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Yrkesakademin i Österbotten

• Den 1 januari 2009 bildades Yrkesakademin i Österbotten.

• YA blev till genom en samgång mellan Svenska yrkesinstitutet, Korsnäs Kurscenter och 
Vocana.

• Yrkesakademin i Österbotten har ca 200 anställda och 2500 studerande.

• Upprätthållare och ägare av YA är samkommunen Svenska Österbottens förbund för 
utbildning och kultur (SÖFUK). 

• Rektor Boris Ståhl: 050 538 69 22

• Biträdande rektor Linda Öhman: 0500 66 91 57
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Välkommen till oss!

Pedersöre - Sursik

Närpes – Campus MosedalVasa – Campus Kungsgården

Jakobstad – Campus Allegro
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Yrkesakademin i Österbotten
Förutom yrkesinriktad grundexamen 
erbjuder vi ett brett utbud av yrkesinriktad 
tilläggsutbildning så som yrkesexamen, 
specialyrkesexamen och olika former av 
personalfortbildning. Vi har också ett brett 
utbud av olika kortkurser (EduYA).

• Yrkesinriktad grundexamen (GE) visar att 
du har de kunskaper och färdigheter som 
yrket förutsätter.

• Yrkesexamen (YE) visar att du har den 
yrkesskicklighet som krävs av yrkesmän på 
området.

• Specialyrkesexamen (SYE) visar att du 
behärskar de mest krävande 
arbetsuppgifterna på området.

YA når årligen omkring 7 000 personer 
med sin verksamhet. 

YA har ett nära samarbete med 
näringslivet i Österbotten.

32 GE, 30 YE, 15 SYE inom 21 branscher 



Yrkesakademin i Österbotten
• Vi bedriver ett omfattande pedagogiskt 

utvecklingsarbete:
• Lärarnas kompetenshöjning
• Lärmiljöer
• Studerandes väg till examen.

• Vi har en omfattande internationell verksamhet för 
såväl egna som utländska studerande.
• Många av våra studerande väljer att genomföra sin UA 

utomlands vid någon av våra över 20 samarbetsskolor.

• Hos oss kan du även skräddarsy din utbildning för 
arbets- och näringslivet.

Gör din UA utomlands 
hos någon av våra 

över 20 
samarbetspartners!



Vision 2025: ”Utbildning i världsklass”
Vi definierar begreppet världsklass genom fyra byggstenar:

1. I en hållbar framtid
• Vi har en verksamhet som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar, där var och en väljer etiska 

och hållbara alternativ i alla sammanhang
2. För dig i ett föränderligt samhälle

• Vi ger dig en personlig utbildning utgående från dina behov i ett arbetsliv som står i ständig 
förändring. Vi ger dig möjlighet till ett kontinuerligt lärande. Tillsammans med arbetslivet stärker vi 
kompetensen och utvecklar kunnandet i enlighet med samhällets behov. Vi har en professionell 
personal som ständigt utvecklar sin kompetens.

3. I en värld av influenser
• Vi står för trygghet, ömsesidig respekt och framtidstro. Vi ger dig verktyg att navigera i en värld av 

influenser och ett outtömligt informationsflöde.
4. I en digital omvärld

• Vi är ledande i att sammanföra pedagogik och nya digitala teknologilösningar till funktionella 
helheter. Vi är tillgängliga och öppna för att möta individens kompetensbehov i ett högteknologiskt 
arbetsliv och samhälle.

Strategiskt fokus: Partnerskap, YA en del av samhället, Professionell personal, YA för dig
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Våra 
utbildningschefer

Teknik

Kenneth Sundlin: 050-562 16 90

Kultur och fostran

Brita Brännbacka-Brunell:

050-369 46 26

Naturbruk och kost

Anders Grannas: 044-750 31 15

Hälsovård och välfärd

Maria Lund: 050-407 00 52

Handel och service

Kjell Langels: 050-361 53 26

Ta gärna kontakt! www.yrkesakademin.fi7



Gemensam ansökan

Kontinuerlig ansökan

www.yrkesakademin.fi8

SÖK TILL YA!
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Yrkesakademin i Österbotten

Vi erbjuder 32 grundexamina, 30 yrkesexamina och 15 specialyrkesexamina inom 21 
branscher!

