
Slutförande av utbildningar när anordnartillståndet ändras 
 
Undervisnings- och kulturministeriet har sedan den 1 januari 2019 begränsat rätten för vissa anordnare av 
yrkesutbildning att ordna utbildning inom kompetensområdet för kraftverksteknik inom yrkes- och 
specialyrkesexamen inom energibranschen, inom kompetensområdet för kylmontering i yrkesexamen inom 
husteknik och inom kompetensområdet för kylteknik i specialyrkesexamen inom husteknik. Undervisnings- 
och kulturministeriet meddelade i ett brev av den 12 september 2018 (dnr OKM/41/531/2018) att ministeriet 
begränsar ordnandet av dessa kompetensområden i utbildningsanordnarnas tillstånd att ordna 
yrkesutbildning i syfte att säkerställa att examina och examensutbildningarna i fråga ordnas endast av sådana 
utbildningsanordnare som har den kompetens som behövs. I brevet uppmanades utbildningsanordnarna att 
senast den 15 oktober 2018 ansöka om rätt att ordna dessa kompetensområden, om de ville fortsätta att 
ordna dem från och med den 1 januari 2019.  Utbildningsanordnare vars tillstånd att ordna 
kompetensområdena i fråga har återkallats får inte efter den 1 januari 2019 utfärda examina eller ta emot 
yrkesprov inom dessa områden. 
 
Sådana utbildningsanordnare vars rätt att ordna kompetensområdena i fråga har fråntagits från och med den 
1 januari 2019, men som har studerande som inlett examensutbildning inom dessa områden efter den 1 
augusti 2018 eller studerande som övergått till att studera inom dessa områden enligt de ny 
examensgrunderna från och med den 1 augusti 2018, ska vid behov hänvisa de studerande till en 
utbildningsanordnare som har tillstånd att ordna kompetensområdena i fråga från och med den 1 januari 
2019. Studerande som har inlett utbildningen enligt de gamla examensgrunderna med stöd av de upphävda 
lagarna före den 1 augusti 2018, får slutföra sin examen enligt de gamla examensgrunderna.  
 
Om utbildningsanordnaren har en utvidgad uppgift att ordna läroavtalsutbildning enligt anordnartillståndet 
har utbildningsanordnaren möjlighet att ordna examensutbildningen i fråga i form av läroavtalsutbildning. 
 
På grund av ett fel i förfarandet har undervisnings- och kulturministeriet reserverat möjlighet för de 
utbildningsanordnare som har ansökt om tillstånd att ordna kompetensområden för kraftverksteknik och fått 
avslag på sin ansökan att få sitt ärende omprövat och att komplettera sin ansökan.  
 
Anordnare av yrkesutbildning som har tillstånd att ordna kompetensområdena i fråga 
 
Anordnare av yrkesutbildning som har tillstånd att ordna utbildning inom kompetensområdena för 
kraftverksteknik inom yrkes- och specialyrkesexamen inom energibranschen från och med den 1 januari 
2019: 
Ammatinedistämislaitossäätiö AEL Sr 
Vasa stad 
 
Anordnare av yrkesutbildning som har tillstånd att ordna utbildning inom kompetensområdet för 
kylmontering i yrkesexamen inom husteknik  från och med den 1 januari 2019: 
EdupoliPointCollege 
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur 
Koulutuskeskus Salpaus kuntayhtymä 
Turun Aikuiskoulutussäätiö sr 
Savon koulutuskuntayhtymä 
 
Anordnare av yrkesutbildning som har tillstånd att ordna utbildning inom kompetensområdet för kylteknik 
i specialyrkesexamen inom husteknik från och med den 1 januari 2019: 
EdupoliPointCollege 


