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GRUNDEXAMEN INOM HÄSTHUSHÅLLNING
Den som har avlagt grundexamen inom hästhushållning har breda 
grundläggande färdigheter i häst- och stallskötsel, hästarnas motion samt 
kundbetjäning. Hästskötare har dessutom färdigheter i trav- och ridhästar. 
De kan tillverka och reparera hästutrustning samt göra en grundskoning 
samt utbilda hästar. Handledare inom hästservice fungerar som handledare 
i hästhobbytjänster. Ridinstruktörer hjälper ridlärare på ridskolor och är ofta 
företagare.

Handledare inom hästservice 
Hästskötare
Ridinstruktör

GRUNDEXAMEN I FISKERI
Den som har avlagt grundexamen i fiskeri har breda grundläggande 
färdigheter i närings- och rekreationsfiske. Hen har dessutom 
specialkunskaper enligt sitt val i fiskförädling, yrkesfiske, vattenbruk eller 
fiskehandledning. 

Fiskare 
Fiskeinstruktör 
Fiskförädlare 
Fiskodlare

GRUNDEXAMEN INOM LANTBRUKSBRANSCHEN 
Lantbruk innebär produktion och förädling av råvaror från naturen. 
Vid sidan av växt- och husdjursproduktion bedriver man till 
exempel landsbygdsturism, maskinentreprenad, vidareförädling av 
lantbruksprodukter och miljövård samt ger service åt fritidsbosatta. 

Djurskötare Kompetensområdet för djurskötsel 
Landsbygdsföretagare Kompetensområdet för lantbruk,  
Kompetensområdet för lantbruksteknologi 
Pälsdjursuppfödare Kompetensområdet för pälsdjursuppfödning

GRUNDEXAMEN I NATUR OCH MILJÖ 
Naturinstruktören ger praktisk handledning i uppgifter som hänför 
sig till naturen. Framställare av naturprodukter kan dra nytta av den 
lokala naturen i naturproduktsbranschen. De kan ha hand om insamling 
och vidareförädling av bär, svampar och örter.  Renskötare sörjer 
för rennäringens lönsamhet, renarnas välbefinnande och en hållbar 
miljö. Miljövårdare kan fungera i olika arbetsuppgifter som omfattar 
iståndsättning, vård och uppföljning av miljön. Miljöskötare arbetar i olika 
uppgifter inom utnyttjande av material och avfallshantering.

Framställare av naturprodukter Kompetensområdet för natur 
Miljöskötare Kompetensområdet för miljö 
Miljövårdare Kompetensområdet för miljö 
Naturinstruktör Kompetensområdet för natur 
Renskötare Kompetensområdet för renskötsel

LANT- OCH SKOGSBRUKDET NATURVETENSKAPLIGA 
OMRÅDET

GRUNDEXAMEN INOM SKOGSBRANSCHEN 
De centrala funktionerna inom skogsbranschen är skogsvård, virkesinköp, 
mångbruk och skogsskydd. Skogsserviceproducenter kan också arbeta med 
naturturism och driva eget företag.

Producent av skogsenergi Kompetensområdet för produktion av skogsenergi 
Skogsarbetare-skogsserviceproducent Kompetensområdet för skogsbruk 
Skogsmaskinsförare Kompetensområdet för körning av skogsmaskiner 
Skogsmaskinsmontör Kompetensområdet för montering av skogsmaskiner

GRUNDEXAMEN INOM TRÄDGÅRDSBRANSCHEN 
Den som har avlagt grundexamen inom trädgårdsbranschen har en bred 
grundläggande kompetens inom trädgårdsbranschen och djupare kunskaper 
i blomster- och trädgårdshandel, trädgårdsproduktion, grönsektorn samt 
underhåll av grönområden.

