
 
 

OPETUSHALLITUS Hakaniemenranta 6, PL 380 
00531 Helsinki 

puhelin 0295 331 000 
oph.fi 

 UTBILDNINGSSTYRELSEN Hagnäskajen 6, PB 380 
00531 Helsingfors 

telefon 0295 331 000 
oph.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktisk guide för  
medlemmar i arbetslivskommissioner 

 

  



2 
Utbildningsstyrelsen  

Innehåll 
 

1. Inledning........................................................................................................................................................ 3 

2. Arbetslivskommissionernas uppgifter ......................................................................................................... 3 

3. Kvalitetssäkring i fråga om genomförandet av yrkesprov och bedömningen av kunnandet .................... 7 

3.1. Riksomfattande respons-, uppföljnings- och utvärderingsuppgifter ..................................................... 7 

3.2. Besök ...................................................................................................................................................... 9 

3.3. Kvalitetssäkringsrapport ....................................................................................................................... 10 

4. Behandling av begäran om rättelse ........................................................................................................... 10 

5. Arbetslivskommissionens verksamhets- och arbetssätt ........................................................................... 11 

5.1. Normer som styr kommissionens arbete ............................................................................................. 11 

5.2. Arbetslivskommissionernas arbete och verksamhetssätt .................................................................... 11 

5.3. Sekretariatet för arbetslivskommissioner ............................................................................................ 11 

5.4. Verksamhetsplan .................................................................................................................................. 12 

5.5. Möten ................................................................................................................................................... 12 

5.6. Elektronisk arbetsplattform eDuuni ..................................................................................................... 13 

5.7. Webbplats............................................................................................................................................. 13 

5.8. E-post .................................................................................................................................................... 13 

5.9. Finansiering av arbetslivskommissionernas arbete .............................................................................. 13 

5.10. Upprätthållande av medlemsuppgifter och ändringar i medlemssammansättningen ...................... 13 

6. Mötes- och besöksarvoden ............................................................................................................... 14 

7. Ersättning för resekostnader ...................................................................................................................... 14 

7.1. Att boka biljetter .................................................................................................................................. 15 

7.2. Reseräkning .......................................................................................................................................... 15 

8. Olika aktörer inom yrkesutbildning och deras uppgifter .......................................................................... 17 

9. Utbildningsstyrelsens kontaktuppgifter .................................................................................................... 19 

 

 

  



3 
Utbildningsstyrelsen  

 

 

1. Inledning 
I denna guide har vi samlat information om arbetslivskommissionernas 

uppgifter och viktiga praktiska frågor för kommissionernas medlemmar. 

Guiden uppdateras och kompletteras efter behov. Den aktuella guiden finns i 

kommissionernas elektroniska arbetsrum. 

 

2. Arbetslivskommissionernas uppgifter 
Utbildningsstyrelsen tillsatte för den andra mandatperioden 

arbetslivskommissioner och bestämde för varje kommission de yrkesinriktade 

examina som hör till respektive kommissions bransch.  

Enligt bestämmelserna ska varje kommission ha högst nio medlemmar. 

Medlemmarna ska företräda arbetsgivare, arbetstagare, undervisningssektorn 

och, om den självständiga yrkesutövningen i branschen är av betydande 

omfattning, självständiga yrkesutövare.  

Arbetslivskommissionernas arbete stöds av ett sekretariat som verkar vid 

Utbildningsstyrelsen. 

Arbetslivskommissionerna har till uppgift att: 

2.1. Kvalitetssäkringen 

Arbetslivskommissionerna deltar i kvalitetssäkringen i fråga om 

genomförandet av yrkesprov och i bedömningen av kunnandet   

- genom att följa upp riksomfattande respons-, uppföljnings- och 

utvärderingsuppgifter, 

- genom att vid behov göra besök i yrkesprovsmiljöer samt  

- genom att årligen producera information om kvaliteten på genomförandet 

av yrkesprov och bedömningen av kunnandet. 

Kommissionerna lämnar uppgifter om brister de iakttagit i samband med 

kvalitetssäkringen till undervisnings- och kulturministeriet för eventuella 

åtgärder.  

Kommissionerna ska på begäran ge undervisnings- och kulturministeriet 

utlåtanden om de enskilda utbildningsanordnarnas planer för hur 

bedömningen av kunnandet ska genomföras i fråga om varje examen. Syftet 

med utlåtandeförfarandet är att säkerställa att arbets- och näringslivet samt 

de studerande kan lita på en hög kvalitet på bedömningen av kunnande via 

yrkesprov och de examina som beviljas samt att trygga en jämlik ställning för 

dem som avlägger examen, oberoende av var kunnandet visas och bedöms. 
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Utlåtanden om planen för bedömning av kunnande utarbetas utifrån varje 

anordnare. När en arbetslivskommission lämnar ett utlåtande handlar 

medlemmarna under tjänsteansvar.  

