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Vem riktar sig guiden till?

Lärande i arbetslivet en del av utbildningsanordnarens kärnprocesser

Gemensamt och enhetligt kunnande som grund för lärande i arbetslivet 

Nya möjligheter med lärande i arbetslivet

Från arbetslivssamarbete till kompanjonskap i växelverkan

Kompanjonskap i växelverkan

1. Personlig tillämpning i lärande i arbetslivet

2. Individuella studiestigar och lärmiljöer

3. Information och rådgivning vid skötsel av kundrelationer

4. Gemensam planering: arbetslivets och studerandes behov

5. Utbildnings- eller läroavtal: lämplighet och flexibilitet

6. Handledningsarbete i vardagen

7. Påvisande av kunnande och förverkligande av yrkesprov

Gemensam kompetens skapas tillsammans

Användning och nyttan med guiden

Slutord
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Guiden för god service

Innehåll
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Guiden för god service:

1. Utveckla kompanjonskap

2. Förbättra servicen med hjälp av åtta punkter

3. Bra lösningar i vardagen

4. Arbetsbok; planera, förverkliga och utveckla
5. Vad har förändrats? 
    – Nya möjligheter  med lärande i arbetet

Det här materialet är framtaget för att utveckla kunnandet hos 
läroanstaltspersonalen. Guiden öppnar upp det förnyade  
förfarandet kring lärande i arbetslivet och det kunnande all personal 
behöver ha som hanterar kontakter till arbetslivet och koordinrar  
lärande i arbetslivet. Guiden stöder processerna med lärande 
i arbetslivet så att de blir enhetliga och genomförs på ett  
kvalitativt sätt, och så att man tar vara på de möjligheter som finns  
i den ikraftvarande lagstiftningen.

Som bakgrund till den nya yrkesutbildningen finns en bra och uppdaterad 
lagstiftning. Vi har bara sett början av de olika möjligheter som lagen 
om yrkesutbildningen erbjuder. Många goda saker har bibehållits, men 
förvånansvärt många saker har också förändrats.

Med hjälp av guiden kan man bygga upp läroanstaltens processer kring 
lärande i arbetslivet och försäkra sig om att personalen har det kunnande 
som behövs för utbildnings- och läroavtal. Med guidens hjälp kan man skapa 
dialog och bygga upp enhetliga processer kring arbetet med utbildnings- och 
läroavtal. 

Man kan dra nytta av guiden vid informations- och personalutbildningstillfällen 
eller använda den som stöd vid utvecklingssamtal. Guiden fungerar bra när 
man vill få igång diskussioner i arbetsgemenskapen och väcka tankar kring 
samarbete med arbetslivet.

Innehållet i guiden har sammanställts inom utvecklingsprogrammet  
Bästa Service (2017–2019) och är ett resultat av ett nationellt samarbete.

Innehållet i guiden baserar sig på kompetensnivåerna i lärande i arbetslivet. 
Kompetensnivåerna 1-3 har uppstått genom att man har kartlagt det 
kunnande som läroanstaltens personal behöver ha i de frågor som berör 
lärande i arbetet. Den här guiden behandlar kunnande på nivå 1, 
grundkunskaper som all undervisande och handledande personal som 
arbetar med utbildning som anordnas i arbetslivet behöver ha.

Vad har förändrats? Guiden - Nya möjligheter med lärarande i arbetet 
kompletterar Guiden för god service.

Vem riktar sig guiden till?
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Vardagen inom yrkesutbildningen är unik inom det finska 
utbildningsväsendet. Verksamheten är knuten till olika branschers 
verksamhetsmiljöer, arbetsplatser samt till den rådande situationen  
i samhället och de förändringar som är på gång där. Det här är en 
sak som vi inom yrkesutbildningen kan vara uppriktigt stolta över.

Samarbete mellan studerande och arbetsliv sker i ansökningsskedet, i 
samband med lärande i arbetslivet, studerandes karriärplanering och vid 
anställning. Alla anställda vid läroanstalten är på något sätt knuten till 
samarbetet med arbetslivet. En förutsättning för en livskraftig yrkesutbildning 
är att vara lyhörd för de förändringar som sker i arbetslivet, organisationernas 
kompetensbehov samt förändringarna i verksamhetsmiljöerna.  

Processen med lärande i arbetslivet (läro- och utbildningsavtal) är en del av 
utbildningsanordnarens kärnprocesser. Perioderna av lärande i arbetslivet, 
som är en del av utvecklingsplanen för kunnandet, stöder den studerandes 
anknytning till arbetsliv och samhälle. De förenar det praktiska och teoretiska 
kunnande som den studerande lär sig inför framtiden.  

Lärande i arbetslivet erbjuder arbetslivet många olika möjligheter. 
Arbetsplatserna kan ge en försäkran om att kunnandet är aktuellt, att de 
får tillgång till kunnig personal samt att utbildningen snabbt kan svara på 
befintliga utvecklingsbehov.   

