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Statsrådets förordning

Nr 1035

om justitieförvaltningens datateknikcentral

Given i Helsingfors den 15 december 2005

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs:

1 §

Organisation

Justitieförvaltningens datateknikcentral är
ett ämbetsverk inom justitieministeriets för-
valtningsområde. Justitieförvaltningens
datateknikcentral omfattas av justitiemini-
steriets resultatstyrning.

Om den närmare organisationen av justi-
tieförvaltningens datateknikcentral bestäms i
centralens arbetsordning.

2 §

Uppgifter

Justitieförvaltningens datateknikcentral
producerar för ministeriet och ämbetsverken
inom förvaltningsområdet datatekniska
utvecklings-, sakkunnig-, produktions-, upp-
handlings- och stödtjänster, som stöder verk-
samhetsprocesserna och utvecklandet av
dessa. Datateknikcentralen producerar de
tjänster som behövs antingen själv eller
skaffar dem hos andra tjänsteproducenter
enligt vad som överenskommits i service-
avtalen.

3 §

Personal

Chef för justitieförvaltningens datateknik-
central är en direktör. Datateknikcentralen har
en förvaltningschef.

Dessutom kan vid justitieförvaltningens
datateknikcentral finnas annan personal i
tjänste- och arbetsavtalsförhållande.

4 §

Arbetsordning

Närmare bestämmelser om organiseringen
av arbetet vid justitieförvaltningens datatek-
nikcentral meddelas i arbetsordningen. Ar-
betsordningen fastställs av direktören.

5 §

Direktörens uppgifter

Direktören leder och utvecklar verksam-
heten vid datateknikcentralen samt svarar för
att verksamheten är resultatrik och att målen
nås.
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6 §

Ledningsgrupp

Justitieförvaltningens datateknikcentral har
en ledningsgrupp om vars uppgifter och
sammansättning bestäms i arbetsordningen.

7 §

Beslutsfattande

De ärenden som ankommer på justitieför-
valtningens datateknikcentral avgörs av
direktören, förvaltningschefen eller någon
annan tjänsteman enligt vad som bestäms i
arbetsordningen.

8 §

Vikariat

Vid förhinder för direktören är förvaltnings-
chefen hans eller hennes ställföreträdare.

Om andra vikariat bestäms i arbetsordning-
en.

9 §

Beviljande av tjänstledighet

I fråga om tjänstledighet som inte grundar
sig på lag eller tjänstekollektivavtal beviljas
direktören tjänstledighet av justitieministeriet.

Om beviljande av tjänstledighet i övriga
fall bestäms i arbetsordningen.

10 §

Behörighetsvillkor för tjänstemän

Behörighetsvillkor för tjänsterna som
direktör och förvaltningschef är högre hög-
skoleexamen, god förtrogenhet med de upp-
gifter som hör till tjänsten samt i praktiken
visad ledarförmåga och erfarenhet av ledar-
skap.

11 §

Utnämning av tjänstemän och anställning av
annan personal

Direktören och förvaltningschefen utnämns
av justitieministeriet. Förvaltningschefen ut-
nämns på framställning av datateknikcen-
tralen.

Övriga tjänstemän utnämns och annan
personal anställs av direktören.

12 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1
januari 2006.

Åtgärder som verkställigheten av förord-
ningen kräver får vidtas innan den träder i
kraft.

Helsingfors den 15 december 2005

Justitieminister Leena Luhtanen

Förvaltningsdirektör Olli Muttilainen
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Statsrådets förordning

Nr 1036

om ändring av upphovsrättsförordningen

Given i Helsingfors den 15 december 2005

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,
upphävs i upphovsrättsförordningen av den 21 april 1995 (574/1995) 5 och 6 §,

mellanrubriken före 8 § och 8 §, 9—12 §, mellanrubriken före 14 § och 14 § samt 15 och 17 §,
ändras mellanrubriken före 1 § och 1—4 §, mellanrubriken före 7 § och 7 § samt 22 §, samt
fogas till förordningen en ny 7 a § och till 18 § ett nytt 2 mom. som följer:

Användning av verk och annat skyddat
material i arkiv, bibliotek och museer

1 §
Följande arkiv får på de sätt som avses i

16 §, 16 a § 1 och 2 mom. samt 16 d §
framställa exemplar av material som är
skyddat enligt upphovsrättslagen (404/1961)
och göra materialet tillgängligt för allmän-
heten:

1) arkivbildare enligt 1 § 1 mom. 1—3 och
5 punkten i arkivlagen (831/1994),

2) republikens presidents arkiv,
3) utrikesministeriets arkiv,
4) Krigsarkivet,
5) Riksarkivet,
6) landsarkiven,
7) arkiven enligt lagen om statsbidrag för

arkiv av privat karaktär (998/1974),
8) evangelisk-lutherska kyrkans arkiv, och
9) myndigheternas arkiv i landskapet

Åland.

