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Enligt sändlista 
 
 
 
 
 

Tillstånd att ordna utbildning för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och 
bussförare samt anvisningar 

 
 

Undervisnings- och kulturministeriet uppdaterar i sitt brev 7.10.2015 (232/531/2015) sina 
anvisningar angående tillstånd för utbildningscentral/anordnartillstånd för utbildning för 
grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare, ansökan om tillstånd och 
anordnande av utbildning för yrkeskompetens, vilka ingår i anordnartillstånd för 
examen och utbildning. 

 
 

1. Bakgrund 
 
 

Lagen om transportservice (320/2017) sammanställer lagstiftningen för trafikmarknaden och 

innehåller bl.a. lagar om förares yrkeskompetens. Förordningen om yrkeskompetens för lastbils- 

och bussförare (434/2018), nedan förordning om yrkeskompetens i vägtrafik trädde i kraft från och 

med 1.7.2018. Förordningen har ändrats senast 16.11.2020, då man lade till bl.a. bestämmelser 

enligt modellen uppnående av yrkeskompetens genom prov, nedan provmodell. I dessa lagar ingår 

krav på nationell nivå enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/59/EG om 

yrkeskompetens och om att skaffa kompetens för förare av vägfordon för gods- eller 

persontransport, nedan yrkeskompetensdirektivet för vägtrafik. Yrkeskompetensdirektivet har gjort 

miniminivån enhetlig för utbildningen av förare av vägfordon för gods- eller persontransport i EU:s 

medlemsländer. 

 
En fysisk person som vid person- och godstransporter i vägtrafik framför en lastbil eller buss eller en 

fordonskombination som består av ett sådant fordon och ett släpfordon ska ha yrkeskompetens i 

vägtrafik. 
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Lagarna tillämpas även på förare av traktor och annat fordon eller fordonskombination om kravet är 

körkort för lastbil eller buss. 

 
Lagstiftningen omfattar bestämmelser som anknyter till utbildning för yrkeskompetens och annan 

verksamhet och förutsätter bland annat att nationell behörig myndighet godkänner utbildningscentrum 

som ger grundläggande utbildning för yrkeskompetens. De som beviljats anordnartillstånd för examina 

och utbildning ansöker om detta godkännande från undervisnings- och kulturministeriet. 

 
Lagen om yrkesutbildning (531/2017) trädde i kraft 1.1.2018 och den ändrades från och med 1.1.2021 

genom att lägga till bestämmelser som den s.k. provmodellen förutsätter (lagen om ändring av lagen 

om yrkesutbildning, 1048/2020). Lagens 3 kapitel föreskriver på vilka grunder undervisnings- och 

kulturministeriet beviljar anordnartillstånd för examen och utbildning inom yrkesutbildning. Enligt 

lagens 23 § 3 mom. kan anordnartillståndet förskriva om rätten att verka som utbildningscentrum som 

anordnar utbildning för grundläggande yrkeskompetens och fortbildning. Uppgifterna för 

arbetslivskommissionen som ansvarar för yrkeskompetensproven för förare i utbildningen 

(arbetslivskommissionen för transportbranschen) föreskrivs i lagens 120 § och i lagen om 

transportservice 193 § 2 mom. 

 
 

Grundläggande yrkeskompetens skaffas endast en gång, separat för båda trafikslagen. Uppgifter om 

prestationerna upprätthålls i trafik- och transportregistret (T 320/2017, 216 §). Giltigheten för 

yrkeskompetens förutsätter fem dagars fortbildning vart femte år. Fortbildningen kan utföras i perioder 

på en eller flera dagar vid ett godkänt utbildningscentrum. 

 
Lagen om transportservice föreskriver om utbildning för grundläggande yrkeskompetens och 

utbildning i snabbare tempo, ordnande av utbildning för grundläggande yrkeskompetens, uppnående 

av yrkeskompetens genom prov samt om förvärvande av grundläggande yrkeskompetens i samband 

med yrkesutbildning för förare, fortbildning, utbildningscentrum, godkännande och tillsyn över dessa, 

undervisningspersonal, undervisningsmaterial, provarrangemang samt påvisande av yrkeskompetens. 