Perioder med uppsatta mål för lärande i arbetslivet är unika för 
varje ungdom/vuxen. På samma gång skapas stigar till arbetslivet 
och det egna kunnandet förstärks. Arbetsplatsens representanter 
är med och planerar, handleder och ger respons. Den studerandes 
personliga erfarenheter från arbetslivet inverkar på hens syn på 
arbetslivet, arbetet och samhället. Även hur läraren agerar har 
betydelse och är sådant man minns

Lärande i arbetslivet en del av utbildningsanordnarens kärnprocesser

Lärande i arbetslivet infriar de centrala principerna med 
den förnyade yrkesutbildningen. De centrala principerna är 
kompetensbaserade, personligt tillämpade och anpassade till 
arbetslivet. Tillsammans bildar de en helhet och stöder varandra.

Men hur tolkar vi följande termer?Men hur tolkar vi följande termer? 

   •   Vad är lärande i arbetslivet enligt den förnyade lagstiftningens      
        verksamhets- och serviceprocesser?
   •   Vad betyder det för dig, mig , oss, för hela organisationen?
   •   Delas uppfattningen, inom läroanstalten och utbildningsanordnar
        na emellan?
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Genomförande av den förnyade yrkesutbildningen görs och har gjorts tillsammans med kunden med hjälp av tjänstedesign och gemensamma 
utvecklingsmetoder. Oberoende av olika rapporter, har kundernas önskemål fokuserat på behovet av en gemensam praxis för utbildningsa-
nordnarna. Det är av stor betydelse att vi har ett enhetligt förfaringssätt.

Gemensamt och enhetligt kunnande som grund för lärande i arbetslivet

Inom ramen för utvecklingsprogrammen för den förnyade yrkesutbildningen 
har man tagit fram rikligt med verktyg och olika verksamhetsmodeller som 
utbildningsanordnarna kan ta i bruk. Viktigt är att personalen involveras i 
skapandet av verksamhetsmodeller och förfaringssätt. Nya förfaringssätt 
och kunnande måste förankras i personalen för att få vi ska kunna möta 
arbetslivets behov och önskemål om enhetlighet.

Inom utbildningsanordnarnas organisationer finns det mycket bra och 
specifikt kunnande om lärande i arbetslivet. Strukturering och identifiering av 
kunnande och samarbete med arbetslivet har dock inte gjorts i någon större 
utsträckning. Allt för sällan strukturerar och utvecklar läroanstaltsaktörerna sitt 
eget arbete ur kunnandets synvinkel.

För att yrkesutbildningen ska hänga med i den utveckling som sker på 
arbetsplatserna och i verksamhetsmiljöerna förutsätts det att personalen inom 
yrkesutbildningen vill utvecklas och lära sig i takt med förändringarna. Nytt 
kunnande är inte enbart något som förutsätts i den nya lagen, utan behovet 
av nytt kunnande har formats på ett allmänt samhälleligt plan och via olika 
verksamhetsmiljöer.

Världen, verksamhetsmiljöerna och arbetslivet förändras. Utvecklingen varken 
behöver eller kan stoppas.

Det nya kunnandet gäller bl a följande av  
utbildningsanordnarens processer: 
 

   •   Personlig utvecklingsplan för kunnande och behärskandet av 
        processerna med PUK:en
   •   Lärande i arbetslivet, förverkligandet av utbildnings-och läroav
        talsprocesser med kunden i fokus
   •   Ett bredare samarbete med och uppbyggandet av  
        serviceprocesser för arbetslivet 
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Nya möjligheter med lärande i arbetet
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Inom yrkesutbildningen finns en lång tradition av 
arbetslivssamarbete och många fungerande modeller för samarbete. 
Under de senaste åren har många saker förändrats. Lagen om 
yrkesutbildning uppmanar utbildningsanordnarna till ett ännu 
tätare samarbete med arbetslivet. Kompanjonskap i växelverkan 
eftersträvas.

Genom att fördjupa arbetslivssamarbete till kompanjonskap i växelverkan, 
vidgar undervisnings- och handledningspersonalens sin roll i förverkligandet 
av samarbetet med arbetslivet. Utbildnings- och läroavtal erbjuder många nya 
möjligheter till samarbete.

Till yrkesutbildningens grunduppgifter hör att utveckla individens kunnande 
och att serva arbetslivet. Utbildnings- och läroavtalsprocesserna byggs upp  
i vardagen genom samarbete med arbetslivet. Samarbetet säkrar att 
kunnande och kunskapsbehov motsvarar varandra.

I det nya kompanjonskapstänket anses att varje person som representerar 
utbildningsanordnaren är delaktig i att bygga upp ett eget kompanjonskap. 
Vårt eget agerande kan ses i ljuset av hurudant kompanjonskap vi bygger 
upp; inom läroanstalten och med studerande och arbetslivet. Med ett 
kompanjonskap i växelverkan kan vi säkra ett samarbete som är hållbart och 
som utvecklas.

Från arbetslivssamarbete till kompanjonskap i växelverkan

Förändring nr 1.

Lag om yrkesutbildning 531/2017 
Kapitel 1 Allmänna bestämmelser: 
Syftet med yrkesinriktade examina och  
yrkesutbildning (2 §).
Samarbetet med arbets- och näringslivet (4 §).

Motivering:

Arbetslivet är en kund och kompanjon.