I utlåtandet anges om man ger sitt bifall eller inte. Arbetslivskommissionen ska 

motivera sin ståndpunkt. Ministeriet hör utbildningsanordnaren om 

arbetslivskommissionens utlåtande innan beslutet om tillstånd att ordna 

examina fattas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1. Arbetslivskommissionen bidrar till kvalitetssäkringen. 

 

 

 

ÅRSRAPPORTERING. Arbetslivskommissionen producerar årligen uppgifter om kvaliteten på 

genomförandet av yrkesprov och bedömningen av kunnande inom sin bransch som är baserade på 

besök och uppföljning. 

UPPFÖLJNING. Arbetslivskommissionen följer upp ordnandet av yrkesprov med hjälp av 

riksomfattande respons-, uppföljnings- och utvärderingsuppgifter. 

tredje året 

  

 

 

 
STÖD OCH HANDLEDNING ÅT UTBILDNINGSANORDNARE  

(genomförande av examensgrunder)   

                                 processägare: UTBILDNINGSSTYRELSEN 
 

   GENOMFÖRANDE (genomförande av examensgrunder)                                                                                                               

processägare: UTBILDNINGSANORDNAREN 
Examens-

grunderna 

i kraft 

andra året första året 

BESÖK. Arbetslivskommissionen genomför vid behov besök i yrkesprovsmiljöer. 

 

VERKSAMHETS-

PLAN 

UPPFÖLJNING AV GENOMFÖRANDET. 

Arbetslivkommissionerna kan om de så önskar delta i uppföljningen av 

genomförandet av examensgrunderna inom den egna branschen, när 

uppföljning görs på kommissionens kompetens- och 

verksamhetsområde. 

KVALITETSSÄKRING (för sin del) – processägare: ARBETSLIVSKOMMISSIONEN 

Andra aktörer inom kvalitetssäkring av yrkesutbildning i sina egna roller: UKM,        

UTBILDNINGSSTYRELSEN, NCU, UTBILDNINGSANORDNARE, ARBETSLIVET, 

STUDERANDE 
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2.2. Delta i utvecklingen 

Arbetslivskommissionerna deltar i samarbete med undervisnings- och 

kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen i utvecklingen av 

yrkesutbildningens examensstruktur samt utvecklingen av yrkesinriktade 

examina och deras grunder genom att genom att komma med initiativ om 

utvecklingen av examensstrukturen eller examensgrunderna inom sin bransch, 

samt genom att ge utlåtanden om förslag till ändring av examensstrukturen 

som gäller examina inom branschen och om utkast till examensgrunder. 

Kommissionens utvecklingsförslag kan basera sig till exempel på respons om 

hur examensstrukturen och examensgrunderna fungerar i praktiken, som 

erhållits genom uppföljningen av kvalitetssäkringen av genomförandet av 

yrkesprov och bedömningen av kunnande, eller på 

kommissionsmedlemmarnas synpunkter på de ändrande behoven i 

arbetslivet. Arbetslivskommissionerna prognostiserar inte kompetens- eller 

utbildningsbehov. 

Arbetslivskommissionerna deltar som en samarbetspart till 

Utbildningsstyrelsen i utvecklingen av examensgrunderna. 

Utbildningsstyrelsens sakkunniga för en diskussion med kommissionen redan i 

det skede då man planerar att förnya examensgrunder. Samtidigt kommer 

man överens med kommissionen om de sätt på vilka den deltar i det 

grundläggande arbetet och/eller kommenterar utkasten till grunderna redan 

före remissbehandlingen. 

Kommissionerna kan om de så önskar delta i uppföljningen av genomförandet 

av examensgrunderna inom den egna branschen, när uppföljning görs på 

kommissionens kompetens- och verksamhetsområde på initiativ av 

undervisnings- och kulturministeriet eller Utbildningsstyrelsen. 
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Bild 2. Arbetslivskommissionerna deltar i utvecklingen av examensstrukturen 

och examensgrunderna genom att komma med initiativ och ge utlåtanden. 

 

2.3. Behandla begäran om rättelse 

Arbetslivskommissionerna behandlar i 55 § i lagen om yrkesutbildning 

avsedda begäran om rättelse som gäller bedömningen av kunnandet hos en 

studerande som deltar i examensutbildning inom den egna branschen. 

Avvikelser från denna huvudregel: 

- Arbetslivskommissionen för pedagogisk verksamhet och handledning 

behandlar alla begäran om rättelse som gäller gemensamma 

examensdelar eller delområden inom dem enligt 13 § 2 moment i lagen 

samt kontroll av bedömning av kunnande som en studerande i 

examensutbildning begär gällande examensdelen "Förberedelse för 

ARBETSLIVET 
UTBILDNINGS-

ANORDNARE 
STUDERANDE 

BEREDNING 
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examensgrunderna 
eller en ändring i dem) 
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arbetsplatshandledaruppgifter" och som den studerande avlägger separat 

från examen.  

