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Republikens presidents förordning

Nr 1247

om ikraftträdande av protokollet till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande
luftföroreningar avseende tungmetaller

Given i Helsingfors den 19 december 2003

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av miljöministern,
föreskrivs:

1 §
Protokollet till 1979 års konvention om
långväga gränsöverskridande luftföroreningar
(FördrS 15/1983) avseende tungmetaller, som
ingicks i Århus den 24 juni 1998 och som
republikens president har godkänt den 9 juni
2000 och vars godkännandehandling har
deponerats hos Förenta Nationernas general-
sekreterare den 20 juni 2000, träder i kraft den

29 december 2003 så som därom har över-
enskommits.

2 §
Bestämmelserna i protokollet är i kraft som

förordning.

3 §
Denna förordning träder i kraft den 29

december 2003.

Helsingfors den 19 december 2003

Republikens President

TARJA HALONEN

Miljöminister Jan-Erik Enestam

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 78/2003)
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Undervisningsministeriets förordning

Nr 1248

om ändring av undervisningsministeriets förordning om grunderna för antagning av
studerande inom utbildning för yrkesinriktade grundexamina

Given i Helsingfors den 15 december 2003

I enlighet med undervisningsministeriets beslut
upphävs i undervisningsministeriets förordning den 26 februari 2002 om grunderna för
antagning av studerande inom utbildning för yrkesinriktade grundexamina (167/2002) 23 §,
ändras 3 § 2 mom., 11 § 6 mom. och 17 §, samt
fogas till 3 § ett nytt 3 mom., till 4 § ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir
4 mom., till förordningen en ny 10 a §, till 11 § ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2—6
mom. blir 3—7 mom. samt till 14 § ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom.,
som följer:

3 §

Antagningsenheter

— — — — — — — — — — — — —
Utan hinder av vad som bestäms i 1 mom.
kan de studerande antas till ett bestämt
utbildningsprogram i fråga om följande yr-
kesinriktade grundexamina:
1) grundexamen inom lantbruksbranschen:
utbildningsprogrammet för hästhushållning
och utbildningsprogrammet för pälsdjursupp-
födning,
2) grundexamen inom skogsbranschen: ut-
bildningsprogrammet för skogsmaskinsbran-
schen,
3) grundexamen inom beklädnadsbran-
schen: utbildningsprogrammet för modist-
branschen och utbildningsprogrammet för
pälsbranschen,
4) grundexamen i grafisk kommunikation:
utbildningsprogrammet för layout och utbild-
ningsprogrammet för tryckeriteknik,
5) grundexamen i logistik; utbildningspro-
grammet för transportservice,

6) grundexamen inom elbranschen: utbild-
ningsprogrammet för automationsteknik och
underhåll, utbildningsprogrammet för elekt-
ronik och datakommunikationsteknik samt
utbildningsprogrammet för el- och energitek-
nik,
7) grundexamen inom byggnadsbranschen:

utbildningsprogrammet för schaktningsma-
skintransport,
8) grundexamen inom livsmedelsbran-

schen: utbildningsprogrammet för mejeri-
branschen.
9) grundexamen i sjöfart: utbildningspro-

grammet för eldrift,
10) grundexamen inom företagsekonomi:

utbildningsprogrammet för informations- och
bibliotekstjänst,
11) grundexamen i turism: utbildningspro-

grammet för programservice inom turism och
utbildningsprogrammet för försäljnings- och
rådgivningstjänster inom turism,
12) grundexamen inom social- och hälso-

vårdsbranschen: utbildningsprogrammet för
akutvård,
13) grundexamen inom hantverk och
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konstindustri: utbildningsprogrammet för pla-
nering och tillverkning av föremål, utbild-
ningsprogrammet för planering och tillverk-
ning av textil och beklädnad och utbildnings-
programmet ör miljöplanering och -byg-
gande.
Vid antagning till utbildning som leder till
grundexamen inom hantverk och konstindu-
stri, grundexamen i audiovisuell kommuni-
kation, grundexamen i visuell framställning,
grundexamen i dans samt grundexamen i
musik kan de studerande antas också till
någon annan av utbildningsanordnaren fast-
ställd antagningsenhet än en sådan som avses
i 1 och 2 mom.