• Yrkesinriktad grundexamen (GE) visar att du har de kunskaper och färdigheter som 
yrket förutsätter.

• Yrkesexamen (YE) visar att du har den yrkesskicklighet som krävs av yrkesmän på 
området.

• Specialyrkesexamen (SYE) visar att du behärskar de mest krävande 
arbetsuppgifterna på området.

• Studierna är personliga och utförs i egen takt
• Varje studerande gör tillsammans med sin ansvariga

handledare en personlig utvecklingsplan för kunnande
(PUK)



Jakobstad

Pedersöre

Vasa

Närpes

Enheten i Jakobstad 
Musiker
Utövare av visuell framställning
Närvårdare

Enheten i Pedersöre 
Närvårdare

Enheten i Närpes 
Verkstadsmekaniker/
Plåtslagare-svetsare
Chaufför
Kombinationsfordonsförare/
Busschaufför
Husbyggare
Merkonom
Närvårdare
Utövare av medietjänster
Lagerförvaltare

Jakobstad, Vasa och Närpes
Utbildning som handleder för yrkesutbildning

Enheten i Vasa 
Artesan/Inredare
Programutvecklare/
It-stödperson
Verkstadsmekaniker/
Plåtslagare-svetsare
Elmontör/Automationsmontör
Fordonsmekaniker
Kock
Servitör
Frisör
Barberare
Kosmetikrådgivare
Husbyggare
Målare

Rörmontör
Landsbygdsföretagare
Pälsdjursuppfödare
Trädgårdsmästare & Florist
Skogsmaskinförare
Skogsarbetare/
Skogsserviceproducent
Närvårdare
Akutvårdare på grundnivå
Naturinstruktör/Framställare av 
naturprodukter/
Miljövårdare/Miljöskötare
Hemvårdare
Fastighetsskötare

Sök till YA!*

*Grundexamina. Se en fullständig lista på även yrkes- och specialyrkesexamina på www.yrkesakademin.fi/utbildningar

http://www.yrkesakademin.fi/utbildningar


Gemensam ansökan 22.2-22.3.22
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Gemensam ansökan

• Ansökningstid 22.2-22.3.2022 på www.studieinfo.fi

• Antagningsbesked fås 16.6.2022 per epost

• Meddelande om mottagande av studieplats senast 30.6.2022

http://www.studieinfo.fi/
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Kontinuerlig ansökan

• Ansökan via www.yrkesakademin.fi

• Sökande kontaktas inom 7 arbetsdagar

• Vid annat modersmål än svenska ordnas språkprov

• Vi antar nya studerande varje vecka

• Alla som antas får ett antagningsbeslut

• Studerande inleder sina studier enligt överenskommelse med branschen

http://www.yrkesakademin.fi/
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Antagningsbyrån vid YA

Antagningskoordinatorer:

Camilla Öster (Gemensam ansökan och Valma)

06 324 28 02 / 044 750 32 56

Cecilia Becker (Kontinuerlig ansökan)

040 184 06 75

Tveka inte att ta kontakt! Vi finns till för dej!

antagning@yrkesakademin.fi

mailto:antagning@yrkesakademin.fi
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Kombistudier vid YA



Dubbelexamen / Kombiexamen
• Både yrkesinriktad grundexamen och studentexamen

• En del av de gemensamma examensdelarna byts
ut mot ett rekommenderat antal kurser från gymnasiet

• Fem obligatoriska ämnen:
• Modersmål
• Finska
• Engelska
• Matematik
• Hälsokunskap

• Fem ämnen ingår i studentexamen för examinander som inleder skrivningarna våren 
2022

