YRKESUTBILDNING - INFO FÖR FÖRETAGAREN
UNDER CORONAEPIDEMIN
Arbetsplatsförlagd utbildning – läroavtal och utbildningsavtal
Läroavtalen och utbildningsavtalen kan fortsätta trots Coronaepidemin
om det enligt arbetsplatsen och den studerandes målsättning är möjligt
och arbetsmiljön är trygg. Yrkesproven kan fortsättningsvis ordnas på
arbetsplatsen om det för arbetsplatsen är möjligt och utbildningsanordnaren och arbetsgivaren anser att miljön där yrkesprovet ska ske är
trygg för den studerande.

Obs! Ändringen tillämpas inte inom den offentliga sektorn. Därför kan arbetsgivare inom den
offentliga sektorn i fortsättningen permittera en
arbetstagare som är anställd för viss tid endast
om den visstidsanställda är vikarie för en ordinarie arbetstagare och arbetsgivaren skulle ha
rätt att permittera den ordinarie arbetstagaren.

-Ifall det finns stor risk att utsättas för coronasmitta, rekommenderas att utbildningen på arbetsplatsen fortsätter först då
ingen risk föreligger.
-Ifall corona förorsakar förändringar i ett läro- eller utbildningsavtal, ska företagaren / arbetsplatshandledaren kontakta
läroavtalets eller utbildningsavtalets ansvarsperson. Kontaktuppgifterna finns på läro- eller utbildningsavtalet.
-Ärenden som gäller utbildningsersättningar utreds från fall till fall.
-Arbetsgivaren har från 1.4.2020 rätt att permittera en anställd med tidsbestämt arbetsavtal enligt samma förutsättningar
som en anställd med tillsvidareanställning. Förändringen är i kraft till och med 31.12.2020. Detta gäller även en läroavtalsstuderande i tidsbestämt arbetsförhållande.
-Under permitteringen då läroavtalet tillfälligt är avbrutet, har den studerande fortsättningsvis studierätt och till exempel
yrkesprov kan alltså göras. Arrangemang kring yrkesproven sker från fall till fall i samarbete med yrkesläroinrättningen.
-Ifall läro- eller utbildningsavtalet avbryts eller hotas bli hävt pga Coronaepidemin ska företagaren och/eller den studerande snarast vara i kontakt med den som ansvarar för läro- eller utbildningsavtalet på yrkeläroinrättningen. Detta för
att få klarhet i situationen och för att planera en fortsättning på studierna.

Företagarens läroavtalsutbildning under Coronaepidemin
En företagares läroavtalsutbildning kan fortsätta under Coronaepidemin om det fortsättningsvis är möjligt med tanke på företagets verksamhet. Om det sker väsentliga förändringar i företagarens verksamhet ska företagaren kontakta den som på läroinrättningen ansvarar för läroavtalet, för att planera fortsättningen på studierna.

Arbetskraftsutbildning
Arbetskraftsutbildningen fortsätter precis som all annan yrkesutbildning genom att i undervisning och handledning använda
alternativ till närundervisning. Företagaren kan kontakta den lokala yrkesläroinrättningen eller TE-tjänster i ärenden som gäller
utbud av arbetskraftsutbildning och frågor i anslutning till det.
Läs också
- oppisopimus.fi/sv

- ohjaan.fi/sv/startsida

- yrittajat.fi/corona-information-foretagare

Att utveckla kunnandet är alltid viktigt. Under avvikande förhållanden blir det särskilt viktigt för att trygga konkurrensförmågan och
tillväxten. Lösningar uppstår genom samarbete.
KÄLLA:
-Työ- ja elinkeinoministeriö, Jatkoa toimille, joilla on tuotu turvaa ja joustoa työmarkkinoille korona aikana
https://tem.fi/-/jatkoa-toimille-joilla-on-tuotu-turvaa-ja-joustoa-tyomarkkinoille-korona-aikana (Viitattu
4.9.2020, sivuston tiedot päivittyvät säännöllisesti)
-Opetus- ja kulttuuriministeriö, Koronavirus ja siihen varautuminen opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalla
https://minedu.fi/koronavirus-ja-varautuminen. (Viitattu 4.9.2020, sivuston tiedot päivittyvät säännöllisesti).

