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1. Dokumentets syfte 

Den här uppgiftsförteckningen innehåller de uppgifter som ska föras in om den personliga utvecklingsplanen för 
kunnandet (PUK) i informationsresursen från utbildningsanordnarens studieadministrationssystem. I det här 
dokumentet beskrivs de uppgifter som ska finnas i den personliga utvecklingsplanen för kunnandet för den 
studerande inom yrkesutbildningen.  

Uppgiftsförteckningen och gränssnittets beskrivningar finns på adressen:  
https://wiki.eduuni.fi/display/OPHPALV/eHOKS-palvelukortti  
 
Anvisningar och närmare beskrivningar av uppgifterna som sparas i ePUK finns under adressen:  
https://wiki.eduuni.fi/display/OPHPALV/eHOKS-palvelun+ohjeet (på finska, de svenska på kommande) 
 

2. Grundläggande uppgifter i den personliga utvecklingsplanen för kunnandet (PUK) 

Uppgifter som behövs för att skapa den studerandes PUK och för att identifiera planen i ePUK-tjänsten. I samband 
med att den studerandes PUK skapas genereras en identifikationskod med hjälp av vilken uppgifterna i den 
studerandes PUK uppdateras. 

PUKSkapad 
PUKDatum 
PUKErsättning 

 

Namn Antal Typ Beskrivning 

opiskeluoikeus-oid 1 teckensträng Studierättens identifikationskod i Koski. Har 
formen 
'1.2.246.562.15.00000000001' 

oppija-oid 1 teckensträng Den studerandes identifikationskod. 
OKSA: studentnummer 

sahkoposti 0..1 teckensträng Den studerandes aktiva e-postadress. 

puhelinnumero 0..1 teckensträng Den studerandes mobiltelefonnummer, som 
används då länken till slutenkäten skickas som 
textmeddelande. 

ensikertainen-
hyvaksyminen 

1 datumet i formen 
ÅÅÅÅ-MM-DD 

Datumet då den studerandes PUK har godkänts 
för första gången. 

paivitetty 0..1 datumet i formen 
ÅÅÅÅ-MM-DD 

Datumet då den studerandes PUK har 
uppdaterats i fråga om de uppgifter som enligt 
förordningen ska finnas i PUK. 

osaamisen-
saavuttamisen-
pvm 

0..1 datumet i formen 
ÅÅÅÅ-MM-DD 

Datumet då den studerande har visat sitt 
kunnande som satts som mål i PUK för examen 
eller examensdel eller -delar, vilket möjliggör 
insamlandet av studeranderespons i 
slutenkäten.  

id 
 

1 heltal Identifikationskoden för den PUK som skapats i 
ePUK. Den används då uppgifterna uppdateras. 

https://wiki.eduuni.fi/display/OPHPALV/eHOKS-palvelukortti
https://wiki.eduuni.fi/display/OPHPALV/eHOKS-palvelun+ohjeet
https://confluence.csc.fi/display/oppija/Opetus+ja+koulutussanasto+-+OKSA#Opetusjakoulutussanasto-OKSA-tmpOKSAID760
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Namn Antal Typ Beskrivning 

Informationen är obligatorisk för att uppgifterna 
ska kunna uppdateras. 

versio 1 heltal Versionen av den studerandes PUK. 

3. Examens- eller utbildningsdelar som avläggs 

De examens- eller utbildningsdelar som ingår i den personliga utvecklingsplan för kunnandet (PUK) som 
utarbetats för den studerande. 

PUKSkapad 
PUKDatum 
 

Namn Antal Typ Beskrivning 

aiemmin-hankitut-
ammatilliset-
tutkinnon-osat 

0..n TidigareAvlagdYrkes
inriktadExamensdel 

Tidigare avlagda yrkesinriktade examensdelar 
som i den studerandes PUK fastställs som en del 
av den studerandes examen eller utbildning 
utgående från identifiering och erkännande av 
kunnande. 

aiemmin-hankitut-
yhteiset-
tutkinnon-osat 

0..n TidigareAvlagdGem
ensamExamensdel 

Tidigare avlagda gemensamma examensdelar 
som i den studerandes PUK fastställs som en del 
av den studerandes examen eller utbildning 
utgående från identifiering och erkännande av 
kunnande. 