 
Förordningen om yrkeskompetens i vägtrafik (434/2018) föreskriver mer specifikt om utbildning för 

grundläggande yrkeskompetens, innehåll i prov för yrkeskompetens och i fortbildning, verkställande i 

samband med yrkesutbildning, utbildningens omfattning och genomförande samt utförande av prov. 

Dessutom innehåller förordningen mer specifika bestämmelser som gäller kraven på läraren och 

föreståndaren som ansvarar för undervisningen samt på provbedömare, vilka skiljer sig från varandra 

beroende på utbildning, prov och provmodell. Där finns också specifikationer om 

undervisningsmaterial och metoder, krav om lektionernas längd samt om ansökan om godkännande 

av utbildningscentrum och godkännande av utbildningsprogram inom fortbildningen. Förordningen om 

yrkeskompetens i vägtrafik föreskriver också om att framföra ett fordon när man genomgår 

yrkesutbildning för förare, anmälan och anteckningar i register samt om yrkeskompetensbevis. 

Förordningen har kompletterats med mer specifika bestämmelser om provmodellen samt uppdaterats 

angående andra paragrafer. 

 
Lagen om transportservice 216 § och förordningen om yrkeskompetens i vägtrafik 14 § föreskriver om 

registrering av uppgifter angående yrkeskompetens i trafik- och transportregistret. 

 
Om grundläggande yrkeskompetens utförs i utbildningscentrum som godkänts av undervisnings- och 
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kulturministeriet, ansvarar arbetslivskommissionen (arbetslivskommissionen för transportbranschen) 

som avses i lagen om yrkesutbildning 120 § 3 mom. 1 punkten, för arrangemang och övervakning av 

teoriprov och yrkeskompetensprov på grundläggande nivå samt för utfärdande av intyg angående 

dem, som en del av yrkesutbildningen som ges där. Undervisnings- och kulturministeriet svarar för 

tillsynen av utbildningscentrum som det godkänt, men kan anvisa uppgiften till Utbildningsstyrelsen. 

Om utbildning för grundläggande yrkeskompetens och teoriprov i anknytning till det eller 

yrkeskompetensprov på grundläggande nivå ordnas i samband med yrkesutbildning vid 

utbildningscentrum som godkänts av undervisnings- och kulturministeriet, ansvarar 

utbildningsanordnaren för att utnämna bedömarna. Utbildningsstyrelsen har i enlighet med lagen om 

yrkesutbildning 120 § 3 mom. föreskrivit att arbetslivskommissionen för transportbranschen har som 

uppgift att svara för ordnande och övervakning av prov samt för utfärdande av betyg på provet. 

 
 

2. Yrkesexamina som innehåller grundläggande yrkeskompetens, vilka kräver 
anordnartillstånd från undervisnings- och kulturministeriet 

 
Grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare som avses i lagen om transportservice 29 

§ är en del av yrkesinriktade grundexamina och yrkesexamina för lastbils- och busstrafik. 

Grundläggande yrkeskompetens ingår som del av examen i grunderna för följande yrkesinriktade 

grundexamina och yrkesexamina: 

 
Tjänstebranscher 

• grundexamen i logistik, kompetensområdet för transportservice 

• grundexamen i logistik, kompetensområdet för flygplatsservice 

• yrkesexamen i flygplatsservice 

• yrkesexamen inom transportbranschen, kompetensområdet för servicetransporter, 
kompetensområdet för varutransporter, kompetensområdet för skogsindustrins transporter 
och kompetensområdet för persontransporter 

 
Tekniska branscher 

• grundexamen inom byggnadsbranschen, kompetensområdet för schaktningsmaskintransport 