Trädgårdsmästare Kompetensområdet för blomster- och trädgårdshandel, 
Kompetensområdet för grönsektorn, Kompetensområdet för 
trädgårdsproduktion

Läs 
karriärberättelser

på mittyrke.fi
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GRUNDEXAMEN INOM BILBRANSCHEN
Inom bilbranschen får kundorientering och kvaliteten på servicen allt 
större betydelse i alla typer av uppgifter. Man måste ha mångsidig 
branschkompetens, kunna tillämpa tekniska färdigheter och följa med den 
tekniska utvecklingen.

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
De som arbetar inom livsmedelsbranschen måste ha kunskaper om 
livsmedelsteknologi, primärproduktion och livsmedlens sammansättning. 
Utöver teknisk yrkesskicklighet krävs förmåga att hela tiden lära sig nya 
saker, se helheten och arbeta tillsammans med andra.

Bagare-konditor Kompetensområdet för bageribranschen 
Charkuterist Kompetensområdet för köttbranschen 
Livsmedelstillverkare Kompetensområdet för livsmedelsteknologi 
Mejerist Kompetensområdet för mejeribranschen

 

GRUNDEXAMEN INOM GRUVBRANSCHEN 
Arbetsuppgifterna består av brytning, bergförstärkning, 
upprustningsarbeten, underhåll av utrustning, produktionsdrift och 
produktionsunderhåll, anrikning samt processautomation. Gruvdrift är 
effektivt, operatörsstyrt arbete som utnyttjar informationsteknik i hög 
utsträckning. Arbetssäkerheten och miljöfrågorna är viktiga för gruvbolagen. 

Anrikningsarbetare Kompetensområdet för anrikning 
Gruvarbetare Kompetensområdet för gruvarbete

DE TEKNISKA OMRÅDENA 1/2
GRUNDEXAMEN INOM MASKIN- OCH PRODUKTIONSTEKNIK
Till yrkesfärdigheterna inom maskin- och produktionsteknik hör att veta 
hur maskiner och anordningar fungerar och känna till deras konstruktioner, 
att kunna använda branschens redskap och maskiner och att läsa 
arbetsritningar och kopplingsscheman.

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 
Laboranten arbetar med kvalitetskontroll, uppföljning av 
produktionsprocesser, produktutveckling och forskning. Laboratorierna 
bedriver naturvetenskaplig grundforskning, utvecklar produkter och 
produktionsmetoder och kontrollerar kvaliteten, renheten och säkerheten 
hos industriprodukter, livsmedel och miljöer.

Laborant

GRUNDEXAMEN I FLYGPLANSMEKANIK 
Branschen 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 
granskningar (linjeservice), felreparationer samt byten och reparationer av 
anordningar.

Flygteknikmontör Kompetensområdet för flygteknik 
Flygplansmekaniker Kompetensområdet för flygplansmekanik 
Skötare av flygplansunderhåll Kompetensområdet för flygplansunderhåll

GRUNDEXAMEN INOM LANTMÄTERIBRANSCHEN 
Branschen producerar kartor och numeriska kartdatabaser för samhällets 
och medborgarnas behov. De som arbetar inom branschen ser också till att 
fastighetsuppgifter och annan geografisk information är uppdaterad och 
pålitlig. Arbetet kräver god informationsteknisk kompetens. 

Kartläggare

GRUNDEXAMEN INOM YTBEHANDLINGSBRANSCHEN
Vid byggande och underhåll av byggnader innebär ytbehandling målning, 
tapetsering, 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. 

Golvläggare Kompetensområdet för golvläggning 
Målare Kompetensområdet för byggnadsmåleri 
Ytbehandlare Kompetensområdet för industriell ytbehandling, 
Kompetensområdet för produktmålning
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DE TEKNISKA OMRÅDENA 2/2
GRUNDEXAMEN INOM PROCESSINDUSTRIN
Den som har avlagt examen kan använda maskiner och anordningar 
som används i olika produkters tillverknings- och förpackningsprocesser 
i enlighet med säkerhetsföreskrifterna. Dessutom kan hen använda 
automatiseringssystem för processledning och följa upp funktionen hos de 
anordningar som används i processer och på fältet. Hen kan övervaka, leda 
och reglera processer inom sitt arbetsområde och utföra driftunderhåll. 