4 §

Antagningsgrunder

— — — — — — — — — — — — —
Vid antagning till utbildning som leder till
grundexamen i dans, grundexamen i musik
eller grundexamen i idrott ges den sökande
poäng förutom för de omständigheter som
nämns i 2 mom. också för tidigare studier,
fritidsintressen eller andra extra prestationer.

10 a §

Tidigare studier, fritidsintressen, andra extra
prestationer

Utbildningsanordnaren kan ge sökande till
utbildning som leder till grundexamen i dans,
grundexamen i musik eller grundexamen i
idrott 1—3 poäng på basis av tidigare studier,
fritidsintressen eller andra extra prestationer.

11 §

Inträdes- eller lämplighetsprov

— — — — — — — — — — — — —
Antagningen av studerande till utbildning
som leder till grundexamen i dans, grund-
examen i musik samt grundexamen i idrott
sker på basis av det sammanlagda antalet
poäng enligt antagningsgrunderna i 5—
10 a §.
— — — — — — — — — — — — —
Det antal poäng som en utbildnings-
anordnare ger för ett inträdes- eller lämp-

lighetsprov skall användas också när stude-
rande antas till en annan utbildningsanordna-
res motsvarande antagningsenhet för utbild-
ningen. Antagningen av studerande till ut-
bildning som leder till grundexamen inom
hantverk och konstindustri, grundexamen i
audiovisuell kommunikation, grundexamen i
visuell framställning, grundexamen i dans,
grundexamen i musik och grundexamen i
idrott sker dock på basis av utbildning-
sanordnarens eget inträdes- eller lämplighets-
prov.

14 §

Antagningsgrunder vid antagning av stude-
rande i fråga om sökande som slutfört
gymnasiets lärokurs eller avlagt studentexa-

men

— — — — — — — — — — — — —
Vid antagning till utbildning som leder till

grundexamen i dans, grundexamen i musik
eller grundexamen i idrott ges den sökande
poäng förutom för de omständigheter som
nämns i 2 mom. också för tidigare studier,
fritidsintressen eller andra extra prestationer.

17 §

Poäng på basis av ansökningsönskemål,
könstillhörighet, tidigare studier, fritids-
intressen, andra extra prestationer samt
inträdes- eller lämplighetsprov vid antagning
av studerande i fråga om sökande som slutfört
gymnasiets lärokurs eller avlagt studentexa-

men

Vid antagning av sökande som har slutfört
gymnasiets lärokurs eller avlagt studentexa-
men till grundläggande yrkesutbildning
tillämpas i fråga om ansökningsönskemål,
könstillhörighet, tidigare studier, fritidsintres-
sen, andra extra prestationer samt inträdes-
eller lämplighetsprov vad som bestäms i
9—11 §.

Denna förordning träder i kraft den 1
augusti 2005.
Till den del förordningen gäller antagning

av studerande till grundexamen i dans, grund-

4273Nr 1248



examen i musik och grundexamen i idrott
träder förordningen dock i kraft redan den 1
januari 2004.

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

Helsingfors den 15 december 2003

Undervisningsminister Tuula Haatainen

Äldre regeringssekreterare Kaija Suorsa-Aarnio
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Undervisningsministeriets förordning

Nr 1249

om den examensstruktur som avses i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998)

Given i Helsingfors den 15 december 2003

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

1 §
De yrkesexamina och specialyrkesexamina
som avses i 13 § 1 mom. lagen om yrkesin-
riktad vuxenutbildning (631/1998) och som
kan avläggas som fristående examina framgår
av bilagan till denna förordning.

2 §
Denna förordning träder i kraft den 1

januari 2004.

