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Vamia Oppisopimus   Läroavtal 
EduVakk

HANSA - KAMPUS

SAMPO - KAMPUS

R
uu

tik
el
la
rin

tie
 - 

Kru
tk
äl
la
rv

äg
en

e
d
u

e
d
u

Oy EduVamia Ab

Oy EduVamia Ab

L-Siipi: tekniikka 
hallinto, ATTO-aineiden 
opetus ja artesaanit 
sekä turvallisuusala
H-aula
Pääsisäänkäynti 
F-siipi
levy ja hitsaus, LVI
Metallitalo
metalliala, 
koneistus ja 
koneasennus
Sähkötalo
sähköala
T-siipi
sähköala
P-siipi
rakennus
U-siipi
kiinteistöhuolto
A-siipi
autoala
V-siipi
rakentaminen, LVI 
turvallisuus
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Oy EduVamia Ab

Oy EduVamia Ab
1

2

HALLINTO ADMINISTRATION 
Ruutikellarintie 2  Krutkällarvägen 2 
FI-65100 Vaasa | Vasa
Puh. | tfn (06) 326 7411

PALVELUT | SERVICE  SERVICES 
Ruutikellarintie 2-4 
Krutkällarvägen 2-4 
FI-65100 Vaasa | Vasa
Puh. | tfn (06) 326 7411

RESTAURANT SILVERIA 
Ruutikellarintie 4  Krutkällarvägen 4 
FI-65100 Vaasa | Vasa
Puh. | tfn 040 770 9236

STUDIO PARCOS
Ruutikellarintie 2 
Krutkällarvägen 2 
FI-65100 Vaasa 
www.studioparcos.fi

TEKNIIKKA TECHNOLOGY 
Sepänkyläntie 16
FI-65100 Vaasa | Vasa
Puh. | tfn (06) 326 7411
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L-siipi / vinge: tekniikka, hallinto, 
ATTO-aineiden opetus ja artesaanit sekä 
turvallisuusala / teknik, administration, GEM-
ämnenas undervisning och säkerhetsbransch

H-aula / entré: pääsisäänkäynti / huvudingång

F-siipi / vinge: levy ja hitsaus, LVI / plåt och 
svets, VVS

Metallitalo / Metallhuset: metalliala, koneistus 
ja koneasennus / metallbransch, spånsskärande 
och verkstadsmekaniker

Sähkötalo / Elhuset: sähköala / elbransch

T-siipi / vinge: sähköala / elbransch

P-siipi / vinge: rakennus / byggnadsbransch

U-siipi / vinge: kiinteistöhuolto / 
fastighetsskötsel

A-siipi / vinge: autoala / bilbransch

V-siipi / vinge: rakentaminen, LVI, turvallisuus / 
konstruktion, VVS, säkerhet
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REKTORNS HÄLSNING
Yrkesutbildningen förnyas som bäst för att bli mera 
kompetensinriktad och kundorienterad. En reform 
behövs, eftersom det i arbetslivet i framtiden behövs nya 
former av kunnande och yrkeskunnighet. Reformen 
ger bättre möjligheter till kontinuerligt lärande på så 
sätt att inte bara en hel examen utan även examensdelar 
erbjuds, dvs. nytt kunnande som fattas och som behövs 
i arbetet erbjuds, så att man är uppdaterad i arbetslivet 
och kan följa med utvecklingen.

I regeringsprogrammet talas om en höjning av läro-
pliktsåldern, kontinuerligt lärande, tillgång till ut-
bildning och kunnig arbetskraft samt en färdplan för 
kunnande och lärande till år 2030. Det här inger hopp. 
Igen satsas på utbildning.  

För Vamias studerande är reformen en bra sak. Stude-
randenas valfrihet ökar och de kan  allt flexiblare välja 
sin individuella utbildningsstig. Examina skräddarsys 
att motsvara arbetslivets behov samt bereder Vamias stu-
derande så att de är allt mer förberedda och kunniga då 
de ställs inför arbetslivets krav.

Vi har till exempel i samarbete med representanter för 
arbetslivet byggt upp vår inlärningsmiljö till så genuina 
utrymmen som möjligt, så att motsvara arbetslivet. Alla 
studerande får under studietiden även lära sig Lean-me-
toden, som används på många arbetsplatser. Eftersom 
Vasa är Finlands energihuvudstad satsar vi på att våra 
studerande vet mycket om energi och kan använda den 
effektivt och på ett miljövänligt sätt enligt principerna 
för en hållbar utveckling.

Vi ökar och effektiverar samarbetet med företagen i 
Vasaregionen. Företagen behöver kunnig arbetskraft 
under de kommande åren på grund av arbetskraftsbrist. 
Studerandena har nytta av samarbetet med företagen, 
eftersom de erbjuder studerandena möjlighet att lära sig 
på arbetsplatsen, sommarjobb och arbetsplatser. Företa-
gen besöker redan nu aktivt Vamia för att rekrytera våra 
studerande både för sommarjobb och även för andra 
anställningsförhållanden 

Från Vamia går det också bra att fortsätta till yrkehög-
skolan. Vårt sammarbete med Vasa yrkeshögskola och 
Novia erbjuder våra studerande möjlighet att även redan 
under sina studier vid Vamia börja studera på Novia och 
VAMK. 

Vårt samhälle blir allt mer internationellt. På framtidens 
arbetsplatser behövs språkkunskaper och förmåga att 
möta människor från olika kulturer. Vi undervisar på 
tre olika språk och vi är mångkulturella. Vi kan erbjuda 
våra studerande och även studerande som redan har 
utexaminerats inlärning på en arbetsplats i många olika 
länder. Utomlands är det möjligt att jobba till och med 
ett halvt år efter avlagd examen.