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 examen kan använda och utarbeta ritningar som 
används inom träbranschen samt använda branschens maskiner och 
anordningar. Hen kan arbeta med tillverkning av träkonstruktionsdelar 
(t.ex. CLT-skivor, timmerkonstruktioner, snickeriprodukter eller möbler av 
träskivor) eller med tillverkning eller vidareförädling inom sågindustrin eller 
träskiveindustrin (t.ex. tillverkningsprocessen för faner eller spånskivor).

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 byggnadsbranschen arbetar 
med nybyggen och underhåll av bostäder, arbets- och fritidslokaler och 
-byggnader, trafiknät, olika miljökonstruktioner, vattenförsörjningsnätet och 
energiförsörjningsnätet. 

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, reparation 
och service samt automation och underhåll. De som arbetar inom 
el- och automationsbranschen installerar och underhåller el- och 
automationssystem eller eldistributionsnät i fastigheter och anläggningar.

Automationsmontör 
Elmontör

GRUNDEXAMEN I HUSTEKNIK 
Den som har avlagt grundexamen i husteknik arbetar med nybyggen och 
renoveringar åt VVS-företag. Hen installerar till exempel vattenledningar, 
varmvattenberedare, tvättställ, toalettstolar, vattenkranar, avloppsrör, 
värmeledningar, värmepannor och ventilationsanläggningar. Arbete finns 
också inom underhåll av fastigheter och byggnadsproduktindustrin.

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 
En planeringsassistent använder och producerar informationsmodeller och 
planeringsdokument inom byggnadsteknisk planering, industriplanering 
eller samhällsteknisk planering. Dessutom kan hen arbeta med uppgifter  
inom visualisering eller 3D-modellframställning och -utskrift. 
Planeringsassistenten kan arbeta med assisterande eller stödjande uppgifter 
inom planeringsprojekt i företag, kommuner eller statsförvaltningen.

Planeringsassistent

GRUNDEXAMEN INOM TEXTIL- OCH MODEBRANSCHEN
Den som har avlagt grundexamen inom textil- och modebranschen arbetar 
beroende på inriktning med tillverkning, försäljning, marknadsföring eller 
reparation. Arbetsplatser inom branschen finns i företag som tillverkar 
textiler, kläder, accessoarer eller skor. Dessutom finns arbetsplatser i 
kostymateljéer, tvättinrättningar, butiker, kläduthyrningsfirmor eller  
andra serviceföretag.

Modeassistent 
Modist 
Måttbeställningssömmerska 
Skomakare
Skräddare
Sömmerska
Textilvårdare
Tillverkare av designtextilier 
Tillverkare av inredningstextilier 
Tillverkare av textilier

GRUNDEXAMEN INOM BÅTBYGGNADSBRANSCHEN 
En båtbyggares uppgifter kan vara till exempel att bygga i kompositplast, 
göra snickerier, montera maskiner och utrustning, göra VVS-installationer 
och svagströmsinstallationer och dessutom planera allt detta arbete och 
båtens egenskaper. Arbetsplatser finns vid båtvarv och båtverkstäder  
samt dockor.

Båtbyggare
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GRUNDEXAMEN I INFORMATIONS- OCH 
KOMMUNIKATIONSTEKNIK
Den som har avlagt grundexamen i informations- och 
kommunikationsteknik har den yrkesskicklighet som krävs för att 
kunna arbeta på ett samarbetsvilligt sätt i en informations- och 
kommunikationsteknisk miljö. Hen kan ta reda på kundens behov och skapa 
kundinriktade lösningar i samband med uppgifter inom informations- och 
kommunikationsteknik. 