osa-alueet 1..n TidigareAvlagtDelo
mrådeAvGemensam
Examensdel 

Tidigare avlagda delområden av gemensamma 
examensdelar som i den studerandes PUK 
fastställs som en del av den studerandes 
examen eller utbildning utgående från 
identifiering och erkännande av kunnande. 

aiemmin-hankitut-
paikalliset-
tutkinnon-osat 

0..n TidigareAvlagdLokal
Examensdel 
 

Tidigare avlagda lokala examensdelar som i den 
studerandes PUK fastställs som en del av den 
studerandes examen eller utbildning utgående 
från identifiering och erkännande av kunnande. 

hankittavat-
ammatilliset-
tutkinnon-osat 

0..n YrkesinriktadExame
nsdelSomAvläggs 

Yrkesinriktade examensdelar som förts in i den 
studerandes PUK och inom vilka den studerande 
ska förvärva och visa sitt kunnande. 

hankittavat-
yhteiset-
tutkinnon-osat 

0..n GemensamExamens
delSomAvläggs 

Gemensamma examensdelar som förts in i den 
studerandes PUK och inom vilka den studerande 
ska förvärva och visa sitt kunnande. 

osa-alueet 1..n DelområdeAv 
GemensamExamens
del 

GemensamExamensdelSomAvläggs 
Delområden av en gemensam examensdel som 
förts in i PUK och inom vilka den studerande ska 
förvärva och visa sitt kunnande. 

hankittavat-
paikalliset-
tutkinnon-osat 

0..n LokalExamensdel 
SomAvläggs 

Lokala examensdelar som ingår i den examen 
eller utbildning som den studerande har som 
mål att avlägga, och inom vilka den studerande 
ska förvärva och visa sitt kunnande. 
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4. Uppgifter om tidigare förvärvat kunnande och hur det erkänns 

Uppgifter om tidigare avlagda examensdelar eller delområden av en gemensam examensdel som har inkluderats i 
den studerandes PUK. 

TidigareAvlagdYrkesinriktadExamensdel 
TidigareAvlagdLokalExamensdel 
TidigareAvlagdGemensamExamensdel 
TidigareAvlagtDelområdeAvGemensamExamensdel 

Namn Antal Typ Beskrivning 

tutkinnon-osa-koodi-uri 1 Teckensträng 
Kodreferens 
Kodverket: tutkinnon osat  

Examensdel som i den 
studerandes PUK fastställs som 
en del av den studerandes 
examen eller utbildning 
utgående från identifiering och 
erkännande av kunnande. 
t.ex. 
examensdelar_100002 

osa-alue-koodi-versio 1 Heltal Version av beteckningen för 
kodverket Tutkinnon osat  
(examensdelar) 

valittu-todentamisen-
prosessi-koodi-uri 

1 Teckensträng 
Kodreferens 
Kodverket: Yhteisten tutkinnon 
osien osa-alueet 

Delområde av en gemensam 
examensdel som i den 
studerandes PUK fastställs som 
en del av den studerandes 
examen eller utbildning 
utgående från identifiering och 
erkännande av kunnande. 
t.ex. läroämnen_aa 

valittu-todentamisen-
prosessi-koodi-versio 

1 Heltal Version av kodverkets beteckning 
Kodverket: Osaamisen 
todentamisen prosessi 

tarkentavat-tiedot-
osaamisen-arvioija 

1 Kodreferens 
Kodverket: Osaamisen 
todentamisen prosessi 

Uppgifter om på vilket sätt det 
tidigare förvärvade kunnandet 
som identifierats för den 
studerande ska erkännas (direkt, 
av en bedömare, hänvisning till 
yrkesprov). 

koulutuksen-jarjestaja-
oid 

1 Heltal 
 

Version av kodverkets beteckning 
Kodverket: Osaamisen 
todentamisen prosessi 

tarkentavat-tiedot-
naytto 

0..1 IntygadBedömningTilläggsuppgifter De bedömare som utsetts för att 
erkänna tidigare förvärvat 
kunnande och datum då 
uppgifterna sänts för bedömning. 

