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1. Examensbetyg

1.1 Allmänna anvisningar om examensbetyg
Examensbetyget är en officiell handling som till sitt innehåll ska överensstämma med 
Utbildningsstyrelsens föreskrift om betyg (90/011/2014, förändring 2015) och med grun-
derna för grundexamen. Om utfärdandet av examensbetyg och om betygens innehåll 
finns bestämmelser i lagen om grundläggande yrkesutbildning (L 630/1998, föränd-
ring 246/2015)  25 e § och i statsrådets förordning om grundläggande yrkesutbildning 
(811/1998, förändring 799/2014 och 329/2015) 13 §.

Eftersom examensbetyget är en officiell handling ska det arkiveras och förvaras varaktigt.  
Arkivlagen (L 831/1994), som trädde i kraft 1994, innehåller bestämmelser om varaktig 
förvaring. När det gäller handlingar som ska förvaras en begränsad tid, såsom studiekort 
och studieprestationsregister, har beslut om dessa ingått i huvudmännens egna arkive-
ringsplaner.

Examensbetyget består av ett avgångsbetyg och ett yrkesprovsbetyg. För att få ett exa-
mensbetyg ska den studerande ha avlagt de examensdelar och yrkesprov som ingår i 
examen med godkänt resultat. 

Examensbetyget (avgångs- och yrkesprovsbetyget) dateras alltid med den dag som det 
delas ut. Eftersom examensbetyget är ett dokument (en helhet) som den studerande får 
när alla examensdelar inom examen är avklarade, kan ett avgångs- eller yrkesprovsbetyg 
inte utfärdas separat. 

Ett examensbetyg som utfärdats kan inte ändras och ett nytt examensbetyg kan inte skrivas 
för samma examen, utom i det fall att den som utfärdat betyget har gjort ett uppenbart 
fel i betyget eller om den som innehar betyget får en ny personbeteckning. Vid könsbyte 
ändras namn och personbeteckning och då skrivs ett nytt examensbetyg. I ett sådant fall 
infogas en följande fotnot i betyget: ”Detta examensbetyg upphäver det xx.x.20xx utfär-
dade examensbetyget.” I andra fall ges endast kopior av betyget.

Examensbetyget utfärdas av utbildningsanordnaren. Avgångsbetyget undertecknas av ut-
bildningsanordnaren (person som utses av utbildningsanordnaren). Yrkesprovsbetyget 
undertecknas av ordföranden i det organ som svarar för planeringen och genomförandet 
av yrkesprov. 

1.1.1 Uppgifter som enligt Utbildningsstyrelsens föreskrift 90/011/2014 
(förändring 2015) ska ingå i examensbetygen

Av examensbetyget ska framgå att det består av både ett avgångsbetyg och ett yrkesprov-
sbetyg. Namnet på den utbildningsordnare och den läroanstalt som beviljar betyget ska 
också anges i examensbetyget. Avgångsbetyget undertecknas av utbildningsanordnaren 
och yrkesprovsbetyget av ordföranden i det organ som svarar för planeringen och ge-
nomförandet av yrkesprov (SRF 811/1998, förändringar 799/2014 och 329/2015, 13 §).
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Avgångsbetyget ska innehålla följande uppgifter:
 • den studerandes namn och personbeteckning
 • grundexamens namn och omfattningen 180 kp  
 • kompetensområdets namn (om det finns ett kompetensområde)
 • examensbenämningen i enlighet med grunderna för grundexamen
 • avlagda examensdelar uppdelade i yrkesinriktade 135 kp, gemensamma 35 kp och 

fritt valbara 10 kp examensdelar, studerandes individuellt avlagda examensdelar 
och deras omfattning samt vitsord, inom specialundervisningen även en verbal 
beskrivning av den studerandes kunnande (L 630/1998, förändring 246/2015, 19a §, 
SRF 329/2015, 10 §)

 • omfattningen av det individuella kunnande som förvärvats genom inlärning i arbetet
 • hänvisning till särskilda studiearrangemang (L 246/2015, 21 §) när man avvikit från 

något krav på yrkesskicklighet, något mål för kunnande eller från bedömningen av 
kunnandet i en examensdel eller ett delområde i grunderna för en grundexamen

 • hänvisning till de examensdelar eller delområden som genomförts som specialun-
dervisning (L 246/2015, 19 a §) och i vilka gjorts avvikelser från examensgrunderna 
genom att anpassa krav på yrkesskicklighet och mål för kunnande samt bedömning 
av kunnande

 • datum och underskrifter
 • utbildningsanordnarens eller läroanstaltens stämpel.

Kompetensområdena skrivs enligt gällande förordning och examensbenämningarna skrivs 
enligt gällande grunder för grundexamen. Om examensbenämningen täcker hela grund-
examen, skrivs den in direkt efter namnet på examen. Om examensbenämningen gäller 
endast ett kompetensområde, skrivs den efter kompetensområdet. Det är inte tillåtet att 
avvika från namnen på examina eller examensbenämningarna.

Yrkesprovsbetyget ska innehålla följande uppgifter:
 • den studerandes namn och personbeteckning
 • grundexamens namn och omfattning 180 kp 
 • kompetensområdets namn
 • examensbenämning
 • yrkesprov som avlagts i varje examensdel (examensdelens namn och omfattning, 

en kort beskrivning av den studerandes yrkesprov, uppgift om var yrkesprovet 
genomförts, vitsordet för yrkesprovet och i fråga om specialundervisning en verbal 
beskrivning av den studerandes kunnande)

 • datum och underskrift (ordföranden för organet)
 • utbildningsanordnarens eller läroanstaltens stämpel.

Examensbetyget ska också innehålla följande uppgifter (bakgrundsuppgifter):
 • kontaktuppgifter till den utbildningsanordnare och läroanstalt som beviljar betyget
 • utbildningsanordnarens och läroanstaltens namn, om de inte nämnts i det föregående
 • uppgift om att undervisnings- och kulturministeriet beviljat tillstånd att ordna utbild-

ningen (datum och diarienummer) 
 • lagstiftning som utbildningen grundar sig på
 • anteckning om att utbildningen genomförts enligt examensgrunder som fastställts av 

Utbildningsstyrelsen (datumet för godkännande och diarienumret på föreskriften)
 • anteckning om att grundexamen är godkänd av undervisnings- och kulturminis-

teriet (datum och nummer på ministeriets förordning om yrkesutbildningens exa-
mensstruktur som var i kraft när utbildningen inleddes)
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 • krav på grundutbildning 
 • behörighet för fortsatta studier som grundexamen ger
 • grunder för dimensioneringen av grundexamen (L 630/1998, förändring 787/2014, 

12 § och 12 a §) 
 • bedömningsskala
 • specialbestämmelser om yrkesutövande.

1.1.2 Uppgifter om avlagda examensdelar och vitsord
Betygen skrivs på det undervisningsspråk som nämns i tillståndet att ordna utbildning. I 
yrkesutbildning är undervisningsspråket vanligtvis finska eller svenska men det kan också 
vara samiska, romani eller teckenspråk (L 630/1998, 11 §). Om en studerande behöver ett 
betyg på något annat språk än undervisningsspråket, ska han eller hon skaffa en officiell 
översättning av det ursprungliga betyget. 

Om utbildningsanordnaren har fått tillstånd att ordna engelskspråkig utbildning, skrivs 
betyget på detta undervisningsspråk. Utan tillstånd kan utbildningsordnaren ordna några 
examensdelar på ett annat språk, men betyget ska skrivas på det språk som nämns i 
tillståndet att ordna utbildningen. I dessa fall anges i en fotnot att i examensdelen i fråga 
har undervisningsspråket varit till exempel engelska. 

Examensbetygets omslag skrivs ut på en A3-blankett. Avgångs- och yrkesprovsbetyget 
skrivs ut på A3-blanketten eller på separata A4-blanketter som placeras inuti den vikta 
A3-blanketten. Som rubrik skrivs Examensbetyg på A3-blankettens framsida. Uppgif-
terna om examen och utbildningen skrivs antingen på bak- eller insidan av den vikta 
A3-blanketten, beroende på i vilket format avgångs- och yrkesprovsbetyget skrivs ut. En 
standardmodell för hur bakgrundsuppgifterna skrivs i examensbetyget finns 
enbart i modell 1.2.  Om bakgrundsuppgifterna avviker från standardmodellen 
1.2, finns det i anslutning till betygsmodellen också en modell för hur bakgrund-
suppgifterna anges. 

Efter namnet på grundexamen nämns examens minimiomfattning, 180 kp. Grunden för 
dimensionering av grundexamen nämns bland examensbetygets bakgrundsuppgifter. Om 
den studerande har inkluderat examensdelar som individuellt utvidgar examen, anges 
dessa under en egen underrubrik i examensbetyget (se modell 1.3).

Kompetensområdena anges enligt undervisnings- och kulturministeriets förordning om 
examensstrukturen inom yrkesutbildningen, som var i kraft när utbildningen inleddes. 
Den nya förordningen 835/2014 om examensstrukturen gäller alla yrkesinriktade examina 
och träder i kraft 1.8.2015.

Grundexaminas namn är skyddade i lagen om grundläggande yrkesutbildning (630/1998, 
förändring 787/2014) i 45 §. Inga andra examensbenämningar än de som nämns i grun-
derna för grundexamina får användas i betygen. Om examensbenämningen omfattar hela 
examen skrivs benämningen direkt efter namnet på examen. Om examensbenämningen 
gäller endast ett kompetensområde, skrivs benämningen efter kompetensområdets namn.  



8

Exempel: Grundexamen inom bilbranschen, 180 kp
 Kompetensområdet för billackering, billackerare

 Grundexamen inom lantbruksbranschen, 180 kp
 Kompetensområdet för lantbruk, landsbygdsföretagare

 Grundexamen inom processindustrin, 180 kp, processkötare
 Kompetensområdet för kemisk teknik

 Grundexamen inom företagsekonomi, 180 kp, merkonom
 Kompetensområdet för informations- och bibliotekstjänst

Examensdelarna uppdelas i examensbetyget enligt 12 b § i lagen (630/1998 förändring 
787/2014) i yrkesinriktade, gemensamma och fritt valbara examensdelar. Examendelar-
nas omfattning har fastställts i statsrådets förordning om uppbyggnaden av yrkesinriktad 
grundexamen (801/2014) på följande sätt: de yrkesinriktade examensdelarna 135 kp, de 
gemensamma examensdelarna 35 kp och de fritt valbara examensdelarna 10 kp. Omfatt-
ningen av de examensdelar som den studerande avlägger kan vara större än vad som 
nämns i förordningen, och dessa anges i examensbetyget, se modell 1.3. 

Enligt statsrådets förordning (801/2014) kan av de yrkesinriktade examensdelarna anvisas 
högst 15 kompetenspoäng för de fritt valbara examensdelarna. Då blir de yrkesinriktade 
examensdelarnas sammanlagda omfattning 120 kp och de fritt valbara examensdelarnas 
25 kp, se modell 1.4. 

De gemensamma examensdelarna ska omfatta minst 35 kompetenspoäng, men antalet 
kompetenspoäng kan vara mer än så i enlighet med den studerandes prestationer.

Av examensbetyget ska framgå examensdelarnas sammanlagda antal kompetenspoäng. 

Grundexamen X, 180 kp, (studeranden kan individuellt ha mer kompetenspoäng, 

miniomfattning är 180 kp)

Yrkesinriktade examensdelar, 135 kp (studeranden kan individuellt ha mer kom-

petenspoäng, men minimiomfattningen är 120 kp då högst 15 kp från de yrkesinriktade 

examensdelarna anvisats för de fritt valbara examensdelarna)

Gemensamma examensdelar, 35 kp (studeranden kan individuellt ha mer kompe-

tenspoäng, men minimiomfattningen är 35 kp)

Fritt valbara examensdelar, 10 kp (studeranden kan individuellt ha mer kompetens-

poäng, men minimiomfattningen är 10 kp)

När det gäller kunnande som förvärvats genom inlärning i arbetet anges i betyget omfatt-
ningen av detta individuellt genomförda kunnande för den enskilda studerande.

I betyget kan också antecknas branschspecifika specialuppgifter. I grundexamen i musik 
anges den studerandes huvudinstrument och musikgenre enligt föreskriften om grun-
derna för grundexamen. I grundexamen inom hantverk och konstindustri anges utöver 
kompetensområdet också det av utbildningsanordnaren fastställda yrkesområdet, till ex-
empel renovering, stenarbete, textilarbete osv. Dessa tillägg antecknas i betyget efter 
kompetensområdet.
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Om det i en grundexamens examensdel är möjligt att välja mellan olika delområden av 
arbetslivet, antecknas delområdet i betyget under punkten tilläggsuppgifter efter uppgiften 
om kunnande som förvärvats genom inlärning i arbetet. Examensdelarnas namn får inte 
ändras enligt delområden av arbetslivet. Namnen ska alltid överensstämma med före-
skriften om grunderna för grundexamen. Till exempel i Grundexamen i trädgårdsskötsel 
kan de studerande i examensdelen Produktion av växtgrupp studera en vald växtgrupp, 
exempelvis odlade svampar. Detta antecknas under tilläggsuppgifter på följande sätt: ”Den 
studerande har specialiserat sig på produktion av odlade svampar”.

Uppgifter om eventuell specialkompetens, till exempel arbetskapacitetsintyg för yrkesutö-
vare, yrkesutbildning för idrottare, hygienkompetens, arbetssäkerhetskompetens, kompe-
tens för heta arbeten osv., förs in under tilläggsuppgifter. Endast sådan specialkompetens 
som normalt inte ingår i examen förs in i betyget.

I den grundläggande yrkesutbildningen differentieras målen för kunnande och bedöm-
ningen i främmande språk utifrån om språket för den studerande är ett A- eller B-språk. 
Det valda främmande språket kan också vara ett helt nytt språk för den studerande, och 
då tillämpas B-språkets mål för kunnandet och bedömning av kunnandet. Med A- och 
B-språk avses följande:

A-språk = ett främmande språk som eleverna börjar studera i årskurs 1–6
B-språk = ett främmande språk som eleverna börjar studera i årskurs 7–9

Efter att författningarna trätt i kraft 1.8.2015 ska alla studerande avlägga alla examens-
delar som ingår i grundexamen. Detta betyder att examensdelen Upprätthållande av 
arbetsförmåga, gymnastik och hälsokunskap är obligatorisk för alla, även för studerande 
som fyllt 18 år. En studerande som hade fyllt 18 år när studierna inleddes och inte har 
studerat gymnastik och hälsokunskap kan i övergångsskedet avlägga antingen delområdet 
Upprätthållande av arbetsförmåga, gymnastik och hälsokunskap eller mål för kunnandet 
i något annat delområde som ingår i examensdelen Kunnande som behövs i samhället 
och i arbetslivet så att han eller hon får ihop det antal kompetenspoäng som motsvarar 
examensdelens omfattning (8 kp). Det blir således inga anteckningar i examensbetyget 
som avviker från nuläget.
  
Avvikelse från kraven på yrkesskicklighet och målen för kunnandet samt bedömningen av 
kunnandet gällande examensdelar och delområde av en gemensam examensdel kan göras 
om det av någon anledning anses vara oskäligt för den studerande eller att en avvikelse 
är berättigad pga. hälsoskäl eller att kraven på yrkeskicklighet eller mål för kunnande 
och bedömning av kunnande kan anpassas enligt 21 § (L 630/1998, förändring 246/2015). 
Då man avvikit från mål för kunnandet i delområden i de gemensamma examensdelarna 
t.ex. gällande det andra inhemska språket, skrivs följande text i en fotnot för examens-
delen eller för delområdet ifråga både i examensbetyget och i studieprestationsregistret: 
”Avvikelse från kraven på målen för kunnandet gällande delområdet i examensdelen, det 
andra inhemska språket, har gjorts med stöd av lagen om grundläggande yrkesutbildning 
(630/1998, förändring 246/2015) 19 a eller 21 §. Studerande har i stället för delområdet 
det andra inhemska språket avlagt xx antal kp av mål för kunnandet gällande moders-
målet och /eller xx antal kp av mål för kunnandet gällande ett främmande språk med 
stöd av statsrådsförordningen (801/2014) 3 § gällande uppbyggnaden av en yrkesinriktad 
grundexamen.”
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Det bör beaktas att enligt statsrådsförordningen (801/2014) 3 § ska den studerande avlägga 
mål för kunnandet i de övriga delområdena av examensdelen så att han eller hon får ihop 
det antal kompetenspoäng som motsvarar examensdelens omfattning (se modell 1.9). 