Vamia kan lova en studieplats åt alla sökande. Välkom-
men till Vamia för att skapa en bra språngbräda för din 
framtida karriär eller för att utveckla ditt kunnande 
under din arbetskarriär!

Åsa Stenbacka 
Rektor
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STUDIER PÅ VAMIA
Undervisning ordnas året runt. Utbildningsnämnden beslutar årligen om 
arbetsdagarna. Undervisningsarrangemangen möjliggör studier vid sidan av arbetet 
även på kvällar och veckoslut.   
De yrkesinriktade examina avläggs en examensdel åt gången. Studierna arrangeras 
så att den studerande kan framskrida på sin studiestig flexibelt och utan 
fördröjningar. 
De som studerar inom de grundläggande yrkesexamina har möjlighet att avlägga 
två examens studier samtidigt: grundläggande yrkesexamen och studentexamen. 
Gymnasiekurserna och studentexamen avläggs inom den finskspråkiga 
utbildningen i samarbete med Vaasan lyseon lukio och inom den svenskspråkiga 
utbildningen  med Vasa svenska aftonläroverk. 
Jämställdhets- och likabehandlingsperspektivet utgör en del av läroanstaltens 
dagliga verksamhet.  Studerandena väljs på basis av tydliga och transparenta 
kriterier.  I undervisningsarrangemangen beaktas studerandenas olika behov.  
Jämställdhet och likabehandling bör förverkligas särskilt i bedömningen av 
kunnandet.  I inlärningssituationer tillåts varken diskriminering eller sexuella 
trakasserier.  Vamia har en separat jämställdhets- och likabehandlingsplan samt 
anvisningar för studerandena.
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BEDÖMNING
Kunnandet bedöms i examens- eller utbildningsde-
lar, bedömningsskalan är för grundexamina 1-5, för 
yrkes- och specialyrkesexamina godkänd/underkänd. 
Yrkeskunnigheten påvisas i praktiska arbetsuppgifter 
med yrkesprov i delar. Kunnandet i de yrkesinriktade 
examinas delar bedöms av en lärare och en representant 
för arbetslivet (tvåparts). En lärare bedömer de gemen-
samma delarna och delområdena samt den förberedande 
utbildningens delar med vitsordskalan 1-5.  Om stude-
rande inte har avlagt de studier som hör till examen med 
godkänt vitsord eller vill höja sitt vitsord har han / hon 
möjlighet att omtentera studieprestationen.

KOMPETENSBASERING 
Vamia genomför utbildningar på ett kompetensbaserat 
sätt. Utbildningens målsättning är att producera indi-
viduellt kunnande enligt studerandenas och arbetslivets 
behov. Kunnande som den studerande har förvärvat 
tidigare erkänns och studerandena förvärvar endast det 
kunnande som saknas. 

KOMPETENSBASERING BETYDER FÖLJANDE

• Grunden för dimensionering av kunnande är kom-
petenspoäng (kp). Kompetenspoängen för exa-mens-
delen bestäms utifrån omfattningen, svårighetsgraden 
och betydelsen av det kunnande som ingår i dem i 
förhållande till de krav på yrkeskunnighet och de mål 
för kunnandet som gäller för hela examen. 

• Kunnande är inte tidsbundet. När den studerande 
har nått målen för kunnandet i en examensdel ska 
han/hon kunna visa sitt kunnande och framskrida i 
sina studier i egen takt. 

• Kunnande som den studerande har förvärvat tidigare 
ska erkännas. 

• Tillsammans med arbetslivet funderar man hur olika 
examensdelar kan genomföras på ett arbetslivsorien-

terat sätt och så att arbetslivets behov beaktas. 
• Undervisningsarrangemang genomförs så att examen-

sdelarna kan avläggas som självständiga helheter en i 
gången. Examensdelen moduleras på ett ändamålsen-
ligt sätt i mindre inlärningshändelser.

PERSONLIG UTVECKLINGSPLAN 
FÖR KUNNANDET (PUK) 
Ansvariga läraren och studiehandledaren ansvarar för 
utarbetningen av den personliga utvecklingsplanen för 
kunnandet med studeranden. I planen antecknas alla 
lagenliga uppgifter, bland annat individuellt kunnande 
som har identifierats, erkänts, förvärvats, utvecklats och 
påvisats samt uppgifter gällande behovet av hand-
ledning och särskilt stöd. I den individuella planen 
antecknas också den studerandes karriärplan. Den 
personliga utvecklingsplanen för kunnande förs in i 
StudentaPlus-programmet och uppdateras regelbundet. 
Om utbildning ordnas som läroavtalsutbildning, deltar 
arbetsplatsens företrädare i utarbetningen av den per-
sonliga utvecklingsplanen för kunnande. Företrädare av 
andra samarbetsparter, till exempel från TE-centralen, 
kan också delta om det behövs. 
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INLÄRNINGSMILJÖER
Vamias inlärningsmiljöer är inspirerande och där kan 
man uppdatera sitt kunnande genom hela sin karriär. 
De är arbetslivsorienterade och utvecklas i samarbete 
med arbetslivet. Som inlärningsmiljöer fungerar läro-
anstaltens egna utrymmen, nätmiljö och arbetsplatser 
samt vid behov andra utrymmen utanför läroanstalten, 
som till exempel kundutrymmen, byggplatser och olika 
idrottsanläggningar.
Vamias inlärningsmiljöer kan vara miljöer för yrkesprov, 
ifall de är inspekterade och har blivit godkända som 
yrkesprovsmiljöer tillsammans med arbetslivet. Varje 
studerande vid Vamia kan bidra till en trevlig och inspi-
rerande inlärningsmiljö.