nimi  teckensträng 
 

Utbildningsanordnaren som 
intygat det tidigare förvärvade 
kunnandet. 
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Namn Antal Typ Beskrivning 

osa-alue-koodi-versio 0..n PåvisandeAvKunnande Om erkännandet av det tidigare 
förvärvade kunnandet kräver att 
den studerande visar sitt 
kunnande genom ett yrkesprov 
ska uppgifterna om yrkesprovet 
föras in. 

valittu-todentamisen-
prosessi-koodi-uri 

0..1 teckensträng Namn på den lokala examensdel 
som i den studerandes PUK 
fastställs som en del av den 
studerandes examen eller 
utbildning utgående från 
identifiering och erkännande av 
kunnande. 

laajuus 0..1 heltal Omfattningen på den lokala 
examensdel som i den 
studerandes PUK fastställs som 
en del av den studerandes 
examen eller utbildning utgående 
från identifiering och erkännande 
av kunnande. 

amosaa-tunniste 0..1 teckensträng Den lokala examensdelens 
beteckning i YRKESKUNNANDE-
tjänsten i eGrunder  

tavoitteet-ja-sisallot 0..1 teckensträng Krav på yrkesskicklighet eller mål 
för kunnandet för en lokal 
examensdel.  

IntygadBedömningTilläggsuppgifter 

De bedömare som utsetts för att erkänna tidigare förvärvat kunnande och datum då uppgifterna sänts för 
bedömning. 

Namn Antal Typ Beskrivning 

lahetetty-
arvioitavaksi 

0..1 Datumet i formen ÅÅÅÅ-MM-DD Datumet då utbildningsanordnaren har 
sänt uppgifterna som behövs för att 
erkänna det tidigare förvärvade 
kunnandet till de utsedda bedömarna. 

aiemmin-
hankitun-
osaamisen-
arvioijat 

0..n UtbildningsanordnareBedömare De bedömare av kunnande som 
utbildningsanordnaren har utsett och 
till vilka utbildningsanordnaren har sänt 
de uppgifter som behövs för 
erkännandet av kunnandet. 

UtbildningsanordnareBedömare 
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Namn Antal Typ Beskrivning 

nimi 1 teckensträng Den av utbildningsanordnaren utsedda 
bedömaren av kunnandet; förnamn och 
efternamn. 

organisaatio 1 UtbildningsanordnareOrganisation Den organisation som den av 
utbildningsanordnaren utsedda 
bedömaren företräder; oppilaitos-oid. 

UtbildningsanordnareOrganisation 

Namn Antal Typ Beskrivning 

oppilaitos-oid 0..1 teckensträng Läroanstaltens identifikationskod. 

PåvisandeAvKunnande 

Se kapitel 9: Uppgifter om påvisande av kunnandet. 

5. Avvikelser från kraven på yrkesskicklighet eller målen för kunnandet 

Uppgifter om avvikelse från kraven på yrkesskicklighet eller målen för kunnandet ingår i uppgifterna om 
förvärvande och påvisande av kunnandet för en examensdel eller ett delområde. 

6. Behovet av förvärvande av kunnande 

Uppgifter om huruvida den studerande ska delta i en examensutbildning eller förvärvande av annan yrkesskicklighet 
som behövs för att uppnå de mål som ingår i den studerandes PUK. 

PUKSkapad 
 

Namn Antal Typ Beskrivning 

osaamisen-
hankkimisen-
tarve 

1 true/false Behovet av examensutbildning och förvärvande 
av annan nödvändig yrkesskicklighet; 
slutresultatet av processen för identifiering och 
erkännande av kunnandet. 

7. Omständighet som är väsentlig för genomförandet av utbildningen 

Information om en omständighet som hänför sig till en examensdel eller ett delområde som ingår i en gemensam 
examensdel och som är väsentlig för genomförandet av utbildningen. I informationsresursen anges endast att en 
sådan här omständighet förekommer, inte dess egentliga innehåll. En väsentlig omständighet kan till exempel vara 
den studerandes behov av handledning och stöd, den studerandes tidigare erfarenheter av arbetsuppgifter i 
anknytning till utbildning som ordnas på arbetsplatsen eller någon annan omständighet som utbildningsanordnaren 
anser ha betydelse för genomförandet av den utbildning som ordnas för den studerande. 