• Modersmål obligatoriskt för alla

• För studentexamen krävs godkända studentprov samt grundexamen (180kp)www.yrkesakademin.fi16

Alla grundexamen vid 
YA kan kombineras 

med gymnasiekurser!
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Kombistudier i Vasa
Följande gymnasiekurser erbjuds dagtid på YA i Vasa:
• 12 sp i modersmål
• 12 sp i medellång finska (finska B)
• 12 sp i lång engelska (engelska A)
• 12 sp i kort matematik
• 6 sp i hälsokunskap

• Rekommenderat vitsord från grundläggande utbildningen är minst 7 i de ämnen som ingår i 
kombistudierna.

• Övriga realämnen och lång matematik kan läsas via Vasa svenska aftonläroverk (Aftis)

Den studerande betalar själv kursavgiften 60€/kurs.



Kombistudier i YA - Vasa

• Gymnasiestudierna läses i block. 
• Två kombiblock år 1
• Tre kombiblock år 2
• Ett kombiblock år 3

• Varje kombiblock omfattar fyra veckor med enbart gymnasieämnen på schemat.
• Innan kombiblock 2 inleds bör alla studieavsnitt i kombiblock 1 vara godkända. 
• Hälsokunskap inleds det andra året.
• Gymnasiestudierna går samtidigt som yrkesinriktade examensdelar

www.yrkesakademin.fi18



Studentprov och studentexamen

• Studentprov får inledas efter avlagda 90 kompetenspoäng.
• Studentproven skrivs vid Aftis (Vasa gymnasium).
• Rekommendation: Alla obligatoriska studieavsnitt i ämnet är avlagda innan 

studentproven inleds.
• Fem ämnen ingår i studentexamen.
• Modersmål obligatoriskt för alla.
• För studentexamen krävs godkända studentprov samt grundexamen (180kp).

www.yrkesakademin.fi19
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Kombistudier i Närpes

Följande gymnasiekurser erbjuds dagtid:

• 12 sp i modersmål

• 12 sp i medellång finska (finska B)

• 12 sp i lång engelska (engelska A)

• 12 sp i kort matematik 

• 6 sp i hälsokunskap

• Rekommenderat vitsord från grundläggande utbildningen är minst 7 i de ämnen som 
ingår i kombistudierna.

• Övriga realämnen kan läsas via Vasa svenska aftonläroverk (Aftis) eller Närpes 
gymnasium (på distans)
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Kombistudier i Jakobstad
och Pedersöre
Följande gymnasiekurser erbjuds på distans:
• 12 sp i modersmål
• 12 sp i finska (A eller B)
• 12 sp i engelska (A)
• 12 sp i matematik (B)
• 6 sp i hälsokunskap

• Distansstudier vid Vasa svenska aftonläroverk, ”Aftis”
• Studierna sker via lärplattformen Moodle
• Studierna kan genomförs enligt en egen individuell plan   - studierna kan genomföras när 

som helst, är inte bundna till ngt klockslag. 

• Rekommenderat vitsord från grundläggande utbildningen är
minst 7 i de ämnen som ingår i kombistudierna. 
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Våra studiehandledare
Anna-Lotta Östvall-Åstrand (Vasa)
anna-lotta.ostvall-astrand@yrkesakademin.fi

Benita Wolin (Vasa)
benita.wolin@yrkesakademin.fi

Nina Kallio (Vasa)
nina.kallio@yrkesakademin.fi

Jessika Uljens (Närpes)
Jessika.uljens@yrkesakademin.fi

Petra Söderling (Jakobstad och Pedersöre)
petra.soderling@yrkesakademin.fi

mailto:anna-lotta.%C3%B6stvall-%C3%A5strand@yrkesakademin.fi
mailto:benita.wolin@yrkesakademin.fi
mailto:nina.kallio@yrkesakademin.fi
mailto:barbro.lepisto@yrkesakademin.fi
mailto:petra.soderling@yrkesakademin.fi