I den förnyade yrkesutbildningen planerar, förverkligar och utvecklar 
man mera tillsammans med kunderna och genom olika nätverk. 

Man tar hänsyn till och samordnar studerandes och arbetslivets behov,     
utgående från kraven på yrkesskicklighet i examensgrunderna.

Samarbetet med arbetsgivarna/arbetsplatserna intensifieras vad gäller: 
 - valet av utbildningsformer 
 - personlig tillämpning 
 - förverkligandet av utbildningen

•

•

•

•
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Kompanjonskap i växelverkan

Varför behövs kompanjonskap?

Studerandes behov: 
• att stärka sin arbetslivsfärdighet 
• att bekanta sig med olika arbetsgivare
• att få utveckla sitt yrkeskunnande 
• en väg till anställning 
• att byta bransch eller arbetsuppgifter 
• att uppdatera sitt kunnande 

Arbetsplatsens behov:
• att utveckla och uppdatera personalens kunnande
• att försäkra sig om arbetskraft 
• vid akut rekryteringsbehov 
• att utbilda för företagens behov
• att kontinuerligt upprätthålla lärande på arbetsplatsen
• att bekanta sig med studerande 

Lärarens behov:
• att bygga egna nätverk med arbetslivet
• att försäkra studerandes väg till arbetslivet
• att dra nytta av lärmiljöer
• att utvecklas genom att planera tillsammans med kunderna
• att samla in feedback och lyssna in kunden vid kontakt till  

arbetsplatserna
• att säkra sin egen arbetslivskompetens  

Utbildningsanordnarens behov:
• att organisera, utveckla och leda arbetslivsnätverk
• lyssna in och reagera på den feedback kunderna ger 
• kvalitetssäkring gentemot kunder och nätverk
• prognostisera tillsammans med arbetslivet
• säkra genomslagsfinansiering

Ett kompanjonskap i växelverkan är vägen till ett gemensamt mål, 
där läroanstalter, studerande och arbetsliv är jämbördiga. 

Kompanjonskapet är ett regelbundet, målinriktat och jämbördigt 
samarbete som är flexibelt för aktörerna. 

En gemensam målsättning är att öka alla parters kompetens.

ARBETSLIV

STUDERANDELÄROANSTALT

Förstå, planera 
och förverkliga 

tillsammans!

KOMPANJONSKAP 
I VÄXELVERKAN
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Tidigare uppgjordes en personlig studieplan för de studerande. 
Innehållet i PSP:n varierade beroende på om det var fråga om 
en studerande i grundläggande utbildning eller i det fristående 
examenssystemet. När innehållet hade blivit uppgjort var deras inverkan 
på t ex studietiden liten och de studerandes perioder av inlärning i 
arbetet baserade sig på periodsystem eller andra fasta/låsta system. 

Inlärningen i arbetet hade fastställda målsättningar. Den personliga 
tillämpningen inom det fristående systemet styrde planeringen av 
studierna. Det inverkade också i någon mån på studietiden. Lärande i 
arbetslivet förverkligades som inlärning i arbete.

Att arbeta med arbetslivet i fokus innebär att man gemensamt kommer 
överens om hur utbildnings- och läroavtal ska förverkligas. Man enas om 
arbetsfördelningen, de centrala arbetsuppgifterna, tidtabeller och frågor 
som berör handledning och stöd. I bästa fall handlar det om respekt för 
de berörda parternas kunnande, att man förbinder sig att arbeta utgående 
från en gemensam målsättning, att man förstår ansvarsfördelningen och 
att man håller kontakt.

Tack vare den personliga tillämpningen kommer man överens  
om många saker utgående från den enskilda studerande  
och arbetsplatsen samt  i utbildnings- och läroavtalet. 

1. Personlig tillämpning i lärande i arbetet

Betydelsen av ett kompetensbaserat 
kunnande ökar. Tidigare kunnande 
identifieras och/eller erkänns. Detta 
beaktas även när man sätter upp 
målsättningarna och planerar lärande i 
arbetetslivet.

I den personliga utvecklingsplanen för 
kunnandet (PUK) planeras, följs och 
uppdateras hur kunnandet utvecklas på 
ett aktivt sätt från antagningsskedet 
till examen. Karriärplaneringen 
knyter lärande i arbetslivet till den 
studerandes karriärmålsättningar.

Den personliga tillämpningen 
bestämmer varje studerandes sätt 
att avlägga examen samt innehållet i 
lärande i arbetslivet och hur länge det 
skall ta. Hur länge den studerande är på 
lärande i arbetslivet bestäms utgående 
från varje studerandes behov och 
målsättningar.

Förändring nr 3. Förändring nr 4.Förändring nr 2.
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2. Individuella studiestigar och lärmiljöer

Lärande i arbetslivet har stor betydelse för hur individuella och 
flexibla studiestigar byggs samt vid inhämtande av kunnande. 

Att hitta lämpliga platser för lärande i arbetslivet är viktigt för den 
studerandes karriärplanering. För utbildningsanordnaren handlar det 
om en central funktion och service. Att bedöma den studerandes 
arbetslivsfärdigheter och handleda hens karriärplanering pågår under hela 
utbildningen.