Helsingfors den 15 december 2003

Undervisningsminister Tuula Haatainen

Överinspektör Pekka Lampinen
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          Bilaga 
 
EXAMINA ENLIGT 13 § LAGEN (631/1998) OM YRKESINRIKTAD 
VUXENUTBILDNING 
 
NATURBRUK 
 
LANTBRUK 
  
Yrkesexamen  Yrkesexamen för hästtränare 
   Yrkesexamen för kreaturskötsel 
   Yrkesexamen för hovslagare 
   Yrkesexamen i naturenlig produktion 
   Yrkesexamen för lantbruksmaskinmontör 
   Yrkesexamen för biodlare (ny) 
   Yrkesexamen inom renhushållning 
   Yrkesexamen för ridlärare 
   Yrkesexamen för seminolog 
   Yrkesexamen för odlare 
 
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen i vattenhushållning på landsbygden  
   Specialyrkesexamen för farmarmästare 
 
TRÄDGÅRDSSKÖTSEL 
 
Yrkesexamen  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 
 
SKOGSBRUK 
  
Yrkesexamen Yrkesexamen inom bioenergibranschen  

(namnändring, tidigare namn Yrkesexamen inom torvbranschen) 
   Yrkesexamen inom branschen för naturprodukter  
   Yrkesexamen i mångsidig användning av skog1) tas ur bruk  
   Yrkesexamen för skogsarbetare1) tas ur bruk 
   Yrkesexamen för skogsmaskinsmontör  
   Yrkesexamen för skogsmaskinsförare  
   Yrkesexamen för företagare inom skogsbruk 
   (en del av examen utgörs av yrkesexamen för företagare)  
   Yrkesexamen i biltransport av trävaror 
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Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen i mångsidig användning av skog 1) tas ur bruk  
   Specialyrkesexamen för skogsarbetare1) tas ur bruk  
   Specialyrkesexamen för skogsmaskinsförare 
   Specialyrkesexamen för skogsmästare (ny) 
   Specialyrkesexamen för skogsfunktionär 
   Specialyrkesexamen för kartläggare av naturen 
 
1) Kan avläggas, om utbildningen har inletts innan grunderna för Specialyrkesexamen för 
skogsmästare har fastställts. 
       
ÖVRIG UTBILDNING INOM NATURBRUK 
 
Yrkesexamen  Yrkesexamen för arborist 
   Yrkesexamen för djurskötare 
   Yrkesexamen för vildmarks- och naturguide  
   Yrkesexamen för skötare av golfbana 
   Yrkesexamen i landsbygdsturism 
    
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen för golfbanemästare  
   Specialyrkesexamen för produktkontrollör inom naturbruk 
   Specialyrkesexamen för skötare av försöksdjur 
   Specialyrkesexamen för utvecklare av landsbygden  
   Specialyrkesexamen för viltmästare 
 
TEKNIK OCH KOMMUNIKATION 
 
TEXTIL- OCH BEKLÄDNADSBRANSCHEN 
 
Yrkesexamen  Yrkesexamen inom skobranschen (ny) 
   Yrkesexamen inom väsk- och läderbranschen  
   Yrkesexamen för modist2) tas ur bruk   
   Yrkesexamen för läderberedare  
   Yrkesexamen för symaskinsmekaniker2) tas ur bruk 
   Yrkesexamen för klädsömmare2) tas ur bruk 
   Yrkesexamen för skomakare3) tas ur bruk 
   Yrkesexamen inom textilbranschen (ny, gemensam 
   med hantverk och konstindustri) 
   Yrkesexamen för textilteknik4) tas ur bruk 
   Yrkesexamen för körsnär 
   Yrkesexamen inom beklädnadsbranschen (ny, gemensam  
   med hantverk och konstindustri) 
   Yrkesexamen för skräddare2) tas ur bruk 
 
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen inom skobranschen (ny) 
   Specialyrkesexamen för väsk- och lädermästare  
   Specialyrkesexamen för modellmästare2) tas ur bruk  
   Specialyrkesexamen för modistmästare2) tas ur bruk 
   Specialyrkesexamen för läderberedarmästare 
   Specialyrkesexamen för sömmarmästare2) tas ur bruk  
   Specialyrkesexamen för skomakarmästare3) tas ur bruk 
   Specialyrkesexamen inom textilbranschen (ny, 
   gemensam med hantverk och konstindustri) 
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   Specialyrkesexamen för körsnärsmästare 
   Specialyrkesexamen inom beklädnadsbranschen (ny, 
   gemensam med hantverk och konstindustri) 
   Specialyrkesexamen för skräddarmästare2) tas ur bruk 
 
2) Kan avläggas, om utbildningen har inletts innan grunderna för Yrkesexamen och specialyr-
kesexamen inom beklädnadsbranschen har fastställts. 
3) Kan avläggas, om utbildningen har inletts innan grunderna för Yrkesexamen och specialyr-
kesexamen inom skobranschen har fastställts. 
4) Kan avläggas, om utbildningen har inletts innan grunderna för Yrkesexamen och specialyr-
kesexamen inom textilbranschen har fastställts.  
 
