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Anordnare av yrkesutbildning  

 
Meddelande till anordnare av yrkesutbildning om ansökan om tillstånd att ordna yrkesexamen 
inom funktionshinderområdet 

 

Till examensstrukturen inom yrkesutbildningen har den 30 juni 2020 fogats yrkesexamen 
inom funktionshinderområdet, som träder i kraft den 1 augusti 2021. Utbildningsstyrelsen 
har berett grunder för yrkesexamen inom funktionshinderområdet, som var på remiss fram 
till den 15 januari 2021. Avsikten är att en bestämmelse om grunderna för examen utfärdas 
i mars 2021. 

I den nya yrkesexamen för funktionshinderområdet finns två kompetensområden: 
kompetensområdet för intellektuell funktionsnedsättning och kompetensområdet för 
personlig assistans. Yrkesexamen i omsorgsarbete för utvecklingsstörda slopas i 
examensstrukturen och blir en del av yrkesexamen inom funktionshinderområdet. 
Dessutom blir kompetensområdet för personlig assistans som ingår i yrkesexamen inom 
rengörings- och fastighetsservicebranschen en del av yrkesexamen inom 
funktionshinderområdet. 

Ordnandet av den nya yrkesexamen inom funktionshinderområdet förutsätter tillstånd att 
ordna yrkesutbildning. Undervisnings- och kulturministeriet anser att de nuvarande 
anordnarna av yrkesexamen i omsorgsarbete för utvecklingsstörda har 
verksamhetsförutsättningar också för att ordna den nya yrkesexamen inom 
funktionshinderområdet, eftersom yrkesexamen i omsorgsarbete för utvecklingsstörda 
sedan tidigare har ansetts vara ett välfärdsområde som bl.a. omfattas av branschens etiska 
principer samt av SORA-lagstiftningen. 

När kompetensområdet för personlig assistans blir en del av den mer omfattande 
yrkesexamen inom funktionshinderområdet utvidgas kompetenskraven för examen och den 
omfattas också av SORA-lagstiftningen. Utbildningsanordnare som har ordnat 
yrkesexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen och som i fortsättningen vill 
ordna även yrkesexamen inom funktionshinderområdet ska ansöka om tillstånd att ordna 
yrkesexamen inom funktionshinderområdet hos undervisnings- och kulturministeriet. 

Anordnare av yrkesutbildning kan ansöka om tillstånd att ordna yrkesexamen inom 
funktionshinderområdet när Utbildningsstyrelsen har utfärdat en bestämmelse om 
grunderna för examen i mars 2021. Som bilaga till ansökan om ändring av 
anordnartillståndet ska fogas en examensspecifik plan för genomförandet av bedömningen 

 



    2 (2) 

   
av kunnandet. Undervisnings- och kulturministeriet begär ett utlåtande om planen av 
arbetslivskommissionen i enlighet med den normala processen för anordnartillstånd. På 
grund av den brådskande tidtabellen rekommenderas att utbildningsanordnarna börjar 
bereda planen för genomförandet av bedömningen av kunnandet för yrkesexamen inom 
funktionshinderområdet utgående från utkastet till examensgrunder redan innan 
remissbehandlingen avslutas. Ansökan från utbildningsanordnaren och planen för 
genomförandet av bedömningen av kunnandet ska överensstämma med den godkända 
bestämmelsen om grunder för examen. Utbildningsstyrelsens bestämmelse om grunder för 
examen ska också ha utfärdats innan ansökan om anordnartillstånd lämnas in. 

Tidtabellen för anordnartillståndet är mycket brådskande. Ansökningar om ändring av 
anordnartillståndet ska lämnas in till undervisnings- och kulturministeriet senast den 19 
mars 2021. Besluten är avgiftsbelagda och avsikten är att de ska fattas före utgången av 
juni månad. Om arbetslivskommissionens utlåtande om planen för genomförandet av 
bedömningen av kunnandet inte är positivt och utbildningsanordnaren i samband med 
hörandet kompletterar sin plan för genomförandet av bedömningen av kunnandet, hinner 
beslutet inte fattas under juni månad. I det fallet fattas beslutet före utgången av 2021. I 
samband med ansökan om tillstånd att ordna yrkesexamen inom funktionshinderområdet 
kan utbildningsanordnaren av tidsskäl inte ansöka om andra examina med samma 
ansökan. 

 

  

 

Överdirektör Mika Tammilehto 

  
 

Fördelning Anordnare av yrkesutbildning 
 
 

Kopiera till Utbildningsstyrelsen 
         

 


	Meddelande till anordnare av yrkesutbildning om ansökan om tillstånd att ordna yrkesexamen inom funktionshinderområdet