- Arbetslivskommissionen för logistik behandlar begäran om rättelse när 

de gäller examensdelen "Grundläggande yrkeskompetens inom 

transportbranschen", när den studerande avlägger den separat från 

examen. 

- Arbetslivskommissionen för affärsverksamhet behandlar begäran om 

rättelse när de gäller examensdelen "Arbete som kräver spetskompetens", 

"Planering av företagsverksamhet" eller "Arbeta i ett företag", när den 

studerande avlägger den separat från examen. 

 

2.4. Specialuppdrag 

Arbetslivskommissionen för logistik har som specialuppdrag att ansvara enligt 

lagen om transportservice för anordnandet och övervakningen av prov i 

anslutning till yrkeskompetensutbildning för lastbils- och bussförare samt för 

utfärdandet av betyg. 

Utbildningsstyrelsen har gett arbetslivskommissionen för logistik detta 

specialuppdrag. Kommissionen ger utbildningscentren närmare anvisningar i 

ärendet. 

 

3. Kvalitetssäkring i fråga om genomförandet av yrkesprov och 

bedömningen av kunnandet 
 

3.1. Riksomfattande respons-, uppföljnings- och utvärderingsuppgifter 
Arbetslivskommissionerna säkerställer kvaliteten i första hand utifrån de 

riksomfattande respons-, uppföljning- och utvärderingsuppgifterna.  

Nyttiga informationskällor som stöd för kvalitetssäkringen (en del källor 

enbart på finska) 

Undervisnings- och kulturministeriet 

- minedu.fi/amisreformi 

http://minedu.fi/sv/yrkesskolereformen 

- PUK: https://minedu.fi/sv/individualisering 

- Oiva, tillståndslager för tillstånd att ordna examina och utbildning:  

https://oiva.minedu.fi/fi/lupavaranto 

Utbildningsstyrelsen 

- Sidorna om yrkesutbildning: https://www.oph.fi/sv/utbildning-och-

examina/yrkesutbildning 

- Sidorna om stöd i reformen: www.oph.fi/reformintuki 

http://www.oph.fi/stodireformen 

- Studieinfo: https://studieinfo.fi/wp/sv/  

http://minedu.fi/amisreformi
http://minedu.fi/sv/yrkesskolereformen
https://minedu.fi/sv/individualisering
https://oiva.minedu.fi/fi/lupavaranto
https://www.oph.fi/sv/utbildning-och-examina/yrkesutbildning
https://www.oph.fi/sv/utbildning-och-examina/yrkesutbildning
http://www.oph.fi/reformintuki
http://www.oph.fi/stodireformen
https://studieinfo.fi/wp/sv/
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- eGrunder: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv 

- KOSKI: http://oph.fi/kehittamishankkeet/koski 

- Vipunen - utbildningsförvaltningens statistiktjänst: 

https://vipunen.fi/sv-fi/ 

- Studeranderespons inom yrkesutbildningen: https://vipunen.fi/sv-

fi/yrke/Sidor/Opiskelijapalaute.aspx 

- https://www.oph.fi/sv/tjanster/informationshantering 

- Prognostiseringsuppgifter från Prognostiseringsforum för kunnande: 

www.oph.fi/tietopalvelut/ennakointi/ennakointituloksia 

- Stöd för kvalitetsledningen: https://www.oph.fi/sv/koulutus-ja-

tutkinnot/ammatillinen-koulutus/ammatillisen-koulutuksen-

laadunhallinta 

Nationella centret för utbildningsutvärdering (KARVI):  

https://karvi.fi/publication/ 

  

https://eperusteet.opintopolku.fi/%23/sv
http://oph.fi/kehittamishankkeet/koski
https://vipunen.fi/sv-fi/
https://vipunen.fi/sv-fi/yrke/Sidor/Opiskelijapalaute.aspx
https://vipunen.fi/sv-fi/yrke/Sidor/Opiskelijapalaute.aspx
https://www.oph.fi/sv/tjanster/informationshantering
http://www.oph.fi/tietopalvelut/ennakointi/ennakointituloksia
https://www.oph.fi/sv/koulutus-ja-tutkinnot/ammatillinen-koulutus/ammatillisen-koulutuksen-laadunhallinta
https://www.oph.fi/sv/koulutus-ja-tutkinnot/ammatillinen-koulutus/ammatillisen-koulutuksen-laadunhallinta
https://www.oph.fi/sv/koulutus-ja-tutkinnot/ammatillinen-koulutus/ammatillisen-koulutuksen-laadunhallinta
https://karvi.fi/publication/
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3.2. Besök 
Som en del av sitt kvalitetssäkringsarbete besöker arbetslivskommissionerna 

olika yrkesprovsmiljöer. Besöken kan grunda sig på till exempel en begäran 

som riktats till undervisnings- och kulturministeriet, på respons- och 

uppföljningsuppgifter eller på en riskbedömning (bl.a. antalet 

anordnartillstånd som en utbildningsanordnare har inom 

arbetslivskommissionens bransch, antalet studerande som avlägger examen). 