GRAFISKA BRANSCHEN 
 
Yrkesexamen  Yrkesexamen för digital tryckare  
   Yrkesexamen för efterbearbetare inom tryckmedia  
   Yrkesexamen för bokbindare 
   Yrkesexamen för tryckare 
   Yrkesexamen för grafiker, tryckmedia 
 
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen för tryckeritekniker  
   Specialyrkesexamen för bokbindarmästare 
   Specialyrkesexamen för maskinbokbindarmästare 
   Specialyrkesexamen för tryckarmästare  
   Specialyrkesexamen för rotationsmästare 
   Specialyrkesexamen för ombrytningsmästare 
    
MASKIN- OCH METALLBRANSCHEN 
 
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 rörmontör inom industrin  
   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 
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VVS-BRANSCHEN 
 
Yrkesexamen  Yrkesexamen för ventilationsmontör 
   Yrkesexamen för rengörare av ventilationssystem (ny) 
   Yrkesexamen för fjärrvärmemontör 
   Yrkesexamen för fastighetsskötare 
   Yrkesexamen för kylmontör 
   Yrkesexamen för värmeelementsmontör 
   Yrkesexamen för rörmontör 
   Yrkesexamen för teknisk isolerare 
    
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen för ventilationsmontör 
   Specialyrkesexamen för fjärrvärmeövermontör  
   Specialyrkesexamen för fastighetsskötare 
   Specialyrkesexamen för kylmästare  
   Specialyrkesexamen för rörmontör 
 
FLYGBRANSCHEN 
 
Yrkesexamen  Yrkesexamen för flygfältsservice  
 
BIL- OCH TRANSPORTBRANSCHEN 
 
Yrkesexamen Yrkesexamen för karosseri- och bilplåtsmekaniker  

Yrkesexamen för billackerare  
   Yrkesexamen för bilmekaniker 

Yrkesexamen för bilförsäljare 
   Yrkesexamen för bilelmekaniker 
   Yrkesexamen för dieselmekaniker  
   Yrkesexamen för busschaufför   
   Yrkesexamen för småmaskinsinstallatör  
   Yrkesexamen för tungmaterielsmekaniker 
   Yrkesexamen för reservdelsförsäljare 
   Yrkesexamen för lagerförvaltare  
   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 lagerbranschen (ny) 
 
ELBRANSCHEN 
 
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  
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   Yrkesexamen för elmontör  
   Yrkesexamen för elverksmontör  
   Yrkesexamen för datormontör  
   Yrkesexamen för datakommunikationsmontör 
   Yrkesexamen för operatör vid kraftverk  
 
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen för automationsövermontör 
   Specialyrkesexamen för elektronikövermontör  

Specialyrkesexamen för elverksövermontör  
Specialyrkesexamen för elövermontör  

   Specialyrkesexamen för datorövermontör 
   Specialyrkesexamen för övermontör inom datakommunikation 
 
BYGGNADSBRANSCHEN 
 
Yrkesexamen  Yrkesexamen för yrkesdykare (en del av examen 
   utgörs av examen för lättdykare)  
   Yrkesexamen inom markanläggningsbranschen  

Yrkesexamen i byggproduktion 
   Yrkesexamen inom branschen för byggnads-produkter (ny) 
   Yrkesexamen i husbyggnad 
   Yrkesexamen för teknisk ritare 
 
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen inom markanläggnings- 
   branschen (ny) 
   Specialyrkesexamen för arbetsplatschef inom 
   byggnadsbranschen  
   Specialyrkesexamen i husbyggnad 
 
