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EXAMENSSPECIFIKA KRAV PÅ HÄLSOTILLSTÅNDET I YRKESUTBILDNING

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)

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)

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) 

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 
arbetslivsträning 
(33/011/2011)

Specialyrkesexamen i 
äldreomsorg (16/011/2013)

Specialyrkesexamen för 
massör (47/011/2012)

Grundexamen i tandteknik 
(OPH-2522-2017)

Grundexamen i tandteknik 
(41/011/2014)

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 sådan synnedsättning som inte 
kan korrigeras med hjälpmedel

 ett svårt handeksem.

Grundexamen inom 
läkemedelsbranschen 
(OPH-2630-2017)

Grundexamen inom 
läkemedelsbranschen 
(54/011/2014)

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 sådan synnedsättning som inte 
kan korrigeras med hjälpmedel 

 missbruk eller beroende av 
berusningsmedel.

Grundexamen i 
instrumentvård (OPH-
2523-2017)

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 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.

Grundexamen i idrott 
(OPH-2634-2017)

Yrkesexamen i idrott och 
träning (OPH-1161-2018)

Grundexamen i idrott 
(60/011/2014)

Yrkesexamen i idrott 
(2/011/2014)

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 



Specialyrkesexamen i 
träning (OPH-2641-2017)

Yrkesexamen för tränare 
(36/011/2014)

Specialyrkesexamen för 
tränare (3/011/2015)

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

 sådana psykiska eller fysiska 
sjukdomar och funktionsnedsättning 
som utgör hinder för genomförande 
av utbildningsrelaterade praktiska 
uppgifter såsom en pågående 
obehandlad psykos, en depression 
som allvarligt försämrar 
funktionsförmågan eller sjukdom i 
stöd- och rörelseorgan 

 missbruk eller beroende av 
berusningsmedel.

Grundexamen i pedagogisk 
verksamhet och 
handledning (OPH-2632-
2017)

Yrkesexamen i pedagogisk 
verksamhet och 
handledning (OPH-1397-
2018)

Specialyrkesexamen i 
pedagogisk verksamhet 
och handledning (OPH-
1398-2018)

Grundexamen i barn- och 
familjearbete (56/011/2014)

Grundexamen i ungdoms- 
och fritidsinstruktion 
(70/011/2014) 

Grundexamen i 
teckenspråkshandledning 
(89/011/2014)

Yrkesexamen för ledare för 
skolgång och morgon- och 
eftermiddagsverksamhet 
(63/011/2010)

Yrkesexamen för 
familjedagvårdare 
(15/011/2013)

Yrkesexamen för 
specialhandledare av barn 
och ungdom (7/011/2012)

Specialyrkesexamen för 
ledare för skolgång och 
morgon- och 

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 psykisk eller fysisk sjukdom eller 
funktionsnedsättning som förhindrar 
deltagande i praktiska uppgifter, 
såsom symptom på psykotisk nivå 
eller en depression som allvarligt 
försämrar funktionsförmågan, en 



eftermiddagsverksamhet 
(32/011/2011)

allvarlig social fobi eller en sjukdom 
eller funktionsnedsättning som 
förhindrar användningen av 
kommunikation och teckenspråk 

 annan sjukdom eller 
funktionsnedsättning som påverkar 
hälsan eller säkerheten för den 
studerande själv, klienten eller andra 
som deltar i eller arbetar med 
praktiska uppgifter

 missbruk eller beroende av 
berusningsmedel.

Grundexamen inom 
säkerhetsbranschen (OPH-
2639-2017)

Yrkesexamen inom 
säkerhetsbranschen (OPH-
2655-2017)

Specialyrkesexamen för 
säkerhetsvakt (OPH-2656-
2017)

Grundexamen inom 
säkerhetsbranschen 
(86/011/2014)

Yrkesexamen för väktare 
(52/011/2016 samt under 
övergångstiden 44/011/2006 
till 31.12.2019)

Specialyrkesexamen för 
säkerhetsvakt (OPH-539-2017 
samt under övergångstiden 
21/011/2003 till 31.5.2020)

På studerande som börjat 
sina studier för att avlägga 
grundexamen inom 
säkerhetsbranschen 1.1.2016 
eller efter detta datum 
tillämpas 16§ 2 mom. i 
statsrådets förordning 
329/2015.

På studerande som börjat 
förberedande utbildning för 
yrkesexamen för väktare och 
specialyrkesexamen för 
säkerhetsvakt 1.1.2016 eller 
efter detta datum tillämpas 
8§ i förordning 330/2015.

