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1   Fristående examina 
 
1.1  Anordnande av fristående examina 
 
Examenskommissionerna som tillsätts av Utbildningsstyrelsen och består av representan-
ter för arbetsgivare, arbetstagare, lärare och vid behov självständiga yrkesutövare ansvarar 
för anordnandet och övervakningen av fristående examina samt utfärdar examensbetyg. 
Examenskommissionerna gör ett avtal om anordnande av fristående examina med utbild-
ningsanordnarna och vid behov med andra sammanslutningar och stiftelser. Fristående 
examina kan inte anordnas utan giltigt avtal med examenskommissionen. 
 
1.2  Avläggande av fristående examen 
 
Fristående examen avläggs genom att examinanderna vid examenstillfällen i praktiska 
arbetsuppgifter påvisar det kunnande som förutsätts i examensgrunderna. Varje examens-
del ska bedömas skilt för sig. Bedömningen görs som ett samarbete mellan representanter 
för arbetsgivare, arbetstagare och undervisningssektorn. Inom branscher där det är vanligt 
med självständiga yrkesutövare tas även denna part i beaktande vid valet av bedömare. 
Bedömningen godkänns slutligen av examenskommissionen. Examensbetyg kan beviljas 
då examinanden har avlagt alla examensdelar som krävs med godkänt vitsord.  
 
1.3  Grunderna för fristående examen 
 
I examensgrunderna fastställs vilka delar och eventuella kompetensområden som hör till 
examen, uppbyggnaden av examen, den yrkesskicklighet som krävs i de olika examens-
delarna, grunderna för bedömningen (föremålen och kriterierna för bedömningen) samt 
sätten att påvisa yrkesskicklighet.  
 
En examensdel utgör ett delområde inom yrket som går att avskilja från den naturliga ar-
betsprocessen till en självständig helhet som kan bedömas. Kraven på yrkesskicklighet 
som beskrivs i de olika examensdelarna koncentrerar sig på de centrala funktionerna och 
verksamhetsprocesserna inom yrket samt på yrkespraxis inom den aktuella branschen. De 
omfattar även färdigheter som allmänt behövs i arbetslivet, till exempel sociala färdig-
heter. 
 
Föremålen och kriterierna för bedömningen är härledda ur kraven på yrkesskicklighet. 
Föremålen för bedömningen anger de kunskapsområden som man vid bedömningen 
fäster särskild vikt vid. Definitionen av dessa föremål underlättar också bedömningen av 
den aktuella arbetsprocessen. Bedömningen ska täcka alla de föremål för bedömning som 
beskrivs i examensgrunderna. Kriterierna för bedömningen bestämmer den kvalitativa 
och kvantitativa nivån på en godkänd prestation.  
 
Sätten att påvisa yrkesskicklighet innehåller preciserande anvisningar om avläggandet av 
examen. Yrkesskickligheten påvisas i allmänhet i autentiska arbetsuppgifter. Sätten att 
påvisa yrkesskicklighet kan innehålla direktiv för bl.a. hur en examensprestation vid behov 
kan kompletteras så att alla krav på yrkesskicklighet blir beaktade. 
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1.4  Personlig tillämpning i fristående examen 
 
Utbildningsanordnaren sörjer för den personliga tillämpningen vid ansökningen till en 
fristående examen och utbildning som förbereder för en fristående examen, vid avläg-
gandet av examen och vid förvärvandet av den behövliga yrkesskickligheten.  
 
Vid den personliga tillämpningen ska man beakta det som föreskrivs i 11 § (952/2011) i 
lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning om studerandes rättigheter och skyldigheter. 
Dessutom ska man beakta de examensspecifika kraven på hälsotillståndet som 
Utbildningsstyrelsen har fastställt med stöd av 13 § i ovannämnda lag. 
 
Utbildningsstyrelsen har utfärdat en särskild föreskrift om individualisering 
(43/011/2006). 
 
1.5  Bedömning av yrkesskickligheten i fristående examen 
 
Vid bedömning av yrkesskickligheten är det viktigt att ingående och noggrant granska hur 
examinanderna visar att de kan det som examensgrunderna förutsätter i kraven på yrkes-
skicklighet för den aktuella examensdelen. Vid bedömningen tillämpas de bedömningskri-
terier som fastställts i examensgrunderna. Bedömarna ska mångsidigt använda sig av olika 
och i första hand kvalitativa bedömningsmetoder. Används endast en metod, blir resultat-
et inte nödvändigtvis tillförlitligt. Vid bedömningen beaktas bransch- och examensspeci-
fika särdrag i enlighet med examensgrunderna. Om examinanderna har tillförlitliga utred-
ningar om tidigare påvisat kunnande, granskar bedömarna hur de motsvarar kraven på 
yrkesskicklighet i examensgrunderna. Bedömarna föreslår för examenskommissionen att 
kunnandet erkänns som en del av examensprestationen. Examenskommissionen fattar det 
slutliga beslutet om erkännande av tidigare påvisat kunnande som tillförlitligt utretts.  
 
Bedömning av yrkesskicklighet är en process där insamling av bedömningsmaterial och 
dokumentering av bedömning spelar en viktig roll. Representanter för arbetslivet och lä-
rare gör på trepartsbasis en noggrann och mångsidig bedömning. Examinanderna ska 
klart och tydligt få veta hur bedömningsgrunderna tillämpas i deras eget fall. De ska också 
ges möjlighet att själva bedöma sina prestationer. Examensarrangören gör upp ett bedöm-
ningsprotokoll över examensprestationen för den aktuella examensdelen som underteck-
nas av bedömarna. Till en bra bedömningsprocess hör också att efter detta ge examinan-
derna respons på prestationerna. Det slutliga bedömningsbeslutet fattas av examenskom-
missionen. 

Bedömare 
De personer som bedömer examinandernas yrkesskicklighet ska ha god yrkeskunskap 
inom det aktuella området. Examenskommissionen och examensarrangören kommer 
överens om bedömarna i avtalet om anordnande av fristående examen. 

Rättelse av bedömning 
Examinanderna kan inom lagstadgad tid anhålla om rättelse av bedömning av den 
examenskommission som ansvarar för den aktuella examen. En skriftlig begäran om 
rättelse riktas till examenskommissionen. Examenskommissionen kan efter att ha hört 
bedömarna besluta om en ny bedömning. Det går inte att genom besvär anhålla om 
ändring av examenskommissionens beslut som gäller rättelse av bedömning. 



9 

1.6  Betyg 
 
Examenskommissionen beviljar examensbetyg och betyg för en eller flera avlagda exa-
mensdelar. Betyg över deltagande i förberedande utbildning ges av utbildningsanordnaren. 
Utbildningsstyrelsen har utfärdat direktiv om vilka uppgifter som ska framgå ur betygen. 
  
Betyg för en eller flera examensdelar ges på begäran. Examensbetyget, liksom betyget för 
en eller flera avlagda examensdelar, undertecknas av en representant för examenskommis-
sionen och en representant för examensarrangören.  
 

En anteckning om avlagd fristående examen i ett av Utbildningsstyrelsen godkänt yrkes-
bevis är ett intyg över avlagd examen som är jämförbart med ett examensbetyg. Examens-
arrangören skaffar och undertecknar yrkesbeviset. Yrkesbeviset är avgiftsbelagt för exami-
nanden. 
 
