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om yrkeshögskoleexamina avlagda på Åland

Utfärdad i Helsingfors den 23 november 20211

 I enlighet med republikens presidents beslut 
föreskrivs med stöd av 32 § i självstyrelselagen 
för Åland (1144/1991), sådan paragrafen lyder 
delvis ändrad i lagarna 1556/1994 och 68/2004, 
och med samtycke av Ålands landskaps
regering:

1 §
Utvärdering

 Nationella centret för utbildningsutvär
dering handhar utvärderingen av kvalitets
system vid Högskolan på Åland i enlighet med 
5 § 2 mom. i landskapslagen om Högskolan på 
Åland (Ålands författningssamling 2002:81). 
Enligt överenskommelse mellan Ålands land
skapsregering och Nationella centret för utbild
ningsutvärdering deltar Högskolan på Åland 
i annan verksamhetsutvärdering. Utvärde
ringen sker i enlighet med lagen om Nationella 
centret för utbildningsvärdering (1295/2013).
 I republikens presidents förordning om ut
värdering och godkännande av sjöfartsutbild
ning som ges på Åland (501/2018) finns bestäm
melser om utvärdering av sjöfartsutbildningen 
vid Högskolan på Åland.

2 §
Sjukskötarutbildning

 Utbildning vid Högskolan på Åland som 
leder till examensbenämningen sjukskötare 
(YH) ska uppfylla de krav som ställs i Euro
peiska unionens bestämmelser.

3 §
Likvärdig examen

 Yrkeshögskoleexamen avlagd vid Hög skolan 
på Åland medför samma behörighet i riket när 
det gäller nivå på examen och fortsatta studier 
som examen avlagd vid yrkeshögskola som av
ses i yrkeshögskolelagen (932/2014).

4 §
Ersättning för kostnader

 Nationella centret för utbildningsutvärde
ring ersätts för kostnader för de utvärderingar 
som avses i 1 § 1 mom. på det sätt som dels 
Ålands landskapsregering, dels Högskolan på 
Åland kommer överens om med Nationella cen
tret för utbildningsutvärdering.

5 §
Ikraftträdande

 Denna förordning träder i kraft den 1 de
cember 2021.
 Genom denna förordning upphävs repu
blikens presidents förordning om yrkeshög
skoleexamina avlagda i landskapet Åland 
(548/2005)2.
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