
TILLSTÄND ATT ORDNA YRKESINRIKTADE EXAMINA OCH YRKESUTBILDNING
FRÄN 1.1.2018

1) Examina och utbildningar

Utbildningsanordnaren har rätt att utfärda följande examina och att ge examensutbildning för dem:

02 DE HUMANISTISKA OCH KONSTNÄRLIGA OMRÄDENA

Yrkesinriktad grundexamen

321101 Grundexamen inom hantverk och konstindustri tili 31.7.2018
321141 Grundexamen inom konstindustrin frän 1.8.2018
351106 Grundexamen i ur-och mikromekanik tili 31.7.2018
351704 Grundexamen inom tapetsering och inredning tili 31.7.2018

04 HANDEL, ADMINISTRATION OCH JURIDIK

Yrkesinriktad grundexamen

331101 Grundexamen inom företagsekonomi

Yrkesexamen

334105Yrkesexamen i försäljning tili 31.12.2018
334106Yrkesexamen för sekreterare tili 31.12.2018
334112 Yrkesexamen för företagare
334120 Yrkesexamen för arbete som teamledare
334145 Yrkesexamen i affärsverksamhet frän 1.1.2019

06 DATABEHANDLING OCH KOMMUNIKATION (IKT)

Yrkesinriktad grundexamen

341101 Grundexamen i informations- och kommunikationsteknik
351502 Grundexamen inom datateknik och datakommunikationsteknik

07 DE TEKNISKA OMRÄDENA

Yrkesinriktad grundexamen

351108 Grundexamen inom maskin- och produktionsteknik
351203 Grundexamen inom husteknik
351204 Grundexamen inom fastighetsservice tili 31.7.2018
351301 Grundexamen inom bilbranschen
351407 Grundexamen inom el- och automationsteknik
351603 Grundexamen inom laboratoriebranschen
351605 Grundexamen inom processindustrin
351701 Grundexamen inom träbranschen tili 31.7.2018
351703 Grundexamen i bätbyggnad
351741 Grundexamen inom träindustrin frän 1.8.2018
351805 Grundexamen inom ytbehandlingsbranschen
352101 Grundexamen inom livsmedelsbranschen
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352201 Grundexamen inom byggnadsbranschen
med undantag för: 1505 Kompetensomrädet för schaktningsmaskintransport

352301 Grundexamen inom lantmäteribranschenk
352401 Grundexamen inom textil- och beklädnadsbranschen tili 31.7.2018
352441 Grundexamen inom textil- och modebranschen frän 1.8.2018
352902 Grundexamen i plast- och gummiteknik tili 31.7.2018
352903 Grundexamen i teknisk planering

Yrkesexamen

354116Yrkesexamen inom plätslagar- och svetsningsbranschen tili 31.12.2018
354207 Yrkesexamen för rörmontör till31.12.2018
354245 Yrkesexamen i husteknik frän 1.1.2019
354311 Yrkesexamen för lantbruksmaskinmontör till31.12.2018
354708 Yrkesexamen för bätbyggnadsbranschen
354745 Yrkesexamen inom träindustrin frän 1.1.2019
355101 Yrkesexamen för konditor tili 31.7.2018
355102 Yrkesexamen för bagare tili 31.7.2018
355146 Yrkesexamen inom bageribranschen frän 1.8.2018
355209 Yrkesexamen i husbyggnad
355645 Yrkesexamen i produktionsteknik frän 1.1.2019

Specialyrkesexamen

457707 Specialyrkesexamen för bätbyggnadsbranschen
457741 Specialyrkesexamen inom träindustrin frän 1.1.2019
458101 Specialyrkesexamen för konditormästare tili 31.7.2018
458102 Specialyrkesexamen för bagarmästare tili 31.7.2018
458141 Specialyrkesexamen inom bageribranschen frän 1.8.2018
458205 Specialyrkesexamen i husbyggnad

