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Yrkesinstitutet 
öppnar många 
dörrar
Elektricitet har alltid fascinerat mig och jag har 
gjort ”installationer” ända sedan jag var barn. I ni-
an beslutade jag att söka till ett yrkesinstitut för 
att studera till elmontör. Det var många sökande, 
så det blev sen ändå så att jag började studera till 
automationsmontör. Tack vare mina kunskaper i 
automation har jag möjlighet att specialisera mig 
inom många branscher och yrken inom teknik.

Under de två första åren studerade vi el- och au-
tomationsinstallationer, under det tredje året fo-
kuserar studierna på processteknik. Vid sidan om 
grundexamen inom el- och automationsbranschen 
avlägger jag gymnasiestudier. Jag har för avsikt 
att bli automationsmontör och student på tre år. 
Mina två examina är till fördel i fortsatta studier 
och också med tanke på sysselsättning. Studier-
na har krävt att jag gör upp tidtabeller, även för 
fritiden, eftersom jag har varit tvungen att läsa 
och göra uppgifter även på kvällarna. Till exem-
pel kräver studierna i lång matematik och fysik 
tid, men de är viktiga med tanke på yrkesfärdighe-
terna.

Mina studier har framskridit enligt den personliga 
utvecklingsplan för kunnande (PUK) som gjordes 
upp i början av studierna. Jag tycker om de teo-
retiska lektionerna vid yrkesinstitutet och gymna-
siet, men de praktiska övningarna vid läroanstal-
ten ger variation. Jag studerade min första period 
på en arbetsplats vid ett företag, där jag lärde mig 
mycket om till exempel reservkraftanläggning-
ar samt användning och underhåll av dessa. Jag 
blev också bekant med elinstallationer. Jag väntar 
ivrigt på följande nio veckor långa period på en 
arbetsplats. Jag har också fått praktiska färdighe-
ter via min sommararbetsplats, där jag arbetar på 
läroavtal.

Inom automations- och processteknik intresserar 
jag mig för hur helheter bildas. Små sensorer och 
komponenter kan ge stora effekter för hela pro-
duktionsprocessens eller linjens funktion. Som mitt 
framtida arbete ser jag till exempel kortjobb där 
jag åker till fabriker, sjukhus eller andra fastighe-
ter för att utreda problemsituationer. Då får jag 
använda mitt huvud för att utreda fel. Varje fall är 
unikt. Jag upplever att mina yrkesstudier ger en 
bra kunskapsgrund för att hitta nya lösningar.

Jag tror att det kommer att vara enkelt att hitta 
ett jobb eftersom industriautomation är en väx-
ande bransch. Även hemmen blir i allt större ut-
sträckning smarta hem, där till exempel belysning-
en fungerar med rörelsedetektorer och dörrarnas 
elektriska lås kan styras med telefonen. Mina stu-
dier i automationsbranschen öppnar många möj-
ligheter och dörrar med tanke på framtiden. 

Efter att ha avlagt grundexamen tänker jag rycka 
in i armén och efter det arbetar jag en tid eller så 
fortsätter jag genast att studera. Jag planerar att 
studera till diplomingenjör i elteknik eller audioin-
genjör, det vill säga ingenjör i ljud- och inspel-
ningsbranschen.

Det lönar sig att börja studera vid ett yrkesinstitut 
om man vill lära sig saker både i teorin och prakti-
ken. Själv är jag nöjd med mitt val.

Olli Hinkka 
Olli avlägger grundexamen inom el- och auto-
mationsbranschen vid yrkesinstitutet Tampereen 
seudun ammattiopisto Tredu och utexamineras 
som automationsmontör.
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I den här publikationen hittar du intervjuer med 
personer som studerar till ett yrke samt informa-
tion om studier vid yrkesinstitut. Här presenteras 
också de yrkesinriktade grundexamina och de yr-
ken som utbildningarna leder till. Du hittar även en 
förteckning över yrkes- och specialyrkesexamina 
som fördjupar yrkeskunskaperna.

Sida 4  
Hur kommer jag in på en yrkesutbildning. Vad ska 
man tänka på när man söker till en yrkesutbild-
ning?

Sida 6 
Yrkesutbildning. Vad innebär en yrkesutbildning?

Sida 8 
Många vägar till ett eget yrke. Fyra unga berättar 
om sina studier på ett yrkesinstitut.

Sida 11 
De många vägarna på resan mot att uppnå kompe-
tens. Så här fungerar studier vid ett yrkesinstitut.

Sida 13 
”Vi ska bli väktare”. Ronja Lahtinen, Siru Kakko och 
Suvi Lukkarila avlägger grundexamen inom säker-
hetsbranschen.

Sida 17 
Yrkesinriktade grundexamina. Välj din egen bland 
42 examina.

Sida 35 
Förteckning över yrkes- och specialyrkesexamina.

Sida 38 
Hur kan jag uppdatera min yrkesskicklighet?

Sida 40 
Arbetet tar inte slut för kodare i spelbranschen. Eli-
as Niemi avlägger en grundexamen i informations- 
och kommunikationsteknik.

Sida 42 
Tävlingar, verksamhet och gemensamma aktivite-
ter. Utöver studierna kan man vara med i tävling-
ar och evenemang i yrkesskicklighet, kultur och 
idrott.  

Innehåll:

Ammattiosaaja på facebook

Ammattiosaaja på Instagram

https://fi-fi.facebook.com/Ammattiosaaja/
https://www.instagram.com/ammattiosaaja/?hl=fi


Hur kommer jag in på 
en yrkesutbildning?
På nian måste du fatta stora beslut när du funderar på valet av 
framtida yrke. Vilken är den bästa vägen till mitt drömyrke? Ska jag 
söka till ett yrkesinstitut och ta en yrkesexamen direkt, eller söka 
till gymnasiet efter grundskolan? Ska jag kombinera yrkesutbildning 
och gymnasiet? Ibland är en handledande utbildning det bästa 
alternativet. Tro det eller ej, men alla hittar sin egen yrkesväg, även 
om branschen ibland kan ändra på vägen.

Punkt 1: Yrkesutbildning

Du kan studera och ta din yrkesexamen i 
egen takt. Inom en yrkesinriktad grundex-
amen studerar du yrkesfärdigheter och får 
kunskaper inom det yrke du valt. Det finns 
42 grundexamina. Förutom yrkeskompe-
tens ger studierna dig färdigheter att klara 
dig i det föränderliga arbetslivet och fort-
satta studier. Nyckelfärdigheter för livs-
långt lärande är till exempel kommunika-
tions- och språkfärdigheter, matematiska 
och digitala kunskaper samt kunskaper i 
företagande.

Du kan studera på arbetsplatsen till exem-
pel via ett läroavtal eller utbildningsavtal.

Efter grundexamen kan du också utöka din 
kompetens genom att avlägga en yrkes- el-
ler specialyrkesexamen. Du kan också söka 
till en yrkeshögskola eller ett universitet 
för att fortsätta dina studier. Vid vissa läro-
anstalter kan man avlägga universitets- 
och yrkeshögskolestudier vid sidan om 
grundexamen.
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Hur söker jag till en 
yrkesutbildning?  

Efter grundskolan kan du söka till en yrkesutbild-
ning, gymnasieutbildning eller utbildning som 
handleder för examensutbildning (HUX) via ge-
mensam ansökan. Den gemensamma ansökan till 
utbildningar som börjar på hösten 2022 är i början 
av 2022. Ansökningsblankett och information om 
yrkesutbildning:

Du kan fylla i ansökningsblanketten tillsammans 
med din elevhandledare. 

Läroplikten upphör då du fyller 18 år eller har av-
lagt en examen på andra stadiet, det vill säga en 
yrkesinriktad grundexamen eller studentexamen. 
Utbildningen på andra stadiet kostar ingenting.

Karriärberättelser och idéer gällande yrkesval hit-
tar du också på adressen:

www.studieinfo.fi

www.mittyrke.fi

http://www.studieinfo.fi
http://www.mittyrke.fi


Punkt 2: Yrkesutbildning + 
gymnasium = Studier för två 
examina

Du kan avlägga studentexamen vid sidan 
om din yrkesinriktade grundexamen. Då 
blir du student samtidigt som du får ett yr-
ke. Efter att du avlagt grundexamen och 
studentexamen kan du utöka din yrkes-
kompetens genom att avlägga en yrkes-  
eller specialyrkesexamen. Du har också bra 
förutsättningar att fortsätta dina studier 
vid en yrkeshögskola eller ett universitet.

Punkt 3: Handledande 
utbildning

En utbildning som handleder för examens-
utbildning (HUX) är en högst ett år lång 
utbildning som handleder för examen. Ut-
bildningen ger nya färdigheter för studier 
inom en yrkesutbildning eller vid ett gym-
nasium. Inom utbildningen som handleder 
för examensutbildning kan du göra upp 
noggrannare planer vad gäller fortsatta 
studier, höja dina vitsord från grundskolan 
och studera delar av gymnasieutbildningen 
och en yrkesutbildning. Du får en individu-
ell studieplan som baserar sig på dina fär-
digheter och mål.

TELMA är en utbildning som förbereder för 
arbete och ett självständigt liv och som er-
bjuder undervisning och handledning för 
studerande som behöver särskilt stöd på 
grund av en sjukdom eller funktionsned-
sättning. Under utbildningen söker man en 
modell för arbete, boende, fritid och reha-
bilitering samt för ett självständigt liv som 
passar dig. Utbildningen varar 1–3 år. 

För idrottare ordnas yrkesinriktad utbild-
ning i samband med en möjlighet att träna 
och tävla på heltid.

Punkt 4: Gymnasium

Gymnasiestudierna tar vanligtvis 3 år då du 
avlägger gymnasiets lärokurs och student-
examen. Efter gymnasiet kan du söka till 
yrkesutbildning, en yrkeshögskola eller ett 
universitet.

Punkt 5: Ett år vid en 
folkhögskola

Du som omfattas av läroplikt kan före gym-
nasiet eller en yrkesutbildning studera ett 
år vid en folkhögskola. Studierna avläggs 
enligt läroplanen.
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Yrkesutbildning
Inom en yrkesutbildning studerar du för arbetslivet och livet. Det 
finns några grundläggande saker som hör till studierna och en 
avlagd examen och som är bra att känna till innan du inleder 
studierna.

Individuell studieväg

Då du avlägger en yrkesinriktad grundex-
amen studerar du de examensdelar du vill 
ha med i din examen och som bäst stö-
der dina mål. När studierna inleds utarbe-
tar du därför en personlig utvecklingsplan 
(PUK) tillsammans med din lärare. I planen 
antecknas tidigare kompetens som du re-
dan skaffat genom sommararbeten eller 
hobbyer samt hurdan undervisning, hand-
ledning och hurdant stöd du behöver.

Om du börjar yrkesutbildningen direkt ef-
ter nian avlägger du vanligtvis hela exa-
men. Om du senare, då du redan har en 
yrkesexamen och arbetserfarenhet, känner 
att du behöver förbättra din kompetens 
kan du ta delar av olika examina utan att 
behöva avlägga hela examina.
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Du studerar i olika miljöer

Studierna är inte bara att sitta i klassen, utan stu-
diemiljöerna varierar. Du kan studera på arbets-
platser, på läroanstalter och i virtuella miljöer. 

