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Från yrkesinstitut till 
universitet
Jag blev intresserad av informationsteknik på en 
kurs i ämnet i högstadiet. Först tänkte jag bara gå 
gymnasiet, men sedan hittade jag information om 
yrkesinstitutet Axxells datanomstudier. Jag blev 
intresserad av yrkesstudierna och bestämde mig 
för att avlägga två examina samtidigt: studentexa-
men och en yrkesinriktad grundexamen.

Det var väldigt intressant att studera för två exa-
mina. Det gick bra att studera båda, även om tid-
tabellerna ibland måste pusslas ihop. Jag njöt av 
att yrkesstudierna var praktiska. Skolan var myck-
et flexibel när det gällde utmaningarna med lä-
sordningarna. Jag tyckte mest om programme-
ringskurserna och möjligheten att delta i Mästare, 
FM i yrkesskicklighet. Yrkesstudierna gav en bra 
praktisk grund. De lärde mig att lösa olika prak-
tiska problem, vilket är viktigt inom IT-branschen. 
En del av studierna var strukturerade som verkliga 
”arbetsprojekt”, där vi kunde simulera till exempel 
kundmöten. De förberedde en väl inför arbetsli-
vet.

Som en del av mina yrkesstudier genomförde jag 
en period av inlärning i arbetet på JCO Digital. Det 
var verkligen tur att jag sedan fick jobb på samma 
företag direkt när jag blev klar. Jag arbetar fortfa-
rande där vid sidan av mina nuvarande studier.

Under mina yrkesstudier fick jag tips av lärare och 
studiehandledare om möjligheterna till fortsatta 
studier och till exempel om Åbo Akademis kurser 
som man kunde delta i via öppna universitetet. 
Jag gick fyra kurser på Åbo Akademi och fick en 
försmak av universitetsstudier. På kurserna blev 
jag allt mer intresserad av fortsatta studier vid 
högskolan och jag tror att de var till stor hjälp när 
jag efter grundexamen sökte in på Åbo Akademi.

Nu är jag andraårsstuderande i datavetenskap vid 

Åbo Akademi. Nästa år blir jag kandidat och bör-
jar fundera på magisterstudier. Yrkesstudierna har 
gett en bra grund för alla praktiska övningar och 
kurser som universitetet har haft. Även gymnasie-
studierna har varit till nytta i universitetets teore-
tiska studier. 

Jag har ännu inga säkra framtidsplaner, men jag 
funderar på att starta ett eget företag. Å andra si-
dan finns det ett stort antal IT-företag i Åbo som 
gärna anställer IT-experter. Efter studierna kanske 
jag fortsätter att jobba på JCO Digital.

Om du ens är lite intresserad av programmering 
eller informationsteknik lönar det sig absolut att 
studera informations- och kommunikationsteknik 
eller avlägga någon annan yrkesinriktad grundex-
amen.

Maxemilian Grönblom 

Foto: Maxemilian har avlagt grundexamen i in-
formations- och kommunikationsteknik på Axxell 
och utexaminerades som datanom 2017 (nuva-
rande programvaruutvecklare), studiespråket var 
svenska. Han placerade sig på andra plats i Taita-
ja/Mästare, FM i yrkesskicklighet, 2017. 
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Hur kommer jag in på 
en yrkesutbildning?
När du går på nian står du inför ett stort val när du tänker på ditt 
framtida yrkesval. Vilken är den bästa vägen till mitt drömjobb? Går 
jag till ett yrkesinstitut och utexamineras direkt till ett yrke eller 
fortsätter jag från grundskolan till gymnasiet? Ska jag kombinera 
en yrkesutbildning med gymnasiet? Ibland är tionde klass eller en 
handledande utbildning det bästa alternativet. Tro mig, alla hittar sin 
egen yrkesmässiga väg, och längs den kan man också byta bransch. 

Hur söker jag till en 
yrkesutbildning?

Efter grundskolan kan du söka till en yrkesutbild-
ning och en gymnasieutbildning via den gemen-
samma ansökan. Gemensam ansökan till utbild-
ningar som börjar hösten 2021 görs i början av 
2021. Ansökningsblankett och information om 
yrkesutbildningar finns på: www.studieinfo.fi. Du 
kan fylla i ansökningsblanketten tillsammans 
med elevhandledaren.

Du kan söka utbildningar i Studieinfo till exempel 
via ordsökning om du redan har ett yrke i åtanke. 
Om du först vill se vad som erbjuds väljer du Vart 
ska jag söka på hemsidan eller länken Bekanta 
dig med utbildningarna under sökrutan. (Läs mer 
om yrken och bekanta dig med karriärberättelser: 
www.mittyrke.fi)

Punkt 1: Yrkesutbildning 

Du kan studera och utbilda dig till ett yrke i 
egen takt. När du avlägger en yrkesinriktad 
grundexamen är studietiden ofta 3 år om 
du inte har tidigare kompetens inom bran-
schen.

I en yrkesinriktad grundexamen studerar du 
för att skaffa dig yrkeskunskaper och skaf-
far dig kompetens för det yrke du valt. Ex-
amen omfattar 180 kompetenspoäng. Det 
finns 42 grundexamina. Förutom att behärs-
ka arbetstekniker och -verktyg för den exa-
men du studerar till ingår även kundservice, 
marknadsföring, ekonomiförvaltning och 
kommunikation samt företagande.  

Efter grundexamen kan du utöka din kom-
petens också genom att avlägga en yrkes- 
eller specialyrkesexamen. Du kan dessutom 
söka in till en yrkeshögskola eller ett uni-
versitet för fortsatta studier.
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Punkt 2: Yrkesutbildning + 
gymnasium  = Studier för två 
examina

Vid sidan av en yrkesinriktad grundexamen 
kan du avlägga studentexamen och även 
hela gymnasiets lärokurs. På så sätt utex-
amineras du samtidigt till ett yrke och blir 
student.  Efter avlagd grundexamen och 
studentexamen kan du utvidga din yrkes-
kompetens genom att avlägga en yrkes- el-
ler specialyrkesexamen. Du har också goda 
färdigheter att fortsätta dina studier vid en 
yrkeshögskola eller ett universitet.

Punkt 3: Handledande 
utbildning

VALMA är en ettårig utbildning som hand-
leder för yrkesutbildning, under vilken du 
kan fundera på vad du vill med framtiden. 
Det ger dig färdigheter att studera vid ett 
yrkesinstitut. Då du är redo för det, kan du 
söka från VALMA till en yrkesinriktad grun-
dexamen. VALMA-utbildningen behöver 
inte omfatta ett helt år. Du kan också åter-
vända till VALMA från en yrkesexamensut-
bildning om studierna inte passar dig.

TELMA är en utbildning som förbereder 
inför arbete och ett självständigt liv och 
som ger undervisning och handledning till 
studerande som behöver särskilt stöd på 
grund av sjukdom eller skada. I utbildning-
en får du en lämplig modell för arbete, 
boende, fritid och rehabilitering samt ett 
självständigt liv. TELMA varar 1–3 år.  Ansö-
kan till TELMA görs i ansökan till specialyr-
kesläroanstalter. 

För idrottare ordnas yrkesutbildning där 
det är möjligt att träna och tävla fullt ut.

Punkt 4: Gymnasium

Gymnasiestudier varar vanligen 3 år och 
under den tiden avlägger du gymnasiet 
och studentexamen. Efter gymnasiet kan 
du söka till yrkesutbildning, yrkeshögskola 
eller universitet.

Punkt 5: Tionde klass

Du kan höja betygen och få tilläggspoäng 
när du söker till yrkesutbildning.

Punkt 6: Lång linje vid 
folkhögskola

Studierna tar ett år. Du får tilläggspoäng 
när du söker till yrkesutbildning. Studierna 
är avgiftsbelagda.
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Yrkesutbildning
Inom en yrkesutbildning studerar man för arbetslivet och livet. Det 
finns några grundläggande saker som hör till studier och avläggande 
av examen som är bra att känna till innan studierna inleds.

Individuell studievåg

När du avlägger en yrkesinriktad grundex-
amen studerar du just det du behöver. När 
studierna inleds utarbetar du därför en 
personlig utvecklingsplan för kunnandet 
(PUK) tillsammans med din lärare. I planen 
antecknas till exempel tidigare kompetens 
som du redan skaffat från sommararbeten 
eller hobbyer samt vilken typ av handled-
ning och stöd du behöver.

Om du börjar yrkesutbildningen direkt ef-
ter nian avlägger du hela examen. Om du 
senare när du redan har arbetslivserfar-
enhet känner att du behöver förbättra din 
kompetens kan du ta delar av olika exami-
na utan att behöva avlägga hela  
examina.
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Du studerar i olika miljöer

Studierna handlar inte bara om att sitta i ett 
klassrum, utan studiemiljöerna varierar; du kan 
studera på arbetsplatser, på läroanstalter och i 
virtuella miljöer.

Studierna är flexibla

I en yrkesutbildning studerar du i egen takt. I all-
mänhet avlägger du en grundexamen på tre år, 
men du kan även samtidigt studera till student-
examen men då tar det lite längre tid att avlägga 
en examen. 

Om du vill kan du studera året om, också under 
sommaren.

Du kan studera på en arbetsplats

Du kan studera klart till ditt yrke på en arbets-
plats via läroavtal eller utbildningsavtal. Med 
läroavtal arbetar du på ett företag och får lön. 
Med utbildningsavtal lär du dig genom att arbeta 
på ett företag, men du får inte lön. Du kan också 
kombinera dessa två sätt.

Kompetensen bedöms  
genom yrkesprov

Yrkeskompetensen påvisas med hjälp av yrkes-
prov i genuina arbetssituationer och arbetspro-
cesser som i allmänhet görs på arbetsplatsen. En 
representant för arbetsplatsen och din lärare ut-
värderar tillsammans din kompetens.

Du får ekonomiskt stöd  
för studierna

Det är gratis att studera på grundexamensutbild-
ningen och du får också en måltid varje dag. Du 
kan få studiepenning, bostadstillägg och studie-
lån med statsborgen från banken. Stödets storlek 
beror på hur du bor och på dina eventuella in-
komster. 

Det finns många  
möjligheter till fortsatta studier

Efter en yrkesinriktad grundexamen kan du fort-
sätta studierna vid en yrkesläroanstalt, en yrkes-
högskola eller ett universitet. Dessutom kan du 
komplettera din kompetens genom att avlägga 
en yrkes- eller specialyrkesexamen.
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Många vägar till 
ett eget yrke

Det finns flexibla sätt att bli yrkeskompetent, och hjälp att få med 
studieplaneringen. Emmi fortsatte att studera till merkonom efter 
att ha fått sin yrkesexamen, Antti-Olavi studerar till två examina, 
Teemu valde läroavtalsstudier och Ali bytte från grundexamen inom 
byggbranschen till studier inom ytbehandlingsbranschen.

Texter: Johanna Pelto-Timperi och Veera Laaksonen. Foton: de intervjuade.

Emmi Hautaviita: ”Grundexamen 
ledde till fortsatta studier”

Emmi Hautaviita uppmuntrar till att ta tag i stu-
dierna och att utmana sig själv. Hon avlade först 
grundexamen i företagsekonomi (numera grun-
dexamen i affärsverksamhet) vid yrkesinstitutet 
WinNova i Björneborg (Länsirannikon Koulutus 
AB WinNova) och bestämde sig för att fortsätta 
sina studier.  

– I nian var det svårt att komma på vad jag skulle 
studera. Jag är social, människonära och öppen, 
så kundservicebranschen intresserade mig mest. I 
grundexamen i företagsekonomi fick jag utveckla 
mina kundservicefärdigheter på ett bra sätt. Jag 
studerade till merkonom på yrkesinstitutet och 
på platser för inlärning i arbetet.

Emmi har arbetat inom många branscher och har 
till exempel även varit personlig assistent efter 
sin grundexamen i företagsekonomi. Det här gav 
henne motivation att börja med fortsatta studier 
för en yrkesexamen i rengörings- och fastighets-
servicebranschen vid WinNova och få behörighet 
som personlig assistent. Emmi avlade snabbt sin 
yrkesexamen genom läroavtal och som webbstu-
dier. 