EXAMENSGRUNDER
Grundexamina är till omfattningen 180 kompetens-
poäng. Av dessa är 145 kompetenspoäng delar av 
yrkesexamen och 35 kompetenspoäng är gemensamma 
examensdelar. 
I DE YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA 
INGÅR FÖLJANDE GEMENSAMMA EXAMENSDELAR

1  KUNNANDE I KOMMUNIKATION OCH INTERAKTION 

2  KUNNANDE I MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP

3  KUNNANDE OM SAMHÄLLE OCH ARBETSLIV

Yrkesexamina omfattar 120 eller 150 kompetenspoäng 
och specialyrkesexamina 160 eller 180 kompetenspoäng. 
Examensdelarnas kompetenspoäng läggs till grunderna 
för de yrkesinriktade examina och specialyrkesexamina 
senast i början av år 2019. 
De som har avlagt examen har behörighet för fortsatta 
studier vid yrkeshögskola. Om examinas allmänna 
behörighet för fortsatta studier vid universitet och yrkes-
högskolor stadgas i 37 § i universitetslagen (558/2009) 
och 25 § i yrkeshögskolelagen (932/2014).

UTBILDNING SOM 
ORDNAS PÅ ARBETSPLATSEN
Utbildning som ordnas på en arbetsplats ordnas i form 
av läroavtalsutbildning eller utbildning som grundar sig 
på utbildningsavtal. Utbildningsavatalet ersätter inlär-
ningen i arbetet: Studerande är inte i ett arbetsförhållan-
de med arbetsplatsen (status: studerande). Studerande 
får ingen lön och företaget är inte berättigad till något 
arvode. I utbildningsavtalet bestämmer man vilket 
examensdel man utför.  Studerandena söker i regel själv 
en plats som är lämplig med tanke på examensdelen i 
enlighet med anvisningarna. Lärarna hjälper till att hitta 
en lämplig plats.
Läroavtalet grundar sig till ett tidsbegränsande arbets-
förhållande (status: anställd). Arbetsgivaren betalar lön 
för arbetet som utförs och arbetsgivaren kan ansöka 
om kostnadsavgifter. Läroavtal kan lämpas till enskilda 
examensdelar eller hela examen.
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INDIVIDUELLA 
STUDIESTIGAR PÅ VAMIA
För den studerande som avlägger en yrkesinriktad grundexamen 
planeras en studiestig med individuella utgångspunkter och mål. 
I planeringen beaktas till exempel studerandens mål att avlägga 
studentexamen, mål gällande fortsatta studier samt fritidsintressen.
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KOMBINATIONSSTUDIER
En yrkesinriktad grundexamen och studentexamen kan 
avläggas på tre år. Att man avlägger två examina parallellt 
ger den studerande bredare baskunskaper med tanke på 
fortsatta studier. Att man avlägger två examina är till 
fördel med tanke på arbetslivet också. 

NOVIA–STIGEN
Studerande har möjlighet att söka sig in till yrkeshögsko-
lestudier till Novia under studietiden vid Vamia. Stude-
rande avlägger i sina studier 30 kp yrkeshögskolestudier 
inom sin egen bransch. (möjligt i en del av utbildningar). 
Om den studerande avlägger studiemängden som krävs, 
har man lättare att komma in till Novia efter examen. 

INTERNATIONELL STIG
Studerande kan under sina studier söka sig till ut-
landspraktik. Målet med studierna är att studerandena 
förstärker sina färdigheter att etablera sig och lyckas på de 
allt mer internationella arbetsmarknaderna både i Finland 
och utomlands. Internationellt utbyte erbjuder mångsidig 
inlärning i yrket, tolerans, språkkunskaper, nyckeldata för 
ett livslångt lärande och på det sättet en arbetsplats. Kun-
nande som har förvärvats i internationellt utbyte är en del 
av studierna inom den personliga planen för kunnande. 

IDROTTSPROFILERING
Målsättningen är att erbjuda aktivt idrottande studeran-
de som siktar på att bli elitidrottare möjlighet att träna 
professionellt och målmedvetet under sina gymnasie- eller 
yrkesstudier. 

UF – UNG FÖRETAGARE
UF-företaget är av en eller flera studerande grundat 
företag som fungerar på riktigt och med riktiga pengar 

under läsåret. Grundandet av företaget inleds med ett 
idémöte, där affärsidéer skapas. Den affärsidé som väljs 
vidareutvecklas samt produceringen av produkter eller 
tjänster inleds, vilka sedan säljs och ger erfarenhet om 
utövandet av verksamheten samt om bl.a. kundbetjäning 
och försäljning. 

KONSTPROFILERING – 
TAIKON-AKADEMI
Vamias studerande har möjlighet att avlägga en del av 
studierna i en konstakademi. Konstprofilering ger de 
som studerar konst professionellt en möjlighet att avlägga 
specialstudier i konst vid sidan av sina yrkesstudier. 

TÄVLINGS- OCH 
HOBBYVERKSAMHET
I Finland ordnas varje år för studerande inom yrkesut-
bildningen riksomfattande tävlingar som studerandena 
kan delta i.

TAITAJA / MÄSTARE -FM
Yrkesutbildningsevenemanget Mästare är det största i 
sitt slag i Finland och där avgörs finska mästerskapen i 
yrkeskunnighet i mer än 40 grenar varje år. Runt om i 
Finland ordnas ett tiotal semifinaler, i vilka mer än tusen 
studerande deltar. I finalen tävlar över 400 sakkunniga 
inom den egna branschen och till tävlingsplatsen kommer 
tusentals åskådare. Information om tävlingen ges under 
läsåret.