Med besöken försäkrar man att yrkesproven och bedömningen av den 

studerandes kunnande genomförs i enlighet med den lagstiftning som styr 

yrkesutbildningen, examensgrunderna och utbildningsanordnarens planer för 

hur bedömningen av kunnandet ska genomföras i fråga om varje examen. 

Utgångspunkten är att arbetslivskommissionerna utvärderar 

utbildningsanordnarens och bedömarnas verksamhet, inte enskilda 

studerandes kunnande. 

Yrkesprovsmiljöerna ska vara sådana, att det går att påvisa det kunnande som 

fastställts i examensgrunderna. Utbildningsanordnaren ordnar i regel 

yrkesproven på arbetsplatser och i praktiska uppgifter i arbetslivet. Av 

grundad anledning kan yrkesproven genomföras i andra miljöer, till exempel 

vid läroanstalten, läroanstaltens arbetsplatser, eller andra arbetsmiljöer vid 

läroanstalten eller vid ungdomsverkstäder. 

Förberedelser inför besök 

Arbetslivskommissionen beslutar om ordnandet av besök. I besöken deltar två 

medlemmar ur kommissionen. Utbildningsanordnaren väljer i regel vilken 

yrkesprovsmiljö som blir mål för besöket. 

Det är bra om utbildningsanordnaren är förberedd på att i samband med 

besöket visa upp dokument som är centrala med tanke på kvalitetssäkringen, 

såsom  

− tillståndet att ordna examina och utbildning  

− planen för hur bedömningen av kunnandet ska genomföras  

− de personliga utvecklingsplanerna för kunnandet till den del de berör 

genomförandet av yrkesproven  

− dokumentation av bedömningen av kunnandet  

− dokumentation av kvalitetsledningssystemet till den del som berör 

genomförandet av yrkesproven. 

I samband med besöket intervjuar arbetslivskommissionens medlemmar 

företrädare för utbildningsanordnaren, utvärderare, studerande eller 

utexaminerade. Utbildningsanordnaren väljer själv vilka personer som ska 

intervjuas.  

Besöket omfattar följande skeden: 

− presentation av dokument  

− introduktion till yrkesprovsmiljön 

− intervjuer (studerande, företrädare för arbetslivet, företrädare för 

arbetsplatsen) 
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− diskussion med företrädarna för utbildningsanordnaren 

− kortfattad respons åt utbildningsanordnaren om de mest centrala 

iakttagelserna. 

En rapport utarbetas över besöket. Kommissionen behandlar rapporten vid 

sitt möte. Efter behandlingen skickas rapporten till utbildningsanordnaren för 

kännedom. Kommissionen för dialog med sakkunniga vid Utbildningsstyrelsen 

om eventuella brister eller utvecklingsbehov som noterats i anordnarens 

verksamhet.  Allvarliga brister meddelas vidare till undervisnings- och 

kulturministeriet. 

 

3.3. Kvalitetssäkringsrapport 
Arbetslivskommissionen sammanställer resultaten av de riksomfattande 

uppföljnings-, respons- och utvärderingsuppgifterna samt sina observationer 

och god praxis som under besöken konstaterats om kvaliteten på 

genomförandet av yrkesprov och bedömningen av kunnande inom sin bransch 

i sin kvalitetssäkringsrapport. Rapporten lämnas till undervisnings- och 

kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen samt publiceras på 

arbetslivskommissionernas webbplatser.  

Utbildningsstyrelsen ger arbetslivskommissionerna anvisningar om 

kvalitetssäkringsrapportens struktur, för att säkerställa rapporteringens 

jämförbarhet. 

 

4. Behandling av begäran om rättelse 
 

En studerande i examensutbildning kan skriftligen be den berörda 

arbetslivskommissionen om rättelse i bedömarnas beslut om kontroll av 

bedömningen. Rättelse kan begäras endast för vitsordet av en examensdel. 

Begäran om rättelse ska alltid motiveras. Den studerande ska begära rättelse 

inom 14 dagar från att hen delgetts beslutet om kontroll av bedömningen.  

Begäran om rättelse ska behandlas utan onödigt dröjsmål. Kommissionens 

sekreterare skaffar före mötet där begäran behandlas bedömningsmaterialet 

och ett eventuellt utlåtande av anordnaren, så att kommissionen får den 

information som behövs för att behandla begäran om rättelse vid sitt möte. 