2 §
Följande bibliotek får på de sätt som avses

i 16 §, 16 a § 1 och 2 mom. samt 16 d §
framställa exemplar av material som är
skyddat enligt upphovsrättslagen och göra
materialet tillgängligt för allmänheten:

1) Riksdagsbiblioteket,
2) biblioteken vid de universitet som avses

i universitetslagen (645/1997), om de inte är
sådana bibliotek som avses i 1 och 9 § i lagen
om friexemplar (420/1980),

3) vetenskapliga bibliotek i samband med
ett arkiv som avses i lagen om statsbidrag för
arkiv av privat karaktär,

4) andra vetenskapliga bibliotek som staten
driver,

5) centralbiblioteket för de allmänna bib-
lioteken,

6) landskapsbiblioteken, och
7) Biblioteket för synskadade.
Följande bibliotek får på de sätt som avses

i 16 §, 16 a § 1 mom. och 16 d § framställa
exemplar av material som är skyddat enligt
upphovsrättslagen och göra materialet
tillgängligt för allmänheten:

1) Depåbiblioteket, och
2) biblioteken vid de yrkeshögskolor som

avses i yrkeshögskolelagen (351/2003).

3 §
Följande museer får på de sätt som avses

i 16 §, 16 a § 2 mom. och 16 d § framställa
exemplar av material som är skyddat enligt
upphovsrättslagen och göra materialet
tillgängligt för allmänheten:
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1) statsägda museer,
2) riksomfattande specialmuseer enligt 2 §

i museiförordningen (1312/1992),
3) landskapsmuseer,
4) regionala konstmuseer, och
5) museer som beviljas statsandel enligt

museilagen (729/1992).

4 §
Följande inrättningar får på de sätt som

avses i 16 d § framställa exemplar av material
som är skyddat enligt upphovsrättslagen och
göra materialet tillgängligt för allmänheten:

1) bibliotek som avses i lagen om friex-
emplar,

2) Finlands filmarkiv, och
3) allmänna kommunala bibliotek som

avses i bibliotekslagen (904/1998).

Tillgängliggörande av verk för personer med
funktionshinder

7 §
Rätt att framställa talböcker enligt 17 § 2

mom. i upphovsrättslagen har det i lagen om
biblioteket för synskadade (638/1996)
avsedda biblioteket för synskadade, Syn-
skadades Centralförbund rf och Föreningen
Finlands Dövblinda rf.

Rätt att framställa läromedel i form av
talböcker enligt 17 § 2 mom. i upphovs-
rättslagen har De Synskadades Kulturtjänst rf,
skolan Jyväskylän näkövammaisten koulu,
Svenska skolan för synskadade och Arlain-
stitutet.

På de talböcker som framställs skall upp-
hovsmannens och den utövande konstnärens
namn antecknas.

7 a §
Rätt att framställa exemplar av verk för

döva och hörselskadade enligt 17 § 3 mom.
i upphovsrättslagen har Finlands Dövas För-
bund rf.

18 §
— — — — — — — — — — — — —

Upphovsrättsrådet har en sekreterare.
Sekreteraren är en tjänsteman som undervis-
ningsministeriet förordnar.

22 §
Beslut om mötesarvoden till ordförande,

medlemmar och sekreterare i upphovsrättsrå-
det och dess sektioner samt till sakkunniga
som hörs av rådet eller dess sektioner fattas
av undervisningsministeriet.

Denna förordning träder i kraft den 1
januari 2006.

Helsingfors den 15 december 2005

Undervisningsminister Antti Kalliomäki

Direktör Jukka Liedes
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Undervisningsministeriets förordning

Nr 1037

om den examensstruktur som avses i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning

Given i Helsingfors den 12 december 2005

I enlighet med undervisningsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 13 § 1 mom. i lagen
av den 21 augusti 1998 om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998):

1 §
De yrkesexamina och specialyrkesexamina

som avses i 13 § 1 mom. i lagen om
yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998)
och som kan avläggas som fristående examina
uppräknas i bilagan till denna förordning.