Utbildningar som kopplar till en eller flera examensdelar, utbildningar som 
man skräddarsytt tillsammans med arbetslivet utifrån deras behov samt 
genomförande av utbildningar där många arbetsgivare är inkopplade är 
möjliga att genomföra både inom utbildnings- och läroavtalsutbildningar. 
Genom flexibla utbildningslösningar kan man snabbt svara på studerandes 
och arbetslivets kunskapsbehov.

Behovet av handledning och av uppföljning ökar med individuella 
studiestigar. Vad ska man lära sig i arbetslivet och vad ska man lära sig i 
utbildningsanordnarnas lärmiljöer? På vilket sätt planeras studiestigarna 
så att det möjliggör flexibla, realistiska och fungerande helheter för både 
studerande och arbetsliv. Uppföljning och uppdatering av den personliga 
utvecklingsplanen för kunnande spelar en viktig roll.

Lärmiljöerna blir mera omfattande. Man kan skaffa det kunnande 
som behövs genom att lära sig i arbetslivet eller genom att lära sig i 
utbildningsanordnarens olika lärmiljöer. Arbetsfördelningen mellan dessa 
behöver vara klar, kompletteras vid behov och skrivas in i PUK:en.

Avläggande av examensdelar via kortare utbildningar och 
tilläggsutbildning ökar. Valet av en examensdelar från en annan 
examen ökar i takt med de personliga utvecklingsbehoven.

Förändring nr 6.

Förändring nr 5.
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2. Individuella studiestigar och lärmiljöer

Kontinuerlig ansökan och andra rekryteringsstigar, utöver den gemensamma ansökan, gör att sätten att skaffa sig ett kunnande ökar och blir 
mångsidigare. Lagen erbjuder många nya möjligheter som man kan dra nytta av i lärande i arbetslivet och i samarbete med arbetsplatserna.  
Hur maximera möjligheterna?

Inhämtande och påvisandet av kunnandet (yrkesprov) är möjligt 
t ex i det egna arbetet utan att ett utbildnings- eller läroavtal 
ingås. Ingen avgift kan tas för avläggande av yrkesprov.

Genomslaget av lärande i arbetslivet påverkar läroanstaltens 
finansiering i högsta grad. Utnyttjandet av sommarperioden för 
inlärning gagnar alla parter.

Förändring nr 8.

Förändring nr 9.

Kontinuerlig ansökan. Lagen möjliggör en mångsidig och ett av tidpunkt oberoende sätt att ta del av 
utbildningsutbudet. Sätten att skaffa sig ett kunnande behöver ständigt stå tillbuds så att de flexibla  
studievägarna och principen med kontinuerlig ansökan möjliggörs. De påverkar också  
utbildningsanordnarens finansiering. 

Förändring nr 7.
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3. Information och rådgivning vid skötsel av kundrelationer

Lärare, läroavtalsexperter, studiehandledare och annan  
läroanstaltspersonal möter många studerande, arbetslivs-
representanter samt representanter från intresse- och 
nätverksgrupper när de rör sig ute på arbetsplatserna och vid andra 
arbetslivssamarbetstillfällen. Möten sker också via telefonsamtal, 
e-post och olika chattar.

Vid dessa vardagliga möten har det betydelse hur lätt samarbetet med 
utbildningsanordnarens representant upplevs. Av stor betydelse är också 
kvaliteten på den service kunden upplever att de får i de utbildningar 
läroanstalten erbjuder. Via kompanjonskap i vardagen och i skötseln 
av kundrelationer är hela utbildningsanordnarens personal involverad i 
arbetslivssamarbetet - på organisationens alla nivåer - utgående från sitt eget 
arbete.

Att ge instruktioner och material för lärande i arbetslivet handlar också om 
att sköta kundrelationerna. På vilket sätt syns lärandet i arbetslivet i ert 
informationsflöde (broschyrer, websidor, sociala medier osv)? Och hurudana 
skillnader finns det i den interna och externa marknadsföringen till kunderna? 

Pratar vi samma språk? För att vi ska kunna prata samma språk krävs det 
att vi använder gemensamt överenskomna termer. Nuförtiden pratar vi 
om ”lärande i arbetslivet” när vi tidigare pratade om ”inlärning i arbetet” 
med våra kunder. Dessa termer har man kommit överens om gemensamt 
tillsammans med arbetslivsrepresentanter, utbildningsanordnare samt 
undervisnings- och kulturministeriet. Den nya termen vittnar om den förnyade 
yrkesutbildningen. Invecklade lagtermer är svåra att förstå för kunden och 
lagstiftningen förutsätter samförstånd.

Gemensamma lättförståeliga termer. Termen ”lärande i arbetlivet” 
används vid kommunikation och diskussion med kunderna. På detta sätt 
harmoniserar vår kommunikation. I offentliga dokument använder vi 
fortfarande begreppet ”utbildning som ordnas på arbetsplatserna”.

Att känna till läroavtal och utbildningsavtal och de nya möjligheter som 
finns och att kunna informera om detta är en viktig del av den vardagliga 
kundservicen.

Förändring nr 10.

