
Nuvarande text: 

Examensgrunder som 
reviderats/revideras under 
åren 2017–2019  

Examensgrunder under 
övergångstiden till 
31.12.2021  
 

Examensspecifika krav på hälsotillståndet 
eller funktionsförmåga  

Grundexamen inom social- 
och hälsovårdsbranschen 
(OPH-2629-2017) 
 
Yrkesexamen i massage 
(OPH-1934-2018) 
 
Yrkesexamen i 
omsorgsarbete för 
utvecklingsstörda (OPH-
2665-2017) 
 
Yrkesexamen i 
mentalhälsoarbete och 
missbrukarvård (OPH-138-
2018) 
 
Yrkesexamen inom 
hälsovårdsbranschen 
(OPH-1395-2018) 
 
Yrkesexamen inom 
funktionshinderområdet 
(OPH-977-2021) 
 
Specialyrkesexamen i 
massage (OPH-1935-2018) 
 
Specialyrkesexamen i 
immobilisationsvård (OPH-
839-2018) 
 
Specialyrkesexamen i 
rehabiliterings-, stöd- och 
handledningstjänster 
(OPH-492-2018) 
 
Specialyrkesexamen i 
mentalhälsoarbete och 
missbrukarvård (OPH-
2666-2017) 
 
Specialyrkesexamen 
tolkning för talskadade 
(OPH-1936-2018) 
 
Specialyrkesexamen i 
äldreomsorg (OPH-2640-
2017) 

 

Grundexamen inom social- 
och hälsovårdsbranschen 
(79/011/2014) 
 
Yrkesexamen för massör 
(30/011/2011) 
 
Yrkesexamen i fotvård 
(61/011/2010) 
 
Yrkesexamen i 
omsorgsarbete för 
utvecklingsstörda 
(41/011/2016) 
(OPH-2664-2017) 
 
Yrkesexamen i gipsning 
(23/011/2011) 
 
Yrkesexamen för 
obduktionspreparator 
(44/011/2009) 
 
Yrkesexamen i arbete bland 
missbrukare (2/011/2013) 
 
Specialyrkesexamen för 
gipsningsmästare 
(46/011/2012) 
 
Specialyrkesexamen i 
psykiatrisk vård 
(43/011/2009) 
 
Specialyrkesexamen inom 
omsorgsarbete för 
utvecklingsstörda 
(28/011/2010) 
 
Specialyrkesexamen för 
synrehabiliteringshandledare 
(18/011/2012) 
 
Specialyrkesexamen för tolk 
för talhandikappade 
(60/011/2010)  

 
Specialyrkesexamen i 
arbetslivsträning 
(33/011/2011) 

En omständighet som hänför sig till en 
sökandens hälsotillstånd eller 
funktionsförmåga får inte vara ett hinder för 
antagning som studerande. Som studerande 
kan dock inte den antas som på grund av sitt 
hälsotillstånd eller sin funktionsförmåga inte 
kan genomföra utbildningsrelaterade 
praktiska uppgifter vid en läroanstalt, på en 
arbetsplats eller i en annan lärmiljö, om 
kraven på säkerhet vid examina som avses i 
81§ (531/2017) så förutsätter och om detta 
hinder inte kan undanröjas med rimliga 
åtgärder. 
 
När det gäller personens hälsotillstånd eller 
funktionsförmåga ska man bedöma de 
begränsningar som eventuella sjukdomar 
medför och den individuella vårdsituationen i 
fråga om sjukdomarna.  
  
Hinder för antagning som studerande kan vara 

• en pågående obehandlad psykos eller 
en depression som allvarligt 
försämrar funktionsförmågan eller en 
annan sjukdom som begränsar 
psykisk hälsa och funktionsförmåga 
som förhindrar deltagande i praktiska 
uppgifter i anslutning till utbildningen 

• sjukdom i stöd- och rörelseorganen, 
en skada eller annan sjukdom som 
begränsar fysisk hälsa och 
funktionsförmåga och som förhindrar 
deltagande i praktiska uppgifter i 
anslutning till utbildningen 

• en hudsjukdom som begränsar 
funktionsförmågan såsom ett kroniskt 
eksem som förhindrar deltagande i 
praktiska uppgifter i anslutning till 
utbildningen   

• missbruk eller beroende av 
berusningsmedel. 
 