Studierna är flexibla

Inom en yrkesutbildning studerar du i din egen takt 
och enligt en tidtabell som passar just dig. Vanligt-
vis avlägger man en grundexamen på tre år. Om du 
samtidigt också tar studentexamen kan det ta lite 
längre tid att avlägga studierna. Du kan till exem-
pel studera året runt om du vill, också på somma-
ren.

Man kan studera på en 
arbetsplats

Du kan studera till ett yrke på en arbetsplats ge-
nom ett läroavtal eller utbildningsavtal. Om du 
studerar via läroavtal är du anställd och får lön. Ett 
utbildningsavtal gör det möjligt att studera genom 
att arbeta på arbetsplatsen. För studier via utbild-
ningsavtal betalas inte lön. Du kan också flexibelt 
utnyttja båda dessa sätt under dina studier bero-
ende på vilket sätt som passar bäst i vilket skede 
av studierna.

Kompetensen bedöms  
genom yrkesprov

Yrkeskompetensen bevisas i yrkesprov i genuina 
arbetssituationer på arbetsplatsen. En represen-
tant för arbetsplatsen och din lärare utvärderar 
tillsammans din kompetens.

Man får ekonomiskt stöd för 
studierna

Studierna inom en grundexamensutbildning kostar 
ingenting. Du kan vid behov få studiepenning, bo-
stadsbidrag och ett studielån med statsborgen från 
banken. Stödets storlek beror på hur du bor och på 
dina eventuella inkomster. Mer information:  

www.kela.fi/web/sv/studiestod-for-vem

Många möjligheter till fortsatta 
studier

Efter en yrkesinriktad grundexamen kan du fortsät-
ta studierna vid ett yrkesinstitut, en yrkeshögskola 
eller ett universitet. Du kan komplettera din kom-
petens genom att avlägga en yrkes- eller specialyr-
kesexamen eller en högskoleexamen.

7

http://www.kela.fi/web/sv/studiestod-for-vem 


Många vägar till ett 
eget yrke

Man kan flexibelt studera till sitt drömyrke via en egen studieväg. 
Osman hittade sin bransch via den handledande utbildningen. Siiri 
lärde sig bäst på arbetsplatsen. Henriikka åkte på utbytesstudier 
inom sina grundexamensstudier. Jaakko trivdes bra vid den 
yrkesinriktade specialläroanstalten.

Text: Johanna Pelto-Timperi. Bild: de intervjuade.

Osman Abubakar:  
”Vägen till yrkesstudier gick via 
handledande utbildning”

Osman Abubakar inleder på hösten sitt andra 
studieår inom grundexamen i sjöfart vid utbild-
ningscentret Länsirannikon Koulutus WinNova 
i Raumo. Osmans mål är att bli reparatör inom 
kompetensområdet för däcks- och maskinrepara-
tioner samt vaktstyrman inom kompetensområ-
det för däcksbefäl.

Osman har studerat ivrigt under sitt första år av 
grundexamen trots att coronaepidemin har med-
fört utmaningar i vardagen. Nu är de gemensam-
ma delarna av examen – såsom modersmål, ma-

tematik och språkstudier – redan bekanta. I fråga 
om yrkesämnen har han studerat till exempel 
fartygsteknik.

– Redan som barn beundrade jag havet och jag 
har alltid velat arbeta på ett fartyg. I framtiden 
kan jag arbeta både på fraktfartyg och passage-
rarfartyg, funderar Osman.

Yrkesvalet var inte svårt för Osman. Innan han 
inledde grundexamensstudierna gick han ett 
knappt halvår i handledande utbildning VALMA 
(numera HUX). Lärarna vid WinNova har hjälp 
honom att planera studierna.

– På ett fartyg måste man kunna språk, i synner-
het engelska. Själv har jag utöver finska och 

svenska även studerat franska och spanska. 
Jag kan också många afrikanska språk.

Osman anser att det lönar sig att 
överväga ett yrke inom sjöfarten om 
man är intresserad av teknik och mo-
torer och tycker om att reparera ma-
skiner och anordningar. Då man arbe-
tar på ett fartyg får man också resa till 
många länder. 

8



Siiri Mattila tog ett mellanår efter nian och fun-
derade på vad hon ville få ut av sitt framtida yrke. 
Apoteksbranschen kändes intressant eftersom den 
ger möjlighet att främja kundernas välbefinnande 
och arbeta med kundservice. Att arbeta på ett apo-
tek kändes som ett bättre alternativ än till exem-
pel vårdarbete på ett sjukhus. Valet föll alltså på 
en grundexamen inom läkemedelsbranschen. Julen 
2020 utexaminerades Siiri som läkemedelstekniker 
inom kompetensområdet för apoteksbranschen vid 
OSAO:s enhet i Uleåborg.

– Jag inledde mina studier vid yrkesinstitutet, men 
beslutade att övergå till läroavtal eftersom jag lär 
mig bättre genom att göra saker än genom att sit-
ta i skolan. OSAO stödde mig i bytet. Efter att jag 
fått en studieplats vid apoteket Oulunsalon apte-
ekki kom vi tillsammans med apotekaren överens 
om de praktiska arrangemangen. Läraren skötte 
pappersarbetet. Varje månad deltog jag också i 
undervisningen vid yrkesinstitutet. Jag blev färdig 
på två år, så jag utförde också många uppgifter på 
egen hand. Det gick enkelt att komma överens om 
en snabbare studietakt med läroanstalten, berät-
tar Siiri.

Enligt Siiri har till exempel de studier i informa-
tionsteknik som ingick i examen varit till stor nyt-
ta i arbetet. Hon arbetar till exempel med visuella 
saker och ansvarar för marknadsföring och reklam 
samt medverkar i faktureringen. Siiri arbetar ibland 
också i kassan. Lagerhantering ingår också dagli-
gen i arbetet. 

– Studier via läroavtal var det bästa alternativet för 
mig. Efter att jag fått min examen fick jag fast an-
ställning på min läroavtalsplats, säger Siiri glatt.

Siiri Mattila:  
”Läroavtalet gav mig en 
arbetsplats”

För några år sedan utexaminerades Jaakko Koivis-
to som lokalvårdare vid specialyrkesläroanstalten 
Luovis enhet i Tammerfors efter att ha avlagt grun-
dexamen inom rengörings- och fastighetsservice-
branschen. Jaakko var bekant med yrkesstudier 
från tidigare eftersom han hade gått utbildningen 
i miljövård vid yrkesinstitutet Ahlmanin ammat-
tiopisto.

– Jag arbetade som städare vid Martinus Palvelut, 
där man rekommenderade mig att börja studera 
inom branschen. Jag är nöjd över att jag började 
studera. Jag har fått mycket kunskaper om till ex-
empel arbetstekniker och rengöringsmedel och i 
synnerhet om hur man använder maskiner, berät-
tar Jaakko.

Jaakko utförde studier på arbetsplatsen i restau-
rangen Ravintola Myllärit. Efter examen har han 
under högsäsonger arbetat i Myllärit och fått del-
tidsanställning som städare. Jaakko hjälper också 
med disken under rusningstider.

– Det gick bra att kombinera studier och arbete. 
Jag trivdes fint vid yrkesinstitutet, både på teori-
lektionerna och i inlärningen på arbetsplatsen. At-
mosfären vid Luovi var bra och på rasterna fick vi 
till exempel spela och prata med kompisar. Vi ha-
de också trevliga lärare, berättar Jaakko.

Jaakko rekommenderar rengörings- och fastighets-
servicebranschen på grund av  dess mångsidighet. 
Han trivs själv bra med sitt arbete. 

Jaakko Koivisto: ”Studierna 
hjälpte mig mycket i arbetet”
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Henriikka Silvennoinen har avlagt grundexamen 
i grafisk kommunikation, som numera motsvarar 
grundexamen inom mediebranschen och visuell 
framställning och kompetensområdet för grafisk 
kommunikation.

– Då jag gick i nian och vi under Gradias öpp-
na dörrars dag bekantade oss med studier inom 
tryckeribranschen visste jag att det här vill jag ar-
beta med, berättar Henriikka.

– Det bästa med det här arbetet är kreativiteten 
och friheten att få förverkliga sig själv. Det finns 
många olika slags arbeten inom mediebranschen, 
allt från planering av tryckalster till videoinspel-
ning. Det är fint att man i studierna kan specialise-
ra sig på det område man är intresserad av.

Henriikka utförde inom ramen för sina grundex-
amensstudier en period av internationellt utbyte 
och studerade då sex veckor vid ett yrkesinstitut 
inom den grafiska branschen i Barcelona i Spanien 
tillsammans med en studiekamrat. Enligt Henriik-

ka var det en mycket bra erfarenhet såväl med 
tanke på studierna som i övrigt.

– Vi studerade ganska självständigt, men var med 
till exempel på de gemensamma lektionerna i 
engelska. Vi lärde känna de lokala studerande-
na och umgicks till exempel på stan. Det var en 
mycket fin upplevelse. 

Läraren vid Gradia var hela tiden med i genomför-
andet av perioden och gav sitt stöd från Jyväskylä 
också då vi var i Spanien.

Henriikka beslutade att efter grundexamen fort-
sätta sina studier inom den grafiska branschen vid 
yrkeshögskolan Kaakkois-Suomen ammattikor-
keakoulu. På grund av coronaepidemin har hon 
inte kunnat åka på utbyte inom ramen för yrkes-
högskolestudierna, trots att hon planerat det. Hon 
hoppas dock få internationell erfarenhet via täv-
lingar i yrkesskicklighet. Henriikka tänker delta 
i uttagningen där man väljer Finlands landslag i 
WorldSkills Shanghai 2022.

Henriikka Silvennoinen:  
”Jag fortsatte studera vid en 
yrkeshögskola”
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Många vägar på 
kunskapsresan
Du kan avlägga en yrkesinriktad grundexamen enligt din personliga 
utvecklingsplan för kunnande (PUK). Planen kan ändras då 
studierna och karriärplaneringen framskrider.

Punkt 1: Resan börjar 
– de första stegen i 
karriärplaneringen  

1. Du kommer tillsammans med läraren 
och studiehandledaren överens om 
hur du ska utöka dina kunskaper. Då ni 
utarbetar en PUK 
– fundera på om du studerar mer vid 
läroanstalten eller på en arbetsplats, 
passar nätstudier dig? 
– ska du kombinera dina yrkesstudier 
med gymnasiestudier, vill du studera 
också på högskolenivå?

2. Du inleder studierna som leder till ett 
yrke.

3. Du börjar med de gemensamma 
examensdelarna.

PUK görs upp i början av studierna. I planen plane-
ras ditt personliga mål med studierna samt studier-
nas innehåll och tidtabellen för studierna. Tillsam-
mans med läraren och studiehandledaren hittar du 
ett bra sätt att komma vidare i dina studier.

En grundexamens omfattning anges i kompetens-
poäng. En grundexamen uppgår till 180 kompe-
tenspoäng. Av dem utgörs 145 av yrkesinriktade 
examensdelar och 35 av gemensamma examens-
delar. Vissa delar är obligatoriska och andra val-
bara.

Gemensamma examensdelar är bland annat stu-
dier i modersmål, andra språk, matematik, arbets-
livsfärdigheter och företagande samt hållbar ut-
veckling. 

Yrkesinriktade examensdelar är beroende på 
bransch och examen till exempel löneräkning, 
sjukvårdsarbete, frisörtjänster, tapetsering och  
underhåll och reparation av skogsmaskiner.

En del av studierna avläggs på en arbetsplats och 
då studerar du på läroavtal eller utbildningsavtal.