Förändring nr 11.

Statsrådets lag 531/2017:
  • Information om möjligheterna att avlägga 
examina och om utbildningen (123 §).
  • Samarbetsskyldighet för utbildningsa-
nordnare (124 §).
Förvaltningslag 434/2003:
 • Serviceprincipen och adekvat service (7-9 §).

Motivering:
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Tidigare har perioder av lärande i arbetslivet ofta baserat sig på 
ramavtal eller dylikt. Arbetsgivaren har självständigt fått bestämma 
om de studerandes arbetsuppgifter och vid yrkesprovstillfället har man 
tillsammans sett på vilket kunnande den studerande har påvisat.

Hur informerar man eller för på tal för arbetsgivaren att det krävs 
gemensam planering? Att man ställer upp gemensamma målsättningar 
för varje studerande? Att varje studerande ska ha en individuell plan? 
Andra saker som man behöver komma överens om gemensamt är de olika 
aktörernas roller, de centrala arbetsuppgifterna och tidtabeller, hur man 
försäkrar sig om arbetsplatshandledarnas kunnande samt hur man håller 
kontakt.

Genom gemensam planering bygger man kvalitet. När 
arbetsplatshandledaren är insatt i och förbinder sig till gemensamt 
överenskomna saker samt skapar sig en uppfattning om målsättningarna 
med lärande i arbetslivet skapas kvalitet i utbildningen. 

Samtidigt bygger man upp ett förtroende mellan alla aktörer och stöder 
samarbetsprocessen mellan studerande och arbetsplatshandledare. 

Den gemensamma planeringen kan göras på distans t ex via 
högtalarfunktionen på telefonen. Vid diskussionen kommer man 
också överens om hur man sänder ut dokumenten för underskrift. Ur 
arbetsplatshandledarens synvinkel är det viktigt att samarbetet med 
utbildningsanordnarens representant fungerar på ett tillfredsställande sätt.

Samplaneringen skapar förutsättningar för trovärdighet: den förstärker 
processerna med lärandet i arbetslivet. Den sparar på personalresurserna 
i ett senare skede och sparar även arbetsplatshandledarens och den 
studerandes tid när det är klart från första början vad som skall göras. Den 
som har mest nytta av den gemensamma planeringen är den studerande. 

Utbildnings- eller läroavtalen bildar tillsammans med den personliga 
utvecklingsplanen för kunnandet (PUK) en helhet som planeras i samråd 
med den studerande och arbetslivet.

Förändring nr 12.

4. Gemensam planering: arbetslivets och studerandes behov

Statsrådets lag om yrkesutbildning 
531/2017 
Kapitel 5 Personlig tillämpning 45 §:
Utarbetande och godkännande av den  
personliga utvecklingsplanen för kunnande

Motivering:

Lärande i arbetslivet är ett målinriktat och planerat lärande. För varje studerande görs det upp ett utbildnings- eller läroavtal. I den personliga 
utvecklingsplanen för kunnandet, skrivs planen för lärande i arbetslivet in före periodens början.
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4. Gemensam planering: arbetslivets och studerandes behov

Förutsättningar för läroavtal och utbildningsavtal (72 §)
   • Lämpliga arbetsuppgifter
   • Tillräcklig produktions- och serviceverksamhet
   • Lämpliga arbetsverktyg och kunnig handledning

PUK
   • Lärare, studerande och arbetsgivare gör upp en plan tillsammans

   • De centrala arbetsuppgifterna antecknas och förvärvande av 

     kunnande tidsbestäms 

Betalas det lön?

Ja Nej

Studerande som arbetstagare
LÄROAVTAL

Studerande förblir studerande
UTBILDNINGSAVTAL

LÄRANDE I ARBETSLIVET
Kundens, studerandes och arbetsgivarens behov i fokus
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Utbildnings- och läroavtal är likvärdiga alternativ för lärandet i 
arbetslivet. Utifrån behoven kan man flexibelt och individuellt växla 
mellan läroavtal och utbildningsavtal för att skaffa sig ett bredare 
kunnande.

Båda alternativen baserar sig på ett avtal med arbetsplatsen. I 
båda fallen försäkrar man sig om att det finns arbetsuppgifter som 
motsvarar examensgrunderna, tillräcklig verksamhet och utrustning för 
arbetsuppgifterna och studierna samt en kunnig personal som kan förverkliga 
handledningen.

Utbildningsanordnarens verksamhet styrs av en organisationsspecifik 
lednings/administrationsstadga som bl a bestämmer vem som har 
mandat att göra upp utbildnings- och läroavtal. Om mandatet också gäller 
uppgiften att ordna utvidgad läroavtalsutbildning är det väsentligt att 
organisationen har bestämda läro- och utbildningsvalsprocesser och att 
man har kommit överens om hur de leds och övervakas.

Både utbildnings- och läroavtal baserar sig på avtal med 
arbetsplatsen. Ett läroavtal baserar sig dessutom på ett 
arbetsavtalsförhållande. Såväl studerandes som arbetsplatsens behov 
styr planeringen. Utbildnings- och läroavtal kan inledas och planeras 
enligt den studerandes och arbetsplatsens behov.