1.7 Utbildning som förbereder för fristående examen 
 

Det går inte att ställa förhandsvillkor om deltagande i utbildning på dem som deltar i fri-
stående examina. Examina avläggs ändå huvudsakligen i samband med förberedande ut-
bildning. Förberedande utbildning ska anordnas i enlighet med examensgrunderna. Ut-
bildningen och examenstillfällena ska planeras utgående från examensdelarna. Den som 
deltar i utbildning som förbereder för fristående examen ska ges möjlighet att delta i 
examenstillfällen och avlägga fristående examen som en del av utbildningen. 
 
På studier som leder till de yrkes- och specialyrkesexamina som anges i statsrådets förord-
ning (1033/2011) tillämpas vid indragning av studierätten 11 § 9 punkten i lagen om 
yrkesinriktad vuxenutbildning (952/2011). När det gäller utbildning som förbereder för 
en fristående examen ska man också beakta bestämmelserna i 13, 13 a och 16 § i ovan 
nämnda lag.  
 
1.7.1 Examensspecifika krav på hälsotillståndet i yrkes- och specialyrkesexamina 
 

Syftet med de examensspecifika kraven på hälsotillståndet är att främja säkerheten i yrkes- 
och specialyrkesexamina, som avläggs som fristående examina, och senare i arbetslivet.  
 
På utbildning som förbereder för en fristående examen tillämpas bestämmelserna om till-
gänglighet och om förutsättningarna för antagning som studerande (bestämmelsen i 11 § 
(952/2011) i lagen om vuxenutbildning om hänvisning till 27, 27 a och 27 b § (951/2011) 
i lagen om yrkesutbildning). En omständighet i anslutning till sökandens hälsotillstånd 
eller funktionsförmåga får inte vara ett hinder för antagning av den sökande som studer-
ande. Som studerande kan dock inte antas den som på grund av hälsotillstånd eller funk-
tionsförmåga inte kan genomföra praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet i anslutning 
till utbildning som förbereder för en fristående examen, när studierna är förbundna med 
krav som hänför sig till minderårigas säkerhet eller patient- eller kundsäkerheten eller 
säkerheten i trafiken.  
 
Detta förutsätter att de säkerhetskrav som hänför sig till studierna inte kan uppfyllas och 
att hindret inte med rimliga åtgärder kan undanröjas exempelvis med tjänster från studer-
andevården och studerandehälsovården, med hjälpmedel eller med annat stöd. Om skyd-
det av en annan persons hälsa och säkerhet eller trafiksäkerheten förutsätter det kan ett 
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hinder för att anta en person som studerande vara att personen i samband med ansökan 
om rätt att få avlägga yrkesexamen eller specialyrkesexamen undanhållit information om 
ett tidigare fattat beslut om indragning av studierätt. 
 
Med anledning av det ovan nämnda ska de examensspecifika kraven på hälsotillstånd 
beaktas vid den personliga tillämpningen i samband med ansökan till en fristående exa-
men och till utbildning som förbereder för en sådan examen och i samband med att den 
behövliga yrkesskickligheten förvärvas. De examensspecifika kraven på hälsotillstånd 
ingår i grunderna för de yrkes- och specialyrkesexamina som anges i statsrådets förord-
ning (1033/2011) och som finns inom det humanistiska och pedagogiska området, teknik 
och kommunikation, naturbruk och miljöområdet samt social-, hälso- och idrottsområdet.   
 
Utbildningsanordnare som ordnar utbildning som förbereder för en fristående examen 
ska informera (L 952/2011, 13 a §) dem som ansöker om att bli antagna som studerande 
om de examensspecifika kraven på hälsotillstånd och funktionsförmåga. De sökande ska 
på begäran ge den som ordnar utbildning som förbereder för en fristående examen de 
uppgifter om sitt hälsotillstånd som förutsätts för beslut om antagning som studerande 
samt eventuella uppgifter om ett tidigare beslut om indragning av studierätten. I samband 
med urvalsförfarandet räcker det med att de sökande själva beskriver sitt hälsotillstånd vid 
den aktuella tidpunkten. De som ordnar utbildning som förbereder för fristående examen 
ska vid behov samarbeta med olika utbildningsnivåer eller med myndigheterna när det 
gäller erhållande och givande av uppgifter som behövs vid antagningen av studerande. 
 
Med tanke på rättsskyddet för dem som ansöker om att bli antagna som studerande är det 
motiverat att de inte antas till sådan examensförberedande utbildning i vilken ingår prak-
tiska uppgifter eller inlärning i arbetet som de på grund av sitt hälsotillstånd eller sin funk-
tionsförmåga inte skulle kunna utföra. Vid antagningen av studerande bör man dock be-
akta de mångskiftande uppgifter som ingår i yrkena och arbetet. Inom en examen kan det 
finnas examensdelar med olika krav på hälsotillstånd eller funktionsförmåga, vilket möjlig-
gör individuella lösningar för den studerande under den examensförberedande utbildning-
en. Utbildningsanordnare som ordnar utbildning som förbereder för en fristående exa-
men ska vid behov i samråd med den studerande och studerandevården utreda den stu-
derandes möjligheter att söka till utbildning som förbereder för någon annan fristående 
examen. 
 
Om den studerandes hälsotillstånd och funktionsförmåga förändras får detta inte avbryta 
den studerandes examensförberedande utbildning eller leda till ett ogenomtänkt byte av 
utbildningsyrke eller -område. De praktiska problem som förändringar i hälsotillstånd och 
funktionsförmåga förorsakar under examensförberedande utbildning bör man i första 
hand kunna lösa med lämpliga individuella studiearrangemang och personlig tillämpning. 
Studiehandledning, stödåtgärder, handledning i ergonomiska arbetssätt och användning av 
hjälpmedel är till stöd under den examensförberedande utbildningen. När en studerandes 
hälsotillstånd och funktionsförmåga förändras är det nödvändigt med samarbete mellan 
studerandevården, studerandehälsovården och arbetsplatsernas företagshälsovård. 
 
Krav på hälsotillstånd i specialyrkesexamen för synrehabiliteringshandledare  
 

När det gäller personens hälsotillstånd eller funktionsförmåga ska man bedöma de 
begränsningar som eventuella sjukdomar medför och den individuella vårdsituationen i 
fråga om sjukdomarna. 
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Följande omständigheter kan utgöra hinder för antagning av en studerande:  
• psykiska sjukdomar som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter eller inlärning i 

arbetet, såsom en pågående obehandlad psykos eller en svår depression som försämrar 
funktionsförmågan 

• fysiska sjukdomar som begränsar funktionsförmågan i så hög grad att personen inte 
kan genomföra praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet, såsom sjukdomar eller 
funktionsnedsättningar i rörelseorganen samt kroniska eksem  

• en sjukdom som överförs via blod kan begränsa möjligheten att genomföra praktiska 
uppgifter eller inlärning i arbetet 

• missbruk eller beroende av berusningsmedel. 
 

 

2  Uppbyggnaden av specialyrkesexamen för 
 synrehabiliteringshandledare 
 
Specialyrkesexamen för synrehabiliteringshandledare är avsedd för personer som har 
minst de kunskaper och färdigheter som krävs i grundexamen inom social- och hälso-
vårdsbranschen eller i en annan lämplig examen. En examinand som utöver utbildning 
inom området har arbetserfarenhet samt kompletterande och fördjupade studier klarar 
sannolikt denna specialyrkesexamen.  
 
