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Allmänt om tillståndet att ordna examina och utbildning 1
•

En förutsättning för beviljande av ett anordnartillstånd är att examina och utbildning
behöver ordnas med tanke på de riksomfattande och regionala kompetensbehoven samt
utbudet av examina och utbildning.

•

Examina eller utbildning i tillståndet får inte ordnas för att uppnå ekonomisk vinst.

•

Anordnartillstånd kan beviljas en sökande som med tanke på fullgörandet av den uppgift
som ansökan gäller har behövligt kunnande och tillräckligt samarbete med arbets- och
näringslivet samt ekonomiska och operativa förutsättningar att på ett ändamålsenligt sätt
ordna examina och utbildning i enlighet med denna uppgift.

•

Vid bedömningen av sökandens förutsättningar beaktas verksamhetens kvalitet,
genomslag och resultat.

•

Ministeriet ska i samband med beslut som gäller beviljande av anordnartillstånd se till att
tillstånden sammantaget säkerställer tillräcklig tillgång till yrkesutbildning.
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Allmänt om tillståndet att ordna examina och utbildning 2
•

•

•
27.4.202
1

En utbildningsanordnare som i sitt tillstånd har en uppgift att ordna utvidgad
läroavtalsutbildning har möjlighet att svara på de föränderliga kompetensbehoven i
arbetslivet i samarbete med de utbildningsanordnare som redan har den planerade
examen i sitt tillstånd att ordna utbildning.
För att möta behovet av språkkunskaper har utbildningsanordnaren möjlighet att på ett
flexibelt och omfattande sätt ordna undervisning också på andra språk än undervisningsoch examensspråket enligt anordnartillståndet.
– Undervisning för de språkkunskaper som behövs i arbetslivet kan ges under
yrkesutbildningen så att de studerande ges förutsättningar att få arbete eller söka till
fortsatt utbildning.
– De språkkunskaper, utöver finska eller svenska, som behövs i arbetslivet förutsätter
inte nödvändigtvis att examen avläggs på språket i fråga.
– Tillräckliga kunskaper i finska eller svenska ger större möjligheter att bli sysselsatt
efter studierna i ett ständigt föränderligt arbetsliv samt möjliggör ett bredare
kontinuerligt lärande.
Beslut om utbildningsexport fattas inte med tillstånd att ordna utbildning.
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Tillstånd att ordna examina och utbildning –
beslut år 2020
• Åren 2018–2020 har det kommit in många ansökningar om ändring av
anordnartillstånden.
• Efter ansökan har det fattats beslut om 99 nya examina, 6 nya
begränsade kompetensområden och 14 nya examensspråk
• Dessutom fattades det på myndighetsinitiativ över 100 beslut för
anordnarna på grund av ändringar i examensstrukturen
• Det fattades 30 beslut om justering av minimiantalet studerandeår
• Därtill fattades cirka 15 andra beslut om tillstånd
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Utvecklingsidéer 1
• Utbildningsanordnaren ska ha beredskap att vid behov ordna de
examina och utbildningar som ingår i anordnartillståndet
• Utveckling av samarbetet mellan utbildningsanordnarna när det gäller
att svara på kompetensbehovet
• Utnyttjande av anskaffning av examina och utbildning från andra
anordnare, inkl. uppgift att ordna utvidgad läroavtalsutbildning
• Om utbildningsanordnaren planerar att ansöka om ändring av
anordnartillståndet, rekommenderas det att man i första hand överväger
ovannämnda snabbare sätt att svara på kompetensbehoven
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Utvecklingsidéer 2
• Bakgrund: cirka 2/3 av utbildningsanordnarna har i anordnartillståndet
minst 1 och upptill cirka 1/3 minst 10 examina som de inte alls har
ordnat under 2018–2020 (källa: Koski-studerandeårsutfallet 25.1.2021)
• Största delen av de sistnämnda utbildningsanordnarna har i sitt
anordnartillstånd en uppgift att ordna utvidgad läroavtalsutbildning
• Samarbete mellan utbildningsanordnare och utvidgad
läroavtalsutbildning är ofta lämpliga och flexibla sätt att reagera på
snabbt föränderliga kompetensbehov
• Arbetslivets behov kan således tillgodoses även på annat sätt än
genom ändring av anordnartillståndet
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Tillstånd att ordna examina och utbildning
• Ministeriet har lagstiftningsbaserad prövningsrätt att besluta om
anordnartillståndet och ändring av det.
– Ministeriet beslutar förutom om nya anordnartillstånd också om ändring och
återkallande av ett redan beviljat anordnartillstånd i regel efter ansökan.
– Ministeriet kan ändra ett anordnartillstånd utan ansökan, om ordnandet av
examina och utbildning i betydande grad avviker från kompetensbehoven
eller om andra särskilda skäl som hänför sig till ordnandet av examina och
utbildning eller statsfinansiella skäl förutsätter det.
– När beslut om tillståndet eller ändring av tillståndet fattas bedöms bland
annat behovet av den examen eller utbildning som ansökan gäller, vilket är
den primära förutsättningen för att anordnartillståndet ska beviljas.
– Ministeriet har också rätt att vid behov ge utbildningsanordnarna uppgifter i
anordnartillståndet.
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Ansökan om tillstånd att ordna examina och utbildning
•
•