• yrkesexamen inom markanläggningsbranschen, kompetensområdet för underhåll av 
trafikområden, kompetensområdet för transporter inom infrastrukturområdet 

• yrkesexamen inom miljöbranschen, kompetensområdet för transport av avfall och farliga ämnen 

• grundexamen inom gruvbranschen, kompetensområdet för gruvarbete 
 

Lant- och skogsbruksbranscher 

• grundexamen inom skogsbranschen, kompetensområdet för körning av skogsmaskiner 

• yrkesexamen inom skogsbranschen, kompetensområdet för körning av skogsmaskiner 
 

Samhällsvetenskapliga branscher 

• yrkesexamen i informations- och bibliotekstjänster, kompetensområdet för bokbusstjänster 
 
 

3. Anordnande, finansiering och tillsyn av utbildning för grundläggande yrkeskompetens 
och fortbildning 
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Inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde anordnas förarutbildning som 

yrkesutbildning. På utbildning för grundläggande yrkeskompetens tillämpas lagen om yrkesutbildning 

(531/2017) samt föreskrifter och bestämmelser som utfärdats med stöd av denna lag. 

 
Utbildningsanordnare som godkänts som utbildningscentrum som ger utbildning för grundläggande 

yrkeskompetens anordnar förarutbildning inklusive utbildning för yrkeskompetens inom ramarna för 

anordnartillstånd för examina och utbildning samt finansiering av yrkesutbildning som beviljas årligen. 

 
Utbildningsanordnaren måste hålla uppgifterna som lämnades i samband med ansökan till 

utbildningscentrum (även de som inte krävdes att skickas till ministeriet på specifik nivå) 

dokumenterade och uppdaterade så att de kan uppvisas vid behov såsom förordningen  

om yrkeskompetens i vägtrafik 12 § kräver. Om ändringar sker i uppgifterna som lämnades i ansökan 

eller i uppgifter som sökande lämnat senare, vilka medför att villkoren för godkännande som fastställs 

i lagen om transportservice och förordningen om yrkeskompetens i trafiken inte längre uppfylls, måste 

utbildningscentrumet omedelbart meddela ändringarna till undervisnings- och kulturministeriet och till 

Utbildningsstyrelsen. Byte av föreståndare som ansvarar för undervisningen i utbildning för 

yrkeskompetens måste meddelas till Utbildningsstyrelsen och till arbetslivskommissionen för 

transportbranschen samt för trafik- och transportregistret till Transport- och kommunikationsverket 

Traficom. 

 
Grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare är en del av examen som också kan 

ordnas som läroavtalsutbildning, personalutbildning samt arbetskraftsutbildning om anordnartillståndet 

omfattar uppgiften arbetskraftsutbildning. Utbildning för yrkeskompetens som ordnas som en del av 

examen finansieras enligt bestämmelserna i lagen om finansiering av undervisnings- och 

kulturverksamhet (1705/2009) och Undervisnings- och kulturministeriets förordning om 

beräkningsgrunderna för finansiering för yrkesutbildning (682/2017). 

 
Undervisnings- och kulturministeriets anvisning är att fortbildning som är avsedd att regelbundet 

bevara yrkesskickligheten och att hålla förarens yrkeskompetens uppdaterad vilket är en förutsättning 

för att utöva yrket, inte ska förverkligas genom finansiering för yrkesutbildning som beviljats av 

ministeriet, utan som utbildning som betalas av arbetsgivaren eller den studerande. Utbildningen kan 

inte ordnas som personalutbildning som avses i lagen om yrkesutbildning, eftersom endast 

examensdelar och examensutbildning kan ordnas som personalutbildning enligt lagens 9 §. 

 
Fortbildning för lastbils- och bussförare för att upprätthålla och komplettera yrkeskompetens kan dock 

genomföras som arbetskraftsutbildning som avses i lagen om yrkesutbildning, då utbildningen 

anordnas för att fördjupa eller komplettera yrkeskompetensen i enlighet med 8 § i lagen om 

yrkesutbildning. 
 