YrkesinriktadExamensdelSomAvläggs 
LokalExamensdelSomAvläggs 
GemensamExamensdelSomAvläggs 
DelområdeAvGemensamExamensdel 
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Namn Antal Typ Beskrivning 

olennainen-
seikka 

0..1 true/false Information om att det förekommer en 
omständighet som utbildningsanordnaren anser 
vara väsentlig med tanke på förvärvandet eller 
påvisandet av kunnandet inom en examensdel 
eller ett delområde. 

8. Studier som stöder studiefärdigheterna  

PUKSkapad 
PUKDatum 

Namn Antal Typ Beskrivning 

opiskeluvalmiuksia-
tukevat-opinnot 

0..n StudierSomStöderStudiefärdigheterna Studier som fastställts i den 
studerandes PUK och som baserar 
sig på den studerandes individuella 
behov och som stärker hens 
färdigheter att förvärva och visa det 
kunnande som förutsätts i 
examensgrunderna. 

StudierSomStöderStudiefärdigheterna 

Namn Antal Typ Beskrivning 

nimi 1 teckensträng Namnet på studieperioden, kursen el. dyl. som 
stöder studiefärdigheterna. 

kuvaus 1 teckensträng Kort sammanfattning av innehållet i 
studieperioden, kursen el. dyl. som stöder 
studiefärdigheterna. 

alku 1 datumet i formen ÅÅÅÅ-
MM-DD 

Datumet då studieperioden, kursen el. dyl som 
stöder studiefärdigheterna inletts. 

loppu 1 datumet i formen ÅÅÅÅ-
MM-DD 

Datumet då studieperioden, kursen el. dyl som 
stöder studiefärdigheterna avslutats. 

9. Uppgifter om individuella bedömningskriterier för påvisandet av kunnandet 

Uppgifter om påvisandet av kunnandet och särskilda bedömningskriterier för en del eller ett delområde av den 
examen eller utbildning som avläggs. 

TidigareAvlagdYrkesinriktadExamensdel 
TidigareAvlagdLokalExamensdel 
TidigareAvlagdGemensamExamensdel 
TidigareAvlagtDelområdeAvGemensamExamensdel 
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Namn Antal Typ Beskrivning 

tarkentavat-
tiedot-naytto 

0..n PåvisandeAvKunnandet Om det för erkännandet av det tidigare 
förvärvade kunnandet krävs att den 
studerande visar sitt kunnande genom 
ett yrkesprov ska uppgifterna om 
yrkesprovet föras in i 
informationsresursen. 

YrkesinriktadExamensdelSomAvläggs 
LokalExamensdelSomAvläggs 
GemensamExamensdelSomAvläggs 
DelområdeAvGemensamExamensdel 

Namn Antal Typ Beskrivning 

osaamisen-
osoittaminen 

0..n PåvisandeAvKunnandet Påvisande av kunnandet som ingår i 
examensdelen eller delområdet av en 
gemensam examensdel som avläggs; 
yrkesprov eller annat påvisande av 
kunnande. 

9.1. Tidpunkt för och innehåll i yrkesprov eller annat påvisande av kunnandet 

Namn Antal Typ Beskrivning 

alku 1 datumet 
i formen ÅÅÅÅ-MM-DD 

Datumet då påvisandet av kunnandet inletts. 

loppu 1 datumet 
i formen ÅÅÅÅ-MM-DD 

Datumet då påvisandet av kunnandet 
avslutats.  

osa-alue-koodi-
uri 

0..n Teckensträng 
Kodreferens 
Kodverket: Yhteisen 
tutkinnon osan osa-
alue 

Delområde av gemensamma examensdelar 
inom vilket kunnandet påvisas i samband med 
påvisandet av kunnandet i en yrkesinriktad 
eller lokal examensdel. 
Kodverkets beteckning. 

osa-alue-koodi-
versio 

0..1 heltal Version av beteckningen för kodverket 
Yhteisen tutkinnon osan osa-alue 

vaatimuksista-tai-
tavoitteista-
poikkeaminen 

0..1 teckensträng Krav på yrkesskicklighet eller mål för 
kunnandet som ingår i grunderna för 
examensdelen eller delområdet och från vilka 
en avvikelse görs för den studerande. 

sisallon-kuvaus 1..n teckensträng Kortfattad beskrivning (t.ex. förteckning) av 
arbetssituationer och arbetsprocesser med 
hjälp av vilka kraven på yrkesskicklighet och 
målen för kunnandet visas. Motsvarande 
uppgifter om övrigt påvisande av kunnandet 
ska beskrivas så att det framgår med vilka 
överenskomna uppgifter och åtgärder 
kunnandet visas. 
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9.2. Yrkesprovsmiljön 

Uppgifter om var och i vilken miljö kunnandet visas. Om kunnandet visas på en annan plats än en arbetsplats ska 
man i informationsresursen föra in motsvarande uppgifter som beskriver det övriga påvisandet av kunnandet. 