Vad är en grundexamen? Den som avlagt en grun-
dexamen har grundläggande yrkesfärdigheter för 
olika uppgifter inom branschen. En grundexamen 
består av obligatoriska och valbara examensdelar.  

• Genom de obligatoriska examensdelarna sä-
kerställs att den studerande uppnår den cen-
trala kompetensen för examen.

• De valbara examensdelarna ger möjlighet att 
fördjupa sin kompetens eller utvidga  
sina yrkesfärdigheter.

• Kompetenspoängen beskriver hur  
omfattande och fördjupad den  
kompetens som ingår i examina  
och examensdelarna är.

 
 
Bekanta dig med examina och innehållet i dem. 
eGrunderna för yrkesexamina finns i tjänsten Stu-
dieinfo. Läs mer:

www.studieinfo.fi
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Punkt 3: Målet hägrar – 
karriärplaneringen en 
grund för det framtida 
arbetet

1. Karriärplaneringen fördjupas och 
stärker dina arbetslivsfärdigheter.

2. Du avlägger de examensdelar som 
hör till grundexamen. 

3. Fundera på om du ska söka jobb  
eller fortsätta studera.

4. Under studietiden har du redan  
tillägnat dig principen 
om kontinuerligt lärande. 
Yrkesfärdigheterna ökar och det 
lönar sig att hela tiden utveckla sin 
kompetens.

Exempel på studievägar:

Vägen till företagare 

• Oberoende av vilken yrkesbransch du valt kan du 
bli företagare.

• I samband med de gemensamma examensdelar-
na får du den första kontakten med företagande.

• Du kan kombinera studier i företagande med di-
na yrkesstudier.

• Du kopplar examendelarna Arbeta i ett företag 
och/eller Planering av företagsverksamhet till 
din examen.

 
Du kan lära dig andra examensdelar i ett andelslag 
eller genom att fungera som företagare. Läs mer: 

 
www.vuosiyrittajana.fi/sv/

Vägen till läroavtalsstuderande

• Högstadiets PRAO-period påverkar dina karriär-
planer. Under PRAO-perioden kan du bli intresse-
rad av branschen, övertyga din arbetsgivare genom 
din attityd och ditt arbetssätt och PRAO-platsen 
kan erbjuda dig sommarjobb. PRAO betyder prak-
tisk arbetslivsorientering.

• Du är minst 15 år och ingår ett arbetsavtal med ar-
betsgivaren (minst 25h/vecka, du får lön).

• Du planerar ett läroavtal med läroanstalten och 
arbetsgivaren. Arbetsgivaren förbinder sig att 
handleda dig i din inlärning. Du har en ansvarig ar-
betsplatshandledare på arbetsplatsen. Målet med 
läroavtalsstudier är att avlägga en grundexamen.

• Också läroavtalsstuderande studerar vid läroan-
stalten även om största delen av examen avläggs 
genom studier på arbetsplatsen. Läroavtalet är ett 
sätt att avlägga läroplikten.

• Du kompletterar dina kunskaper genom att stude-
ra i skolan eller på nätet så att du får de yrkesfär-
digheter som krävs i grundexamen.

• Din lärare handleder dig i studierna, följer din ut-
veckling och är med och utvärderar dina kunska-
per. Dina studier på arbetsplatsen är målinriktade 
och sker under handledning.

• OBS! Du kan avlägga mindre helheter med läroav-
tal, till exempel kan du avlägga en examensdel 
som innehåller kundservice under ett sommarjobb.

Punkt 2: Resan fortsätter 
– följande steg i 
karriärplaneringen  

1. Du kan välja nya examensdelar 
och/eller studera delar av andra 
examina. Du kan satsa på till 
exempel företagande eller 
internationalisering i dina studier 
(till exempel inlärning i arbetslivet 
utomlands).

2. Du kan byta studiemiljö. Gör upp ett 
läroavtal eller utbildningsavtal, om 
du studerar i arbetslivet.  

3. Du kan utveckla dig själv till exempel 
genom att delta i tävlingar inom 
idrott eller kulturbranschen, om det 
finns sådana vid din läroanstalt. Vid 
läroanstalten utvecklar du dig själv 
till exempel genom att delta i tutor- 
eller studentkårsverksamhet. Denna 
verksamhet kan också vara delar av 
en examen.
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”Vi ska bli väktare”

Siru Kakko, Suvi Lukkarila och Ronja Lahtinen vill ge andra 
människor trygghet genom sitt framtida yrke. Trion avlägger 
grundexamen inom säkerhetsbranschen i Yrkesinstitutet Lappia 
med siktet inställt på att bli säkerhetsvakter.

Text: Johanna Pelto-Timperi. Bild: Petri Teppo.

Bild: Siru Kakko, Suvi Lukkarila och Ronja Lahtinen berättar att studierna inom säkerhets-
branschen är intressanta vid yrkesinstitutet Lappia.

Personer med grundexamen inom säkerhets-
branschen kan utöver vakthållning arbeta med 
många olika slags uppgifter, såsom säkerhet med 
anknytning till byggnader och övervakningssys-
tem samt uppgifter med koppling till informa-
tionssäkerhet. Många privatdetektiver är säker-
hetsvakter. Av dem som arbetar inom branschen 
är väktare som rör sig i köpcentrum och på indu-
striområden de som är mest bekanta för oss. Ock-
så låssmeder och till exempel montörer av över-
vakningskameror kan vara utbildade säkerhets-
vakter. 

Siru, Ronja och Suvi är intresserade av att arbeta 
med ordningsövervakning, till exempel som väk-
tare eller områdesväktare, som är jobb där man 
kommer i kontakt med människor. Patrullerande 
väktare cirkulerar mellan olika objekt till exem-
pel med bil.

Trion studerar vid Lappias enhet i Torneå. Denna 
höst inleder de sitt tredje studieår.
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Foto: Siru drömmer om att bli polis.

Foto: Suvi planerar att göra värnplikt.

Foto: Ronja tror att hon får jobb som väktare.

Utmanande bransch 

I nian planerade Suvi att börja i gymnasiet. Då hon 
följde med Ronja som ville bekanta sig med ut-
bildningen inom säkerhetsbranschen, beslutade 
hon att avlägga två examina, det vill säga studera 
till säkerhetsvakt och samtidigt göra gymnasiestu-
dier. Hon avslutade emellertid gymnasiestudierna 
under det första studieåret eftersom hon ville kon-
centrera sig på sin grundexamen.

Ronjas och Sirus intresse för ett arbete inom sä-
kerhet berodde på att de också var intresserade av 
polisyrket. Efter en grundexamen inom säkerhets-
branschen kan man söka till polisyrkeshögskolan.

– Det som lockar mig med den här branschen 
är dess sociala karaktär, jag vill arbeta med 
människor. Utbildningen öppnar dörrarna för 
många olika jobb, funderar Suvi.

– Branschen är utmanande eftersom man ibland 
måste vara sträng i olika situationer. Jag har blivit 
starkare mentalt och också lärt mig att sätta hårt 
mot hårt, säger Ronja.

– Yrket känns ändå inte skrämmande. På lektioner-
na har vi gått igenom hotfulla situationer och kan 
agera om en sådan inträffar, berättar Siru.

Alla tre vill i sitt framtida arbete hjälpa människor 
i olika nödsituationer, till exempel om en männ-
iska har gått vilse i ett köpcentrum. De tycker att 
väktarnas och ordningsvakternas närvaro gör att 
människor känner sig tryggare.

Intressant undervisning

Under de två första studieåren har Siru, Suvi och 
Ronja utöver de gemensamma examensdelarna 
också studerat teman med koppling till yrket, till 
exempel företags- och informationssäkerhet, lag-
frågor som berör branschen och hur man agerar i
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arbetslivet. Dessutom har de avlagt studier i 
brandsläckning, första hjälpen och ordningsöver-
vakning, över vilka de har fått intyg och behörig-
hetskort. Grundexamen inkluderar också teman 
som anknyter till strukturell säkerhet såsom skydd 
av fastigheter, säkerhet på gårdsområden samt lås 
och övervakningskamerors funktion. Ett yrkesprov 
vi avlagt har varit att göra upp en räddningsplan.

– Coronaepidemin har gjort det svårare att avläg-
ga yrkesprov och en del yrkesprov har vi avlagt på 
nätet. Jag siktar på att börja arbeta i branschen i 
höst och att göra det sista yrkesprovet på arbets-
platsen, berättar Ronja.

Siru, Suvi och Ronja har avlagt ett yrkesprov med 
hjälp av TikTok-videor.

– Vi hr gjort TikTok-videor där vi har berättat om 
studierna och Lappia. En del videor har varit un-
dervisningsvideor kring studierna, berättar Suvi.

– Våra lärare är proffs inom branschen och det har 
varit intressant att lyssna då de berättat om olika 
situationer de råkat ut för i sitt arbete. Vi ha lärt 
oss mycket av dem, konstaterar Siru.

Suvi och Ronja berättar att de på lektionerna på 
riktigt har lärt sig olika saker och förstått varför de 
behöver kunskaperna i arbetet. Utöver de grund-

läggande färdigheter examen ger förväntar de sig 
att arbetsgivarna erbjuder mer utbildning vid be-
hov.

Till armén och fortsatta studier

De anser att sammanhållningen vid Lappia är bra 
och att det är trevligt att studera vid läroanstal-
ten. Under pauserna bir man bekant med andra 
studerande. På fritiden kan man till exempel spela 
fotboll i läroanstaltens idrottshall. Eftersom läro-
anstalten har ett internat ordnas det varje kväll 
verksamhet som också andra än de som bor på in-
ternatet får delta i. Siru, Ronja och Suvi bor i Kemi 
och Keminmaa, så de har kunnat bo hemma under 
studietiden.

Suvi tänker rycka in i armén efter att hon blivit fär-
dig med studierna och efter det vill hon börja ar-
beta inom branschen. Hon är också intresserad av 
att söka till polisyrkeshögskolan eller studera till 
förstavårdare. Också Ronja tänker rycka in i armén 
och därefter börja arbeta, till exempel som förman 
inom säkerhetsbranschen. Hon är också intresse-
rad av att arbeta inom Försvarsmakten. Sirus pla-
ner inbegriper armén och sedan arbetslivet. Hen-
nes drömyrke i framtiden är polis.

– Om man får bra papper får man säkert jobb. Åt-
minstone här i sydvästra Lappland finns det hela ti-
den lediga jobb som väktare, konstaterar trion.

Foto: Siru, Ronja och Suvi har gjort Lappia känt ge-
nom sina TikTok-videor.

15



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

Handel, administration och juridik 
(På sida 22)

De humanistiska och konstnärliga områdena 
(På sida 21)

De naturvetenskapliga områdena 
(På sida 23)

Databehandling och kommunikation (ICT) 
(På sida 23)

De tekniska områdena 
(På sida 24)
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• 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 30)

Hälsovård och välfärd 
(På sida 32)

Tjänstebranschen 
(På sida 34)

Utbildningslistan har sammanställts våren 2021, ändringar är möjliga.