När det gäller de fritt valbara examensdelarna anges examensdelarna, deras namn och 
omfattning samt vitsordet med skalan 1–3 i det fallet att de fritt valbara examensdelarna 
är yrkesinriktade examensdelar, examensdelar som bygger på lokala krav på yrkesskick-
lighet, delområden i de gemensamma examensdelarna eller gymnasiestudier. I de övriga 
fritt valbara examensdelarna (studier som stöder förutsättningarna för fortsatta studier eller 
yrkesmässig utveckling eller individuella examensdelar som baserar sig på kunnande som 
förvärvats genom arbetserfarenhet) kan kunnandet bedömas med vitsordet godkänt (SRF 
811/1998, förändring 329/2015, 10 §). I ett sådant fall antecknas i bakgrundsuppgifterna 
för examensbetyget följande tillägg beträffande bedömningsskalan: ”Med utbildnings-
anordnarens beslut har den fritt valbara examensdelen bedömts på skalan godkänd/
underkänd.” Detta gäller också fritt valbara examensdelar som avlagts på annat håll och 
som det inte alltid finns vitsord för.

De fritt valbara examensdelarnas namn får inte vara till exempel ”Inlärning i arbetet” eller 
”Arbetserfarenhet”, utan namnet ska beskriva vad kunnandet innehåller. Dessa examens-
delars omfattning bestäms enligt deras omfång, svårighetsgrad och betydelse i förhållande 
till kraven på yrkesskicklighet eller målen för kunnandet i den grundexamen som avläggs. 

1.1.3 Bakgrundsuppgifter i examensbetyget
I uppgiften om undervisnings- och kulturministeriets tillstånd att ordna utbildning anges 
datumet för beviljandet och diarienumret på det tillstånd som var i kraft när utbildningen 
inleddes.

I uppgiften om Utbildningsstyrelsens föreskrift om grunderna för grundexamen anges 
datumet för godkännande och diarienumret på examensgrunderna i fråga. Datumet för 
godkännande och diarienumret finns på första sidan i föreskriften om examensgrunder-
na som undertecknats av generaldirektören och föredragande. Hösten 2015 (1.8.2015) 
övergår alla studerande, även de som inlett sina studier tidigare, till att avlägga sin grun-
dexamen enligt de grunder för grundexamen som träder i kraft 1.8.2015.

I uppgiften om undervisnings- och kulturministeriets förordning anges numret och da-
tumet på  förordningen 835/2014, som getts av undervisnings- och kulturministeriet 
9.10.2014 angående uppbyggnaden av examen, eftersom alla studerande efter den 1.8 
2015 avlägger grundexamen enligt denna förordning om uppbyggnad av examen. Då 
förändringar sker i förordningen 835/2014 nämns förutom numret på den ursprungliga 
förordningen även numret på den förändring i förordningen som är i kraft då utbildningen 
börjar (835/2014, förändring xx/20xx).

Specialbestämmelser som gäller yrkesutövning uppges i examensbetygen för de 
branscher som har sådana bestämmelser.

Grundexamen inom livsmedelsbranschen, grundexamen inom hotell-, restaurang- och 
cateringbranschen samt grundexamen i hemarbets- och rengöringsservice: ”Den som 
avlagt examen har den livsmedelshygieniska kompetens som förutsätts i social- och häl-
sovårdsministeriets förordning (F 1115/2001).”
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Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen: När den studerande har 
avlagt kompetensområdet för kundservice, servitör eller kompetensområdet för hotell-
service, receptionist ska följande mening skrivas i betyget: ”Examen ger den tillräckliga 
yrkesskicklighet för uppgiften som ansvarig föreståndare för ett serveringsställe som krävs 
i 21 b § i alkohollagen.”

Om en studerande i kompetensområdet för kock med hjälp av valbara examensdelar har 
förvärvat kunskaper om alkoholservering och behörighet som ansvarig föreståndare för 
restaurang med utskänkningstillstånd anges detta med samma mening i betyget. 

Om en studerande i grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen utöver 
den för alla obligatoriska examensdelen (2.1.1 Att verka inom logi- och restaurangverk-
samhet) har avlagt examensdelen Fartygsekonomi, som hör till de examensdelar som är 
valbara för alla, samt examensdelen Säkerhet och skyddsutbildning, som ingår i grundex-
amen i sjöfart, skrivs följande i betyget: ”Examen innehåller den utbildning som krävs för 
behörighetsbrev för ekonomibiträde enligt statsrådets förordning om fartygs bemanning 
och fartygspersonalens behörighet (166/2013). Trafiksäkerhetsverket utfärdar på basis av 
ansökan behörighetsbrev som berättigar till yrkesutövning, förutsatt att även de övriga 
villkoren i denna förordning uppfylls.” 

Om en studerande utöver de ovan nämnda har avlagt de obligatoriska examensdelarna 
i kompetensområdet för kock, skrivs dessutom i betyget: ”Examen innehåller utbildning 
för fartygskock som enligt statsrådets förordning om fartygs bemanning och fartygsper-
sonalens behörighet (166/2013) krävs för behörighetsbrev för fartygskock. Trafiksäker-
hetsverket utfärdar på basis av ansökan behörighetsbrev som berättigar till yrkesutövning, 
förutsatt att även de övriga villkoren i denna förordning uppfylls.”  

Grundexamen i fiskeri (180 kp): När en studerande har avlagt grundexamen genom 
att specialisera sig på fiske, skrivs följande mening i betyget: ”Grundexamen omfattar 
kunskap som enligt statsrådets förordning om fartygs bemanning och fartygspersonalens 
behörighet (1797/2009) krävs för förarbrev B för fiskefartyg. Trafiksäkerhetsverket utfärdar 
på basis av ansökan behörighetsbrev som berättigar till yrkesutövning, förutsatt att även 
de övriga villkoren i denna förordning uppfylls.”

Grundexamen i barn- och familjearbete (180 kp): ”Barnledare som avlagt grundexamen 
i barn- och familjearbete (180 kp) är enligt 8 § i lagen om behörighetsvillkoren för yrkes-
utbildad personal inom socialvården (272/2005) samt motiveringarna till lagen behörig 
för uppgifter inom kommunernas socialvård (dagvård, barnskydd, familjearbete) och 
enligt 9 a § i statsrådets förordning (115/2004) behörig som ledare i morgon- och efter-
middagsverksamhet för skolelever.” Och: ”Enligt biskopsmötets beslut 9.9.2009 innehåller 
grundexamen sammanlagt minst 52 kp teologiska studier samt studier som anknyter till 
församlingsarbete och arbete inom kyrkan. Examen ger behörighet som barnledare inom 
den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.” 

Grundexamen i flygplansmekanik: ”Utbildningen uppfyller utbildningskraven för certi-
fikaten Del-66 och Del-147 för underhållspersonal på luftfartyg i enlighet med EU-kom-
missionens förordning 2042/2003. En person som har genomgått den utbildning och de 
prov samt har den arbetserfarenhet som krävs i EU-kommissionens förordning 2042/2003 
kan ansöka om det internationella certifikatet för luftfartsunderhåll (Del-66).” 
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Grundexamen i flygledning: ”De yrkesinriktade examensdelarna i grundexamen baserar 
sig på Kommissionens förordning (EU) nr 805/2011 om flygledarcertifikat. Luftfartsmyn-
digheten övervakar utbildningen och dess innehåll enligt gällande dokument. För att få 
arbeta som flygledare krävs utöver avlagd grundexamen även certifikat för flygledare, 
som beviljas av luftfartsmyndigheten.”

Grundexamen i logistik, kompetensområdet för transportservice samt för flygplatsservice, 
Grundexamen inom skogsbranschen, kompetensområdet för körning av skogsmaskiner 
och Grundexamen inom byggnadsbranschen, kompetensområdet för schaktningsma-
skintransport: ”Den som avlagt grundexamen har grundläggande yrkeskompetens för 
lastbils- och bussförare enligt författningarna (L 273/2007 och SRF 640/2007) samt körrätt 
enligt körkortsförfattningarna (L 386/2011 och SRF 423/2011).” 

Grundexamen i sjöfart: ”Grundexamen uppfyller kraven på utbildning i statsrådets för-
ordning om fartygs bemanning och fartygspersonalens behörighet 166/2013, i den inter-
nationella konventionen om normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning 
(STCW-konventionen) och i Europarlamentets och rådets direktiv, som motsvarar denna 
konvention.” 

Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen: ”Den som avlagt grundexamen 
har rätt att utöva yrken inom hälso- och sjukvården enligt lagen (L 559/1994 inklusive 
förändringar) och förordningen (F 564/1994 inklusive förändringar) om yrkesutbildade 
personer inom hälso- och sjukvården.”  

1.1.4 Bilagor till betygen
Till examensbetyg och betyg över avlagda examensdelar ska enligt statsrådets förordning 
(811/1998, förändring 799/2014) 13 a §) gällande yrkesinriktad grundexamen, fogas ett 
utdrag som är uppbyggt enligt examensstrukturen för examensgrunderna ur studiepresta-
tionsregistret eller en motsvarande utredning av den studerandes prestationer, av vilken 
framgår de obligatoriska och valfria delområden som ingår i de gemensamma examens-
delarna och bedömningen av kunnandet i fråga om dessa samt andra helheter som är 
mindre än en examensdel. I studieprestationsregistret införs dessutom de examensdelar 
som de studerande studerat men ännu inte fått vitsord för.

Studerande som avlagt en eller flera examensdelar men därefter övergår till arbetslivet 
ska få en bilaga till sitt betyg med uppgifter om sin yrkeskompetens på basis av de avlagda 
examensdelarna (se modell 2). 

Det för internationellt bruk avsedda tillägget till examensbetyget eller betyget över avlagd 
utbildning innehåller uppgifter om det kunnande som grundexamen i fråga gett den 
studerande samt om nivån på grundexamen eller utbildningen och dess ställning i det 
finländska utbildningssystemet. 

För att hjälpa dem som beviljar examensbetyg har Utbildningsstyrelsen utarbetat tillägg 
avsedda för internationellt bruk för alla grundexamina. Tillägg har utarbetats för varje 
kompetensområde så att alla utexaminerade har möjlighet att få en beskrivning av vilket 
kunnande den egna examensbenämningen motsvarar.  Tilläggen finns på finska, svenska 
och engelska.  
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Utbildningsanordnaren är skyldig att ge studerande examensbetyget på undervisnings-
språket, det vill säga det språk som anges i tillståndet att ordna utbildning. För översätt-
ning av betyg ansvarar de studerande själva. Utbildningsanordnaren är ändå skyldig att 
ge betygstillägg avsedda för internationellt bruk till den studerande.

De för internationellt bruk avsedda tilläggen finns tillgängliga på Utbildningsstyrelsens 
webbplats, där alla som vill kan skriva ut det tillägg som behövs. Tilläggen är sparade 
som PDF-filer och kan alltså inte ändras. Tilläggen för grundexamina som träder i kraft 
1.8.2015 har uppdaterats. 

1.2 Modell för examensbetyg
Standardmodellen är ett examensbetyg enligt de författningar och bestämmelser som 
trädde i kraft 1.8.2015. Enligt denna betygsmodell har den studerande avlagt alla exa-
mensdelar enligt grunderna för grundexamen utan extra prestationer. Denna studerande 
har inget sådant kunnande som kunde ha erkänts till grundexamen.
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Modell 1.2

Utbildningsanordnarens namn
Läroanstaltens namn

EXAMENSBETYG

utbildningsanordnarens eller läroanstaltens stämpel
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Modell 1.2

Utbildningsanordnarens namn
Läroanstaltens namn

AVGÅNGSBETYG
Grundexamen i natur och miljö, 180 kp

Kompetensområdet för miljö, miljövårdare 

Den studerandes namn (personbeteckning)

Examensdelar Avlagd omfattning, kp  Vitsord (1–3)

Yrkesinriktade examensdelar 135 kp
 Hållbar verksamhet  40 berömliga 3
 Miljövård  35 goda 2
 Utnyttjande av förnybara energikällor  15 goda 2
 Anläggning och underhåll av friluftsleder   15 berömliga 3
 Iståndsättning och vård av kulturmiljöer 15 goda 2
 Iståndsättning och vård av vattendrag 15 berömliga 3

Gemensamma examensdelar 35 kp
 Kunnande i kommunikation och interaktion  11 goda 2
 Kunnande i matematik och naturvetenskap  9 nöjaktiga 1
 Kunnande som behövs i samhället och i arbetslivet 8 berömliga 3
 Socialt och kulturellt kunnande  7 berömliga 3
 
Fritt valbara examensdelar 10 kp
 Reparation av småmaskiner  5 godkänd
 Turismengelska 5 goda 2

Omfattning av de examensdelar som den studerande avlagt 180 kompetenspoäng

I examen ingår
Kunnande förvärvat genom inlärning i arbetet (30 kp) (Här anges omfattningen av all inlärning i arbetet som den studerande 
individuellt faktiskt har genomfört, minimum är 30 kp.)

Tilläggsuppgifter
Den studerande har därtill avlagt ett arbetskapacitetsintyg för yrkesutövare.

 
31.5.2016

namnförtydligande namnförtydligande 
tjänsteställning tjänsteställning

utbildningsanordnarens eller läroanstaltens stämpel 

Examensbetyget består av ett avgångsbetyg och ett yrkesprovsbetyg.

Bilaga 1 Utdrag ur studieprestationsregistret  
Bilaga 2 Arbetskapacitetsintyg för yrkesutövare
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Modell 1.2
Utbildningsanordnarens namn

Läroanstaltens namn

YRKESPROVSBETYG

Grundexamen i natur och miljö, 180 kp
Kompetensområdet för miljö, miljövårdare

 
Den studerandes namn (personbeteckning)

har avlagt de yrkesprov som ingår i grundexamen i natur och miljö

Examensdel Avlagd omfattning, kp Vitsord (1–3)

Yrkesinriktade examensdelar 

Hållbar verksamhet  40 berömliga 3
Uppgörande av anvisningar om naturstigen med hänsyn till hållbar utveckling, Karby kommun

Miljövård  35 goda 2
Bedömning av miljökonsekvenserna av daghemmet Mymlan och iståndsättning av miljön samt mätning och provtagning, 
Daghemmet Mymlan, Karby kommun

Utnyttjande av förnybara energikällor  15 berömliga 3
Drivning av energivirke och användning av maskin, Huggeby yrkesläroanstalt

Anläggning och underhåll av friluftsleder 15 goda 2
Anläggning av friluftsled i närmiljön kring Örtagård som ingår i kulturmiljöprogrammet i 
Sundom kommun, Sundom kommun

Iståndsättning och vård av kulturmiljöer 15 berömliga 3
Kartläggning av växtligheten i närmiljön kring Örtagård som ingår i kulturmiljöprogrammet i
Sundom kommun samt planering och återställande av den,
Sundom kommun

Iståndsättning och vård av vattendrag 15  berömliga 3
Bedömning och iståndsättning av Badträsket, Vattenpojkarna Ab

31.5.2016

namnförtydligande
organets ordförande                                                                             utbildningsanordnarens eller läroanstaltens stämpel
utbildningsanordnarens namn

Examensbetyget består av ett avgångsbetyg och ett yrkesprovsbetyg. 
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Modell 1.2

Läroanstalt X hör till utbildningsanordnare X, som har undervisnings- och kulturministeriet tillstånd att ordna 
utbildning (datum, dnr). (Det tillstånd som var i kraft när den studerande inledde sina studier.)

Läroanstaltens kontaktuppgifter 
Adress  jlkjlkdjflksjl
Telefon jlkjlkdjflksjl
E-post lkjkjdflsj
Webbplats lkjlkdjfllkjl

Utbildningen hör till undervisnings- och kulturministeriets och Utbildningsstyrelsens ansvarsområde och regleras 
av lagen om grundläggande yrkesutbildning (630/1998, förändring 787/2014 och 246/2015) och statsrådets 
förordning om grundläggande yrkesutbildning (811/1998, förändring 799/2014 och 329/2015).

I utbildningen har följts Utbildningsstyrelsens föreskrift om grunderna för grundexamen X
(__.__.20_, dnr  __/__/20_) (Finns på föreskriftssidan i alla grunder för grundexamen.)

En grundexamen är en yrkesinriktad grundexamen som ordnas enligt undervisnings- och kulturministeriets förordning 
om examensstrukturen inom yrkesutbildningen (9.10.2014, 835/2014) och som avläggs efter den grundläggande 
utbildningen.  