Namn Antal Typ Beskrivning 

nayttoymparisto 1 Yrkesprovsmiljö Miljön där yrkesprovet eller det övriga 
påvisandet av kunnandet genomförs. 

Yrkesprovsmiljö 

Namn Antal Typ Beskrivning 

nimi 1 teckensträng Organisationens namn; motsvarande uppgifter 
om övrigt påvisande av kunnandet (namn som 
beskriver miljön där kunnandet visas) 

y-tunnus 0..1 teckensträng Organisationens FO-nummer 

kuvaus 0..1 teckensträng Beskrivning av yrkesprovsmiljön. Kortfattad 
redogörelse för hurdan yrkesprovsmiljö det är 
frågan om. Beskriv miljön i korthet, t.ex. 
blomsterhandel, reservdelsbutik, läroanstaltens 
arbetsutrymmen, simulator. 

9.3. Anordnaren av yrkesprov 

Namn Antal Typ Beskrivning 

jarjestaja 0..1 AnordnarenAvYrkesprov Anordnaren av yrkesprov om den är någon annan 
än den huvudansvariga utbildningsanordnaren. 

AnordnareAvYrkesprov 

Namn Antal Typ Beskrivning 

oppilaitos-
oid 

1 teckensträng Läroanstaltens identifikationskod. 

9.4. Individuella bedömningskriterier 

Individuella bedömningskriterier som utarbetats för en examensdel eller ett delområde utgående från en 
anpassning av bedömningen. 

Namn Antal Typ Beskrivning 

yksilolliset-
kriteerit 

0..n teckensträng Det krav på yrkesskicklighet eller mål för 
kunnandet som de individuella 
bedömningskriterierna hänför sig till och 
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Namn Antal Typ Beskrivning 

de individuella bedömningskriterier som 
utarbetats för kravet på yrkesskicklighet eller 
målet för kunnandet ifråga. 

9.5. Bedömare av kunnandet 

9.5.1. Företrädare för arbetslivet 

Namn Antal Typ Beskrivning 

tyoelama-
osaamisen-
arvioijat 

0..n BedömareAvArbetslivskunnande Företrädare för arbetslivet som verkar som 
bedömare av kunnandet. 

BedömareAvArbetslivskunnande 

Namn Antal Typ Beskrivning 

nimi 1 teckensträng Namn på företrädaren för arbetslivet som 
verkar som bedömare av kunnandet; förnamn 
och efternamn. 

organisaatio 1 Arbetslivsorganisation Den organisation som den som verkar som 
bedömare av kunnandet företräder. 

Arbetslivsorganisation 

Namn Antal Typ Beskrivning 

nimi 1 teckensträng Namn på den organisation som den som verkar 
som bedömare av kunnandet företräder. 

y-tunnus 0..1 teckensträng FO-nummer för den organisation som den som 
verkar som bedömare av kunnandet företräder. 

9.5.2. Företrädare för utbildningsanordnaren 

Namn Antal Typ Beskrivning 

koulutuksen-
jarjestaja-
osaamisen-
arvioijat 

0..n UtbildningsanordnareBedömare Företrädare för arbetslivet som verkar som 
bedömare av kunnandet. 

UtbildningsanordnareBedömare 
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Namn Antal Typ Beskrivning 

nimi 1 teckensträng En av utbildningsanordnaren utsedd 
bedömare av kunnandet; förnamn och 
efternamn. 

organisaatio 1 UtbildningsanordnareOrganisation Organisationen som den av 
utbildningsanordnaren utsedda 
bedömaren av kunnandet företräder; 
läroanstaltens identifikationskod. 