2 §
Denna förordning träder i kraft den 1

januari 2006.

Genom denna förordning upphävs under-
visningsministeriets förordning av den 24
november 2004 om den examensstruktur som
avses i lagen om yrkesinriktad vuxenutbild-
ning (1009/2004).

Helsingfors den 12 december 2005

Undervisningsminister Antti Kalliomäki

Regeringsråd Merja Leinonen

4697

SDK/SÄHKÖINEN PAINOS



 Nr 1037 
  
 

 

4698

 
Bilaga 

 
 
EXAMINA ENLIGT 13 § 1 MOM. I LAGEN OM YRKESINRIKTAD 
VUXENUTBILDNING 
 
 
DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 
 
FRITIDSVERKSAMHET OCH UNGDOMSARBETE 
 
Yrkesexamen  Yrkesexamen för specialhandledare av barn 
   och ungdom 
 
SPRÅKVETENSKAPER 
 
Yrkesexamen  Yrkesexamen för kontakttolk 
 
ÖVRIG UTBILDNING INOM DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 
 
Yrkesexamen  Yrkesexamen för kyrkvaktmästare 
 
 
KULTUR 
 
HANTVERK OCH KONSTINDUSTRI 
 
Yrkesexamen  Yrkesexamen för vapensmedsgesäll  
   Yrkesexamen för silversmed  
   Yrkesexamen för gravör  
   Yrkesexamen för keramikgesäll  
   Yrkesexamen för stenhuggargesäll  
   Yrkesexamen för förgyllare  
   Yrkesexamen för guldsmed 
   Yrkesexamen för hantverkare 
   Yrkesexamen för glasblåsargesäll  
   Yrkesexamen inom naturvetenskaplig konservering  
   Yrkesexamen för målare 
   (gemensam med process-, kemi- och materialteknik) 
   Yrkesexamen för modellbyggargesäll 
   Yrkesexamen inom snickeribranschen 
   (gemensam med process-, kemi- och materialteknik) 
   Yrkesexamen för restaureringsgesäll   
   Yrkesexamen för instruktör i romkultur  
   Yrkesexamen för sameslöjdsgesäll  
   Yrkesexamen för smedsgesäll  
   Yrkesexamen inom inredningsbranschen 
   (gemensam med övrig utbildning inom teknik och kommunikation) 
   Yrkesexamen för instrumentbyggargesäll  
   Yrkesexamen inom textilbranschen 
   (gemensam med textil- och beklädnadsteknik)) 
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   Yrkesexamen inom beklädnadsbranschen 
   (gemensam med textil- och beklädnadsteknik) 
   Yrkesexamen för båtbyggare 
   (gemensam med process-, kemi- och materialteknik) 
   Yrkesexamen för tapetserare 
 
Specialyrkesexamen  Specialyrkesexamen för vapensmedsmästare 
   Specialyrkesexamen för silversmedsmästare 
   Specialyrkesexamen för gravörmästare 
   Specialyrkesexamen för keramikmästare 
   Specialyrkesexamen för stenhuggarmästare 
   Specialyrkesexamen för förgyllare 
   Specialyrkesexamen för guldsmedsmästare 
   Specialyrkesexamen för glasblåsarmästare 
   Specialyrkesexamen för målarmästare 
   (gemensam med process-, kemi- och materialteknik) 
   Specialyrkesexamen för modellbyggarmästare 
   Specialyrkesexamen inom snickeribranschen 
   (gemensam med process-, kemi- och materialteknik) 
   Specialyrkesexamen för restaureringsmästare 
   Specialyrkesexamen för instruktör i romkultur 
   Specialyrkesexamen för sameslöjdsmästare 
   Specialyrkesexamen för smedsmästare 
   Specialyrkesexamen inom inredningsbranschen 
   (gemensam med övrig utbildning inom teknik och kommunikation) 
   Specialyrkesexamen för instrumentbyggarmästare 
   Specialyrkesexamen inom textilbranschen 
   (gemensam med textil- och beklädnadsteknik) 
   Specialyrkesexamen inom beklädnadsbranschen 
   (gemensam med textil- och beklädnadsteknik) 
   Specialyrkesexamen för båtmästare 
   (gemensam med process-, kemi- och materialteknik) 
   Specialyrkesexamen för tapetserarmästare 
 
