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Låt dig inspireras till studier!

Varför lönar det sig att studera som vuxen?
Vuxna börjar studera av många olika orsaker. Orsaken 
kan vara arbetslöshet, rädslan att förlora jobbet eller 
behovet att utveckla den egna yrkeskompetensen och 
framskrida i karriären. Eller så önskar man slutföra 
studier som blivit på hälft, studera i hobbysyfte eller för 
nöjes skull.
Vuxenstudier hjälper dig att förbättra ditt kunskapskapital 
och utvidga dina nätverk, samt förbättrar din kompetens 
och dina yrkesmässiga förutsättningar. Vuxenstudier är 
motiverande både själsligt och socialt, du får nya bekant
skaper och berikande erfarenheter. Studier är också ett 
redskap för personlig utveckling och ökat välmående. 

Vad är vuxenutbildning?
Vuxenutbildning planeras utgående ifrån vuxnas behov 
och livssituation. Du kan delta i studier i arbetet, vid sidan 
av arbetet eller på egen fritid. Utbildning erbjuds dagtid, 
på kvällar och veckoslut. Du kan ofta välja en studie
form, som passar dig bäst. Utöver närundervisning är 
det möjligt att studera på distans, via nätet eller flerform. 

Inom den yrkesmässiga vuxenutbildningen fastställs 
utbildningens innehåll och omfattning delvis på basen 
av tidigare inhämtad kunskap och utbildning: studierna 
planeras och förverkligas i förhållande till den stude
ran des kompetens och målsättningar. I undervisningen 
utnyttjas de studerandes sakkunskap och erfarenheter. 

Vilka är alternativen för en vuxenstuderande?
Vuxenutbildning kan vara endera allmänbildande, yrkes 
eller högskolebaserad. Du kan studera t ex i vuxengymna
sium, yrkesläroanstalt, yrkesutbildningscenter för vuxna, 
yrkeshögskola, universitet, folkhögskola, medborgar eller 
arbetarinstitut samt vid en specialyrkesläroanstalt.
Utöver examensutbildning finns det fortbildning och spe
cialiseringsstudier samt hobbybaserade studier. Den som 
är yrkesverksam kan ansöka om studieledighet, alterne
rings ledighet eller deltidsarbete, för att i högre grad kunna 
koncentrera sig på studier. 

Vad bör uppmärksammas vid studieplaneringen?
Du bör tänka på hur lång utbildning du vill delta i, om 
du är beredd att delta i utbildningskostnaderna, om du 
önskar studera på heltid, vid sidan av jobbet eller genom 
inlärning i arbetet, eller ifall flerforms eller nätstudier 
lämpar sig bättre för din livssituation. 

Yrkesval – och val av utbildning
Yrkesval är ett stort beslut. Avgöranden som berör den 
egna framtiden kräver både självkännedom och mod att 
sätta igång. Å andra sidan behöver inte valet vara slutgil
tigt, utan du kan senare göra nya och korrigerande val. 
Vid yrkesval är de egna intressena och önskemålen av 
central betydelse, liksom livssituation samt personlig 
kompetens och färdigheter.

Finansiering av studier
För vuxna som studerar finns det många olika alternativ 
till finansiering av studier och ekonomiskt stöd. Utbild
ningen kan bestå av frivillig utbildning, läroavtalsutbild



ning, personalutbildning på arbetsplatsen eller arbets
krafts politisk utbildning.
Den vuxenstuderandes arbetsmarknadssituation inverkar 
på finansieringen av studierna och valet av utbildnings
alternativ. Beviljandet av utbildningsstöd och dess storlek 
beror på många olika faktorer, såsom utbildnings och 
arbetshistoria samt val av utbildning, undervisningslös
ningar och läroanstalt.
Om du planerar att utbilda dig vid sidan av jobbet, lönar 
det sig även att utreda din arbetsgivares möjligheter att 
delta i kostnaderna för en längre utbildning.