Eftersom fortbildning även finns på den allmänna marknaden som avgiftsbelagd utbildning, ska 

användningen av statsandelsfinansierad arbetsmarknadsutbildning grundas på 

ändamålsenlighetsprövning i samarbete med TE-byrån. Utbildningen kan ordnas för arbetslösa 

arbetssökande endast i situationer där brist på fortbildningen i fråga utgör ett hinder för tillgänglig 

sysselsättning. 

 
Om innehåll som godkänns som fortbildning för lastbils- och bussförare ordnas som en del av 
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utbildning för yrkes- eller specialyrkesexamen, kan examensutbildningen för denna del finansieras i 

enlighet med bestämmelserna som gäller yrkesutbildning. Examensutbildningen ska inte heller i dessa 

fall främst bygga på innehåll och krav som är avsedda för upprätthållande eller komplettering av 

yrkeskompetens, utan på krav om yrkesskicklighet i examensdel i enlighet med grunderna för examen 

samt på den personliga utvecklingsplanen för kunnandet som förutsätts i examen eller examensdel. 

 
Grunderna för utbildning för grundläggande yrkeskompetens 

 
 

Grundläggande yrkeskompetens är en yrkesinriktad del av examen. Arbetslivskommissionen för 

transportbranschen som utsetts av Utbildningsstyrelsen ansvarar för prov i anslutning till examen i 

enlighet med lagen om yrkesutbildning 120 § 3 mom. Utbildning och prov regleras genom EU:s 

direktiv om yrkeskompetens och i nationella lagar som gäller yrkeskompetens samt i 

examensgrunderna. Grundläggande yrkeskompetens kan utvidgas till en annan transportform genom 

att utföra prov i enlighet med lagen om transportservice 32 § eller enligt 31 § 2 mom., då utbildningens 

längd på motsvarande sätt är antingen 70 timmar eller 35 timmar. 

 
Utbildningsstyrelsen fastställer grunderna för examen i yrkesutbildning. Utbildningsanordnare som 

godkänts som utbildningscentrum som ordnar utbildning för grundläggande yrkeskompetens ska följa 

bestämmelserna som utfärdats om yrkeskompetens inom utbildning för yrkeskompetens samt 

examensgrunderna som utfärdats av Utbildningsstyrelsen. Utbildningscentrumet svarar också för att 

utbildning för yrkeskompetens anordnas i enlighet med ansökan som gäller godkännande av 

utbildningscentrum och uppgifter som lämnats utöver den samt i enlighet med villkoren för 

godkännande. 

 
Ansvar för anordnande och övervakning av prov, modell utbildning och prov samt provmodell 

 
 

Arbetslivskommissionen för transportbranschen godkänner provarrangemang och prov som 

studerande utför. Provprestationer i modellen utbildning och prov är en del av prestationen i examen 

för grundläggande yrkeskompetens inom transportbranschen, och den andra delen utgörs av 

utförande av det krävda antalet utbildningstimmar. I provmodellen utgör provet hela examensdelen. 

 
Uppnående av grundläggande yrkeskompetens 

 
 

Grundläggande yrkeskompetens kan utföras genom prov enligt provmodellen eller genom modellen 

utbildning och prov där ett teoriprov ingår i samband med yrkesinriktad förarutbildning. I båda fallen är 

det möjligt att utföra provet antingen som en helhet eller stegvis i samband med yrkesinriktad 

förarutbildning. Provet genomförs inom ramarna för lagen om yrkesutbildning och 

arbetslivskommissionen för transportbranschen, med beaktande även av saker som antecknats vid 

påvisande av kunnandet i den personliga utvecklingsplanen för kunnandet (PUK). 