SAKUSTARS 
evenemanget är en riksomfattande kulturtävling för alla 
som studerar för ett yrke. I tävlingen finns serier både för 
bidrag som skickas in på förhand och prestationer som 
utförs på plats.
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OLIKA UTBILDNINGSFORMER

EXAMENSUTBILDNING
Examensutbildning är utbildning som behövs för att 
förvärva yrkeskunnande och vars mål är att avlägga en 
yrkesexamen eller en eller flera delar av den. Examensut-
bildningen förbereder till grundexamen, yrkesexamen, 
specialyrkesexamen eller deras delar. Den finansieras av 
Utbildnings- och kulturministeriets statsandel.
En studieavgift tas av de studerande som avlägger 
yrkes- och specialyrkesutbildning, men inte av läroavtals-
studerande och arbetskraftsutbildningens studerande. 
Examensutbildningen kan också avläggas som läroavtals-
utbildning.

LÄROAVTAL
Med läroavtal kan man avlägga hela examen eller en del 
av examen.. Läroavtalsutbildning innebär att största delen 
av det som du lär dig sker på en arbetsplats i arbetsuppgif-
ter. Studerande skaffar själv sin arbetsplats. Arbetsmäng-
den ska vara i genomsnitt 25 arbetstimmar i veckan, även 
deltidsarbete är möjligt. Arbetsgivaren betalar lön för 
arbetet. Vid Vamia kan alla examina avläggas i form av 
läroavtalsutbildning. 

ARBETSKRAFTSUTBILDNING
Arbetskraftsutbildningen vid Vamia är examensutbild-
ning, till vilken TE-byrån väljer studerande enligt det 
konstaterade utbildningsbehovet. Arbetskraftsutbild-
ningen föreskrivs i lagen om offentlig arbetskrafts- och 
företagsservice. Arbetskraftsutbildningen finansieras med 
Undervisnings- och kulturministeriets statsandel, och den 
är kostnadsfri för studerande. Ansökan till utbildningen 
görs via TE-byrån. Mera information www.te-tjanster.

HANDLEDANDE 
UTBILDNING – VALMA
Valma-utbildningen handleder studerande för yrkesut-
bildning. Den ger färdigheter att söka till yrkesutbild-
ningen samt förstärker studerandenas förutsättningar att 
avlägga en yrkesinriktad examen. Den finansieras med 
Undervisnings- och kulturministeriets statsandel. 

EDUVAMIA –UTBILDNINGAR
Vamia förverkligar skräddarsydda yrkesinriktade utbild-
ningar för EduVamia som underleverantör. De är arbets-
kraftsutbildningar som ska ordnas på det sätt som det 
står i avtalen. EduVamia köper utbildningar av Vamia. 
EduVamia har sin egen guide för lärare om genomföring-
en av utbildningar.
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PRAKTISKA INSTRUKTIONER

E-POST OCH INTRANET
Alla studerande får en egen e-postadress, eget använ-
darnamn och lösenord när studierna inleds. E-posten, 
Vamias webb- och Facebooksidor fungerar som dagliga 
informationskanaler.
WEBBSIDOR vamia.fi
FACEBOOK facebook.com/vamiavaasa
INSTAGRAM @vamiavaasa
YOUTUBE Vamia Vaasa

vamia.fi/sv/opiskelijoille

STUDENTA
Studenta är ett studerandeförvaltningssystem, där 
studerandena kan följa upp sina studier och granska sina 
studie- och examensbedömningar. Studeranden loggar 
in sig med läroanstaltens Office 365 lösenord eller 
förnamn.efternamn@student.vaasa.fi.

SAMARBETE MED HEMMET
Samarbetet mellan hemmet och skolan börjar i det 
skede då den minderåriga studeranden söker till  utbild-
ning vid läroanstalten och fortsätter under hela studie-
tiden. Vid läroanstaltens alla enheter ordnas i början 
av höstterminen föräldramöten för nybörjargruppernas 
vårdnadshavare.
För vårdnadshavare till minderåriga studerande finns i 
Vamia StudentaPlus-programmet för upprätthållande 
av kontakten mellan  lärarna och vårdnadshavarna. 
Vårdnadshavarna förses med personliga användarkoder 
och lösenord. Mera information på www.vamia.fi.

BOENDE
Studerande vid Vamia kan söka bostad vid Stiftelsen 
för Vasa studentbostäder VOAS, telefonnummer 
06 327 6511 eller www.voas.fi.

STUDIEKORT
I Vamia fotograferas studerandena och de får ett med 
foto försett studiekort, med vilket de kan identifiera sig 
som studerande i Vamia. 
Studerande kan bli medlem i studerandeförbundet och 
få ett riksomfattande studiekort. Med studiekortet får 
du förmåner och rabatt på olika produkter och tjänster. 
Ytterligare information om studerandeorganisationer för 
dem som studerar till ett yrke samt anslutningsblanket-
ter finns på organisationernas egna webbsidor 
www.osku.fi och www.sakkiry.fi.
VR och Matkahuolto beviljar de studerande rabatt på 
resor. De studerande kan skaffa ett gemensamt studie-
kort för VR och Matkahuolto. Med kortet får man ra-
batt från buss- och tågresor. Intyget fås från studiebyrån.
Studerande kan också skaffa ett internationellt ISIC-stu-
diekort eller IYTC / Euro26-kort. Med dessa kort får 
du studieförmåner i Finland och utomlands. Ytterligare 
information finns på nätet på adressen www-isic.org och 
euro26.org.
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BETYG OCH 
STUDIEREGISTERUTDRAG
Studerandena kan följa upp sina studieprestationer i 
Studentplus-systemet. Vid behov får studerande ett 
studieregisterutdrag över sina avlagda studier.
Studerande får sitt betyg då utbildningen upphör. Om 
studierna avbryts får studerande ett deltagarintyg samt 
ett studieregisterutdrag över sina avlagda studier eller ett 
skiljebetyg.
Alla utexaminerade studeranden inkallas till examens-
festen, som arrangeras två gånger per år.