•

•
•
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Ansökan om tillstånd att ordna utbildning sänds till undervisnings- och
kulturministeriet.
Avdelningen för gymnasieutbildning och yrkesutbildning behandlar
ansökningarna om tillstånd att ordna yrkesexamina och yrkesutbildning och
bereder och föredrar de beslut som fattas om ansökningarna.
Eftersom de anordnare av yrkesutbildning som fått anordnartillstånd är
myndigheter och ordnar lagstadgad utbildning som lyder under
undervisningsförvaltningen, övervakar och uppföljer ministeriet också
utbildningsanordnarnas verksamhet.
Beslutet om anordnartillstånd är avgiftsbelagt, även ett negativt beslut.
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20201063
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Ansökan om tillstånd att ordna examina och utbildning: ansökan
om ändring och bilagor 1
• Ansökan om anordnartillstånd eller ändring av det
– Vid ansökan om ett nytt anordnartillstånd, återkallande av tillståndet eller
ändring av tillståndet, lämnas ansökningarna jämte bilagor in till ministeriets
registratorskontor.
– Ansökningarna ska i första hand skickas per e-post: kirjaamo@minedu.fi
– Den som undertecknar ansökan ska ha namnteckningsrätt för
sammanslutningen.
– Till ansökan ska fogas ett lagakraftvunnet beslut av utbildningsanordnarens
beslutande organ om ansökan om ändring av anordnartillståndet,
återkallande av anordnartillståndet eller ansökan om ett nytt
anordnartillstånd.
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Tillstånd att ordna examina och utbildning:
ansökan om ändring och bilagor 2
– För att säkerställa att besluten kan fattas enligt tidtabellen för den
överenskomna fusionen eller någon annan ändring som gäller
huvudmannen rekommenderas det att inga nya examina och utbildningar
söks i samband med en fusion.
– Ansökningar som gäller fusioner och juridiska personer ska lämnas in i god
tid.
•

Namnändring för utbildningsanordnaren
– Utbildningsanordnaren ska meddela ministeriet om ändring av sitt namn per
e-post när det har fastställts när ändringen börjar gälla. Anmälan skickas till
ministeriets registratorskontor: kirjaamo@minedu.fi
– Även Utbildningsstyrelsen ska underrättas om ändringen: kirjaamo@oph.fi
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Tillstånd att ordna examina och utbildning:
ansökan om ändring och bilagor 3
•

Beaktande av dataskyddslagstiftningen i fråga om ansökan och dess bilagor:
– I ansökningarna behövs myndigheternas personuppgifter, men utöver dem får
ansökningarna och bilagorna till dem inte innehålla uppgifter om fysiska personer: till
exempel uppgifter om undervisnings- och handledningspersonal, inkl.
arbetsplatshandledare, som gör det möjligt att identifiera personen antingen direkt eller
indirekt.
• sådana uppgifter är t.ex. namn, adress, e-postadress, fotografi, personbeteckning, CV
• i fråga om den ansvariga lärare som nämns i planen för genomförande av bedömningen
av kunnandet, endast arbetsplatsens kontaktuppgifter.
• se dataskyddsförordningen (EU) 679/2016, där närmare anvisningar ges

– I fråga om ansökningar om utbildning för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och
bussförare utarbetas separat blanketten Dataskyddsanmälan
27.4.202
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Tillstånd att ordna examina och utbildning:
ansökan om ändring och bilagor 4
•
•
•

•

Det är i regel önskvärt att ändring av ett gällande anordnartillstånd söks från
ingången av det kommande kalenderåret.
Ansökan ska lämnas in skriftligen till ministeriet minst 6 mån. innan den
planerade utbildningen inleds.
När ändring söks i anordnartillståndet, utreds och motiveras i ansökan de
omständigheter som anges i 28 § 1 och 2 mom. i lagen om yrkesutbildning
(531/2017) och i 7 § 1 mom. i statsrådets förordning om yrkesutbildning
(673/2017).
Länkar:
– https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2017/20170531
– https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170673

•
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I ärenden som gäller ansökningar kan ministeriet begära utlåtanden och
konsultera olika parter.
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Tillstånd att ordna examina och utbildning:
ansökan om ändring och bilagor 5
• Ny examen
– Till ansökan ska fogas en examensspecifik plan för genomförande av
bedömningen av kunnandet i den examen som ansökan gäller.
– Vid utarbetandet ska innehållet i planen för genomförande av bedömningen
av kunnandet beaktas.
•