 
När teoriprovet i modellen utbildning och prov eller yrkeskompetensprovet på grundläggande nivå i 

provmodellen ordnas i samband med yrkesutbildning vid utbildningscentrum som godkänts av 

undervisnings- och kulturministeriet, ansvarar utbildningsanordnaren för utnämnandet av bedömarna. 

 
Provet är skriftligt i modellen utbildning och prov, men det är också möjligt att ordna muntligt. Det 

muntliga provet är möjligt att ordna även då det exempelvis på grund av studentens dyslexi anses 
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vara nödvändigt. Provet måste innehålla minst en fråga för varje mål för läroämnena som definieras i 

yrkeskompetensdirektivet för vägtrafik. 75 % av frågorna i provet ska besvaras korrekt för att provet 

ska godkännas. 

 
Provet i provmodellen utgörs av teoriprov och praktiskt prov. Provet kan utföras som en helhet eller 

stegvis i samband med yrkesutbildning. Ett teoriprov gäller i ett år från det att provet avlades med 

godkänt resultat. En enskild del av det praktiska provet gäller i ett år från det att den avlades med 

godkänt resultat. 

 
Intyg för genomförd utbildning för grundläggande yrkeskompetens 

 
 

I yrkesutbildning görs registrering av utfört prov i utbildning för yrkeskompetens eller prov enligt 

provmodellen i examensbetyg eller i betyg över avlagda examensdelar såsom avses i lagen om 

yrkesutbildning 57 §. 

 
Om den studerande avbryter studierna och inte har utfört grundläggande yrkeskompetens inom 

transportbranschen helt, får den studerande ett studieprestationsutdrag eller annan motsvarande 

redogörelse, där dittills utförda timmar för yrkeskompetens eller utförda delar av prov i provmodellen 

framgår, så att yrkeskompetensen kan kompletteras senare. 

 
Godkännandedokument under utbildningstiden och anmälningar och anteckningar som görs i 
registret 

 
 

Person som går yrkesinriktad förarutbildning får köra ett fordon enligt sin körrätt i Finland (bortsett från 

Åland) under utbildningen och under loven mellan utbildningsperioderna om utbildningsanordnaren 

som godkänts som utbildningscentrum som ger utbildning för grundläggande yrkeskompetens har 

godkänt att den studerande framför fordon och som bevis på detta har överlämnat ett 

godkännandedokument till den studerande (lagen om transportservice 320/2017, 33 §). 

 
Utbildningsstyrelsen har på sin webbplats gett mer specifika bestämmelser, anvisningar och 

rekommendationer angående godkännandedokument i utbildning för grundläggande yrkeskompetens, 

betyg som utfärdas om utförande av utbildning för yrkeskompetens, anteckningar i examensbetyg 

eller betyg för avlagda examensdelar samt bedömningar om den studerande. 

 
För påvisande av yrkeskompetensen ges föraren efter ansökan ett yrkeskompetensbevis eller en 

anteckning om yrkeskompetensen i förarens körkort. Yrkeskompetensbevis eller anteckning i körkort 

ansöks från Transport- och kommunikationsverket Traficom, i praktiken från en tjänsteleverantör som 

Traficom utsett (för närvarande Ajovarma Oy). Bestämmelserna om yrkeskompetensbevis och 

ansökningsförfarande för anteckning i körkort finns i förordningen om yrkeskompetens (434/2018) 6 §. 

 
Utbildningsanordnarens ansvar 

 
 

Lagen om transportservice (35–38 §) föreskriver om utbildningscentrumets ansvar och förutsättningar 

för verksamheten. Undervisnings- och kulturministeriet förutsätter att utbildningsanordnaren 

säkerställer och sörjer för att utbildningscentrumets förutsättningar och ansvar för verksamheten har 

säkerställts i organisationen. Utbildningsanordnaren ska sköta anmälningar till undervisnings- och 

kulturministeriet samt till Utbildningsstyrelsen om förutsättningarna för verksamheten enligt lagen inte 
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längre uppfylls. 