Förteckning över yrkes- och specialyrkesexamina  
(På sida 37)

• 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

18



De humanistiska och  
konstnärliga områdena

Grundexamen inom 
mediebranschen och visuell 
framställning

Den som har avlagt grundexamen inom medie-
branschen och visuell framställning kan arbeta 
inom den offentliga sektorn, på företag, åt an-
dra mediesammanslutningar eller -aktörer och 
som egenföretagare eller självständig yrkes-
utövare. Hen kan utveckla sitt yrkeskunnande 
och sina arbetsprestationer i en föränderlig ar-
betssituation samt anamma nya kunskaper och 
färdigheter. Hen arbetar i olika uppgifter inom 
mediebranschen och visuell framställning. Ex-
amensbeteckningar och kompetensområden: 

 ¢ UTÖVARE AV MEDIETJÄNSTER
• Kompetensområdet för audiovisuell 

kommunikation 
• Kompetensområdet för grafisk 

kommunikation       
• Kompetensområdet för 

publikationsproduktion 
 
Läs mer på sidan 10. 

 ¢ UTÖVARE AV VISUELL FRAMSTÄLLNING
• Kompetensområdet för visuell 

framställning 

Grundexamen i musik 

Den som har avlagt grundexamen i musik kan 
arbeta självständigt i arbetsuppgifter och upp-
trädanden inom musikbranschen. De känner till 
musikbranschens verksamhetsmiljö och använ-
der sin kompetens inom musikbranschen på ett 
smidigt sätt i olika arbetssituationer. Den som 
har avlagt grundexamen inom musikbranschen 
strävar efter hög kvalitet och estetisk slagkraft 
i sitt arbete. Examensbeteckningar och kompe-
tensområden: 

 ¢ MUSIKER
• Kompetensområdet för musik 

 ¢ MUSIKTEKNOLOG
• Kompetensområdet för musikteknologi 

 ¢ PIANOSTÄMMARE 
• Kompetensområdet för pianostämning

Grundexamen inom 
cirkusbranschen  

En cirkusartist som avlagt en grundexamen in-
om cirkusbranschen planerar och genomför cir-
kusföreställningar som grundar sig på de sätt 
att uttrycka sig genom cirkuskonst som artisten 
valt. En cirkusartist kan arbeta med scenkonst 
som anställd för någon annan, som medlem i ett 
produktionsteam eller som självständig yrkesut-
övare. Arbetsplatser i branschen är till exempel 
cirkusar, teatrar, evenemang, ungdomscirkusar, 
amatörklubbar och organisationer. Examensbe-
teckning: 

 ¢ CIRKUSARTIST

Grundexamen inom 
konstindustrin

Den som har avlagt grundexamen inom konst-
industrin planerar och framställer produkter, 
lokaler och tjänster med hjälp av traditionella 
arbetssätt och modern teknik. Typiskt för bran-
schen är estetisk, visuell och kulturell kompe-
tens, hantverkskompetens och företagande. Den 
som har avlagt grundexamen kan planera sitt 
eget arbete och skaffa mångsidig information 
inom sitt område. De behärskar de mest typiska 
materialen, redskapen och tillverkningsmetoder-
na inom sin bransch. De arbetar kvalitets- och 
kostnadsmedvetet enligt principerna för hållbar 
utveckling. Den som har avlagt examen arbetar 
med tillverknings-, försäljnings-, marknadsfö-
rings- eller serviceuppgifter på småföretag, inom 
service i butiker i branschen samt på industrifö-
retag och rådgivningsorganisationer. Examens-
beteckningar och kompetensområden:
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 ¢ ARTESAN
• Kompetensområdet för 

handledningsverksamhet inom hantverk
• Kompetensområdet för 

inredningsbranschen
• Kompetensområdet för instrumentbygge
• Kompetensområdet för metallsmide
• Kompetensområdet för produkttillverkning
• Kompetensområdet för 

restaureringsbranschen
• Kompetensområdet för sameslöjd 
• Kompetensområdet för 

tapetseringsbranschen
• Kompetensområdet för träsnickeri
• Kompetensområdet för 

ädelmetallbranschen 

 ¢ KLOCKSMED 
• Kompetensområdet för ur- och 

mikromekanik

 ¢ MIKROMEKANIKER
• Kompetensområdet för ur- och 

mikromekanik

Grundexamen i dans

Den som har avlagt grundexamen i dans arbe-
tar med att uppträda och som dansinstruktör 
och koreograf. Arbetsplatser finns till exempel 
inom dansgrupper, teatrar och företag i under-
hållningsbranschen. Examensbeteckning: 

 ¢ DANSARE

Handel, administration och 
juridik

Daniel Sandelin studerade till merkonom vid 
yrkesinstitutet  Vamia i Vasa och planerar att 
fortsätta sina studier. Daniel berättar:

”Merkonomstudierna innehöll utöver ekonomi 
lite av allt, till exempel språkstudier. I skolan 
lärde jag mig också att använda de datorpro-
gram som behövs i arbetet. Tack vare studier-
na kan jag som försäljare ge kunderna bättre 
betjäning till exempel i finansieringsfrågor. 
Det känns bra att kunna svara på frågor om 
bokföring, skattefrågor och andra frågor som 
anknyter till företagslivet. De bästa arbetsda-
garna är då jag känner att jag har gett kunder-
na mycket bra betjäning och märker att kun-
den som gick ut var nöjd.”

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 fö-
retagande och förmåga att utvecklas i chefs-
uppgifter. Den studerande kan skaffa sig kom-
petens till exempel inom följande områden: 
kundtjänst, försäljning och servicedesign; bok-
föring, löneräkning, fakturering och reskontra-
hantering och finansiella tjänster samt hante-
ring av kundrelationer. Den som har avlagt ex-
amen kan arbeta med till exempel kundtjänst 
och försäljning, marknadskommunikation, 
servicedesign, ekonomi samt kontorsuppgifter 
eller bibliotekstjänster i olika organisationer. 
Examensbeteckning: 

 ¢ MERKONOM

Läs hela intervjun på mittyrke.fi
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Det naturvetenskapliga 
området

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, svampar 
och örter. Renskötare kan ansvara för rennä-
ringens lönsamhet, renarnas välbefinnande 
och miljöns hållbarhet. De kan vara verksam-
ma i ett renbeteslag och som egenföretaga-
re samt som upprätthållare och utvecklare 
av den samiska kulturen. Miljövårdare kan ha 
hand om olika arbetsuppgifter i anslutning 
till iståndsättning, skötsel och uppföljning av 
miljön. Miljövårdare kan arbeta med olika ar-
betsuppgifter inom materialåtervinning och 
avfallshantering. Examensbeteckningar och 
kompetensområden: 

 ¢ FRAMSTÄLLARE AV NATURPRODUKTER
• Kompetensområdet för natur 

 ¢ MILJÖSKÖTARE
• Kompetensområdet för miljö

 ¢ MILJÖVÅRDARE
• Kompetensområdet för miljö

 ¢ NATURINSTRUKTÖR
• Kompetensområdet för natur

 ¢ RENSKÖTARE
• Kompetensområdet för renskötsel

Databehandling och 
Kommunikation (ICT) 

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 kundorien-
terade lösningar i anslutning till informations- 
och kommunikationstekniska uppgifter. De 
säkerställer att arbetets slutresultat motsvarar 
de krav som ställs på arbetet. Man väljer en 
inriktning på studierna enligt examensbenäm-
ningarna. Examensbeteckning: 

 ¢ DATANÄTSINSTALLATÖR 

 ¢ ELEKTRONIKMONTÖR 

 ¢ IT-STÖDPERSON 

 ¢ MONTÖR INOM VÄLFÄRDSTEKNIK 

 ¢ PROGRAMUTVECKLARE

 
Läs mer på sidan 40.
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De tekniska områdena

Grundexamen inom 
bilbranschen

Bilbranschen är internationell och består av 
nätverk. Det behövs mångsidig arbetskraft in-
om branschen. Kundorientering och god ser-
vice får allt större betydelse i alla typer av 
uppgifter. Man måste ha allsidig branschkom-
petens, tekniska färdigheter och god kundser-
vice- och samarbetsförmåga. Utmaningen be-
står i att ständigt hålla sig uppdaterad om ny 
teknik och använda den samt att återanvända 
material. Examensbeteckningar och kompe-
tensområden: 

 ¢ BILLACKERARE
• Kompetensområdet för skadereparation 

 ¢ BILMEKANIKER
• Kompetensområdet för fordonsteknik  

 ¢ DIAGNOSMEKANIKER
• Kompetensområdet för fordonsteknik 

 ¢ FORDONSFÖRSÄLJARE
• Kompetensområdet för försäljning 

 ¢ KAROSSERI- OCH BILPLÅTSMEKANIKER
• Kompetensområdet för skadereparation 

 ¢ NYTTOFORDONSMEKANIKER
• Kompetensområdet för fordonsteknik  

 ¢ RESERVDELSFÖRSÄLJARE
• Kompetensområdet för försäljning 

 ¢ SERVICEFÖRSÄLJARE
• Kompetensområdet för försäljning 

 ¢ SMÅMASKINSMEKANIKER
• Kompetensområdet för fordonsteknik

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 bran-
schen måste ha kun skaper om livsmedelstek-
nologi, primärproduktion och livsmedlens 
sammansättning. Utöver teknisk yrkesskick-
lighet krävs förmåga att hela tiden lära sig 
nya saker, se helheten och arbeta tillsammans 
med andra. Kraven på arbetet och arbetets an-
svarsskyldighet har ökat i och med att livsme-
delskontrollen överfördes från myndigheterna 
till företagens egenkontroll. Examensbeteck-
ningar och kompetensområden: 

 ¢ BAGARE-KONDITOR 
• Kompetensområdet för bageribranschen  

 ¢ CHARKUTERIST 
• Kompetensområdet för köttbranschen  

 ¢ LIVSMEDELSTILLVERKARE 
• Kompetensområdet för 

livsmedelsteknologi  

 ¢ MEJERIST  
• Kompetensområdet för mejeribranschen

Grundexamen inom 
gruvbranschen  

Inom branschen arbetar man vid gruvor och 
anrikningsverk åt olika gruv bolag och unde-
rentreprenörer. Arbetsuppgifterna består av 
bryt ning, bergförstärkning, upprustningsarbe-
ten, underhåll av utrustning, produktionsdrift 
och produktionsunderhåll, anrikning samt pro-
cessautomation. Dagens gruvdrift är effektivt, 
operatörsstyrt arbete som utnyttjar informa-
tionsteknik i hög utsträckning. Arbetssäkerhe-
ten och miljöfrågorna är viktiga för gruvbola-
gen. Examensbeteckningar och kompetensom-
råden:
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 ¢ ANRIKNINGSARBETARE
• Kompetensområdet för anrikning 

 ¢ GRUVARBETARE
• Kompetensområdet för gruvarbete 

Grundexamen inom maskin- 
och produktionsteknik

Industrin inom maskin- och produktionsteknik 
har en central ställning i Finlands nationaleko-
nomi och utrikeshandel. Branschen har en hög 
sysselsättningsgrad och över hälften av pro-
duktionen går till export. Till de yrkesmässiga 
grundfärdigheterna hör att känna till maski-
ners och ap paraters funktion och uppbyggnad, 
kunna använda arbetsredskap och arbetsma-
skiner samt kunna läsa arbetsritningar och 
kopplingsscheman. Inom branschen krävs att 
man har kunskaper i olika tillverkningstekni-
ker, behärskar installations-, automations- och 
monteringsarbeten samt kan använda och un-
derhålla maskiner. Examensbeteckningar 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 

Dylan Luukko avlägger grundexamen i ma-
skin- och produktionsteknik vid Samiedu och 
utexamineras som plåtslagare-svetsare. Dylan 
berättar: 

”Mest har jag tyckt om självständiga projekt 
där jag har fått fundera på hur jag ska lösa ett 
visst problem. Det lönar sig att ha ett öppet 
sinne till studierna eftersom jag ofta först i det 
praktiska arbetet har insett varför vi lärt oss 
en viss sak i skolan. Växlingen mellan skola 
och arbetsliv har gett ett bra perspektiv. Arbe-
tet som plåtslagare-svetsare passar mig då det 
kräver tålamod och noggrannhet.”