– Jag planerade och gjorde upp en läsordning för 
yrkesstudierna själv, men läraren var hela tiden 
med. Jag är mycket nöjd med den handledning 
och det stöd jag fått i studierna. Vid motgångar 
lyssnade läraren på mig och motiverade mig till 
att fortsätta. Läraren var verkligen närvarande 
och alltid tillgänglig, vilket skapade en trygg mil-
jö att studera i.

Emmi ansåg också att undervisningsmaterialet 
var tydligt och att det gav heltäckande informa-
tion om branschens verksamhetssätt och arbets-
metoder.
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Antti-Olavi Rytky:  
”Två examina är ett bra val”

Antti-Olavi Rytky visste redan när han gick i nian 
att han inte bara ville studera vid ett gymnasium 
eller en yrkesläroanstalt, utan att han ville kom-
binera dem och bli både student och elmontör. 
Valet av den egna studievägen var helt klart då 
yrkesinstitutet Lappia, Tunturi-Lapin osaamiskes-
kus i Muonio dessutom kunde erbjuda Ski Colle-
ge avsedd för skidåkare. 

Antti-Olavi avlägger en grundexamen i el- och 
automationsbranschen och tänker bli elmontör.  
Samtidigt studerar han för studentexamen.

– Jag har planer på att söka till ingenjörsstudier, 
så detta var också i det avseendet ett bra val. 

Jag har också lagt märke till att elbranschen är 
lämplig för mig, jag har trivts på lektionerna och 
med de praktiska arbetena. Efter att jag utexami-
nerats kommer jag först att arbeta en tid och där-
efter söka mig till fortsatta studier. Jag har plane-
rat det mesta av studierna själv, men jag har fått 
hjälp av lärare och grupphandledare. På hösten 
börjar studentskrivningarna. Då tänker jag plug-
ga mer, så då jobbar jag inte.

Antti-Olavi tränar längdskidåkning på allvar, så 
avståndet på 500 kilometer från Haapajärvi till 
Muonio var inte ett problem. Ski College har trä-
ningar på tisdagar och torsdagar och på kvällar-
na har man dessutom handledda övningar. Han 
anser att det i Lappia finns bra lärare som har 
gett honom många råd och hjälp i hans lärande. 
Studierna är mångsidiga och intressanta.
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Teemu Hotari:  
”Arbetsplats med hjälp av 
läroavtal” 

Teemu Hotari inledde sina studier inom hår-
branschen i januari 2019 vid yrkesinstitutet Rive-
ria i Joensuu, men blev läroavtalsstuderande föl-
jande höst. Det kändes som en förnuftig lösning 
då man i studierna började med det ämnesom-
råde som intresserar honom mest, dvs. barberar-
tjänster. Teemu genomför sina läroavtalsstudier 
vid herrfrisörföretaget Mroom.

– Jag lär mig bäst praktiskt ute på fältet när jag 
får förverkliga mig själv. 

Teemus studieväg har ändrats under studietiden. 
Han började avlägga grundexamen inom hår- 
och skönhetsbranschen inom kompetensområ-
det för frisörarbete, men i takt med att läroavta-

let framskred inriktades studierna på kompetens-
området för barberararbete och yrket barbera-
re. Teemu anser att han har kunnat planera sina 
studier flexibelt och utifrån sitt intresse. Lärarna 
stödde till exempel beslutet att övergå till läroav-
tal. Han har fått handledning i både när- och dis-
tansundervisning. 

– Yrkesinstitutet ger en bra grund för att klara sig 
i arbetslivet. Vid yrkesinstitutet lär man ut många 
klipp- och frisyrmetoder samt användning och 
tillämpning av produkter. Arbetet som barberare 
är inriktat på kundservice och allt arbete utförs 
utifrån kundens behov.

Teemu rekommenderar hårbranschen och läroav-
talsstudier. Han ser goda möjligheter i branschen 
till exempel för att göra yrkesprov, och i bästa fall 
kan arbetet under studietiden leda till en arbets-
plats efter examen. Teemu har själv redan fått 
fast arbete
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Ali Al-Hamzawi:  
”Målaryrket som mål”

Ali Al-Hamzawi studerar första året till en grun-
dexamen inom ytbehandlingsbranschen inom 
kompetensområdet för byggnadsmåleri vid TAO, 
Turun Ammattiopistosäätiö. Efter grundskolan 
studerade Ali först ett år för grundexamen inom 
byggbranschen inom kompetensområdet för hus-
byggare, men det kändes inte som rätt bransch 
för honom. Ali funderade över sin framtid under 
ett mellanår, och till slut fann han det utbild-
ningsområde som han själv gillar utifrån en kom-
pis rekommendation.

– En kompis fick mig med till målarstudierna. Jag 
var redan på väg att ansöka om att bli golvlägga-
re, men min kompis fick mig övertalad att börja 
här i stället. Målarlinjen var absolut ett bättre val 
för mig. 

Ali har trivts bra på TAO. I yrkesstudierna är han 
mest fascinerad av att arbeta med händerna och 
av att han kan se verkliga resultat av sitt arbete. 
Kompetensen byggs upp både på lektionerna och 
när man lär sig på arbetsplatsen. 

Ali väntar med entusiasm på inlärningsperioder-
na på en arbetsplats under nästa läsår. 

Ali berättar att det mest intressanta arbetspro-
jektet under det första studieåret var att måla 
golvet i lärarens arbetsrum. Arbetet utfördes med 
en särskild målningsteknik att stöppla, varefter 
golvet dekorerades med guldfärgade droppar. 

Ali berättar att han har fått handledning och stöd 
av lärare vid TAO för att planera studierna och 
för att välja lämpliga inlärningssätt.

– Min lärare är verkligen bland de bästa och jag 
är glad att jag är hans elev.

Ali har ännu ingen arbetserfarenhet inom bran-
schen till exempel via sommararbete. Han hopp-
as på sysselsättning inom målningsbranschen ef-
ter studierna. Han är mest intresserad av inom-
husmålning.
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Många vägar till 
yrkeskunnande
Du kan välja olika sätt att avlägga en grundexamen, antingen enligt 
en egen plan eller läroanstaltens färdiga grunder. Du kan göra 
ändringar i planen allteftersom studierna och karriärplaneringen 
framskrider.

En grundexamen omfattar 180 kompetenspoäng. 
Av dessa är 145 yrkesinriktade examensdelar och 
35 gemensamma examensdelar. En del av studi-
erna avläggs på en arbetsplats, där du studerar 
via läroavtal eller utbildningsavtal. 
 

• Gemensamma examensdelar är studier i 
bland annat modersmål, andra språk, mate-
matik, arbetslivsfärdigheter och företagande 
samt hållbar utveckling.

• Beroende på bransch och examen är de yr-
kesinriktade examensdelarna till exempel 
löneräkning, sjukvårdsarbete, frisörtjänster, 
tapetsering samt underhåll och reparation av 
skogsmaskiner.

 
 
Du inriktar din yrkeskompetens med hjälp av 
yrkesinriktade valfria examensdelar. Med dem 
kompletterar du dina yrkesfärdigheter eller för-
bättrar dina färdigheter för fortsatta studier. 
 

• Till exempel för grundexamen i ytbehand-
lingsbranschen lämpar sig kundservice från 
grundexamen i affärsverksamhet om du vill 
bli försäljare i en järnhandel eller att sät-
ta kakel från grundexamen inom byggbran-
schen om du vill göra inomhusrenoveringar.

 
 
Tillsammans med läraren och studiehandledaren 
hittar du ett bra sätt att avancera i studierna.

Vilken grundexamen? Den som avlagt grundexa-
men har breda grundläggande yrkesfärdigheter 

för olika uppgifter inom branschen. Grundexa-
men består av obligatoriska och valfria examens-
delar. De obligatoriska examensdelarna säker-
ställer att den studerande uppnår den centrala 
kompetensen i examen. De valbara examensde-
larna gör det möjligt att fördjupa kompetensen 
eller utvidga yrkesskickligheten. Kompetenspo-
ängen beskriver omfattningen och djupet i kun-
nandet som ingår i examina och examensdelar. 
(Studienfo.fi erbjuder information som hjälper 
dig med att planera dina studier och ditt stude-
rande i livets olika skeden. www.studieinfo.fi)

Punkt 1: Resan börjar 
– de första stegen i 
karriärplaneringen  

1. Du planerar en preliminär karta över 
din kompetensresa tillsammans med 
läraren och studiehandledaren: 
– du funderar på om du studerar mer 
på läroanstalten eller på en arbets-
plats, samt om webbstudier passar dig 
– kombinerar du yrkesstudierna med 
gymnasiestudier, vill du också studera 
på högskolenivå?

2. Du inleder studierna i anknytning till 
ditt yrke.

3. Du inleder studierna i de gemensam-
ma examensdelarna.
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Punkt 3: Målet närmar sig –  
ett språng i utvecklingen av 
karriärplaneringen 

1. Karriärplaneringen fördjupas och du 
stärker dina färdigheter för arbetslivet.

2. Du slutför examensdelarna för grund-
examen.

3. Du funderar på om du söker jobb eller 
börjar med fortsatta studier. 

4. Under din studietid har du redan till-
ägnat dig attityden till kontinuerligt 
lärande. Yrkesskickligheten ökar och 
det lönar sig att hela tiden utveckla 
kompetensen.

Exempel på studievägar:

Företagarens väg 

• Oberoende av vilken bransch du väljer, kan  
du bli företagare.

• I de gemensamma examensdelarna får du 
den första kontakten med företagande.

• Du kan kombinera företagarstudier med dina 
yrkesstudier.

• Du integrerar examensdelarna i affärsverk-
samhet och/eller affärsverksamhetsplane-
ring i din examen.

• Du kan lära dig andra examensdelar i an-
delslag eller genom att vara företagare  
(Ett verktyg som kombinerar teori och prak-
tiska kunskaper för undervisning och inlär-
ning av kunskap, kunnande och attityd för 
entreprenörskap. www.vuosiyrittajana.fi/sv/).

 Läroavtals-studerandens väg

• Prao i högstadiet påverkar dina karriärpla-
ner. Under den tiden blir du inspirerad av en 
bransch, övertygar din arbetsgivare med din 
attityd och ditt arbetssätt, och kan även er-
bjudas sommarjobb på praoplatsen. Med 
prao avses en period då man bekantar sig 
med arbetslivet.

• Du planerar ett läroavtal med läroanstal-
ten och en arbetsgivare som förbinder sig att 
handleda ditt lärande. 

• Du är minst 15 år och ingår arbetsavtal med 
en arbetsgivare (arbetstiden är minst 25 tim-
mar i veckan och du får betalt).

• Du kompletterar din kompetens genom att 
studera i skolan eller på webben för att upp-
nå den yrkesskicklighet som krävs för grund-
examen.

• Din lärare handleder dina studier, följer med 
din utveckling och deltar i bedömningen av 
dina kunskaper.

• Obs! Du kan avlägga mindre helheter genom 
läroavtal, till exempel på ett sommarjobb kan 
du avlägga en examensdel inom kundservice.

Punkt 2: Resan fortsätter 
– följande steg i 
karriärplaneringen 

1. Du kan välja nya examensdelar och/
eller lägga till studier från andra exa-
mina. 
– i studierna kan du betona till exem-
pel företagande eller internationalise-
ring (Obs! Till exempel inlärning i ar-
betslivet utomlands).

2. Du kan byta inlärningsmiljö. Du ingår 
läroavtal eller utbildningsavtal när du 
studerar i arbetslivet. 

3. Du kan delta i tävlingsverksamhet in-
om yrkesskicklighet, idrott eller kultur-
branschen. Vid läroanstalten utveck-
lar du dig själv till exempel genom 
att delta i tutor- eller studerandekårs-
verksamhet. Det här är en del av dina 
studier. 
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Bilbranschstudier i Italien

Fanni Heikkinen utnyttjade varje möjlighet under yrkesutbildningen. 
Hon gjorde inlärning i arbetet i Italien via ett utbytesprogram och 
grundade tillsammans med sina klasskompisar vid yrkesinstitutet en 
bilverkstad som UF-företagare.