FÖRSÄKRING
De som studerar inom yrkesutbildningen (frivillig 
utbildning) är försäkrade enligt studerandes olycksfalls-
försäkring.
Studerande i arbetskraftsstudier är försäkrade i de på 
skolan och på arbetsplatsen pågående studierna och 
skolresorna.
För lärlingsstuderande gäller arbetsgivarens olycksfalls-
försäkring liksom för en anställd.

STUDIEKOSTNADER
Grundexamensstudierna är avgiftsfria. I yrkes- och spe-
cialyrkesexamen gäller en utbildningsavgift. (Berör inte 
läroavtal- och arbetskraftsutbildningar). Läroböcker och 
annan studiematerial bör man bekosta själv. 

MÅLTIDER
På Hansa-campus (Krutkällarvägen 2) och på Sam-
po-campus (Smedsbyvägen 16) finns följande matsa-
lar-caféer: Appetito på Hansa och Melinda på Sampo. 
På båda campusområdena finns det utrymmen där 
studerandena kan äta sin egen matsäck. I lokalerna 
finns en mikrovågsugn, där studerandena kan värma sin 
mat, ett kylskåp samt kaffe- och mellanmålsautomater. 
I Vamia finns även café Namia på Krutkällarvägen 2 i 
tredje våningen samt restaurangen och cafét Silveria på 
Krutkällarvägen 4. Det är förbjudet att äta i de andra 
lokalerna för att de ska hållas snygga och trivsamma.
Grundexamensstuderande har rätt till avgiftsfria mål-
tider med studiekortet i Appetito och Melinda. Stude-
rande har rättighet till en gratis måltid de arbetsdagarna 
man har närundervisning på skolan. Studeranden 
registrerar alltid sin måltid i matsalens betalterminal. 
Även under den tiden man studerar med utbildningsav-
tal på ett företag, har man möjlighet att bespisa i skolans 
matsal en gång per arbetsdag. Undantag från detta är 
studerande i arbetskraftsutbildning, läroavtalsstuderan-
de samt studerande som studerar med integrationsstöd. 
De liksom andra examensstuderande får maten till ett 
förmånligare studerandepris med studiekortet.
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STUDERANDEVÅRDEN

SÄRSKILT STÖD
Studerande som för att uppnå yrkeskunnighetskraven i 
enlighet med examens- eller utbildningsgrunderna och 
som på grund av inlärningssvårigheter, skada, sjukdom 
eller annan orsak behöver långvarigt eller regelbun-
det stöd för sin inlärning och sina studier har rätt till 
särskilt stöd.  Med särskilt stöd avses ett planenligt 
pedagogiskt stöd samt särskilda undervisnings- och 
studiearrangemang utgående från studerandens mål 
och färdigheter. Syftet med särskilt stöd är att främja 
studerandens rehabilitering i sin helhet.
I fråga om en studerande som behöver särskilt stöd kan 
bedömningen av kunnandet i enlighet med grunderna 
för yrkesinriktad grundexamen dock anpassas till exa-
mensavläggarens personliga mål i den mån som det är 
nödvändigt.  Det finns dock examensbaserade begräns-
ningar för den anpassade undervisningen.
I all undervisning beaktas de studerandes individuella 
behov som behöver särskilt stöd. Syftet med det särskil-
da stödet är att studeranden erhåller den yrkeskunnighet 
och det kunnande som motsvarar examens- eller utbild-
ningsgrunderna. På frågor som ansluter sig till särskilt 
stöd och dina egna studier svarar Vamias speciallärare. 
Speciallärarnas kontaktuppgifter 
hittar du på www.vamia.fi.

STUDIEHANDLEDNING 
I Vamia har varje studerande rätt att få tillräcklig 
personlig och annan nödvändig handledning i sina 
studier under studietiden. Studiehandledaren hjälper 
studerandena i planeringen av studierna, med studie-
färdigheterna, hur man söker till fortsatta studier samt 
att hitta arbete. Syftet med studiehandledningen är att 
studerandena vet hur man ska gå till väga i Vamia, kan 
planera och engagera sig i sina studier. Studerandena ska 
också kunna följa upp sina studieprestationer och söka 
stöd i planeringen av sina studier. Särskild uppmärk-
samhet fästs på studiehandledningen, på knutpunkterna 
i utbildningen och på övergången från ett utbildnings-
stadium till ett annat. Särskild uppmärksamhet fästs 
även på handledningen av de studerande som har 
studiesvårigheter, frånvaro och svårigheter som ansluter 
sig till utbildningen eller livshanteringen.
Studiehandledarnas kontaktuppgifter 
hittar du på www.vamia.fi.

KURATORER  
Kuratorns primära uppgift är att stöda, hjälpa och 
handleda enskilda studerande då förutsättningarna 
för deras studier inte uppfylls till exempel på grund av 
sociala eller psykiska svårigheter. Syftet med kuratorns 
arbete är att studerandena utexamineras och blir arbets-
föra och motiverade fackmän. Utöver den individbasera-
de elevvården deltar kuratorn i arbetet för främjande av 
välmående i hela studerandegemenskapen. 
Kuratorernas kontaktuppgifter 
hittar du på sidan www.vamia.fi.
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HÄLSOVÅRDARE / 
STUDERANDEHÄLSOVÅRDEN
Syftet med studerandehälsovården är att stöda och 
främja studerandenas hälsa på ett övergripande sätt. Un-
der studietiden har du möjlighet att få avgiftsfria stude-
randehälsovårdstjänster som Vasa stad ordnar. För dessa 
tjänster svarar i första hand hälsovårdaren och vid behov 
studerandehälsovårdens läkare, psykolog, sjukskötaren i 
psykiatri eller hälsovårdsläkare.
Läkartjänsterna är avgiftsbelagda vid hälsocentral för 
studerande som har fyllt 18 år. Vasabor som inte har 
fyllt 18 år har också avgiftsfri tandvård. Av 18 år fyllda 
uppbärs avgifter i enlighet med hälsovårdsavgiftsförord-
ningen för tandvård och -granskning. Studerande från 
andra orter får i brådskande fall vård vid Vasas tand-
vård. Den egentliga vården och granskningarna sker 
emellertid vid hemkommunens tandvård. Du eller dina 
föräldrar bör uppge de viktigaste uppgifterna gällande 
ditt hälsotillstånd (astma, diabetes, epilepsi, allergier 
osv.) till ansvariga läraren och studerandehälsovården. 
De här uppgifterna överförs inte automatiskt. De här 
uppgifterna kan vara viktiga i vissa situationer bl.a. med 
tanke på rättsskydd, arbetssäkerhet och andra motsva-
rande faktorer.