En grundexamen ger behörighet för fortsatta studier vid yrkeshögskola och universitet.

Omfattningen av en yrkesinriktad grundexamen är 180 kompetenspoäng (kp). Det kunnande som i genomsnitt 
förvärvas under ett år motsvarar till sin omfattning 60 kompetenspoäng. 

Bedömningsskala för examensdelarna i en yrkesinriktad grundexamen:
Berömliga 3 
Goda 2 
Nöjaktiga 1 

(Med utbildningsanordnarens beslut har den fritt valbara examensdelen bedömts på skalan godkänd/underkänd.)

Specialbestämmelser om yrkesutövande: --
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1.3 Betygsanteckningar om erkännande av kunnande 
Erkännande av kunnande som förvärvats i tidigare avlagda yrkesinriktade grundexamina 
Kunnande som förvärvats i en annan yrkesinriktad grundexamen enligt fastställda grun-
der för yrkesinriktade examina från år 1999–2001 eller 2009–2010 kan erkännas enligt 
följande:
 – för yrkesinriktade examensdelar om det förvärvade kunnandet motsvarar kraven på 

yrkesskickligheten i den examensdel som avläggs
 – för valbara examensdelar från yrkesinriktade examensdelar (Examensdel från en 

yrkesinriktad grundexamen 10–15 kp) till en omfattning av högst 15 kp
 – för gemensamma examensdelar då erkännande av kunnande utgörs av en omfatt-

ning på 32 kompetenspoäng enligt förteckningen nedan
 – för valbara examensdelar från yrkesinriktade examensdelar (Examensdel från de 

fritt valbara examensdelarna 5–15 kp)
 – för fritt valbara examensdelar till en omfattning på 10 kompetenspoäng, om de 

avlagda examensdelarnas innehåll följer statsrådets förordning 801/2014 gällande 
innehållet i fritt valbara examensdelar.

När man erkänner kunnande från en tidigare avlagd yrkesinriktad grundexamen där 
omfattningen av examensdelarna inte angetts med kompetenspoäng antecknas för de 
yrkesinriktade valbara examensdelarna (Examensdel från en yrkesinriktad grundexamen 
10–15 kp eller Examensdel från de fritt valbara examensdelarna 5–15 kp), eller fritt valbara 
examensdelar, antecknas i examensbetyget namnet på den tidigare avlagda examensde-
len och vitsordet för den tidigare avlagda examensdelen med skalan 1–3. Omfattningen 
bestäms utifrån kunnandets omfång, svårighetsgrad och betydelse i förhållande till kraven 
på yrkesskicklighet eller målen för kunnandet i den grundexamen som avläggs. 

Erkända yrkesprov antecknas i yrkesprovsbetyget i samma form som i det ursprungliga 
yrkesprovbetyget. Om det tidigare förvärvade kunnandet inte har innefattat yrkesprov, 
antecknas i yrkesprovsbetyget namnet på examensdelen i fråga och dess omfattning, men 
inget vitsord, och i en fotnot nämns att examen inte innefattat yrkesprov.

När det gäller kunnande som förvärvats i studiehelheter och examensdelar som avlagts 
enligt yrkesinriktade grundexamina som fastställts under åren 1999–2001 och 2009–2010 
får de studerande delområden av de gemensamma examensdelarna avlagda enligt Utbild-
ningsstyrelsens föreskrift (93/011/2014, förändring 2015) på följande sätt:

Kunnande i kommunikation och interaktion, 11 kp > 11 kp 
Socialt och kulturellt kunnande, 7 kp > 7 kp 
Kunnande i matematik och naturvetenskap, 9 kp > 9 kp (delområdena Matematik 
samt Fysik och kemi) 
Kunnande som behövs i samhället och i arbetslivet, 8 kp > 5 kp (Samhällsfärdighet 
och Upprätthållandet av arbetsförmåga, gymnastik och hälsokunskap) 

Dessa delområden av de gemensamma examensdelarna som blir avlagda genom erkän-
nande av kunnande antecknas med vitsord i en fotnot i studieprestationsregistret. I en 
fotnot anges i vilken grundexamen examensdelen i fråga har ingått, datumet för godkän-
nandet av examensgrunderna för grundexamen, diarienumret (om tillgängligt) samt den 
läroanstalt som utfärdat betyget. 
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Vitsorden för examensdelarna Kunnande i kommunikation och interaktion samt Socialt 
och kulturellt kunnande bestämmer utbildningsanordnaren utifrån vitsorden för deras 
delområden. Vitsorden för examensdelarna Kunnande i matematik och naturvetenskap 
samt Kunnande som behövs i samhället och i arbetslivet ges när alla deras delområden 
avlagts. När vitsordet för examensdelarna bestäms ska man beakta varje delområdes 
kompetenspoäng. I dessa fall skrivs ingen fotnot om erkännande av kunnande, eftersom 
en hel examensdel inte erkänts, utan endast delområden av examensdelar.

Om kunnande som erkänts har förvärvats i grundexamina vars bedömningsskala skiljer sig 
från bedömningsskalan i den grundexamen som avläggs, omvandlas vitsorden med hjälp 
av en omvandlingstabell. Tabellen över omvandling av vitsord ingår i Utbildningsstyrel-
sens föreskrift (Principer för dimensioneringen av identifiering och erkännande av kun-
nande samt omvandling av vitsord i den grundläggande yrkesutbildningen 93/011/2014, 
förändring 2015 ). 

I modell 1.3 har en examensdel erkänts från en annan yrkesinriktad grundexamen, som 
inte har innefattat yrkesprov (fotnot 1).

Erkännande av kunnande som förvärvats genom tidigare genomförda yrkeshögskolestudier
Studerande kan få kunnande erkänt från tidigare avlagda yrkeshögskolestudier
 – till yrkesinriktade examensdelar, om det förvärvade kunnandet motsvarar kraven på 

yrkeskicklighet i den examensdel som avläggs
 – till yrkesinriktade valbara examensdelar (Examensdel från yrkeshögskolestudier, 15 

kp) av en omfattning på 15 kompetenspoäng
 – till gemensamma examensdelar om det förvärvade kunnandet motsvarar målen för 

kunnandet
 – till yrkesinriktade valbara examensdelar (Examensdel från de fritt valbara examens-

delarna 5–15 kp)
 – till fritt valbara examensdelar till en omfattning på 10 kompetenspoäng, om de 

avlagda examensdelarnas innehåll följer statsrådets förordning 801/2014 gällande 
innehållet i fritt valbara examensdelar.

När kunnande erkänns från tidigare avlagda yrkeshögskolestudier till en yrkesinriktad 
examensdel och kunnandet täcker hela examensdelen, antecknas i avgångs- och yrkes-
provsbetyget namnet och omfattningen på examensdelen i den grundexamen som avläggs 
samt det vitsord som den studerande fått i de tidigare yrkeshögskolestudierna genom att 
omvandla vitsordet från skalan 1–5 till skalan 1–3. På motsvarande sätt antecknas i studie-
prestationsutdraget det kunnande som inhämtats med studier från yrkeshögskolestudier, 
och som täcker något av delområdena i de gemensamma examensdelarna.

Då kunnande erkänns till yrkesinriktade valbara (Examensdel från yrkeshögskolestudier 
15 kp eller fritt valbara examensdelar 5-15 kp) eller till fritt valbara examensdelar, an-
tecknas i examensbetyget namnet på den avlagda yrkeshögskolestudien samt vitsordet 
omvandlat med omvandlingsmodell samt omfattning i kompetenspoäng.

Erkännandet av kunnandet antecknas i en fotnot genom att nämna från vilken yrkeshög-
skoleexamen i frågavarande examensdel eller delområden i de gemensamma examens-
delarna erkänns, datum när examensbetyget utfärdats samt namnet på den yrkeshögskola 
som skrivit betyget.
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Erkännande av kunnande från tidigare avlagda examensdelar i en fristående examen
Då en studerande fått kunnande erkänt som förvärvats i en del av en yrkesinriktad grun-
dexamen som avlagts som fristående examen och kunnandet täcker en hel examensdel 
i den grundexamen som avläggs, anges såväl i avgångs- som i yrkesprovsbetyget det 
vitsord som står i betyget över fristående examen som utfärdats av en examenskommis-
sion. Vid behov omvandlas vitsordet med hjälp av omvandlingsmodellen för att motsvara 
trestegsskalan.

Från avlagda yrkes- eller specialyrkesexamen kan kunnande erkännas
 – till yrkesinriktade examensdelar, om det förvärvade kunnandet motsvarar kraven på 

yrkeskicklighet i den examensdel som avläggs
 – till yrkesinriktade valbara examensdelar (Examensdel från yrkes- eller specialyrkes-

examen) av en omfattning på 15 kompetenspoäng
 – till yrkesinriktade valbara examensdelar (Examensdel från de fritt valbara examens-

delarna 5–15 kp)
 – till fritt valbara examensdelar till en omfattning på 10 kompetenspoäng, om de 

avlagda examensdelarnas innehåll följer statsrådets förordning 801/2014 gällande 
innehållet i fritt valbara examensdelar.

 
Om kunnande erkänns från tidigare avlagd yrkes- eller specialyrkesexamen till obliga-
toriska yrkesinriktade examensdelar eller för de valbara examensdelar vars krav på yr-
kesskicklighet och bedömningskriterier fastställts i grunderna för grundexamen, antecknas 
i avgångs- och yrkesprovsbetyget namnet på examensdelen i den examen som avläggs 
samt vitsordet med anteckningen godkänd (F 329/2015, 10 §).
 
Om kunnande erkänns för valbara examensdelar (Examensdel från en yrkesexamen eller 
en specialyrkesexamen, 15 kp, eller Examensdel från fritt valbara examensdelar, 5–15 kp) 
eller från fritt valbara examensdelar, antecknas i examensbetyget på motsvarande sätt 
namnet på examensdelen i yrkesexamen eller specialyrkesexamen och vitsordet anges 
med anteckningen godkänd (F 329/2015, 10 §) samt omfattningen i kompetenspoäng. 

I dessa fall innehåller yrkesprovsbetyget ingen beskrivning av yrkesprovet, eftersom 
det inte inom de fristående examina görs upp några sådana beskrivningar. I en fotnot 
antecknas till vilken examen examensdelen hörde, dagen för godkännandet av examens-
grunderna och diarienumret för examensgrunderna (om tillgängligt) samt namnet på den 
examenskommission som utfärdat betyget.

I modell 1.3 har man för de yrkesinriktade obligatoriska examensdelarna erkänt en exa-
mensdel som ingått i Yrkesexamen för idrottsanläggningsföreståndare (fotnot 2).

Erkännande av kunnande som förvärvats genom arbetserfarenhet
Om en studerande genom arbetserfarenhet har förvärvat sådant yrkeskunnande som i sin 
helhet täcker någon obligatorisk eller valbar examensdel i den grundexamen som avläggs, 
ska den studerande för att få vitsord visa sitt kunnande i yrkesprov. I examensbetyget 
antecknas på normalt sätt examensdelens namn och vitsordet för den. I betyget nämns 
inte var den studerande har förvärvat sitt kunnande, det vill säga arbetsplatsen nämns inte.

Om man önskar erkänna kunnande som förvärvats genom arbetserfarenhet för de fritt 
valbara examensdelarna, bör man först fastställa vad den studerande har lärt sig i sitt 
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arbete. Examensdelen namnges enligt det förvärvade kunnandet. Kunnandets omfattning 
bestäms enligt det förvärvade kunnandets svårighetsgrad, omfång och betydelse i förhål-
lande till kraven på yrkesskicklighet i de yrkesinriktade examensdelarna. Vitsordet kan 
anges med beslut av utbildningsanordnaren med vitsordet godkänd (F 329/2015, 10 §).

I modell 1.7 har Reparation av småmaskiner 5 kp erkänts under fritt valbara examensdelar 
med vitsordet godkänt.  

Erkännande av kunnande som visats i tävlingen Mästare
Den studerandes kunnande enligt grunderna i grundexamen kan bedömas som ett yrkes-
prov i samband med tävlingens semifinaler och i själva tävlingen; något separat yrkesprov 
behövs inte utöver detta. Ett yrkesprov som genomförs på detta sätt ska planeras på 
förhand och nämnas i den examensspecifika delen av utbildningsanordnarens läroplan 
samt godkännas av organet. 

I yrkesprovsbetyget anges som plats för yrkesprovet den tävling där kunnandet har vi-
sats, t.ex. Mästare – FM-tävlingen i yrkesskicklighet 2015, WorldSkills – VM-tävlingen i 
yrkesskicklighet 2015.

Individuell utvidgning av examen 
Om den studerande har inkluderat examensdelar som individuellt utvidgar grundexamen, 
dessa kan vara yrkesinriktade examensdelar eller examensdelar som grundar sig på lokala 
krav på yrkesskicklighet, anges dessa under rubriken Individuell utvidgning av examen. 
I detta fall överskrider examensdelarnas totala omfattning 180 kompetenspoäng, vilket 
i examensbetyget framgår av det totala antalet kompetenspoäng för alla examensdelar 
som den studerande avlagt.  

I modell 1.3 har den studerande individuellt utvidgat sin examen genom att avlägga ex-
amensdelen Planering av företagsverksamhet 15 kp. 

Övriga råd för anteckningar i betyg
Om de valbara yrkesinriktade examensdelar som studeranden valt överskrider omfatt-
ningen som fastställts för examensgrunden, kan det erhållna kunnandet erkännas till 
fritt valbara examensdelar om kunnandet motsvarar det innehåll som förutsätts för fritt 
valbara examensdelar i statsrådet förordning (801/2014). Om studerande t.ex. valt i sin 
grundexamen en examensdel ur någon yrkesinriktad grundexamen och omfattningen 
på examensdelen är 30 kp, antecknas denna examensdel och dess omfattning 30 kp i 
betyget under punkten examensdel från yrkesinriktad grundexamen, 10–15 kp och under 
punkten fritt valbara examensdelar fotnot: ”Dessutom har kunnande ur examensdel xx i 
grundexamen som nämns i punkt 3) i X-branschen (datum, diarienummer) erkänts med 
en omfattning på x kompetenspoäng.” I studieprestationsregistret antecknas omfattning 
och vitsord på det erkända kunnandet.

Fritt valbara examensdelar 10 kp 1)
1) Dessutom har kunnande ur examensdel xx i grundexamen som nämns i 
punkt 3) i X-branschen (datum, diarienummer) erkänts med en omfattning på x 
kompetenspoäng.   

I modell 1.3 finns exempel på fotnot 3) och 4).
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Modell 1.3

Utbildningsanordnarens namn
Läroanstaltens namn

AVGÅNGSBETYG
Grundexamen i natur och miljö, 180 kp

Kompetensområdet för miljö, miljövårdare 

Den studerandes namn (personbeteckning)

Examensdelar Avlagd omfattning, kp Vitsord (1–3)

Yrkesinriktade examensdelar, 135 kp
 Hållbar verksamhet 1) 40 berömliga  3
 Miljövård  35 goda 2
 Anläggning och underhåll av friluftsleder 2)  15 godkänd
 Iståndsättning och vård av kulturmiljöer 15 goda 2
 Iståndsättning och vård av vattendrag 15 berömliga 3
 Examensdel xx 3) 25 goda 2

Gemensamma examensdelar, 35 kp
 Kunnande i kommunikation och interaktion  11 goda 2
 Kunnande i matematik och naturvetenskap  9 nöjaktiga 1
 Kunnande som behövs i samhället och i arbetslivet 8 berömliga  3
 Socialt och kulturellt kunnande  7 berömliga 3
 
Fritt valbara examensdelar, 10 kp 4)

Individuell utvidgning av examen
Planering av företagsverksamhet  15 goda  2

Omfattning av de examensdelar som den studerande avlagt 195 kompetenspoäng

I examen ingår
Kunnande förvärvat genom inlärning i arbetet (30 kp) (Här anges omfattningen av all inlärning i arbetet som den studerande 
faktiskt har genomfört, minimum är 30 kp.)

Tilläggsuppgifter
1) Den erkända examensdelen har avlagts i grundexamen för bransch X (datum, diarienummer), yrkesinstitutet X.
2) Den erkända examensdelen har avlagts i yrkesexamen för idrottsanläggningsföreståndare (datum, diarienummer), examenskommissionen för 
bransch X.
3) Den erkända examensdelen har avlagts i grundexamen för bransch X (datum, diarienummer), yrkesinstitutet X 
4) Dessutom har kunnande ur examensdel xx i grundexamen som nämns i punkt 3) i X-branschen (datum, diarienummer) erkänts med en 
omfattning på x kompetenspoäng.
 