UtbildningsanordnareOrganisation 

Namn Antal Typ Beskrivning 

oppilaitos-oid 0..1 teckensträng Läroanstaltens identifikationskod. 

10. Mål som ingår i karriärplanen 

PUKSkapad 
PUKDatum 

Namn Antal Typ Beskrivning 

urasuunnitelma-
koodi-uri 

0..1 Kodreferens 
Kodverket: 
Urasuunnitelma 

Det mål som ingår i karriärplanen som utarbetats 
för den studerande och som bifogats till den 
studerandes PUK: fortsatta studier, övergång till 
arbetslivet, avancemang i karriären eller 
återupptagande av studier. 

urasuunnitelma-
koodi-versio 
 

0..1 heltal Version av kodverkets beteckning för det mål 
som ingår i karriärplanen som utarbetats för den 
studerande och som bifogats till den 
studerandes PUK. 

11. Uppgifter om förvärvande av kunnandet 

Uppgifter om målen, innehållen, undervisningen och sätten samt tidpunkten för förvärvande av kunnandet för en 
examens- eller en utbildningsdel eller för ett delområde av en gemensam examensdel samt uppgifter om 
utbildningen som ordnas på en arbetsplats. 

YrkesinriktadExamensdelSomAvläggs 
LokalExamensdelSomAvläggs 
GemensamExamensdelSomAvläggs 
DelområdeAvGemensamExamensdel 
UtbildningsdelSomAvläggs 

11.1. Mål och innehåll 

Om målen för och innehållet i kunnandet som den studerande förvärvar följer kraven på yrkesskicklighet och målen 
för kunnandet enligt de nationella examensgrunderna, fås dessa uppgifter direkt från eGrunder med hjälp av de 
examens- eller utbildningsdelar som förts in i PUK. Motsvarande uppgifter om lokala examensdelar fås om 
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utbildningsanordnaren för in uppgifterna om lokala examensdelar i YRKESKUNNANDE-tjänsten. I övriga fall ska 
uppgifterna om målen för och innehållet i kunnandet som ska förvärvas föras in skilt för sig i informationsresursen. 
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Namn Antal Typ Beskrivning 

tutkinnon-osa-koodi-uri 1 Teckensträng 
Kodreferens  
Kodverket: tutkinnonosat 
 

Examensdel inom vilken den 
studerande förvärvar 
kunnandet.  
t.ex. 
examensdelar_100002 

tutkinnon-osa-koodi-
versio 
 

1 Heltal Version av kodsystemets 
beteckning för examensdelen. 
 

koulutuksen-osa-koodi-
uri 

1 Teckensträng 
Kodreferens 
Kodverket: Utbildningsdelar (Hux) 

Utbildningsdel inom vilken den 
studerande förvärvar 
kunnandet.  
t.ex. 
utbildningsdelarhux_101 

koulutuksen-osa-koodi-
versio 

1 Heltal Version av kodsystemets 
beteckning för utbildningsdelen. 

amosaa-tunniste 0..1 teckensträng LokalExamensdelSomAvläggs 
Den lokala examensdelens 
identifikationskod i 
YRKESKUNNANDE-tjänsten. 

laajuus 0..1 LokalExamensdelSomAvläggs: 
heltal 
 
UtbildningdelSomAvläggs: 
decimaltal 

LokalExamensdelSomAvläggs 
Omfattningen på den lokala 
examensdelen. Uppgiften förs 
in om den inte finns tillgänglig i 
YRKESKUNNANDE-tjänsten i 
eGrunder. 
 
UtbildningsdelSomAvläggs 
Omfattningen på 
utbildningsdelen inom 
utbildning som handleder för 
examensutbildning i Hux-
veckor. 

nimi 0..1 teckensträng LokalExamensdelSomAvläggs 
Namnet på den lokala 
examensdelen. Uppgiften förs 
in om den inte finns tillgänglig i 
YRKESKUNNANDE-tjänsten i 
eGrunder. 

https://virkailija.opintopolku.fi/koodisto-service/rest/codes/koulutuksenosattuva
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tavoitteet-ja-sisallot 0..1 teckensträng LokalExamensdelSomAvläggs 
Kraven på yrkesskicklighet eller 
målen för kunnandet för en 
lokal examensdel. 

