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Enligt sändlista

Hänvisning

Ärende Ändring av tillstånd att ordna yrkesinriktade examina och 

yrkesutbildning

Ändringar av lagen om yrkesutbildning (531/2017) trädde i kraft den 1 augusti 2018. Lagens 6 § 
ändrades så att man genom undervisnings- och kulturministeriets förordning om examens-
strukturen inom yrkesutbildningen (680/2017, nedan examensstruktursförordningen) kan före-
skriva om kompetensområden som ingår i examen om kompetensen inom ifrågavarande kom-
petensområde regleras genom lag eller förordning eller omfattas av en internationell överens-
kommelse som är förpliktande för Finland och ifrågavarande lag, förordning eller överens-
kommelse tillämpas endast på kompetensområdet som ingår i examen. Därtill preciserades 23 
§ i lagen så att undervisnings- och kulturministeriet i anordnartillståndet kan besluta att rätten 
att bevilja examina och ordna examensutbildning inte gäller ett eller flera,  enligt 6 § 1 mom. 
genom förordning av undervisnings- och kulturministeriet angivna, kompetensområden som 
ingår i en viss examen. Avsikten är att säkerställa att på kompetensområden som innefattar 
sådana särskilda krav ska examina kunna beviljas och examensutbildning kunna ordnas endast 
av sådana utbildningsanordnare som har förutsättningar att på ett tillbörligt sätt säkerställa 
kvaliteten på det kompetensområdet som ingår i examen och att ordna examensutbildningen 
ändamålsenligt och tryggt. 

Kompetensområdet för kraftverksteknik inom yrkes- och specialyrkesexamen inom energi-
branschen omfattas av lagen om tryckbärande anordningar (1144/2016) och statsrådets för-
ordning om tryckbärande anordningars säkerhet (1549/2016). Yrkesutbildningen inom kompe-
tensområdet i examina är sådan utbildning som krävs för att erhålla de kompetensbrev som 
avses i lagen om tryckbärande anordningar. 

Kompetensområdet för kylmontering i yrkesexamen inom husteknik och kompetensområdet 
för kylteknik i specialyrkesexamen inom husteknik omfattas av miljöskyddslagen (527/2014) 
och statsrådets förordning om kompetenskrav för den som hanterar anordningar som innehål-
ler fluorerade växthusgaser eller ämnen som bryter ned ozonskiktet (766/2016). Yrkesutbild-
ningen inom kompetensområdet i examina är sådan utbildning som krävs för att uppfylla kom-
petenskraven i miljöskyddslagen. 

När ändringen av lagen om yrkesutbildning trädde i kraft fogades till 2 § i examensstrukturför-
ordningen punkter enligt vilka yrkes- och specialyrkesexamen inom energibranschen ska inne-
fatta kompetensområdet för kraftverksteknik och yrkesexamen inom husteknik ska innefatta 
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kompetensområdet för kylmontering och specialyrkesexamen inom husteknik ska innefatta 
kompetensområdet för kylteknik. Efter att förordningsändringen har trätt i kraft den 6 augusti 
2018 kan undervisnings- och kulturministeriet begränsa ordnandet av kompetensområdet i 
ifrågavarande examina i tillståndet att ordna yrkesinriktade examina och utbildning.

Undervisnings- och kulturministeriet säkerställer att dessa utbildningar inom energibranschen 
och husteknik endast ordnas av sådana utbildningsanordnare som har den kompetens som 
behövs för att ordna utbildningen inom kompetensområdet. Från den 1 januari 2019 kommer 
ministeriet enligt  29 § 2 mom. i lagen (531/2017) utan ansökan att ändra anordnartillstån-
det för de utbildningsanordnare som för närvarande har yrkes- eller specialyrkesexamen 
inom energibranschen eller yrkes- eller specialyrkesexamen inom husteknik i sitt tillstånd. I 
anordningstillståndet kommer rätten att ordna kompetensområdet för kraftverksteknik inom 
dessa examina att begränsas.  Om utbildningsanordnaren framöver vill ordna kompetensom-
råden för kraftverksteknik, kylmontering och kylteknik, ska utbildningsanordnaren senast 
den 15 oktober 2018 rikta en ansökan till ministeriet om rätt att ordna utbildning inom ifrå-
gavarande kompetensområden.