Om bedömningen är uppenbart felaktig, kan arbetslivskommissionen 

bestämma att en ny bedömning ska göras samt av grundad anledning 

förutsätta att anordnaren utser nya bedömare. Kommissionen ska motivera 

sitt beslut. Kommissionens beslut delges den studerande och 

utbildningsanordnaren. 

Om arbetslivskommissionen har förutsatt en ny bedömning, bjuder 

utbildningsanordnaren in bedömarna för att genomföra en ny bedömning och 

skaffar vid behov nya bedömare. Bedömarna fattar ett nytt beslut om 



11 
Utbildningsstyrelsen  

bedömningen av den examensdel eller det delområde som begäran om 

rättelse gäller. Beslutet delges den studerande och ifrågavarande kommission. 

 

5. Arbetslivskommissionens verksamhets- och arbetssätt 
 

5.1. Normer som styr kommissionens arbete 
Arbetslivskommissionernas arbete grundar sig på bestämmelserna i lagen om 

yrkesutbildning (531/2017) och i förordningen om yrkesutbildning (673/2017) 

och de föreskrifter och anvisningar som Utbildningsstyrelsen utfärdat med 

stöd av dem. Arbetet styrs också av bl.a. förvaltningslagen (434/2003) och 

lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).  

 

5.2. Arbetslivskommissionernas arbete och verksamhetssätt 
Varje arbetslivskommission väljer vid sitt konstituerande möte en ordförande 

och en vice ordförande bland de av sina medlemmar som företräder 

arbetslivet (bland de medlemmar som inte företräder undervisningssektorn). 

Sekreterare för kommissionen är en sakkunnig från 

arbetslivskommissionernas sekretariat. 

Kommissionen företräds i första hand av sin ordförande (vice ordförande). 

Ärenden som kommissionen inte har tagit ställning till kan inte i 

kommissionens namn avgöras av ordföranden eller någon annan medlem av 

kommissionen.  

Kommissionerna kan vid behov höra sakkunniga. Utbildningsstyrelsen kan på 

framställning av kommissionen även utnämna en permanent sakkunnig till 

kommissionen, om kommissionen t.ex. saknar sådan sakkunskap som är 

central för dess verksamhetsområde. 

 

5.3. Sekretariatets uppgifter 
Arbetslivskommissionernas arbete bistås av ett sekretariat, som verkar i 

anslutning till Utbildningsstyrelsen. Sekretariatet för 

arbetslivskommissionerna sköter uppgiften som kommissionernas sekreterare 

samt säkerställer enhetliga förfaranden bl.a. vid rättelser i bedömningen, 

besök och utlåtanden. 

Kommissionens sekreterare sörjer bland annat för kommissionens 

mötesarrangemang och upprättar möteshandlingar, kontrollerar att 

handlingarna är korrekta, skaffar kompletteringar av handlingarna samt ser till 

att handlingarna skickas till Utbildningsstyrelsen och andra samarbetsparter. 

Kommissionens sekreterare kan även bereda och verkställa andra ärenden 

som hör till kommissionernas uppgifter. Kommissionens sekreterare har också 

hand om att fakturera arvoden och sakgranska fakturor samt arkivera 

kommissionens handlingar. Arbetslivskommissionen kan också komma 
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överens om att en del av ovan nämnda uppgifter sköts enligt en inbördes 

arbetsfördelning. 

 

5.4. Verksamhetsplan 
Arbetslivskommissionen planerar sin verksamhet i enlighet med sina uppgifter 

och Utbildningsstyrelsens anvisningar. Verksamhetens mål, verksamhetssätt 

och tidtabeller antecknas i kommissionens verksamhetsplan, som styr det 

praktiska arbetet. Kvaliteten och den gemensamma praxisen kan också 

utvecklas i samarbete med andra arbetslivskommissioner. 

Verksamhetsplanen innehåller bland annat: 

- examina som ingår i kommissionens bransch och deras anordnare 

- lagstadgade uppgifter och eventuella specialuppgifter som fastställts av 

Utbildningsstyrelsen 

- centrala åtgärder och motiveringar per uppgiftsområde 

- tidtabell 

- arbetsfördelning 

- uppföljning av verksamhetsmålen 

- möten och deras teman 

- arbetssätt 

- samarbetsparter 

- kommunikation 

 

5.5. Möten 
Ordföranden ansvarar för beredningen av ärendena och verkställandet av 

besluten. I praktiken sköts berednings- och verkställighetsuppgifterna framför 

allt av kommissionens sekreterare och vid behov av andra som hör till 

arbetslivskommissionernas sekretariat. Det kan också vara ändamålsenligt för 

kommissionen att komma överens om någon slags inbördes arbetsfördelning i 

beredningen av ärenden. 