MEDIEKULTUR OCH INFORMATIONSVETENSKAPER 
 
Yrkesexamen  Yrkesexamen i audiovisuell kommunikation 
   Yrkesexamen i informations- och bibliotekstjänst 
   Yrkesexamen för fotograf 
 
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen i audiovisuell kommunikation 
   Specialyrkesexamen för fotograf 
 
TEATER OCH DANS 
 
Yrkesexamen   Yrkesexamen inom teaterbranschen 
 
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen inom teaterbranschen 
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DET SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA, FÖRETAGSEKONOMISKA OCH  
ADMINISTRATIVA OMRÅDET 
 
FÖRETAGSEKONOMI OCH HANDEL 
 
Yrkesexamen  Yrkesexamen för dokumentadministration och arkivväsen 
   Yrkesexamen inom fastighetsförvaltning 
    Yrkesexamen inom fastighetsförmedling 
   Yrkesexamen inom marknadsföringskommunikation 
   Yrkesexamen i försäljning 
   Yrkesexamen inom finansierings- och försäkringsbranschen  
   Yrkesexamen för sekreterare 
   Yrkesexamen i ekonomiförvaltning 
   Yrkesexamen inom tullbranschen 
    Yrkesexamen inom utrikeshandeln 
   Yrkesexamen inom informationsförmedling och logistiska tjänster 
   Yrkesexamen för expeditionsvakt 
   Yrkesexamen för företagare 
 
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen i ledarskap  
   Specialyrkesexamen för föreståndare inom handeln 
   Specialyrkesexamen inom marknadsföringskommunikation 
   Specialyrkesexamen i ekonomiförvaltning 
   Specialyrkesexamen inom utrikeshandeln 
   Specialyrkesexamen för företagare 
 
 
DET NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET 
 
DATABEHANDLING 
 
Yrkesexamen  Yrkesexamen i databehandling 
 
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen i databehandling 
 
 
TEKNIK OCH KOMMUNIKATION 
 
ARKITEKTUR OCH BYGGNAD 
 
Yrkesexamen  Yrkesexamen för yrkesdykare 
   (en del av examen utgörs av examen för lättdykare) 
   Yrkesexamen för ventilationsmontör 
   Yrkesexamen för rengörare av ventilationssystem 
   Yrkesexamen för fjärrvärmemontör 
   Yrkesexamen för fastighetsskötare 
   Yrkesexamen för kylmontör 
   Yrkesexamen för golvläggare 
   Yrkesexamen för värmeanläggningsinstallatör 
   Yrkesexamen inom markanläggningsbranschen 
    Yrkesexamen för rörmontör 
   Yrkesexamen i byggproduktion 
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   Yrkesexamen inom branschen för byggnadsprodukter 
   Yrkesexamen i husbyggnad 
   Yrkesexamen för teknisk isolerare 
   Yrkesexamen för teknisk ritare 
   Yrkesexamen för rörmontör inom industrin 
   Yrkesexamen inom vattenförsörjning 
 
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen för ventilationsmontör 
   Specialyrkesexamen för fjärrvärmeövermontör 
   Specialyrkesexamen för fastighetsskötare 
   Specialyrkesexamen för kylmästare 
   Specialyrkesexamen för golvmästare 
   Specialyrkesexamen inom markanläggningsbranschen 
   Specialyrkesexamen för rörmontör 
   Specialyrkesexamen för arbetsplatschef inom byggnadsbranschen 
   Specialyrkesexamen i husbyggnad 
 
MASKIN-, METALL- OCH ENERGIBRANSCHEN 
 
Yrkesexamen  Yrkesexamen för hissmontör 
   Yrkesexamen för svetsare 
    Yrkesexamen inom gruvbranschen 
   Yrkesexamen för maskinmontör 
   Yrkesexamen för verkstadsmekaniker 
   Yrkesexamen för skeppsbyggare/fartygsbyggare 
   Yrkesexamen i plåtteknik 
   Yrkesexamen i metallförädling 
   Yrkesexamen för byggnadsplåtslagare 
   Yrkesexamen för verktygstillverkare  
   Yrkesexamen för avgjutare 
   Yrkesexamen för framställare av gjutmodeller 
 
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen för svetsarmästare 
   Specialyrkesexamen för maskinmontörsmästare 
   Specialyrkesexamen för verkstadsmästare 
   Specialyrkesexamen för plåtarbetsmästare 
   Specialyrkesexamen för verktygsmästare 
   Specialyrkesexamen för avgjutarmästare 
   Specialyrkesexamen för gjutmodellmästare 
 
