappade, specialyrkesexamen i arbetslivsträning,
specialyrkesexamen i äldreomsorg, specialyrkesexamen för massör, specialyrkesexamen för ledare för skolgång och
morgon- och eftermiddagsverksamhet).

En omständighet i anslutning till sökandens hälsotillstånd eller funktionsförmåga får inte
vara ett hinder för antagning av den sökande som studerande. Som studerande kan dock
inte antas den som på grund av hälsotillstånd eller funktionsförmåga inte kan genomföra
praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet i anslutning till studierna, om kraven på säkerhet
vid studierna i de examina inom social-, hälso- och idrottsområdet som anges i statsrådets
förordningar (1032 och 1033/2011) så förutsätter och om hindret inte kan undanröjas med
rimliga åtgärder. När det gäller personens hälsotillstånd eller funktionsförmåga ska man
bedöma de begränsningar som eventuella sjukdomar medför och den individuella
vårdsituationen i fråga om sjukdomarna.

Följande omständigheter kan utgöra hinder för antagning av en studerande:
 psykiska sjukdomar som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter eller inlärning i
arbetet, såsom en pågående obehandlad psykos eller en svår depression som
försämrar funktionsförmågan
 fysiska sjukdomar som begränsar funktionsförmågan i så hög grad att personen
inte kan genomföra praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet, såsom sjukdomar
eller funktionsnedsättningar i stöd- och rörelseorganen samt kroniska eksem
 en sjukdom som överförs via blod kan begränsa möjligheten att genomföra
praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet
 missbruk eller beroende av berusningsmedel

Grundexamen och yrkesexamen i ungdoms- och fritidsinstruktion
(Gäller förutom grundexamen även yrkesexamen för specialhandledare av barn och ungdom.)

En omständighet i anslutning till sökandens hälsotillstånd eller funktionsförmåga får inte
vara ett hinder för antagning av den sökande som studerande. Som studerande kan dock
inte antas den som på grund av hälsotillstånd eller funktionsförmåga inte kan genomföra
praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet i anslutning till studierna, om kraven på säkerhet
vid de studier som avses i de examina inom det humanistiska och pedagogiska området
som anges i statsrådets förordningar (1032 och 1032/2011) så förutsätter och om hindret
inte kan undanröjas med rimliga åtgärder. När det gäller personens hälsotillstånd eller
funktionsförmåga ska man bedöma de begränsningar som eventuella sjukdomar medför
och den individuella vårdsituationen i fråga om sjukdomarna.
Följande omständigheter kan utgöra hinder för antagning av en studerande:
 en psykisk eller fysisk sjukdom eller funktionsnedsättning som förhindrar
deltagande i praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet, såsom symptom på
psykotisk nivå eller en depression som allvarligt försämrar funktionsförmågan, en
allvarlig social fobi eller en sjukdom eller funktionsnedsättning som förhindrar
användningen av teckenspråk (grundexamen i teckenspråkshandledning)
 annan sjukdom eller funktionsnedsättning som äventyrar hälsan eller säkerheten för
den studerande själv eller andra som deltar i eller arbetar med praktiska uppgifter
eller inlärning i arbetet
 missbruk eller beroende av berusningsmedel
Grundexamen i sjöfart
En omständighet i anslutning till sökandens hälsotillstånd eller funktionsförmåga får inte
vara ett hinder för antagning av den sökande som studerande. Som studerande kan dock
inte antas den som på grund av hälsotillstånd eller funktionsförmåga inte kan genomföra
praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet i anslutning till studierna, om kraven på säkerhet
i de examina inom teknik och kommunikation som anges i statsrådets förordning
(1032/2011) så förutsätter och om hindret inte kan undanröjas med rimliga åtgärder.

Lagen om läkarundersökning av fartygspersonal (1171/2010) föreskriver att personer som
arbetar inom sjöfarten inte får ha en skada, en funktionsnedsättning eller en sjukdom som
hindrar eller uppenbart försvårar hans eller hennes arbete. De får inte ha någon sjukdom
som man kan anta förvärras av arbete på ett fartyg eller äventyra hälsan hos andra som
befinner sig på fartyget eller säkerheten inom sjöfarten. Vad gäller syn- och
hörselförmågan samt färgseendet hos fartygspersonal ska kraven i social- och
hälsovårdsministeriets beslut (70/1985) uppfyllas.
Utöver de normala arbetsuppgifterna ska personerna kunna agera i exceptionella
situationer (brand på fartyget, räddningsåtgärder). Grundläggande krav är att deras
extremiteter fungerar normalt, att de kan röra sig i trappor och att de kan utföra medeltungt
kroppsligt arbete.
De får inte ha någon sjukdom som förvärras av vakande, en oregelbunden arbetsrytm och
avvikande fysisk eller psykisk belastning eller som kräver regelbunden medicinering för att
hållas under kontroll.
De som har avlagt grundexamen i sjöfart behöver utöver sitt certifikat även läkarintyget för
sjömän.
Hälsotillståndet eller funktionsförmågan hos en person som söker till grundexamen i sjöfart
ska bedömas utifrån de krav på hälsotillstånd som ställs i författningarna inom området.
Hälsofaktorer kan utgöra hinder för antagning som studerande eller examinand till
grundexamen i sjöfart.
När det gäller personens hälsotillstånd eller funktionsförmåga ska man bedöma de
begränsningar som eventuella sjukdomar medför och den individuella vårdsituationen i
fråga om sjukdomarna.
Bland annat följande omständigheter kan utgöra hinder för antagning av en studerande:
 en sjukdom eller en funktionsnedsättning i rörelseorganen eller nervsystemet
 en skada eller en funktionsnedsättning som försvårar tal, hörande eller
hörförståelse
 balansstörning
 epilepsi
 diabetes som behandlas med insulin
 en sjukdom som kommer i attacker och som inverkar på funktionsförmågan
 en allvarlig psykisk störning såsom depression, psykos, bipolärt syndrom
 missbruk eller beroende av berusningsmedel
 allmänfarlig smittsam sjukdom
I oklara fall ska bedömningen av lämplighet för arbete på ett fartyg hänskjutas till
Trafiksäkerhetsverket (lagen 1171/2010).
Mer information: http://www.trafi.fi/sv/sjofart_2

INDRAGNING AV STUDIERÄTTEN
I samband med ovan nämnda grundexamina kan studierätten indras ifall det är uppenbart
att den studerande inte uppfyller hälsokriterierna som nämnts ovan eller om den
studerande undanhållit information om tidigare beslut om indragning av studierätten som
kunde ha utgjort ett hinder för antagning. Dessutom kan studieplatsen indras ifall den
studerande visat sig vara olämplig för praktiska uppgifter eller inlärning i arbete genom att
upprepade gånger eller allvarligt ha äventyrat någon annans hälsa eller säkerhet.