Arbetslivskommissionerna sammanträder i enlighet med sin egen 

verksamhetsplan på kallelse av ordföranden eller, om ordföranden är 

förhindrad, på kallelse av vice ordföranden. Kommissionen är beslutför när 

ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av de övriga 

medlemmarna är närvarande. Sekreteraren och eventuella permanenta 

sakkunniga beaktas inte när beslutförheten utreds. De har närvaro- och 

yttranderätt vid mötet, men de kan inte delta i det egentliga beslutsfattandet.  

Ärendena avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller lika, gäller som 

beslut den mening som ordföranden har understött. Om rösterna faller lika i 

ett personval avgörs valet genom lottning. Beträffande jäv för kommissionens 

medlemmar gäller bestämmelserna i förvaltningslagen.  

Varje medlem i arbetslivskommissionen företräder i kommissionsarbetet sin 

egen lagstadgade grupp (arbetsgivare, arbetstagare, undervisningssektorn, 

självständiga yrkesutövare), inte sin egen arbetsgivare eller organisation. 
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Arbetslivskommissionerna kan använda elektroniska plattformar, såsom 

Teams och eDuuni, vid sina möten och i annan kontakt med bl.a. anordnare.  

Ett beslutsprotokoll som undertecknas av mötets ordförande och sekreterare 

upprättas över kommissionen möte. Arbetslivskommissionens sekreterare ser 

till att man i de olika kommissionerna iakttar ett enhetligt sätt att anteckna 

ärenden och att protokollen och övriga handlingar i anslutning till dem följer 

principerna för god förvaltning och bestämmelserna om arkivering samt 

lämpar sig för behandling på det sätt som offentlighetslagstiftningen 

förutsätter.  

Arbetslivskommissionens beslut, förslag, utlåtande osv. sänds till parterna 

antingen som utdrag ur protokollet över kommissionens möte eller som ett 

separat dokument (framställningar, utlåtanden och andra motsvarande 

skrivelser). 

Arbetslivskommissionens sekreterare arkiverar arbetslivskommissionens 

protokoll och annat material som ska arkiveras under mandatperioden i 

Utbildningsstyrelsens ärendehanteringssystem enligt Utbildningsstyrelsens 

föreskrift. 

5.6. Elektronisk arbetsplattform eDuuni 
eDuuni, som upprätthålls av Utbildningsstyrelsen, är 

arbetslivskommissionernas elektroniska arbetsplattform och redskap för 

intern kommunikation. Varje kommission har ett eget arbetsrum i eDuuni. 

Arbetslivskommissionssystemets gemensamma material sammanställs i den 

gemensamma delen av eDuuni. 

5.7. Webbplats 
Arbetslivskommissionerna kan använda Utbildningsstyrelsens webbplats för 

sin externa kommunikation. 

5.8. E-post 
Varje arbetslivskommission har en egen myndighetsepostadress. 

Kommissionen kommer inbördes överens om principerna för användningen av 

e-postadressen.  

5.9. Finansiering av arbetslivskommissionernas arbete 
För arbetslivskommissionernas arbete används ett årligt anslag som förvaltas 

av Utbildningsstyrelsen. Ur anslaget betalas resekostnader och mötesarvoden 

samt övriga kostnader som hänför sig till arbetslivskommissionernas möten, 

såsom besöksarvoden samt hyror för möteslokaler och kaffeservering. 

Kommissionerna får eventuellt en rapport om utgiftsutvecklingen.  

5.10. Upprätthållande av medlemsuppgifter och ändringar i medlemssammansättningen 
Medlemmar ska meddela ändrade kontaktuppgifter till kommissionens 

sekreterare.  

Om en medlem avgår från arbetslivskommissionen mitt under 

mandatperioden ska han eller hon skriftligen meddela detta till 

Utbildningsstyrelsen (t.ex. per e-post: kirjaamo@oph.fi) samt till den berörda 

mailto:kirjaamo@oph.fi
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kommissionen (t.ex. vid kommissionens möte för att antecknas i protokollet). 

Om personen har valts till medlem på framställning av en organisation är det 

lämpligt att också meddela organisationen i fråga. I sådana fall ber 

Utbildningsstyrelsen organisationen om en framställning om en ny medlem. 

Utbildningsstyrelsen utser en ny medlem för resten av 

arbetslivskommissionens mandatperiod.  

 

6. Mötes- och besöksarvoden 
 

För arbetslivskommissionsarbete betalas arvoden för deltagande i 

kommissionens möten samt för besök. Arvodestaxan tillämpas också på 

arvoden som betalas till kommissionernas sakkunniga. 

Arvodena är: 

Möte under ämbetsverksarbetstid (vardagar kl. 8.00–16.15) och möte 

utanför ämbetsverksarbetstiden som hållits högst en timme: 

 euro/möte 
ordförande 90 
kommissionens övriga medlemmar och 
sakkunniga 

45 

 
Möte utanför ämbetsverksarbetstiden som varat över en timme: 
 

 euro/möte 
ordförande 110 
kommissionens övriga medlemmar och 
sakkunniga 

60 

 

Besök (högst två fakturerare/besök) i yrkesprovsmiljö: 
 

 euro/besök 
den som genomför besöket 80 

 

7. Ersättning för resekostnader 
 

För ersättning av resekostnader tillämpas statens resereglemente. 