TRÄBRANSCHEN 
 
Yrkesexamen  Yrkesexamen för finsnickare (gemensam med hant- 
   verk och konstindustri)5) tas ur bruk 
   Yrkesexamen inom skivbranschen  
   Yrkesexamen för snickare (gemensam med hantverk 
   och konstindustri)5) tas ur bruk 
   Yrkesexamen inom snickeribranschen (ny, gemensam 
   med hantverk och konstindustri) 
   Yrkesexamen inom sågbranschen  
   Yrkesexamen för industrisnickare5) tas ur bruk  
   Yrkesexamen för sågbladsskötare 5) tas ur bruk 
   Yrkesexamen för båtbyggare (gemensam med hant- 
   verk och konstindustri) 
   Yrkesexamen för tapetserare 
 
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen för finsnickare (gemensam med 
   hantverk och konstindustri)5) tas ur bruk 
   Specialyrkesexamen för skivmästare 
   Specialyrkesexamen inom snickeribranschen (ny, 
   gemensam med hantverk och konstindustri) 
   Specialyrkesexamen för snickarmästare (gemensam 
   med hantverk och konstindustri)5) tas ur bruk 
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   Specialyrkesexamen för sågmästare  
   Specialyrkesexamen för sågbladsmästare5) tas ur bruk  
   Specialyrkesexamen för båtmästare (gemensam med 
   hantverk och konstindustri) 
   Specialyrkesexamen för tapetserarmästare 
 
5) Kan avläggas om utbildningen har inletts innan grunderna förYrkesexamen och specialyr-
kesexamen inom snickeribranschen har fastställts. 
         
YTBEHANDLINGSBRANSCHEN 
 
Yrkesexamen  Yrkesexamen för korrosionsskyddsmålare  
   Yrkesexamen för golvläggare 
   Yrkesexamen för målare (gemensam med hantverk 
   och konstindustri) 
   Yrkesexamen för industriytbehandlare 
 
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen för golvmästare  
   Specialyrkesexamen för målarmästare (gemensam 
   med hantverk och konstindustri) 
   Specialyrkesexamen för ytbehandlingsmästare 
 
PAPPERSINDUSTRI OCH KEMISK INDUSTRI 
 
Yrkesexamen  Yrkesexamen inom kemisk industri  
   Yrkesexamen inom gummibranschen 
   Yrkesexamen i glaskeramik 
   Yrkesexamen för plastmekaniker 
   Yrkesexamen inom pappersindustrin 
 
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen inom kemisk industri 
   Specialyrkesexamen i plastteknik   
   Specialyrkesexamen inom pappersindustrin 
 
LIVSMEDELSBRANSCHEN 
 
Yrkesexamen  Yrkesexamen för livsmedelsförädlare  
   Yrkesexamen inom livsmedelsindustrin 
   Yrkesexamen för konditor 
   Yrkesexamen inom bageriindustri  
   Yrkesexamen för bagare 
   Yrkesexamen för köttförädlare 
   Yrkesexamen inom köttindustrin 
   Yrkesexamen för mjölkförädlare 
   Yrkesexamen inom meijeriindustri  
 
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen i livsmedelsteknik 
   Specialyrkesexamen för konditormästare  
   Specialyrkesexamen för bagarmästare 
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SJÖFART 
 
Yrkesexamen  Yrkesexamen inom lasthantering 
 
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen inom lasthantering 
 
ÖVRIG UTBILDNING INOM TEKNIK OCH KOMMUNIKATION 
 
Yrkesexamen  Yrkesexamen för fordonskranförare 
   Yrkesexamen för stenarbetare  
   Yrkesexamen inom underhåll (gemensam för olika 
   industribranscher) 
   Yrkesexamen för låssmed 
   Yrkesexamen för sotare  
   Yrkesexamen för väktare 
   Yrkesexamen i miljövård 
 
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen inom underhåll 
   Specialyrkesexamen för låssmedsmästare 
   Specialyrkesexamen för sotarmästare 
   Specialyrkesexamen i teknik 
   Specialyrkesexamen för säkerhetsvakt 
 