Användningsmöjligheterna för läroavtal har blivit bredare, bl a går det att 
avlägga en examensdel i taget, studerande kan avlägga examen på flera 
olika arbetsplatser för att få det kunnande som behövs, läroavtalsperioder 
inom en annan examen. Vid förberedandet av läroavtal behöver man ta 
hänsyn till arbetsavtalslagstiftningen och kollektivavtalen, uppsägandet av 
ett läroavtal samt förbereda ett skilt beslut om studiesociala förmåner och 
utbildningsersättningar.

Formerna för lärandet i arbetslivet är jämbördiga. Man kan på ett 
flexibelt sätt växla mellan utbildnings- och läroavtal för att den 
studerande ska få individuellt beredare kunnande.

5. Utbildnings- eller läroavtal: lämplighet och flexibilitet

Stadsrådets lag 531/2017: 
  • Läroavtalsutbildning (70 §).
  • Utbildning som grundar sig på utbildningsavtal (71 §).
  • Förutsättningar för utbildnings- och läroavtal (72 §).
  • Ledningen av utbildningen och övervakningen av avtalen (79§).
  • Tillämpningen av lagstiftningen om arbetstagare och  
    tjänsteinnehavare (77 §).

Motivering:

Förändring nr 13.

Förändring nr 14.

Förändring nr 15.
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5. Utbildnings- eller läroavtal: lämplighet och flexibilitet 

Förvärvande och bekräftande av 
kunnande (tidigare inlärning i arbete)

Förvärvande och bekräftande av 
kunnande sker på arbetsplatsen, passar 
även för den som rekryteras eller för 
den som redan har ett arbetsavtal. 

Studerande har ett arbetsavtal och 
hen är arbetstagare. Minimi-arbetstid 
25 h i veckan. 

Studerande har inget arbetsavtal. 
1–5 dagar i veckan, antalet timmar 
bestäms individuellt.

Uppgörs för hela examen, delexamen 
eller en mindre helhet i gången. 

Uppgörs för examensdel/delar eller 
för en mindre del i gången. 

I PUK:en antecknas målsättningar, tidsperiod och timantal för lärande i arbetet. 

Ohjaan.fi samt checklista för arbetshandledare (minimi).

Läroanstaltens försäkring Arbetsgivaren står för försäkringen

När

Arbetsförhållande

PUK

Handledning

Avtal

Försäkringar

Ingen lön eller ersättning. Studiestöd 
och andra studiesociala förmåner.

Lön enligt kollektivavtal, möjlighet till 
studiesociala förmåner. 

Lön

LÄROAVTALUTBILDNINGSAVTAL

Underskrift av avtal Arbetsgivare och utbildningsanordnare Arbetsgivare, studerande och 
utbildningsanordnare.
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En av den förnyade yrkesutbildningens grundstenar är ett fungerande 
handledningsarbete i vardagen under perioder av lärandet i 
arbetslivet. Som bäst är handledningen ett konkret sätt att sköta om 
kundrelationerna så att alla har nytta av den; arbetsplatshandledare, 
arbetsgivare och studerande samt andra personer som berörs av 
samarbetet.

Handledningssamarbetet har en gemensam målsättning: att den studerande 
uppnår kraven på yrkesskicklighet. På samma gång skapar man ett 
kompanjonskap i vardagen tillsammans med arbetslivets representanter samt 
tillfälle att lyssna in kunden.

I bästa fall drar man nytta av handledningssamarbetets alla styrkor. 
Arbetsplatshandledaren handleder den studerandes inlärning på 
arbetsplatsen så att hen lär sig olika moment och att behärska yrket. 
Lärarens pedagogiska kunnande behövs för att stöda den studerande och 
arbetsplatshandledaren, för gemensam planering t ex i olika inlärningsmiljöer. 
Allas insats behövs.

Arbetslivsrepresentanterna deltar i planeringen av den personliga 
utvecklingsplanen för kunnandet. Samtidigt kommer man överens om  
hur man ska ge respons, förverkliga bedömningen och hålla kontakt.

Den studerande har störst nytta av en enhetlig/konsekvent handledning. 
Förutom detta kan man erbjuda behovsinriktad, skräddarsydd utbildning 
eller stöd till arbetsplatserna. Via arbetsplatshandledningen kan man 
på samma gång sköta om kundrelationerna och kompanjonskapet. 
Via arbetsplatshandledningen har vi också ett sätt att kvalitetssäkra 
utbildningen.

Sätten att hålla kontakt och introduktionen av arbetsplatshandledarna 
antecknas i utbildnings- och läroavtalen.

Förändring nr 17.

Förändring nr 16.

Förändring nr 18.

6. Handledningsarbete i vardagen 

Statsrådets lag 531/2017:
  • Respons på hur kunnandet utvecklas (51 §).
  • Rätt till undervisning och handledning (61 §)
  • Skyldighet att ordna förutsättningar att nå    
    målen för kunnandet (74 §).

Motivering:
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Påvisande av kunnande och bedömning som följer på det, det är 
detta som är yrkesprovet. Hur yrkesprovstillfällena upplevs är väldigt 
individuellt och många gånger en situation då den studerande är 
nervös. Detta återkommer man till i bedömningsdiskussionen.
 