EL- OCH AUTOMATIONSTEKNIK 
 
Yrkesexamen  Yrkesexamen för automationsmontör 
   Yrkesexamen för elektronikmontör 
   Yrkesexamen inom elektronik- och elindustrin 
   Yrkesexamen för installatör av säkerhetsanordningar 
    i spårbunden trafik 
   Yrkesexamen för installatör av hushållsmaskiner 
   Yrkesexamen för elmontör 
   Yrkesexamen för elverksmontör 
   Yrkesexamen för operatör vid kraftverk 
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Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen för automationsövermontör 
   Specialyrkesexamen för elektronikövermontör 
   Specialyrkesexamen för elverksövermontör 
   Specialyrkesexamen för elövermontör 
 
INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK 
 
Yrkesexamen  Yrkesexamen för datormontör 
   Yrkesexamen för datakommunikationsmontör 
 
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen för datorövermontör 
   Specialyrkesexamen för övermontör inom 
   datakommunikation 
 
GRAFISK TEKNIK OCH MEDIETEKNIK 
 
Yrkesexamen  Yrkesexamen för digital tryckare 
   Yrkesexamen för efterbearbetare inom tryckmedia 
   Yrkesexamen för bokbindare 
   Yrkesexamen för tryckare 
   Yrkesexamen för grafiker, tryckmedia 
 
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen för faktor 
   Specialyrkesexamen för bokbindarmästare 
   Specialyrkesexamen för tryckeritekniker 
   Specialyrkesexamen för maskinbokbindarmästare 
   Specialyrkesexamen för tryckarmästare  
   Specialyrkesexamen för rotationsmästare 
   Specialyrkesexamen för ombrytningsmästare 
 
LIVSMEDELSBRANSCHEN OCH BIOTEKNIK 
 
Yrkesexamen  Yrkesexamen för livsmedelsförädlare 
   Yrkesexamen inom livsmedelsindustrin 
   Yrkesexamen för konditor 
   Yrkesexamen inom bageriindustrin  
   Yrkesexamen för bagare 
   Yrkesexamen för köttförädlare 
   Yrkesexamen inom köttindustrin 
   Yrkesexamen för mjölkförädlare 
   Yrkesexamen inom meijeriindustrin 
 
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen i livsmedelsteknik 
   Specialyrkesexamen för konditormästare 
   Specialyrkesexamen för bagarmästare 
 
PROCESS-, KEMI- OCH MATERIALTEKNIK 
 
Yrkesexamen  Yrkesexamen inom kemisk industri 
   Yrkesexamen för korrosionsskyddsmålare 
   Yrkesexamen för målare 
   (gemensam med hantverk och konstindustri) 
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   Yrkesexamen inom gummibranschen 
   Yrkesexamen i glaskeramik 
   Yrkesexamen inom skivbranschen 
    Yrkesexamen för plastmekaniker 
   Yrkesexamen inom pappersindustrin 
   Yrkesexamen inom snickeribranschen 
   (gemensam med hantverk och konstindustri) 
   Yrkesexamen inom sågbranschen 
   Yrkesexamen för industriytbehandlare 
   Yrkesexamen för båtbyggare 
   (gemensam med hantverk och konstindustri) 
 
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen inom kemisk industri 
   Specialyrkesexamen för skivmästare 
   Specialyrkesexamen för målarmästare 
   (gemensam med hantverk och konstindustri) 
   Specialyrkesexamen i plastteknik 
   Specialyrkesexamen inom pappersindustrin 
   Specialyrkesexamen för ytbehandlingsmästare 
   Specialyrkesexamen inom snickeribranschen 
   (gemensam med hantverk och konstindustri) 
   Specialyrkesexamen för sågmästare 
   Specialyrkesexamen för båtmästare 
   (gemensam med hantverk och konstindustri) 
 
TEXTIL- OCH BEKLÄDNADSTEKNIK 
 
Yrkesexamen  Yrkesexamen inom skobranschen 
   Yrkesexamen inom väsk- och läderbranschen 
   Yrkesexamen för läderberedare 
   Yrkesexamen inom textilbranschen 
   (gemensam med hantverk och konstindustri) 
   Yrkesexamen för körsnär 
   Yrkesexamen inom beklädnadsbranschen 
   (gemensam med hantverk och konstindustri) 
 
