
Webbseminariet 4.2.2021 frågor och svar 
 
 
F: 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? 
S: Anvisningarna publiceras i nästa skede på webbplatsen. På detta seminarium 4.2 koncentrerar vi oss på 
ändringsansökningar. 

 

F: Hur beskrivs/motiveras verksamhetsområdet, samarbetet och verksamhetsförutsättningarna? 
S: De primära verksamhetsområdena har fastställts fr.o.m. 1.1.2018.  Därtill får examina och utbildning 
ordnas även på andra håll i Finland, med undantag av landskapet Åland,. När det gäller beskrivningen av 
samarbetet och planen för genomförande av bedömningen av kunnandet hänvisas till anvisningen om 
innehållet i planen för genomförande av bedömningen av kunnandet. Verksamhetsförutsättningarna 
bedöms i fråga om en helt ny sökande och det kommer att ges separata anvisningar om detta, såsom det 
konstateras i svaret på den första frågan. När utbildningsanordnaren ansöker om en ny examen, bedöms 
sökandens verksamhetsförutsättningar också genom förfarandet med utlåtande från 
arbetslivskommissionen. 

 

F: Hur säkerställs en enhetlig riktlinje för arbetslivskommissionernas anvisningar? 
S: Arbetslivskommissionerna har till uppgift att delta i säkerställandet av kvaliteten på genomförandet av 
yrkesprov och bedömningen av kunnandet och att på begäran ge UKM utlåtanden om planen för 
genomförande av bedömningen av kunnandet, delta i utvecklandet av examensstrukturen och behandla 
begäran om omprövning som gäller bedömningen av kunnandet. Ministeriet beaktar utlåtandet när det 
bedömer utbildningsanordnarens verksamhetsförutsättningar i sin helhet. Ministeriet har dessutom gett 
arbetslivskommissionerna anvisningar om utarbetandet av utlåtanden. 

 

F: Ska kompetensområdena inom examen beskrivas separat och ska separata planer för 
genomförande av bedömningen av kunnandet utarbetas för varje kompetensområde?  
S: Planen för genomförande av bedömningen av kunnandet utarbetas för varje examen eller utbildning. I 
genomförandeplanen beskrivs de allmänna förfarandena för bedömning, varvid planen kan tillämpas på 
alla kompetensområden inom examen. Om bestämmelser om det kompetensområde som ingår i examen 
utfärdas genom förordning av undervisnings- och kulturministeriet (Lag 531/2017, 6 §), beskrivs 
bedömningen av kunnandet för denna examen i genomförandeplanen enligt kompetensområde, t.ex. 
grundexamen inom skogsbranschen (kompetensområdet för körning av skogsmaskiner). Bedömningen av 
kunnandet beskrivs enligt examensdel, om bedömningen av kunnandet i examensdelen i fråga regleras 
genom annan lagstiftning än lagstiftning om yrkesutbildning, t.ex. grundexamen i logistik, grundläggande 
yrkeskompetens inom transportbranschen. 

 

F: Tas det ut en avgift om en examen stryks från tillståndet? 
S: En avgift tas ut för beslutet som görs gällande en ansökan. 

 

F: Ministeriet ber om ett utlåtande av arbetslivskommissionen, och utbildningsanordnaren ombeds ge 
ett bemötande på detta. Vart skickar ministeriet begäran om bemötande? 
S: Ministeriet hör utbildningsanordnaren om arbetslivskommissionens första utlåtande. Begäran om 
hörande skickas från Vahva-systemet till samma e-postadress vid utbildningsanordnaren till vilken även 
övrig post från ministeriet sänds. Om utbildningsanordnaren inte har gett sitt samtycke till elektronisk 



kommunikation, sänds begäran om hörande som papperspost. 
 

F: 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)? Ska också de som redan ordnar 
yrkesexamen i omsorgsarbete för utvecklingsstörda ansöka om anordnartillstånd för den nya 
yrkesexamen? 
S: Om utbildningsanordnaren redan har yrkesexamen i omsorgsarbete för utvecklingsstörda i sitt tilllstånd 
så behöver man inte söka ändring av anordnartillståndet, och ministeriet gör på myndighetsinitiativ 
ändringarna i anordnartillståndet. Närmare anvisningar om detta finns i det brev som skickats. Brevet finns 
också på UKM:s webbsida för yrkesutbildning under rubriken Anordnande av utbildning. 

 

F: Har jag förstått rätt att utbildning som förbereder för examen (Tuva) kommer som ett tekniskt beslut, 
om utbildningsanordnaren har tillstånd för Valma? 
S: Anvisningar om detta skickas senare till utbildningsanordnarna. 

 

F: Kommer det en e-tjänst i Oiva-databasen för ändringar av anordnartillstånd? Jag minns att det här 
hade nämnts någonstans. 
S: Beslut om införande av en e-tjänst för ansökan om anordnartillstånd i Oiva fattas under 2021. 

 

F: På vilka grunder beviljas uppgifter att ordna yrkesutbildning för idrottare? 
S: När uppgiften beviljas bedöms utbildningsbehovet och utbildningsanordnarens förutsättningar att ordna 
utbildningen med beaktande av bl.a. samarbetet med en idrottsakademi. 

 

F: Om den som ansöker om en ny examen inte har rätt till en utvidgad läroavtalsuppgift, hur bedöms 
utbildningsbehovet för den examen som söks? 
S: När anordnartillstånd beviljas ser undervisnings- och kulturministeriet till att tillstånden bildar en helhet 
som säkerställer tillräcklig tillgång till yrkesutbildning. Utbildningsanordnaren kan skaffa examensdelar och 
examensutbildning av en annan anordnare av yrkesutbildning. Utbildningsanordnaren ska vid behov 
hänvisa den sökande till en sådan utbildningsanordnare som har ifrågavarande examen i sitt 
anordnartillstånd. 

 

F: Finns alla blanketter som behövs för olika ansökningar på samma ställe och var finns de? 
S: Ansökan om ändring av anordnartillståndet kan formuleras fritt. På webbplatsen publiceras anvisningar 
om innehållet i och bilagorna till ansökan. I fråga om helt nya anordnartillstånd kommer anvisningar att ges 
senare. 

 

F: Ska utbildningsanordnaren identifiera och erkänna också sådant kunnande i fråga om vilket 
utbildningsanordnaren inte har någon examen i sitt anordnartillstånd? 
S: Utbildningsanordnaren har till uppgift att identifiera och erkänna sådant kunnande som den studerande 
förvärvat tidigare och som motsvarar examensgrunderna eller målen för kunnandet. Erkännandet av 
kunnandet är inte beroende av de examina som ingår i utbildningsanordnarens tillstånd att ordna 
utbildning.  