Datanätsinstallatör 
Elektronikmontör
IT-stödperson
Montör inom välfärdsteknik
Programutvecklare

GRUNDEXAMEN INOM MEDIEBRANSCHEN 
OCH VISUELL FRAMSTÄLLNING 
Den som har avlagt grundexamen inom mediebranschen och visuell 
framställning kan arbeta inom offentliga sektorn, på företag, åt andra 
mediesammanslutningar eller -aktörer och som egenföretagare eller 
självständig yrkesutövare.

Utövare av medietjänster Kompetensområdet för audiovisuell 
kommunikation, Kompetensområdet för grafisk kommunikation, 
Kompetensområdet för publikationsproduktion
Utövare av visuell framställning Kompetensområdet för visuell 
framställning

GRUNDEXAMEN I MUSIK    
Den som har avlagt grundexamen i musik kan uppträda och arbeta 
självständigt med olika arbetsuppgifter inom musikbranschen. Hen känner 
musikbranschens verksamhetsmiljö och använder smidigt sitt kunnande 
inom musikbranschen i olika arbetssituationer.

Musiker Kompetensområdet för musik
Musikteknolog Kompetensområdet för musikteknologi
Pianostämmare Kompetensområdet för pianostämning

DE HUMANISTISKA OCH 
KONSTNÄRLIGA OMRÅDENA  

GRUNDEXAMEN INOM CIRKUSBRANSCHEN     
Cirkusartisten planerar och förverkligar cirkusnummer med cirkuskonst. 
En cirkusartist arbetar inom scenkonsten för en annan aktör, som en del av 
ett produktionsteam eller som självständig företagare. Cirkusartister kan 
jobba bland annat på cirkusar, teatrar, olika evenemang, ungdomscirkusar, i 
hobbyklubbar och organisationer.

Cirkusartist

GRUNDEXAMEN INOM KONSTINDUSTRIN     
Den som har avlagt grundexamen inom konstindustrin kan planera och 
tillverka olika produkter, planera och bygga utrymmen, planera och 
förverkliga tjänster med hjälp av traditionella arbetsmetoder och modern 
teknik. Typiskt för branschen är estetiskt, visuellt och kulturellt kunnande, 
hantverksskicklighet och företagsamhet. Den som har avlagt grundexamen 
inom konstindustrin kan arbeta med tillverknings-, försäljnings-, 
marknadsförings- eller reparationsuppgifter på småföretag, serviceuppgifter 
i branschbutiker, på industriföretag samt i rådgivande organisationer.

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
Urmakare Kompetensområdet för ur- och mikromekanik
Mikromekaniker Kompetensområdet för ur- och mikromekanik

GRUNDEXAMEN I DANS    
Dansare som har avlagt grundexamen i dans kan arbeta med att uppträda, 
som dansinstruktör och koreograf. Arbetsplatser finns till exempel inom 
dansgrupper, teatrar och företag i underhållningsbranschen.

Dansare

Läs 
karriärberättelser

på mittyrke.fi

DATABEHANDLING OCH 
KOMMUNIKATION (ICT)
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GRUNDEXAMEN INOM HÅR- OCH SKÖNHETSVÅRD  
Den som har avlagt grundexamen inom hår- och skönhetsvård har den 
yrkesskicklighet som krävs för att ge kundservice och sälja produkter och 
tjänster inom hår- och skönhetsbranschen.

Barberare Kompetensområdet för barberararbete
Frisör Kompetensområdet för frisörarbete 
Kosmetikrådgivare Kompetensområdet för skönhetsvård och 
produktrådgivning 
Kosmetolog Kompetensområdet för hudvård

GRUNDEXAMEN I IDROTT    
En idrottsledare leder idrottsverksamhet för olika grupper i olika åldrar, gör 
upp personliga träningsprogram som främjar den fysiska funktionsförmågan 
och hälsan samt planerar och leder idrottsprojekt.