Fanni Heikkinen, 19, utexaminerades våren 2020 
från Kainuun ammattiopisto till fordonsmekani-
ker inom grundexamen inom bilbranschen och 
kompetensområdet för bilteknik. Hon blev sam-
tidigt student vid gymnasiet. Att avlägga två ex-
amina lockade eftersom Fanni alltid haft många 
järn i elden.

– Bilbranschen intresserade, men å andra sidan 
var jag också bra i läsämnena i grundskolan. Där-
för gav jag mig själv en utmaning i att avlägga 
två examina och kombinerade praktiska färdig-
heter med teoretiska ämnen, berättar Fanni.

Läsordningen för två examina ändrades periodvis 
och dagarna var varierande.

– Jag gillade det verkligen! Läroanstalten var 

mycket flexibel med läsordningen. Vi hade jätte-
trevligt, bra lärare och trevliga klasskamrater.

Fanni tyckte särskilt mycket om studier på ar-
betsplatsen. Eftersom hon studerade för två ex-
amina, fanns det inte mycket tid över för fritid i 
schemat. Första året var Fanni en månad på en 
liten biltvättverkstad och andra året startade hon 
ett eget UF-företag. I programmet Ung företag-
samhet grundar de studerande för ett läsår ett 
miniföretag som bedriver verksamhet med rikti-
ga pengar, det vill säga ett UF-företag. I program-
met går studerandena under läsåret igenom ett 
företags alla faser, från att grunda till att avslu-
ta företaget. Under tredje året utförde Fanni be-
ställningsarbeten på läroanstalten.

Text: Pirkko Soininen. Foton: Fanni Heikkinen.

Foto: Hilla Heikkinen, Pinja Kemppainen och Fanni Heikkinen grundade en verkstad med namnet 
Chicks Fix som UF-företag. 
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Foto: Fanni Heikkinen var på en månads studentutbyte i Italien. Erfarenheten gjorde att Fanni fick upp 
ögonen för att studera ännu mer i en internationell miljö. På läroanstalten fick Fanni bland annat måla.

– Man lär sig mycket bättre i praktiken än när 
man bara pluggar. När man bekantar sig med ar-
betslivet under studietiden är det inte en så stor 
tröskel att övergå till arbetet.

Yrkesstudier i Verona

Under sitt tredje studieår var Fanny en månad på 
studentutbyte i Verona i Italien i februari. På ut-
bytet gör man en del av de inhemska studierna 
utomlands. Fannis arbetsplats under studierna 
var en medelstor märkesverkstad för Nissan och 
Mitsubishi.

Läroanstalten tog hand om de praktiska arrang-
emangen för studentutbytet och Fanni åkte iväg 
med en klasskamrat. Under den första utbytes-
veckan besökte de tre olika skolor för att bekan-
ta sig med bilbranschstudier i Italien.

– Det var verkligen intressant. Vi fick till exempel 
testa att måla en bil.

I verkstadens lokaler fanns också service, försälj-
ning och försäljning av reservdelar.

– Vi fick tyvärr inte göra så mycket själva. Jag vet 
inte om det berodde på språkbarriären eller på 
att alla i bilbranschen i Italien var män. Vi följde 
däremot noggrant med andras arbete, och jag 
lärde mig åtminstone mycket om Nissanbilarnas 
konstruktion.

Märkesverkstaden påminde om de finländska, 
men sorteringen var överraskande nog bättre där 
än i Finland.

– En liten besvikelse var hur dålig engelska italie-
narna på arbetsplatsen kunde. Lyckligtvis talade 
värdfamiljens döttrar engelska och plötsligt hit-
tade man en kvinnlig lärare i skolan som talade 
finska, för hennes man var från Sotkamo precis 
som jag! De bjöd hem oss på lunch. Månadens 
höjdpunkt var den fantastiska karnevalen som vi 
deltog i.
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Utbytesstudier ger  
lärdomar och insikter

• Man kan också få yrkeskompetens ge-
nom att studera i arbetslivet. En utbild-
ningsarbetsplats kan hittas både i Fin-
land och utomlands.

• Vissa läroanstalter erbjuder en möjlig-
het att avlägga en del av examen vid 
en utländsk läroanstalt eller att kombi-
nera studier och inlärning i arbetslivet. 
Perioden utomlands godkänns som en 
del av en finländsk examen. 

• Man åker i allmänhet på utbyte i slut-
skedet av studierna.

• Man kan åka utomlands i alla bran-
scher, men vilka platser man kan åka 
till beror på skolan. Största delen av 
platserna finns i Europa. 

• Läroanstalterna beviljar stöd från fall 
till fall. Stipendiets storlek påverkas av 
utbyteslandet, studentutbytets längd 
och de totala kostnaderna. 

Det egna företaget  
gav många lärdomar

Vid Kainuun ammattiopisto fanns det en kurs om 
företagande, men Fanni fick det riktiga eldprovet 
när hon under andra studieåret grundade ett UF 
Vuosi yrittäjänä (ett år som företagare) -företag 
med två klasskamrater.

– Jag gick med eftersom det lät intressant och 
jag var nyfiken. Under årets lopp fick hon rikligt 
med kunskap, färdigheter och erfarenheter – och 
lite fickpengar.

Bilverkstaden som Fanni, Hilla Heikkinen och 
Pinja Kemppainen grundade hette häftigt nog 
Chicks Fix. Det var kanske delvis tack vare sitt ro-
liga namn som företaget fick mycket publicitet.

I ett UF-företag görs saker nästan som i riktiga 
företag: till exempel pappersarbeten i anslut-
ning till grundandet av ett företag, reklam, Face-
book-sidor, loggor och fakturamallar.

– Först lockade vi släktingar som kunder, men 
sedan började ordet sprida sig. Ibland var det 
mycket att göra och ibland lugnare, men det hör 
säkert till när man är företagare. Lärarna var hela 
tiden med som stöd och trygghet.

Företagandets höjdpunkt var när Fanni deltog i 
tävlingen Våga vara företagsam och vann priset 
för bästa försäljare på andra stadiet i semifinalen 
i Kajana.

– UF-företagandet och studentutbytet var båda 
fina erfarenheter som jag verkligen kan rekom-
mendera till alla. Utbytet inspirerade mig att sö-
ka till den interkulturella lärarutbildningen vid 
Uleåborgs universitet för fortsatta studier. Men 
det var inte det enda alternativet: jag sökte också 
till ingenjörslinjen och till armén. Vi får se vilken 
av planerna som lockar mest eller vilken jag väl-
jer, säger Fanni och skrattar.
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Examens- och 
utbildningssystemet i Finland
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Vid yrkesinstitut hittar du garanterat intressanta grundexamina 
och kompetensområden. Det erbjuds 42 grundexamina, från 
bilbranschen till instrumentvård (fr.o.m. 1.8.2021). Välj din egen väg 
på de här sidorna. 

Yrkesinriktade 
grundexamina

• Grundexamen inom mediebranschen och visuell framställning
• Grundexamen i musik
• Grundexamen inom cirkusbranschen
• Grundexamen inom konstindustrin
• Grundexamen i dans

• Grundexamen i affärsverksamhet

• Grundexamen i natur och miljö

• Grundexamen i informations- och kommunikationsteknik

• Grundexamen inom bilbranschen
• Grundexamen inom livsmedelsbranschen
• Grundexamen inom gruvbranschen
• Grundexamen inom maskin- och produktionsteknik
• Grundexamen inom laboratoriebranschen
• Grundexamen i flygplansmekanik

De humanistiska och konstnärliga områdena  
(På sida 20)

Handel, administration och juridik  
(På sida 22)

De naturvetenskapliga områdena  
(På sida 22)

Databehandling och kommunikation (ICT)  
(På sida 23)

De tekniska områdena  
(På sida 24)
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• Grundexamen inom lantmäteribranschen
• Grundexamen inom ytbehandlingsbranschen
• Grundexamen inom processindustrin
• Grundexamen inom träindustrin
• Grundexamen inom byggnadsbranschen
• Grundexamen inom el- och automationsbranschen
• Grundexamen i husteknik
• Grundexamen i teknisk planering
• Grundexamen inom textil- och modebranschen
• Grundexamen inom båtbyggnadsbranschen

• Grundexamen inom hästhushållning
• Grundexamen i fiskeri
• Grundexamen inom lantbruksbranschen
• Grundexamen inom skogsbranschen
• Grundexamen inom trädgårdsbranschen

• Grundexamen i tandteknik
• Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning
• Grundexamen inom läkemedelsbranschen
• Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen
• Grundexamen i instrumentvård

• Grundexamen inom hår- och skönhetsbranschen
• Grundexamen i idrott
• Grundexamen i logistik
• Grundexamen inom turismbranschen
• Grundexamen i sjöfart
• Grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen
• Grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen
• Grundexamen inom säkerhetsbranschen

Lant- och skogsbruk  
(På sida 31)

Hälsovård Och Välfärd  
(På sida 33)

Tjänstebranschen  
(På sida 34)

Förteckning över yrkes- och specialyrkesexamina på sida 38.
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Grundexamen i musik  

Den som har avlagt grundexamen i musik 
kan arbeta självständigt i arbetsuppgifter 
och uppträdanden inom musikbranschen. De 
känner till musikbranschens verksamhetsmil-
jö och använder sin kompetens inom musik-
branschen på ett smidigt sätt i olika arbetssi-
tuationer. Den som har avlagt grundexamen 
inom musikbranschen strävar efter hög kva-
litet och estetisk slagkraft i sitt arbete. Exa-
mensbeteckningar och kompetensområden: 

Grundexamen inom 
mediebranschen och visuell 
framställning

Den som har avlagt grundexamen inom 
mediebranschen och visuell framställning 
kan arbeta inom offentlig sektor, på företag, 
åt andra mediesammanslutningar eller -ak-
törer och som egenföretagare eller självstän-
dig yrkesutövare. Hen kan utveckla sitt yrkes-
kunnande och sina arbetsprestationer och i 
en föränderlig arbetssituation samt anamma 
nya kunskaper och färdigheter. Hen arbetar 
i olika uppgifter inom mediebranschen och 
visuell framställning. Examensbeteckningar 
och kompetensområden: 

 ¢ UTÖVARE AV MEDIETJÄNSTER 
Kompetensområdet för audiovisuell kom-
munikation  
Kompetensområdet för grafisk kommuni-
kation  
Kompetensområdet för  
publikationsproduktion  

 ¢ UTÖVARE AV VISUELL FRAMSTÄLLNING
Kompetensområdet för visuell  
framställning 

 ¢ MUSIKER
Kompetensområdet för musik 

 ¢ MUSIKTEKNOLOG
Kompetensområdet för musikteknologi 

 ¢ PIANOSTÄMMARE 
Kompetensområdet för pianostämning

Grundexamen inom 
cirkusbranschen   

De som har avlagt grundexamen inom cir-
kusbranschen arbetar som artister samt inom 
cirkusskolornas och cirkusklubbarnas instruk-
törsverksamhet. Arbetsplatser i branschen är 
till exempel cirkusar, teatrar, ungdomscirkus-
ar och fritidsklubbar samt organisationer. Ex-
amensbeteckning: 

 ¢ CIRKUSARTIST

Grundexamen inom 
konstindustrin  

Den som har avlagt grundexamen inom 
konstindustrin planerar och framställer pro-
dukter, lokaler och tjänster med hjälp av tra-
ditionella arbetssätt och modern teknik. Typ-
iskt för branschen är estetisk, visuell och kul-
turell kompetens, hantverkskompetens och 
företagande. Den som har avlagt grundexa-
men kan planera sitt eget arbete och skaffa 
mångsidig information inom sitt område. De 
behärskar de mest typiska materialen, red-
skapen och tillverkningsmetoderna inom sin 
bransch. De arbetar kvalitets- och kostnads-
medvetet enligt principerna för hållbar ut-
veckling. Den som har avlagt examen arbetar 
med tillverknings-, försäljnings-, marknads-
förings- eller serviceuppgifter på småföretag, 
inom service i butiker i branschen samt på 
industriföretag och rådgivningsorganisatio-
ner. Examensbeteckningar och kompetens-
områden: 