 
Anordnande av fortbildning 

 
 

Utbildningsanordnare som godkänts som utbildningscentrum som ordnar utbildning för grundläggande 

yrkeskompetens får också ordna fortbildning om villkoren som föreskrivs i lagen om transportservice 

uppfylls. Dessutom får fortbildning ordnas av utbildningsanordnare som godkänts som 

utbildningscentrum som ger fortbildning för lastbils- och bussförare. Fortbildningen måste följa 

utbildningsprogram för fortbildning som godkänts av Traficom. Godkännande av ett nytt 

utbildningsprogram kan sökas via Traficoms webbplats, godkännandet gäller 5 år, eller man kan 

använda utbildningsprogram som ett annat utbildningscentrum har låtit godkänna. 

Fortbildningens utbildningsprogram finns på Traficoms webbplats. 

 
 

Fortbildning består av centrala läroämnen enligt yrkeskompetensdirektivet för vägtrafik. Innehåll och 

genomförande av fortbildning regleras mer specifikt i förordningen om yrkeskompetens (434/2018). 

 
Utbildningsanordnaren ska anmäla fortbildningen minst tio (10) dagar innan utbildningen börjar per e-

post till Utbildningsstyrelsen (kuljammattipatevyys.ilmo@oph.fi) och till lokal avtalspartner som 

Traficom meddelar (för närvarande Ajovarma Oy) enligt anvisningar från dessa. Likaså ska avbokning 

av eventuellt utbildningsevenemang meddelas utan dröjsmål före evenemanget. 

 
När fortbildningen är genomförd i enlighet med utbildningsprogrammet utfärdar utbildningscentrumet 

intyg om detta samt meddelar uppgifter om dem som genomfört fortbildningen till trafik- och 

transportregistret som upprätthålls av Traficom inom två veckor i enlighet med förordningen om 

yrkeskompetens 14 §. 

 
 

4. Ansökan till utbildningscentrum samt godkännande 
 
 

Utbildningsanordnare som ansöker om att bli utbildningscentrum som ger utbildning för 

grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare eller utbildningscentrum som ger 

fortbildning för lastbils- och bussförare ska ha tillstånd att ordna examina och utbildning som beviljats 

av undervisnings- och kulturministeriet, och utbildningen ska ingå i den yrkesutbildning som ges vid 

utbildningscentrumet (lagen om transportservice, 35 §). Endast godkänt utbildningscentrum har enligt 

lagen om transportservice rätt att ge utbildning i yrkeskompetens. 

 
Beslut om utbildningscentrum som anordnar utbildning i yrkeskompetens inkluderas i anordnartillstånd 

för examina och utbildning som beviljas av undervisnings- och kulturministeriet. 

 
4a Ansökan till utbildningscentrum som anordnar utbildning för grundläggande 
yrkeskompetens 

 
 

Om utbildningsanordnaren ämnar anordna utbildning för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- 

och bussförare som anknyter till examina och kompetensområden i dessa enligt punkt 2 i detta brev, 

och om anordnaren inte har ovannämnda godkännande som utbildningscentrum, ska tillstånd att 

anordna utbildning för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare sökas skriftligt från 
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undervisnings- och kulturministeriet. Uppgifter som bifogas ansökan föreskrivs i förordningen om 

yrkeskompetens för vägtrafik 12 §. Vid punkt 5 (Ansökan om tillstånd) i detta brev finns anvisningar för 

ansökan till utbildningscentrum. 

 
När undervisnings- och kulturministeriet beviljar tillstånd att anordna utbildning för yrkeskompetens för 

lastbils- och bussförare godkänner ministeriet utbildningsanordnaren som utbildningscentrum som 

anordnar utbildning för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare. Tillståndet 

omfattar även rätten att anordna fortbildning. 