31.5.2016

namnförtydligande namnförtydligande 
tjänsteställning tjänsteställning

utbildningsanordnarens eller läroanstaltens stämpel

Examensbetyget består av ett avgångsbetyg och ett yrkesprovsbetyg.

Bilaga Utdrag ur studieprestationsregistret 
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Modell 1.3
Utbildningsanordnarens namn

Läroanstaltens namn

YRKESPROVSBETYG
Grundexamen i natur och miljö, 180 kp

Kompetensområdet för miljö, miljövårdare
 

Den studerandes namn (personbeteckning)
har avlagt de yrkesprov som ingår i grundexamen i natur och miljö

Examensdelar Avlagd omfattning, kp Vitsord (1–3)

Yrkesinriktade examensdelar

Hållbar verksamhet 1) 40

Miljövård  35 goda 2
Bedömning av miljökonsekvenserna av daghemmet Mymlan och iståndsättning av miljön samt 
mätning och provtagning
Daghemmet Mymlan, Karby kommun

Anläggning och underhåll av friluftsleder 2)  15 godkänd

Iståndsättning och vård av kulturmiljöer 15 berömliga 3
Kartläggning av växtligheten i närmiljön kring Örtagård som ingår i kulturmiljöprogrammet i
Sundom kommun samt planering och återställande av den
Sundom kommun

Iståndsättning och vård av vattendrag 15 berömliga 3
Bedömning och iståndsättning av Badträsket
Vattenpojkarna Ab

Examensdel xx  3) 25 goda  2

Individuell utvidgning av examen
Planering av företagsverksamhet  15 goda  2

Kartläggning av det egna företagets affärsmiljö, uppgörande av affärsplan och startande av 
företagsverksamhet, Natur- och miljöinstitutet

Tilläggsuppgifter
1) Den erkända examensdelen har avlagts i grundexamen för bransch X (datum, diarienummer), yrkesinstitutet X. Examen innefattade 
inte yrkesprov.
2) Den erkända examensdelen har avlagts i yrkesexamen för idrottsanläggningsföreståndare (datum, diarienummer), 
examenskommissionen för bransch X.
3) Den erkända examensdelen har avlagts i grundexamen för bransch X (datum, diarienummer), yrkesinstitutet X.

31.5.2016

namnförtydligande
organets ordförande                                                                             utbildningsanordnarens eller läroanstaltens stämpel 
utbildningsanordnarens namn

Examensbetyget består av ett avgångsbetyg och ett yrkesprovsbetyg.



24

1.4 Betygsanteckningar om erkännande av gymnasiestudier
Betygsanteckningar om erkännande av kunnande på basis av avgångsbetyg från gymnasiet
På basis av ett avgångsbetyg från gymnasiet erkänns kunnande för yrkesinriktad grundex-
amen
 – för gemensamma examensdelar.

Dessutom kan studerande enligt sina egna val få kunnande erkänt
 – för yrkesinriktade valbara examensdelar (Examensdel från de fritt valbara examens-

delar 5– 15 kp)  
 – för fritt valbara examensdelar till en omfattning på 10 kompetenspoäng, om de av-

lagda examensdelarna omfattar innehållet som förutsätts för fritt valbara examens-
delar i statsrådets förordning (801/2014).

Om alla lärokurser från gymnasiet som motsvarar delområden av de gemensamma exa-
mensdelarna i grunderna för grundexamen är avlagda, erkänns kunnande för delområden 
av de gemensamma examensdelarna enligt Utbildningsstyrelsen föreskrift (93/011/2014) 
på följande sätt:

Kunnande i kommunikation och interaktion, 11 kp >11 kp
Socialt och kulturellt kunnande, 7 kp > 7 kp
Kunnande i matematik och naturvetenskap, 9 kp > 8 kp (delområdena Matematik 
samt Fysik och kemi)
Kunnande som behövs i samhället och i arbetslivet, 8 kp > 6 kp (Samhällsfärdighet 
och Upprätthållande av arbetsförmåga, gymnastik och hälsokunskap) 

Utbildningsanordnaren baserar vitsordet för examensdelarna Kunnande i kommunikation 
och interaktion samt Socialt och kulturellt kunnande på vitsorden för delområdena i dessa 
examensdelar. Vitsorden för examensdelarna Kunnande i matematik och naturvetenskap 
samt Kunnande som behövs i samhället och i arbetslivet ges när alla delområden av dem 
är avlagda. När vitsordet för examensdelarna bestäms ska man beakta antalet kompe-
tenspoäng för varje delområde.

Vitsorden för alla delområden av de gemensamma examensdelarna och alla fritt valbara ex-
amensdelar som blivit avlagda genom erkännande av kunnande ska basera sig på omvand-
ling av gymnasiets vitsord med hjälp av den omvandlingstabell som finns för ändamålet, 
så att vitsorden motsvarar bedömningsskalan inom den grundläggande yrkesutbildningen. 

För kunnande som erkänts på basis av gymnasiets avgångsbetyg antecknas i en fotnot 
vilka grunder för gymnasiets läroplan det är frågan om. Om denna uppgift saknas an-
tecknas datumet för utfärdandet av gymnasiebetyget (Grunderna för gymnasiets läroplan 
år 2003, dnr 33/011/2003; år 1994, dnr M2/011/1994, år 1985, inget diarienummer.). En 
fotnot införs i studieprestationsregistret när kunnande har erkänts för delområden av de 
gemensamma examensdelarna och i examensbetyget när kunnande har erkänts för fritt 
valbara examensdelar.

Obs! Om yrkesinriktade examensdelar som ingår i en yrkesinriktad grundexamen har 
avlagts som tillämpade kurser i gymnasiet, erkänns kunnandet som förvärvats på detta 
sätt för motsvarande yrkesinriktade examensdelar.

Om den studerande i sina språkstudier i gymnasiet har slutfört fördjupade kurser som 
omfattat prov i muntlig språkfärdighet och har ett intyg över provet, kan det muntliga 
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språkprovet inklusive vitsord med den studerandes samtycke anges under tilläggsupp-
gifter i betyget.

Betygsanteckningar om erkännande av kunnande på basis av lärokurser i enskilda läroämnen i 
gymnasiet
Om den studerande inte har ett avgångsbetyg från gymnasiet men har avlagt lärokurser i 
olika ämnen och av gymnasiet erhållit ett slutvitsord för dessa, erkänns kunnandet i den 
yrkesinriktade grundexamen så att de delområden av de gemensamma examensdelarna 
som motsvarar dessa lärokurser blir avlagda. 

Lärokurser i fysik och kemi som avlagts i gymnasiet antecknas separat i studieprestations-
registret under delområdet Fysik och kemi, 2 kp i den grundläggande yrkesutbildningen. 
På motsvarande sätt antecknas erkännande av kunnande på basis av gymnasiekurser i 
filosofi och religion eller livsåskådningskunskap i delområdet etik, 3 kp.

Betygsanteckningar om erkännande av kunnande på basis av enskilda kurser i gymnasiet
När en studerande har slutfört enskilda kurser i gymnasiet (t.ex. studerande som av-
lägger två examina) men inte hela lärokursen i ämnet i fråga, antecknas kurserna som mål 
för kunnandet i delområden av de gemensamma examensdelarna och i den studerandes 
personliga studieplan. En eller flera lärare inom yrkesutbildningen ger utifrån dessa i 
studieprestationsregistret vitsord för de obligatoriska och valbara målen för kunnandet i 
delområdena av de gemensamma examensdelarna i enlighet med grunderna för grund-
examen. Ingen fotnot om gymnasiet införs således i studieprestationsregistret. 

Vilka enskilda gymnasiekurser som motsvarar vilka delområden av de gemensamma exa-
mensdelarna har fastställts i grunderna för grundexamina. Vid fastställandet av detta använ-
des grunderna för gymnasiets läroplan 2003, dnr 33/011/2003. När det gäller enskilda kurser 
som slutförts enligt äldre läroplansgrunder (inget avgångsbetyg från gymnasiet eller vitsord 
för lärokursen i ämnet) är det utbildningsanordnaren som bestämmer motsvarigheten.
 
I betygsmodell 1.4 har kunnande erkänts för gymnasiets hela lärokurs på det sättet 
att man på basis av avgångsbetyget från gymnasiet har erkänt kunnande enligt följande 
(Utbildningsstyrelsens föreskrift 93/011/2014, förändring 2015): 

 – för delområdena av de gemensamma examensdelarna i en omfattning av 32 kp 
och

 – för de fritt valbara examensdelarna i en omfattning av 25 kp (från de yrkesinrik-
tade examensdelarna har 15 kp anvisats för de fritt valbara examensdelarna).

Sammantaget har kunnande erkänts i en omfattning av 57 kp, vilket baserar sig på anta-
gandet att den studerande i gymnasiet inte har avlagt kurser som motsvarar delområdena 
Informations- och kommunikationsteknik samt användningen av dem, Arbetslivsfärdighet 
eller Företagsamhet och företagsverksamhet i gymnasiet, utan att den studerande har 
avlagt dessa delområden inom yrkesutbildningen.

När kunnande erkänns för de fritt valbara examensdelarna, ska utbildningsanordnaren 
beakta vad som föreskrivs om dessa examensdelar i 5 § i statsrådets förordning (801/2014). 
Modellen baserar sig på att man i de fritt valbara examensdelarna erkänt kunnande som 
uppnåtts genom gymnasiestudierna i biologi i en omfattning av 5 kp. I grundexamen i 
natur och miljö kan man anse att det kunnande som ingår i studierna i biologi stöder 
kraven på yrkesskicklighet i denna examen.
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Modell 1.4
Utbildningsanordnarens namn

Läroanstaltens namn

AVGÅNGSBETYG
Grundexamen i natur och miljö, 180 kp

Kompetensområdet för miljö, miljövårdare 

Den studerandes namn (personbeteckning)

Examensdelar Avlagd  omfattning, kp  Vitsord (1–3)

Yrkesinriktade examensdelar 135 kp 2)
 Hållbar verksamhet  40 berömliga  3
 Miljövård 35 goda 2
 Anläggning och underhåll av friluftsleder 15 goda 2
 Iståndsättning och vård av kulturmiljöer 15 goda 2
 Iståndsättning och vård av vattendrag  15 berömliga 3
 
Gemensamma examensdelar 35 kp
 Kunnande i kommunikation och interaktion  11 goda 2
 Kunnande i matematik och naturvetenskap  9 nöjaktiga 1
 Kunnande som behövs i samhället och i arbetslivet 8 berömliga  3
 Socialt och kulturellt kunnande  7 berömliga 3

Fritt valbara examensdelar 10 kp
 Engelska 1) 6 berömliga 3
 Modersmålet 1) 3 goda 2
 Svenska 1) 6 nöjaktiga 1
 Biologi 1) 5 berömliga 3
 Psykologi 1) 1  goda  2
 Gymnastik 1) 2 nöjaktiga 1
 Filosofi 1) 2 berömliga 3

Omfattning av de examensdelar som den studerande avlagt 180 kompetenspoäng

I examen ingår
Kunnande förvärvat genom inlärning i arbetet (30 kp) (Här anges omfattningen av all inlärning i arbetet som den studerande 
faktiskt har genomfört, minimum är 30 kp.)

Tilläggsuppgifter
1) Examensdelarna har erkänts genom gymnasiets lärokurs (33/011/2003), gymnasium X.
2) Från de yrkesinriktade examensdelarna har anvisats examensdelar till en omfattning på 15 kp till de fritt valbara 
examensdelarna.

31.5.2016

namnförtydligande namnförtydligande 
tjänsteställning  tjänsteställning

utbildningsanordnarens eller läroanstaltens stämpel 

Examensbetyget består av ett avgångsbetyg och ett yrkesprovsbetyg.

Bilaga Utdrag ur studieprestationsregistret
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Modell 1.4
Utbildningsanordnarens namn

Läroanstaltens namn

YRKESPROVSBETYG
Grundexamen i natur och miljö, 180 kp
Kompetensområdet för miljö, miljövårdare

 
Den studerandes namn (personbeteckning)

har avlagt de yrkesprov som ingår i grundexamen i natur och miljö

Examensdelar  Avlagd omfattning, kp  Vitsord (1–3)  

Yrkesinriktade examensdelar 120 kp

Hållbar verksamhet 40 berömliga 3
 1. Planering och utmärkning av naturstig i terrängen, Karby kommun 
 2. Uppgörande av anvisningar om naturstigen med hänsyn till hållbar utveckling, Karby kommun 

Miljövård  35 goda 2
 Bedömning av miljökonsekvenserna av daghemmet Mymlan och iståndsättning av miljön samt 
 mätning och provtagning
 Daghemmet Mymlan, Karby kommun

Anläggning och underhåll av friluftsleder 15 goda 2
 Anläggning av friluftsled i närmiljön kring Örtagård som ingår i kulturmiljöprogrammet i Sundom kommun
 Sundom kommun

Iståndsättning och vård av kulturmiljöer 15 berömliga 3
 Kartläggning av växtligheten i närmiljön kring Örtagård som ingår i kulturmiljöprogrammet i
 Sundom kommun samt planering och återställande av den
 Sundom kommun

Iståndsättning och vård av vattendrag 15 berömliga 3
 Bedömning och iståndsättning av Badträsket
 Vattenpojkarna Ab
 
31.5.2016

namnförtydligande
organets ordförande   
utbildningsanordnarens namn                                                                                utbildningsanordnarens eller läroanstaltens stämpel

Examensbetyget består av ett avgångsbetyg och ett yrkesprovsbetyg.
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1.5 Betygsanteckning när grundexamen berättigar till två 
examensbenämningar och när två kompetensområden 
avlagts parallellt

Om den avlagda grundexamen (beroende på val) täcker två examensbenämningar, ska 
båda examensbenämningarna anges i såväl avgångs- som yrkesprovsbetyget. 

Om den studerande beroende på gjorda val har avlagt två kompetensområden i sam-
ma grundexamen, ska båda kompetensområdena anges i examensbetyget. Exempelvis 
Kundbetjäning och försäljning och Ekonomi- och kontorsservice ur grundexamen i före-
tagsekonomi (59/011/2014).  

Modell 1.5 innehåller ett exempel på en examensprestation som berättigar till två kom-
petensområden. Den studerande har genom att använda valfriheten och möjligheten att 
utvidga examen individuellt avlagt de examensdelar som krävs för kompetensområdet 
för både Kundbetjäning och försäljning och Ekonomi- och kontorsservice.

Om det andra kompetensområdet eller de examensdelar som krävs för den andra exa-
mensbenämningen avläggs senare, skrivs ett särskilt betyg över de avlagda examensde-
larna enligt modell 2.1.
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Modell 1.5

Utbildningsanordnarens namn
Läroanstaltens namn

AVGÅNGSBETYG
Grundexamen inom företagsekonomi, 180 kp, merkonom

Kompetensområdet för kundbetjäning och försäljning och kompetensområdet för  
ekonomi- och kontorsservice 

Den studerandes namn (personbeteckning)

Examensdelar Avlagd omfattning, kp  Vitsord (1–3)

Yrkesinriktade examensdelar 135 kp 
 Kundservice 30 berömliga  3
 Butiksservice och -försäljning   30 goda 2
 Finanstjänster 30 goda 2
 Planering av verksamhetens lönsamhet 15 goda 2
 Skötsel av organisationens dokument 15 berömliga 3
 Bank- och finansieringstjänster 15 berömliga 3

Gemensamma examensdelar 35 kp
 Kunnande i kommunikation och interaktion  11 goda 2
 Kunnande i matematik och naturvetenskap  9 nöjaktiga 1
 Kunnande som behövs i samhället och i arbetslivet 8 berömliga  3
 Socialt och kulturellt kunnande  7 berömliga 3

Fritt valbara examensdelar 10 kp
 Försäkrings- och pensionstjänster  15 goda  2

Individuell utvidgning av examen
 Bokföring 30  goda 2

Omfattning av de examensdelar som den studerande avlagt  215 kompetenspoäng
 

I examen ingår
Kunnande förvärvat genom inlärning i arbetet (30 kp) (Här anges omfattningen av all inlärning i arbetet som den studerande 
faktiskt har genomfört, minimum är 30 kp.)

31.5.2016

namnförtydligande amnförtydligande 
tjänsteställning  tjänsteställning 

utbildningsanordnarens eller läroanstaltens stämpel 

Examensbetyget består av ett avgångsbetyg och ett yrkesprovsbetyg.