2.1  Kunnande som ska visas i specialyrkesexamen för  
  synrehabiliteringshandledare  
 

I specialyrkesexamen för synrehabiliteringshandledare visar examinanden sitt kunnande 
vid arbete som expert i synrehabiliteringshandledning och vid arbete som synrehabili-
teringshandledare. Den som avlagt denna examen har tack vare de valfria examensdelarna 
specialkompetens i två av följande delområden: handledning av synskadade klienter i 
förflyttningsförmåga, handledning av synskadade klienter i synanvändning, handledning 
av synskadade klienter i punktskrift, handledning i användning av tekniska hjälpmedel för 
synskadade klienter, handledning av synskadade, synhörselskadade och dövblinda klienter 
i användning av haptik, taktila bilder och syntolkning eller arbete som företagare inom 
synrehabiliteringshandledning.  
 

I specialyrkesexamen för synrehabiliteringshandledare påvisar examinanderna att de 
behärskar branschens mest krävande arbetsuppgifter.  
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2.2 Examensdelar och examens uppbyggnad 
 

För att avlägga specialyrkesexamen för synrehabiliteringshandledare krävs att man 
avlägger två obligatoriska och minst två valfria examensdelar.  
 
Tabell 1. Examensdelar i specialyrkesexamen för synrehabiliteringshandledare. 
A Obligatoriska delar 
3.1 Arbete som expert i synrehabiliteringshandledning 

3.2 Arbete som synrehabiliteringshandledare  

B Valfria delar, av vilka 2 delar ska väljas 
3.3 Handledning av synskadade klienter i förflyttningsförmåga 

3.4 Handledning av synskadade klienter i synanvändning 

3.5 Handledning av synskadade klienter i punktskrift 

3.6 Handledning i användning av tekniska hjälpmedel för synskadade klienter 

3.7 Handledning av synskadade, synhörselskadade och dövblinda klienter i 
användning av haptik, taktila bilder och syntolkning 
3.8 Arbete som företagare inom synrehabiliteringshandledning 

 
 
3  Krav på yrkesskicklighet i specialyrkesexamen för syn-

rehabiliteringshandledare och grunder för bedömningen 
 
Den yrkesskicklighet som krävs i examensgrunderna visas på basis av den av examens-
kommissionen godkända planen för anordnande av specialyrkesexamen för synrehabili-
teringshandledare i autentiskt arbete vid examenstillfällen som ordnas enligt principen om 
individualisering. Vid dessa tillfällen visar examinanden heltäckande den yrkeskunnighet 
som krävs i examensgrunderna.  
 
Vid examenstillfällena visar examinanden sin förmåga att tillämpa sitt kunnande i förän-
derliga situationer och arbetsmiljöer. Examinanden visar också sin förmåga att bedöma 
och lära sig av erfarenheter samt att förbättra och ta i bruk nya rutiner.  
 
Examinandens yrkesskicklighet bedöms vid examenstillfällen av bedömare som har fått 
introduktion i bedömningsuppgiften. Examinanden ska också ges möjlighet till självvär-
dering av sina prestationer. Bedömarna bedömer och dokumenterar det kunnande som 
examinanden visar utifrån examens krav på yrkesskicklighet, föremål för bedömning och 
bedömningskriterier. I en bra bedömningsprocess informeras examinanden om bedöm-
ningen. Examinanden får responsen till exempel efter att bedömningsförslaget har gjorts 
upp. 
 
Examinanden kan ges möjlighet att komplettera sina examensprestationer muntligt. 
Bedömarna antecknar under samtalet sina observationer i en bedömningsblankett. På 
detta sätt säkerställs att examensprestationerna är heltäckande och bedömningen 
tillförlitlig. Denna möjlighet kan ges i samband med avläggandet av examensdelen eller 
när alla prestationer i examensdelarna är utförda. 
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Bedömningen i specialyrkesexamen för synrehabiliteringshandledare görs separat för varje 
examensdel genom jämförelse av examinandens yrkesskicklighet med kraven på yrkes-
skicklighet i examensdelen. Bedömningsgruppen lämnar ett skriftligt bedömningsförslag 
till examenskommissionen efter att examensprestationerna har utförts heltäckande, 
tillförlitligt och enligt examensgrunderna. Bedömningsgruppen består av representanter 
för arbetsgivarna, arbetstagarna och lärarna.  
 
 
A  Obligatoriska examensdelar 
 
3.1  Arbete som expert i synrehabiliteringshandledning 
 
Krav på yrkesskicklighet 
Examinanden kan 
 följa de författningar, föreskrifter och instruktioner som reglerar arbetet 
 följa och bedöma de etiska principerna för sitt arbete 
 främja arbets- och funktionsförmågan hos synskadade klienter 
 arbeta i ett servicesystem för synskadade klienter 
 vara verksam i samarbetsnätverk för synskadade, synhörselskadade och 

multihandikappade klienter 
 upprätthålla sin funktionsförmåga och sitt välbefinnande i arbetet 
 på sin arbetsplats arbeta som expert i och utvecklare av synrehabiliteringshandledning. 
 
Bedömning (föremål och kriterier för bedömningen) 
  

Krav på yrkesskicklighet i examensdelen 

Examinanden kan följa de författningar, föreskrifter och instruktioner som reglerar 
arbetet. 

Föremål för bedömningen Kriterier för bedömningen 

Arbete enligt författningar, 
föreskrifter och instruktioner 
 
 
 

Examinanden 
• följer den viktigaste uppdaterade social- och hälso-

vårdslagstiftningen som gäller synrehabiliterings-
handledning  

• sörjer på vederbörligt sätt för tystnadsplikten vid 
synrehabiliteringshandledning 

• följer de nationella och internationella författning-
ar och andra styrdokument som gäller det egna 
arbetet, såsom 
− FN:s konvention om rättigheter för personer 

med funktionsnedsättning 
− Finlands handikappolitiska program 
− Finlands grundlag 
− lagen om likabehandling 

• följer inom det egna ansvarsområdet arbetar-
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skyddslagen och föreskrifterna om arbetarskydd 
• förebygger säkerhetsriskerna på arbetsplatsen på 

ett professionellt sätt  
• följer de bestämmelser och instruktioner som 

gjorts upp inom det egna området och i den egna 
arbetsenheten för servicesystemet för synskadade 

• håller sig på vederbörligt sätt uppdaterad om 
ändringar i lagstiftningen och följer dem till den 
del som de gäller det egna arbetet. 

Examinanden kan följa och bedöma de etiska principerna för sitt arbete. 
Arbete enligt etiska 
instruktioner 
 
 

Examinanden 
• följer i de olika situationerna vid synrehabili-

teringshandledning de etiska instruktionerna för 
social-, hälso- och rehabiliteringsområdet 

• handleder synskadade klienter utifrån deras behov 
och önskemål 

• sörjer aktivt för att klientens rättigheter blir tillgo-
dosedda vid beslut om synrehabilitering som gäller 
klienten 

• följer i sitt eget arbete organisationens etiska prin-
ciper och värderingar samt instruktioner om verk-
samheten och hållbar utveckling. 