Läs hela intervjun på mittyrke.fi

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 kommer 
utvecklingen av teknik och analyser samt in-
ternationaliseringen ställa högre krav på ar-
betstagarnas yrkeskompetens och språkkun-
skaper. Examensbeteckning: 

 ¢ LABORANT
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Grundexamen i 
flygplansmekanik

Examen ger behörighet att utföra service, änd-
ringar och reparationer på luftfarkoster. Bran-
schen och examen är internationella. 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 dagliga gransk-
ningar (linjeservice), felreparationer samt by-
ten och reparationer av aggregat. Beroende 
på certifikat kan arbetet fokusera på konstruk-
tioner, motorer, system och el- och flygelek-
tronikaggregat. Indelningen är densamma för 
flygplans- och helikopterservice. Efter avlagd 
grundexamen kan avionikmontören, flygplans-
mekanikern och flyplansskötare söka sig till 
arbetsgivare inom luftfartsbranschen. Exa-
mensbeteckningar och kompetensområden: 

 ¢ AVIONIKMONTÖR
• Kompetensområdet för avionik 

 ¢ FLYGPLANSMEKANIKER
• Kompetensområdet för flygplansmekanik 

 ¢ FLYGPLANSSKÖTARE
• 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

Grundexamen inom  
ytbehandlingsbranschen

Ytbehandling anknyter till byggande samt till-
verkning och underhåll av olika produkter. Vid 
byggande och underhåll av byggnader innebär 
ytbehandling målning, tapetsering, plattsätt-
ning och golvbeläggning samt olika spackel- 
och rappningsarbeten. Vid produkttillverkning 
består ytbehandlingen av målning och ytbe-
läggning av produkter, till exempel med zink, 
nickel, krom, silver och guld. Examensbeteck-
ningar och kompetensområden: 

 ¢ GOLVLÄGGARE
• Kompetensområdet för golvläggning  

 ¢ MÅLARE
• Kompetensområdet för byggnadsmåleri  

 ¢ YTBEHANDLARE
• Kompetensområdet för industriell 

ytbehandling 

 ¢ KOMPETENSOMRÅDET FÖR    
 PRODUKTMÅLNING

Grundexamen inom 
processindustrin

Den som har avlagt grundexamen inom pro-
cessindustrin har grundläggande färdigheter 
att arbeta med drift och underhåll av produk-
tionen i olika branscher inom processindu-
strin. Hen som har avlagt examen kan använ-
da maskiner och utrustningar för olika produk-
ters tillverknings- och förpackningsprocesser 
enligt säkerhetsföreskrifterna. Dessutom kan 
hen använda automatiseringssystem för pro-
cessledning och följa upp funktionen hos de 
anordningar som används i processer och på 
fältet; övervaka, leda och reglera processer 
inom sitt arbetsområde och utföra driftunder-
håll. Examensbeteckningar och kompetens-
områden:

24



 ¢ 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 träin-
dustrin kan använda och göra ritningar som är 
vanliga inom träindustrin och använda bran-
schens maskiner och utrustning, arbetsmeto-
der, material och tillbehör. Hen kan utföra ar-
betsuppgifterna inom träindustrin säkert och 
ekonomiskt. Beroende på sin inriktning kan 
hen arbeta med tillverkning av träkonstruk-
tionsdelar (som CLT-skivor, timmerkonstruktio-
ner, snickeriprodukter eller möbler av träski-
vor) eller med tillverkning eller vidareföräd-
ling inom sågindustrin eller träskiveindustrin 
(till exempel med tillverkning av faner eller 
spånskivor). Examensbeteckningar och kom-
petensområden: 

 ¢ INDUSTRITRÄBYGGARE
• Kompetensområdet för 

träbyggnadsindustrin  

 ¢ SKIVPROCESSKÖTARE
• Kompetensområdet för träskiveindustrin 

 ¢ SNICKARE
• Kompetensområdet för snickeriindustrin  

 ¢ SÅGPROCESSKÖTARE
• Kompetensområdet för sågindustrin  

Grundexamen inom 
Byggnadsbranschen

Den som har avlagt grundexamen inom bygg-
nadsbranschen arbetar med nybyggen och un-
derhåll av bostäder, arbets- och fritidslokaler 
och -byggnader, trafiknät, olika miljökonstruk-
tioner, vattenförsörjningsnätet och energiför-
sörjningsnätet. Verksamheten har traditionellt 
sett utförts i hemlandet, men numera utgör den 
internationella verksamheten en allt större an-
del. Dagens byggare måste ha färdigheter att 
arbeta med renoveringar. Examensbeteckning-
ar och kompetensområden: 

 ¢ HUSBYGGARE
• Kompetensområdet för husbyggnad  

 ¢ SCHAKTARE
• Kompetensområdet för markanläggning 

 ¢ SCHAKTNINGSMASKINFÖRARE
• Kompetensområdet för 

schaktningsmaskintransport

 ¢ STENMONTÖR
• Kompetensområdet för stenbranschen

Grundexamen inom el- och 
automationsbranschen

Yrkeskunniga inom elbranschen arbetar med 
produktion, distribuering och överföring av 
elektricitet, elektrifiering, elinstallationer, repa-
ration och service samt automation och under-
håll. De som arbetar inom el- och automations-
branschen installerar och underhåller el- och 
automationssystem eller eldistributionsnät i 
fastigheter och anläggningar. Examensbeteck-
ningar och kompetensområden: 

 ¢ AUTOMATIONSMONTÖR 

 ¢ ELMONTÖR

Läs mer på sidan 2.
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Siiri Martikainen avlägger grundexamen inom 
el- och automationsbranschen vid Riveria och 
utexamineras som elmontör. Siiri berättar: 

”Studierna har varit mycket praktiska i synner-
het nu under det andra studieåret då vi haft 
teoretiska ämnen endast ett par timmar per 
dag och resten av tiden övar vi göra installa-
tioner. Elmontörens arbete kräver tålamod 
och fingerfärdighet. Jag är MyTech-ambassa-
dör och besöker högstadieskolor för att be-
rätta om elbranschen och de möjligheter den 
erbjuder. Själv tänkte jag först arbeta ett par 
år efter att jag blivit färdig med studierna och 
efter det fundera på hur det känns. Eventuellt 
skulle jag kunna tänka mig att fortsätta stude-
ra vid en yrkeshögskola.”

Läs hela intervjun på mittyrke.fi

Grundexamen inom husteknik 

Den som har avlagt grundexamen inom hus-
teknik arbetar med nybyggen och renovering-
ar åt VVS-företag. De installerar till exempel 
vattenledningar, ackumulatorer, tvättställ, toa-
lettstolar, vattenkranar, avloppsrör, värmeled-
ningar, värmepannor och ventilationsanlägg-
ningar. Arbetsplatser finns även inom fastig-
hetsservice och byggindustrin (till exempel ele-
mentindustrin) och vid kommunernas vatten-, 
avlopps- och energiverk. Examensbeteckningar 
och kompetensområden: 

 ¢ BYGGNADSPLÅTSLAGARE 
• Kompetensområdet för 

byggnadsplåtarbeten 

 ¢ KYLMONTÖR 
• Kompetensområdet för kylmontering  

 ¢ RÖRMONTÖR
• Kompetensområdet för rörmontering 

 ¢ TEKNISK ISOLERARE 
• Kompetensområdet för teknisk isolering  

 ¢ VENTILATIONSMONTÖR 
• Kompetensområdet för 

ventilationsmontering 

Grundexamen i teknisk 
planering

Den som har avlagt grundexamen i teknisk 
planering samlar in och förmedlar information 
för att genomföra planeringsprojektet. Pla-
neringsassistenten utnyttjar och producerar 
datamodeller och planeringsdokument samt 
arbetar på ett kundserviceinriktat, kvalitets-
medvetet, ansvarsfullt och kostnadseffektivt 
sätt. Dessutom kan de arbeta med uppgifter 
i anslutning till visualisering eller 3D-model-
lering och kompetens inom 3D-utskrifter. De 
kan vara i ett företags, i kommunernas eller i 
statsförvaltningens tjänst och utföra arbets-
uppgifter som assisterar och stöder planerings-
projekt. De arbetar enligt sin inriktning inom 
byggnadsteknisk planering, industriell plane-
ring eller samhällsteknisk planering. Examens-
beteckning: 

 ¢ PLANERINGSASSISTENT
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Grundexamen inom textil- och 
modebranschen

Den som har avlagt grundexamen inom textil- 
och modebranschen arbetar enligt sin inrikt-
ning inom tillverkning, försäljning, marknads-
föring eller service. Arbetena i branschen finns 
på företag som tillverkar textilier, kläder, ac-
cessoarer eller skor. Dessutom finns det arbets-
tillfällen i butiker, på kostymateljéer, i tvätte-
rier, på uthyrningsföretag eller på andra servi-
ceföretag. Tillverkare av designtextilier desig-
nar och tillverkar individuella textilprodukter 
med nya eller traditionella metoder och tekni-
ker eller kombinationer av dessa. Måttbeställ-
ningssömmerskan syr kläder som måttbeställ-
ningsarbete. Modisten tillverkar huvudbonader 

Santeri Helle har avlagt grundexamen i hus-
teknik vid Turun Ammattiopistosäätiö och ut-
examinerats som byggnadsplåtslagare. Santeri 
berättar:

”Studierna var trevliga, man märkte snabbt att 
man utvecklades och det var roligt att lära sig 
nya saker. Lärarna och de andra studerande 
var trevliga. I branschen behövs handfärdig-
heter, noggrannhet och förmåga att identifie-
ra och utveckla sin egen kompetens. Kreativi-
tet och samarbetsförmåga kan också vara till 
nytta. Det bästa med mitt arbete är att man 
genast ser resultatet av det arbete man skapat 
med sina egna händer. Det känns fint när lis-
ten man gjort passar precis som planerat.”

och accessoarer. Modeassistenten är assistent 
inom modebranschen. Sömmerskan tillverkar 
produkter i de olika stadierna i serieproduktio-
nen. Tillverkaren av inredningstextilier tillver-
kar inredningstextilier och -produkter. Skoma-
karen tillverkar och reparerar skor. Textiltill-
verkaren tillverkar textilmaterial och textilier 
inom industrin. Textilvårdaren arbetar inom 
textilservicebranschen, på ett tvätteri eller i en 
motsvarande arbetsmiljö. Skräddaren tillverkar 
kläder som skrädderiarbete. Examensbeteck-
ningar och kompetensområden: 

 ¢ MODEASSISTENT  

 ¢ MODIST 

 ¢ MÅTTBESTÄLLNINGSSÖMMERSKA  

 ¢ SKOMAKARE 

 ¢ SKRÄDDARE 

 ¢ SÖMMERSKA 

 ¢ TEXTILVÅRDARE 

 ¢ TILLVERKARE AV DESIGNTEXTILIER  

 ¢ TILLVERKARE AV INREDNINGSTEXTILIER 

 ¢ TILLVERKARE AV TEXTILIER

Läs hela intervjun på mittyrke.fi

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 kompo-
sit och trä samt båtdelar av armerad plast, trä 
och metall samt monterar och underhåller 
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Lant- och skogsbruk

olika anordningar och motorer som används i 
båtar. De arbetar kvalitets- och kostnadsmedve-
tet enligt principerna för hållbar utveckling. Ar-
betstillfällen i branschen finns på båtbyggerier 
och båtverkstäder samt på båtvarv. Examensbe-
teckning: 