HÄLSOVÅRDARNAS KONTAKTUPPGIFTER
Hansa (Krutkällarvägen 2-4), 
040 649 5443, 040 649 5131, 040 656 5433
Sampo (Smedsbyvägen 16), 
040 145 2766 och 040 656 5332

PSYKOLOG / 
PSYKIATRISK SJUKSKÖTARE
Psykologtjänsterna ordnas som en del av studerandehäl-
sovården i samarbete med Vasa stads social- och hälso-
vårdsväsende. Inom studerandehälsovården arbetar även 
en psykolog och en sjukskötare i psykiatri. Tidsbeställ-
ningarna görs via hälsovårdaren, läkaren, grupphandle-
darna eller kuratorerna.
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STUDIESOCIALA FÖRMÅNER 

STUDIESTÖD
Syftet med studiestödet är att trygga studerandens 
utkomst under studietiden.
I STUDIESTÖDET INGÅR
• studiepenning 
• studiepenningens försörjarförhöjning
• läromaterialstillägg till studiepenningen
• statsgaranti för studielån
Förutsättningar till beviljande av stödet är, att man är 
en heltidsstuderande, som betyder att man avlägger i 
medeltal 4,5 kompetenspoäng studier per månad.

MERA INFORMATION 
Vamias studiebyrå eller www.fpa.fi

VUXENUTBILDNINGSSTÖD
För heltidsstudier kan vuxenutbildningsstöd beviljas. 
Understöd beviljas för grundexamens-, yrkesexamens- 
och specialyrkesexamensstudier. Detta förutsätter att 
studerande på eget initiativ deltar i yrkesutbildning, är 
i anställnings- eller tjänsteförhållande och har varit i 
arbetslivet sammanlagt minst åtta år. Ytterligare krav är 
att studeranden har varit i sin nuvarande arbetsgivares 
tjänst minst ett år innan studierna inleds. Vuxenutbild-
ningsstöd kan du söka för en oavlönad studieledighets-
period på minst två månader. Vuxenutbildningsstöd 
beviljas för högst 15 månader. Studieledighet är en i 
lagen stadgad rättighet och ansökningen görs till den 
egna arbetsgivaren. 

MERA INFORMATION 
Studiehandledaren eller www.tyollisyysrahasto.fi

RÄTT ATT STUDERA MED 
ARBETSLÖSHETSFÖRMÅN
En arbetssökande som fyllt 25 år bedriva studier utan 
att förlora sin arbetslöshetsförmån. Studierna ska ge yr-
kesfärdigheter eller stödja företagsverksamhet. TE-tjäns-
ter undersöker om villkoren uppfylls. Att studera med 
arbetslöshetsförmån bör vara heltidsstudier.

SKOLRESESTÖD
Skolresestödet ersätter kostnaderna för dagliga skolresor.
DU KAN FÅ SKOLRESESTÖD 
OM ALLA FÖLJANDE VILLKOR UPPFYLLS
• din skolresa är minst 10 km lång i en riktning
• kostnaderna för dina skolresor är mer än 

54 euro i månaden 
• du gör minst 7 skolresor i en riktning per vecka
MAN KAN FÅ SKOLRESESTÖD I FÖLJANDE SITUATIONER
• du avlägger en yrkesinriktad grundexamen
• du avlägger gymnasiestudierna i samband med en yrkes-

inriktad grundexamen, dvs. en kombinationsexamen
• du deltar i den förberedande utbildningen för grund-

läggande yrkesutbildning (VALMA)

Ytterligare information erhålls från Vamias studiebyrå.

22 STUDIESOCIALA FÖRMÅNER 



YRKESEXAMENSSTIPENDIUM
Yrkesexamensstipendiet kan beviljas för i lagen 
om yrkesutbildning (531/2017) avsedd 
• yrkesinriktad grundexamen,
• yrkesexamen eller 
• specialyrkesexamen. 
Stipendiets belopp är för alla som beviljas 
stipendium 400 euro och stipendiet 
kan beviljas om sökanden på examens 
avläggningsdag är under 68 år. Övriga 
förutsättningar för beviljande av 
stipendium är att man har arbetat minst 
fem år och bott i Finland, kvarstår som förr. 
Ytterligare information om 
yrkesexamensstipendiet finns på 
Utbildningsfondens webbsidor: 
tyollisyysrahasto.fi/se/yrkesexamensstipendium
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INTRODUKTIONSSTUDIER
I BÖRJAN AV STUDIEPERIODEN

ATT BEKANTA SIG MED LÄRAREN SOM HAR ANSVARET OCH DE ANDRA STUDERANDENA
• Handledarna hjälper vid behov
• I gruppformad utbildning skapar man för gruppen gemensamma spelregler
• Man bestämmer gruppens gemensamma kommunikationsmall (t.ex. Whatsapp grupp)

BLANKETTER, BETYG OCH ID-KORT
• De studerande som valts via den gemensamma ansökningen kollar med läraren att de har returnerat 

nödvändiga blanketter och betyg
• De studerande som sökt sig till Vamia via den kontinuerliga ansökan fyller i personuppgiftsblanketten
• Den ansvarida läraren meddelar när fotograferingen för ID-kortet sker