 
När utbildningsanordnaren har fått godkännande ska denne söka kod för utbildningscentrum från 

Traficom. Koden används vid anmälningar till trafik- och transportregistret i enlighet med förordningen 

om yrkeskompetens 12 §. Koden antecknas bland annat i betyg som ges till studerande, som 

innehåller del av examen för grundläggande yrkeskompetens som avlagts genom utbildning. 

 
4b Ansökan till utbildningscentrum som anordnar fortbildning för lastbils- och bussförare 

 
 

Utbildningsanordnaren kan skriftligt ansöka om tillstånd från undervisnings- och kulturministeriet till 

utbildningscentrum som endast anordnar fortbildning för yrkeskompetens för lastbils- och bussförare. 

När undervisnings- och kulturministeriet beviljar tillstånd godkänner ministeriet utbildningsanordnaren 

som utbildningscentrum som ger fortbildning för lastbils- och bussförare. 

 
Uppgifter som bifogas ansökan föreskrivs i förordningen om yrkeskompetens för vägtrafik 12 §. 

Uppgifterna behövs för bedömning av om utbildningsanordnaren har förutsättningar att anordna 

fortbildning för lastbils- och bussförare på ett ändamålsenligt sätt av hög kvalitet såsom lagen 

förutsätter. 

 
 

5. Ansökan om tillstånd 
 
 

5.1 Ansökan 
 
 

Utbildningsanordnare som ansöker till nytt utbildningscentrum för utbildning för grundläggande 

yrkeskompetens för lastbils- och bussförare (innehåller rätt att anordna fortbildning) eller till 

utbildningscentrum som endast anordnar fortbildning ska skicka sin ansökan om anordnartillstånd för 

examina och utbildning inklusive bilagor till undervisnings- och kulturministeriets registratorskontor. 

Undervisnings- och kulturministeriet begär utlåtande om ansökningarna från Utbildningsstyrelsen. I sitt 

utlåtande bedömer Utbildningsstyrelsen om utbildningsanordnaren uppfyller kraven för godkännande 

som utbildningscentrum. 

 
Utbildningsanordnaren ska skicka ansökningsblanketten som bifogats detta brev (bilaga A) samt 

övriga begärda kopior av handlingar och nödvändiga redogörelser/planer (bilagor B–G) till 

undervisnings- och kulturministeriet. De begärda uppgifterna är nödvändiga för behandlingen av 

tillstånd att anordna utbildning. 

 
5.2 Behandling av personuppgifter 
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Genom ansökningsblanketten samlas följande personuppgifter in: 

 
 

• namn på kontaktperson för utbildningsanordnare, anordnare av undervisning och 
huvudman för läroanstalten, telefonnummer och e-postadress 

 
Dessutom innehåller dokument som bifogas (samt metauppgifter i dessa) möjligen följande 

personuppgifter: 

 
• uppgifter om person som hör till personal för utbildningsanordnare, anordnare av 

undervisning och huvudman för läroanstalten, såsom namn, titel, hemadress, telefon- och 
mobilnummer, e-postadress, födelsedatum, kön och utbildnings- och arbetshistoria 

• eventuella personuppgifter såsom namn och titel som finns i protokollutdrag, utdrag från 
förenings-, stiftelse- eller handelsregister, bokslutshandlingar och övriga bilagor som 
utbildningsanordnare, anordnare av undervisning och huvudman för läroanstalten skickar 

• namn och titel på beslutsfattare 

 
Syftet med hanteringen av personuppgifter är mottagande, beredning och beslutsfattande angående 

ärende om ansökan som avses i detta brev och som blir anhängiggjort i undervisnings- och 

kulturministeriet. 

 
När undervisnings- och kulturministeriet begär utlåtande från Utbildningsstyrelsen med stöd av 

förvaltningslagen 31 § 1 mom. för utredning av ärendet, kan ministeriet till Utbildningsstyrelsen 

överlåta personuppgifter som finns i ansökan och dess bilagor inom gränserna som gällande 

lagstiftning tillåter och förpliktar. 