Utbildningsavtal

Internationellt utbyte

Läroavtal

www.yrkesakademin.fi23

Utbildning som ordnas på en arbetsplats



Utbildning på arbetsplatsen

• Arbetsplatsen är lärmiljön och arbetsuppgifterna är i fokus

• Lärandet planeras i studerandes personliga utvecklingsplan för kunnandet (PUK)

• Studerande lär sig genom praktiska arbetsuppgifter 

• En del eller hela utbildningen sker på arbetsplatsen 

Utbildningsavtal (UA)

• Planeras tillsammans med arbetsgivaren, studerande förblir studerande

• Studerande får inte lön eller annan ersättning av arbetsgivaren  

• Möjlighet till studiestöd

• Ingås för en eller flera examensdelar eller delar av dessa

www.yrkesakademin.fi24



Internationellt utbyte

• Både studerande och personal har möjlighet att delta i internationellt utbyte i olika 
former

• Som studerande kan du delta i internationella UA-perioder som ger dig många nyttiga 
upplevelser och erfarenheter

Gör din utbildning på arbetsplats 
utomlands hos någon av våra över 

20 samarbetspartners!



Läroavtal

• Erbjuds inom alla våra utbildningar, kan gälla en examensdel, delar av examensdelar 
eller en hel examen

• planeras individuellt för varje studerande och i samarbete med arbetsgivaren
• Baserar sig på ett arbetsavtal eller ett tjänsteförhållande, studerande blir arbetstagare
• Lärande genom praktiska arbetsuppgifter på arbetsplatsen kombineras med lärande i 

andra lärmiljöer, t.ex. vid YA eller genom lärande via nätet
• Handledning på arbetsplatsen, ansvarig arbetsplatshandledare utses
• Lön enligt kollektivavtal, möjlighet att söka studiesociala förmåner

• Arbetstid minst 25 timmar i veckan i medeltal
• Åldersgräns 15 år för att inleda läroavtal
• Passar både för nya sökande och för studerande som redan inlett studier vid YA

www.yrkesakademin.fi26
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Utbildningsavtal och läroavtal

• Kan kombineras! 
• En kombination av utbildningsavtal och läroavtal på samma arbetsplats eller på flera 

arbetsplatser

• Flexibilitet 
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Vår läroavtalskoordinator

Cecilia Becker

040 184 06 75

cecilia.becker@yrkesakademin.fi

Marie-Louise Carp

044 750 32 54

marie-louise.carp@yrkesakademin.fi

Tveka inte att ta kontakt! Vi finns till för dej!

laroavtal@yrkesakademin.fi

mailto:cecilia.becker@yrkesakademin.fi
mailto:cecilia.nordberg@yrkesakademin.fi
mailto:laroavtal@yrkesakademin.fi
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Fortsätt idrotta!
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Idrottslinjerna
Som studerande på YA kan du fortsätta att idrotta aktivt eftersom du följer en personlig 
utvecklingsplan för dina studier!

Tex. vid vår enhet i Närpes erbjuds ledda träningar enligt följande:

• Fotbollslinjen
• YA! erbjuder studerande att delta i fotbollslinjens verksamhet med träningar 2 gånger i 

veckan. Träningarna försiggår främst i en fullstor fotbollshall med konstgräs 300 meter från 
skolan.

• Hockeylinjen
• YA! erbjuder studerande att delta i ishockeylinjens verksamhet med träningar 2 gånger i 

veckan. Träningarna försiggår i ishall som finns 300 meter från skolan.

• Annan idrott
• YA kan efter prövning också ge möjlighet för studerande att utöva någon annan form av idrott 

om studerandes nivå och ambitioner uppfylls.