osaamisen-
osoittaminen 

0..n PåvisandeAvKunnande Yrkesprov eller övrigt påvisande 
av kunnandet. 

opetus-ja-ohjaus-maara 0..1 decimaltal Den planerade mängden 
undervisning och handledning 
för examensdelen i antalet 
timmar. 

vaatimuksista-tai-
tavoitteista-
poikkeaminen 

0..1 teckensträng Krav på yrkesskicklighet eller 
mål för kunnandet som ingår i 
grunderna för examensdelen 
eller delområdet och från vilka 
en avvikelse görs för den 
studerande. 

osaamisen-
hankkimistavat 

1..n SättFörFörvärvandeAvKunnande Det sätt på vilket kunnandet 
som ingår i examensdelen eller 
delområdet förvärvas. 

koulutuksen- jarjestaja-
oid 

0..1 teckensträng Namnet på anordnaren av 
utbildningen om det är någon 
annan än den huvudansvariga 
utbildningsanordnaren; 
läroanstaltens oid 

11.2. Sätt och tidpunkt 

SättFörFörvärvandeAvKunnande 

Namn Anta
l 

Typ Beskrivning 

jarjestajan-
edustaja 

0..1 Läroanstaltens företrädare En av utbildningsanordnaren utsedd lärare 
eller annan företrädare för anordnaren av 
utbildning ifråga om kunnande som 
förvärvas genom utbildning som ordnas på 
arbetsplatsen  

hankkijan-
edustaja 

0..1 Läroanstaltens företrädare Företrädare för utbildningsanordnaren 
som anskaffat läroavtalsutbildning 

osaamisen-
hankkimistapa-
koodi-uri  

1 teckensträng 
Kodreferens 
Kodverket: 
osaamisenhankkimistapa 

Sätt på vilket kunnandet för en 
examensdel eller ett delområde av en 
gemensam examensdel förvärvas; 
kodverkets beteckning 
(osaamisenhankkimistapa) 

https://koski.opintopolku.fi/koski/dokumentaatio/koodisto/osaamisenhankkimistapa/latest
https://koski.opintopolku.fi/koski/dokumentaatio/koodisto/osaamisenhankkimistapa/latest
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Namn Anta
l 

Typ Beskrivning 

T.ex. 
sättförförvärandeavkunnande_utbildnings
avtal 

osaamisen-
hankkimistapa-
koodi-versio 

1 heltal Version av beteckningen för kodverket: 
osaamisenhankkimistapa 

oppisopimuksen
-perusta-koodi-
uri 

 0..1 Uppgift om läroavtalsstuderandes 
kunnande bygger på arbets- eller 
tjänsteavtal eller verksamhet som egen 
företagare i eget företag.  
 
Kodverkets-kod till URI-kodverket  
Oppisopimuksen perusta 

oppisopimuksen
-perusta-koodi-
versio 

 0..1 Kodverkets version av koden  
Oppisopimuksen perusta 

alku 1 datumet i formen ÅÅÅÅ-MM-DD Datumet då förvärvandet av kunnandet 
som hänför sig till det ifrågavarande sättet 
för förvärvande av kunnande inletts.  

loppu 1 datumet i formen ÅÅÅÅ-MM-DD Datumet då förvärvandet av kunnandet 
som hänför sig till det ifrågavarande sättet 
för förvärvande av kunnande avslutats. 

ajanjakson-
tarkenne 

0..1 teckensträng Närmare uppgifter om tidpunkten för 
förvärvandet av kunnandet; t.ex. ”enligt 
arbetsschemat” eller ”mån–tors”  

osa-
aikaisuustieto 

0..1 heltal Deltid inom arbetsplatsperioder: andelen 
deltid i procent (1-100) för förvärvande av 
kunnande på en arbetsplats för en 
examensdel. Uppgiften används för att 
räkna ut längden på arbetsplatsperioden 
som behövs för arbetslivsresponsen. 

tyopaikalla-
jarjestettava-
koulutus 

0..1 UtbildningSomOrdnasPåArbetsplat
sen 

Uppgifter om utbildning som ordnas på 
arbetsplatsen. 

muut-
oppimisymparist
ot 

0..n Annanlärmiljö Förvärvande av kunnande som sker med 
utbildnings- eller läroavtal i en annan 
lärmiljö än på en arbetsplats. 

