
Frågor och svar från Hux-webbinariet 24.8.2022 

 

Fråga: Kan en studerandes plan ändras och bli kortare? Om det för en studerande planerats, i PUKen, att 

hens HUX-utbildning omfattar 30 veckor och den studerande blir klar med HUX-utbildningen efter 25 

veckor, ska det antecknas som ”utexaminerad” eller ”anses utskriven” då? Och ska studerande då få 

betyg eller intyg? Kan planen ändras under studietiden från 30 till 25 veckor? 

Svar: Utbildningsanordnaren ska ge den studerande ett betyg över avlagda utbildningsdelar när den 

studerande slutför utbildningen som handleder för examensutbildning. Utbildningsanordnaren ska utfärda 

ett betyg över avlagda utbildningsdelar även på den studerandes begäran. (1215/2020, 16 §)  

Med slutförande av utbildningen avses en situation då den studerande med godkänt resultat har avlagt 

hela den handledande utbildningen (38 veckor) eller de utbildningsdelar som ställts upp som mål i den 

personliga studieplanen. 

 

Om en studerande avgår eller avbryter sina studier utan att avlägga en enda utbildningsdel enligt sin egen 

personliga studieplan, ska utbildningsanordnaren utfärda ett intyg över avlagda studier. 

Om den studerande avlägger 25 veckor i stället för det planerade 30 veckorna uppdaterar man den 

personliga studieplanen tillsammans med den studerande och utfärdar betyget enligt detta. I så fall 

används status ”Utexaminerad” i KOSKI-tjänsten. 

 

Fråga: Förlängt slutdatum: Vilket/vilka fält ska användas i studieadministrationssystemet för att dessa 

uppgifter ska överföras rätt? (eller finns de alls i studieadministrationssystemet ännu?) 

 

Svar: Systemleverantören har sina egna anvisningar om vilka fält som ska användas för att uppgifterna 

överförs. 

 

Fråga: Ska studierätterna länkas vid parallella studierätter? 

Svar: Nej, studierätterna länkas inte. 

 

Fråga: Vem har beslutat att HUX-utbildningen ska vara i studieveckor när övriga utbildningar inom 

yrkesutbildningen räknas i kompetenspoäng? 

Svar: Omfattningen kommer från 11 § lagen om utbildning som handleder för examensutbildning: 

Utbildningens omfattning och uppbyggnad 

Omfattningen av den utbildning som handleder för examensutbildning är 38 veckor. 

Tiden för genomförande av utbildning som handleder för examensutbildning är högst ett år. 

Utbildningsanordnaren kan bevilja den studerande extra tid för slutförande av studierna på grund av 

sjukdom, skada eller av någon annan särskild orsak. 

 

https://finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2020/20201215#L4P11