Bilaga Utdrag ur studieprestationsregistret 
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Modell 1.5

Utbildningsanordnarens namn
Läroanstaltens namn

YRKESPROVSBETYG
Grundexamen inom företagsekonomi, 180 kp, merkonom

Kompetensområdet för kundbetjäning och försäljning och kompetensområdet för ekonomi- och 
kontorsservice 

 
Den studerandes namn (personbeteckning)

har avlagt yrkesproven som ingår i grundexamen inom företagsekonomi

Examensdelar Avlagd omfattning, kp Vitsord (1–3)

Yrkesinriktade examensdelar 135 kp

Kundservice 30 berömliga 3
 Betjäning av kunder i ett försäkringsbolag
 Pennia AB, Vasa

Butiksservice och -försäljning   30 berömliga 3
 Arbete i kundtjänst och försäljning i en livsmedelsaffär  
 Liidel AB, Vasa

Finanstjänster 30 goda 2
 Skötsel av företagets finanstjänster 
 Pelles El Ab, Vasa

Planering av verksamhetens lönsamhet  15 goda 2
 Uppgifter med anknytning till prissättning och budgetering 
 Limonadfabriken Ab, Vasa

Skötsel av organisationens dokument 15 berömliga 3
 Arkivering av utbildningssektorns dokument
 Vasa stad, Vasa

Bank- och finansieringstjänster  15 berömliga 3
 Försäljning och kundservice inom bank- och finansbranschen  
 Sparbanken, Karleby

Försäkrings- och pensionstjänster 15 goda 2
 Försäljning och kundservice i ett försäkringsbolag  
 Pennia AB, Vasa

Bokföring   30 goda 2
 Ansvar för den månatliga bokföringen i en livsmedelsaffär
 Liidel AB, Vasa

31.5.2016

namnförtydligande
organets ordförande 
utbildningsanordnarens namn  

utbildningsanordnarens eller läroanstaltens stämpel

Examensbetyget består av ett avgångsbetyg och ett yrkesprovsbetyg
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1.6 Examensbetyg över grundexamen som avlagts enligt 
anpassade krav på yrkesskicklighet och mål för kunnandet 
(endast inom specialundervisning)

Den studerande ges ett examensbetyg även om kraven på yrkesskicklighet eller målen 
för kunnande och bedömningen av kunnandet i grundexamen har anpassats eller om 
man avvikit från dem, om den studerande trots anpassningen har uppnått de centrala 
kraven på yrkesskicklighet och målen för kunnandet i grundexamen. En fotnot om att 
kraven på yrkesskicklighet eller målen för kunnandet och bedömningen av kunnandet 
har anpassats och / eller att man avvikit från dem ska ingå i avgångsbetyget och även i 
yrkesprovsbetyget, om genomförandet av yrkesproven har anpassats. 

För studerande i behov av särskilt stöd antecknas hänvisningen A) efter vitsordet som 
baserar sig på anpassade krav på yrkesskicklighet och mål för kunnandet. Nere på be-
tygssidan i fotnoten skrivs texten: ”Examensdelens krav på yrkesskicklighet / mål för 
kunnande och bedömning av kunnande har anpassats (och / eller är avvikande) i enlighet 
med 19 a (och /eller) 21 § i lagen om grundläggande yrkesutbildning, (630/1998, föränd-
ring 246/2015)”. I fotnoten antecknas den paragraf som anpassningen eller avvikelsen 
hänför sig till. 

En anpassning eller avvikelse kan gälla en hel examensdel eller bara en del av den eller 
t.ex. ett enskilt delområde i de gemensamma examensdelarna. I betygsmodell 1.6 har ett 
delområde av de gemensamma examensdelarna anpassats och märkts ut med A1): ”Del-
området i examensdelen, det andra inhemska språket, mål för kunnandet och bedömning 
av kunnandet har anpassats (och / eller är avvikande) i enlighet med 19 a § (och / eller 21 
§) i lagen om grundläggande yrkesutbildning (630/1998, förändring 246/2015).”

I betygsmodell 1.6 har en hel examensdel anpassats och märkts ut med A2): ”Examens-
delens mål för kunnande och bedömning av kunnande har anpassats (och / eller är 
avvikande) i enlighet med 19 a (och /eller) 21 § i lagen om grundläggande yrkesutbild-
ning, (630/1998, förändring 246/2015). Den studerande kan elementära räkneoperationer, 
använder mätinstrument under handledning i arbetet, förstår betydelsen av en noggrann 
användning av kemiska ämnen och kan under handledning använda dator för infor-
mationssökning och studier.” I fotnoten ingår också en beskrivning av den studerandes 
kunnande. 

I utbildning som ordnas som specialundervisning bedöms de studerandes kunnande även 
verbalt (SRF 811/1998, förändring 329/2015, 10 §). I detta fall beskrivs kunnandet kort nere 
på betygssidan eller så ges i en fotnot en kort beskrivning av den studerandes kunnande.

Om man i undervisningen har anpassat målen för kunnandet på ett sådant sätt att den 
studerande inte har uppnått de centrala kraven på yrkesskicklighet och målen för kun-
nandet i examensdelarna, kan den studerande inte ges ett examensbetyg. Betyg över 
avlagda examensdelar kan inte heller ges över examensdelar i vilka den studerande inte 
har uppnått de centrala kraven på yrkesskicklighet. I dessa fall ger utbildningsanordnaren 
ett betyg över den studerandes kunnande (L 630/1998, förändring, 787/2014, föränd-
ring 246/2015, 25 e §).

I modell 1.6 b ges ett exempel på betyg i det fall att den studerande har studerat inom 
kompetensområdet för miljö i grundexamen för natur och miljö, men inte har uppnått 
examensdelarnas centrala krav på yrkesskicklighet och mål för kunnandet. Denna stu-
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derande kan inte ges ett examensbetyg.  För de examensdelar, i vilka han eller hon inte 
uppnått de centrala kraven på yrkesskicklighet och mål för kunnande, skrivs ett betyg 
över studerandes kunnande. För övriga examensdelar skrivs ett betyg över avlagda exa-
mensdelar enligt modell 2. För den avlagda yrkesinriktade examensdelen skrivs dessutom 
ett betyg över avlagda yrkesprov.

Om kraven på yrkesskicklighet eller målen för kunnandet i grundexamen inom social- och 
hälsovårdsbranschen (närvårdare) har anpassats i hög grad, kan den studerande inte få ett 
examensbetyg som ger rätt att utöva yrket. Läkemedelsbehandling kan inte anpassas alls. 
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Modell 1.6
 

Utbildningsanordnarens namn
Läroanstaltens namn

AVGÅNGSBETYG
Grundexamen i natur och miljö, 180 kp

Kompetensområdet för miljö, miljövårdare 

Den studerandes namn (personbeteckning)

Examensdelar Avlagd omfattning, kp Vitsord (1‒3)

Yrkesinriktade examensdelar  135 kp 
 Hållbar verksamhet  40 nöjaktiga  1
 Miljövård 35 goda 2 A)
 Utnyttjande av förnybara energikällor  15 goda 2 
 Anläggning och underhåll av friluftsleder 15 nöjaktiga 1
 Iståndsättning och vård av vattendrag  15 nöjaktiga 1
 Iståndsättning och vård av kulturmiljöer   15 berömliga 3 A)

Gemensamma examensdelar 35 kp
 Kunnande i kommunikation och interaktion 11 nöjaktiga 1 A1)
 Kunnande i matematik och naturvetenskap  9 goda 2 A2)
 Kunnande som behövs i samhället och i arbetslivet 8 nöjaktiga 1
 Socialt och kulturellt kunnande  7 nöjaktiga 1

Fritt valbara examensdelar 10 kp
  Hantering av insjöfisk 10 goda  2

Omfattning av de examensdelar som den studerande avlagt                         180 kompetenspoäng

I examen ingår
 Kunnande förvärvat  genom inlärning i arbetet (30 kp) (Här anges omfattningen av all inlärning i arbetet som den studerande faktiskt 
 har genomfört, minimum är 30 kp.)
   
Tillägssuppgifter
A) Examensdelen har avlagts enligt anpassade (och / eller avvikande) krav på yrkesskicklighet och bedömning av kunnande i enlighet med 19 a § (och/eller 
21 §) i lagen om grundläggande yrkesutbildning (630/1998, förändring 246/2015).
A1) Delområdet i examensdelen, det andra inhemska språket, mål för kunnandet och bedömning av kunnandet har anpassats (och / eller är avvikande) i 
enlighet med 19 a § (och / eller 21 §) i lagen om grundläggande yrkesutbildning (630/1998, förändring 246/2015).
A2) Examensdelen har avlagts enligt anpassade (och / eller avvikande) krav på yrkesskicklighet och bedömning av kunnande i enlighet med 19 a § (och/
eller 21 §) i lagen om grundläggande yrkesutbildning (630/1998, förändring 246/2015). Den studerande kan elementära räkneoperationer, använder 
mätinstrument under handledning i arbetet, förstår betydelsen av en noggrann användning av kemiska ämnen och kan under handledning använda dator 
för informationssökning och studier.

31.5.2016

namnförtydligande namnförtydligande 
tjänsteställning tjänsteställning

utbildningsanordnarens eller läroanstaltens stämpel 

Examensbetyget består av ett avgångsbetyg och ett yrkesprovsbetyg.

Bilaga Utdrag ur studieprestationsregistret
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Modell 1.6
Utbildningsanordnarens namn

Läroanstaltens namn

YRKESPROVSBETYG
Grundexamen i natur och miljö, 180 kp

Kompetensområdet för miljö, miljövårdare
 

Den studerandes namn (personbeteckning)
har avlagt de yrkesprov som ingår i grundexamen i natur och miljö

Examensdelar Avlagd omfattning, kp  Vitsord (1–3)

Yrkesinriktade examensdelar

Hållbar verksamhet  40  goda 2
 1. Planering och utmärkning av naturstig i terrängen, Karby kommun 
 2. Uppgörande av anvisningar om naturstigen med hänsyn till hållbar utveckling, Karby kommun 

Miljövård  35 goda 2 A1)
 Bedömning av miljökonsekvenserna av daghemmet Mymlan och iståndsättning av miljön samt mätning
 och provtagning, Daghemmet Mymlan, Karby kommun

Utnyttjande av förnybara energikällor  15 goda 2
 Hantering av energivirke, Huggeby yrkesläroanstalt

Anläggning och underhåll av friluftsleder 15 nöjaktiga 1
 Anläggning av friluftsled i närmiljön kring Örtagård som ingår i kulturmiljöprogrammet i
 Sundom kommun

Iståndsättning och vård av vattendrag 15 nöjaktiga 1
 Deltagande i planering av vård av Vattenträsket och slåtter av sjöns vattenväxter, Vattenpojkarna Ab

Iståndsättning och vård av kulturmiljöer 15 berömliga 3 A2) 
 Kartläggning av växtligheten i närmiljön kring Örtagård som ingår i kulturmiljöprogrammet i
 Sundom kommun samt återställande av den, Sundom kommun

Valbara examensdelar
Hantering av insjöfisk 10 goda 2
 Hantering och raffinering av olika insjöfiskar, Muikku Ab

Tilläggsuppgifter
A1) Yrkesproven har avlagts enligt anpassade (och / eller avvikande) krav på yrkesskicklighet och bedömning av kunnande i enlighet med 19 a § (och/eller  
21 §) i lagen om grundläggande yrkesutbildning (630/1998, förändring 246/2015). Studerande deltar tillsammans med gruppen i bedömning av  
miljökonsekvenser samt mätning och provtagning som behövs.
A2) Yrkesproven har avlagts enligt anpassade (och / eller avvikande) krav på yrkesskicklighet och bedömning av kunnande i enlighet med 19 a § (och/eller 
21 §) i lagen om grundläggande yrkesutbildning (630/1998, förändring 246/2015). Studerande identifierar tillsammans med gruppen traditionella växter 
och deltar i återställande av skog genom att ringbarka märkta träd som  medlem av gruppen.

31.5.2016

namnförtydligande
organets ordförande
utbildningsanordnarens namn

utbildningsanordnarens eller läroanstaltens stämpel

Examensbetyget består av ett avgångsbetyg och ett yrkesprovsbetyg.



35

Modell 1.6 b

Utbildningsanordnarens namn
Läroanstaltens namn

BETYG ÖVER DEN STUDERANDES KUNNANDE

Den studerandes namn (personbeteckning)

har under tiden xx.xx.2015–xx.xx.2018 studerat examensdelar som ingår i kompetensområdet för miljö i 
grundexamen i natur och miljö, 180 kp, enligt individuella mål.

Yrkesinriktade examensdelar 135 kp
 
 Iståndsättning och vård av vattendrag

Den studerande kan under handledning använda handredskap som behövs för skötsel av stränder, såsom lie och 
slåttermaskin för vass.
Den studerande kan tillsammans med gruppen under handledning ta vatten- och bottenprover, göra iakttagelser och 
rapportera om dem.

Gemensamma examensdelar 35 kp

 Kunnande i matematik och naturvetenskap 
Den studerande kan under handledning använda informations- och kommunikationsteknik i t.ex. informationssökning. I 
matematik kan den studerande addition och subtraktion.

 Kunnande som behövs i samhället och i arbetslivet 
Den studerande deltar aktivt i evenemang som läroanstalten ordnar och sköter under handledning begränsade uppgifter 
under evenemangen.
Den studerande kan göra upp ett eget veckoprogram och följa det med assistans.
Den studerande håller arbetstiderna och överenskomna arbetssätt om han/hon får assistans.

 

Tilläggsuppgifter
 Den studerande har i övriga examensdelar från grundexamen i natur och miljö erhållit Betyg över avlagda examensdelar 31.5.2016

31.5.2016

namnförtydligande namnförtydligande 
tjänsteställning tjänsteställning 

utbildningsanordnarens eller läroanstaltens stämpel 
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1.7 Betygsanteckning om examensdelen yrkeskompetens hos 
förare 

Vitsorden för grundläggande yrkeskompetens inom vissa kompetensområden i grund-
examen i logistik, skogsbranschen och byggnadsbranschen och utvidgning av grundläg-
gande yrkeskompetens inom transportbranschen, antecknas enbart i yrkesprovbetyget. I 
avgångsbetyget antecknas för dessa examendelar i stället för vitsord följande: ”se yrkes-
provsbetyget.” 

Enligt L 273/2007 och SRF 640/2007 ligger ansvaret för förarnas yrkeskompetens hos 
organet för yrkesprov. Examensdelarna grundläggande yrkeskompetens inom transport-
branschen och utvidgning av grundläggande kompetens inom transportbranschen be-
döms med vitsordet ”godkänt”, som antecknas i det till examensbetyget hörande yrkes-
provsbetyget, i enlighet med modellen för yrkesprovsbetyg 1.7. På basis av anteckningen i 
yrkesprovsbetyget ansöker den studerande om en anteckning i sitt körkort eller ett särskilt 
yrkeskompetensbevis av den ansvariga myndigheten.

Om studerande tidigare avlagt grundläggande yrkeskompetens hos förare erkänns detta 
antingen på basis av betyg eller skilt yrkeskompetensbevis eller anteckning om avlagd 
yrkeskompetens i körkortet.

I yrkesprovsbetyget ges följande uppgifter i en fotnot enligt alternativen 1 eller 2 eller 3:

(uppgiften i punkt 1 är för det yrkeskompetensregister som upprätthålls av Trafi  L 
273/2007, 23 §, SRF 640/2007, 19 § 4 mom.)

1) I yrkesprovsbetyget antecknas:

”Den studerande har genomfört den utbildning för grundläggande yrkeskompetens 
som lagen om yrkeskompetens 273/2007 föreskriver för 
antingen lastbilsförare 
eller bussförare (det överflödiga stryks)
(utbildningstid i timmar):______ (280/140/70 eller 35 timmar).
Utbildningen och teoriprovet har genomförts i enlighet med kraven i lagen 273/2007 
och statsrådets förordning 640/2007 om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare. 

Utbildningscentrumets kod:_____________________.” 
(som utbildningsanordnaren får från Trafiksäkerhetsverket Trafi).