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 sådan syn- eller hörselnedsättning 
som inte kan korrigeras med 
hjälpmedel 

 sådana psykiska sjukdomar som utgör 
hinder för genomförande av 
utbildningsrelaterade praktiska 
uppgifter såsom en pågående 
obehandlad psykos eller en 
depression som allvarligt försämrar 
funktionsförmågan, missbruk eller 
beroende av berusningsmedel

 sjukdomar i stöd- och rörelseorganen 
som påverkar funktionsförmågan.

Grundexamen i logistik, 
kompetensområdet för 
transportservice och 
kompetensområdet för 
flygplatsservice (OPH-
2764-2017)

Grundexamen i logistik, 
kompetensområdet för 
transportservice och 
kompetensområdet för 
flygplatsservice 
(61/011/2014)

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 



Grundexamen inom 
byggnadsbranschen, 
kompetensområdet för 
schaktningsmaskintranspor
t (OPH-2789-2017)

Grundexamen inom 
skogsbranschen, 
kompetensområdet för 
körning av skogsmaskiner 
(OPH-2539-2017)

Yrkesexamen inom 
transportbranschen, 
kompetensområdet för 
servicetransporter, 
Kompetensområdet för 
varutransporter, 
kompetensområdet för 
skogsindustrins transporter 
och Kompetensområdet 
för persontransporter 
(OPH-2571-2017)

Yrkesexamen i 
flygplatsservice (OPH-
2729-2017)

Yrkesexamen inom 
markanläggningsbranschen 
(OPH-1668-2018)

Yrkesexamen inom 
skogsbranschen, 
kompetensområdet för 
körning av skogsmaskiner 
(OPH-2489-2018)

Yrkesexamen i 
informations- och 
bibliotekstjänster, 
kompetensområdet för 
bokbusstjänster (OPH-
2680-2017)

Yrkesexamen inom 
miljöbranschen, 
kompetensområdet för 
transport av avfall och 
farliga ämnen (OPH-1159-
2018)

Specialyrkesexamen för 
trafiklärare (OPH-2690-
2017)

Grundexamen inom 
byggnadsbranschen, 
kompetensområdet för 
schaktningsmaskintransport             
(76/011/2014)

Grundexamen inom 
skogsbranschen, 
kompetensområdet för 
körning av skogsmaskiner 
(67/011/2014)

Yrkesexamen för 
fordonskranförare 
(7/011/2009)

Yrkesexamen busschaufför 
(16/011/2008)

Yrkesexamen i biltransporter 
av trävaror (27/011/2008)

Yrkesexamen för 
kombinationsfordonsförare 
(15/011/2008)

Yrkesexamen inom 
markanläggningsbranschen 
(55/011/2012 och OPH-2795-
2017)

Yrkesexamen för 
skogsmaskinförare 
(43/011/2012)  

Yrkesexamen i miljövård, 
kompetensområdet för 
transport av avfall och farliga 
ämnen (22/011/2016 samt 
under övergångstiden 
9/011/2012 till 31.7.2019) 

På studerande som börjat 
förberedande studier i 
kompetensområdet för 
transport av avfall och farliga 
ämnen i yrkesexamen i 
miljövård 1.1.2016 eller efter 
detta datum tillämpas 8§ i 
förordning 330/2015.

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.

I den förberedande utbildningen för bifogade 
grund-, yrkes- och specialyrkesexamina 
förutsätts att personen har tillräcklig fysisk 
och psykisk funktionsförmåga för den 
belastning som praktiska uppgifter 
förorsakar. 

Inom landsvägstrafik krävs att 
yrkeschaufförer har antingen körkort i grupp 
2 (lastbils- och busschaufförer samt de som 
framför tunga fordonskombinationer) eller 
yrkeskörtillstånd för personbil (taxiförare). 
Vid ansökan om dessa tillämpas kraven på 
hälsotillståndet i grupp 2, som anges 
körkortslagen och i Trafiksäkerhetsverkets 
anvisningar om körhälsa. Även trafiklärare 
förutsätts uppfylla kraven på körhälsa i grupp 
2.

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 sjukdom eller 
skada som försvagar funktionsförmågan, till 
exempel

 diabetes som behandlas med insulin
 epilepsi eller andra sjukdomar och 

funktionsstörningar som inverkar på 
balansorganet

 en sådan syn- eller hörselnedsättning 
som inte kan korrigeras med 
hjälpmedel

 hjärt- och kärlsjukdom
 sjukdom i andningsorganen som 

begränsar förmågan att klara av fysisk 
belastning och utomhusarbete

 sjukdom eller funktionsnedsättning i 
stöd- och rörelseorganen

 psykisk ohälsa
 missbruk eller beroende av 

berusningsmedel. 