Hur ansöker man om studieplats som vuxen?
Till vuxenutbildningar ansöker man i regel genom att 
kontakta läroanstalten direkt. Vanligtvis kan man inleda 
studierna när en ny kurshelhet börjar. 
Vuxna kan också delta i den gemensamma antagningen 
(ungdomslinjer inom yrkesbaserad grundutbildning, 
yrkeshögskolor och universitet). Men det lönar sig alltid 
att kontrollera ansökningstiderna med läroanstalterna.
Till arbetskraftspolitisk utbildning ansöker man via 
arbets och näringsbyråerna. En arbetssökande bör alltid 
utreda de egna utbildningsmöjligheterna via arbets och 
näringsbyrån.

Edu-Vuxen Åboland
EduVuxen Åboland är ett nätverk av utbildningsorga
nisationer, som erbjuder vuxenutbildning på svenska i 
Åboland.
Vi är med och utvecklar informations rådgivnings och 
vägledningstjänsterna för vuxenstuderande på svenska i 
samarbete med övriga myndigheter.
Vi önskar förbättra tillgången till svenskspråkig utbild
ning och handledning för vuxna i Åboland, i samarbete 
med övriga Svenskfinland.
Vi anser det också viktigt att förbättra informations och 
handledningsservicen för företag och företagare i utbild
ningsfrågor.

Ta kontakt med oss om:
• du vill ha information om olika möjligheter att studera 

som vuxen
• du vill ha information om aktuella utbildningar
• du funderar på finansiering av vuxenstudier
• du önskar mer information om utbildning för företag

Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi  
och Yrkeshögskolan Novia
Åboenheten, Fabriksgatan 2, 20500 Åbo
Mona Riska, projektchef 
tfn: (02) 215 3218, epost: mona.riska@abo.fi

Axxell Utbildning Ab, Pargas
Vapparvägen 4, 21600 Pargas
Minna Lindroos, läroavtalsinspektör
tfn: 0447397782, epost: minna.lindroos@abo.fi

Mera information
Information om utbildningar får du även från arbets och 
näringsbyråns utbildnings och yrkesinformationsservice.
Närmare information om vuxenutbildningens olika stöd
former hittar du bl a på följande nätsidor:

• www.kela.fi
• www.tyj.fi
• www.koulutusrahasto.fi
• www.mol.fi
• www.koulutusnetti.fi
• www.opintoluotsi.fi



www.abo.fi/cll

CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN NOVIA 
| Åbo Akademi, CLL Åbo: Fabriksgatan 2, 20500 Åbo, tfn: (02) 215 4944 fax: (02) 215 4943 |
| Åbo Akademi, CLL Vasa: PB 311, 65101 Vasa, tfn: (06) 324 7102, fax: (06) 324 7123 | 
|  Yrkeshögskolan Novia, CLL, PB 6, 65201 Vasa, tfn: (06) 328  5211, fax: (06) 328  5210 | 

Organisationer inom Edu-Vuxen Åboland

•  Arbetsforum vid Åbo Akademi 
www.abo.fi/student/arbetsforum

•  Axxell Utbildning Ab 
www.axxell.fi

•  Centret för livslångt lärande vid Åbo 
Akademi och Yrkeshögskolan Novia, 
www.abo.fi/cll

•  Finlands fiskeri- och miljöinstitut
www.kalakoulu.fi

•  Kimitoöns vuxeninstitut 
www.kimitoon.fi/bildning/vuxeninstitutet

•  Skärgårdsfolkhögskolan
www.hkf.fi

•  Väståbolands medborgarinstitut 
www.mbi.pargas.fi

•  Yrkeshögskolan Novia
www.novia.fi

•  Åbo svenska arbetarinstitut
www.tkukoulu.fi/~arbis

•  Åbolands arbets- och näringsbyrå 
www.mol.fi/toimistot/aboland
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