Närmare information ges av studiehandledare 
Jessika Uljens, 050 441 02 83
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Bo på internat



www.yrkesakademin.fi32

Våra internat
• På Campus Kungsgården, Vasa finns 

internat med 176 platser.
• I Närpes ligger internatet i anslutning till 

skolan och erbjuder 80 bäddplatser. En av 
lägenheterna är handikappanpassad.



Internaten vid YA
• Att bo på internatet är en avgiftsfri förmån som YA kan bevilja studerande som studerar 

på heltid vid YA. 

• Ansök om internatplats:
• via Wilma i samband med att studerande bekräftar sin studieplats till YA, men kan också ske 

när som helst under året via Wilma
• En plats beviljas alltid för ett läsår åt gången
• Ny ansökan bör göras inför varje höst

• Vem kan beviljas internatplats:
• Heltidsstudier
• I första hand minderåriga studerande
• Oskäligt långa avstånd mellan hemmet och skolan eller dåliga kollektivtrafikförbindelser
• Övriga sociala orsaker

• Som boende på internatet förväntas du och dina gäster följa ordningsreglerna

www.yrkesakademin.fi33



Internaten vid YA

• Målsättningen för internatboendet är:
• Tillhandahålla rum för studerande som studerar aktivt och på heltid
• Fungera som ett stöd för studerande i samråd med studerandevårdspersonal, annan personal 

och hemmet
• Samarbeta med undervisnings- och annan personal
• Stöda studerandes utveckling till ansvarskännande och självständiga personer

www.yrkesakademin.fi34



Internatets ordningsregler

• Som boende på internatet förväntas du följa ordningsreglerna och delta i 
undervisningen.

• Internatets ordningsregler gäller förutom dig som bor på internatet även dina gäster. 
Du är skyldig att informera dina gäster om internatets ordningsregler och 
säkerhetsrutiner.

• Planen för användning av disciplinära åtgärder och förfaringssätt tillämpas vid brott 
mot ordningsreglerna. Ifall du är avhållen eller avstängd från studierna förlorar du också 
rätten till internatplats för motsvarande tid.

www.yrkesakademin.fi35



Internatets ordningsregler:

1. Alla har rätt att bli bemötta på ett respektfullt, korrekt och 
jämlikt sätt. Vi varken mobbar, trakasserar eller använder 
våld i någon situation.

2. För att ge studiero och möjlighet till tillräcklig vila råder det 
tystnad såväl inom- som utomhus alla dagar mellan kl. 
22.00 och 07.00.

3. Dagtid får endast du som bor på internatet vistas i din 
lägenhet/ditt rum. Du får ha gäster på internatet mellan kl. 
17.00-22.00.

Du får inte vistas på internatet under veckosluten mellan 
fredag kl. 17.00 och söndag kl. 17.00 eller under andra 
ledigheter/lov. Har du lång skolväg eller av annan orsak 
behöver bo på internatet över veckosluten ska du begära 
tillstånd av internatpersonalen.

4. Du ansvar för att ditt rum och den gemensamma 
lägenheten hålls i det skick det/den var då du flyttade in. 
Du får inte göra hål i väggarna eller på något annat sätt 
orsaka skada i fastigheten, inte heller på möbler eller 
inredning.

Upptäcker du fel eller brister i rummet eller lägenheten ska 
du anmäla detta direkt till internatpersonalen när du tar 
emot boendet eller genast då skador uppkommer. Om du 
söndrar något så måste du ersätta skadan. På samma sätt 
är du ersättningsskyldig om du tappar bort din nyckel till 
internatet.

www.yrkesakademin.fi36

5. Du ansvarar för att de utrymmen som du förfogar över är 
städade (ditt rum samt kök, hall, wc och dusch). 
Uppföljning av städningen sker veckovis.

När du flyttar ut ansvarar du för slutstädningen av de 
utrymmen du förfogar över. Om slutstädningen blir ogjord 
faktureras du för städningen.

6. Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att du har farliga eller i 
lag förbjudna föremål på internatet. Med förbjudna 
föremål och ämnen avses t.ex. vapen, ammunition, 
brandfarliga vätskor. Med hänsyn till brandrisk får du inte 
heller ha levande ljus på internatet.