Idrottsledare Kompetensområdet för hälsofrämjande idrottsrådgivning, 
Kompetensområdet för serviceproduktion inom idrott, Kompetensområdet för 
träning och föreningsverksamhet

GRUNDEXAMEN I LOGISTIK     
Logistikbranschen innefattar biltransporter och lagring samt logistiktjänster 
på flygplatser. Den sakkunnige inom transportbranschen transporterar 
människor och gods och kör fordon. De som arbetar inom intern logistik 
hanterar och flyttar varor till lagren och därifrån vidare till konsumenterna. 
Inom flygplatsservicen sköter man flygplatsens byggnader och flygfältet och 
hanterar fraktgods.

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

TJÄNSTEBRANSCHEN
GRUNDEXAMEN INOM TURISMBRANSCHEN     
Den som har avlagt grundexamen inom turismbranschen arbetar 
med planering, genomförande och försäljning av turismtjänster samt 
rådgivning. Hen kan arbeta till exempel på hotell, inkvarteringsrörelser, 
företag som tillhandahåller turistprogram, rese- eller turistbyråer, 
försäljningstjänster, turistcentrum och landsbygdsturismföretag.

Producent av turisttjänster Kompetensområdet för turisttjänster 
Receptionist Kompetensområdet för inkvarteringstjänster 
Reseexpert Kompetensområdet för försäljning av resetjänster

GRUNDEXAMEN I SJÖFART       
Sjövägen rör sig både passagerartrafik och godstrafik. Till 
fartygsbesättningens uppgifter hör att övervaka lastning och lossning, 
navigera under färd, sköta maskindriften, upprätthålla sjö- och 
fartygssäkerheten samt sköta service och underhåll.

Fartygselektriker Kompetensområdet för eldrift 
Reparatör Kompetensområdet för däcks- och maskinreparationer 
Vakthavande maskinmästare Kompetensområdet för maskinbefäl 
Vakthavande styrman Kompetensområdet för däcksbefäl

GRUNDEXAMEN INOM RENGÖRINGS- OCH 
FASTIGHETSSERVICEBRANSCHEN       
De som har avlagt grundexamen inom rengörings- och 
fastighetsservicebranschen kan arbeta i ett kundobjekt med 
uppgifter inom fastighets- och rengöringsservicebranschen och i 
kundservicesituationer. Kundobjekten kan bestå av bostadsfastigheter, 
hotell- och inkvarteringslokaler, köpcentrum och butikslokaler, 
transportmedel, läroanstalter och daghem, socialvårdsinrättningar, 
hälso- och sjukvårdsinrättningar, industrianläggningar, hälso- och 
sjukvårdslokaler eller simbassängs- och spalokaler.

Fastighetsskötare Kompetensområdet för fastighetsskötsel 
Hemvårdare Kompetensområdet för hemarbetsservice 
Lokalvårdare Kompetensområdet för lokalvård

GRUNDEXAMEN INOM RESTAURANG- OCH 
CATERINGSBRANSCHEN       
Den som har avlagt grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen 
arbetar med matlagning, servering, kundservice samt med planering, 
framställning och försäljning. Arbetsplatser finns till exempel på hotell, 
inkvarteringsföretag, restauranger, cateringföretag, storkök, kaféer, 
servicestationer, snabbmats-, festservice- eller turismföretag samt frakt- och 
passagerarfartyg.

Kock Kompetensområdet för matservice 
Servitör Kompetensområdet för kundservice

GRUNDEXAMEN INOM SÄKERHETSBRANSCHEN  
Den privata säkerhetsbranschen omfattar bevakning, 
privatdetektivverksamhet, säkerhetsverksamhet på entreprenad, 
strukturell säkerhet, låssmedsservice och tekniska övervakningssystem, 
säkerhetskonsultering, informationssäkerhet och relaterad utbildning. 
Examen ger grundläggande färdigheter för arbete med olika uppgifter inom 
säkerhetsbranschen.

