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Till anordnare av yrkesutbildning  
 
 

Den nationella arbetslivsresponsen utvecklas som en del av kvalitetskontrollen för 
yrkesutbildningen på andra stadiet  

 
Ett nytt nationellt system för arbetslivsrespons är under utveckling. Målet är att 
ta systemet i bruk från och med den 1 juli 2021. Här berättar vi om i vilket skede 
planeringen och förberedelserna är just nu och presenterar en första version av 
responsenkäten, som alla utbildningsanordnare kan kommentera.  
 

Målet är att ta den nationella arbetslivsresponsen i bruk den 1 juli 2021.  
 

Utvecklingen av arbetslivsrespons grundar sig på 32 g § i lagen om finansiering av 
undervisnings- och kulturverksamhet (532/2017), enligt vilken 
genomslagsfinansieringen bestäms på följande grunder:  

1) sysselsättning och övergång till fortsatta studier i fråga om dem som 
avlagt examen eller examensdelar 

2) studeranderespons och 
3) arbetslivsrespons.  

 
I januari 2020 utfärdade undervisnings- och kulturministeriet riktlinjer för 
ändringar i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet 
(1705/2009), och ibruktagandet av nationell arbetslivsrespons på 
yrkesutbildningen sköts samtidigt upp med ett år. Målet är att använda 
arbetslivsrespons i beräkningen av genomslagsfinansiering 2023, och den 
information som behövs för detta samlas in under perioden 1.7.2021–30.6.2022.  
 
Undervisnings- och kulturministeriet förbereder författningsändringar med 
anknytning till systemet för arbetslivsrespons så att de träder i kraft den 1 januari 
2021, så att utbildningsanordnarna kan ta det nationella systemet för 
arbetslivsrespons i bruk under våren 2021 eller senast den 1 juli 2021.   
 
Det tekniska genomförandet av arbetslivsresponsen baserar sig på en 
systemhelhet bestående av Utbildningsstyrelsens tjänst Arvo för 
genomslagsinformation, de nationella informationsresurserna Koski och eHOKS 
samt Utbildningsstyrelsens statistiktjänst Vipunen, som är under planering.  
Målet är en smidig process för insamling av respons, där man använder 
automatisering (exempelvis för att skicka ut enkäter).  
 
Mer information om de tekniska lösningarna, de praktiska processerna för 
insamling av respons samt möjligheterna att pilottesta systemet ges när planerna 
preciseras.  
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Enkäter för arbetslivsrespons 
 

Målgruppen för enkäterna för arbetslivsrespons är de arbetsplatser som har 
utbildat läroavtals- eller utbildningsavtalsstuderande och som genom dessa avtal 
har en kundrelation med en utbildningsanordnare. I arbetslivsresponsen 
utvärderas utbildningsanordnarens verksamhet. Enkäterna används inte för att 
bedöma studerande eller arbetsplatsens representanter. Enkäterna är specifika 
för en utbildningsanordnare.  

 
Två enkäter är under beredning:   
 
1. Enkät för arbetsplatshandledare 

 
Man planerar att skicka ut enkäter till arbetsplatshandledarna efter perioder 
av lärande i arbetslivet som hör till en examen, för att få kontinuerligare och 
aktuellare respons till stöd för utbildningsanordnarnas kvalitetskontroll.  
 
Enkäten skickas automatiskt av Utbildningsstyrelsen till den ansvarige 
arbetsplatshandledare som nämns i avtalet, som kan besvara enkäten själv 
eller vidarebefordra den till en person som har handlett den studerande i 
större utsträckning. Arbetsplatshandledaren ger respons i sin arbetsroll och 
representerar arbetsplatsen. För att skicka enkäterna används uppgifter som 
utbildningsanordnarna uppdaterat i eller överfört till eHOKS.  För responsen 
planeras en lösning som belastar den som svarar så lite som möjligt. 
 

2. Enkät för arbetsgivare 
 

Planen är att skicka enkäter två gånger per år till de arbetsgivare på vars 
arbetsplatser det har funnits personer som deltagit i lärande i arbetslivet via 
läro- eller utbildningsavtal. I januari skickas svarslänkar till dem som tillhörde 
målgruppen under perioden 1.7–31.12 föregående år, och i augusti skickas 
svarslänkar till dem som tillhörde målgruppen under perioden 1.1–30.6 
samma år.  
 