HANDEL OCH ADMINISTRATION 
 
Yrkesexamen  Yrkesexamen för dokumentadministration och arkivväsen 
   Yrkesexamen i informations- och bibliotekstjänst  
   Yrkesexamen inom fastighetsförvaltning  
   Yrkesexamen inom fastighetsförmedling  
   Yrkesexamen inom marknadsföringskommunikation 
   Yrkesexamen i försäljning  
   Yrkesexamen inom finansierings- och försäkringsbranschen  
   Yrkesexamen för sekreterare  
   Yrkesexamen i ekonomiförvaltning 
   Yrkesexamen i databehandling 
   Yrkesexamen inom utrikeshandeln  
   Yrkesexamen inom informationsförmedling och logistiska tjänster  
   Yrkesexamen för expeditionsvakt 
 
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen i ledarskap  

Specialyrkesexamen för föreståndare inom handeln  
Specialyrkesexamen för skeppsmäklare 

 
   Specialyrkesexamen inom marknadsförings-kommunikation  
   Specialyrkesexamen för matmästare 
   Specialyrkesexamen i ekonomiförvaltning  
   Specialyrkesexamen i databehandling  
   Specialyrkesexamen inom utrikeshandeln 
 
TURISM, KOSTHÅLLS- OCH EKONOMIBRANSCHEN 
 
Yrkesexamen  Yrkesexamen för hotellreceptionist 
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   Yrkesexamen inom hushållsservice (ny) 
   Yrkesexamen för anstaltsvårdare 
   Yrkesexamen i programtjänster för turister 
   Yrkesexamen för reseledare 
   Yrkesexamen inom resebyråbranschen 
   Yrkesexamen för restaurangkock 
   Yrkesexamen för kock i storhushåll 
   Yrkesexamen för servitör  
   Yrkesexamen i textilvård 
 
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen för barmästare 
   Specialyrkesexamen för dietkock 
   Specialyrkesexamen för föreståndare inom hotell-, 
   restaurang- och storhushållsbranschen 
   Specialyrkesexamen för tvätteriteknik  
   Specialyrkesexamen för städtekniker  
   Specialyrkesexamen för ledare av städningsarbete 
 
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN 
 
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN 
 
Yrkesexamen  Yrkesexamen för massör 
   Yrkesexamen i fotvård  
   Yrkesexamen för skolgångsbiträde 
   Yrkesexamen för optisk slipare  
   Yrkesexamen för familjedagvårdare 

Yrkesexamen i arbete bland missbrukare  
Yrkesexamen för ambulansförare  

   Yrkesexamen för instrumentskötare 
 
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen för massör  
   Specialyrkesexamen för gipsningsmästare  
   Specialyrkesexamen för skolgångsbiträde  
   Specialyrkesexamen i psykiatrisk vård 

Specialyrkesexamen i tolkservice för talhandikappade  
   Specialyrkesexamen i äldreomsorg  
 
SKÖNHETSBRANSCHEN 
 
Yrkesexamen  Yrkesexamen inom hårbranschen  
 
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen inom hårbranschen  
   Specialyrkesexamen för kosmetolog 
 
KULTUR 
 
HANTVERK OCH KONSTINDUSTRI 
 
Yrkesexamen  Yrkesexamen för vapensmedsgesäll  
   Yrkesexamen för silversmed  
   Yrkesexamen för gravör  
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   Yrkesexamen för keramikgesäll  
   Yrkesexamen för stenhuggargesäll  

Yrkesexamen för finsnickare (gemensam  
med träbranschen)6) tas ur bruk 

   Yrkesexamen för förgyllare  
   Yrkesexamen för guldsmed  
   Yrkesexamen för glasblåsargesäll  
   Yrkesexamen inom naturvetenskaplig konservering  
   Yrkesexamen för målare (gemensam med ytbehand- 
   lingsbranschen) 
   Yrkesexamen för modellbyggargesäll 
   Yrkesexamen för stickningsgesäll7) tas ur bruk  
   Yrkesexamen för snickare (gemensam med trä- 
   branschen)6) tas ur bruk 
   Yrkesexamen inom snickeribranschen (ny, 
   gemensam med  träbranschen) 
   Yrkesexamen för restaureringsgesäll   
   Yrkesexamen för instruktör i romkultur  
   Yrkesexamen för sameslöjdsgesäll  
   Yrkesexamen för smedsgesäll  
   Yrkesexamen för instrumentbyggargesäll  
   Yrkesexamen för studiovävare8) tas ur bruk 
   Yrkesexamen för studiosömmerska7) tas ur bruk  
   Yrkesexamen inom textilbranschen (ny, gemensam 
   med textil- och beklädnadsbranschen) 
   Yrkesexamen inom beklädnadsbranschen (ny, 
   gemensam med textil- och beklädnadsbranschen) 
   Yrkesexamen för båtbyggare (gemensam med 
   träbranschen) 
   Yrkesexamen för färgargesäll8) tas ur bruk    
    