2) Om den studerande har haft körrätt för lastbil före 10.9.2009 (eller körrätt för buss 
före 10.9.2008) antecknas i yrkesprovsbetyget:

”Examensdelen grundläggande yrkeskompetens inom transportbranschen har er-
känts i enlighet med 13 § i statsrådets förordning om grundläggande yrkesutbildning 
(630/1996, förändring 787/2014). Erkännandet grundar sig på den körrätt som exa-
minanden har tack vare den tidigare erhållna yrkeskompetensen.”
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3) Om kunnandet har erkänts på basis av tidigare avlagd yrkeskompetens och prov som 
krävs av lastbils- eller bussförare, till exempel inom försvarsmakten antecknas då i 
yrkesprovsbetyget: 

”Kunnandet erkänt: Den grundläggande yrkeskompetens som krävs av lastbilschauf-
för har förvärvats dd.mm.åååå, försvarsmakten”.

Betyget över avlagda examensdelar görs i tillämpliga delar upp enligt modellen för ex-
amensbetyget när examensdelen grundläggande yrkeskompetens hos förare har avlagts 
i sin helhet.

Om examensdelen grundläggande yrkeskompetens hos förare inte är avlagd i sin helhet 
då den studerande avbryter sina studier, antecknas i enlighet med L 273/2007 och SRF 
640/2007 de timmar den studerande deltagit i endast i studieprestationsutdraget, som 
den studerande kan använda som bevis på deltagande om han eller hon fortsätter med 
dessa studier. 
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Modell 1.7

Utbildningsanordnarens namn
Läroanstaltens namn

AVGÅNGSBETYG
Grundexamen i logistik, 180 kp

Kompetensområdet för transportservice, kombinationsfordonsförare 

Den studerandes namn (personbeteckning)

Examensdelar Avlagd omfattning, kp  Vitsord (1–3)

Yrkesinriktade examensdelar 135 kp 
 Grundläggande yrkeskompetens inom transportbranschen 10 se yrkesprovsbetyget
 Behärskande av godstransporter med lastbil 40 berömliga 3
 Kombinationsfordonstransporter 40 goda 2
 Livsmedelstransporter 30 berömliga 3
 Drift och service av arbetsmaskiner  15 berömliga 3

Gemensamma examensdelar 35 kp
 Kunnande i kommunikation och interaktion  11 goda 2
 Kunnande i matematik och naturvetenskap  9 nöjaktiga 1
 Kunnande som behövs i samhället och i arbetslivet 8 berömliga  3
 Socialt och kulturellt kunnande  7 berömliga 3

Fritt valbara examensdelar  10 kp
 Företagsverksamhet  4 goda  2
 Reparation av småmaskiner  5 godkänd  
 Engelska 1 goda  2

Omfattning av de examensdelar som den studerande avlagt   180 kompetenspoäng

I examen ingår
 Kunnande som förvärvats genom inlärning i arbetet (30 kp) (Här anges omfattningen av all inlärning i arbetet som den 
studerande faktiskt har genomfört, minimum är 30 kp.)

31.5.2016

namnförtydligande namnförtydligande 
tjänsteställning tjänsteställning

utbildningsanordnarens eller läroanstaltens stämpel

Examensbetyget består av ett avgångsbetyg och ett yrkesprovsbetyg.

Bilaga Utdrag ur studieprestationsregistret 
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Modell 1.7
Utbildningsanordnarens namn

Läroanstaltens namn

YRKESPROVSBETYG
Grundexamen i logistik, 180 kp

Kompetensområdet för transportservice, kombinationsfordonsförare 

Den studerandes namn (personbeteckning)
har avlagt de yrkesprov som ingår i grundexamen i logistik

Examensdelar Avlagd omfattning, kp Vitsord (1–3)

Yrkesinriktade examensdelar
Grundläggande yrkeskompetens inom transportbranschen 1) ELLER 2) 10 godkänd
 L  273/2007, SRF 640/2007

Behärskande av godstransporter med lastbil 40  goda   2
 Lastbilsservice, periodiskt underhåll Scania 142
 Maskinservice Ab, Vanda och
 terminalverksamhet, Matkahuolto, Lahtis 

Kombinationsfordonstransporter,  40 goda   2
 Transport med semitrailer 
 Snabbtransport Ab, Karleby

Livsmedelstransporter 30 berömliga   3
 Temperaturreglerade transporter
 Mejeri Mjölk och Fil Ab, Kyrkslätt 
 
Drift och service av arbetsmaskiner 15  berömliga   3
 Plogning och renhållning av gårdsområden
 Industriservice Ab, Kervo

Tilläggsuppgifter       
1) Alternativ 1: Den studerande har genomfört den utbildning för grundläggande yrkeskompetens som lagen om grundläggande 

yrkeskompetens hos förare  273/2007 föreskriver för lastbilsförare (eller bussförare) ____________________(utbildningens längd i 
timmar 280/140/70 eller 35 timmar). Utbildningen och teoriprovet har avlagts enligt lag och förordning för lastbils- och bussförare 
273/2007 och 640/2007
Utbildningscentrumets kod:____________________ (som utbildningsanordnaren får från Trafiksäkerhetsverket Trafi)

ELLER
2) Alternativ 2: Grundläggande yrkeskompetens hos förare har erkänts i enlighet med 13  § i statsrådets lag om grundläggande 

yrkesutbildning  (630/1998, förändring 787/2014). Erkännandet grundar sig på den körrätt som examinanden har tack vare den 
tidigare erhållna yrkeskompetensen. 

31.5.2016

namnförtydligande
organets ordförande
utbildningsanordnarens namn

utbildningsanordnarens eller läroanstaltens stämpel 

Examensbetyget består av ett avgångsbetyg och ett yrkesprovsbetyg.
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1.8 Examensbetyg över yrkesinriktad grundexamen som 
avlagts som läroavtalsutbildning och över grundexamen 
som avlagts enligt den s.k. 2+1-modellen 

Studerande som studerat vid läroavtalsutbildning och avlagt examen som grundläggande 
yrkesutbildning enligt lagen (630/1998, förändring 787/2014) (inte som fristående exa-
men), får ett likadant examensbetyg som andra studerande inom grundläggande yrkes-
utbildning (ett examensbetyg som innehåller ett avgångsbetyg och ett yrkesprovsbetyg). 
Inlärning i arbetet nämns inte, eftersom det är fråga om läroavtalsutbildning. Vitsorden i 
yrkesprovsbetyget ges på basis av yrkesproven. Vitsorden i avgångsbetyget ges på basis 
av yrkesproven, och eventuell annan bedömning av kunnandet. 

Till examensbetyget fogas ett utdrag ur studieprestationsregistret, av vilket framgår de 
delområden som studerande avlagt i de gemensamma examensdelarna och bedömningen 
av kunnandet i fråga om dessa samt andra helheter som är mindre än en examensdel.

Efter att författningarna trätt i kraft 1.8.2015 ska alla studerande avlägga de examensdelar 
som ingår i grundexamen. Detta betyder att delområdet Upprätthållande av arbetsförmå-
ga, gymnastik och hälsokunskap är obligatoriskt för alla, även för studerande som fyllt 18 
år och för läroavtalsstuderande. En studerande som har inlett sina studier före 1.8.2015 
och inte har studerat gymnastik och hälsokunskap kan avlägga antingen delområdet 
Upprätthållande av arbetsförmåga, gymnastik och hälsokunskap eller mål för kunnandet 
i något annat delområde som ingår i examensdelen Kunnande som behövs i samhället 
och i arbetslivet så att han eller hon får ihop det antal kompetenspoäng som motsvarar 
examensdelens omfattning (8 kp). Det blir således inga anteckningar i examensbetyget 
som avviker från nuläget.

I en grundexamen som avläggs enligt den så kallade 2+1-modellen deltar den studerande 
först två år i utbildning i läroanstaltsform och övergår därefter till läroavtalsutbildning. 
När en läroavtalsutbildning genomförs på detta sätt som grundläggande yrkesutbildning, 
avfattas också betyget på samma sätt. I betygets bakgrundsuppgifter läggs följande text till: 
”Den studerande har deltagit i utbildning i läroanstaltsform under tiden x.x.20_ – x.x.20_ 
och i läroavtalsutbildning under tiden x.x.20_ – x.x.20_.”

Om den studerande under de två första åren när han eller hon deltog i utbildning i läro-
anstaltsform genomfört inlärning i arbetet antecknas följande i betyget: 
”I examen ingår
 Kunnande förvärvat genom inlärning i arbetet i utbildning i läroanstaltsform (X kp)”

Examensbetyget undertecknas av anordnaren av läroavtalsutbildningen.

Om den studerande efter två års deltagande i utbildning i läroanstaltsform övergår till 
läroavtalsutbildning som genomförs som fristående examen, avfattas betyget enligt de 
författningar och föreskrifter som gäller de fristående examina. 
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Modell 1.8
Utbildningsanordnarens namn

Läroanstaltens namn

AVGÅNGSBETYG
Grundexamen i natur och miljö, 180 kp

Kompetensområdet för miljö, miljövårdare 

Den studerandes namn (personbeteckning)

Examensdelar  Avlagd omfattning, kp  Vitsord (1–3)

Yrkesinriktade examensdelar 135 kp
 Hållbar verksamhet  40 berömliga     3
 Miljövård  35 nöjaktiga  1
 Utnyttjande av förnybara energikällor  15 goda  2
 Anläggning och underhåll av friluftsleder 15 nöjaktiga  1
 Iståndsättning och vård av vattendrag  15 nöjaktiga  1
 Iståndsättning och vård av kulturmiljöer     15 berömliga 3
 
Gemensamma examensdelar 35 kp
 Kunnande i kommunikation och interaktion  11 goda 2
 Kunnande i matematik och naturvetenskap  9 nöjaktiga 1
 Kunnande som behövs i samhället och i arbetslivet 8 berömliga  3
 Socialt och kulturellt kunnande  7 berömliga 3

Fritt valbara examensdelar 10 kp
 Företagsamhet  4 goda  2
 Reparation av småmaskiner  5 godkänd
 Turismengelska   1 goda  2

Omfattning av de examensdelar som den studerande avlagt 180 kompetenspoäng

31.5.2016

namnförtydligande namnförtydligande 
tjänsteställning tjänsteställning
 

utbildningsanordnarens eller läroanstaltens stämpel 

Examensbetyget består av ett avgångsbetyg och ett yrkesprovsbetyg

Bilaga Utdrag ur studieprestationsregistret 
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Modell 1.8

Utbildningsanordnarens namn
Läroanstaltens namn

YRKESPROVSBETYG

Grundexamen i natur och miljö, 180 kp
Kompetensområdet för miljö, miljövårdare

 
Den studerandes namn (personbeteckning)

har avlagt de yrkesprov som ingår i grundexamen i natur och miljö

Examensdelar Avlagd omfattning, kp Vitsord (1–3)

Yrkesinriktade examensdelar

Hållbar verksamhet  40 berömliga 3
 1. Planering och utmärkning av naturstig i terrängen, Karby kommun
 2. Uppgörande av anvisningar om naturstigen med hänsyn till hållbar utveckling, Karby kommun

Miljövård  35 goda  2
 Bedömning av miljökonsekvenserna av daghemmet Mymlan och iståndsättning av miljön samt
 mätning och provtagning
 Daghemmet Mymlan, Karby kommun

Utnyttjande av förnybara energikällor  15 berömliga 3
 Drivning av energivirke och användning av maskin, Huggeby yrkesläroanstalt

Anläggning och underhåll av friluftsleder 15 goda 2
 Anläggning av friluftsled i närmiljön kring Örtagård som ingår i kulturmiljöprogrammet i 
 Sundom kommun, Sundom kommun

Iståndsättning och vård av kulturmiljöer 15 berömliga 3
 Kartläggning av växtligheten i närmiljön kring Örtagård som ingår i kulturmiljöprogrammet i
 Sundom kommun samt planering och återställande av den
 Sundom kommun

Iståndsättning och vård av vattendrag 15 berömliga 3
 Bedömning och restaurering av Badträsket, Vesipojat Oy
 
31.5.2016

namnförtydligande
organets ordförande 
utbildningsanordnarens namn

utbildningsanordnarens eller läroanstaltens stämpel

Examensbetyget består av ett avgångsbetyg och ett yrkesprovsbetyg.
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Modell 1.8

Läroanstalt X hör till utbildningsanordnare X, som har undervisnings- och kulturministeriets
tillstånd att ordna utbildningen (datum, dnr). (Det tillstånd som var i kraft när den studerande inledde sina studier).

Läroanstaltens kontaktuppgifter 
Adress  jlkjlkdjflksjl
Telefon jlkjlkdjflksjl
E-post lkjkjdflsj
Webbplats lkjlkdjfllkjl

Utbildningen hör till undervisnings- och kulturministeriets och Utbildningsstyrelsens ansvarsområde och regleras av 
lagen om grundläggande yrkesutbildning (630/1998, förändringar 787/2014 och 246/2015) och statsrådets förordning 
om grundläggande yrkesutbildning (811/1998, förändringar 799/2014 och 329/2015).

I utbildningen har följts Utbildningsstyrelsens föreskrift om grunderna för grundexamen X
 (__.__.20_, dnr  __/__/20_). (Finns på föreskriftssidan i alla grunder för grundexamen). 

Grundexamen är en yrkesinriktad grundexamen som avläggs efter den grundläggande utbildningen enligt 
examensstrukturen i undervisnings- och kulturministeriet förordning (9.10.2014, 835/2014). 

Grundexamen ger behörighet för fortsatta studier i yrkeshögskolor och universitet. 

Den yrkesinriktade grundexamens omfattning är 180 kompetenspoäng (kp). Det kunnande som i genomsnitt förvärvas 
under ett år motsvarar 60 kompetenspoäng. 

Bedömningsskalan för delarna i en yrkesinriktad grundexamen:
 Berömliga  3 
 Goda   2 
 Nöjaktiga           1 
 
(Med utbildningsanordnarens beslut har den fritt valbara examensdelen bedömts på skalan godkänd/underkänd.)

Specialbestämmelser om yrkesutövande: --

Den studerande har deltagit i utbildning i läroanstaltsform under tiden x.x.20_ – x.x.20_ och i läroavtalsutbildning 
under tiden x.x.20_ – x.x.20_.
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1.9 Betygsanteckningar vid specialarrangemang kring 
språkstudier 

När det gäller språkstudierna kan man dra nytta av valfriheten i fråga om de gemensamma 
examensdelarna. Enskilda studerandes studier kan avvika från kraven i yrkesskicklighet 
eller mål för kunnande och bedömning av kunnande i grunderna för grundexamen 19 a 
§ eller 21 § i lagen om grundläggande yrkesutbildning (L 630/1998, förändringar 787/2014 
och 246/2015). 

För en invandrarstuderande eller studerande som har ett främmande språk som moders-
mål skulle detta kunna betyda att om det av någon anledning anses oskäligt att hon eller 
han skulle studera exempelvis det andra inhemska språket, kan utbildningsanordnaren 
besluta om särskilda studiearrangemang med stöd av 21 § i lagen (630/1998, förändringar 
787/2014 och 246/2015).

I dylika fall ska den studerande i alla fall enligt 3 § i statsrådets förordning (801/2014) 
avlägga andra delområden om ingår i examensdelen i fråga, så att det föreskrivna anta-
let kompetenspoäng för examensdelen uppfylls. Betygsmodell 1.9 visar en situation där 
man med stöd i 21 § avvikit från målen för kunnande i det andra inhemska språket och 
beskrivit omfattningen av de övriga avlagda delområdena. Fotnoten 1) antecknas efter 
vitsordet. Beskrivningen av motiveringen till avvikelsen antecknas i fotnoten: ”Delområdet 
i examensdelen, det andra inhemska språket, avvikelse från mål för kunnande enligt lagen 
om grundläggande yrkesutbildning 21 § (630/1998, förändringar 246/2015). Studerande 
har istället för delområdet det andra inhemska språket, avlagt xx kp mål för kunnande i 
modersmålet och /eller xx kp mål för kunnandet i främmande språk enligt 3 § i statsrådets 
förordning 801/2014) om yrkesinriktade grundexaminas uppbyggnad.”