För läraren är yrkesprovet förutom ett tillfälle när man bedömer den 
studerandes kunnande också ett tillfälle att reflektera över hur processen 
med lärandet i arbetslivet har lyckats. Yrkesprovsbedömningstillfällena och 
deras kvalitet har betydelse för hur hela yrkesutbildningen värderas och hur 
tillförlitlig den upplevs.

Den studerande påvisar sitt kunnande i praktiska arbetsuppgifter på 
arbetsplatsen. Arbetsplatsbedömaren bär ett stort ansvar för bedömningen 
av kunnandet. Oftast är arbetsplatsbedömaren den enda som följer 
med hur den studerande påvisar sitt kunnande på arbetsplatsen i riktiga 
arbetsuppgifter. Introduktionen av arbetsplatsbedömaren och handledningen 
av den studerandes yrkesprovsplan är grundstenar för ett kvalitativt 
yrkesprov. Nog har väl alla parter en gemensam målsättning och förståelse för 
genomförandet av yrkesprovet, alla parters roller och uppgifter?

Tidigare förvärvat kunnande har en stor betydelse i den 
kompetensbaserade yrkesutbildningen. Utbildningsanordnaren utreder 
tidigare förvärvat kunnande och erkänner det. Kunnandet kan påvisas 
även utan yrkesprov.

Påvisande av kunnande görs på ett och samma sätt: yrkesprov. 
Yrkesproven genomförs i första hand på arbetsplatserna. De planeras 
tillsammans med arbetslivsrepresentanten och med den studerande.  
Man kan inte ta betalt för ett yrkesprov.

Yrkesskickligheten eller påvisandet av kunnandet planeras individuellt för 
en examen eller delar av den. Speciella behov av stöd uppmärksammas 
vid genomförandet av yrkesprovet.

7. Påvisande av kunnande och förverkligande av yrkesprov

Statsrådets lag 531/2017 - 49 §: 
  • Planering av påvisande av kunnande

Motivering:

Förändring nr 19.

Förändring nr 20.

Förändring nr 21.
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Inom många av yrkesutbildningens upprätthållande 
organisationer bygger man för tillfället upp olika sätt att mötas 
i verksamhetskulturer, gemensamma uppfattningar om lärande i 
arbetslivet och dess betydelse. Detta görs i växelverkan och genom 
att arbeta tillsammans.

För att utveckla läroanstaltspersonalens kunnande behövs stöd i den interna 
utbildningen och i uppdatering av instruktionerna, men framförallt behövs 
samarbetsmodeller som skapar delaktighet. I förändringen och förnyandet är 
det viktigt att alla har en möjlighet att delta i diskussionerna som en central 
del av arbetet.

Förändringsarbetet behöver mycket stöd framförallt av läroanstaltens ledning, 
meningsfulla möjligheter till att lära sig och ta till sig det nya, kollegialt 
stöd, gemensamt lärande. Förnyande av yrkesutbildningen har också gett 
möjligheter till nya samarbets- och utbildningsformer.

Samarbetsmodeller

Kan användas i teamens verksamhet, i utvecklingsarbete samt inom 
läroanstalten eller tillsammans med representanter för arbetslivet t ex: 
  
        –   Learning-caféer, morgonkaffe och kollegiala diskussioner på nätet 
        –   Gör andra delaktiga-workshop
        –   På gemensamma tillställningar kan man stöda ibruktagandet av t   
             ex Bästa – utvecklingsprojektens material
        –   Arbetsplatshandledarskolning som en del av personalens 
 utbildningsprogram
        –   Att arbeta i par (t ex arbetsskuggning, lotslärare)

För att bygga/skapa kompanjonskap

Olika verksamhetsmodeller och forum där arbetslivsrepresentanter deltar 
i utvecklingsarbete, bl a:

        –   Tillfällen då vi lyssnar in kunden
        –   Utveckla kompanjonskap – workshop 
        –   Arbetslivssparring för ledningen 
        –   Open Day- och Open Partner -verksamhetsmodeller
        –   Samplaneringsmodeller och tjänstedesign

Gemensam kompetens skapas tillsammans
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Den här guiden har som uppgift att öppna upp och 
synliggöra läroanstaltens sakkunniga (undervisnings- och 
handledningspersonal) grundkunskaper i de praktiska frågorna 
kring lärande i arbetslivet. 

Med grundkunskaper avser man ett sådant kunnande som hela undervisande-, 
handledande och stödfunktionernas personal behöver ha för att verksamheten 
och servicen skall förverkligas enligt lagstiftningen.

Innehållet i guiden baserar sig på kompetensnivåerna i lärande i arbetslivet. 
Kompetensnivåerna 1-3 har tagits fram inom utvecklingsprogrammet Bästa 
Service och den kartläggning som gjordes bland utbildningsanordnarna. 
Kompetensnivåerna 1-3 har uppstått genom att man har kartlagt det kunnande 
som läroanstaltens personal behöver ha i de frågor som berör lärande i 
arbetet. Den här guiden behandlar kunnande på nivå 1, grundkunskaper som 
all undervisande och handledande personal som arbetar med utbildning som 
anordnas i arbetslivet behöver ha. På basen av kartläggningen kan man dela 
kunnandet i tre olika nivåer.

