
Grunder för antagning till utbildning på gymnasienivå för vuxna 

Landskapsregeringen har beslutat fastställa grunder för antagning av vuxenstuderande till 
examensinriktad yrkesutbildning på gymnasienivå vid Ålands yrkesgymnasium. 

Grunderna gäller för antagning av vuxenstuderande till utbildningar som inte omfattas av den 
samåländska antagningen av studerande och vid kontinuerlig ansökan. 

Grunderna gäller även för antagning av studerande till sysselsättningsfrämjande utbildning 
som leder till en examen. 

Vid antagning av studerande till sysselsättningsfrämjande utbildning som inte leder till en hel 
examen beslutar Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (Am.s) om grunderna 
för antagning av studerande i enlighet med LL (2015:56) om sysselsättningsfrämjande 
utbildning. 

Med vuxna eller vuxenstuderande avses en studerande som sökt till gymnasieutbildning efter 
det år som han eller hon har fyllt 18 år. 

Vuxenstuderande kan ges yrkesutbildning i form av: 

• Grundläggande yrkesutbildning som leder till en hel eller delar av
gymnasieexamen/grundexamen med yrkesinriktning enligt bilaga 1 i LF (2019/41) om
gymnasieutbildning1

• Yrkesinriktad kompletteringsutbildning och vidareutbildning som leder till en hel eller
delar av yrkesexamen som avses i rikslagen (FFS 531/2017) om yrkesutbildning.2

• Yrkesinriktad kompletteringsutbildning och vidareutbildning som leder till en hel eller
delar av specialyrkesexamen som avses i rikslagen (FFS 531/2017) om
yrkesutbildning.

Ansökan och behörighet 

Behörig att ansöka om en studieplats på en utbildning som leder till 
gymnasieexamen/grundexamen, är en sökande som har slutfört grundskolans lärokurs och 
erhållit avgångsbetyg. 

Behörig att ansöka om en studieplats på en utbildning som leder till en yrkesexamen är en 
sökande som har slutfört grundskolans lärokurs och erhållit avgångsbetyg samt examensbetyg 
från en gymnasie-/grundexamen + 1 år arbetserfarenhet inom branschen alternativt minst 3 års 
arbetserfarenhet inom branschen. 

Behörig att söka om en studieplats på en utbildning som leder till en specialyrkesexamen är 
en sökande som har slutfört grundskolans lärokurs och erhållit avgångsbetyg samt 
examensbetyg från en gymnasie-/grundexamen eller lämplig yrkesexamen och minst 5 års 
arbetserfarenhet inom branschen. 

En person som saknar avgångsbetyg, har ett skiljebetyg, ett ofullständigt betyg från 
grundskolan eller motsvarande, eller ett examensbetyg från ett utomnordiskt land kan ansöka 
om studieplats till utbildning som leder till en gymnasie-, grund- eller yrkesexamen via ett 
prövningsförfarande. 
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