 

 

 

 

https://koski.opintopolku.fi/koski/dokumentaatio/koodisto/osaamisenhankkimistapa/latest
https://virkailija.opintopolku.fi/koodisto-ui/html/koodisto/oppisopimuksenperusta/1
https://virkailija.opintopolku.fi/koodisto-ui/html/koodisto/oppisopimuksenperusta/1
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AnnanLärmiljö 

Namn Antal Typ Beskrivning 

oppimisymparisto-
koodi-uri 

1 kodreferens 
kodverket: 
Oppimisympäristöt 

Lärmiljöns individualiserande beteckning, i 
formen lärmiljöer_xxxx, t.ex. lärmiljöer_0001 

oppimisymparisto-
koodi-versio 

1 teckensträng Kodverkets version. 
Kodverket: Oppimisympäristöt 

muut-
oppimisymparistot-
alku 

1 datumet i formen 
ÅÅÅÅ-MM-DD 

Datumet då förvärvandet av kunnandet i en 
annan lärmiljö inletts. 

muut-
oppimisymparistot-
loppu 

1 datumet i formen 
ÅÅÅÅ-MM-DD 

Datumet då förvärvandet av kunnande i en 
annan lärmiljö avslutats. 

UtbildningsdelSomAvläggs 

Namn Antal Typ Beskrivning 

alku 1 datumet i formen 
ÅÅÅÅ-MM-DD 

Datumet då förvärvandet av kunnandet som 
hänför sig till utbildningsdelen har inletts.  

loppu 1 datumet i formen 
ÅÅÅÅ-MM-DD 

Datumet då förvärvandet av kunnandet som 
hänför sig till utbildningsdelen har avslutats. 

 

11.3. Utbildning som ordnas på arbetsplatsen 

UtbildningSomOrdnasPåArbetsplatsen 

11.3.1. Arbetsplats och uppgifter 

Namn Antal Typ Beskrivning 

tyopaikan-nimi 1 teckensträng Namnet på organisationen, där utbildningen 
som ordnas på arbetsplatsen genomförs. 

tyopaikan-y-
tunnus 

0..1 teckensträng Arbetsplatsens FO-nummer då förvärvandet av 
kunnande genomförs utgående från ett 
utbildnings- eller läroavtal. 

vastuullinen-
ohjaaja 

1 AnsvarigHandledare Den ansvariga arbetsplatshandledaren som 
utsetts för den studerande i PUK. 

keskeiset-
tyotehtavat 

1..n teckensträng Arbetsuppgifterna som den studerande utför på 
arbetsplatsen för att förvärva kunnandet för en 
examensdel eller ett delområde av en 
gemensam examensdel enligt den personliga 
utvecklingsplanen för kunnandet. 
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11.3.2. Ansvarig arbetsplatshandledare 

Ansvarig arbetsplatshandledare 

Namn Antal Typ Beskrivning 

nimi 1 teckensträng Personen som utsetts till ansvarig 
arbetsplatshandledare: förnamn och 
efternamn. 

sahkoposti 0..1 teckensträng Den ansvariga arbetsplatshandledarens aktiva 
e-postadress.  

telefonnummer 0..1 teckensträng Telefonnumret till en ansvarig 
arbetsplatshandledare. 

11.3.3. Företrädare för utbildningsanordnaren 

Den av utbildningsanordnaren utsedda lärare eller övriga företrädare för utbildningsanordnaren i fråga om 
förvärvande av kunnande som ordnas på en arbetsplats, företrädare för utbildningsanordnaren som anskaffat 
läroavtalsutbildning.  

 

FöreträdareFörLäroanstalten 

Namn Antal Typ Beskrivning 

nimi 1 teckensträng Den av utbildningsanordnaren utsedda lärare 
eller övriga företrädare för 
utbildningsanordnaren i fråga om förvärvande 
av kunnande som ordnas på en arbetsplats; 
förnamn och efternamn. 

oppilaitos-oid 1 teckensträng Organisationen som företrädaren för 
utbildningsanordnaren företräder; 
läroanstaltens identifikationskod.  

rooli 0..1 teckensträng Den roll som företrädaren för 
utbildningsanordnaren har. 

 