08 LANT- OCH SKOGSBRUK

Yrkesinriktad grundexamen

361101 Grundexamen inom lantbruksbranschen
361301 Grundexamen inom skogsbranschen

med undantag för: 1588 Kompetensomrädet för körning av skogsmaskiner

Yrkesexamen

364102 Yrkesexamen för skötsel av och omsorg om produkstionsdjur tili 31.12.2018
364107Yrkesexamenförodlare tili 31.12.2018
364146 Yrkesexamen inom lantbruksbranschen frän 1.1.2019
364902 Yrkesexamen för djurskötare

Specialyrkesexamen

467903 Specialyrkesexamen för utveckling av landsbygden

09 HÄLSOVÄRD OCH VÄLFÄRD

Yrkesinriktad grundexamen

381201 Grundexamen i ungdoms- och fritidsinstruktion tili 31.7.2018
381241 Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning frän 1.8.2018
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10 TJÄNSTEBRANSCHEN

Yrkesinriktad grundexamen

381106 Grundexamen i turism
381112 Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen tili 31.7.2018

381113 Grundexamen i hemarbets- och rengöringsservice tili 31.7.2018
381141 Grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen frän 1.8.2018
381142 Grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen frän 1.8.2018
381303 Grundexamen inom härbranschen tili 31.7.2018
381304 Grundexamen inom skönhetsbranschen tili 31.7.2018
381342 Grundexamen inom här- och skönhetsbranschen frän 1.8.2018
381408 Grundexamen i logistik

Yrkesexamen

334146 Yrkesexamen i servicelogistik
384106 Yrkesexamen för servitör tili 31.12.2018
384108 Yrkesexamen för kock i storhushäll tili 31.12.2018
384145 Yrkesexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen
384147 Yrkesexamen i kundservice pä restaurang frän 1.1.2019
384148 Yrkesexamen i matservice frän 1.1.2019
384446 Yrkesexamen inom transportbranschen

Specialyrkesexamen

487102 Specialyrkesexamen för dietkock

l anknytning tili ovannämnda examina kan utbildningsanordnaren ocksä ordna sadan utbildning som fördjupar
eller kompletterar yrkeskompetensen som avses i 8 § 1 punkten i lagen om yrkesutbildning (531/2017).

Enligt bilagan tili förordningen om examensstrukturen som utfärdats med stöd av 6 § i lagen om yrkesutbildning
(531/2017) ändras namnen pä en del av ovannämnda examina den 1 augusti 2018 och en del den 1januari
2019.

Utbildningsanordnaren har rätt att ordna följande handledande utbildningar:

999901 Handledande utbildning för yrkesutbildning
999903 Utbildning som förbereder för arbete och ett självständigt liv

Utbildningsanordnaren har rätt att fungera som sädant utbildningscentrum för utbildning för grundläggande
yrkeskompetens för lastbils- och bussförare som avses i lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare
(273/2007) och statsrädets förordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare (640/2007).
Utbildningsanordnaren fär med stöd av 10 § i nämnda yrkeskompetenslag även ordna fortbildning om
utbildningsanordnaren har ett giltigt utbildningsprogram som används i fortbildningen och som godkänts av
Trafiksäkerhetsverket (Trafi).

Utbildningsanordnaren har rätt att ordna ovannämnda examina och utbildningar även som arbetskraftspolitisk
utbildning.

2) Undervisnings- och examensspräk

Utbiidningsanordnaren ska meddela undervisningen pä följande spräk:

svenska
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Utöver ovannämnda undervisningsspräk är examensspräket därtill finska i följande examina:

321141 Grundexamen inom konstindustrin
331101 Grundexamen inom företagsekonomi
341101 Grundexamen i informations- och kommunikationsteknik
351108 Grundexamen inom maskin- och produktionsteknik
351203 Grundexamen inom husteknik
351204 Grundexamen inom fastighetsservice
351301 Grundexamen inom bilbranschen
351407 Grundexamen inom el- och automationsteknik
351502 Grundexamen inom datateknik och datakommunikationsteknik
351701 Grundexamen inom träbranschen
351703 Grundexamen i bätbyggnad
351704 Grundexamen inom tapetsering och inredning
351741 Grundexamen inom träindustrin
351805 Grundexamen inom ytbehandlingsbranschen
352101 Grundexamen inom livsmedelsbranschen
352201 Grundexamen inorn byggnadsbranschen
352401 Grundexamen inom textil- och beklädnadsbranschen
352441 Grundexamen inom textil- och modebranschen
352902 Grundexamen i plast- och gummiteknik
352903 Grundexamen i teknisk planering
381106 Grundexamen i turism
381112 Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen

381113 Grundexamen i hemarbets- och rengöringsservice
381141 Grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen
381142 Grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen

381408 Grundexamen i logistik

3) Verksamhetsomräde

Utbildningsanordnaren är skyldig att ordna examina och utbildning i första hand för kompetens- och
utbildningsbehovet i följande kommuner

Jakobstad, Karleby, Kronoby, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre, Vörä

Examina och utbildning fär därtill ordnas även pä annat hall i Finland, med undantag för landskapet Aland.

4) Studerandeär

Utbildningsanordnarens minimiantal studerandeär är 1 198.

Följande begränsning gällerför studerandeären:

Krävande särskilt stöd högst 126 studerandeär

5) Ovriga rättigheter, skyldigheter, villkor och uppgifter

Utvidgad uppgiftattordna läroavtalsutbildning

Utbildningsanordnaren har rätt att ordna alla examina som hör tili examensstrukturen som avses i 6 § i lagen
(531/2017) om yrkesutbildning som läroavtalsutbildning genom sadan anskaffning av utbildning som avses i 30
§ i nämnda lag. Därtill har utbildningsanordnaren rätt att ordna sadan utbildning som fördjupar eller kompletterar
yrkeskompetensen som avses i 8 § 1 punkten i lagen.

Uppgift att ordna krävande särkskilt stöd
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Utbildningsanordnaren ska samarbeta med andra utbildningsanordnare vars uppgift är att ordna krävande
särskilt stöd.

Utbildningsanordnaren är skyldig att ordna sädana examina och handledande utbildningar som nämns i punkt 1
för studerande med rätt tili krävande särskilt stöd.

Utbildningsanordnaren är skyldig att handha utvecklings-, handlednings- och stöduppgifter som gäller det
särskilda stödet.

Utredning om verksamhetsförutsättningarna

Utbildningsanordnaren ska ärligen lämna tili ministeriet en redovisning över sinä ekonomiska
verksamhetsförutsättningar.



BILAGA

ÄNDRINGAR l EXAMINAS NAMN frän 1.8.2018 och 1.1.2019

Enligt bilagan tili förordningen om examensstrukturen som utfärdats med stöd av 6 § i lagen om

yrkesutbildning (531/2017) ändras namnen pä följande examina medan deras koderförblir de samma:

Examens namn tili 31.7.2018 Examens namn frän 1.8.2018

384201 Yrkesexamen för kontakttolk

487203 Spedalyrkesexamen för rättstolk

331101 Grundexamen inom företagsekonomi

351407 Grundexamen inom el- och
automationsteknik

351703 Grundexamen i bätbyggnad

458103 Spedalyrkesexamen i Uvsmedelsteknik

361201 Grundexamen i trädgärdsskötsel

374115 Yrkesexamen i arbete bland
missbrukare

477103 Specialyrkesexamen för
gipsningsmästare

384501 Yrkesexamen för väktare

384202 Yrkesexamen för
idrottsantäggningsföreständare

487202 Specialyrkesexamen för tränare

Yrkesexamen i kontakttolkmng

Specialyrkesexamen i rättstolkning

Grundexamen i affärsverksamhet

Grundexamen inom el- och
automationsbranschen

Grundexamen inom
bätbyggnadsbranschen

Specialyrkesexamen inom
livsmedelsbranschen

Grundexamen inom trädgärdsbranschen

Yrkesexamen i mentalhälsoarbete och
missbrukarvärd

Specialyrkesexamen i
immobilisationsvärd

Yrkesexamen inom säkerhetsbranschen

Yrkesexamen i skötsel av
idrottsanläggningar

Spedalyrkesexamen i träning

Examens namn tili 31.12.2018 Examens namn frän 1.1.2019

371113 Gmndexamen i instrumentvärd (försök) Grundexamen i instrumentvärd

477102 Spedalyrkesexamen för tolk för
talhandikappade

354102 Yrkesexamen för stenarbetare

364902 Yrkesexamen för djurskötare

467905 Spedalyrkesexamen för skötare av
försöksdjur

Specialyrkesexamen i tolkning för
talskadade

Yrkesexamen inom stenbranschen

Yrkesexamen i djurskötsel

Specialyrkesexamen i djurskötsel



BILAGA

374111 Yrkesexamen för massör Yrkesexamen i massage

477101 Specialyrkesexamen för massör Specialyrkesexamen i massage

384112 Yrkesexamen för guide Yrkesexamen i guideservice

487102 Specialyrkesexamen för dietkock Spedalyrkesexamen i tjänster för
specialkost

487103 487103 Spedalyrkesexamen för Spedalyrkesexamen i chefskap inom
föreständare inom inkvarterings- och inkvarterings- och kosthällsbranschen
kosthällsbranschen



Dnr 6/091/2016

Besvärsanvisning tili Vasa förvaltningsdomstol

Besvärsmyndighet

Den som är missnöjd med detta beslut fär söka
ändring i det hos Vasa forvaltningsdomstol genom

skriftliga besvär.

Besvärstid

Besvär ska anföras inom 30 dagar frän delfäendet
av beslutet. Vid beräkning av besvärstiden tas inte

delgivningsdagen med i beräkningen. Om be-

svärstidens sista dag är en helgdag, lördag, själv-

ständighetsdag, första maj, julafton eller mid-
sommarafton fortgär besvärstiden ännu följande
vardag.

Om beslutet tillställts parten eller dennes företrä-
dare framgär delgivningsdagen av det skriftliga
intyget över delgivningen. Om beslutet sänts per

post med mottagningsbevis framgär delgivnings-

dagen av mottagningsbeviset. När det är fräga om

mellanhandsdelgivning anses beslutet ha delgivits
den tredje dagen efter den dag som framgär av

delgivnings- eller mottagningsbeviset, om inte

nägot annat visas.

Om beslutet har postats som vanligt brev, anses

parten ha tagit del av beslutet den sjunde dagen
efter att det brev som innehäller beslutet avsändes,

om inte nägot annat visas. Postningsdagen framgär

av poststämpeln pä beslutsbrevet. Ett ärende anses

dock ha kommit tili en myndighets kännedom den
dag brevet anlände.

Vid användning av elektronisk delgivning anses
delfäendet ha skett den tredje dagen efter att med-
delandet sändes, om inte nägot annat visas.

Besvärens innehäll

l besvärsskriften ska uppges
- ändringssökandens namn och hemkommun

- det beslut i vilket ändring söks, tili vilka delar
ändring söks, vilka ändringar som begärs och de
grunder pä vilka ändring yrkas
- den postadress och det telefonnummer under

vilka meddelanden i saken kan tillställas ändrings-
sökanden.

Om ändringssökandens taian förs av hans eller

hennes lagliga foreträdare eller ombud eller om

nägon annan person har uppgjort besvären, ska i

besvärsskriften även uppges namn och hemkom-

mun för denna person.

Andringssökanden, den lagliga företrädaren eller
ombudet ska underteckna besvärssla-iften.

Bilagor tili besvärsskriften

Tili besvärssknften ska fogas
- det beslut i original eller kopia i vilket ändring
söks genom besvär

- delgivningsbevis eller nägon annan utredning

över vilken dag besvärstiden har börjat
- fullmakt för ombudet

- de handlingar som ändringssökanden äberopar

tili stöd för sinä yrkanden, om dessa inte redan

tidigare har tillställts myndigheten.

Hur besvärsskriften ska lämnas in

Besvärsskriften ska lämnas in tili Vasa förvalt-

ningsdomstol inom besvärstiden. Besvärsskriften

kan lämnas personligen, av ett ombud, genom

bud, per post, fax eller e-post. Besvären sänds pä

avsändarens ansvar. Besvärsskriften ska vara

myndigheten tillhanda senast den sista dagen av

besvärstiden före förvaltningsdomstolens tjänste-

tids slut. Om besvärsskriften sänds per post ska

den lämnas tili posten i sä god tid att den kommer
fram under ovan angivna tid.