 ¢ BÅTBYGGARE

Grundexamen inom 
hästhushållning

Inom grundexamen inom hästhushållnings-
branschen kan man specialisera sig på skoning 
av hästar, tillverkning och underhåll av utrust-
ning, mångsidiga hästtjänster eller hästupp-
födning. Hästskötarens arbete omfattar utöver 
hästskötsel i allt högre grad kundservice. Ridin-
struktörer hjälper ridlärare på ridskolor och är 
ofta också företagare. Ridinstruktörer ansva-
rar ofta för verksamheten i stallet samt organi-
seringen av skötseln av hästarna och arbetet i 
stallet. En handledare inom hästservice kan ar-
beta som handledare i olika hästhobbytjänster 
genom att ansvara för hästarnas skötsel, hand-
leda kunder och undervisa i hästkunskap. Både 
ridinstruktörer och handledare inom hästservi-
ce arbetar ofta också som företagare. Examens-
beteckning: 

 ¢ HANDLEDARE INOM HÄSTSERVICE  

 ¢ HÄSTSKÖTARE 

 ¢ RIDINSTRUKTÖR

Grundexamen i fiskeri 

En person som avlagt grundexamen i fiskeri har 
omfattande kompetens inom vanliga grundläg-
gande arbeten inom fiskeribranschen och kan 
iaktta principerna om hållbart fiske. Personen 
behärskar de huvudsakliga principerna för vat-

tenodling, kan använda de vanligaste fiskered-
skapen, hantera fångsten rätt och röra sig på 
vatten på ett säkert sätt. Dessutom har personer 
som avlagt examen mer specialiserade kunska-
per inom en av verksamhetssektorerna inom 
branschen, som är fiske, fiskodling, tillverkning 
av fiskprodukter, marknadsföring och försälj-
ning samt fisketurism. Skötsel av fiskevatten 
samt försäljning av fiskeredskap och fisketillbe-
hör ingår också i branschen. Examensbeteck-
ning: 
 

 ¢ FISKARE  

 ¢ FISKEINSTRUKTÖR  

 ¢ FISKFÖRÄDLARE  

 ¢ FISKODLARE 

Grundexamen inom 
lantbruksbranschen 

Lantbruk innebär produktion och förädling av 
råvaror från naturen. Inom branschen bedriver 
man växt- och husdjursproduktion, landsbygds-
turism, maskinentreprenad, vidareförädling av 
lantbruksprodukter och miljövård samt ger ser-
vice åt fritidsbosatta. Även pälsnäring och fo-
dertillverkning hör till branschen. Yrkena består 
av landsbygdsföretagare, lantbrukare, avlösare, 
säljare av lantbrukstillbehör, landsbygdsturism-
företagare, djurskötare och vidareförädlare av 
lantbruksprodukter. Även pälsdjursuppfödning-
en erbjuder arbete åt sakkunniga inom bran-
schen. Ett växande delområde är maskinentre-
prenad och underentreprenad. Examensbeteck-
ningar och kompetensområden: 

 ¢ DJURSKÖTARE
• Kompetensområdet för djurskötsel 

 ¢ LANDSBYGDSFÖRETAGARE
• Kompetensområdet för lantbruk 
• Kompetensområdet för lantbruksteknologi 

 ¢ PÄLSDJURSUPPFÖDARE
• Kompetensområdet för pälsdjursuppfödning
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Grundexamen inom 
skogsbranschen 

De centrala funktionerna inom skogsbranschen 
är skogsvård, virkesinköp, mångbruk och skogs-
skydd. Behovet av förare som kör skogsmaski-
ner och virkesbilar förväntas öka de närmas-
te åren. På många ställen är det även brist på 
skogsarbetare. Skogsserviceproducenter kan 
också arbeta med naturturism och driva eget 
företag. Examensbeteckningar och kompetens-
områden: 

 ¢ PRODUCENT AV SKOGSENERGI
• Kompetensområdet för produktion av 

skogsenergi 

 ¢ SKOGSARBETARE-SKOGSSERVICEPRODUCENT
• Kompetensområdet för skogsbruk  

Elina Pöllänen och Laura Partanen har blivit 
djurskötare efter att ha avlagt grundexamen 
inom lantbruksbranschen vid yrkesinstitutet 
Kainuun ammattiopisto. De har också avlagt 
yrkesexamen i djurskötsel och är djurskötare 
på klinik. Elina och Laura berätter:

”Det bästa med den här branschen är att arbe-
ta med djur och man måste också kunna tolka 
djurets beteende. Man behöver också sociala 
färdigheter eftersom man måste arbeta med 
olika slags människor och kundservice. Man 
behöver fysisk styrka för att orka lyfta djur. In-
itiativförmåga, energiskhet och långsiktighet 
är också bra egenskaper. Vi har fått ta del av 
djurpatienters överlevnadshistoria”

Juuso Jalava avlägger grundexamen inom 
skogsbranschen vid WinNova och utexamine-
ras som skogsmaskinsförare. Juuso berättar:

”Det här yrket passar för sådana som kan ar-
beta självständigt, tycker om att ha ansvar och 
trivs ensamma. Arbetet är ganska mekaniskt, 
så man kan tänka på annat samtidigt. Själv 
har jag på våren under det andra studieåret 
studerat via utbildningsavtal i ett riktigt jobb – 
det har lärt mig mycket. Våren avlutades med 
Mästare-tävlingarna, där jag kom till final. Ef-
ter skolan tänker jag arbeta inom branschen, i 
ett senare skede skulle jag till exempel kunna 
tänka mig att bli företagare.”

 ¢ SKOGSMASKINSFÖRARE
• Kompetensområdet för körning av 

skogsmaskiner 

 ¢ SKOGSMASKINSMONTÖR
• Kompetensområdet för montering av 

skogsmaskiner 

Läs hela intervjun på mittyrke.fi

Läs hela intervjun på mittyrke.fi

Grundexamen inom 
trädgårdsbranschen 

Den som har avlagt grundexamen inom träd-
gårdsbranschen har omfattande grundläggan-
de kunskaper inom trädgårdsbranschen och 
djupare kunskaper om blomster- och träd-
gårdshandel, trädgårdsproduktion eller grön-
sektorn. En trädgårdsmästare som har av-
lagt examen inom kompetensområdet för 
blomster- och trädgårdshandel kan hantera, 
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Hälsovård och välfärd

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 specialtandtekni-
kers patientmottagning, inom försäljning och 
konsultation, i tandtillbehörsbutiker eller som 
arbetsplatshandledare. Personen kan arbeta 
antingen inom den privata eller den offentli-
ga sektorn eller som företagare. Han eller hon 
kan i enlighet med kraven tillverka gipsmodel-
ler, avtrycksskedar, bitschabloner och bettre-
habiliteringsutrustning samt ersätta förlorade 
tänder med protetik med tillhörande lagnings- 
och tandregleringsarbeten samt på ett kundo-
rienterat sätt använda nödvändiga tandteknis-
ka speciallösningar. Examensbeteckning: 

 ¢ TANDLABORANT

Grundexamen i pedagogisk 
verksamhet och handledning

Den som har avlagt grundexamen i pedagogisk 
verksamhet och handledning har den mångsi-
diga kompetens som behövs inom handledning, 
fostran och kommunikation. Arbetet kräver god 
kommunikations- och interaktionsförmåga och 
förmågan att beakta personers olika bakgrund, 
ålder och behov av handledning och stöd. Barn-
ledare arbetar inom småbarnspedagogiken och 
ansvarar för barnens övergripande välbefin-
nande. Ledare för ungdomar och gemenskaper 
arbetar 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. Examens-
beteckningar och kompetensområden: 

 ¢ BARNLEDARE
• Kompetensområdet för småbarnspedagogik 

och familjeverksamhet 

 ¢ HANDLEDARE I KOMMUNIKATION OCH   
 TECKENSPRÅK

• Kompetensområdet för handledning i 
kommunikation och teckenspråk 

 ¢ LEDARE FÖR UNGDOMAR OCH  
 GEMENSKAPER

• Kompetensområdet för handledning av 
ungdomar och gemenskaper

Grundexamen inom 
läkemedelsbranschen

De som har avlagt grundexamen inom läkeme-
delsbranschen arbetar inom den privata och of-
fentliga sektorn inom logistik, kontorsuppgifter, 
datateknik, produktion, klinisk forskning, för-
säljningstillståndsärenden, produktutveckling

sälja och prissätta produkter, tillbehör och 
tjänster inom blomster- och trädgårdshandeln. 
En trädgårdsmästare som har avlagt examen 
inom kompetensområdet trädgårdsproduktion 
kan arbeta på friland och i täckta utrymmen 
och odla produkter inom trädgårdsbranschen 
till kunderna. En trädgårdsmästare som har 
avlagt examen inom kompetensområdet för 
grönsektorn kan bygga och underhålla trygga 
och trivsamma miljöer som främjar naturens 
mångfald. En trädgårdsmästare som har avlagt 
grundexamen inom trädgårdsbranschen kan 
verka inom blomster- och trädgårdshandel  in-
om försäljning av produkter och tjänster, som 
odlare i trädgårdsproduktion eller underhåll av 
grönbyggande eller grönområden. Examensbe-
teckningar och kompetensområden: 

 ¢ TRÄDGÅRDSMÄSTARE
• Kompetensområdet för blomster- och 

trädgårdshandel 
• Kompetensområdet för grönsektorn
• Kompetensområdet för 

trädgårdsproduktion
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 och myndighetsverksamhet. En läkemedel-
stekniker som har avlagt grundexamen inom 
läkemedelsbranschen kan arbeta i en multi-
professionell arbetsgemenskap i olika uppgif-
ter inom läkemedelsbranschen genom att ut-
nyttja sin yrkeskompetens inom informations-
teknik och logistik inom läkemedelsbranschen 
och kvalitetsarbete. De har specialkompetens 
och den yrkesskicklighet som krävs i arbets-
livet inom apoteksarbete, sjukhusapoteksar-
bete, läkemedelsindustrin eller arbete på lä-
kemedelsgrossist. Examensbeteckningar och 
kompetensområden: 

 ¢ LÄKEMEDELSTEKNIKER
• Kompetensområdet för apoteksbranschen
• Kompetensområdet för 

läkemedelsbranschen

Läs mer på sidan 9.