De humanistiska och  
konstnärliga områdena
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 ¢ ARTESAN
Kompetensområdet för  
handledningsverksamhet inom hantverk 
Kompetensområdet för inrednings-
bransche 
Kompetensområdet för instrumentbygge 
Kompetensområdet för metallsmide 
Kompetensområdet för produkttillverk-
ning 
Kompetensområdet för  
restaureringsbranschen 
Kompetensområdet för sameslöjd  
Kompetensområdet för tapetserings-
branschen 
Kompetensområdet för träsnickeri 
Kompetensområdet för ädelmetall-
branschen 

 ¢ KLOCKSMED 
Kompetensområdet för ur- och mikrome-
kanik 

 ¢ MIKROMEKANIKER
Kompetensområdet för ur- och mikrome-
kanik

Grundexamen i dans 

Den som har avlagt grundexamen i dans ar-
betar med att uppträda och som dansinstruk-
tör och koreograf. Arbetsplatser finns till ex-
empel inom dansgrupper, teatrar och företag 
i underhållningsbranschen. Examensbeteck-
ning: 

 ¢ DANSARE

 
Henriikka Silvennoinen utexaminerades från 
Gradia Jyväskylä och fortsätter sina studier 
inom det grafiska området vid Sydöstra Fin-
lands yrkeshögskola. Henriikka berättar:

”I mitt eget yrke är det bästa arbetsuppgif-
ternas mångsidighet och kreativiteten. Det 
känns bra att se att man har lämnat avtryck 
på exempelvis färdiga produkter eller sid-
orna i en tidning. Det är intressant i hur hög 
grad grafisk formgivning påverkar vårt var-
dagsliv. Produkters utseende har till exem-
pel betydelse för konsumentens köpbeslut. 
För mig är det viktigt att jag i framtiden även 
själv kan påverka.”
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Siiri Simpanen studerar till merkonom på Es-
boregionens utbildningssamkommun Omnia 
och tar samtidigt studentexamen. Siiri berättar:

”Det bästa med mitt yrke är att jag kommer 
i kontakt med olika typer av människor. Jag 
tycker om att ingen dag är den andra lik. Jag 
får chansen att lösa olika problemsituationer 
som jag lär mig något nytt av varje gång.”

Grundexamen i 
affärsverksamhet

Den som har avlagt examen har färdigheter 
inom kundorienterad affärsverksamhet, eko-
nomi, kommunikation och interaktion samt 
språkkunskaper. Hen arbetar i olika typer 
av digitala miljöer. Hen har basfärdigheter 
om företagande och förmåga att utvecklas i 
chefsuppgifter. Den studerande kan skaffa sig 
kompetens till exempel inom följande om-
råden: kundtjänst, försäljning och servicede-
sign; bokföring, löneräkning, fakturering och 
reskontrahantering och finansiella tjänster 
samt hantering av kundrelationer. Den som 
har avlagt examen kan arbeta med till ex-
empel kundtjänst och försäljning, marknads-
kommunikation, servicedesign, ekonomi samt 
kontorsuppgifter eller bibliotekstjänster i oli-
ka organisationer. Examensbeteckning:

 ¢ MERKONOM

Grundexamen i natur och 
miljö

Grundexamen i natur och miljö kan användas 
för olika yrken inom branschen. Naturinstruk-
törer kan arbeta med praktiska instruktioner 
kopplade till naturen. De har goda kunska-
per om naturen och naturfenomen och kan 
berätta för gruppen om naturen och ansvara 
för gruppens säkerhet. Naturresursproducen-
ter kan dra nytta av den lokala naturen inom 
naturproduktbranschen. De kan ha hand om 
plockning och vidareförädling av bär, svam-
par och örter. Renskötare kan ansvara för 
rennäringens lönsamhet, renarnas välbefin-
nande och miljöns hållbarhet. De kan vara 
verksamma i ett renbeteslag och som egen-
företagare samt som upprätthållare och ut-
vecklare av den samiska kulturen. Miljövår-
dare kan ha hand om olika arbetsuppgifter 
i anslutning till iståndsättning, skötsel och 
uppföljning av miljön. Miljövårdare kan arbe-
ta med olika arbetsuppgifter inom materialå-
tervinning och avfallshantering. Examensbe-
teckningar och kompetensområden:

 ¢ FRAMSTÄLLARE AV NATURPRODUKTER
Kompetensområdet för natur 

 ¢ MILJÖSKÖTARE
Kompetensområdet för miljö 

 ¢ MILJÖVÅRDARE
Kompetensområdet för miljö 

 ¢ NATURINSTRUKTÖR
Kompetensområdet för natur 

 ¢ RENSKÖTARE
Kompetensområdet för renskötsel

Handel, administration 
och juridik

Det naturvetenskapliga 
området
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Grundexamen i informations- 
och kommunikationsteknik

Den som har avlagt grundexamen i informa-
tions- och kommunikationsteknik har den yr-
kesskicklighet som krävs för de arbeten som 
utförs i branschen och kan samarbeta i en in-
formations- och kommunikationsteknisk mil-
jö. De kan använda branschens terminologi, 
ta reda på kundens behov och skapa kundo-
rienterade lösningar i anslutning till informa-
tions- och kommunikationstekniska uppgifter. 
De säkerställer att arbetets slutresultat mot-
svarar de krav som ställs på arbetet. Man väl-
jer en inriktning på studierna enligt examens-
benämningarna. Examensbeteckningar:

 ¢ DATANÄTSINSTALLATÖR 

 ¢ ELEKTRONIKMONTÖR 

 ¢ IT-STÖDPERSON 

 ¢ MONTÖR INOM VÄLFÄRDSTEKNIK 

 ¢ PROGRAMUTVECKLARE

Heikki Minalainen studerar för att ta grund-
examen i informations- och kommunikations-
teknik på Business College i Helsingfors. Heik-
ki berättar:

”Det bästa med mitt yrke är att få se förde-
larna med digitaliseringen och bygga världen 
vidare med hjälp av den. Genom att utnyttja 
IKT-teknologi på webbplatser har exempelvis 
kommunikationen och beslutsfattandet effek-
tiviserats betydligt. Jag har deltagit i FM i yr-
kesskicklighet för yrkesstuderande, Mästare. 
Jag är även regerande finsk mästare i grenen 
produktion av webbsidor.”

Databehandling och 
kommunikation (ICT) 
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Grundexamen inom 
bilbranschen

Verksamhetsmiljön inom bilbranschen är in-
ternationell och består av nätverk. Det behövs 
mångsidig arbetskraft inom branschen. Kun-
dorientering och god service får allt större be-
tydelse i alla typer av uppgifter. Man måste ha 
allsidig branschkompetens, tekniska färdighe-
ter och god kundservice- och samarbetsför-
måga. Utmaningen består i att ständigt hålla 
sig uppdaterad om ny teknik och använda den 
samt att återanvända material. Examensbe-
teckningar och kompetensområden:

 ¢ BILFÖRSÄLJARE
Kompetensområdet för bilförsäljning 
 

 ¢ BILLACKERARE
Kompetensområdet för billackering 

 ¢ BILPLÅTSLAGARE
Kompetensområdet för bilplåtslagning 
 

 ¢ FORDONSMEKANIKER
Kompetensområdet för bilteknik 

 ¢ RESERVDELSFÖRSÄLJARE
Kompetensområdet för reservdelsförsälj-
ning 

 ¢ SMÅMASKINSREPARATÖR
Kompetensområdet för reparation av  
motordrivna småmaskiner

Grundexamen inom 
livsmedelsbranschen

Livsmedelsbranschen omfattar mejeri- och 
livsmedelsindustrin, som i sin tur är indelad 
i bageri-, kött-, färdigmat-, sötsaks-, kvarn- 
och bryggeriprodukter. De som arbetar inom 
branschen måste ha kun skaper om livsmedel-
steknologi, primärproduktion och livsmedlens 
sammansättning. Utöver teknisk yrkesskick-
lighet krävs förmåga att hela tiden lära sig 

Grundexamen inom 
gruvbranschen

Inom branschen arbetar man vid gruvor och 
anrikningsverk åt olika gruv bolag och unde-
rentreprenörer. Arbetsuppgifterna består av 
bryt ning, bergförstärkning, upprustningsar-
beten, underhåll av utrustning, produktions-
drift och produktionsunderhåll, anrikning 
samt processautomation. Dagens gruvdrift är 
effektivt, operatörsstyrt arbete som utnyttjar 
informationsteknik i hög utsträckning. Arbets-
säkerheten och miljöfrågorna är viktiga för 
gruvbolagen. Examensbeteckningar och kom-
petensområden:

 ¢ ANRIKNINGSARBETARE
Kompetensområdet för anrikning 
 

 ¢ GRUVARBETARE
Kompetensområdet för gruvarbete 

Grundexamen inom maskin- 
och produktionsteknik 

Industrin inom maskin- och produktionstek-
nik har en central ställning i Finlands natio-

nya saker, se helheten och arbeta tillsam-
mans med andra. Kraven på arbetet och arbe-
tets ansvarsskyldighet har ökat i och med att 
livsme delskontrollen överfördes från myn-
digheterna till företagens egenkontroll. Exa-
mensbeteckningar och kompetensområden:

 ¢ BAGARE-KONDITOR 
Kompetensområdet för bageribranschen 
 

 ¢ CHARKUTERIST 
Kompetensområdet för köttbranschen  

 ¢ LIVSMEDELSTILLVERKARE 
Kompetensområdet för livsmedelstekno-
logi  

 ¢ MEJERIST  
Kompetensområdet för mejeribranschen

De tekniska områdena
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nalekonomi och utrikeshandel. Branschen har 
en hög sysselsättningsgrad och över hälften 
av produktionen går till export. Till de yrkes-
mässiga grundfärdigheterna hör att känna 
till maskiners och ap paraters funktion och 
uppbyggnad, kunna använda arbetsredskap 
och arbetsmaskiner samt kunna läsa arbets-
ritningar och kopplingsscheman. Inom bran-
schen krävs att man har kunskaper i olika till-
verkningstekniker, behärskar installations-, 
automations- och monteringsarbeten samt 
kan använda och underhålla maskiner. Exa-
mensbeteckningar och kompetensområden: 

 ¢ MASKINAUTOMATIONSMONTÖR 
Kompetensområdet för installation och  
automation 

 ¢ MASKINMONTÖR 
Kompetensområdet för installation och  
automation 
 

 ¢ PLAST- OCH GUMMIPRODUKTTILLVERKARE 
Kompetensområdet för produktionsteknik  

 ¢ PLÅTSLAGARE-SVETSARE
Kompetensområdet för produktionsteknik 
 

 ¢ VERKSTADSMEKANIKER 
Kompetensområdet för produktionsteknik 

Grundexamen inom  
laboratoriebranschen 

Inom laboratoriebranschen arbetar man med 
kvalitetskontroll, uppföljning av produktions-
processer, produktutveckling och forskning. 
Laboratorierna bedriver naturvetenskaplig 
grundforskning, utvecklar produkter och pro-
duktionsmetoder och kontrollerar kvaliteten, 
renheten och säkerheten för industriproduk-
ter, livsmedel och miljöer. I framtiden kom-
mer utvecklingen av teknik och analyser samt 
internationaliseringen ställa högre krav på 
arbetstagarnas yrkeskompetens och språk-
kunskaper. Examensbeteckning:

 ¢ LABORANT

Grundexamen i 
flygplansmekanik 

Examen ger behörighet att utföra service, 
ändringar och reparationer på luftfarkos-
ter. Branschen och examen är internationel-
la. För att arbeta inom branschen krävs det 
att man är noggrann, kan följa instruktioner 
exakt, har goda språkkunskaper och en bred 
teknisk kompetens. Arbetet består av dagli-
ga granskningar (linjeservice), felraparationer 
samt byten och reparationer av aggregat. Be-
roende på certifikat kan arbetet fokusera på 
konstruktioner, motorer, system och el- och 
flygelektronikaggregat. Indelningen är den-
samma för flygplans- och helikopterservice. 
Efter avlagd grundexamen kan avionikmon-
tören, flygplansmekanikern och flyplansskö-
tare söka sig till arbetsgivare inom luftfarts-
branschen. Examensbeteckningar och kom-
petensområden:

 ¢ AVIONIKMONTÖR
Kompetensområdet för avionik 

 ¢ FLYGPLANSMEKANIKER
Kompetensområdet för flygplansmekanik 

 ¢ FLYPLANSSKÖTARE
Kompetensområdet för flygplansskötsel

Grundexamen inom 
lantmäteribranschen  

Branschen producerar tillförlitliga och aktu-
ella kartor och numeriska kartdatabaser för 
samhällets och medborgarnas behov. De som 
arbetar inom branschen ser också till att upp-
gifter om fastigheter och annan geografisk in-
formation är uppdaterad. Arbetet kräver god 
informationsteknisk kompetens. Examensbe-
teckning:

 ¢ KARTLÄGGARE
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Grundexamen inom 
processindustrin

Den som har avlagt grundexamen inom pro-
cessindustrin har grundläggande färdighe-
ter att arbeta med drift och underhåll av 
produktionen i olika branscher inom pro-
cessindustrin. Hen som har avlagt examen 
kan använda maskiner och utrustningar för 
olika produkters tillverknings- och förpack-
ningsprocesser enligt säkerhetsföreskrifter-
na. Dessutom kan hen använda automatise-
ringssystem för processledning och följa upp 
funktionen hos de anordningar som används 
i processer och på fältet; övervaka, leda och 
reglera processer inom sitt arbetsområde och 
utföra driftunderhåll. Examensbeteckningar 
och kompetensområden:

 ¢ GJUTPRODUKTTILLVERKARE
Kompetensområdet för gjutningsteknik 
 

 ¢ PROCESSKÖTARE
Kompetensområdet för bioteknik  
Kompetensområdet för kemisk industri  
Kompetensområdet för metallförädling  
Kompetensområdet för pappersindustri 

Grundexamen inom 
träindustrin

Den som har avlagt grundexamen inom trä-
industrin kan använda och göra ritningar 
som är vanliga inom träindustrin och använ-
da branschens maskiner och utrustning, ar-
betsmetoder, material och tillbehör. Hen kan 
utföra arbetsuppgifterna inom träindustrin 
säkert och ekonomiskt. Beroende på sin in-
riktning kan hen arbeta med tillverkning av 
träkonstruktionsdelar (som CLT-skivor, tim-
merkonstruktioner, snickeriprodukter eller 
möbler av träskivor) eller med tillverkning 
eller vidareförädling inom sågindustrin eller 
träskiveindustrin (till exempel med tillverk-
ning av faner eller spånskivor). Examensbe-
teckningar och kompetensområden:

 ¢ INDUSTRITRÄBYGGARE
Kompetensområdet för träbyggnadsindu-
strin  

 ¢ SKIVPROCESSKÖTARE
Kompetensområdet för träskiveindustrin 

 ¢ SNICKARE
Kompetensområdet för snickeriindustrin  

 ¢ SÅGPROCESSKÖTARE
Kompetensområdet för sågindustrin 

Grundexamen inom   
ytbehandlingsbranschen

Ytbehandling anknyter till byggande samt 
tillverkning och underhåll av olika produk-
ter. Vid byggande och underhåll av byggna-
der innebär ytbehandling målning, tapetse-
ring, plattsättning och golvbeläggning samt 
olika spackel- och rappningsarbeten.  Vid 
produkttillverkning består ytbehandlingen 
av målning och ytbeläggning av produkter, 
till exempel med zink, nickel, krom, silver 
och guld. Examensbeteckningar och kompe-
tensområden: 

 ¢ GOLVLÄGGARE
Kompetensområdet för golvläggning  

 ¢ MÅLARE
Kompetensområdet för byggnadsmåleri  

 ¢ YTBEHANDLARE
Kompetensområdet för industriell ytbe-
handling 
Kompetensområdet för produktmålning 
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Grundexamen inom  
byggnadsbranschen

Den som har avlagt grundexamen inom bygg-
nadsbranschen arbetar med nybyggen och 
underhåll av bostäder, arbets- och fritidslo-
kaler och -byggnader, trafiknät, olika miljö-
konstruktioner, vattenförsörjningsnätet och 
energiförsörjningsnätet. Verksamheten har 
traditionellt sett utförts i hemlandet, men nu-
mera utgör den internationella verksamheten 
en allt större andel. Dagens byggare måste ha 
färdigheter att arbeta med renoveringar. Exa-
mensbeteckningar och kompetensområden:

 ¢ HUSBYGGARE
Kompetensområdet för husbyggnad 
 

 ¢ SCHAKTARE
Kompetensområdet för markanläggning 

 ¢ SCHAKTNINGSMASKINFÖRARE
Kompetensområdet för schaktningsma-
skintransport 

 ¢ STENMONTÖR
Kompetensområdet för stenbranschen

Grundexamen inom el- och 
automationsbranschen 

Yrkeskunniga inom elbranschen arbetar med 
produktion, distribuering och överföring av 
elektricitet, elektrifiering, elinstallationer, re-
paration och service samt automation och 
underhåll. De som arbetar inom el- och auto-
mationsbranschen installerar och underhål-
ler el- och automationssystem eller eldistribu-
tionsnät i fastigheter och anläggningar. Exa-
mensbeteckningar:

 ¢ AUTOMATIONSMONTÖR 

 ¢ ELMONTÖR

Grundexamen inom 
husteknik 

Den som har avlagt grundexamen inom 
husteknik arbetar med nybyggen och re-
noveringar åt VVS-företag. De installerar 
till exempel vattenledningar, ackumulato-
rer, tvättställ, toalettstolar, vattenkranar, 
avloppsrör, värmeledningar, värmepannor, 
oljebrännare och ventilationsanläggningar. 
Arbetsplatser finns även inom fastighetsser-
vice och byggindustrin (till exempel elemen-
tindustrin) och vid kommunernas vatten-, 
avlopps- och energiverk. Examensbeteck-
ningar och kompetensområden:

 ¢ BYGGNADSPLÅTSLAGARE 
Kompetensområdet för isolering och 
montering av byggnadsplåt 
 

 ¢ KYLMONTÖR 
Kompetensområdet för kylmontering 
 

 ¢ RÖRMONTÖR 
Kompetensområdet för rörmontering 
 

 ¢ TEKNISK ISOLERARE 
Kompetensområdet för isolering och 
montering av byggnadsplåt 
 

 ¢ VENTILATIONSMONTÖR 
Kompetensområdet för ventilationsmon-
tering 
 

 ¢ VÄRMEELEMENTSMONTÖR 
Kompetensområdet för rörmontering 

Grundexamen i teknisk 
planering 

Den som har avlagt grundexamen i teknisk 
planering samlar in och förmedlar infor-
mation för att genomföra planeringspro-
jektet. Planeringsassistenten utnyttjar och 
producerar datamodeller och planerings-
dokument samt arbetar på ett kundservice-
inriktat, kvalitetsmedvetet, ansvarsfullt och 
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kostnadseffektivt sätt. Dessutom kan de ar-
beta med uppgifter i anslutning till visuali-
sering eller 3D-modellering och kompetens 
inom 3D-utskrifter. De kan vara i ett företags, 
i kommunernas eller i statsförvaltningens 
tjänst och utföra arbetsuppgifter som assiste-
rar och stöder planeringsprojekt. De arbetar 
enligt sin inriktning inom byggnadsteknisk 
planering, industriell planering eller samhäll-
steknisk planering. Examensbeteckning:

 ¢ PLANERINGSASSISTENT

 
Grundexamen inom textil-  
och modebranschen

Den som har avlagt grundexamen inom tex-
til- och modebranschen arbetar enligt sin in-
riktning inom tillverkning, försäljning, mark-
nadsföring eller service. Arbetena i bran-
schen finns på företag som tillverkar textilier, 
kläder, accessoarer eller skor. Dessutom finns 
det arbetstillfällen i butiker, på kostyma-
teljéer, i tvätterier, på uthyrningsföretag eller 
på andra serviceföretag. Tillverkare av de-
signtextilier designar och tillverkar individu-
ella textilprodukter med nya eller traditio-
nella metoder och tekniker eller kombinatio-
ner av dessa. Måttbeställningssömmerskan 
syr kläder som måttbeställningsarbete. Mo-
disten tillverkar huvudbonader och accesso-
arer. Modeassistenten är assistent inom mo-
debranschen. Sömmerskan tillverkar produk-
ter i de olika stadierna i serieproduktionen. 
Tillverkaren av inredningstextilier tillverkar 
inredningstextilier och -produkter. Skomaka-
ren tillverkar och reparerar skor. Textiltillver-
karen tillverkar textilmaterial och textilier 
inom industrin. Textilvårdaren arbetar inom 
textilservicebranschen, på ett tvätteri eller i 
en motsvarande arbetsmiljö. Skräddaren till-
verkar kläder som skrädderiarbete. Examens-
beteckningar: 

 ¢ MODEASSISTENT 
 

 ¢ MODIST 

Grundexamen inom  
båtbyggnadsbranschen 

Arbetet för en person som avlagt examen in-
om båtbyggnadsbranschen är omfattande så-
tillvida att en person till exempel kan få utfö-
ra arbeten med kompositplast, snickeriarbe-
ten, installationer av maskiner och utrustning, 
VVS-installation, svagströmsinstallationer och 
även planering av dessa och båtens egenska-
per. Den som har avlagt grundexamen inom 
båtbyggnadsbranschen bygger båtar i kom-
posit och trä samt båtdelar av armerad plast, 
trä och metall samt monterar och underhåller 
olika anordningar och motorer som används i 
båtar. De arbetar kvalitets- och kostnadsmed-
vetet enligt principerna för hållbar utveck-
ling. Arbetstillfällen i branschen finns på båt-
byggerier och båtverkstäder samt på båtvarv. 
Examensbeteckning: 

 ¢ BÅTBYGGARE

 ¢ MÅTTBESTÄLLNINGSSÖMMERSKA 
 

 ¢ SKOMAKARE 

 ¢ SKRÄDDARE 

 ¢ SÖMMERSKA 

 ¢ TEXTILVÅRDARE 

 ¢ TILLVERKARE AV DESIGNTEXTILIER 
 

 ¢ TILLVERKARE AV INREDNINGSTEXTILIER 

 ¢ TILLVERKARE AV TEXTILIER

28



Henri Elenius har tagit examen som fordons-
mekaniker vid utbildningssamkommunen i 
Seinäjoki Sedu. Henri berättar:

”Det som gör bilbranschen intressant är att 
tekniken ständigt utvecklas samt de allt mer 
utmanande feldiagnoserna. Det kan till ex-
empel finnas ett fel på bilen som redan un-
dersökts på en annan verkstad. Det är verk-
ligen givande att hitta ett sådant fel och få 
bilen att fungera. Samtidigt blir kunden tack-
sam.”

Pinja Harakkamäki har utexaminerats från 
yrkesinstitutet Tredu i Tammerfors som la-
borant. Hon tog samtidigt studentexamen. 
Pinja berättar:

”Under studietiden blev jag intresserad av 
yrkesskicklighetstävlingar. Jag vann silver 
både i FM-tävlingen Mästare och i VM-täv-
lingen WorldSkills. Nästa gång deltar jag i 
EM-tävlingen i yrkesskicklighet EuroSkills. 
Man blir biten på att tävla. Jag gillar att ut-
mana mig själv och lära mig nya saker. Det 
är intressant att lära känna människor, lära 
sig nya tekniker och se hur arbetsuppgif-
ter inom den egna branschen utförs i andra 
länder.”
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Enni Tulla studerar till skräddare på Gradia i 
Jyväskylä. Tidigare har jag också avlagt grun-
dexamen inom hantverk och konstindustri 
samt gymnasiestudier. Enni berättar:

”Det bästa i mitt yrke är att det är praktiskt 
och användbart att göra kläder i kombination 
med kreativitet och estetik. Det är fantastiskt 
att kunna reparera befintliga kläder, men det 
är också härligt att få bygga något nytt. Utö-
ver mina studier gör jag egna, lite mer speci-
ella sömnads- och handarbetsprojekt via mitt 
UF-företag.”

