Hälsokrav
Gäller sökande till social- och hälsobranschen samt sökande till sjökaptensutbildning. I
studier inom dessa branscher ingår vissa krav som gäller patient- och kundsäkerhet eller
säkerheten i trafiken. Till ovan nämnda studier kan inte antas en person vars hälsotillstånd
eller funktionsförmåga leder till att han eller hon inte kan genomföra uppgifter som hänför sig
till studierna eller till praktik i anslutning till studierna.
Kontrollera kraven i informationen nedan. I ansökan ska du ange om du själv bedömer att du
har sådana hälsofaktorer som kan utgöra hinder för studier. Om du svarar "Ja", ska du under
ansökningstiden kontakta antagningsservicen vid den yrkeshögskola som du söker till. Obs!
Sökande kan antas till utbildning om hälsomässiga hinder genom rimliga åtgärder kan
avlägsnas.
Hälsokraven inom social- och hälsobranschen
De som söker till en utbildning inom social- och hälsobranschen ska ha ett hälsotillstånd och
en funktionsförmåga som möjliggör utförande av de praktiska uppgifter och den praktik som
ingår i studierna.
Den som söker till utbildning som leder till examen för bioanalytiker ska ha en synförmåga
som är tillräcklig för arbete med mikroskop och normalt färgseende. De som blir antagna till
utbildningen ska enligt yrkeshögskolans anvisningar i början av studierna lämna in ett intyg
av en ögonläkare, optiker eller optometriker. Yrkeshögskolan kan häva antagningen om
intyget inte lämnas inom angiven tidpunkt eller om den som antagits som studerande på
grundval av intyget inte kan anses vara lämplig för studier inom utbildningen.
Sökande till social- och hälsobranschen bör beakta att
-

-

studierna och arbetet inom området kräver god psykisk balans,
branschen inte är lämpligt för drogmissbrukare eller personer som missbrukar
alkohol eller läkemedel
till exempel muskuloskeletala sjukdomar, kroniska hudsjukdomar, allergier och
störningar i den mentala hälsan kan utvecklas till hälsoproblem under studietiden
eller senare i arbetslivet
en blodburen smittsam sjukdom kan begränsa framskridandet i studierna och
möjligheterna att få arbete
vid flera verksamhetsenheter inom social- och hälsovården vårdas patienter som är
känsliga för infektioner och för att arbeta i dessa enheter måste personalen ha sitt
vaccinationsskydd i skick.

De hälsokrav som nämns ovan gäller inte dem som söker till skönhetsbranschen.
Den sökande ska på begäran av yrkeshögskolan lämna sådana uppgifter om sitt
hälsotillstånd och sin funktionsförmåga som behövs vid bedömningen i samband med
antagningen samt information om ett eventuellt tidigare beslut om indragning av studierätten.
De studerande ska på yrkeshögskolans begäran visa upp ett straffregisterutdrag, om de
under studierna eller studierelaterad praktik ges uppgifter som i väsentlig grad förutsätter
arbete bland minderåriga.
Yrkeshögskolan kan ålägga en studerande att visa upp ett intyg över narkotikatest, om det
finns anledning att misstänka att den studerande är narkotikapåverkad i studierelaterade
praktiska uppgifter eller praktik eller att den studerande är narkotikaberoende.

Hälsokraven inom sjöfartsbranschen (utbildning till sjökapten)

Sökande som blivit antagen ska lämna ett läkarintyg utfärdat av en sjömanshälsovårdscentral till yrkeshögskolan senast 6.9.2019.
Av läkarintyget ska framgå att:
-

-

personens syn och hörsel samt färgseende uppfyller kraven i social- och
hälsovårdsministeriets förordning
personen med avseende på sitt hälsotillstånd och sin funktionsförmåga är lämplig för
den tilltänkta uppgiften och inte har en funktionsnedsättning eller en sjukdom som
hindrar eller uppenbart försvårar hans eller hennes arbete
personen inte har någon sjukdom som man kan anta förvärras i arbetet eller äventyra
hälsan hos andra som befinner sig på fartyget eller säkerheten inom sjöfarten

Yrkeshögskolan kan häva antagningen, om intyget inte lämnas in inom utsatt tid eller om
sökanden utgående från läkarintyget inte kan anses vara lämplig för sjöfartsutbildning.

Tidigare beslut om indragning av studierätt
Gäller sökande till social- och hälsobranschen samt sökande till sjökaptensutbildning
Yrkeshögskolan kan dra in en studerandes studierätt om studierna är förbundna med krav
som hänför sig till patient- och kundsäkerheten eller säkerheten i trafiken och den
studerande har visat sig vara olämplig för studierna
-

-

genom att i sina studier upprepade gånger eller allvarligt äventyra någon annans
hälsa eller säkerhet och därmed visat sig vara uppenbart olämplig för praktiska
uppgifter eller praktik i anslutning till studierna
det är uppenbart att den studerande inte i fråga om hälsotillstånd och
funktionsförmåga uppfyller förutsättningarna för antagning som studerande
den studerande vid ansökan om att bli antagen som studerande har undanhållit
sådan information om beslut om indragning av studierätt som kunde ha utgjort hinder
för antagningen

Ange (i ansökan) om din studierätt tidigare har indragits i Finland på grund av att
1. hälsofaktorer har varit ett hinder för studier
2. jag kontinuerligt har äventyrat andra personers säkerhet eller hälsa
Obs! Välj "Ja" endast i det fallet att din studierätt har indragits av tidigare nämnda skäl.
Välj "Nej" om du själv har annullerat din studieplats eller om din studierätt har indragits på
grund av något annat skäl (t.ex. felaktigt anmälda vitsord eller om du inte har returnerar
obligatoriska bilagor).