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen inom skobranschen 
   Specialyrkesexamen för väsk- och lädermästare 
   Specialyrkesexamen för läderberedarmästare 
   Specialyrkesexamen inom textilbranschen 
   (gemensam med hantverk och konstindustri) 
   Specialyrkesexamen för körsnärsmästare 
   Specialyrkesexamen inom beklädnadsbranschen 
   (gemensam med hantverk och konstindustri) 
 
FORDONS- OCH TRANSPORTTEKNIK 
 
Yrkesexamen  Yrkesexamen för fordonskranförare 
   Yrkesexamen för karosseri- och bilplåtsmekaniker 
   Yrkesexamen för billackerare 
   Yrkesexamen för bilmekaniker 
   Yrkesexamen för bilförsäljare 
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   Yrkesexamen för bilelmekaniker 
   Yrkesexamen för dieselmekaniker 
   Yrkesexamen för personbilsmekaniker 
   Yrkesexamen inom lasthantering 
   Yrkesexamen för flygplatsservice 
   Yrkesexamen för busschaufför 
   Yrkesexamen för skogsmaskinsmontör 
   Yrkesexamen i biltransport av trävaror 
   Yrkesexamen för småmaskinsinstallatör 
   Yrkesexamen för tungmaterielsmekaniker 
   Yrkesexamen för reservdelsförsäljare 
   Yrkesexamen för lagerförvaltare 
   (examensbenämningen ändras från 1.3.2006 
    till yrkesexamen inom lagerbranschen) 
   Yrkesexamen för kombinationsfordonsförare 
 
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen för körplanerare 
   Specialyrkesexamen för försäljare inom bilbranschen  
   Specialyrkesexamen för arbetsledning inom bilbranschen 
   Specialyrkesexamen för karosseri- och bilplåtsmästare 
   Specialyrkesexamen för billackerarmästare 
   Specialyrkesexamen för bilmekaniker 
   Specialyrkesexamen inom lasthantering 
   Specialyrkesexamen inom lagerbranschen 
 
ÖVRIG UTBILDNING INOM TEKNIK OCH KOMMUNIKATION 
 
Yrkesexamen  Yrkesexamen för stenarbetare 
   Yrkesexamen inom underhåll 
   (gemensam för olika industribranscher) 
   Yrkesexamen för låssmed 
   Yrkesexamen för sotare 
   Yrkesexamen i underhåll av järnvägsmateriel 
   Yrkesexamen inom inredningsbranschen 
   (gemensam med hantverk och konstindustri) 
   Yrkesexamen för väktare 
   Yrkesexamen i miljövård 
 
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen inom underhåll 
   Specialyrkesexamen för låssmedsmästare 
   Specialyrkesexamen för sotarmästare 
   Specialyrkesexamen inom inredningsbranschen 
   (gemensam med hantverk och konstindustri) 
   Specialyrkesexamen i teknik 
   Specialyrkesexamen för produktutvecklare 
   Specialyrkesexamen för säkerhetsvakt 
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NATURBRUK OCH MILJÖOMRÅDET 
 
LANTBRUK 
 
Yrkesexamen  Yrkesexamen för hästtränare 
   Yrkesexamen för kreaturskötsel 
   Yrkesexamen för hovslagare 
   Yrkesexamen i naturenlig produktion 
   Yrkesexamen för lantbruksmaskinmontör 
   Yrkesexamen för biodlare  
   Yrkesexamen för ridlärare 
   Yrkesexamen för seminolog 
   Yrkesexamen för odlare 
 
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen i vattenhushållning 
   på landsbygden 
   Specialyrkesexamen för ridlärare 
   Specialyrkesexamen för stallmästare 
   Specialyrkesexamen för farmarmästare 
 
TRÄDGÅRDSSKÖTSEL 
 
Yrkesexamen  Yrkesexamen för arborist 
   Yrkesexamen för florist 
   Yrkesexamen för parkträdgårdsmästare 
   Yrkesexamen inom vinproduktion 
   Yrkesexamen för odlingsträdgårdsmästare 
 
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen för floristmästare 
   Specialyrkesexamen för parkmästare 
   Specialyrkesexamen för plantskolemästare 
 
FISKERI 
 
Yrkesexamen  Yrkesexamen för fiskförädlare 
   Yrkesexamen för fiskodlare 
   Yrkesexamen för fiskeguide 
 