Examinanden kan främja arbets- och funktionsförmågan hos synskadade klienter. 
Stödja arbets- och 
funktionsförmågan 
 
 
 

Examinanden 
• främjar vid synrehabiliteringshandledning på ve-

derbörligt sätt arbets- och funktionsförmågan hos 
klienten samt dennes förmåga att klara sig på egen 
hand i vardagen 

• främjar klientens förmåga att ständigt lära sig nytt 
när det gäller att klara sig i nya situationer 

• stöder genom ett rehabiliterande och lösningsin-
riktat arbetssätt den synskadade klientens helhets-
rehabilitering 

• ger klienten och den närmaste kretsen handled-
ning som gör dem medvetna om betydelsen av att 
skaffa sig de färdigheter som en synskadad behö-
ver  

• främjar aktivt klientens självständiga liv och hälsa i 
alla situationer och miljöer vid synrehabiliterings-
handledning 

• stöder klienten i att ta reda på sin funktionsförmå-
ga, sina färdigheter, sina mål och sina behov i vil-
ken fas av synrehabiliteringshandledningen som 
helst 

• fungerar vid behov som kontaktperson mellan kli-



15 

enten, klientens familj och den personal som del-
tar i rehabiliteringen samt samarbetsnätverken 

• ger klienten sakkunnig handledning i servicesyste-
met 

• ger klienten och den närmaste kretsen sakkunnigt 
information om hur man söker till rehabilitering 
och tjänster  

• deltar vid behov i utarbetande av en rehabiliter-
ings- och serviceplan för klienten enligt det egna 
ansvarsområdet 

• främjar vid synrehabiliteringshandledning klien-
tens rehabiliteringsprocess. 

Främja delaktighet 
 

 

Examinanden 
• utreder i samarbete med klienten och vid behov 

andra berörda vilka behov av service klienten har 
vad gäller synrehabiliteringshandledning 

• stöder genom synrehabiliteringshandledning kli-
enten och dennes närstående vid val av korrekta 
och lämpliga tjänster bland de tjänster som finns 
tillgängliga inom synrehabiliteringshandledning  

• ger klienten tydliga instruktioner när utredningar 
som behövs för synrehabiliteringshandledningen 
görs samt när ansökningar görs och lämnas in till 
behörig instans 

• bekantar sig mångsidigt med de synskadades, syn-
hörselskadades och dövblindas kultur och de möj-
ligheter som kulturen erbjuder inom handled-
ningen 

• ger klienten och de närstående korrekt informa-
tion om synrehabiliteringen och om möjligheten 
till stöd av personer i samma situation 

• beaktar i sitt arbete på ett smidigt sätt individernas 
särdrag och servicebehoven vad gäller handled-
ning 

• arbetar på ett naturligt sätt med klienter och ar-
betskamrater med olika kultur- och språkbakgrund  

• beaktar klientens möjligheter att påverka servicen 
inom synrehabiliteringshandledningen och möjlig-
heter att delta när beslut fattas inom handled-
ningen. 

Främja en hinderfri miljö 
 
 
 

 

Examinanden 
• beaktar ändamålsenligt klientens mål när det gäller 

en hinderfri miljö, såsom hinderfria gångvägar, 
god belysning och tydliga skyltar, i de olika situa-
tionerna vid synrehabiliteringshandledning 

• sörjer på ett ansvarsfullt sätt för säkerheten vid 
synrehabiliteringshandledning 
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• främjar aktivt hinderfria miljöer vid synrehabiliter-
ingshandledning  

• främjar på ett professionellt sätt den sociala till-
gängligheten i synrehabiliteringshandledningen 

• främjar vid olika situationer inom synrehabiliter-
ingshandledningen på ett sakkunnigt sätt möjlig-
heterna till att använda den potential som miljön 
erbjuder vad gäller användning av flera sinnen  

• väljer utifrån klientens behov en ändamålsenlig 
helhet bestående av hjälpmedel, utrustning och 
tjänster, och beaktar då ekonomiska och ekolo-
giska faktorer 

• stöder klienten målinriktat i användning av 
hjälpmedel för synskadade 

• sörjer utan dröjsmål för att hjälpmedel som inte 
fungerar blir underhållna 

• sörjer på ett lämpligt sätt för tillgängligheten när 
det gäller erhållande av information och informa-
tionsspridning 

• tar vid behov fram tillgängligt och förståeligt 
handledningsmaterial för synskadade  

• ger klienten handledningsmaterial i en för klienten 
lämplig form, t.ex. i punktskrift, i storstil, som 
inspelning eller i elektronisk form 

• lyssnar aktivt på klienten och beaktar klientens 
synvinkel i de olika situationerna vid 
synrehabiliteringshandledning. 

Examinanden kan arbeta i ett servicesystem för synskadade klienter. 
Arbeta i ett servicesystem 
 

Examinanden 
• använder i sitt arbete kunskap om servicesystemet 

inom social-, hälso- och rehabiliteringsområdet 
och om andra samhälleliga hälsotjänster, och gör 
det utifrån klientens behov 

• följer styrdokumenten för det servicesystem för 
synskadade som finns inom det egna området och 
på den egna arbetsplatsen  

• tar tillsammans med klienten reda på behoven av 
synrehabiliteringshandledning samt utarbetar en 
plan för att tillgodose behovet och inkluderar den 
i den övriga serviceplaneringen och utvärderingen 
av denna  

• ger klienten sakkunnig handledning i användning 
av behövliga tjänster  

• ger instruktioner och observerar hur synrehabili-
teringshandledningen ordnas inom det egna an-
svarsområdet och ser till att den ordnas på ett för 
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klienten ändamålsenligt sätt 
• motiverar på ett tydligt sätt de beslut om synreha-

biliteringshandledning som fattats för klienten och 
de instruktioner som getts 

• ger klienten råd om användningen av ändamålsen-
lig synrehabiliteringshandledning 

• skaffar vid behov planenligt och i samarbete med 
klienten hjälpmedel och utrustning som behövs 
för synrehabiliteringshandledningen   

• följer upp hur målen och planerna för synreha-
biliteringshandledningen förverkligats och reagerar 
smidigt om det behövs ändringar 

• planerar, genomför och utvärderar klientens hand-
lednings- och serviceprocess och dokumenterar 
den på vederbörligt sätt. 

Examinanden kan vara verksam i samarbetsnätverk för synskadade, synhörselskadade 
och multihandikappade klienter. 
Multiprofessionellt samarbete  
 
 
 
 
 
 

Examinanden 
• arbetar utifrån klientens behov i ett multiprofes-

sionellt samarbete inom synrehabiliteringshandled-
ningen 

• arbetar sakkunnigt inom gränserna för sitt 
ansvarsområde i ett multiprofessionellt samarbete 

• arbetar som expert i synrehabiliteringshandledning 
i ett multiprofessionellt samarbete med överens-
komna redskap och forum och enligt överens-
komna handlingsprinciper 

• sörjer på överenskommet sätt för klientens möjlig-
het att delta i planering, genomförande och utvär-
dering av den egna synrehabiliteringshandledning-
en i en multiprofessionell grupp 

• tar i multiprofessionellt samarbete aktivt upp syn-
rehabiliteringshandledningen som en del av klien-
tens rehabilitering och arbetsgruppens beslutsfat-
tande 

• koordinerar och utvecklar sakkunnigt synrehabili-
teringshandledningen enligt det egna ansvarsom-
rådet.   