Enkäten skickas till den arbetsgivare eller arbetsplatsrepresentant som ingått 
avtalet. Utbildningsstyrelsen skapar svarslänkar för enkäterna automatiskt 
och skickar dem till utbildningsanordnarna, som vidarebefordrar dem till 
arbetsgivarrepresentanterna. Den person som får enkäten kan besvara den 
själv eller vidarebefordra den till någon annan. Utbildningsstyrelsen samlar 
inte in arbetsgivarrepresentanternas person- eller kontaktuppgifter, utan 
utbildningsanordnaren bestämmer själv till vilken representant för 
samarbetspartnern enkäten ska skickas. 
 

De teman som man vill ha respons på och som responsfrågorna berör är: 
kundorientering, avtalsprocessen, handledning och stöd, effektivitet, kvalitet samt 
allmän bedömning av helheten. 
 
Planen är att 
- samma frågor lämpar sig för både läro- och utbildningsavtalsarbetsplatser, 

eftersom processen för utbildningsanordnarens kund är likartad i båda fallen,  
- samma frågor lämpar sig oavsett om den studerande har avlagt en hel 

examen eller bara delar av en examen, 
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- för perioder av lärande i arbete som avläggs utomlands skickar man en enkät 
för arbetsplatshandledaren, men man skickar ingen arbetsgivarenkät till 
utländska arbetsgivare, 

- om den studerande avlägger studier inom läroavtal för företagare skickas en 
enkät för arbetsplatshandledare till mentorn, men man skickar ingen 
arbetsgivarenkät till den som utbildar en studerande enligt ett läroavtal för 
företagare. 

 
Responsen kan ges på finska, svenska eller engelska.  
 
Endast de responsfrågor som alla respondenter kan besvara påverkar 
beräkningen av genomslagsfinansieringen. Frågorna om ordnande av yrkesprov i 
enkäten för arbetsplatshandledare påverkar därmed inte beräkningen av 
genomslagsfinansieringen. Också frågan i arbetsgivarenkäten om hur innehållet i 
grunderna för examen motsvarar branschens kompetensbehov påverkar inte 
beräkningen av genomslagsfinansieringen, eftersom utvecklingen av grunderna 
för examen är Utbildningsstyrelsens uppgift. 

 
Utkast till enkäternas innehåll, version 1.1 
 

Vi bifogar version 1.1 av utkasten till enkäterna för arbetsplatshandledare och 
arbetsgivare, och vi vill ha eventuella kommentarer senast måndagen den 22 
juni 2020 via denna länk: https://link.webropolsurveys.com/S/4DFAA168846FE392 

 
Vi tar också gärna emot synpunkter från arbetsplatshandledarna. Om ni har 
möjlighet att vidarebefordra de bifogade utkasten till frågor och svarslänken till 
några av era arbetsplatshandledare, kan de ge respons via samma formulär, om 
de vill. Särskilt när det gäller enkäten för arbetsplatshandledare vill vi gärna höra 
om frågorna är relevanta och begripliga för respondenterna.  
 
Allmän respons kan skrivas som fritt formulerad text i början av formuläret för 
kommentarer, och vi ber er också skriva eventuella kommentarer till enskilda 
frågor i anslutning till den aktuella frågan. 
 
Utkastet har beretts i samarbete med en beredningsgrupp som brett 
representerar olika utbildningsanordnare. Vi har också beaktat de budskap vi fått 
från arbetslivet vid fem olika regionala evenemang för utbildningsanordnare som 
ordnades i slutet av 2018. Även de kritiska punkter i lärande i arbetslivet som 
identifierats genom projektet Parasta palvelua har beaktats.  
 
Mer information: 
 
UTBILDNINGSSTYRELSEN 
undervisningsråd Riikka Vacker, riikka.vacker@oph.fi, tfn 029 533 1215 
 
UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIET 
undervisningsråd Kari Korhonen, kari.korhonen@minedu.fi, tfn 0295330162  
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