
 
 

   

  
INSAMLINGEN AV ARBETSLIVSRESPONS INLEDS I JULI 
 
Ett yrke lär man sig i dag i allt större omfattning på en arbetsplats. I juli 2021 inleds insamlingen av re-
spons från arbetsplatser och av arbetsplatshandledare.  Målsättningen med insamlingen av arbetslivsre-
spons är att förbättra samarbetet mellan arbetsplatser och utbildningsanordnare. Arbetslivsresponsen 
handlar inte om bedömningen av studerande.  Responsen handlar om läroanstaltens verksamhetssätt 
vid överenskommelserna inför studerandes arbetslivsperioder och under arbetslivsperioderna,  
 
Insamlingen av arbetslivsrespons sker nationellt och innehåller två responsenkäter: 
 
1. En arbetsplatsenkät, som riktar sig till arbetsgivarna som ingått utbildningsavtal och läroavtal. Utbild-
ningsanordnarna ansvarar för att samla in responsen. 

 
2. En arbetsplatshandledarenkät, som besvaras av arbetsplatshandledaren.    Utbildningsstyrelsen sän-
der enkäten automatiskt till den arbetsplatshandledarens e-post och/eller e-post när arbetslivsperioden 
har avslutats.   
 
Respons samlas endast in från lärande i arbetslivet-perioder som slutförs av studerande som deltar i ex-
amensutbildning. Responsen samlas in anonymt. Namnen på de arbetsplatsrepresentanter och arbets-
platshandledare som svarade finns därför inte med i responsen. 
 
Lärare, utbildningsinspektörer och andra representanter för utbildningsanordnarna kommer att berätta 
för arbetsplatsrepresentanterna om responsinsamlingen när de utarbetar ett utbildnings- eller läroavtal 
och för arbetsplatshandledaren i början av studerandes period i arbetslivet. I slutet av perioden i arbets-
livet påminner de dessutom arbetsplatshandledaren om att enkäten ska besvaras. Ställ aktivt frågor om 
saken! 

 
Vilken nytta har arbetsplatserna av responsinsamlingen?  
Vi hoppas att arbetslivsrepresentanterna aktivt ska delta i utvecklingen av samarbetet genom att svara 
på enkäterna. Arbetslivsresponsen är ett konkret sätt att ge respons och göra skillnad! Resultaten av en-
käterna kommer att sammanställas nationellt och utbildningsanordnarna kommer att ha tillgång till re-
sultaten för att utveckla samarbetet med arbetslivet. Utbildningsanordnarna hanterar responsen om-
sorgsfullt och informerar om resultaten till arbetsplatsen. Tillsammans planerar vi hur samarbete och 
kompanjonskap kan vidareutvecklas och förbättra kvaliteten på lärandet i arbetslivet. Responsen från 
arbetslivet inverkar också på den finansiering som utbildningsanordnaren tilldelas.  
 
Svara och förbättra kvaliteten! 
 
Mer information på finska: https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=192545435 
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