Agera i ett samarbetsnätverk  
 
 

Examinanden 
• arbetar utifrån klientens behov i samarbetsnätverk 

som är centrala med tanke på klientens synreha-
biliteringshandledning 

• ansvarar vid behov självständigt och på överens-
kommet sätt för koordineringen och utvecklingen 
av verksamheten i samarbetsnätverken inom det 
egna ansvarsområdet  
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• fungerar vid behov som sammankallande för sam-
arbetsnätverket och som mötesordförande, gör 
detta på ett målinriktat och interaktivt sätt och 
respekterar de andras rättigheter 

• kommer vid behov överens med klienten och 
övriga samarbetspartner om ändamålsenlig 
information enligt lagstiftningen 

• samarbetar aktivt med klienterna och samarbets-
nätverket för att få till stånd tjänster och lösningar 
inom synrehabiliteringshandledningen 

• främjar aktivt inom ramen för det egna ansvars-
området framtagningen av ett gemensamt mål och 
bildandet av en gemensam uppfattning om klien-
tens situation och behövliga tjänster eller problem-
lösningar 

• koordinerar och utvecklar, om så är nödvändigt, i 
samarbetsnätverken de tjänster inom synrehabili-
teringshandledningen som klienten har rätt till 

• sörjer vid behov för kontakten med service-
producenter 

• informerar sakkunnigt det multiprofessionella 
nätverket, beslutsfattarna i området och arbets-
givare om hur synrehabiliteringshandledningen 
inverkar på klientens förmåga att leva ett 
självständigt liv och att klara av vardagen.  

Examinanden kan upprätthålla sin funktionsförmåga och sitt välbefinnande i arbetet. 
Upprätthålla funktionsförmåga 
och välbefinnande i arbetet 
 

Examinanden 
• främjar på eget initiativ sitt välbefinnande i arbetet 

och sin hälsa  
• använder sig i sitt arbete av stöd från kolleger och 

arbetshandledning, om så är nödvändigt 
• främjar för egen del aktivt välbefinnandet och 

prestationerna i arbetsenheten 
• arbetar ergonomiskt och sörjer för den egna 

arbetsergonomin. 

Examinanden kan i sin arbetsenhet arbeta som expert i och utvecklare av 
synrehabiliteringshandledning.  
Agera på en arbetsplats 
 

 

Examinanden 
• arbetar som expert eller chef inom synreha-

biliteringshandledning enligt sitt ansvarsområde  
• ansvarar vid behov för organisering av synrehabi-

literingshandledningen och för arbetsfördelningen 
på sin arbetsplats 

• instruerar på ett sakkunnigt sätt de övriga synreha-
biliteringshandledarna, och om examinanden är 
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chef så övervakar hon/han arbetet i sin arbetsen-
het, om så är nödvändigt 

• introducerar vid behov nyanställda i synreha-
biliteringshandledningen 

• instruerar och bedömer på vederbörligt sätt och 
enligt examensgrunderna examinander i 
synrehabiliteringshandledning    

• gör vid behov upp verksamhetsplanen och verk-
samhetsberättelsen för synrehabiliteringshandled-
ningen i sin arbetsenhet 

• dokumenterar, bedömer och drar slutsatser om 
synrehabiliteringshandledningen och utvecklings-
behoven inom den 

• söker aktivt information och delar aktivt med sig 
av information och får till stånd en gemensam 
helhetssyn på synrehabiliteringshandledningen  

• koordinerar och utvecklar i sin arbetsenhet 
processen vid synrehabiliteringshandledning inom 
ramen för sitt eget ansvarsområde 

• utvärderar och följer upp synrehabiliteringshand-
ledningens ekonomi och resultat 

• utvärderar realistiskt synrehabiliteringshandled-
ningen med avseende på effektivitet och resultat 

• utvecklar arbetsenheten och uppmuntrar kolleger-
na att dela med sig av sitt kunnande för att nå de 
gemensamma målen för synrehabiliteringshand-
ledningen 

• utvecklar och använder olika metoder för multi-
professionellt samarbete, experter och teknologi i 
synrehabiliteringshandledningen och vid utveck-
ling av sin arbetsenhet 

• kommunicerar skriftligt och muntligt i sin arbets-
enhet om synrehabiliteringshandledningen, och 
gör detta på ett tydligt och förståeligt sätt 

• ger konstruktiv respons på prestationerna vid 
synrehabiliteringshandledning i arbetsenheten 

• sörjer för egen del för arbetarskyddet och 
välbefinnandet i arbetet i sin arbetsenhet. 

 
Sätten att påvisa yrkesskicklighet 
Yrkesskickligheten i examensdelen Arbete som expert i synrehabiliteringshandled-
ning visas och bedöms enligt examensgrunderna i expertarbete inom synrehabiliterings-
handledning i aktivitetsmiljöer inom social-, hälso- och rehabiliteringsområdet samt inom 
det pedagogiska området. Aktivitetsmiljöerna kan till exempel vara olika enheter inom 
social- och hälsovården, Synskadades Centralförbund, Finlands Dövblinda rf:s verksam-
hetsställen, skolor och läroanstalter samt klienternas arbetsplatser, där det finns synskada-
de personer.  
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Examinanden visar sitt kunnande vid arbete som expert i synrehabiliteringshandledning. 
Examinanden ger klienterna handledning i tjänster som anknyter till synrehabiliterings-
handledning och i ett mer omfattande servicesystem, och främjar då klientens arbets- och 
funktionsförmåga. Examinanden är verksam som handledare av synskadade, synhörsel-
skadade och multihandikappade synskadade klienter och som expert i synrehabiliterings-
handledning i multiprofessionella arbetsgrupper och samarbetsnätverk.  Dessutom visar 
examinanden sitt kunnande genom praktisk verksamhet och dokument när hon eller han 
är verksam som expert i och utvecklare av synrehabiliteringshandledning i sin arbetsenhet.  
 
Bedömarna observerar och bedömer examinandens arbete och ger en skriftlig bedömning 
av det. Examinanden kan komplettera sina examensprestationer med dokument som ev-
entuellt kommer till under examenstillfället. Efter att dokumenten har bedömts utgör de 
en del av bedömningsmaterialet. Examinandens bedömningsmaterial består av de 
utlåtanden som bedömarna gett om examenstillfällena, av bedömda kompletterande 
dokument och av examinandens självvärdering. 
 
 
3.2  Arbete som synrehabiliteringshandledare 
 
Krav på yrkesskicklighet 
Examinanden kan 
 interagera med en synskadad, synhörselskadad och multihandikappad synskadad klient 
 främja synskadade klienters självständighet och välbefinnande 
 bedöma och beakta ändamålsenligheten och säkerheten i den miljö där 

synrehabiliteringshandledning ges 
 arbeta som expert i synrehabiliteringshandledning. 