Grundexamen i 
flygplansmekanik (OPH-
2763-2017)

Yrkesexamen i 
flygplansmekanik (OPH-
2728-2017)

Specialyrkesexamen i 
flygplansmekanik (OPH-
2726-2017)

Grundexamen i 
flygplansmekanik 
(58/011/2014)

Yrkesexamen i 
flygplansmekanik 
(21/011/2014)

Specialyrkesexamen i 
flygplansmekanik 
(22/011/2014)

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 sådan fysisk eller psykisk sjukdom 
eller funktionsförmåga som hindrar 
genomförandet av utbildningsrelaterade 
praktiska uppgifter, till exempel 

 en sådan syn- eller hörselnedsättning 
som inte kan korrigeras med 
hjälpmedel samt svår färgblindhet

 ett besvärligt handeksem
 allergi mot de ämnen och material 

som används vid underhåll av 
flygplan

 sjukdom eller skada i stöd- och 
rörelseorganen

 sjukdomar som försämras vid 
skiftarbete

 psykisk ohälsa
 missbruk eller beroende av 

berusningsmedel.

Grundexamen i flygledning 
(57/011/2014)

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.

Hälsotillståndet eller funktionsförmågan hos 
en person som söker till grundexamen i 



flygledning ska bedömas utifrån de krav på 
hälsotillståndet som ställs i författningar inom 
området. Hälsofaktorer kan utgöra hinder för 
antagning som studerande till grundexamen i 
flygledning. 
För att få arbeta som flygledare behöver 
personen i fråga utöver flygledarcertifikat 
dessutom ett medicinskt intyg. 

De medicinska intygen beviljas, förnyas eller 
förlängs enligt föreskrifterna för 
luftfartsmyndigheternas allmäneuropeiska 
krav EASA Part ATCO MED.

Dessa bestämmelser, blanketterna för 
hälsoundersökningarna och en lista över de 
flygmedicinska center och flygläkare som 
Trafiksäkerhetsverket har befullmäktigat finns 
på webbadressen 
https://www.trafi.fi/sv/trafi/trafik_och_halsa
/luftfart_och_halsa

Grundexamen i sjöfart 
(OPH-2540-2017)

Yrkesexamen i sjöfart 
(OPH-2611-2017)

Grundexamen i sjöfart 
(66/011/2014)

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.

Lagen om läkarundersökning av 
fartygspersonal (1171/2010) föreskriver att 
personer som arbetar inom sjöfarten inte får 
ha en skada, funktionsnedsättning eller 
sjukdom som hindrar eller uppenbart 
försvårar hans eller hennes arbete. De får inte 
ha någon sjukdom som man kan anta 
förvärras av arbete på ett fartyg eller 
äventyra hälsan hos andra som befinner sig 
på fartyget eller säkerheten inom sjöfarten. 
Vad gäller syn- och hörselförmågan samt 
färgseendet hos fartygspersonal ska kraven i 
social- och hälsovårdsministeriets beslut 
(224/2013) uppfyllas. Utöver de normala 
arbetsuppgifterna ska personerna kunna 
agera i exceptionella situationer (brand på 
fartyget, räddningsåtgärder). Grundläggande 
krav är att deras extremiteter fungerar 
normalt, att de kan röra sig i trappor och att 
de kan utföra medeltungt kroppsligt arbete.



De får inte ha en sjukdom som förvärras av 
vakande, en oregelbunden arbetsrytm och 
avvikande fysisk eller psykisk belastning. 

De som har avlagt grund- eller yrkesexamen i 
sjöfart behöver utöver sitt certifikat även 
läkarintyget för sjömän. Hälsotillståndet eller 
funktionsförmågan hos en person som söker 
till grund- eller yrkesexamen i sjöfart ska 
bedömas utifrån de krav på hälsotillståndet 
som ställs i författningarna inom området. 
Hälsorelaterade faktorer kan utgöra hinder 
för praktik, för att erhålla certifikat och 
sålunda även för att få arbete i uppgifter 
enligt certifikatet

Hinder för antagning som studerande kan b.la 
vara

 en sjukdom eller en 
funktionsnedsättning i 
rörelseorganen eller nervsystemet

 en skada eller en 
funktionsnedsättning som försvårar 
tal, hörande eller hörförståelse 

 avvikande färgseende eller 
synförmåga

 balansstörning
 epilepsi
 diabetes som behandlas med insulin
 astma som kräver kontinuerlig 

medicinering
 svår födoämnesallergi
 en sjukdom som kommer i attacker 

och som inverkar på 
funktionsförmågan 

 en allvarlig psykisk störning såsom 
depression, psykos, bipolärt syndrom 

 missbruk eller beroende av 
berusningsmedel 

 allmänfarlig smittsam sjukdom.