Grundexamen inom social-  
och hälsovårdsbranschen

Den som har avlagt grundexamen inom so-
cial- och hälsovårdsbranschen har grundläg-
gande färdigheter för olika uppgifter inom yr-
kesområdet och specialkompetens samt den 
yrkesskicklighet som krävs i arbetslivet inom 
minst ett av delområdena som rör verksam-
hetshelheten för arbetslivet. Personen kan ar-
beta med vård och omsorg inom äldreomsor-
gen, servicen för personer med funktionsned-
sättning, mentalhälsoarbetet och missbrukar-
vården, hemvården, småbarnspedagogiken, 
barnskyddet, barnfamiljer och med olika ar-
betsuppgifter inom social- och hälsovård ens 
öppenvård och institutionsvård. Examensbe-
teckningar och kompetensområden: 

 ¢ AKUTVÅRDARE PÅ GRUNDNIVÅ 
• Kompetensområdet för akutvård på 

grundnivå  

 ¢ NÄRVÅRDARE 
• Kompetensområdet för arbete med 

personer med funktionsnedsättning 

Toni Kivilahti studerar till instrumentvårdare 
vid utbildningssamkommunen Koulutuskun-
tayhtymä OSAO. Toni berättar:
 
”Jag blev intresserad av instrumentvårds-
branschen under min civiltjänstgöring. Posi-
tiva erfarenheter och goda sysselsättnings-
möjligheter fick mig att söka till branschen. 
Instrumentvårdarens arbete är mångsidigt och 
kräver noggrannhet. Instrumentvård är också 
nödvändigt för sjukhusets verksamhet. Efter 
att ha avlagt examen börjar jag arbeta. Jag 
drömmer också om att fortsätta utbilda mig 
på högre nivå. En utbildning inom instrumen-
tvårdsbranschen ger en bra grund för vidareut-
bildning inom till exempel social- och hälso-
vårdsbranschen.”

Läs hela intervjun på mittyrke.fi

• Kompetensområdet för fotvård 
• Kompetensområdet för mentalhälsoarbete 

och missbrukarvård 
• Kompetensområdet för munhälsovård 
• Kompetensområdet för pedagogisk 

verksamhet och vård av barn och unga
• Kompetensområdet för sjukvård och 

omsorg 
• Kompetensområdet för vård och 

rehabilitering av äldre

Grundexamen i instrumentvård

Bekämpning av infektioner, aseptiskt arbete 
och iakttagande av goda hygienrutiner är cen-
trala kunskaper för en instrumentvårdare. Ren-
göring, desinficering, granskning, förpackning, 
sterilisering, lagerhållning och transport av
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instrument är centrala etapper i instrumen-
tvårdsprocessen. En instrumentvårdare som 
avlagt grundexamen i instrumentvård kan an-
vända anvisningar manuellt eller digitalt i oli-
ka skeden av processen. En instrumentvårdare 
känner till de instrument som ska underhållas 
samt deras egenskaper, särskilda märkning-
ar och underhållsmetoder.  Instrumentvårda-
ren kan hantera instrumenten rätt och på ett 
säkert sätt. Han eller hon kan i sitt arbete följa 
de nationella och internationella föreskrifter, 
bestämmelser, standarder, rekommendationer 
och anvisningar som gäller verksamheten. In-
strumentvårdaren kan arbeta på ett sätt som 
främjar patient-, klient- och arbetssäkerheten. 
Instrumentvårdaren kan arbeta på olika ar-
betsplatser som tillhandahåller funktioner och 
tjänster för bekämpning av infektioner, ren-
göring, desinfektion, förpackning och sterili-
sering samt med verksamhetsstyrningen kring 
dessa. Instrumentvårdaren kan arbeta inom 
social- och hälsovården, till exempel på instru-
mentvårdscentraler, operations- och anestesi-
avdelningar, endoskopienheter, laboratorier, 
intensivvårds-, dialys- och förlossningsavdel-
ningar, polikliniker, inom läkemedelsförsörj-
ningen samt vid mun- och tandvårdsenheter. 
Instrumentvårdare kan också arbeta inom lä-
kemedels- och kemiindustrin, livsmedelsindu-
strin samt i andra kliniska verksamhetsmiljöer 
såsom instrumentvårdsuppgifter inom djur-
skötsel. Examensbeteckningar och kompe-
tensområden: 

 ¢ INSTRUMENTVÅRDARE

Tjänstebranschen

Grundexamen inom hår- och 
skönhetsbranschen 

Den som har avlagt grundexamen inom hår- 
och skönhetsbranschen har den yrkesskicklig-
het som krävs för att ge kundservice och sälja 
produkter och tjänster inom hår- och skönhets-

branschen. Kosmetikrådgivare kan ge kunder 
handledning och råd om hud- och hårvård samt 
om användningen av produkter. Kosmetologer 
ger ansiktsbehandlingar samt fot- och hand-
vård och ger kunderna 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 fri-
syrer 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 åldrar, 
gör upp personliga träningsprogram som främ-
jar den fysiska funktionsförmågan och hälsan 
samt planerar och leder idrottsprojekt. Idrotts-
ledaren främjar människans välbefinnande, 
hälsa, funktions- och arbetsförmåga på ett 
övergripande sätt och hjälper människor att 
hitta en fysiskt aktiv och hälsofrämjande livs-
stil. Examensbeteckningar och kompetensom-
råden: 

 ¢ IDROTTSLEDARE
• Kompetensområdet för hälsofrämjande 

idrottsrådgivning 
• Kompetensområdet för serviceproduktion 

inom idrott 
• Kompetensområdet för träning och 

föreningsverksamhet
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Grundexamen i logistik

I detta sammanhang omfattar logistikbran-
schen biltransporter, lagerhållning och logis-
tiktjänster på flygplatser. De som arbetar inom 
logistikbranschen transporterar människor, va-
ror och fordon effektivt och säkert och ger bäs-
ta möjliga kundservice. De som arbetar inom 
lagerbranschen hanterar och flyttar olika typer 
av varor till lagren och därifrån till konsumen-
terna. I verksamheter som tillhandahåller flyg-
platsservice sköter man flygplatsens byggna-
der och flygfältet och hanterar fraktgods. Exa-
mensbeteckningar och kompetensområden: 

 ¢ BUSSCHAUFFÖR 
• Kompetensområdet för transportservice 

 ¢ KOMBINATIONSFORDONSFÖRARE 
• Kompetensområdet för transportservice 

 ¢ LASTBILSCHAUFFÖR
• Kompetensområdet för transportservice 

 ¢ MARKSERVICEARBETARE
• kompetensområdet för flygplatsservice 

 ¢ SERVICELOGISTIKARBETARE
• kompetensområdet för intern logistik 

 ¢ UNDERHÅLLSARBETARE
• kompetensområdet för flygplatsservice

Grundexamen i turism

Den som arbetar inom turismbranschen säljer 
transport-, inkvarterings-, kost- och program-
tjänster som turister behöver och ger dem 
handledning samt ordnar programtjänster och 
andra tjänster i turismföretag. Examensbeteck-
ningar och kompetensområden: 

 ¢ PRODUCENT AV TURISTTJÄNSTER
• Kompetensområdet för turisttjänster  

 ¢ RECEPTIONIST
• Kompetensområdet för 

inkvarteringstjänster

Josefine Korsström och Hanna Nyström tudera-
de till reseexperter och receptionister vid Axx-
ells enhet i Åbo. Josefine och Hanna berätter:

”Turismbranschen har varit intressant och vi 
har lärt oss mycket, till exempel om kundser-
vicearbete. Vi avlade två kompetensområden 
inom grundexamen inom turismbranschen och 
blev reseexperter och receptionister. Studierna 
var praktiska och självständiga, vilket passar 
oss bra. En del av studierna avlade vi genom 
läroavtal. Det var enkelt att kombinera exami-
na eftersom de obligatoriska delarna var sam-
ma för båda examina.”

Läs hela intervjun på mittyrke.fi

 ¢ 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, navige-
ra under färd, sköta maskindriften, upprätthålla 
sjö- och fartygssäkerheten samt sköta service 
och underhåll. Examensbeteckningar och kom-
petensområden: 

 ¢ FARTYGSELEKTRIKER
• Kompetensområdet för eldrift  

 ¢ REPARATÖR
• Kompetensområdet för däcks- och 

maskinreparationer
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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, säkerhetsverk-
samhet på entreprenad, strukturell säker-
het, låssmedsservice och tekniska övervak-
ningssystem, säkerhetskonsultering, infor-
mationssäkerhet och relaterad utbildning. 
Examen ger grundläggande färdigheter för 
arbete med olika uppgifter inom säkerhets-
branschen. Examensbeteckning: 

 ¢ SÄKERHETSVAKT

 
Läs mer på sidan 13.

 ¢ VAKTHAVANDE MASKINMÄSTARE
• Kompetensområdet för maskinbefäl 

 ¢ VAKTHAVANDE STYRMAN
• Kompetensområdet för däcksbefäl

Läs mer på sidan 8.

Grundexamen inom 
rengörings- och 
fastighetsservicebranschen

De som har avlagt grundexamen inom rengö-
rings- och fastighetsservicebranschen kan ar-
beta i ett kundobjekt med uppgifter inom fast-
ighets- och rengöringsservicebranschen och i 
kundservicesituationer i enlighet med ett ser-
viceavtal som ingåtts med kundobjektet. De 
kan inrikta sin yrkeskompetens på fastighets-
skötsel, hemarbetsservice eller lokalvård en-
ligt sitt kompetensområde. Kundobjekten kan 
bestå av hotell- och inkvarteringslokaler, köp-
centrum och butikslokaler, transportmedel, 
läroanstalter och daghem, socialvårdsinrätt-
ningar, hälso- och sjukvårdsinrättningar, indu-
strianläggningar, hälso- och sjukvårdslokaler 
eller simbassängs- och spalokaler. Examens-
beteckningar och kompetensområden: 

 ¢ FASTIGHETSSKÖTARE
• Kompetensområdet för fastighetsskötsel 

 ¢ HEMVÅRDARE
• Kompetensområdet för hemarbetsservice 

 ¢ LOKALVÅRDARE 
• Kompetensområdet för lokalvård

Läs mer på sidan 9.

Grundexamen inom 
restaurang- och 
cateringbranschen

Den som har avlagt grundexamen inom res-
taurang- och cateringbranschen arbetar med 
matlagning, servering, kundservice samt med 
planering, framställning och försäljning i ho-
tellreceptioner. Arbetsplatser finns till exem-
pel på hotell, inkvarteringsföretag, restau-
ranger, cateringföretag, storkök, kaféer, ser-
vicestationer, snabbmats-, festservice- eller 
turismföretag samt frakt- och passagerarfar-
tyg. Examensbeteckningar och kompetensom-
råden: 

 ¢ KOCK
• Kompetensområdet för matservice 

 ¢ SERVITÖR
• Kompetensområdet för kundservice
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Yrkesexamina

1 Yrkesexamen i affärsverksamhet

2 Yrkesexamen i arbete som teamledare

3 Yrkesexamen inom bageribranschen

4 Yrkesexamen inom branschen för 
byggnadsprodukter

5 Yrkesexamen inom båtbyggnadsbranschen

6 Yrkesexamen i djurskötsel

7 Yrkesexamen inom dykbranschen

8 Yrkesexamen inom el- och 
automationsbranschen

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 
yrkesfärdigheter. Examina riktas primärt till personer som redan 
arbetar.