Resorna ska företas på så kort tid och till så små totalkostnader som möjligt. 

Det ska alltid finnas en motivering till användningen av egen bil och taxi. Om 

resan företas med egen bil men det finns lämpliga allmänna 

fortskaffningsmedel, ersätts kostnaderna enligt taxorna för allmänna 

fortskaffningsmedel. 

 

https://vm.fi/sv/staten-som-arbetsgivare
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7.1. Att boka biljetter 
Resebiljetter och hotellövernattningar bokas från resebyrån Carlson Wagonlit 
Travel (CWT), som skickar fakturorna direkt till Utbildningsstyrelsen. 
 
När biljetter bokas ska följande uppgifter lämnas: 

− eget namn 

− arbetslivskommissionens namn 

Om du bokar biljetter per telefon, be också att få dem per e-post, för att få 

biljetten som bilaga till reseräkningen. 

Resebyråns kontaktuppgifter: 

Telefon: +358 (0)205 615 670 kl. 8–17 

e-post: hanselteam.fi@contactcwt.com 

 

7.2. Reseräkning 
Om du själv har betalat en del av din resa eller hela resan, gör en faktura på 

reseräkningsblanketten. Reseräkningen ska göras inom två månader från 

resans slut.  

Skriv ut den noggrant ifyllda reseräkningsblanketten och skicka den 

undertecknad till adressen: 

Utbildningsstyrelsen/H. Huhtala 

PB 380 

00531 Helsingfors 

Ovan nämnda anvisning gäller fakturor som grundar sig på deltagande i 

arbetslivskommissionens möte eller i ett evenemang som Utbildningsstyrelsen 

ordnar särskilt för arbetslivskommissionerna. Om det är fråga om en annan 

resa (t.ex. besök eller deltagande i en tillställning som ordnas av 

kommissionen), skickas reseräkningen till kommissionens sekreterare. 

Reseräkningen ska innehålla 

- fakturerarens namn och personbeteckning 

- kontonummer i IBAN-format samt bankens BIC-kod 

- som referensuppgift arbetslivskommissionens namn och 

kontonummer  

- tidpunkten för mötet/evenemanget och 

möteskallelsen/föredragningslistan/programmet bifogas 

- eventuellt dagtraktamente markerat med ett kryss 

(Utbildningsstyrelsen kan inte betala dagtraktamente om det inte 

omnämns) 

- motivering till användning av taxi och egen bil 

- biljetter i original 

- e-biljetter till flyg och tågresor, även om de inte faktureras åt en själv 

- övriga uppgifter som begärs på blanketten 

- underskrift 

mailto:hanselteam.fi@contactcwt.com
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Om din arbetslivskommissionsresa delvis eller helt har betalats av din 

organisation/ditt företag ska denna/detta skicka sin faktura till 

Utbildningsstyrelsens nätfaktureringsadress: 

Nätfaktureringsadress (EDI-kod): 003727697901 

FO-nummer: 2769790-1 

Momsnummer: FI27697901 

Förmedlarkod OpusCapita Solutions Oy: E204503 

Referens: Arbetslivskommissionens namn och kontokod 

Du kan skicka bilagor i pdf-format med nätfakturan. 
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8. Olika aktörer inom yrkesutbildning och deras uppgifter 
 

Olika aktörer som har anknytning till arbetslivskommissionerna har till uppgift 

att: 

Undervisnings- och kulturministeriet 

− bevilja tillstånd att ordna yrkesexamina och yrkesutbildning 

− finansiera utbildning och anordnande av examina 

− bereda och utfärda författningar om yrkesutbildning 

− bestämma om examensstrukturen 

Utbildningsstyrelsen 

− bereda förslag till ändring av examensstrukturen för yrkesutbildning 

− ansvara för upprättandet av examensgrunderna och bestämma om 

dem 

− tillsätta arbetslivskommissioner 

− besluta om arbetslivskommissionernas verksamhetsområden och 

specialuppgifter 

− utnämna medlemmar till arbetslivskommissionerna 

− besluta om arvoden för medlemmarna i arbetslivskommissionerna 

− sörja för kommissionernas betalningsrörelse, bokföring och arkivering 

− handleda och utbilda arbetslivskommissioner och anordnare 

− bestämma närmare om de uppgifter som ska antecknas i betygen och 

i bilagorna till dem 

 