Jesse Leskinen har avlagt en grundexamen 
som el- och automationsmontör vid yrkesin-
stitutet Savon ammattiopisto i Kuopio. Han 
tog examen i båda inriktningslinjerna, det 
vill säga han studerade till både automa-
tionsmontör och elmontör. Nu håller han på 
att ta en yrkesexamen i el och automation 
vid sidan av arbetet. Jesse berättar:

”Jag visste redan som liten att jag skulle bli 
elektriker. Jag byggde alla möjliga apparater 
i en koja på stugan. Jag hade belysning, ett 
fönster med vindrutetorkare och naturligtvis 
en radio. Jag blev dock redan tidigt också in-
tresserad av programmering och inom auto-
mation förenas dessa båda kompetensområ-
den på ett passande sätt. ”
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Grundexamen inom 
hästhushållning

Grundexamen inom hästhushållnings-
branschen kan man specialisera sig på sko-
ning av hästar, tillverkning och underhåll 
av utrustning, mångsidiga hästtjänster eller 
hästuppfödning. Hästskötarens arbete omfat-
tar utöver hästskötsel i allt högre grad kund-
service. Ridinstruktörer hjälper ridlärare på 
ridskolor och är ofta också företagare. Ridin-
struktörer ansvarar ofta för verksamheten 
i stallet samt organiseringen av skötseln av 
hästarna och arbetet i stallet. Examensbe-
teckningar:

 ¢ HÄSTSKÖTARE 

 ¢ RIDINSTRUKTÖR

Grundexamen i fiskeri  

Branschens verksamhetssektorer är fiske, 
fiskodling, fiskförädling, marknadsföring och 
försäljning av fiskprodukter samt fisketurism.  
Skötsel av fiskevatten samt försäljning av fis-
keredskap och fisketillbehör ingår också i 
branschen. Examensbeteckningar: 

 ¢ FISKARE  

 ¢ FISKEINSTRUKTÖR 
 

 ¢ FISKFÖRÄDLARE 
 

 ¢ FISKODLARE 

Grundexamen inom 
lantbruksbranschen  

Lantbruk innebär produktion och förädling av 
råvaror från naturen. Inom branschen bedri-
ver man växt- och husdjursproduktion, lands-

bygdsturism, maskinentreprenad, vidareför-
ädling av lantbruksprodukter och miljövård 
samt ger service åt fritidsbosatta. Även päls-
näring och fodertillverkning tillhör branschen. 
Yrkena består av landsbygdsföretagare, lant-
brukare, avlösare, säljare av lantbrukstillbe-
hör, landsbygdsturismföretagare, djurskötare 
och vidareförädlare av lantbruksprodukter. 
Även pälsdjursuppfödningen erbjuder arbe-
te åt sakkunniga inom branschen. Ett växan-
de delområde är maskinentreprenad och un-
derentreprenad. Examensbeteckningar och 
kompetensområden:

 ¢ DJURSKÖTARE
Kompetensområdet för djurskötsel 

 ¢ LANDSBYGDSFÖRETAGARE
Kompetensområdet för lantbruk  
Kompetensområdet för lantbruksteknologi 

 ¢ PÄLSDJURSUPPFÖDARE
Kompetensområdet för pälsdjursuppföd-
ning

Grundexamen inom 
skogsbranschen  

De centrala funktionerna inom skogs-
branschen är skogsvård, virkesinköp, mång-
bruk och skogsskydd. Behovet av förare som 
kör skogsmaskiner och virkesbilar förväntas 
öka de närmaste åren. På många ställen är 
det även brist på skogsarbetare. Skogsservice-
producenter kan också arbeta med naturtu-
rism och driva eget företag. Examensbeteck-
ningar och kompetensområden:

 ¢ PRODUCENT AV SKOGSENERGI
Kompetensområdet för produktion  
av skogsenergi 

 ¢ SKOGSARBETARE- 
 SKOGSSERVICEPRODUCENT

Kompetensområdet för skogsbruk 
 

Lant- och skogsbruk
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 ¢ SKOGSMASKINSFÖRARE
Kompetensområdet för körning  
av skogsmaskiner 

 ¢ SKOGSMASKINSMONTÖR
Kompetensområdet för montering  
av skogsmaskiner

 
Grundexamen inom  
trädgårdsbranschen

Den som har avlagt grundexamen inom träd-
gårdsbranschen har omfattande grundläg-
gande kunskaper inom trädgårdsbranschen 
och djupare kunskaper om blomster- och 
trädgårdshandel, trädgårdsproduktion eller 
grönsektorn. En trädgårdsmästare som har 
avlagt examen inom kompetensområdet för 
blomster- och trädgårdshandel kan hante-
ra, sälja och prissätta produkter, tillbehör 
och tjänster inom blomster- och trädgårds-
handeln. En trädgårdsmästare som har av-
lagt examen inom kompetensområdet träd-
gårdsproduktion kan arbeta på friland och i 
täckta utrymmen och odla produkter inom 
trädgårdsbranschen till kunderna. En träd-
gårdsmästare som har avlagt examen inom 
kompetensområdet för grönsektorn kan byg-
ga och underhålla trygga och trivsamma mil-
jöer som främjar naturens mångfald. En träd-
gårdsmästare som har avlagt grundexamen 
inom trädgårdsbranschen kan verka inom 
blomster- och trädgårdshandel  inom försälj-
ning av produkter och tjänster, som odlare i 
trädgårdsproduktion eller underhåll av grön-
byggande eller grönområden. Examensbe-
teckningar och kompetensområden:

 ¢ TRÄDGÅRDSMÄSTARE
Kompetensområdet för blomster-  
och trädgårdshandel  
Kompetensområdet för grönsektorn 
Kompetensområdet för trädgårdsproduk-
tion

Miikka Käänä har en grundexamen inom 
trädgårdsbranschen från Esboregionens ut-
bildningssamkommun Omnia. Miika berättar:

”Det bästa med mitt yrke är att man får ar-
beta med händerna och att man får lösa oli-
ka problem i arbetet. Det är givande att se 
slutresultatet av arbetet omedelbart. Jag har 
varit i arbetslivet i tre år sedan jag utexami-
nerades. Nu arbetar jag på min tidigare läro-
anstalt Omnia som handledare för trädgårds-
branschen och hjälper till i undervisningen. 
Jag arbetar också som timlärare och undervi-
sar i träarbeten i grönområden, till exempel i 
byggande av terrasser.” 
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Grundexamen i tandteknik

Den som har avlagt grundexamen i tandtek-
nik arbetar med sådant som modellering och 
bettrehabilitering på tandlaboratorium, med 
uppgifter i anslutning till specialtandtek-
nikers patientmottagning, inom försäljning 
och konsultation, i tandtillbehörsbutiker el-
ler som arbetsplatshandledare. Personen kan 
arbeta antingen inom den privata eller den 
offentliga sektorn eller som företagare. Han 
eller hon kan i enlighet med kraven tillverka 
gipsmodeller, avtrycksskedar, bitschabloner 
och bettrehabiliteringsutrustning samt ersät-
ta förlorade tänder med protetik med tillhö-
rande lagnings- och tandregleringsarbeten 
samt på ett kundorienterat sätt använda nöd-
vändiga tandtekniska speciallösningar. Exa-
mensbeteckning:

 ¢ TANDLABORANT

Grundexamen i pedagogisk 
verksamhet och handledning

Den som har avlagt grundexamen i pedago-
gisk verksamhet och handledning har den 
mångsidiga kompetens som behövs inom 
handledning, fostran och kommunikation. 
Arbetet kräver god kommunikations- och in-
teraktionsförmåga och förmågan att beakta 
personers olika bakgrund, ålder och behov 
av handledning och stöd. Barnledare arbe-
tar inom småbarnspedagogiken och ansva-
rar för barnens övergripande välbefinnande. 
Ledare för ungdomar och gemenskaper ar-
betar med att instruera, handleda och stödja 
personer i olika åldrar. Arbetet inriktas främst 
på ökad delaktighet, medborgarverksamhet 
och mångkulturell verksamhet. Handledare i 
kommunikation och teckenspråk arbetar med 
handledning, pedagogisk verksamhet och as-
sisterande uppgifter bland teckenspråkiga 
och personer med hörsel- och synnedsättning 
eller språkstörningar och talnedsättning. Exa-
mensbeteckningar och kompetensområden:

 ¢ BARNLEDARE
Kompetensområdet för småbarnspedago-
gik och familjeverksamhet 

 ¢ HANDLEDARE I KOMMUNIKATION  
 OCH TECKENSPRÅK

Kompetensområdet för handledning  
i kommunikation och teckenspråk 

 ¢ LEDARE FÖR UNGDOMAR OCH  
 GEMENSKAPER

Kompetensområdet för handledning av 
ungdomar 

Grundexamen i 
instrumentvård

Instrumentvårdare kan arbeta på olika arbets-
platser som tillhandahåller funktioner och 
tjänster för bekämpning av infektioner, rengö-
ring, desinfektion, förpackning och sterilise-
ring. De kan arbeta inom social- och hälsovår-
den på exempelvis instrumentvårdscentraler, 
operations- och anestesiavdelningar, endosko-
pienheter, laboratorier, intensivvårds-, dialys- 
och förlossningsavdelningar, polikliniker, inom 
läkemedelsförsörjning och på mun- och tand-
vårdsenheter. Instrumentvårdare kan också 
arbeta inom läkemedels- och kemiindustrin, 
livsmedelsindustrin samt i andra kliniska verk-
samhetsmiljöer såsom vid underhåll av utrust-
ning på veterinärmottagningar, smådjurssjuk-
hus och försöksdjursanläggningar. Ett aseptisk 
arbetssätt, iakttagande av goda hygienrutiner 
och bekämpning av infektioner med olika me-
toder är oberoende av arbetsmiljön central 
kompetens hos instrumentvårdaren. Att kont-
rollera, rengöra, desinficera, sterilisera, för-
packa, förvara, lagra och transportera utrust-
ning utgör det centrala innehållet i instrumen-
tvårdprocessen. Instrumentvårdare känner till 
namnet på de instrument som ska underhållas 
samt deras egenskaper, särskilda märkning-
ar och underhållsmetoder. De kan hantera 
instrumenten rätt och på ett säkert sätt. Exa-
mensbeteckning:

 ¢ INSTRUMENTVÅRDARE

Hälsovård och välfärd
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Lea Fältros studerar till närvårdare vid
Yrkesakademin i Österbotten. Hon har
valt kompetensområdet sjukvård och
omsorg. Lea berättar:

”I mitt arbete får man träffa många olika
människor och det tycker jag är en av
de bästa sidorna av arbetet. Jag gillar att
utmana mig själv och lära mig nytt. Jag
kan också tänka mig att gå vidare med
fortsättningsstudier efter examen.”