Länk till anvisningar om planens innehåll:
https://minedu.fi/documents/1410845/4171155/Osaamisen+arvioinnin+toteuttamissuunnitelma+12_2019/46f563b4b3b4-3fdd-cc5f-ce216cfd5210/Osaamisen+arvioinnin+toteuttamissuunnitelma+12_2019.pdf

– Ministeriet begär ett utlåtande om planen för genomförande av
bedömningen av kunnandet av arbetslivskommissionen.
– Därefter hör ministeriet utbildningsanordnaren om arbetslivskommissionens
utlåtande.
– Vid behov begär ministeriet på nytt ett utlåtande av
arbetslivskommissionen.
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Tillstånd att ordna examina och utbildning:
ansökan om ändring och bilagor 6
•

Uppgiften att ordna arbetskraftsutbildning
–
–

•

Tillstånd att ordna utbildning för grundläggande yrkeskompetens för lastbilsoch bussförare
–
–
–

•
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Ministeriet hör Utbildningsstyrelsen, som är den övervakande myndigheten, om ansökan.
Därefter hör ministeriet den utbildningsanordnare som sökt uppgiften.
Ett nytt brev med anvisningar från UKM är på väg, försöksmodellen har tagits i bruk,
lagändringarna har trätt i kraft fr.o.m. 1.1.2021 (på webbplatsen kommer en länk till
anvisningarna)

Uppgiften att ordna yrkesutbildning för idrottare
–

•

Ministeriet hör arbets- och näringsministeriet om ansökan.
Därefter hör ministeriet den utbildningsanordnare som sökt uppgiften om arbets- och
näringsministeriets ståndpunkt.

Ministeriet hör Finlands Olympiska Kommitté och därefter den utbildningsanordnare som sökt
uppgiften.

Utöver de uppgifter som nämns ovan kan ministeriet höra de aktörer som
behövs också i fråga om andra nya uppgifter som söks.
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Tillstånd att ordna examina och utbildning:
ansökan om ändring när anordnarens juridiska person ändras
•

Fusion eller annan ändring som gäller utbildningsanordnarens juridiska person
– Om utbildningsanordnarens FO-nummer ändras t.ex. i och med en fusion, är det
fråga om en ändring av anordnarens juridiska person.
– Då ska den nya organisationen efter registreringen ansöka om återkallande av det
befintliga tillståndet att ordna utbildning samt om ett nytt tillstånd att ordna examina
och utbildning. (Närmare anvisningar om detta kommer också på webbplatsen)
– När den juridiska personen ändras eller i samband med en fusion ska
utbildningsanordnaren, vars uppgift att ordna yrkesutbildning upphör, ansöka om att
tillståndet att ordna utbildning återkallas.
– När den juridiska personen ändras eller när det gäller beslut om anordnartillstånd i
samband med fusioner fattas besluten från början av kalenderåret, eftersom
ändringarna inverkar bl.a. på den statsandelsfinansiering som anordnarna får.

27.4.202
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Frågor som lämnats in på förhand
– I vilket skede kan man ansöka om anordnartillstånd för en ny examen som
träder i kraft (yrkesexamen inom funktionshinderområdet, som träder i kraft
1.8.2021)?
– Hur beskrivs/motiveras verksamhetsområdet, samarbetet och
verksamhetsförutsättningarna?
– Ska kompetensområdena inom examen beskrivas separat och ska
separata planer för genomförande av bedömningen av kunnandet utarbetas
för varje kompetensområde?
– Hur säkerställs en enhetlig riktlinje för arbetslivskommissionernas
anvisningar?
– Vilka dokument fogas till ansökan när det gäller ansökan om
anordnartillstånd för en ny aktör, om den nuvarande innehavaren av
anordnartillståndet ansöker om överföring till den nya aktören?
27.4.2021
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Mer information
•

Vid frågor om ansökan om ändring av tillståndet att ordna examina och
utbildning samt ansökan om nytt anordnartillstånd kan man kontakta
föredraganden för regionen (e-postadresser: fornamn.efternamn@minedu.fi):
– Nyland: överinspektör Tarja Koskimäki, tfn 02953 30166
– Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Birkaland, Egentliga Finland och
Satakunta: undervisningsrådet Jukka Lehtinen, tfn 02953 30183
– Kymmenedalen, Södra Karelen, Södra Savolax, Norra Savolax och Norra Karelen:
undervisningsrådet Anne Mårtensson, tfn 02953 30104
– Mellersta Finland, Södra Österbotten, Österbotten, Mellersta Österbotten:
undervisningsrådet Mari Pastila-Eklund 02953 30249
– Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland: undervisningsrådet Tiina Polo, tfn
02953 30022
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