Arbetslivskommissionerna 

− delta i kvalitetssäkringen i fråga om genomförande av yrkesprov och 

bedömning av kunnande 

− årligen producera information om kvaliteten på genomförandet av 

yrkesprov och bedömningen av kunnandet 

− på begäran ge undervisnings- och kulturministeriet utlåtanden om 

planerna för bedömningen av kunnandet  

− delta i utvecklingen av examensstrukturen och av yrkesexamina och 

grunderna för dem i samarbete med ministeriet och 

Utbildningsstyrelsen  

− delta i uppföljningen av genomförandet av examensgrunderna inom 

sin egen bransch när uppföljningen görs inom kommissionens 

kompetens- och verksamhetsområde 

− behandla begäran om rättelse av bedömningen av den studerandes 

kunnande inom examensutbildningen 

− Arbetslivskommissionen för logistik ansvarar för anordnandet och 

övervakningen av prov i anslutning till yrkeskompetensutbildning för 

lastbils- och bussförare samt för utfärdandet av betyg 
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− Arbetslivskommissionen för pedagogisk verksamhet och handledning 

behandlar alla begäran om rättelse som gäller gemensamma 

examensdelar eller delområden inom dem 

Sekretariatet för arbetslivskommissionerna 

− stöda arbetslivskommissionerna i deras lagstadgade uppgifter 

− ha hand om arbetslivskommissionernas sekreteraruppgifter 

− säkerställa enhetliga förfaranden  

Anordnare av yrkesinriktade examina och utbildning 

− ansvara för utarbetandet och uppdateringen av den individuella 

utvecklingsplanen för de studerandes kompetens 

− ansvara för att identifiera och erkänna tidigare införskaffat kunnande 

− ansvara för genomförandet av yrkesprov 

− ansvara för att den studerandes kompetensmål kan uppnås i 

utbildning som ordnas på arbetsplatsen  

− utse bedömare av kunnandet 

− utfärda examensbetyg och betyg över avlagd examensdel 

− meddela uppgifter om examensdelar och examina till det 

riksomfattande registret för verifierat kunnande (KOSKI) 

− samarbeta med arbets- och näringslivet i regionen, andra anordnare 

av yrkesutbildning och arbetslivskommissioner 

− på begäran lämna arbetslivskommissionerna de uppgifter som 

skötseln av deras lagstadgade uppgifter förutsätter 

− prognostisera kompetensbehoven inom sin bransch 

− utvärdera de examina, den utbildning och den övriga verksamhet som 

de ordnar samt deras kvalitet och effektivitet 

− ansvara för kvaliteten på och den kontinuerliga förbättringen av de 

examina, den utbildning och den övriga verksamhet som de ordnar 

− regelbundet delta i extern utvärdering av verksamheten och 

kvalitetssäkringssystemen samt publicera de viktigaste resultaten av 

dessa utvärderingar 

Arbetslivet 

− delta i genomförandet av yrkesprov på arbetsplatsen i praktiska 

arbetssituationer 

− delta i utbildning som ordnas på arbetsplatsen i samband med 

praktiska arbetsuppgifter i form av läroavtal och utbildningsavtal 

− ge respons på kompetensutvecklingen under utbildning som ordnas 

på arbetsplatsen 

Bedömare av kunnandet 

− bedöma den studerandes kunnande i yrkesprovet 

− besluta om erkännande av den studerandes kunnande 

− delvis besluta om bedömning av kunnande i examen 

− på begäran av den studerande besluta om kontroll av bedömningen 

av kunnandet 
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9. Utbildningsstyrelsens kontaktuppgifter 
 

telefon: 029 533 1000 

officiell e-postadress: kirjaamo@oph.fi 

postadress: Utbildningsstyrelsen, PB 380, 00531 Helsingfors 

Besöksadress: Hagnäskajen 6, 00530 Helsingfors 

Öppettider: vardagar kl. 8.00–16.15 

Enheten för yrkeskunnande: 

chef Kati Lounema tfn 029 533 1262 

chef Taija Paasilinna-Helminen tfn 029 533 1370 

undervisningsrådet Markku Kokkonen tfn 029 533 1102 (bedömning av 

kunnande och förslag till ändringar i examensstrukturen) 

undervisningsrådet Tuija Laukkanen tfn 029 533 1252 (gemensamma 

examensdelar) 

undervisningsrådet Riikka Vacker tfn 029 533 1215 (responssystem) 

överingenjör Jaana Villikka-Storm tfn 029 533 1588 (styrning av 

kommissionerna) 

assistent Heidi Huhtala tfn 029 533 1068 (medlemsärenden, reseräkningar) 

Enheten för yrkeskunnande/Sekretariatet för arbetslivskommissionerna 

(stöd och handledning): 

specialsakkunnig Carola Helle-Kolunen tfn 029 533 1424 

sakkunnig Anu Lindholm tfn 029 533 1354 

sakkunnig Arja Toivanen tfn 029 533 1591 

 