Grundexamen inom hår- och 
skönhetsbranschen 

Den som har avlagt grundexamen inom hår- 
och skönhetsbranschen har den yrkesskick-
lighet som krävs för att ge kundservice och 
sälja produkter och tjänster inom hår- och 
skönhetsbranschen. Kosmetikrådgivare kan 
ge kunder handledning och råd om hud- och 
hårvård samt om användningen av produk-
ter. Kosmetologer ger ansiktsbehandling-
ar samt fot- och handvård och ger kunder-
na råd om hur de själva vårdar sin hud och 
använder produkter. Frisörer och barberare 
har tillräcklig yrkesskicklighet för att klippa 
kundernas hår med de tekniker som används 
i frisörarbete och för att göra frisyrer med 
olika tekniker. Barberare kan klippa hår med 
barberarteknikerna och göra frisyrer och 
skäggbehandlingar. Examensbeteckningar 
och kompetensområden:

 ¢ BARBERARE 
Kompetensområdet för barberararbete

 ¢ FRISÖR 
Kompetensområdet för frisörarbete

 ¢ KOSMETIKRÅDGIVARE
Kompetensområdet för skönhetsvård och 
produktrådgivning

 ¢ KOSMETOLOG 
Kompetensområdet för hudvård

Grundexamen i idrott

Den som avlagt grundexamen i idrott leder 
idrottsverksamhet för grupper i olika åld-
rar, gör upp personliga träningsprogram som 
främjar den fysiska funktionsförmågan och 
hälsan samt planerar och leder idrottspro-
jekt. Idrottsledaren främjar människans väl-
befinnande, hälsa, funktions- och arbetsför-
måga på ett övergripande sätt och hjälper 
människor att hitta en fysiskt aktiv och häl-
sofrämjande livsstil. Examensbeteckningar 
och kompetensområden:

Tjänstebranschen
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 ¢ IDROTTSLEDARE
Kompetensområdet för hälsofrämjande 
idrottsrådgivning  
Kompetensområdet för serviceproduk-
tion inom idrott  
Kompetensområdet för träning och  
föreningsverksamhet 

Grundexamen i logistik

I detta sammanhang omfattar logistikbran-
schen biltransporter, lagerhållning och lo-
gistiktjänster på flygplatser. De som arbe-
tar inom logistikbranschen transporterar 
människor, varor och fordon effektivt och 
säkert och ger bästa möjliga kundservice. 
De som arbetar inom lagerbranschen han-
terar och flyttar olika typer av varor till lag-
ren och därifrån till konsumenterna. I verk-
samheter som tillhandahåller flygplatsser-
vice sköter man flygplatsens byggnader och 
flygfältet och hanterar fraktgods. Examens-
beteckningar och kompetensområden:

 ¢ BUSSCHAUFFÖR 
Kompetensområdet för transportservice 
 

 ¢ CHAUFFÖR 
Kompetensområdet för transportservice 
 

 ¢ FLYGPLATSARBETARE 
Kompetensområdet för flygplatsservice 
 

 ¢ KOMBINATIONSFORDONSFÖRARE 
Kompetensområdet för transportservice 
 

 ¢ LAGERFÖRVALTARE 
Kompetensområdet för lagerservice 

Grundexamen i turism

Den som arbetar inom turismbranschen säl-
jer transport-, inkvarterings-, kost- och pro-
gramtjänster som turister behöver och ger 
dem handledning samt ordnar programtjäns-
ter och andra tjänster i turismföretag. Exa-

mensbeteckningar och kompetensområden: 

 ¢ PRODUCENT AV TURISTTJÄNSTER
Kompetensområdet för turisttjänster 
 

 ¢ RECEPTIONIST
Kompetensområdet för inkvarteringstjäns-
ter 

 ¢ RESEEXPERT 
Kompetensområdet för försäljning  
av resetjänster

Grundexamen i sjöfart

Sjötrafiken mellan Finland och övriga världen 
är livlig. Mycket person- och godstrafik sker 
med båt. Till fartygsbesättningens uppgifter 
hör att övervaka lastning och lossning, navi-
gera under färd, sköta maskindriften, upprätt-
hålla sjö- och fartygssäkerheten samt sköta 
service och underhåll. Examensbeteckningar 
och kompetensområden:

 ¢ FARTYGSELEKTRIKER
Kompetensområdet för eldrift  

 ¢ REPARATÖR
Kompetensområdet för däcks- och ma-
skinreparationer 

 ¢ VAKTHAVANDE MASKINMÄSTARE
Kompetensområdet för maskinbefäl 

 ¢  VAKTHAVANDE STYRMAN
Kompetensområdet för däcksbefäl

Grundexamen inom 
rengörings- och 
fastighetsservicebranschen

De som har avlagt grundexamen inom ren-
görings- och fastighetsservicebranschen kan 
arbeta i ett kundobjekt med uppgifter inom 
fastighets- och rengöringsservicebranschen 
och i kundservicesituationer i enlighet med 
ett serviceavtal som ingåtts med kundobjek-
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tet. De kan inrikta sin yrkeskompetens på 
fastighetsskötsel, hemarbetsservice eller lo-
kalvård enligt sitt kompetensområde. Kund-
objekten kan bestå av hotell- och inkvarte-
ringslokaler, köpcentrum och butikslokaler, 
transportmedel, läroanstalter och daghem, 
socialvårdsinrättningar, hälso- och sjuk-
vårdsinrättningar, industrianläggningar, häl-
so- och sjukvårdslokaler eller simbassängs- 
och spalokaler. Examensbeteckningar och 
kompetensområden:

 ¢ FASTIGHETSSKÖTARE
Kompetensområdet för fastighetsskötsel 

 ¢ HEMVÅRDARE
Kompetensområdet för hemarbetsser-
vice 

 ¢ LOKALVÅRDARE 
Kompetensområdet för lokalvård

Grundexamen inom 
restaurang- och 
cateringbranschen 

Den som har avlagt grundexamen inom 
restaurang- och cateringbranschen arbe-
tar med matlagning, servering, kundservice 
samt med planering, framställning och för-
säljning i hotellreceptioner. Arbetsplatser 
finns till exempel på hotell, inkvarteringsfö-
retag, restauranger, cateringföretag, stor-
kök, kaféer, servicestationer, snabbmats-, 
festservice- eller turismföretag samt frakt- 
och passagerarfartyg. Examensbeteckningar 
och kompetensområden:

 ¢ KOCK
Kompetensområdet för matservice 
 

 ¢ SERVITÖR
Kompetensområdet för kundservice

Grundexamen inom 
säkerhetsbranschen

Det allt mer komplexa samhället och skadli-
ga miljöfaktorer ökar behovet av mångsidig 
service inom säkerhetsbranschen. Den priva-
ta säkerhetsbranschen omfattar bevakning, 
privatdetektivverksamhet, säkerhetsverksam-
het på entreprenad, strukturell säkerhet, lås-
smedsservice och tekniska övervakningssys-
tem, säkerhetskonsultering, informationssä-
kerhet och relaterad utbildning. Examen ger 
grundläggande färdigheter för arbete med 
olika uppgifter inom säkerhetsbranschen. Ex-
amensbeteckning:

 ¢ SÄKERHETSVAKT

Tommi Karvonen är utexaminerad kock från 
Keuda i Träskända. Han tog samtidigt stu-
dentexamen. Tommi berättar:

”I framtiden skulle jag kunna tänka mig att 
bli egenföretagare. Jag drömmer inte nöd-
vändigtvis om en egen restaurang, utan om 
något annat företag inom livsmedelsbrans-
chen. Det bästa med mitt yrke är att få lära 
sig nya tekniker och att det är lätt att se ut-
vecklingen.”
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Leila Karhunen har utexaminerats från Åbo 
yrkesinstitut som servitör och samtidigt av-
lagt studentexamen. Nu avlägger hon en yr-
kesexamen i kundservice på restaurang. Leila 
berättar:

”Till mitt arbete som servitör hör bland an-
nat kundservice och jag tar del i planeran-
det av nya drinklistor. Det bästa med mitt 
arbete är att få agera med kunder. Jag får ge 
rekommendationer och berätta om våra pro-
dukter. Kundens nöjdhet alltid det viktigaste. 
När vi tillsammans med köket förverkligar en 
lyckad middag eller lunch, är man även själv 
lycklig.”
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Yrkesexamina

1 Yrkesexamen i affärsverksamhet

2 Yrkesexamen i arbete som teamledare

3 Yrkesexamen inom bageribranschen

4 Yrkesexamen inom branschen för byggnads-
produkter

5 Yrkesexamen inom båtbyggnadsbranschen

6 Yrkesexamen i djurskötsel

7 Yrkesexamen inom dykbranschen

8 Yrkesexamen inom el- och automations-
branschen

9 Yrkesexamen inom energibranschen

10 Yrkesexamen i fastighetsförvaltning

11 Yrkesexamen i fiskeri

12 Yrkesexamen i flygplansmekanik

13 Yrkesexamen i flygplatsservice

14 Yrkesexamen inom fordonsbranschen 

15 Yrkesexamen i föreställnings- och teaterteknik

16 Yrkesexamen för företagare

Med en yrkes- eller specialyrkesexamen kan du fördjupa dina 
kunskaper. Examina riktas primärt till personer som redan arbetar.

Yrkesexamina och 
specialyrkesexamina

17 Yrkesexamen i församlings- och begravnings-
service

18 Yrkesexamen inom gruvbranschen

19 Yrkesexamen i guideservice 

20 Yrkesexamen inom husbyggnadsbranschen

21 Yrkesexamen i husteknik

22 Yrkesexamen inom hälsovårdsbranschen

23 Yrkesexamen inom hästhushållning 

24 Yrkesexamen i idrott och träning 

25 Yrkesexamen i informations- och biblioteks-
tjänst

26 Yrkesexamen i informations- och  
kommunikationsteknik

27 Yrkesexamen inom konstindustrin

28 Yrkesexamen i kontakttolkning 

29 Yrkesexamen i kundservice på restaurang 

30 Yrkesexamen inom laboratorie- och  
mätningsbranschen

31 Yrkesexamen inom lantbruksbranschen

Yrkesutbildning för vuxna
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32 Yrkesexamen inom lantmäteribranschen

33 Yrkesexamen i lasthantering

34 Yrkesexamen i livsmedelsförädling

35 Yrkesexamen inom livsmedelsindustrin 

36 Yrkesexamen inom markanläggnings-
branschen 

37 Yrkesexamen i maskinmontering och under-
håll

38 Yrkesexamen i massage

39 Yrkesexamen i matservice .

40 Yrkesexamen inom mediebranschen

41 Yrkesexamen i mentalhälsoarbete och miss-
brukarvård

42 Yrkesexamen inom miljöbranschen

43 Yrkesexamen i musikproduktion 

44 Yrkesexamen inom naturbranschen ....

45 Yrkesexamen i omsorgsarbete för utveck-
lingsstörda

46 Yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och 
handledning

47 Yrkesexamen inom processindustrin

48 Yrkesexamen i produktionsteknik 

49 Yrkesexamen inom rengörings- och  
fastighetsservicebranschen  

50 Yrkesexamen inom renhushållning

51 Yrkesexamen för sameslöjdsgesäll

52 Yrkesexamen i servicelogistik

53 Yrkesexamen i sjöfart

54 Yrkesexamen inom skogsbranschen

55 Yrkesexamen i skötsel av idrottsanläggningar  

56 Yrkesexamen inom stenbranschen 

57 Yrkesexamen inom säkerhetsbranschen 

58 Yrkesexamen inom textil- och modebran-
schen 

59 Yrkesexamen inom transportbranschen

60 Yrkesexamen inom trädgårdsbranschen

61 Yrkesexamen inom träindustrin 

62 Yrkesexamen inom tullbranschen

63 Yrkesexamen i turismservice 

64 Yrkesexamen inom ytbehandlingsbranschen 

Läs mer om innehåll och avläggande av yrkes-
examina på:  
www. eperusteet.opintopolku.fi/#/sv 
(välj yrkesutbildning)
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Specialyrkesexamina