Av ändringssökanden uppbärs en rättegängsavgift
i förvaltningsdomstolen. l lagen om domstolsav-

gifter (1455/2015) föreskrivs om avgiftens storlek
samt om fall där avgiften inte tas ut.

Kontaktuppgifter

Vasa förvaltningsdomstol

postadress

besöksadress

telefonväxel

telefax
e-post

PB 204, 65101 Vasa
Korsholmsesplanaden

van.. Vasa

0295642611
029 56 42760
vaasa.hao@oikeus.fi

43, 4.

Tjänstetid vardagar kl. 8.00-16.15



Dnr 31/091/2016

Anvisning om begäran om omprövning gällande avgifter för
offentligrättsliga prestationer

Myndighet hos vilken omprövning begärs

En betalningsskyldig som anser att ett fel har skett
vid päförandet av denna offentligrättsliga avgift
kan begära omprövning ääri hos undervisnings-
och kulturministeriet. Begäran om omprövning
ska riktas tili undervisnings- och kulturministeriet
och tillställas ministeriets registratorskontor inom
den utsatta tidsfhsten för omprövningsbegäran.

Tidsfrist för begäran om omprövning

Begäran om omprövning ska göras inom sex mä-
nader räknat ftän det avgiften päfördes (den dag
beslutet fattades eller, om päförandet av avgiften

grundar sig enbart pä en faktura, den dag fakturan
skrevs ut). Vid beräkning av tidsfristen för begä-
ran om omprövning tas inte den dag da avgiften
päfördes med i beräkningen. Om den sista dagen
för omprövningsbegäran är en helgdag, lördag,
självständighetsdag, första majjulafton eller mid-
sommarafton, fortgär tidsfristen för omprövnings-

begäran tili följande vardag.

InnehäUet i begäran om omprövning

Begäran om omprövning ska anföras skriftligt. l
begäran ska uppges:

- namnet pä den som begär omprövning och
hans eller hennes hemkommun

- det avgiftsbeslut i vilket omprövning begärs,
tili vilka delar omprövning begärs, vilka ändringar
som begärs och pä vilka grunder omprövning
begärs

- postadress och telefonnummer genom vilka
den som begär omprövning kan underrättas om
ärendet.

Om taian i stället för den som begär ompröv-

ning förs av dennas lagliga företrädare eller ett
ombud eller om begäran om omprövning upprät-

tats av nägon annan person, ska även namn och
hemkommun för denna person uppges i ompröv-

ningsbegäran.
Den som begär omprövning eller dennas lagliga

företrädare eller ombud ska underteckna begäran

om omprovmng.

BUagor tili begäran om omprövning

Tili omprövningsbegäran ska fogas:
- det beslut i vilket omprövning begärs, i origi-

nai eller avskrift
- fullmakt för ombudet
- de handlingar som äberopas tili stöd för begä-

ran om omprövning, om de inte redan tidigare har
tillställts undervisnings- och kulturministeriet.

Tillställande av begäran om omprövning

Begäran om omprövning kan lämnas tili under-

visnings- och kulturministeriets registratorskon-

tor personligen, av ett ombud, genom bud, per
post eller e-post. Omprövningsbegäran sänds pä
avsändarens ansvar. Begäran om omprövning ska
vara myndigheten tillhanda senast den sista dagen
av tidsfristen för begäran om omprövning före
öppethällningstidens slut. Om begäran om om-

prövning sänds per post ska det lämnas tili posten
i sä god tid att det när myndigheten inom den
angivna tidsfhsten.

Undervisnings- och kulturministeriets kontakt-

uppgifter:

postadress
telefonväxel

e-post

PB 29,00023 Statsrädet
029 533 0004
kirj aamo@minedu.fi

Handlingar kan även lämnas in tili statsrädets
distributionscentral Riddaregatan 2 B, 00170
Helsingfors. Statsrädets distributionscentral är

öppetkl.7.30-16.15.

Besvär över beslut med anledning av begäran

om omprovning

Ändring i undervisnings- och kulturministeriets
beslut med anledning av begäran om omprövning

kan sökas genom besvär hos forvaltningsdomsto-
Ien i enlighet med bestämmelsema om detta i
förvaltningsprocesslagen (586/1996).