ATT BEKANTA SIG MED STUDIEGUIDEN 
• Guiden gås igenom detaljerat

BEKANTA SIG MED STUDIEMILJÖN OCH SÄKERHETSASPEKTER
• Studieområdena och de allmänna utrymmena 
• Studentbyrån, infon och t.ex. hälsovårdarens, kuratorns, studiehandledarens och speciallärarens arbetsrum.
• Säkerhetsvandring, gränserna för läroverkets områden och ordningsföreskrifter 
• Praxis vid olycks- och sjukdomsfall

SOCIALA FÖRMÅNER FÖR STUDERANDEN
• Blanketter för sociala förmåner får du från studentbyrån/studiehandledaren 

(t.ex studiebidrag, utredningsblanketter till TE-byrån osv.)
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REDSKAP / UTRUSTNING SOM BERÖR STUDIERNA
• Den ansvariga läraren berättar vad studeranden själv behöver skaffa sig och vilka redskap som fås via 

läroverket (Arbetskläder, arbetsskor, böcker och andra tillbehör)
• Nycklar till omklädnings skåp och boxar ges vid behov

LÄSORDNING, ARBETSDAGAR OCH SEMESTERPERIODER
• Den ansvariga läraren går igenom läsordningen och visar var den kan hittas

PERSONLIG UTVECKLINGSPALN FÖR KUNNANDET – PUK
• Den ansvarige läraren utarbetar en PUK tillsammans tillsammans med alla studeranden, studiehandledaren är 

med vid behov. I planen registreras bl.a studerandens tidigare anskaffade kunnande samt vilket behov av kunskap 
det finns, skärmar samt information om vägledning och stöd. Man berättar också om grundstudiernas olika 
prestationsvägar.

• Tester för utgångsnivån och dyslexi görs för en del av studerandena. Den ansvariga läraren informerar om det 
närmare. 

• De studerande som behöver extra stöd hänvisas till specialläraren, som gör upp en plan för specialstöd

ATT BEKANTA SIG MED VAMIA,FI SIDORNA, OFFICE 365 OCH 
STUDENTA SKOLADMINISTRATIONS SYSTEM
• Den ansvarige läraren ger alla studeranden student.vaasa.fi – e-postadresser
• Den ansvariga läraren introducerar studeranden i hur man använder programmen
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INFO OM DUBBEL EXAMEN (GRUNDSKOLA OCH STUDENTEXAMEN)
•  Studiehandledaren sammankallar de elever som gör dubbel examen

ATT BEKANTA SIG MED PERSONALEN FÖR STUDENTVÄLMÅENDET
• Den ansvariga läraren informerar om tidtabellen

MÅLTIDSPRAXIS
•  Den ansvarige läraren informerar om måltidspraxis 
• Skollunchen är gratis för de studerande vid Vamia, som studerar på heltid i grundexamen. 

(Gäller ej läroavtalsstuderanden, studerande inom arbetskraftsutbildningen eller integrationsutbildningen)
• I frågan om mat-allergier kontakta hälsovården

UTBILDNINGSAVTAL
• Den ansvariga läraren informerar om inlärning på arbetsplatsen och utbildningsavtalet 
• Den ansvarige läraren informerar om möjligheten till läroavtal under sommaren. 

Lön betalas för inlärningen på arbetsplatsen. (t.ex. sommarläroavtal)

UTVÄRDERING, IGENKÄNNANDE OCH ERKÄNNANDE AV KUNSKAPEN
• Den ansvariga läraren går igenom grunderna i utvärderingspraxisen för igenkännandet / erkännandet

TÄVLINGSVERKSAMHETER 
• Taitaja -yrkeskunskapstävlingar
• SAKUstars –kulturtävling

STUDERANDE REPRESENTATION, JÄMLIKHET OCH LIKA BEHANDLING
• Studerandens representation behandlar bl.a jämlikhet och lika behandling, elevvårdsgruppen, 

studentkåren och disciplin nämnden
• Studentkårens verksamhet gås igenom.
• Vi informerar om tutor-verksamheten
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INTRODUKTIONSSTUDIER
UNDER STUDIERNA

REPETITION AV INTRODUKTIONSGUIDEN
•  Vid behov repeteras introduktionsguidens viktigaste ärenden tillsammans 

med den ansvariga läraren (jfr. i början av studierna) t.ex efter sommarpausen

REPETITION AV DEN PERSONLIGA KUNNANDEGUIDEN HOKS
•  Den ansvariga läraren uppdaterar HOKS. 

Vid behov är även andra experter med vid uppdateringen av HOKS.
• Den ansvariga läraren följer, tillsammans med studeranden, med hur studierna framskrider

INTRODUKTION AV BRANSCHENS ARBETSUPPGIFTER OCH ARBETSPLATSER
•  Den ansvariga läraren ordnar arbetsplatsbesök och besök hos arbetsgivare/yrkesföreträdare
•  Studerande deltar i arbetsförebyggande evenemang
•  Den ansvariga läraren informerar om arbetsmöjligheter och vakanta arbetsplatser
• I studie och karriärplaneringsfärdigheter får studeranden guidning i arbetssökning

INTRODUKTION FÖR FORTSATTA STUDIER
• Vi deltar i info angående fortsättningsstudier och möjliga besök
• Studiehandledaren ger råd om ansökningsprocessen vid behov

FEED-BACK FÖRFRÅGNINGAR
• Under studierna svarar man på olika frågor om feeback med den ansvariga lärarens hjälp
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INTRODUKTIONSSTUDIER
I SLUTET AV STUDIERNA

UTVECKLINGSPLAN FÖR PERSONLIGT KUNNANDE  HOKS
• Den ansvariga läraren uppdaterar  HOKS. 