1 Specialyrkesexamen i affärsverksamhet 

2 Specialyrkesexamen i arbetsledning inom  
byggnadsbranschen

3 Specialyrkesexamen i arbetsledning inom in-
dustrin

4 Specialyrkesexamen inom bageribranschen

5 Specialyrkesexamen inom båtbyggnads-
branschen

6 Specialyrkesexamen i chefskap inom inkvar-
terings-  
och kosthållsbranschen

7 Specialyrkesexamen i djurskötsel

8 Specialyrkesexamen inom el- och  
automationsbranschen 

9 Specialyrkesexamen inom energibranschen

10 Specialyrkesexamen för fartygselmästare

11 Specialyrkesexamen i fastighetsförvaltning

12 Specialyrkesexamen i fiskeri

13 Specialyrkesexamen i flygplansmekanik

14 Specialyrkesexamen inom fordonsbranschen 

15 Specialyrkesexamen i föreställnings- och te-
aterteknik

16 Specialyrkesexamen för företagsrådgivare

17 Specialyrkesexamen inom husbyggnads-
branschen

18 Specialyrkesexamen i husteknik 

19 Specialyrkesexamen inom hår- och skönhets-
branschen 

20 Specialyrkesexamen inom hästhushållning

21 Specialyrkesexamen i immobilisationsvård 

22 Specialyrkesexamen i informations- och  
kommunikationsteknik

23 Specialyrkesexamen inom konstindustrin

24 Specialyrkesexamen inom lantbruks-
branschen

25 Specialyrkesexamen i ledarskap och före-
tagsledning

26 Specialyrkesexamen inom livsmedelsbrans-
chen

27 Specialyrkesexamen inom markanläggnings-
branschen

28 Specialyrkesexamen i maskinmontering och 
underhåll 

29 Specialyrkesexamen i massage

30 Specialyrkesexamen inom mediebranschen 

31 Specialyrkesexamen inom mentalhälsoarbe-
te och missbrukarvård

32 Specialyrkesexamen  inom miljöbranschen

33 Specialyrkesexamen inom naturbranschen

34 Specialyrkesexamen  i pedagogisk verksam-
het och handledning

35 Specialyrkesexamen inom processindustrin

36 Specialyrkesexamen i produktionsteknik 

37 Specialyrkesexamen i produktutvecklingsar-
bete

38 Specialyrkesexamen i rehabiliterings-, stöd- 
och handledningstjänster  
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39 Specialyrkesexamen inom rengörings- och f 
astighetsservicebranschen

40 Specialyrkesexamen i rättstolkning

41 Specialyrkesexamen för sameslöjdsmästare 

42 Specialyrkesexamen i servicelogistik ..

43 Specialyrkesexamen inom skogsbranschen

44 Specialyrkesexamen i skötsel av idrottsan-
läggningar

45 Specialyrkesexamen för säkerhetsvakt

46 Specialyrkesexamen inom textil- och mode-
branschen 

47 Specialyrkesexamen i tjänster för specialkost

48 Specialyrkesexamen i tolkning för talskada-
de

Läs mer om innehåll och avläggande av yrkes-
examina på: 
www. eperusteet.opintopolku.fi/#/sv 
(välj yrkesutbildning)

49 Specialyrkesexamen för trafiklärare

50 Specialyrkesexamen inom trädgårds-
branschen

51 Specialyrkesexamen inom träindustrin

52 Specialyrkesexamen i träning 

53 Specialyrkesexamen i utveckling av lands-
bygden

54 Specialyrkesexamen inom ytbehandlings-
branschen

55 Specialyrkesexamen i äldreomsorg
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Även som vuxen kan det finnas behov att uppdatera sina 
yrkeskunskaper eller studera till ett helt nytt yrke. Kärnan i 
vuxenstudierna är en personlig utvecklingsplan för kunnandet, PUK, 
som hjälper att planera den individuella studievägen.

Hur kan jag uppdatera mina 
kunskaper i vuxen ålder?

Yrkesexamina indelas i grund-, yrkes- och spe-
cialyrkesexamina. Yrkesexamina erbjuder den 
studerande ett brett utbud av kunnande och hen 
kan själv välja vilken av de drygt 160 examina 
som passar bäst. Det är inte alltid nödvändigt att 
avlägga en hel examen, utan kunskaperna kan 
kompletteras genom att avlägga en eller flera 
enskilda examensdelar. Utöver att studera vid 
en läroanstalt kan man skaffa sig kunskaper på 
många andra sätt, till exempel genom läroavtal 
eller genom att studera med utbildningsavtal el-
ler i virtuella lärmiljöer.

Att söka till en utbildning 

Vuxenstuderande söker till ubildningen via konti-
nuerlig ansökan. Utbildningsanordnaren faststäl-
ler antagningsgrunderna, ansökningstiden och 
ansökningsförfarandet för utbildningen. Kontak-
ta utbildningsanordnaren för mer information om 
ansökan. 

Yrkesutbildning för vuxna
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Utbildningsanordnarna ger råd i frågor 
som gäller läroavtal och utbildningsavtal. 

Att planera studierna 

Den studerande funderar tillsammans med en 
representant för utbildningsanordnaren på en 
lämplig studieform. I början av studierna utarbe-
tas en personlig utvecklingsplan för kunnandet, 
det vill säga PUK, för varje studerande. I planen 
beaktas kunskaper och färdigheter som den stu-
derande har fått genom tidigare utbildning, ar-
betslivserfarenhet eller hobbyer.

Representanten för utbildningsanordnaren utre-
der och identifierar de kunskaper den studerande 
har från tidigare. Utifrån det identifieras de delar 
som motsvarar kraven på yrkesskicklighet eller 
kompetensmålen i grunderna för examen eller 
utbildningen. 

Att avlägga en del av en examen 

Om en vuxenstuderande vill avlägga endast en 
del av en examen är ansökningsförfarandet det-
samma som för dem som strävar efter att av-
lägga hela examen. Det finns gott om examens-
delar som kompletterar, fördjupar och utvidgar 
yrkesskickligheten som kan avläggas på ett flex-
ibelt sätt. Eftersom ansökan är kontinuerlig finns 
det möjlighet att uppdatera sina yrkeskunskaper 
året om.

Läroavtal 

Läroavtalsutbildning är i huvudsak utbildning 
som ordnas på en arbetsplats i samband med 
praktiska arbetsuppgifter. En läroavtalsstude-
rande är anställd för viss tid hos en arbetsgivare 
och får lön enligt kollektivavtal. Arbetstiden per 
vecka är minst 25 timmar. Med läroavtal kan man 
avlägga en hel examen, en eller flera delar av en 
examen eller mindre helheter. Läroavtalsplatsen 
hittar man i allmänhet själv. Arbetsgivarna med-
delar om de läroavtalsplatser de erbjuder till ex-
empel på arbets- och näringstjänsternas sida för 
lediga arbetsplatser.  

Utbildningsavtal 

Utbildningsavtal är ett tidsbundet avtal i vilket 
man kommer överens om att den studerande in-
hämtar kunskaper på arbetsplatsen i samband 
med praktiska arbetsuppgifter. En studerande 
med utbildningsavtal står inte i anställningsför-
hållande till arbetsgivaren och får således inte 
lön för studietiden. Med ett utbildningsavtal kan 
man avlägga en examensdel, delar av en examen 
eller mindre helheter. Även studerande med ar-
betskraftsutbildning kan skaffa sig kunskaper ge-
nom utbildningsavtal
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Pernilla Böckerman är känd på sociala medier för sina fitness-
inriktade Youtube- och Instagram-konton. Hon blev färdig 
merkonom våren 2019. 

Text: Veera Laaksonen. Foto: Pernillan Instagram.

Arbete i sociala medier 
ledde till den kommersiella 
branschen

Pernilla berättar att hon sedan lågstadiet har 
känt att hon inte kommer gå i gymnasiet. 

– Det fanns många orsaker, men det största hin-
dret var mina läs- och skrivsvårigheter. Skolan 
har aldrig varit en lätt plats för mig, särskilt inte 
när man måste läsa och skriva långa texter. 

Beslutet att avlägga en yrkesutbildning bekräfta-
des när hon började som youtubare och därmed 
blev intresserad av den kommersiella branschen. 
Redan som 15-åring förvandlades Pernillas roll 
som youtubare snabbt till ett arbete. 

– När min Youtube-kanal blev explosionsartat 
populär blev också den ekonomiska sidan och 
affärssidan aktuell. I nionde klass fattade jag ett 
stort beslut om att jag inte skulle studera idrott, 
vilket jag alltid hade planerat. Det hinner jag gö-
ra senare. Jag ville lära mig förstå vad skatter och 
moms betyder. 

Kombinera arbete och skola

Pernilla avlade grundexamen i affärsverksamhet 
vid Yrkesinstitutet Prakticum och blev merkonom. 
Som inriktningsalternativ valde hon försäljning 
och marknadsföring. 

– Jag gjorde studieuppgifter i anslutning till so-
ciala medier. Jag funderade på hur de ser ut i 
dag och på vilken typ av affärsverksamhet man 
kan bedriva på sociala medier. Lärarna frågade 
mig också mycket, eftersom det här arbetet är 
så nytt.

I studierna ingår också studier på en arbetsplats. 
Det gjorde Pernilla i sitt eget produktionsbolag. 
Hon tackar yrkesinstitutet för det sätt man såg 
på hennes företagsverksamhet. Hon fick avance-
ra i studierna i egen takt och avlägga studierna 
enligt sin egen plan. 

Den svenskspråkiga 
utbildningen

Pernilla har gått i skolan på sitt modersmål 
svenska. Även om arbetsspråket nu är finska ser 
hon kunskaperna i svenska som en resurs.

– Jag har många svenskspråkiga samarbetspart-
ner. Det är fint att även klara sig på svenska, och 
tack vare yrkesinstitutet förstår jag också affärs-
språket. Ett smidigt kunnande i båda språken är 
ett mycket stort plus i arbetslivet.
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Hjälp med schemaläggningen

Att aktivt idrotta, studera och driva ett företag 
kräver ett strikt schema. Pernilla berättar att man 
förstod idrottare på Prakticum. Träningarna fick 
också inkluderas i studierna och de gav också 
studiepoäng. Lärarna motiverade en i studierna 
och gav en tro på att man skulle avlägga examen. 
Man behövde aldrig vara orolig över att be om 
hjälp.

Foto: Fitnessidrottaren och sociala medier-proffset Pernilla Böckerman har fått stöd för sitt företa-
gande i yrkesstudierna. Även hemmets och pappa Stig Böckermans uppmuntran har varit viktig.

– Jag minns när jag under tredje året hade väl-
digt mycket på gång. Jag var så nervös, och jag 
kunde börja gråta när jag berättade för lärarna 
att jag inte klarade av alltsammans. Lärarna mo-
tiverade mig ändå och sa att jag nog kunde klara 
det. För första gången under min skolgång och 
mina studier fick jag känslan av att jag orkar och 
kan. 
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Studerande vid yrkesläroanstalter kan tävla inom sin bransch i 
evenemang som anordnas både i Finland och utomlands. Det blir 
även fartfyllt med kultur- och motionsevenemang.

Tävlingar, verksamhet och 
gemensamma aktiviteter

I FM-tävlingen i yrkesskicklighet MÄSTARE tävlar hundratals unga framtida proffs inom ungefär 45 yr-
kesbranscher. Mästare-evenemanget är i Uleåborg i maj 2021. www.taitaja2021.fi/sv/

Evenemanget SAKUSTARS som ordnas varje år är en riksomfattande kulturtävling för alla som studerar 
till ett yrke. Deltagarna kan vara nybörjare, studerande inom konstområdet eller syssla med kultur som 
hobby. www.sakustars.fi
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SAKUGAMES är ett fartfyllt idrottsevenemang för dem som genomför yrkesstudier. I tävlingen kan man 
delta i både individuella grenar och i lag. www.sakury.net

Internationella tävlingar i yrkesskicklighet ordnas varje år och Finland har ett landslag som deltar i 
dem. EM-tävlingen heter EuroSkills och VM-tävlingen heter WorldSkills. Tävlingen för yrkeskunniga 
som behöver särskilt stöd är Abilympics. www.skillsfinland.fi/se/landslag
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MÄSTARE9 
-TÄVLINGEN  
för grundskolans 
årskurs 7–9!

Mästare9 är ett evenemang 
för grundskolans årskurs 7–9, 
där man i tremannalag tävlar  
i uppgifter som kräver  
snabbhet, kunnande  
och fiffighet.

Penningpriser 
till de bästa 
lagen!

Evenemanget Mästare2021 i Uleåborg är ett häftigt och nyttigt utflyktsmål på våren. Bekanta dig med evenemanget på taitaja2021.fi

• Lokala tävlingar i september–december 2020   
• Regionala finaler i november–januari 2020–2021
• Finalen i Uleåborg i maj 2021

Kontakta ansvarspersonen för Mästare9 i din 
region och anmäl din skola! skillsfinland.fi/taitaja9   

Mittyrke.fi förnyas 
i september. På 
webbplatsen hittar du 
praktisk information om 
yrkesutbildningar och 
karriärberättelser från 
yrkesverksamma personer 
inom olika branscher.

LÄS MER 
OM YRKEN

www.mittyrke.fi Mycket nytt material!