I oklara fall ska bedömningen av lämpligheten 
för arbete på ett fartyg hänskjutas till 
Trafiksäkerhetsverket (lag 1171/2010). 
Mer information 
http://www.trafi.fi/sv/sjofart
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OPETUSHALLITUS Hakaniemenranta 6, PL 380
00531 Helsinki

puhelin 0295 331 000
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UTBILDNINGSSTYRELSEN Hagnäskajen 6, PB 380
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Anordnare av yrkesutbildning Giltighetstid: fr.o.m. 1.1.2019 tillsvidare

Rätten att meddela föreskriften följer av:
L 531/2017, 40 § 

Ändrar Utbildningsstyrelsens föreskrift
9.5.2018 OPH-5-2018

Ändring i föreskriften om examensspecifika krav på hälsotillståndet i yrkesutbildning

Utbildningsstyrelsen har beslutat att ändra föreskriften om de examensspecifika 
kraven på hälsotillståndet i yrkesinriktade examina i enlighet med bilagan. I 
föreskriften har man lagt till examina i enlighet med statsrådets förordning 
744/2018.

Utbildningsanordnaren ska iaktta föreskriften i de yrkesinriktade examina som är 
fastslagna i statsrådets förordning om yrkesutbildning (673/2017) 20 §.

Mer information om föreskriften och var den finns tillgänglig ger avdelningen för 
yrkesutbildning eller avdelningen för svenskspråkig utbildning och
småbarnspedagogik vid Utbildningsstyrelsen.

Generaldirektör Olli-Pekka Heinonen

Undervisningsråd Kaisa Räty

Detta dokument har godkänts elektroniskt i Utbildningsstyrelsens 
ärendehanteringssystem.

BILAGA Examensspecifika krav på hälsotillståndet i yrkesutbildning
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Anordnare av yrkesutbildning Giltighetstid: fr.o.m. 1.10.2019 tillsvidare

Rätten att meddela föreskriften följer av
L 531/2017
Ändrar Utbildningsstyrelsens föreskrift
L 531/2017, 40 §

Ändrar Utbildningsstyrelsens föreskrift
OPH-5-2018

OPETUSHALLITUS Hakaniemenranta 6, PL 380
00531 Helsinki

puhelin 0295 331 000
oph.fi

UTBILDNINGSSTYRELSEN Hagnäskajen 6, PB 380
00531 Helsingfors

telefon 0295 331 000
oph.fi

Examensspecifika krav på hälsotillstånd i yrkesutbildning

Utbildningsstyrelsen har beslutat att ändra föreskriften om examensspecifika 
krav på hälsotillstånd i yrkesutbildningen.

Ur de examensspecifika kraven på hälsotillstånd stryks punkten ”sjukdom som 
smittar via blod som kan begränsa deltagande i praktiska uppgifter i anslutning 
till utbildningen”.

Mer information om föreskriften och var den finns tillgänglig ger enheten för 
yrkeskunnande eller enheten för svenskspråkig utbildning vid 
Utbildningsstyrelsen.

Generaldirektörens ställföreträdare,
Direktör Jorma Kauppinen

Undervisningsråd Kaisa Räty

Detta dokument har godkänts elektroniskt i Utbildningsstyrelsens 
ärendehanteringssystem.

BILAGA Examensspecifika krav på hälsotillstånd i yrkesutbildning – ändring i föreskriften
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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)

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)

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) 

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  

 sjukdom som smittar via blod som 
kan begränsa deltagande i praktiska 
uppgifter i anslutning till 
utbildningen 

 missbruk eller beroende av 
berusningsmedel.
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•
 

•
•

Specialyrkesexamen i 
arbetslivsträning 
(33/011/2011)

Specialyrkesexamen i 
äldreomsorg (16/011/2013)

Specialyrkesexamen för 
massör (47/011/2012)

Ändrad 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)

Specialyrkesexamen i 
massage (OPH-1935-2018)

Specialyrkesexamen i 
immobilisationsvård (OPH-
839-2018)

Specialyrkesexamen i 
rehabiliterings-, stöd- och 
handledningstjänster 
(OPH-492-2018)

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)

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)

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 
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Specialyrkesexamen i 
mentalhälsoarbete och 
missbrukarvård (OPH-
2666-2017)

Specialyrkesexamen 
tolkning för talskadade 
(OPH-1936-2018)

Specialyrkesexamen i 
äldreomsorg (OPH-2640-
2017)

•
 

•
•

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)

Specialyrkesexamen i 
äldreomsorg (16/011/2013)

Specialyrkesexamen för 
massör (47/011/2012)

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.
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