Vid behov är även andra experter med vid uppdateringen av HOKS.
• Den ansvariga läraren går, tillsammans med studeranden, igenom studiernas tillstånd inför examen. 

Vid behov konsulteras studiehandledaren och man gör en plan för verkställandet av de studier som fattas.

ARBETSSÖKNING
• Den ansvariga läraren / yrkesläraren / studiehandledaren informerar om branschens arbetsplatser 

och om vakanta arbeten.
• I studie- och karriärplaneringsprocessen gör studeranden dokument för arbetsökning
• Studerandena deltar i evenemang som stöder sysselsättning
• Anmälan till TE-byrån om arbetssökande vid behov

ANSÖKAN TILL FORTSATTA STUDIER
• Studiehandledaren informerar om ansökningstider och hjälper till med ansökningen vid behov
• I färdigheterna i studie- och karriärplanering gör den studerande planer beträffande vidarestudier eller karriären

UTEXAMINERINGEN
• Studerandena utexamineras enligt tidtabellen i HOKS
• Studeranden har möjlighet att delta i examensfester som arrangeras några gånger i året 
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ORDNINGSREGLER
VAMIAS ORDNINGSREGLER

1. Syftet med dessa ordningsregler är att främja den 
interna ordningen i läroanstalten, att studierna kan 
framskrida obehindrat samt att främja tryggheten 
och trivseln i läroanstaltsmiljön. Ordningsreglerna 
gäller på läroanstaltens områden (kartor som bila-
gor) under studietiderna samt i direkt anslutning 
till tillställningar som anknyter till studierna. 

2. Den studerande skall delta i undervisningen enligt 
den egna personliga utvecklingsplanen för kunnan-
de.

3. Mobbning, hot, ofredande och bruk av fysiskt våld 
är absolut förbjudet. 

4. Den studerande ska uppföra sig sakligt och iaktta 
dessa ordningsregler samt de anvisningar som 
personalen ger gällande undervisning, arbetarskydd 
och uppförande. I läroanstalten bör man respektera 
sina studiekamrater och personalen och använda 
ett sakligt språk. Den studerande bör följa givna 
anvisningar om ett sakligt sätt att klä sig.   

5. Den studerande bör följa ett bra studiesätt i sina 
studier. Detta innebär bland annat att det är 
förbjudet att plagiera. Att följa överenskomna tider 
hör också till ett bra studiesätt. 

6. Att publicera foton eller videon på webben, på 
sociala medier eller på ett annat offentligt ställe 
av en person, som tagits på läroanstaltens område 
utan personens medgivande och ifall personen kan 
kännas igen på bilderna, är förbjudet.

7. Läroanstaltens egendom ska hanteras omsorgsfullt. 
Om en studerande skadar eller förlorar egendom 
tillhörande läroanstalten, är han/hon skyldig att 
genast meddela personalen om detta. För skada 
som tillfogats avsiktligt är den studerande ersätt-
ningsskyldig. 

8. Läroanstaltens område ska hållas snyggt. Var och 
en är skyldig att städa efter sig och se till att läro-
anstaltens egendom hålls ren och prydlig även efter 
användning. 

9. Det finns särskilt reserverade platser där mat och 
dryck får intas. 

10. Läroanstalten ansvarar inte för egendom som har 
lämnats i läroanstaltens utrymmen. 
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11. Läroanstaltens egendom får inte utan särskilt lov 
därtill föras utanför läroanstaltens utrymmen.

12. I läroanstaltens verksamhet tillämpas allmänna 
ikraftvarande föreskrifter om säkerhet samt brand-
säkerhet och arbetarskydd. Var och en bör följa 
dessa föreskrifter om säkerhet och arbetarskydd 
samt använda den skyddsutrustning som arbetar-
skyddet föreskriver. Faktorer som äventyrar säker-
heten i arbetet samt olycksfall bör genast meddelas 
till personalen. 

13. Den studerande bör parkera sitt fordon på plat-
ser som reserverats för ändamålet. Kommunal 
parkeringsövervakning fungerar på läroanstaltens 
områden. 

14. Läroanstaltens datorer och datornät är avsedda för 
inlärning. Övrig användning är inte tillåten. Under 
lektioner är det inte tillåtet att använda mobil-
telefoner, om användningen inte hänför sig till 
undervisningen. Vid behov för den studerade sin 
telefon till en plats anvisad av läraren för den tid 
undervisningen pågår. 

15. Vamia är en rökfri läroanstalt. Det är förbjudet att 
röka på läroanstaltens område. 

16. Vamia är en drogfri läroanstalt. Innehav, intag eller 
uppträdande under påverkan av rusmedel eller 
droger är förbjudet. 

17. Till läroanstalten får inte medföras och under 
arbetsdagen får inte innehas sådana föremål eller 
ämnen som enligt någon annan lag inte får inne-
has eller med vilka den egna eller någon annans 
säkerhet kan äventyras eller som särskilt lämpar 
sig för att skada egendom och i fråga om vilka det 
inte finns någon godtagbar orsak för att de ska få 
innehas.

18. Läroanstaltens personal ser till att dessa ordnings-
regler följs. Brott mot dessa ordningsregler och 
konsekvenserna därav bör utredas utan dröjsmål. 
En lärare och rektorn har rätt att vid behov granska 
en studerandes saker och frånta en studerande 
störande eller farliga föremål eller ämnen. 

19. Rektorn och en lärare har rätt att från läroanstal-
tens utrymmen avlägsna en studerande som stör 
undervisningen eller som uppför sig våldsamt eller 
hotfullt.

20. Vid överträdelse mot dessa ordningsregler kan 
följande tillämpas: anmärkning, skriftlig varning,  
avstängning för viss tid, förvägras rätt att delta i 
undervisningen eller indragning av studierätten.
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