Yrkesexamina och  
specialyrkesexamina

17 Yrkesexamen i församlings- och 
begravningsservice

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 
bibliotekstjänst

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 som vuxen
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32 Yrkesexamen inom lantmäteribranschen

33 Yrkesexamen i lasthantering

34 Yrkesexamen i livsmedelsförädling

35 Yrkesexamen inom livsmedelsindustrin 

36 Yrkesexamen inom 
markanläggningsbranschen 

37 Yrkesexamen i maskinmontering och 
underhåll 

38 Yrkesexamen i massage

39 Yrkesexamen i matservice

40 Yrkesexamen inom mediebranschen

41 Yrkesexamen i mentalhälsoarbete och 
missbrukarvård

42 Yrkesexamen inom miljöbranschen

43 Yrkesexamen i musikproduktion 

44 Yrkesexamen inom naturbranschen

45 Yrkesexamen i omsorgsarbete för 
utvecklingsstörda

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 modebranschen

59 Yrkesexamen inom transportbranschen

60 Yrkesexamen inom trädgårdsbranschen

61 Yrkesexamen inom träindustrin 

62 Yrkesexamen inom tullbranschen

63 Yrkesexamen i turismservice

64 Yrkesexamen i företagande

Läs mer om innehåll och avläggande av yr-
kesexamina på: 

 
www.eperusteet.opintopolku.fi

(välj yrkesutbildning)
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Specialyrkesexamina

1 Specialyrkesexamen i affärsverksamhet 

2 Specialyrkesexamen i arbetsledning inom 
byggnadsbranschen

3 Specialyrkesexamen i arbetsledning inom 
industrin

4 Specialyrkesexamen inom bageribranschen

5 Specialyrkesexamen inom 
båtbyggnadsbranschen

6 Specialyrkesexamen i chefskap inom 
inkvarterings- 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 
teaterteknik

16 Specialyrkesexamen för företagsrådgivare

17 Specialyrkesexamen inom 
husbyggnadsbranschen

18 Specialyrkesexamen i husteknik 

19 Specialyrkesexamen inom hår- och 
skönhetsbranschen 

20 Specialyrkesexamen inom hästhushållning

21 Specialyrkesexamen i immobilisationsvård 

22 Specialyrkesexamen i informations- och 
kommunikationsteknik

23 Specialyrkesexamen inom konstindustrin

24 Specialyrkesexamen inom lantbruksbranschen

25 Specialyrkesexamen i ledarskap  
och företagsledning

26 Specialyrkesexamen inom 
livsmedelsbranschen

27 Specialyrkesexamen inom 
markanläggningsbranschen

28 Specialyrkesexamen i maskinmontering och 
underhåll 

29 Specialyrkesexamen i massage

30 Specialyrkesexamen inom mediebranschen 

31 Specialyrkesexamen inom mentalhälsoarbete 
och missbrukarvård

32 Specialyrkesexamen  inom miljöbranschen

33 Specialyrkesexamen inom naturbranschen

34 Specialyrkesexamen  i pedagogisk verksamhet 
och handledning

35 Specialyrkesexamen inom processindustrin

36 Specialyrkesexamen i produktionsteknik

37 Specialyrkesexamen i 
produktutvecklingsarbete

38 Specialyrkesexamen i rehabiliterings-, stöd- 
och handledningstjänster  

39 Specialyrkesexamen inom rengörings- och 
fastighetsservicebranschen

40 Specialyrkesexamen i rättstolkning

41 Specialyrkesexamen för sameslöjdsmästare 
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42 Specialyrkesexamen i servicelogistik

43 Specialyrkesexamen inom skogsbranschen

44 Specialyrkesexamen i skötsel  
av idrottsanläggningar

45 Specialyrkesexamen för säkerhetsvakt 

46 Specialyrkesexamen inom textil- och 
modebranschen 

47 Specialyrkesexamen i tjänster  
för specialkost

48 Specialyrkesexamen i tolkning  
för talskadade

49 Specialyrkesexamen för trafiklärare

50 Specialyrkesexamen inom trädgårdsbranschen

51 Specialyrkesexamen inom träindustrin 

52 Specialyrkesexamen i träning 

53 Specialyrkesexamen i utveckling  
av landsbygden

54 Specialyrkesexamen inom 
ytbehandlingsbranschen

Läs mer om innehåll och avläggande av yrkesexa-
mina på:

 
www.eperusteet.opintopolku.fi

(välj yrkesutbildning)

Ibland behöver man uppdatera sina yrkeskunskaper eller studera 
till ett helt nytt yrke. Då är planeringen av en individuell studieväg 
och förvärvandet av de färdigheter du behöver på jobbet kärnan i 
studierna. Man kan fortsätta studera under hela karriären.

Hur kan jag uppdatera min 
yrkesskicklighet?

Yrkesutbildning som vuxen

Bild: Jouni Ylisuutari (OSAO) / Skills Finland.

Yrkesinriktade examina indelas i grund-, yrkes- och 
specialyrkesexamina. Examina erbjuder den stu-
derande ett brett utbud av kunnande och hen kan 
själv välja vilken av de drygt 160 examina som pas-
sar bäst. Det är inte alltid nödvändigt att avlägga 
en hel examen, utan kunskaperna kan komplette-

ras genom att avlägga en eller flera enskilda ex-
amensdelar. 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 eller i virtuella lär-
miljöer.
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Att söka till en utbildning

Vuxenstuderande söker till utbildningen via konti-
nuerlig ansökan. Utbildningsanordnaren fastställer 
antagningsgrunderna, ansökningstiden och ansök-
ningsförfarandet för utbildningen. Kontakta utbild-
ningsanordnaren för mer information om ansökan. 

Att planera  studierna

Den studerande funderar tillsammans med en re-
presentant för utbildningsanordnaren på en lämp-
lig studieform. I början av studierna utarbetas en 
personlig utvecklingsplan för kunnandet, det vill 
säga (PUK), för varje studerande. I planen beaktas 
kunskaper och färdigheter som den studerande 
har fått genom tidigare utbildning, arbetslivserfar-
enhet eller hobbyer.

Att avlägga en del av en examen

Om en vuxenstuderande vill avlägga endast en del 
av en examen är ansökningsförfarandet detsamma 
som för dem som strävar efter att avlägga hela ex-
amen. Det finns gott om examensdelar som kom-
pletterar, fördjupar och utvidgar yrkesskicklighe-
ten som kan avläggas på ett flexibelt 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 prak-
tiska arbetsuppgifter. En läroavtalsstuderande 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 meddelar om 

de läroavtalsplatser de erbjuder till exempel på 
arbets- och näringstjänsternas sida för lediga ar-
betsplatser.  

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 anställningsförhållande 
till arbetsgivaren och får således inte lön för stu-
dietiden. Med ett utbildningsavtal kan man avläg-
ga en examensdel, delar av en examen eller min-
dre helheter. Även studerande med arbetskraftsut-
bildning kan skaffa sig kunskaper genom utbild-
ningsavtal.

Utbildningsanordnarna ger råd i frågor 
som gäller läroavtal och utbildnings-
avtal.

39



18-åriga Elias Niemi siktar på att bli proffs inom spelbranschen 
genom en grundexamen i informations- och kommunikationsteknik. 
Den framtida kodaren tror att han kommer få ett bra arbete 
antingen i spelbranschen eller som programmerare.

Text: Johanna Pelto-Timperi. Bild: Elias Niemi och Dreamstime.

Arbetet tar inte slut för 
kodare i spelbranschen

Elias hade genast i början av studierna klart för sig 
att han vill studera inom spelbranschen och inrikta 
sig på kodning, inte grafisk planering av spel. I sina 
studier har han specialiserat sig på spelprogram-
mering samt planering och genomförande av spel 
vid Business College Helsinki.

– Jag har själv spelat mycket, så branschen intres-
serade mig. Enbart spelandet gör en inte till spel-
planerare, men entusiasmen och intresset är en 
fördel. Studierna kräver arbete, säger Elias. Han 
spelar själv FPS- och MOBA-spel.

Elias är intresserad av hela programmeringspro-
cessen, det vill säga vilka skeden som behövs i pla-
neringen och genomförandet av spel. Han tycker 
det är trevligt att söka lösningar på problem, både 
på egen hand och tillsammans med en grupp. Till-
sammans skapar man en helhet, det finns inga so-
lospelare i branschen.

– Distansstudier passar den här branschen och nu 
under coronatiden har vi har lyckats fint med att 
få processer att framskrida. Mina egna studier har 
framskridit snabbare än planerat och jag tänker bli 
färdig på två och ett halvt år. Studierna har varit 
mycket flexibla. Jag har själv fått påverka många 
saker, berättar Elias

Bekant med kodningsspråk

Enligt Elias har det bästa med studierna varit att 
lära sig kodningsspråk, till exempel JavaScript och 
C#, samt att bekanta sig med Unity. Studierna har 
också omfattat HTML-kodning av webbsidor. Vid 
Business College börjar man med programmering 
från grunden, så man behöver inte ha några kun-
skaper från tidigare.
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Foto: Elias Niemi fokuserar i sina 
studier på spelprogrammering 
samt planering och genomföran-
de av spel.

– Studierna har uppfyllt alla mina förväntningar. 
Undervisningen känns modern och lärarna hänger 
bra med i utvecklingen i branschen. Det var också 
fint att vi fick använda Adobes program gratis. Man 
behöver inte vara rik då man till och med får en 
dator av läroanstalten, annonserar Elias.

Elias har genomfört en period av inlärning på ar-
betsplatsen till exempel som IT-stödperson vid 
skolan Järvenperän koulu, där han bland annat ut-
förde service på anordningar och gav handledning 
i hur de skulle användas.  

Planer på fortsatta studier

Elias planerar att efter grundexamen fortsätta stu-
dera vid en yrkeshögskola för att bli ICT-ingenjör. 
Hans grundexamen innehåller redan nu öppna 
kurser vid yrkeshögskolan.

– I den här branschen finns det gott om sysselsätt-
ning. Jag börjar kanske i något litet företag och 
skaffar erfarenhet till mitt CV. Senare kan jag få 
jobb vid något stort internationellt spelföretag. 
Det skulle också vara fint att få utveckla spel med 
mitt eget namn även om jag egentligen inte har 
något eget företag, funderar Elias gällande sina 
framtida arbetsuppgifter.

Enligt Elias ger en yrkesutbildning en bra grund för 
att komma vidare. Själv funderade han först på att 
studera vid gymnasiet, men tänkte att han lär sig 
mer genom att göra saker än genom att läsa till 
prov. Han rekommenderar att man söker till en yr-
kesutbildning, i synnerhet om man redan vet vilken 
bransch man är intresserad av. 

41



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 
yrkesbranscher. Mästare-evenemanget ordnas i 
Björneborg våren 2022.

Evenemanget SAKUSTARS som ordnas varje år är 
en riksomfattande kulturtävling för alla som stu-
derar till ett yrke. Deltagarna kan vara nybörjare, 
studerande inom konstområdet eller syssla med 
kultur som hobby. 

SAKUGAMES är ett fartfyllt idrottsevenemang för 
dem som genomför yrkesstudier. I tävlingen kan 
man delta i både individuella grenar och i lag.

www.taitaja2022.fi/sv www.sakustars.fi

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-täv-
lingen heter WorldSkills. Tävlingen för yrkeskunni-
ga som behöver särskilt stöd är Abilympics. 

www.skillsfinland.fi/se/landslag
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Mittyrke.fi på 
webbplatsen hittar du 
praktisk information om 
yrkesutbildningar och 
karriärberättelser från 
yrkesverksamma personer 
inom olika branscher.

LÄS MER 
OM YRKEN

Mycket nytt material!

MÄSTARE2022-evenemanget 
16–19.5.2022 i Björneborg!

Vid Mästare, de ungas FM-tävlingar i yrkesskicklighet, kan 
du se 50 olika yrken live. Samtidigt arrangeras också fi-
nalen i Mästare9 – ett glatt och fartfyllt evenemang, där 
både de tävlande lagen från årskurserna 7 – 9 samt alla 
hejarklackar rycks med i stämningen. Kvaltävlingarna till 
Mästare9 startar runt om i Finland på hösten.

Läs mera på 
taitaja2022.fi 

#arbetsglädje

www.mittyrke.fi
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