 
Bedömning (föremål och kriterier för bedömning ) 
 

Krav på yrkesskicklighet i examensdelen 

Examinanden kan interagera med en synskadad, synhörselskadad och multihandikappad 
synskadad klient. 
Interagera med och handleda 
klienter  
 

Examinanden 
• bemöter klienten som en jämlik och respekterar 

klientens självbestämmanderätt 
• lyssnar aktivt på klienten och visar att hon/han 

verkligen bryr sig om klientens situation 
• beaktar vid handledning på ett genuint sätt klienten 

som individ och särdragen som beror på skadan 
• använder vid handledning av klienten interaktion 

genom flera kanaler enligt individens kommuni-
kationsbehov 

• använder interaktionsmetoder mångsidigt och an-
passar dem efter handledningssituationen 

• kommunicerar med klienten på ett tydligt och för-
ståeligt sätt och använder vid behov hjälpmetoder i 
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handledningssituationer 
• bedömer tillsammans med klienten med mångsidiga 

metoder klientens förvärvande av de färdigheter 
som behövs 

• identifierar känslor som uppstår i handlednings-
situationer och behandlar dem professionellt med 
klienten  

• löser tillsammans med klienten på ett konstruktivt 
sätt problemsituationer i samband med synrehabi-
literingshandledningen 

• frågar i handledningssituationer klienten om de 
slutsatser som hon/han dragit är korrekta och 
ändrar vid behov sitt arbetssätt. 

Handleda utifrån klientens 
behov 
 

Examinanden 
• främjar inom sitt ansvarsområde klientens deltag-

ande i planering, genomförande och bedömning av 
synrehabiliteringshandledningen 

• ger klienten handledning genom att i stor utsträck-
ning använda sig av olika vetenskapsgrenars per-
spektiv och sitt kunnande om de hinder och möj-
ligheter som skadan innebär för funktionsförmågan  

• främjar på ett sakkunnigt sätt klientens funktions-
förmåga och välbefinnande i klientens levnadsmiljö 

• sköter de uppgifter som ingår i synrehabiliterings-
handledningen utan orimliga dröjsmål och vid rätt 
tidpunkt 

• diskuterar sakkunnigt med klienten och klientens 
närmaste krets de bedömningsredskap, kunskaps-
källor och instruktioner som används i synrehabili-
teringshandledningen för att ta reda på om de läm-
par sig för klientens situation 

• ger klienten vid behov första hjälpen på nivån Fhj1  
• stöder och instruerar på ett målinriktat och upp-

muntrande sätt olika klienter i de olika faserna av 
deras levnadslopp och utveckling och i olika miljöer  

• beaktar på ett aktivt sätt att klienter från olika kul-
turer förstår arbetssätten inom synrehabiliterings-
handledningen på olika sätt 

• ger klienten personlig handledning och rådgivning 
om de olika alternativen inom synrehabiliterings-
handledningen  

• kommer överens med klienten om målen för 
synrehabiliteringshandledningen 

• beaktar vid handledning på vederbörligt sätt 
klientens helhetssituation  

• svarar tydligt på klientens frågor vid synrehabiliter-
ingshandledning 
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• ber klienten bedöma genomförandet av synreha-
biliteringshandledningen 

• hänvisar vid behov klienten till fortsatt synrehabili-
teringshandledning och skriver en rekommendation 
utgående från behoven av handledning 

• stöder klientens förmåga till ständigt lärande  
• planerar, genomför och utvärderar handlednings-

processen och dokumenterar den på vederbörligt 
sätt. 

Ge och ta emot respons 
 
 

Examinanden 
• följer upp hur målen och handledningsplanerna för 

synrehabiliteringshandledningen förverkligats och 
reagerar flexibelt på förändringsbehov  

• ger klienten uppmuntrande och sporrande respons 
när denne skaffar sig de behövliga färdigheterna 

• ber klienten ge respons på synrehabiliterings-
handledningen 

• tar emot respons på ett professionellt sätt 
• utvärderar och utvecklar regelbundet sitt arbete 

utifrån erhållen respons. 

Examinanden kan främja synskadade klienters självständighet och välbefinnande. 
Handleda i dagliga aktiviteter 

 
 
 

Examinanden 
• ger klienter i olika åldrar handledning i att bedöma 

och utveckla sina styrkor och färdigheter när det 
gäller att ta hand om sig själv, laga mat, sköta hem-
met, sköta ärenden och vara aktiv på fritiden i den 
mån aktivitetsmiljön ger möjlighet till det 

• informerar klienten om möjligheterna och begräns-
ningarna vad gäller användning av hjälpmedel för 
synskadade enligt individuellt behov och livssitua-
tion för att klienten ska klara sig på egen hand i 
vardagen, såsom i lekar, skolgång, arbete och fritid, 
samt kunna ta hand om sig själv, sköta hemmet, 
sköta ärenden och vara socialt aktiv 

• stöder klienten i att interagera med andra i det 
dagliga livet 

• använder enligt situationen både individ- och 
grupphandledningsmetoder vid handledning 

• frågar klienten om de redskap som ska användas i 
handledningen är lämpliga för stöd av klientens 
självständighet och välbefinnande  

• tar fram nytt material för klienten som främjar den-
nes självständiga liv och välbefinnande enligt de 
behov som observerats vid handledning 

• ger klienten vid behov handledning i att självstän-
digt eller vid behov under handledning använda 
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skriftligt, taktilt, grafiskt, inspelat, illustrerat eller 
tolkat handledningsmaterial  

• ger klienten vid behov handledning i att självstän-
digt eller vid behov under handledning ta fram 
skriftligt, taktilt, grafiskt, inspelat, illustrerat eller 
tolkat handledningsmaterial  

• skaffar vid behov på överenskommet sätt hjälpme-
del och utrustning som främjar synskadade klienters 
självständighet och välbefinnande, och ger 
handledning i hur de ska användas. 

Stödja självständighet vad 
gäller att förflytta sig 

Examinanden 
• motiverar och stöder klienten på ett sakkunnigt sätt 

i att röra sig på egen hand på utmärkta leder 
• beskriver förändringar som skett på de bekanta 

vägarna och ger råd om problem uppstår 
• informerar personer med nedsatt syn eller blinda 

om lämpliga landmärken som behövs när de 
förflyttar sig 

• tar fram information och material som stöder 
klientens självständighet vad gäller att förflytta sig, 
och ser till att detta är i en tillgänglig form. 

Ledsaga och beskriva miljön 
 

Examinanden 
• ledsagar och handleder klienten i olika situationer 

för att stödja dennes delaktighet  
• beskriver vid behov miljöer, lokaler och situationer 

för den synskadade klienten 
• ger klienten råd om att vid behov be om hjälp och 

handledning i främmande och förändrade 
situationer och miljöer.  

Främja funktionell 
synanvändning 

 
 

Examinanden 
• ger klienten råd om att använda sig av sin funktio-

nella syn, andra sinnen samt syn- och hörselhjälp-
medel i olika handledningssituationer och -miljöer  

• beaktar i olika handledningssituationer sakkunnigt 
klientens situation vad gäller den funktionella synen   

• anpassar i handledningssituationer, om så är möjligt, 
belysning och kontraster så att de är lämpliga för 
klienten eller klientgruppen 

• tar fram information och material som vid hand-
ledning främjar klientens funktionella synanvänd-
ning och som är tillgängliga och förståeliga. 
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Stödja inlärningen av 
punktskrift 

Examinanden 
• ger klienten och klientgrupper introduktion i punkt-

skriften som redskap för läskunnigheten hos blinda, 
svårt synskadade, dövblinda och synhörselskadade 

• använder punktskrift som kommunikationsredskap 
vid handledning av klienter som använder punkt-
skrift  

• beaktar klientens behov av inlärning av punktskrif-
ten och ordnar behövlig handledning  

• uppmuntrar svårt synskadade och dövblinda klien-
ter att studera och använda punktskrift mångsidigt i 
vardagen 

• tar i handledningssituationer fram information och 
material som främjar användningen av känselsinnet 
och inlärningen av punktskriften. 