För det andra inhemska språket infogas i både examensbetyget och i studieprestationsre-
gistret en fotnot i vilken nämns avvikelse enligt ovan nämnda lag. Utbildningsanordnaren 
antecknar också i fotnoten om avvikelsen bottnar i 19 a § och/eller 21 §.  
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Modell 1.9

Utbildningsanordnarens namn
Läroanstaltens namn

AVGÅNGSBETYG
Grundexamen i natur och miljö, 180 kp
Kompetensområdet för miljö, miljövårdare 

Den studerandes namn (personbeteckning)

Examensdel   Avlagd omfattning, kp  Vitsord (1–3)

Yrkesinriktade examensdelar 135 kp
 Hållbar verksamhet  40 berömliga  3
 Miljövård 35 goda 2
 Utnyttjande av förnybara energikällor  15 goda 2
  Anläggning och underhåll av friluftsleder 15 berömliga 3
 Iståndsättning och vård av kulturmiljöer 15 goda 2
 Iståndsättning och vård av vattendrag  15 berömliga 3
   
Gemensamma examensdelar 35 kp
 Kunnande i kommunikation och interaktion 11 goda 2  1)
 Kunnande i matematik och naturvetenskap  9 nöjaktiga 1
 Kunnande som behövs i samhället och i arbetslivet 8 berömliga  3
 Socialt och kulturellt kunnande  7 berömliga 3

Fritt valbara examensdelar 10 kp
 Upprustning av naturobjekt 5 godkänd
 Reparation av småmaskiner 5 godkänd 
 
Omfattning av de examensdelar som den studerande avlagt 180 kompetenspoäng
 
I examen ingår
 Kunnande förvärvat genom inlärning i arbetet (30 kp) (Här anges omfattningen av all inlärning i arbetet som den studerande 
 faktiskt har genomfört, minimum är 30 kp.)

Tilläggsinformation
1) Delområdet i examensdelen, det andra inhemska språket, avviker från mål för kunnande enligt lagen om 
grundläggande yrkesutbildning 21 § (630/1998, förändring 246/2015). Studerande har istället för delområdet det andra 
inhemska språket, avlagt xx kp mål för kunnande i modersmålet och /eller xx kp mål för kunnandet i främmande 
språk enligt 3 § i statsrådets förordning 801/2014) om yrkesinriktade grundexaminas uppbyggnad. 

31.5.2016

namnförtydligande namnförtydligande 
tjänsteställning tjänsteställning

utbildningsanordnarens eller läroanstaltens stämpel

Examensbetyget består av ett avgångsbetyg och ett yrkesprovsbetyg.

Bilaga Utdrag ur studieprestationsregistret
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Modell 1.9

  Utbildningsanordnarens namn
Läroanstaltens namn

YRKESPROVSBETYG
Grundexamen i natur och miljö, 180 kp
Kompetensområdet för miljö, miljövårdare

 
Den studerandes namn (personbeteckning)

har avlagt de yrkesprov som ingår i grundexamen i natur och miljö

Examensdelar Avlagd omfattning, kp  Vitsord (1–3)

Yrkesinriktade examensdelar

Hållbar verksamhet 40 berömliga 3
 1. Planering och utmärkning av naturstig i terrängen, Karby kommun 
 2. Uppgörande av anvisningar om naturstigen med hänsyn till hållbar utveckling, Karby kommun 

Miljövård  35 goda  2
 Bedömning av miljökonsekvenserna av daghemmet Mymlan och iståndsättning av miljön
 samt mätning och provtagning
 Daghemmet Mymlan, Karby kommun

Utnyttjande av förnybara energikällor 15 goda           2  
 Drivning av energivirke och maskinanvändning
 Huggeby yrkesläroanstalt

Anläggning och underhåll av friluftsleder 15 goda 2
 Anläggning av friluftsled i närmiljön kring Örtagård som ingår i kulturmiljöprogrammet i
 Sundom kommun
 Sundom kommun

Iståndsättning och vård av kulturmiljöer 15 berömliga 3
 Kartläggning av växtligheten i närmiljön kring Örtagård som ingår i kulturmiljöprogrammet i
 Sundom kommun samt planering och återställande av den
 Sundom kommun

Iståndsättning och vård av vattendrag 15 berömliga 3
 Bedömning och restaurering av Badträsket
 Vattenpojkarna Ab

31.5.2016

namnförtydligande
organets ordförande
utbildningsanordnarens namn

utbildningsanordnarens eller läroanstaltens stämpel

Examensbetyget består av ett avgångsbetyg och ett yrkesprovsbetyg.
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2 Betyg över avlagda examensdelar och yrkesprov

Utbildningsanordnaren ska ge den studerande ett betyg över avlagda examensdelar och 
yrkesprov, om den studerande avbryter avläggandet av grundexamen. Betyg över avlag-
da examensdelar ska på den studerandes begäran ges också under studiernas gång (L 
630/1998, förändring 787/2014).

Betyg över avlagda examensdelar innehåller uppgifter om 
 • de examensdelar som den studerande har avlagt
 • ett betyg över de yrkesprov som den studerande har avlagt (SRF 811/1998, föränd-

ring 799/2014).

Till betyget över avlagda examensdelar ska fogas en utredning över den yrkeskompetens 
som den studerande har på basis av de avlagda examensdelarna (SRF 811/1998, föränd-
ring 799/2014, 13 a §).

Till betygen ska också fogas ett utdrag ur studieprestationsregistret eller en motsvarande 
utredning, av vilken framgår vilka delområden av de gemensamma examensdelarna den 
studerande avlagt och hur dessa bedömts samt vilka andra mindre helheter än examens-
delar den studerande studerat men ännu inte fått vitsord för.

Betygen över avlagda examensdelar och yrkesprov utfärdas av utbildningsanordnaren. 
Betygen undertecknas av utbildningsanordnaren. Betygen över avlagda yrkesprov un-
dertecknas av ordförande för organet som ansvarar för planering och genomförande av 
yrkesprov. 

Erkännande av tidigare förvärvat kunnande antecknas i en fotnot i samtliga betyg, om en 
hel examensdel blivit avlagd genom erkännande. Om delområden av de gemensamma 
examensdelarna erkänns antecknas dessa i studieprestationsregistret.

Betyg över avlagda examensdelar ges också då en studerande efter att ha fått examens-
betyg senare avlägger ett annat kompetensområde eller höjer vitsord för kunnande. 

Målsättningen inom den grundläggande yrkesutbildningen är alltid att de studerande ska 
avlägga hela grundexamen, men de studerande har också rätt att avlägga bara examens-
delar och när tillfälle ges övergå till arbetslivet. I sådana fall ska utbildningsanordnaren 
tillsammans med den studerande i den personliga studieplanen inkludera en plan för hur 
den studerande ska återuppta sina studier och slutföra sin grundexamen (L 630/1998, 
förändring 787/2015, 29 a §). I tilläggsuppgifterna antecknas följande: ”Examensbetyg 
utfärdas efter att den studerande har avlagt alla examensdelar och yrkesprov som anges 
i grunderna för grundexamen i fråga. Examensbetyget består av ett avgångsbetyg och ett 
yrkesprovsbetyg.” Behörigheten för fortsatta studier antecknas inte i detta betyg. 

Dessutom skall det ur betyget framgå uppgifter om utbildningsanordnaren och läroan-
stalten samt författningsgrund enligt anvisningar i kapitel 1.1.1.
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Modell 2
 

Utbildningsanordnarens namn
Läroanstaltens namn

BETYG
över avlagda examensdelar 

Grundexamen inom bilbranschen, 180 kp
Kompetensområdet för bilteknik, fordonsmekaniker 

Den studerandes namn (personbeteckning)

har avlagt följande examensdelar som ingår i grundexamen inom bilbranschen

Examensdelar        Avlagd omfattning, kp  Vitsord (1–3)
 
Yrkesinriktade examensdelar 135 kp
 Bil- eller motorcykelservice 45 goda 2
 Däckarbeten  15 nöjaktiga 1
 
Gemensamma examensdelar 35 kp
 Kunnande i matematik och naturvetenskap  9 berömliga 3
 
Fritt valbara examensdelar 10 kp
Service av tävlingsbilar 5 godkänd

Omfattning av de examensdelar som den studerande avlagt 74 kompetenspoäng

Tilläggsuppgifter 
Examensbetyg utfärdas efter att den studerande har avlagt alla examensdelar och yrkesprov som anges i grunderna 
för grundexamen i fråga. Examensbetyget består av ett avgångsbetyg och ett yrkesprovsbetyg. 

31.5.2016

namnförtydligande namnförtydligande 
tjänsteställning tjänsteställning
 

utbildningsanordnarens eller läroanstaltens stämpel 

Bilaga 1 Utdrag ur studieprestationsregistret
Bilaga 2 Intyg över yrkeskompetens
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Modell 2

Utbildningsanordnarens namn
Läroanstaltens namn

BETYG
över avlagda yrkesprov

Grundexamen inom bilbranschen, 180 kp
Kompetensområdet för bilteknik, fordonsmekaniker 

Den studerandes namn (personbeteckning)

har avlagt följande yrkesprov som ingår i grundexamen inom bilbranschen

Examensdelar Avlagd omfattning, kp  Vitsord (1–3)

Yrkesinriktade examensdelar

Bil- eller motorcykelservice 45 goda 2
 Omfattande service av personbil, Märkesservice Ab 

Däckarbeten  15 nöjaktiga 1
 Däckmonteringsarbeten, Däckservice Ab

Tilläggsuppgifter    
Examensbetyg utfärdas efter att den studerande har avlagt alla examensdelar och yrkesprov som ingår i 
grundexamen i fråga. Examensbetyget består av ett avgångsbetyg och ett yrkesprovsbetyg.

31.5.2016

namnförtydligande
organets ordförande
utbildningsanordnarens namn

utbildningsanordnarens eller läroanstaltens namn
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Modell 2

Utbildningsanordnarens namn
Läroanstaltens namn

Bilaga till betyg
över avlagda examensdelar och yrkesprov 

Grundexamen inom bilbranschen, 180 kp
Kompetensområdet för bilteknik, fordonsmekaniker 

Den studerandes namn (personbeteckning)

Genom avlagda examensdelar och yrkesprov har den studerande uppnått en sådan 
yrkeskompetens att han/hon kan sköta intervallservice av bilar. 

31.5.2016

namnförtydligande namnförtydligande 
tjänsteställning tjänsteställning
 

utbildningsanordnarens eller läroanstaltens stämpel 
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2.1 Betyg över ett andra kompetensområde
När en studerande avlagt grundexamen och de examensdelar som hör till något av kom-
petensområdena i den får han eller hon ett examensbetyg. Om den studerande i ett senare 
skede avlägger ett till kompetensområde inom samma grundexamen får han eller hon 
inte ett nytt examensbetyg över samma grundexamen, utan ett betyg över de ytterligare 
examensdelar som avlagts.

I exemplet har den studerande tidigare avlagt grundexamen inom social- och hälso-
vårdsbranschen, kompetensområdet för sjukvård och omsorg, och fått examensbetyg. 
Den studerande har senare avlagt examensdelen som omfattar kompetensområdet för 
äldreomsorg inom samma grundexamen. 

Om det har gjorts ändringar i examensgrunderna efter att den studerande har avlagt 
examen, ska betyget över avlagda examensdelar innehålla en fotnot om vilka examens-
grunder de avlagda examensdelarna grundar sig på.

Exempel: En studerande har avlagt grundexamen i företagsekonomi, merkonom 31.5.2014 
enligt utbildningsprogrammet för kundbetjäning och försäljning. Hösten 2015 vill den 
studerande avlägga ett annat kompetensområde inom samma grundexamen, och detta 
ska då avläggas enligt de examensgrunder som trädde i kraft 1.8.2015. I betyget över de 
avlagda examensdelarna och yrkesproven skrivs att examensdelarna har avlagts enligt de 
examensgrunder (28.10.2014, dnr 59/011/2014) som trädde i kraft 1.8.2015.
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Modell 2.1

Utbildningsanordnarens namn
Läroanstaltens namn

BETYG
över avlagda examensdelar 

Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, närvårdare 180 kp

Den studerandes namn (personbeteckning)

har avlagt den examensdel som hör till kompetensområdet för äldreomsorg i grundexamen inom 
social- och hälsovårdsbranschen.

Kompetensområdet för äldreomsorg

Examensdelar  Avlagd omfattning, kp  Vitsord (1–3)

Yrkesinriktade examensdelar 135 kp

 Äldreomsorg 50 berömliga 3

Den studerande avlade 31.5.2013 grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen 
(utbildningsprogrammet för sjukvård och omsorg), 120 sv/3 år enligt grunderna för läroplanen 2010 
(17.2.2010, dnr 17/011/2010). Kompetensområdet för äldreomsorg har avlagts enligt de grunder 
för grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen som trädde i kraft 1.8.2015 (4.11.2014, dnr 
79/011/2014).

31.5.2016

 
namnförtydligande namnförtydligande 
tjänsteställning tjänsteställning
  

utbildningsanordnarens eller läroanstaltens stämpel 

Bilaga Utdrag ur studieprestationsregistret
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Modell 2.1

Utbildningsanordnarens namn
Läroanstaltens namn

BETYG
över avlagda yrkesprov 

Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, närvårdare, 180 kp

Den studerandes namn (personbeteckning)

har avlagt det yrkesprov som hör till kompetensområdet för äldreomsorg inom grundexamen inom 
social- och hälsovårdsbranschen.

Kompetensområdet för äldreomsorg
 
Examensdelar
Yrkesinriktade examensdelar Avlagd omfattning, kp  Vitsord (1–3)

 Äldreomsorg 50 berömliga     3
  Dagligt vårdarbete i servicehus för åldringar, 
  Mörskom kommun

Den studerande avlade 31.5.2013 grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen 
(utbildningsprogrammet för sjukvård och omsorg), 120 sv/3 år enligt grunderna för läroplanen 2010 
(17.2.2010, dnr 17/011/2010). Kompetensområdet för äldreomsorg har avlagts enligt de grunder 
för grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen som trädde i kraft 1.8.2015 (4.11.2014, dnr 
79/011/2014).

31.5.2016

namnförtydligande
organets ordförande 
utbildningsanordnarens namn

utbildningsanordnarens eller läroanstaltens stämpel
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2.2 Betyg vid höjning av vitsord för kunnande 
Då en studerande efter avlagd grundexamen som privatstuderande önskar höja vitsord 
för en examensdel/examensdelar, får han eller hon ett betyg över avlagd examensdel och 
avlagt yrkesprov, om höjning av vitsordet för kunnande gäller yrkesinriktade examensde-
lar. Vilka mellanrubriker som skrivs i betyget beror på i vilken/vilka  examensdelar den 
studerande har höjt sitt vitsord för kunnande. Höjningen av vitsord för kunnande sker 
alltid i enlighet med gällande examensgrunder.

När studerande vill höja vitsord i gemensamma examensdelar, är det vanligen fråga om 
en höjning av något eller några av deras delområden. De höjda vitsorden för delområde-
na antecknas i studieprestationsregistret och utbildningsanordnaren bestämmer ett nytt 
vitsord för examensdelen utifrån dessa höjda vitsord. Den studerande ges ett betyg över 
avlagda examensdelar eller avlagd examensdel, och ett utdrag ur studieprestationsregistret 
bifogas.
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Modell 2.2 

Utbildningsanordnarens namn
Läroanstaltens namn

BETYG
över avlagda examensdelar  

Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, närvårdare, 180 kp

Den studerandes namn (personbeteckning)

har avlagt gemensamma examensdelar som ingår i grundexamen inom social- och 
hälsovårdsbranschen enligt följande:

Examensdelar  Avlagd omfattning, kp  Vitsord (1–3)

Gemensamma examensdelar

Kunnande i matematik och naturvetenskap 9 berömliga 3
   
 

Den studerande har 31.5.2016 avlagt grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen 
(närvårdare) 180 kp, inom vilken den studerande har höjt vitsordet för examensdelen Kunnande i 
matematik och naturvetenskap, som hör till de gemensamma examensdelarna.

15.10.2016

 
namnförtydligande namnförtydligande 
tjänsteställning tjänsteställning
  

utbildningsanordnarens eller läroanstaltens stämpel 

Bilaga Utdrag ur studieprestationsregistret
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3 Intyg över påbörjad utbildning för yrkeskompetens 
för förare (dokument om godkännande)

Utbildningsstyrelsen har fattat beslut om det dokument om godkännande som nämns i 
lagen (273/2007) 6 § och i statsrådets förordning (640/2007) 8 § om yrkeskompetens för 
lastbils- och bussförare och om vilka uppgifter dokumentet ska innehålla. Dokumentet 
visar att den studerande påbörjat utbildning för grundläggande yrkeskompetens. Före-
skriften trädde i kraft 3.11.2008. Intyget ska innehålla de uppgifter som nämns i modellen. 
Utbildningsanordnaren kan inte lämna denna föreskrift obeaktad eller avvika från den 
(F 7.1.2009).

