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Den nya yrkesutbildningen – Vad är nytt?
•

Ny lag och förordning – en enhetlig yrkesutbildning (L 531/2017 och F 673/2017)

•

Ett enhetligt anordnartillstånd – från utbildningsområden till examina

•

Ändring i finansieringen: basfinansiering, prestationsfinansiering och genomslagsfinansiering

•

Ny examensstruktur – Från 351 till 164 examina

•

Revidering av examensgrunder

•

PUK – en personlig utvecklingsplan för kunnandet för varje studerande

•

Utbildningsavtalet ger en starkare grund för utbildningen på arbetsplatsen

•

Yrkesprov – ett enhetligt sätt att visa kunnande

•

Kontinuerlig ansökan
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Målet för yrkesutbildningen är att utbilda yrkeskunniga personer
samt att stöda de studerandes utveckling till goda, harmoniska och
bildade människor och samhällsmedlemmar.
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Yrkesutbildningens grundläggande principer
•

Kompetensinriktning. Den studerande kan förvärva sitt kunnande på många olika sätt. Under
utbildningens gång ska utbildningsanordnaren identifiera och erkänna det kunnande som den
studerande tidigare förvärvat samt ta reda på vilket kunnande den studerande behöver.

•

Individualitet och kundorientering. I planeringen av utbildningen beaktas den studerandes
behov av kunnande samt hens studiefärdigheter, livssituation och karriärplaner. Individuella
studievägar för de studerande innebär att studiernas innehåll och studietiden kan variera för
olika studerande.

•

Arbetslivsorientering. Utbildningen planeras och genomförs i samarbete med arbetslivet.
Yrkesutbildningens utbud, tjänster och verksamhetsformer utvecklas tillsammans med
utgångspunkt i arbetslivets behov. Utbildningen som ordnas på arbetsplatsen stärker
arbetslivsorienteringen i utbildningen.
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Vad är personlig tillämpning?
• Med personlig tillämpning avses att man för varje studerande inom
yrkesutbildningen planerar och genomför en studieväg som motsvarar behovet
hos den enskilda individen.
Alla får en individuell studieväg.
• Den personliga tillämpningen går ut på att identifiera och erkänna den
studerandes tidigare kunnande, planera innehåll och sätt för förvärvande av nytt
kunnande och hur kunnandet visas.
Man studerar endast det man ännu inte
kan.
• Till den personliga tillämpningen hör också att planera handledning och stöd och
eventuella åtgärder för särskilt stöd som den studerande behöver med
beaktande av hens livssituation.
Alla får det stöd de behöver.
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Personlig utvecklingsplan för kunnandet (PUK)
För alla studerande inom yrkesutbildningen utarbetas en personlig utvecklingsplan för kunnandet
(PUK). I planen ingår:
•

den examen eller examensdelar som den studerande planerar att avlägga

•

uppgifter om tidigare förvärvat kunnande

•

innehåll och sätt för att förvärva nytt kunnande

•

uppgifter om hur den studerande visar sitt kunnande

•

individuella åtgärder för handledning och stöd samt innehållet i eventuellt särskilt stöd

•

en karriärplan för den studerande.
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Utgångspunkter för genomförandet av PUK
•

Utbildningsanordnaren utarbetar den personliga utvecklingsplanen för kunnandet tillsammans med den
studerande. Här deltar en lärare, en studiehandledare eller vid behov någon annan som
utbildningsanordnaren utser (minst en av dessa).

•

I delen om utbildningsavtalet deltar även en företrädare för arbetsplatsen.

•

Vid behov deltar aktörerna inom studerandevården i utarbetandet av PUK.

•

Den utvecklingsplan som gjorts upp då den studerande påbörjat utbildningen uppdateras under studiernas
gång.

•

En minderårig studerandes vårdnadshavare ska ha möjlighet att vara med och utarbeta och uppdatera den
studerandes personliga utvecklingsplan för kunnandet.
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ePUK – en nationell informationsresurs för den personliga
utvecklingsplanen för kunnandet
•

I ePUK ska utbildningsanordnaren föra in de uppgifter som ingår i den personliga
utvecklingsplanen för kunnandet (PUK) för de studerande.

•

PUK utarbetas i utbildningsanordnarnas egna studieadministrationssystem och överförs via ett
gränssnitt till den nationella informationsresursen.

•

PUK-uppgifterna i informationsresursen kan bla. användas vid lärandet på arbetsplatsen. ePUK
kan också göra överflyttningen av studerande från en utbildningsanordnare till en annan
smidigare eller underlätta studerandes möjligheter att återuppta sina avbrutna studier.

(Lag om nationella studie- och examensregister 884/2017)
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Studeranderespons på personlig tillämpning
• I samband med att den personliga utvecklingsplanen för kunnandet uppdateras
ger den studerande respons åt utbildningsanordnaren om hur den fungerar i
praktiken.
• De studerande får ge respons på sina studier i yrkesutbildningen under
studiernas gång och i slutskedet av studierna. Responsen samlas in genom
enkäter i utbildningsförvaltningens informationssystem ARVO. I både start- och
slutenkäten finns ett flertal frågor om den personliga tillämpningen.
• Svaren från studeranderesponsen används för uppföljning och utveckling av
kvaliteten på utbildningsanordnarens utbildning. Responsen används även som
grund som för genomslagsfinansieringen till utbildningsanordnarna.
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Material om personlig tillämpning
•

Studier inom yrkesutbildningen på Utbildningsstyrelsens webbplats

•

Om personlig tillämpning på Utbildningsstyrelsens webbplats

•

Innehållet i den personliga utvecklingsplanen för kunnandet

•

Beskrivning av verksamhetsmodellen för personlig tillämpning (kort handbok)

•

Principer för dimensioneringen av identifiering och erkännande av kunnande samt omvandling
av vitsord

•

Innehållet i planen för bedömning av kunnande
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Fråga, vi svarar!
•

ingeborg.rask@oph.fi

•

helena.ohman@oph.fi

•

www.oph.fi

•

http://nyhetsbrev.oph.fi/ (Beställ på nyhetsbrevet om yrkesutbildning och
andra nyhetsbrev från UBS)

22/10/2019 Utbildningsstyrelsen

12