I ansökan om ändring av tillståndet att ordna utbildning ska utbildningsanordnaren motivera 
varför utbildningen är nödvändig i synnerhet med tanke på det primära verksamhetsområdet, 
ange den kompetens som behövs för att genomföra utbildningen och presentera ett tillräckligt 
samarbete med arbets- och näringslivet samt redovisa för de ekonomiska och verksamhets-
mässiga förutsättningarna att på ändamålsenligt sätt ordna utbildning inom ifrågavarande 
kompetensområde. I ansökan om ändring ska utbildningsanordnaren ange en uppskattning av 
studerandeåren som riktas till utbildningen. Till ansökan ska därtill fogas en plan för genomfö-
randet av bedömningen av kunnandet och utdrag av ett giltigt beslut om ansökan att ändra 
tillståndet som fattats av anordnarens förvaltningsorgan. När planen för genomförandet av 
bedömningen av kunnandet utarbetas är det bra att beakta undervisnings- och kulturministe-
riets och Utbildningsstyrelsens anvisning om datainnehållet i planen för genomförandet av be-
dömningen av kunnandet. Anvisningen finns på ministeriets webbplats: 
https://minedu.fi/jarjestamisluvat-ja-muu-ohjaus. Ministeriet kommer att begära utlåtanden 
om de inlämnade planerna för genomförandet av bedömningen av kunnandet av arbetslivs-
kommissionerna för el-, automations- och energibranschen och för husteknik.

Ansökan om ändring av anordningstillståndet görs med bifogade blankett. Utbildningsanord-
naren ska fylla i blanketten och skicka den som e-postbilaga till föredraganden för sitt område 
(fornamn.efternamn@minedu.fi). Därtill ska blanketten som fyllts i och sänts elektroniskt även 
lämnas in som ett exemplar med underskrift till undervisnings- och kulturministeriets registra-
torskontor per post till adressen PB 29, 00023 STATSRÅDET, eller direkt till statsrådets gemen-
samma verksamhetsställe vid Riddaregatan 2 b, Helsingfors.

På basis av ansökan om ändring av anordnartillståndet fattar undervisnings- och kulturministe-
riet enligt 5 momentet av 29 § i lagen om yrkesutbildning beslut utan avgift för de utbildnings-
anordnare som för närvarande har yrkes- eller specialyrkesexamen inom energibranschen eller 
yrkes- eller specialyrkesexamen inom husteknik i sitt anordnartillstånd. Detta brev och ansök-
ningsblanketten finns även på ministeriets webbsidor: https://minedu.fi/ammatillisen-
koulutuksen-jarjestaminen
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Mer information

Tarja Koskimäki, överinspektör
(Nyland)
tfn 02953 30166, fornamn.efternamn@minedu.fi

Tiina Polo, undervisningsråd
(Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland)
tfn 02953 30022, fornamn.efternamn@minedu.fi

Jukka Lehtinen, undervisningsråd
(Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Birkaland, Mellersta Finland, Egentliga Finland och Satakunta)
tfn 02953 30183, fornamn.efternamn@minedu.fi

Anne Mårtensson, undervisningsråd
(Kymmenedalen, Södra Karelen, Södra Savolax, Norra Savolax och Norra Karelen)
tfn 02953 30104, fornamn.efternamn@minedu.fi

Mari Pastila-Eklund, undervisningsråd
(Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten)
tfn 02953 30249, fornamn.efternamn@minedu.fi

Seija Rasku, undervisningsråd
tfn 02953 30270, fornamn.efternamn@minedu.fi

Avdelningschefens ställföreträdare
Undervisningsråd Seija Rasku

Bilagor Ansökan om ändring av tillståndet att ordna yrkesinriktade examina och utbildning 
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