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen för vapensmedsmästare 
   Specialyrkesexamen för silversmedsmästare 
   Specialyrkesexamen för gravörmästare 
   Specialyrkesexamen för keramikmästare 
   Specialyrkesexamen för stenhuggarmästare 
   Specialyrkesexamen för finsnickare (gemensam med 
   träbranschen)6) tas ur bruk 
   Specialyrkesexamen för förgyllare 
   Specialyrkesexamen för guldsmedsmästare 
   Specialyrkesexamen för glasblåsarmästare 
   Specialyrkesexamen för målarmästare 
   (gemensam med ytbehandlingsbranschen) 
   Specialyrkesexamen för modellbyggarmästare 
   Specialyrkesexamen för stickningsmästare7) tas ur bruk 
   Specialyrkesexamen inom snickeribranschen 
   (ny, gemensam med träbranschen) 
   Specialyrkesexamen för snickarmästare (gemensam 
   med träbranschen)6) tas ur bruk     
   Specialyrkesexamen för restaureringsmästare 
   Specialyrkesexamen för instruktör i romkultur 
   Specialyrkesexamen för sameslöjdsmästare 
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   Specialyrkesexamen för smedsmästare 
   Specialyrkesexamen för instrumentbyggarmästare 
   Specialyrkesexamen för studiovävare8) tas ur bruk 
   Specialyrkesexamen för studiosömmerska7) tas ur bruk 
   Specialyrkesexamen inom textilbranschen (ny, 
   gemensam med textil- och beklädnadsbranschen) 
   Specialyrkesexamen inom beklädnadsbranschen 
   (ny, gemensam med textil- och beklädnadsbranschen) 
   Specialyrkesexamen för båtmästare (gemensam med träbranschen) 
   Specialyrkesexamen för färgarmästare8) tas ur bruk 
 
6) Kan avläggas om utbildningen har inletts innan grunderna för Yrkesexamen och specialyr-
kesexamen inom snickeribranschen har fastställts. 
7) Kan avläggas om utbildningen har inletts innan grunderna för Yrkesexamen och specialyr-
kesexamen inom beklädnadsbranschen har fastställts. 
8) Kan avläggas om utbildningen har inletts innan grunderna för Yrkesexamen och specialyr-
kesexamen inom textilbranschen har fastställts. 
 
MEDIEKULTUR OCH BILDKONST 
 
Yrkesexamen  Yrkesexamen i audiovisuell kommunikation 
   Yrkesexamen för fotograf 
 
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen för audiovisuell kommunikation  
   Specialyrkesexamen för fotograf 
 
TEATER OCH DANS 
 
Yrkesexamen  Yrkesexamen inom teaterbranschen 
 
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen inom teaterbranschen 
 
FRITIDSVERKSAMHET OCH IDROTT 
 
FRITIDSVERKSAMHET 
 
Yrkesexamen  Yrkesexamen för kontakttolk 
   Yrkesexamen för specialhandledare av barn och ungdom 
   Yrkesexamen för kyrkvaktmästare 
 
IDROTT 
 
Yrkesexamen  Yrkesexamen i idrott  
   Yrkesexamen för idrottsanläggningsföreståndare 
 
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen för idrottsanläggningsmästare 
   Specialyrkesexamen för tränare 
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GEMENSAMMA EXAMINA FÖR FLERA UTBILDNINGSOMRÅDEN 
 
Yrkesexamen  Yrkesexamen för företagare 
 
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen för produktutvecklare  
   Specialyrkesexamen för företagare 
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