SKOGSBRUK 
 
Yrkesexamen  Yrkesexamen inom bioenergibranschen 
   Yrkesexamen för skogsmaskinsförare 
   Yrkesexamen för företagare inom skogsbruk 
   (en del av examen utgörs av yrkesexamen för företagare) 
 
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen för skogsmaskinsförare 
   Specialyrkesexamen för skogsmästare 
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NATUR- OCH MILJÖOMRÅDET 
 
Yrkesexamen   Yrkesexamen för vildmarks- och naturguide 
   Yrkesexamen inom branschen för naturprodukter 
   Yrkesexamen inom renhushållning 
 
Specialyrkesexamen  Specialyrkesexamen för produktkontrollör inom naturbruk 
   Specialyrkesexamen för kartläggare av naturen 
   Specialyrkesexamen för viltmästare 
 
ÖVRIG UTBILDNING INOM NATURBRUK OCH MILJÖOMRÅDET 
 
Yrkesexamen  Yrkesexamen för djurskötare 
   Yrkesexamen för skötare av golfbana 
 
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen för golfbanemästare 
   Specialyrkesexamen för skötare av försöksdjur 
   Specialyrkesexamen för utvecklare av landsbygden 
 
 
SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET 
 
SOCIALOMRÅDET 
 
Yrkesexamen  Yrkesexamen för ledare i morgon- och 
   eftermiddagsverksamhet för skolelever 
   Yrkesexamen för skolgångsbiträde 
   Yrkesexamen för familjedagvårdare 
 
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen för skolgångsbiträde 
 
HÄLSOOMRÅDET 
 
Yrkesexamen  Yrkesexamen i fotvård 
   Yrkesexamen för obduktionspreparator 
   Yrkesexamen för ambulansförare 
 
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen för gipsningsmästare 
   Specialyrkesexamen i psykiatrisk vård 
 
SOCIAL- OCH HÄLSOOMRÅDET (GEMENSAMMA PROGRAM) 
 
Yrkesexamen  Yrkesexamen i arbete bland missbrukare 
 
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen i tolkservice för talhandikappade 
   (examensbenämningen ändras från 1.3.2006 till  
   specialyrkesexamen för tolk för talhandikappade) 

 Specialyrkesexamen i äldreomsorg 
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REHABILITERING OCH IDROTT 
 
Yrkesexamen  Yrkesexamen för massör 
   Yrkesexamen i idrott 
   Yrkesexamen för idrottsanläggningsföreståndare 
   Yrkesexamen för tränare 
 
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen för massör 
   Specialyrkesexamen för idrottsanläggningsmästare 
   Specialyrkesexamen för tränare 
 
TEKNISK HÄLSOSERVICE 
 
Yrkesexamen  Yrkesexamen för optisk slipare 
   Yrkesexamen för instrumentskötare 
 
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen för instrumentskötare 
 
SKÖNHETSOMRÅDET 
 
Yrkesexamen  Yrkesexamen inom hårbranschen 
 
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen inom hårbranschen 
   Specialyrkesexamen för kosmetolog 
 
 
TURISM-, KOSTHÅLLS- OCH EKONOMIBRANSCHEN 
 
TURISM 
 
Yrkesexamen  Yrkesexamen i landsbygdsturism 
   Yrkesexamen i programtjänster för turister 
   Yrkesexamen för reseledare 
   Yrkesexamen inom resebyråbranschen 
 
INKVARTERINGS- OCH KOSTHÅLLSBRANSCHEN 
 
Yrkesexamen  Yrkesexamen för hotellreceptionist 
   Yrkesexamen för restaurangkock 
   Yrkesexamen för kock i storhushåll 
   Yrkesexamen för servitör 
 
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen för barmästare 
   Specialyrkesexamen för dietkock 
   Specialyrkesexamen för föreståndare inom hotell-, 
   restaurang- och storhushållsbranschen 
   Specialyrkesexamen för matmästare 
 
HUSLIG EKONOMI OCH KONSUMENTSERVICE 
 
Yrkesexamen  Yrkesexamen inom hushållsservice 
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RENGÖRINGSSERVICE 
 
Yrkesexamen  Yrkesexamen för anstaltsvårdare 
   Yrkesexamen i textilvård 
 
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen för tvätteriteknik 
   Specialyrkesexamen för städtekniker 
   Specialyrkesexamen för ledare av städningsarbete 
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