Varje utbildningsanordnare bestämmer om arbetsfördelningen och 
kunskapsbehovet formas enligt detta. Även nivån på målsättningen för 
kunnandet kan variera beroende på organisationens storlek.  

Personalens kompetens skall alltid basera sig på lagstiftningen och vara en 
kundorienterad verksamhet. 

Indelningen i tre nivåer tydliggör ett branschöverskridande kunnande som 
man i med samarbetet med arbetslivet likställer med kompetens.

Användning och nyttan med guiden

NIVÅ 1: Gemensamma grundkunskaper för alla

Beskriver ett kunnande som alla som arbetar med arbetsplatsförlagd 
utbildning behöver i sitt arbete (enligt lagen, minimikrav på kundorienterat 
arbete).

NIVÅ 2: Förverkligande av smidiga övergångar

Beskriver ett kunnande som behövs när läroanstaltens studerande övergår 
från utbildningsavtal till läroavtal eller tvärtom.

NIVÅ 3: Utvidgat kunnande om läroavtal och eller  
en bred branschinriktad kund- och nätverkskännedom  
 
Beskriver ett kunnande som behövs för att sköta ett brett  
kundförhållande, nätverksarbete, rekryteringsprocesser eller att sköta 
uppgiften att ordna utvidgad läroavtalsutbildning.
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Rådande lagstiftning har gett oss som arbetar inom yrkesutbildningen en verkstygsback vars alternativ inte tar slut i första taget. Ett ännu intensivare 
samarbete med arbetslivet och en lagstiftning som uppmuntrar till individuella studiestigar, guidar oss att hitta nya och annorlunda lösningar och till  
att förnya hela yrkesutbildningen. 
 
Ett kvalitativt arbete med skötseln av lärande i arbetslivet och att investera i dessa processer kommer att löna sig i längden. Yrkesutbildningen kvarstår som lockande 
och uppskattad. 
 
Genom att koppla arbetslivssamarbete i vardagen till skötseln av kundrelationer och kommunikationsstrategier, förutsatt att kundrelationerna och kommunikationen 
sköts, försäkrar en fortsatt ström av studerande som söker sig till yrkesutbildningen. Sist och slutligen när man utvecklar kunnande synliggörs varje faktor i 
arbetslivssamarbetet och arbetsinsatserna och attityderna blir synliga.

Den enskilda studerandes utbildning baserar sig på personlig tillämpning, men hur skall vi lyckas med att förena den enskilda studerandes individuella studievägar 
till organisationens verksamhet där lärande i arbetslivet smidigt är del av helheten? För detta behövs ett smidigt och gränsöverskridande samarbete och gemensamt 
utvecklande av arbetet med processerna. På så vis utvecklas även kunnandet.

Lycka till med att bygga upp ett gemensamt kunnande!

Guiden lämpar sig speciellt bra då personalen

   •  Tillsammans i det egna teamet, branschen, enheten eller i en branschöverskridande arbetsgrupp eller inom hela organisationen        

–  vill behärska, planera och bygga upp gemensam praxis/processer då det gäller arbetet med utbildnings- och läroavtal 
–  strävar efter en gemensam uppfattning om hur kundsamarbetet ska förverkligas, betydelsen av kundrelationerna  

    och servicen med lärande i arbetslivetplanerar och bygger upp en verksamhet med kunden i fokus        
–  behöver skaffa sig nya kunskaper vad beträffar processerna med lärande i arbetslivet samt skaffa sig nya synvinklar  

    på hur verksamheten kan utvecklas
–  vill granska, reflektera över och utvärdera de förändringar som har skett 

Slutord
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Sammardrag

Här du kan ange egna anteckningar...



Guiden för god service

I första delen bekantar vi oss med gemensam planering med arbetslivet 
och olika former av kompanjonskap mellan yrkesläroanstalter och 
arbetslivet.

I den andra delen behandlas lärande i arbetslivets kritiska punkter. Med 
hjälp av de kritiska punkterna bildas en enhetlig serviceprocess för 
kärnprocessen lärande i arbetslivet.

Den tredje delen ger konkreta lösningar som du direkt eller med små 
justeringar kan ta i bruk i vardagen.

Den fjärde delen är en arbetsbok som hjälper dig att planera, 
förverkliga och utveckla samarbetet gällande lärande i arbetslivet.

Guiden för god service:

Guiden för god service:

1. Utveckla kompanjonskap

2. Förbättra servicen med hjälp av åtta punkter

3. Bra lösningar i vardagen

4. Arbetsbok; planera, förverkliga och utveckla
5. Vad har förändrats? 
    – Nya möjligheter  med lärande i arbetet
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Kontaktuppgifter:

Guiden Nya möjligheter med lärande  
i arbetet har gjorts inom utvecklingsprogrammet 

Bästa Service.

Ge feedback på guiden: 
http://bit.ly/2kHzvnD

CC BY-NC 4.0

http://bit.ly/2kHzvnD