7. Du får inte röka, varken tobak, e-cigaretter, eller använda 
andra tobaksprodukter på internatet eller skolområdet.

8. YA:s internat är rusmedelsfritt. Det betyder att du varken 
får ha eller använda alkoholhaltiga drycker eller andra 
rusmedel. Du får inte heller uppträda påverkad av 
rusmedel på internatet eller skolområdet.

9. Var aktsam när du kör på YA:s område och kom ihåg att 
iaktta försiktighet och följ hastighetsbegränsningar och 
andra trafikregler. Parkera endast på anvisade platser.

10. Du får inte ha husdjur på internatet.

Godkända av samkommunstyrelsen 30.3.2020 § 45



Frågor om internaten? Ta kontakt!
Vasa

Johanna Ingo, Simon Liljenfeldt och Jimmy Östervik 
050 432 74 84, 044 750 32 97
internatet.vasa@yrkesakademin.fi

Närpes
Birgitta Berglund och Mickael Marins 
050 402 41 81
internatet.narpes@yrkesakademin.fi

Vasa och Närpes
Byråchef Camilla Källberg, 050 438 49 50
camilla.kallberg@yrkesakademin.fi

www.yrkesakademin.fi37

mailto:internatet.vasa@yrkesakademin.fi
mailto:internatet.narpes@yrkesakademin.fi
mailto:camilla.kallberg@yrkesakademin.fi
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Vad händer sen?
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Fortsatta studier

• En yrkesinriktad grundexamen ger dig allmän behörighet för fortsatta studier vid 
yrkeshögskola och universitet

• 25-30% av våra studerande som avlägger en grundexamen söker sig till fortsatta 
studier på yrkeshögskola eller universitet

• YA samarbetar med Novia – studerande har möjlighet att avlägga kurser tillsammans 
med första årets studerande vid Novia redan under studietiden vid YA (tex närvårdare –
sjukskötare, verkstadsmekaniker – ingenjör)

• Möjlighet att vid behov avlägga flera grundexamina på YA

• Vidareutbildning genom att avlägga yrkesexamen (YE) eller specialyrkesexamen (SYE) 
inom YA

• Många växlar perioder i arbetslivet med perioder som
studerande på YA
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Ut i arbetslivet

• Våra studerande är attraktiva på arbetsmarknaden
• 65-70% av våra studerande ger sig ut i arbetslivet efter sin examen, antingen som företagare 

eller anställda

• Som studerande får du en inblick i arbetslivet och i företagande redan under 
studietiden och knyter värdefulla kontakter för framtiden

• En yrkesutbildning är en snabb väg ut på arbetsmarknaden och till självständighet 

• I Österbotten är behovet av svenskspråkig arbetskraft inom praktiska yrken stort

• Regionens livskraftighet är beroende av duktiga yrkesmän och –kvinnor
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https://www.yrkesakademin.fi/forsokande/vara-studerande-berattar


YA utbildningarna – en kort film

2021

www.yrkesakademin.fi42

https://www.dropbox.com/s/nsrzkuqde28ogr2/YAKN5.mp4?dl=0


Om YA - Utbildning i världsklass

Yrkesakademin i Österbotten (YA) har som målsättning att höja 
yrkeskunnandet, konkurrenskraften och välståndet i regionen med en 
näringslivsanpassad yrkesutbildning och en flexibel kompetensutveckling. 

YA erbjuder över 70 olika grundexamina, yrkesexamina och 
specialyrkesexamina inom tiotals olika branscher.

YA har fasta verksamhetspunkter i Närpes, Vasa, Pedersöre samt i 
Jakobstad. Yrkesakademin i Österbotten har ca 200 anställda och ca 2500 
studerande. Upprätthållare och ägare av YA är samkommunen Svenska 
Österbottens förbund för utbildning och kultur. 
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