Säkerhetsvakt
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GRUNDEXAMEN I TANDTEKNIK 
En tandlaborant kan arbeta med modelltillverkning och 
bettrehabilitering på tandlaboratorier, på specialtandteknikernas 
mottagningar i uppgifter som är relaterade till patientmottagning, i 
försäljnings- och konsultationsuppgifter, på dentaldepåer eller som 
arbetsplatshandledare.

Tandlaborant 

GRUNDEXAMEN I PEDAGOGISK 
VERKSAMHET OCH HANDLEDNING    
Den som har avlagt grundexamen i pedagogisk verksamhet och 
handledning har den mångsidiga kompetens som behövs inom 
handledning, fostran och kommunikation. Arbetet kräver god 
kommunikations- och interaktionsförmåga och förmåga att beakta 
personers olika bakgrund, ålder och behov av handledning och stöd.

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

HÄLSOVÅRD OCH VÄLFÄRD
GRUNDEXAMEN INOM LÄKEMEDELSBRANSCHEN       
Läkemedelstekniker arbetar inom den privata eller offentliga sektorn i uppgifter 
inom logistik, kontorsuppgifter, informationsteknik, produktion, klinisk forskning, 
försäljningstillståndsärenden, produktutveckling och myndighetsverksamhet.  
Hen har ett specialkunnande och den yrkesskicklighet som arbetslivet 
förutsätter för att arbeta på apotek, sjukhusapotek, inom läkemedelsindustrin 
eller på läkemedelspartiaffärer.

Läkemedelstekniker Kompetensområdet för apoteksbranschen, 
Kompetensområdet för läkemedelsbranschen

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN      
Den som har avlagt examen inom social- och hälsovårdsbranschen kan 
arbeta med vård och omsorg inom äldreomsorgen, funktionshinderservicen, 
mentalhälsoarbetet och missbrukarvården, hemvården, småbarnspedagogiken, 
barnskyddet, barnfamiljer och med olika arbetsuppgifter inom social- och 
hälsovårdens öppenvård och institutionsvård.

Akutvårdare på grundnivå Kompetensområdet för akutvård på grundnivå 
Närvårdare Kompetensområdet för arbete med personer med  
funktionsnedsättning, 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     
Instrumentvårdare kan arbeta på arbetsplatser där det utförs arbeten 
och produceras tjänster som gäller bekämpning av olika infektioner, 
rengöring, desinfektion, förpackning och sterilisering. Hen kan till exempel 
arbeta på instrumentvårdscentraler, operations- och anestesiavdelningar, 
endoskopienheter, laboratorier, akut-, dialys- och förlossningsavdelningar, 
polikliniker, läkemedelsförsörjning och munhälsovårdsenheter samt i 
läkemedelsindustrin och kemiska industrin, livsmedelsindustrin samt med 
instrumentvårdsuppgifter inom djurvården.

Instrumentvårdare

GRUNDEXAMEN I AFFÄRSVERKSAMHET
En merkonom har kunnande i kundorienterad affärsverksamhet och 
ekonomiförvaltning. Man har basfärdigheter i företagande och förmåga 
att utvecklas i chefsuppgifter. Experter inom affärsverksamhet behövs 
på alla olika områden i arbetslivet. En merkonom kan arbeta med 
till exempel kundtjänst och försäljning, marknadskommunikation, 
servicedesign, ekonomi, kontorsuppgifter eller bibliotekstjänster i olika 
organisationer.

Merkonom

HANDEL OCH 
ADMINISTRATION

Läs 
karriärberättelser

på mittyrke.fi
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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 
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 

YRKESEXAMINA
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
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 inom samiskt hantverk
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

Efter grundexamen fördjupar du dina kunskaper. 
Examina är i första hand riktade till personer som 
redan är i arbetslivet.

eperusteet.opintopolku.fi 
(välj yrkesutbildning)
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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

Efter grundexamen fördjupar du dina kunskaper. 
Examina är i första hand riktade till personer  

som redan är i arbetslivet.

41. Specialyrkesexamen för samiskt hantverk
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

eperusteet.opintopolku.fi 
(välj yrkesutbildning)
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