 
Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter: 

• Statsrådets reglemente (262/2003) 11 § och 18 § 

• Statsrådets förordning om undervisnings- och kulturministeriet (310/2010) 1 § 

• Statsrådets förordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare 12 § 
 

Se närmare om dataskydd och hantering av personuppgifter i undervisnings- och kulturministeriet: 

https://minedu.fi/tietosuoja-ja-henkilotietojen-kasittely  
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Ansökan ska lämnas skriftligt/per e-post till adressen 
 
 
Undervisnings- och 

kulturministeriet PB 29 

00023 STATSRÅDET 
 
 
kirjaamo@minedu.fi 
 
 
Detta brev inklusive bilagor finns i elektronisk form på adressen: 

https://minedu.fi/ammatillisen-koulutuksen-jarjestaminen 

vid: Undervisnings- och kulturministeriets brev till anordnare av yrkesutbildning 
 
 
Frågor angående anordnartillstånd 
 
 
Undervisnings- och kulturministeriet 
 
 
Undervisningsråd Jukka Lehtinen, tfn 0295 330183, jukka.lehtinen@minedu.fi 

Regeringsråd Anna Kankaanpää, tfn 0295 330403, anna.kankaanpaa@minedu.fi 

Frågor som anknyter till grunder för examen samt arbetslivskommissionen för 

transportbranschen 

Utbildningsstyrelsen: 

Överingenjör Timo Repo, tfn +358 29 533 1183 , timo.repo@oph.fi 
 
 
Överingenjör Jaana Villikka-Storm, tfn +358 29 533 1588, jaana.villikka-storm@oph.fi 
 
 
Överingenjör Arto Pekkala, tfn +358 29 533 1166, arto.pekkala@oph.fi 
 
 
Överingenjör Inga Sihvo tfn +358 29 533 1560, inga.sihvo@oph.fi 
 
 
Centrala lagar för ansökan finns på följande adresser: 
 
 
Lag om transportservice (320/2017) https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170320#Pidp447841232 

 
Statsrådets förordning (434/2018) om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190371#Pidp446581744 

 
Lag om yrkesutbildning (531/2017) https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170531 

  

mailto:kirjaamo@minedu.fi
mailto:jukka.lehtinen@minedu.fi
mailto:anna.kankaanpaa@minedu.fi
mailto:timo.repo@oph.fi
mailto:jaana.villikka-storm@oph.fi
mailto:arto.pekkala@oph.fi
mailto:inga.sihvo@oph.fi
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170320#Pidp447841232
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170531
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Överdirektör Mika Tammilehto 
 
 

Undervisningsrådet Jukka Lehtinen 
 
 
 
 

Bilagor Anvisning om ansökningsblanketter 
Ansökningsblankett 1 om utbildningscentrum som anordnar utbildning för grundläggande 
yrkeskompetens 
Ansökningsblankett 2 om utbildningscentrum som anordnar fortbildning för lastbils- och 
bussförare 

Distribution Anordnare av yrkesutbildning 

För 
kännedom 

Närings-, trafik- och miljöcentralerna 
Utbildningsstyrelsen 
Finlands Kommunförbund rf 
Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf 
Finlands Näringsliv EK 
INFRA rf 
Byggnadsförbundet rf 
Statistikcentralen 
Försvarsmakten 
Biltrafikens Arbetsgivareförbund rf 
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry 
Transport- och kommunikationsverket Traficom 
Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ rf 
Bussförbundet rf 
STTK  rf 
Logistikföretagens förbund rf 
Transportbranschens Arbetarförbund AKT rf 
Rahtarit ry 
OKM KTPO 
Utbildningsstyrelsen/Arbetslivskommissioner 
Liikenteen turvallisuuskouluttajat ry 
Finlands Bilskoleförbund rf 
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry 
Inrikesministeriet 
Försvarsministeriet 
Kommunikationsministeriet 
Arbets- och näringsministeriet 
Ajovarma Oy 
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