När den studerande har avlagt den examensdel i vilken ingår yrkeskompetens för förare, 
kan han eller hon få ett intyg över avlagd examensdel och avlagt yrkesprov. I intyget görs 
de anteckningar som yrkeskompetensen för förare kräver (se modell 1.7), och intyget 
över yrkesprovet undertecknas av ordföranden för det organ som svarar för planering 
och genomförande av yrkesprov. 
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Modell 3

Utbildningsanordnarens namn

Läroanstaltens namn

INTYG
över påbörjad utbildning för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och 

bussförare

Den studerandes namn (personbeteckning)
har inom

GRUNDEXAMEN XXX
påbörjat utbildningen för grundläggande yrkeskompetens inom transportbranschen.

Utbildningstiden för yrkeskompetensen 12.12.2015–30.5.2017

Ort och datum

___________________________________________
föreståndare som ansvarar för undervisningen vid utbildningscentret utbildningsanordnarens eller
L  273/2007, 11 §, SRF 640/2007, 15 § läroanstaltens stämpel

Utbildningsstyrelsens dokument om godkännande som visar att den studerande har påbörjat 
utbildningen för grundläggande yrkeskompetens inom yrkesutbildningen för förare L 273/2007, 6 §, 
17 § 2 och 3 mom.; SRF 640/2007, 8 §; L 630/1998 25 e §, 4 mom., L 631/1998, 15 b §.  

Detta dokument berättigar till att under utbildningstiden köra sådana fordon som personen har körrätt 
till utan yrkeskompetens i Finland, med undantag för Åland (L 273/2007, 6 § och SRF 640/2007, 8§).
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4 Betyg över avlagd utbildning (handledande 
utbildning)

Betyg över avlagd utbildning (handledande utbildning) är en officiell handling som till sitt 
innehåll ska överensstämma med Utbildningsstyrelsens föreskrift om betyg (90/011/2014, 
förändring 2015) och med grunderna för handledande utbildning som Utbildningssty-
relsen bestämt om (5/011/2015 och 6/011/2015). Om utfärdandet av examensbetyg och 
om betygens innehåll finns bestämmelser i lagen om grundläggande yrkesutbildning (L 
630/1998, förändring 246/2015) 25 e § och 3 § och i statsrådets förordning om grundläg-
gande yrkesutbildning (811/1998, förändring 799/2014 och 329/2015) 13 §.

Eftersom betyget över avlagd utbildning är en officiell handling ska det arkiveras och för-
varas varaktigt. Arkivlagen (L 831/1994), som trädde i kraft 1994, innehåller bestämmelser 
om varaktig förvaring. När det gäller handlingar som ska förvaras en begränsad tid, såsom 
studiekort och studieprestationsregister, har beslut om dessa ingått i huvudmännens egna 
arkiveringsplaner.

Enligt lagen om grundläggande yrkesutbildning (630/1998, förändring 246/2015) 3§ är 
handledande utbildning som inte leder till examen, handledande utbildning för grund-
läggande yrkesutbildning samt utbildning som handleder för arbete och ett självständigt 
liv. En studerande som slutfört studierna i en handledande utbildning får ett betyg på 
avlagd utbildning. För att få ett betyg ska den studerande ha avlagt den / de obligato-
riska utbildningsdelen /arna som ingår i den handledande utbildningen samt de valbara 
utbildningsdelarna i sin personliga studieplan med godkänt resultat. Ett betyg över av-
lagd utbildning kan skrivas då minimiomfattningen (60 kp) på utbildningen är avlagd. I 
betyget skrivs omfattningen på de utbildningsdelar som studerande avlagt individuellt. 
Betyget utfärdas av utbildningsanordnaren (SRF 811/1998, förändring 799/2014) som även 
undertecknar betyget. Betyget dateras alltid med den dag som det delas ut. 

Ett betyg som utfärdats kan inte ändras och ett nytt betyg kan inte skrivas för samma ut-
bildning, utom i det fall att den som utfärdat betyget har gjort ett uppenbart fel i betyget 
eller om den som innehar betyget får en ny personbeteckning. Annars ges endast kopior 
av betyget.

Rubrikerna i betyget över handledande utbildning skrivs enligt de rubriker som finns be-
stämda i grunderna för handledande utbildning. Utbildningsdelarna och deras omfattning 
som studerande avlagt syns i betyget och studieprestationsutdraget.

I handledande utbildning för grundläggande yrkesutbildning kan studerandes bedömning 
vid behov kompletteras förutom med vitsordet godkänd även med en verbal beskrivning. 
I utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv bedöms kunnande verbalt, 
då man beskriver hur den studerande uppnått sina personliga mål för kunnandet och vid 
behov kompletteras bedömningen av kunnandet med en visuell bedömning. 

Avlagda yrkesinriktade examensdelar eller delområden från gemensamma examensdelar, 
som är avlagda enligt grunderna för yrkesinriktad grundexamen bedöms enligt det som 
bestäms i grunderna för grundexamina. I en fotnot antecknas från vilken grundexamen 
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examensdelen i fråga erkänns, datum för föreskriftens godkännande, diarienummer samt 
namn på läroanstalten.

Om studerande i samband med utbildningen höjt den grundläggande utbildningens 
lärokurs (lag om grundläggande utbildning 628/98, 38 §) ges ett skilt betyg över avlagd 
hel eller del av lärokurs i den grundläggande utbildningen.

Dessutom antecknas i betyget vid behov den språkfärdighetsnivå som den studerande 
har uppnått i enlighet med den europeiska referensramen. Beskrivningstabell finns i 
bakgrundsuppgifterna till modell 4.1.

4.1 Bilagor till betyg
Som bilaga till betyg över avlagd utbildning och betyg över avlagda delar av utbildning 
(handledande utbildning) ska i enlighet med statsrådets förordning om grundläggande 
yrkesutbildning (811/1998, förändring 799/2014) 13 a § bifogas ett utdrag ur studiepre-
stationsregistret eller en motsvarande utredning, av vilken framgår de delområden som 
är mindre än en utbildningsdel, som den studerande har studerat, men ännu inte erhållit 
vitsord för. Till betyget över avlagd utbildning (handledande utbildning) ska dessutom 
bifogas en plan för den studerandes fortsatta studier.
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Modell 4.1 Betyg över utbildning som handleder för grundläggande yrkesutbildning

Utbildningsanordnare
Läroanstalt

BETYG
över avlagd utbildning 

Utbildning som handleder för grundläggande yrkesutbildning, 60 kp 

Studerandes namn (personbeteckning)

Utbildningsdelar Avlagd omfattning, kp Vitsord

Obligatorisk utbildningsdel 10 kp 
Orientering i yrkesutbildningen och grundförutsättningar för arbetslivet 10 godkänd 

Valbara utbildningsdelar 50 kp
Stärkande av studiefärdigheter 10  godkänd
Förberedelse inför inlärning i arbetet och läroavtalsutbildning 15 godkänd
Stärkande av förmågan att klara sig i vardagslivet och av välbefinnandet 10 godkänd
Examensdelar eller delområden inom en yrkesinriktad grundexamen  1) 10 god            2
Fritt valbara utbildningsdelar
 Yrkesinriktad och arbetslivsinriktad finska 5 godkänd

Omfattning av de utbildningsdelar som den studerande avlagt 60 kompetenspoäng

I utbildningen ingår
Att bekanta sig med utbildningen inom X-branschen, läroanstalt/läroanstalter (omfattning i kompetenspoäng)
Förberedelse inför inlärning i arbetet och läroavtalsutbildning, arbetsplats/arbetsplatser (omfattning i kompetenspoäng)

Tilläggsuppgifter 
1) Examensdelen har erkänts från grundexamen inom x-branschen (datum, diarienummer) yrkesinstitutet X

31.5.2016

namnförtydligande namnförtydligande 
tjänsteställning tjänsteställning

utbildningsanordnarens eller läroanstaltens stämpel

Bilaga 1 Utdrag ur studieprestationsregistret
Bilaga 2 Plan för studerandes fortsatta studier
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Modell 4.1

Läroanstalt x hör till utbildningsanordnare X som har utbildnings- och kulturministeriets tillstånd 
att ordna utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv (datum, diarienummer). 
(Det tillstånd som var i kraft då studerande påbörjat sina studier).

Kontaktuppgifter till läroanstalten

Adress
Telefon
Epostadress
Webbplats

Utbildningen är en del av utbildnings- och kulturministeriets och Utbildningsstyrelsens ansvar-
sområde och den regleras av lagen om grundläggande yrkesutbildning (630/1998, förändring 
246/2015) och statsrådets förordning (811/1998, förändring 329/2015).

Utbildningen har följt Utbildningsstyrelsen föreskrift Grunder för utbildning som handleder för 
arbete och ett självständigt liv (9.4.2015, diarienummer 5/011/2015) samt Utbildningsstyrelsens 
föreskrift för grunder för grundexamen inom X-bransch (datum, diarienummer). (Detta hittas på 
föreskriftssidan som finns i varje grundexamen). 

Utbildningen följer på den grundläggande utbildningen och utgör handledande utbildning för 
grundläggande yrkesutbildning.

 Omfattningen på utbildning som handleder för grundläggande yrkesutbildning är 60 kompetens-
poäng (kp). Det kunnande som i genomsnitt förvärvats under ett år motsvarar till sin omfattning 
60 kompetenspoäng.

Bedömningstabell  godkänd/underkänd

Beskrivning av språkfärdigheterna enligt den europeiska referensramen för språk:
 
Färdighetsnivå A1 A1.1 De första grunderna i språket
 A1.2 Elementär språkfärdighet stadd i utveckling
 A1.3 Fungerande elementär språkfärdighet

Färdighetsnivå A2 A2.1 Den grundläggande språkfärdighetens begynnelseskede
 A2.2 Grundläggande språkfärdighet stadd i utveckling

Färdighetsnivå B1 B1.1 Fungerande grundläggande språkfärdighet
 B1.2 Flytande grundläggande språkfärdighet

Färdighetsnivå B2 B2.1 Självständig språkfärdighet, grundnivå
 B2.2 Fungerande självständig språkfärdighet

Färdighetsnivå C1 C1.1 Avancerad språkfärdighet, grundnivå
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Modell 4.2  Betyg över utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv 

Utbildningsanordnare
Läroanstalt

BETYG
över avlagd utbildning 

Utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv, 60 kp 

Studerandes namn (personbeteckning)

Utbildningsdelar Avlagd omfattning, kp Verbal bedömning 

Obligatoriska utbildningsdelar 40–60 kp 

Stärkande av funktionsförmågan 18 Den studerande klarar av de dagliga aktiviteterna i anknytning till 
  vardagen, utnyttjar tjänster och stöd samt har valt ett för sig själv 
  lämpligt sätt spendera sin fritid.

Stärkande av studiefärdigheter 15   Den studerande kan studera och arbeta på egen hand, men behöver 
  ibland hjälp med att fungera i grupp. Han/hon kommunicerar väl i 
  interaktionssituationer och kan använda informationsteknik och 
  matematiska grundfärdigheter i vardagslivet. 

Förberedelse för arbetslivet   20   Den studerande har en uppfattning om sig själv som arbetstagare, men 
  reglerna på arbetsplatsen kräver ännu övning. 

Valbara utbildningsdelar 0–20 kp 
Informations- och kommunikationsteknik 
samt användningen av dem  1) 2 nöjaktiga     1
Simgymnastik och vattensäkerhet 2) 5  godkänd

Omfattning av de utbildningsdelar som den studerande avlagt i kompetenspoäng  60 

I utbildningen ingår
Förberedelse för arbetslivet, arbetsuppgifter, arbetsplats/arbetsplatser (omfattning i kompetenspoäng) 

Tilläggsuppgifter 
1) Delområdet av de gemensamma examensdelarna har avlagts enligt målen för kunnande i grunderna för grundexamen x (2015).
2) Utbildningsdelen har erkänts enligt målen för kunnande vid Vattenbergets idrottsinstitut. 

31.5.2016

namnförtydligande namnförtydligande
tjänsteställning tjänsteställning

utbildningsanordnarens eller läroanstaltens stämpel

Bilaga 1 Utdrag ur studieprestationsregistret
Bilaga 2 Plan för den studerandes fortsatta studier
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Modell 4.2

Läroanstalt x hör till utbildningsanordnare X som har utbildnings- och kulturministeriets tillstånd 
att ordna Utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv (datum, diarienummer). 
(Det tillstånd som var i kraft när den studerande inledde sina studier.)

Kontaktuppgifter till läroanstalten

Adress 
Telefon 
E-postadress 
Webbplats

Utbildningen är en del av utbildnings- och kulturministeriets och Utbildningsstyrelsens an-
svarsområde och regleras av lagen om grundläggande yrkesutbildning (630/1998, förändring 
246/2015) och statsrådets förordning (811/1998, förändring 329/2015).

Utbildningen har följt Utbildningsstyrelsen föreskrift Grunder för utbildning som handleder för 
arbete och ett självständigt liv (9.4.2015, diarienummer 6/011/2015) samt Utbildningsstyrelsens 
föreskrift för grunder för grundexamen inom X-bransch (datum, diarienummer) (Detta hittas på 
föreskriftssidan som finns i varje grundexamen.) 

Utbildningen följer på den grundläggande utbildningen och utgör handledande utbildning för 
arbete och ett självständigt liv.

Omfattningen på utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv är 60 kompetens-
poäng (kp). Det kunnande som i genomsnitt förvärvas under ett år motsvarar till sin omfattning 
60 kompetenspoäng.

Bedömningsskala   verbal beskrivning 
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4.2 Betyg över avlagda utbildningsdelar (handledande 
utbildning)

Utbildningsanordnaren ska ge en studerande betyg över avlagda utbildningsdelar (hand-
ledande utbildning), om den studerande avgår mitt under genomförandet av utbildningen. 
Betyg över avlagda utbildningsdelar ska på begäran av den studerande även ges under 
studierna (L 630/1998, förändring 787/2014).

Som bilaga till betyg över avlagda delar av utbildning (handledande utbildning) ska enligt 
statsrådets förordning (F 811/1998, ändring 799/2014) 13a § bifogas ett utdrag ur studie-
prestationsregistret eller en motsvarande utredning, av vilken framgår de delområden 
som är mindre än en utbildningsdel, som den studerande har studerat, men ännu inte 
erhållit vitsord för.

Betyg över avlagda utbildningsdelar utfärdas av utbildningsanordnaren som även under-
tecknar betyget. Betyget dateras alltid med den dag som det delas ut. Som tilläggsinforma-
tion antecknas uppgiften om att den studerande erhåller ett betyg över avlagd utbildning, 
då alla delar i den handledande utbildningen är avlagda med godkänt vitsord enligt den 
personliga studieplanen.

I modell 4.3 finns exempel på avlagda utbildningsdelar i utbildning som handleder för 
grundläggande yrkesutbildning. På motsvarande sätt kan betyg skrivas över avlagda ut-
bildningsdelar i utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv. Dessutom 
ska de uppgifter som ska antecknas i betyget framgå i betyget, på motsvarande sätt som 
i bakgrundsinformationen i betygsmodellerna 4.1 och 4.2. 
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Modell 4.3 Betyg över avlagda utbildningsdelar

Utbildningsanordnare
Läroanstalt

BETYG
över avlagda utbildningsdelar 

Utbildning som handleder för grundläggande yrkesutbildning, 60 kp 

Studerandes namn (personbeteckning)

Utbildningsdel Avlagd omfattning, kp Vitsord

Obligatorisk utbildningsdel 10 kp 
Orientering i yrkesutbildningen och grundförutsättningar för arbetslivet 10 godkänd

Valbara utbildningsdelar 50 kp
Förberedelse inför inlärning i arbetet och läroavtalsutbildning 20 godkänd

Omfattningen av de utbildningsdelar som den studerande avlagt 30 kompetenspoäng

I utbildningen ingår
Att bekanta sig med utbildningen inom X-branschen, läroanstalt/läroanstalter (omfattning i kompetenspoäng)
Förberedelse inför inlärning i arbete och läroavtalsutbildning, arbetsplats/arbetsplatser (omfattning i kompetenspoäng)

Tilläggsuppgifter 
Betyg över utbildning som handleder för grundläggande yrkesutbildning utfärdas då alla utbildningsdelar i grunderna 
för ifrågavarande utbildning är avlagda.

 

31.5.2016

 
namnförtydligande namnförtydligande 
tjänsteställning tjänsteställning
 

utbildningsanordnarens eller läroanstaltens stämpel

Bilaga Utdrag ur studieprestationsregistret
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