 



  
 
 

 
 

 
Specialyrkesexamen i 
äldreomsorg (16/011/2013) 
 
Specialyrkesexamen för 
massör (47/011/2012) 
 

 

 

 

Ändrad text: 

Examensgrunder som 
reviderats/revideras under 
åren 2017–2019  är ikraft 

Examensgrunder under 
övergångstid till 31.12.2021  
 

Examensspecifika krav på hälsotillståndet 
eller funktionsförmåga  

Grundexamen inom social- 
och hälsovårdsbranschen 
(OPH-2629-2017) 
 
Yrkesexamen i massage 
(OPH-1934-2018) 
 
Yrkesexamen i 
omsorgsarbete för 
utvecklingsstörda (OPH-
2665-2017) 
 
Yrkesexamen i 
mentalhälsoarbete och 
missbrukarvård (OPH-138-
2018) 
 
Yrkesexamen inom 
hälsovårdsbranschen 
(OPH-1395-2018) 
 
Yrkesexamen inom 
funktionshinderområdet 
(OPH-977-2021) 
 
Specialyrkesexamen i 
massage (OPH-1935-2018) 
 
Specialyrkesexamen i 
immobilisationsvård (OPH-
839-2018) 
 
Specialyrkesexamen i 
rehabiliterings-, stöd- och 
handledningstjänster 
(OPH-492-2018) 
 
Specialyrkesexamen i 
mentalhälsoarbete och 
missbrukarvård (OPH-
2666-2017) 

Grundexamen inom social- 
och hälsovårdsbranschen 
(79/011/2014) 
 
Yrkesexamen för massör 
(30/011/2011) 
 
Yrkesexamen i fotvård 
(61/011/2010) 
 
Yrkesexamen i 
omsorgsarbete för 
utvecklingsstörda 
(41/011/2016) (OPH-2665-
2017) 
 
Yrkesexamen i gipsning 
(23/011/2011) 
 
Yrkesexamen för 
obduktionspreparator 
(44/011/2009) 
 
Yrkesexamen i arbete bland 
missbrukare (2/011/2013) 
 
Specialyrkesexamen för 
gipsningsmästare 
(46/011/2012) 
 
Specialyrkesexamen i 
psykiatrisk vård 
(43/011/2009) 
 
Specialyrkesexamen inom 
omsorgsarbete för 
utvecklingsstörda 
(28/011/2010) 
 

En omständighet som hänför sig till en 
sökandens hälsotillstånd eller 
funktionsförmåga får inte vara ett hinder för 
antagning som studerande. Som studerande 
kan dock inte den antas som på grund av sitt 
hälsotillstånd eller sin funktionsförmåga inte 
kan genomföra utbildningsrelaterade 
praktiska uppgifter vid en läroanstalt, på en 
arbetsplats eller i en annan lärmiljö, om 
kraven på säkerhet vid examina som avses i 
81§ (531/2017) så förutsätter och om detta 
hinder inte kan undanröjas med rimliga 
åtgärder. 
 
När det gäller personens hälsotillstånd eller 
funktionsförmåga ska man bedöma de 
begränsningar som eventuella sjukdomar 
medför och den individuella vårdsituationen i 
fråga om sjukdomarna.  
  
Hinder för antagning som studerande kan vara 

• en pågående obehandlad psykos eller 
en depression som allvarligt 
försämrar funktionsförmågan eller en 
annan sjukdom som begränsar 
psykisk hälsa och funktionsförmåga 
som förhindrar deltagande i praktiska 
uppgifter i anslutning till utbildningen 

• sjukdom i stöd- och rörelseorganen, 
en skada eller annan sjukdom som 
begränsar fysisk hälsa och 
funktionsförmåga och som förhindrar 
deltagande i praktiska uppgifter i 
anslutning till utbildningen 

• en hudsjukdom som begränsar 
funktionsförmågan såsom ett kroniskt 
eksem som förhindrar deltagande i 
praktiska uppgifter i anslutning till 
utbildningen   

• missbruk eller beroende av 
berusningsmedel. 



 
Specialyrkesexamen 
tolkning för talskadade 
(OPH-1936-2018) 
 
Specialyrkesexamen i 
äldreomsorg (OPH-2640-
2017) 

 
  
 
 

 
 

Specialyrkesexamen för 
synrehabiliteringshandledare 
(18/011/2012) 
 
Specialyrkesexamen för tolk 
för talhandikappade 
(60/011/2010)  

 
Specialyrkesexamen i 
arbetslivsträning 
(33/011/2011) 
 
Specialyrkesexamen i 
äldreomsorg (16/011/2013) 
 
Specialyrkesexamen för 
massör (47/011/2012) 
 

 
 

 
 