Examinanden kan bedöma och beakta ändamålsenligheten och säkerheten i den miljö där 
synrehabiliteringshandledning ges. 
Sörja för aktivitetsmiljön Examinanden 

• främjar enligt sitt ansvarsområde genomförandet av 
handledning på ett ändamålsenligt sätt i klientens 
egna aktivitetsmiljöer  

• ger vid behov klienten råd om att ansöka om ett 
beslut som behövs för ändringsarbeten i bostaden 

• utvecklar tillsammans med klienten dennes ak-
tivitetsmiljöer på bästa möjliga sätt i ekologiskt och 
ekonomiskt hänseende 

• samarbetar klientorienterat med klientens övriga 
närstående krets för att möjliggöra en fungerande, 
ändamålsenlig och trygg aktivitetsmiljö  

• sörjer på vederbörligt sätt för de grundläggande 
inställningarna av utrustning så att den lämpar sig 
för klientens aktivitetsmiljö 

• använder sig vid behov av experter för att utveckla 
klientens viktigaste miljöer 

• sörjer sakkunnigt för reparationer och underhåll av 
klientens hjälpmedel och utrustning enligt sitt 
ansvarsområde och på överenskommet sätt. 

Sörja för en trygg 
aktivitetsmiljö 

 
 

Examinanden 
• bedömer i samarbete med klienten säkerheten i 

klientens viktigaste aktivitetsmiljöer 
• ger klienten råd om att använda synhjälpmedel 

tryggt i trafiken 
• söker de vägar för den synskadade klienten som är 

så trygga som möjlig att röra sig självständigt på 
med tanke på dennes färdigheter och förmågor  

• kommer överens med klienten och vid behov med 
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dennes närstående när handledningen rörande 
vägen är klar och när denne kan börja använda 
vägen självständigt.  

Använda informations- och 
kommunikationsteknik 

Examinanden 
• presenterar för klienten tillgängliga och lämpliga 

nättjänster vid synrehabiliteringshandledning 
• utnyttjar ett informationsnätverk vid hantering av 

material som används vid synrehabiliteringshand-
ledning, som stöd vid handledningen eller som 
interaktionskanal vid distanshandledning 

• bedömer tillsammans med klienten behovet och 
tillgängligheten i fråga om användningen av nät-
tjänster för synrehabiliteringshandledning 

• bedömer tillsammans med klienten dennes möjlig-
heter att i basfrågorna i det dagliga livet på ett tryggt 
sätt använda olika nättjänster med hjälp av tekniska 
hjälpmedel 

• använder nättjänster som främjar de färdigheter 
som en synskadad behöver, om det är nödvändigt i 
något skede av handledningen eller systematiskt 
som stöd vid handledningen 

• bedömer tillsammans med klienten utvecklingen av 
tillämpningar inom nättjänsterna och deras kost-
nadseffektivitet med tanke på synrehabiliterings-
handledningen. 

Examinanden kan arbeta som expert i synrehabiliteringshandledning. 
Arbeta som expert i 
synrehabiliteringshandledning 

 

Examinanden 
• arbetar sakkunnigt i föränderliga situationer inom 

synrehabiliteringshandledningen 
• utför sitt arbete utgående från välgrundad kunskap 

och praxis som vid synrehabiliteringshandledning 
konstaterats vara god 

• utvecklar självständigt sin yrkesskicklighet i fråga 
om rutinerna inom synrehabiliteringshandledningen 
och dess specialiserade kunskapsbas 

• tillämpar i handledningssituationer mångsidigt me-
toderna inom synrehabiliteringshandledning och 
informations- och kommunikationstekniska arbets-
redskap samt redskapen inom de sociala medierna 

• tar reda på tillgängligheten och egenskaperna hos de 
datorprogram som används vid handledning utifrån 
den egna uppgiftens och rollens synvinkel 

• utvecklar multiprofessionellt de gemensamma ar-
betsredskapen inom synrehabiliteringshand-
ledningen  

• utvecklar kunnandet i och tjänsterna inom synreha-
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biliteringshandledning i ett multiprofessionellt 
samarbete  

• utvecklar självständigt innehållet i den synrehabili-
teringshandledning som finns i databaser och 
informationsnätverk 

• observerar aktivt hur aktivitetsmiljöerna och beho-
ven av tjänster förändras inom synrehabiliterings-
handledningen. 

Utvärdera och utveckla det 
egna arbetet 

Examinanden 
• tar på ett professionellt sätt emot respons av 

klienterna, de övriga anställda i arbetsenheten och 
samarbetsnätverken  

• utnyttjar aktivt erhållen respons för utveckling av 
sitt arbete  

• utvecklar ständigt sin yrkesskicklighet i synrehabi-
literingshandledning och i användning av hjälp-
medel för synskadade 

• använder initiativrikt metoderna och redskapen 
inom synrehabiliteringshandledning 

• skapar sakkunnigt egna nya lösningar för synreha-
biliteringshandledningen 

• utnyttjar andra experters kunnande vid utveckling 
av synrehabiliteringshandledningen 

• utnyttjar sakkunnigt information om synrehabili-
teringshandledningen som hon/han fått från olika 
källor och aktörer  

• följer aktivt den internationella utvecklingen inom 
området 

• observerar missförhållanden i synrehabiliterings-
handledningen och tar fram lösningar för att åt-
gärda missförhållandena enligt det egna ansvars-
området 

• bedömer kritiskt de egna lösningarna inom synre-
habiliteringshandledningen 

• uttrycker sig ledigt muntligt och skriftligt på svenska 
eller finska och dessutom på ett främmande språk. 

 
Sätten att påvisa yrkesskicklighet 
 
Yrkesskickligheten i examensdelen Arbete som synrehabiliteringshandledare visas och 
bedöms vid synrehabiliteringshandledning när examinanden arbetar som handledare för 
synskadade, synhörselskadade, dövblinda eller multihandikappade synskadade klienter i 
olika åldrar i klienternas egna aktivitetsmiljöer. Dessutom arbetar examinanden som hand-
ledare för en grupp synskadade klienter i en vald miljö. Dessa miljöer finns inom social-, 
hälso- och rehabiliteringsområdet och det pedagogiska området, såsom enheter inom 
social- och hälsovården, Synskadades Centralförbund, Finlands Dövblinda rf:s verksam-
hetsställen, klientens boendemiljö, platser där klienten uträttar ärenden eller utövar sitt 
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fritidsintresse, klientens skola, läroanstalt eller arbetsplats där det finns synskadade 
personer, synhörselskadade, dövblinda eller multihandikappade synskadade klienter.   
 
Bedömarna observerar och bedömer examinandens arbete och ger en skriftlig bedömning 
av det. Examinanden kan komplettera sina examensprestationer med dokument som 
eventuellt kommer till under examenstillfället. Dokumenten kan vara individuella planer 
för synrehabiliteringshandledning, handledningsmaterial och andra motsvarande material. 
Efter att dokumenten har bedömts utgör de en del av bedömningsmaterialet. Examinan-
dens bedömningsmaterial består av de utlåtanden som bedömarna gett om examenstill-
fällena, av bedömda kompletterande dokument och av examinandens självvärdering. 
 
 
B Valfria examensdelar  

 

3.3 Handledning av synskadade klienter i förflyttningsförmåga 
 

Krav på yrkesskicklighet 
Examinanden kan 
 planera handledning av en synskadad klient i förflyttningsförmåga 
 genomföra och utvärdera handledning av en synskadad klient i förflyttningsförmåga. 

 
Bedömning (föremål och kriterier för bedömningen) 

 

Krav på yrkesskicklighet i examensdelen 

Examinanden kan planera handledning av en synskadad klient i förflyttningsförmåga. 

Föremål för bedömning Kriterier för bedömningen 
Förbereda sig för handledning i 
förflyttningsförmåga 

  
 
 
 

Examinanden 
• samlar innan handledning i förflyttningsförmåga 

inleds sakkunnigt in information om klientens 
situation vad gäller syn, hälsotillstånd och helhets-
situation 

• tar vid behov kontakt med den som sänt klienten 
för att få ytterligare information 

• tar tillsammans med klienten och vid behov med 
klientens stödnätverk reda på behovet av handled-
ning i förflyttningsförmåga och målen för förflytt-
ningsförmågan 

• tar sakkunnigt reda på vilka hjälpmedel klienten 
använder för förflyttning, hur de används och om 
de är lämpliga 

• beaktar på vederbörligt sätt klientens individuella 
behov och den betydelse som handledningen i 
förflyttningsförmåga har för klienten. 
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Kartlägga behovet av 
handledning i 
förflyttningsförmåga 

 

Examinanden 
• använder systematiska, undersökta och beprövade 

testnings- och bedömningsmetoder vid kartlägg-
ning av klientens förflyttningsförmåga 

• tar tillsammans med klienten reda på vilka hinder 
och möjligheter som finns i fråga om den funktio-
nella synen för att man ska kunna nå målen för 
klientens förflyttningsförmåga 

• kartlägger tillsammans med klienten dennes styr-
kor och inlärningssätt samt möjligheterna att 
stödja klientens självständighet när det gäller att 
förflytta sig 

• tar reda på vilka kunskaper klienten har om trafi-
ken, t.ex. trafikljusen och korsningarnas utform-
ning   

• undersöker sakkunnigt de olika delområdena i 
klientens förflyttningsförmåga och hur väl denne 
behärskar hjälpmedlen, och gör detta utifrån 
klientens individuella behov. 

Utarbeta en plan för 
handledning i 
förflyttningsförmåga 

 

Examinanden 
• utarbetar för klienten en preliminär plan för hand-

ledningen i förflyttningsförmåga och användning-
en av hjälpmedel utifrån en bedömning och 
testningar av förflyttningsförmågan 

• utarbetar planen för handledning i förflyttnings-
förmåga och användningen av behövliga hjälpme-
del i samarbete med klienten och vid behov med 
ett multiprofessionellt team 

• kommer tillsammans med klienten överens om 
närmare mål, rutiner och tidsplaner för hand-
ledningen i förflyttningsförmåga och använd-
ningen av hjälpmedel 

• utarbetar vid behov en rekommendation om 
handledning i förflyttningsförmåga och an-
vändning av hjälpmedel, och utnyttjar då kunskap 
om upphandlingsprocesserna. 

Examinanden kan genomföra och utvärdera handledning av en synskadad klient i 
förflyttningsförmåga. 
Handleda i förflyttningsförmåga  

 
 
 

Examinanden 
• genomför handledning i klientens individuella 

förflyttningsförmåga och användning av hjälp-
medel enligt planen 

• genomför sakkunnigt handledningsplanen i samar-
bete med klienten och vid behov med ett multi-
professionellt team samt ändrar planen vid behov 

• använder vid handledning i förflyttningsförmåga 
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mångsidigt systematiska, undersökta och bepröva-
de handledningsmetoder och verktyg   

• beaktar i sitt arbete på vederbörligt sätt särdragen 
och behoven hos personer med olika synskador, 
hos personer i olika åldrar som ges handledning 
och hos personer i olika aktivitetsmiljöer 

• beaktar på vederbörligt sätt klientens individuella 
sätt att förbättra sin förflyttningsförmåga och 
framskrider i sin handledning från lätta till svårare 
uppgifter enligt klientens kunskaper, färdigheter 
och erfarenheter  

• handleder aktivt klienten när denne lär sig lösa 
problem och när klienten målinriktat tränar upp 
sin förflyttningsförmåga, till exempel i fråga om att 
röra sig med en ledsagare och att förflytta sig 
självständigt i olika miljöer 

• handleder på ett interaktivt sätt klienten i att med-
vetet utnyttja de olika sinnena för att kunna för-
flytta sig tryggt 

• bedömer vid handledning om klienten rör sig på 
ett ergonomiskt sätt 

• ger handledning och vid behov tar reda på trafik-
regler och praxis samt hur körbanor och korsning-
ar är utformade   

• söker tillsammans med klienten lösningar i fråga 
om hinder och möjligheter när det gäller förflytt-
ningsförmågan 

• motiverar klienten till användning av minnes- och 
anteckningstekniker samt till behövlig interaktion 
med miljön 

• använder sig vid handledning av en synskadad 
klient på vederbörligt sätt av skriftligt material som 
bäst lämpar sig för klienten med tanke på ålder 
och aktivitetsmiljö 

• kommunicerar med klienten på ett tydligt och för-
ståeligt sätt och använder vid behov hjälpmetoder 
vid handledning i förflyttningsförmåga 

• stöder sakkunnigt klientens förmåga till ständig 
förbättring av sin förflyttningsförmåga utifrån 
individuella mål 

• tar vid handledning i förflyttningsförmåga aktivt 
upp färdigheter och hjälpmedel som stöder 
klientens anpassning till förändringar och aktiv 
utveckling av förflyttningsförmågan 

• uppmuntrar klienten att söka och öva upp nya fär-
digheter vad gäller att förflytta sig och orientera sig 

• ger handledning i hur och var hjälpmedel för för-
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flyttning och uträttande av ärenden kan användas  
• ger handledning i användning av behövligt materi-

al, såsom olika kartor och skyltar vid busshållplat-
ser 

• främjar vid behov i ett multiprofessionellt samar-
bete klientens ergonomi och hållning samt med-
vetenhet om hur dessa inverkar på förflyttnings-
förmågan 

• ger vid behov klienten handledning i användning 
av ljus och belysning vid förflyttning 

• kommer tillsammans med klienten och vid behov 
tillsammans med närstående överens om när 
klienten ska börja röra sig på egen hand på vägar 
som de lärt sig använda. 

Främja tillgängligheten och 
användbarheten i 
aktivitetsmiljöerna 

 

Examinanden 
• handleder klienten enligt möjligheterna i dennes 

egna aktivitetsmiljöer 
• ger klienten sakkunnig handledning i att bedöma 

och utveckla tillgängligheten och säkerheten i den 
fysiska miljön samt dennes förflyttningsförmåga i 
den mån aktivitetsmiljöerna ger möjlighet till det 

• ger klienten sakkunnig handledning i att bedöma 
och utveckla sin förflyttningsförmåga på bästa sätt 
med avseende på ekologiska och ekonomiska 
faktorer 

• utnyttjar experters sakkunskap vid utveckling av 
de viktigaste miljöer där klienten rör sig  

• använder enligt situationen och behoven både 
individ- och grupphandledningsmetoder vid 
handledning i förflyttningsförmåga 

• handleder och stöder klientens närstående krets 
för att underlätta klientens självständiga förflytt-
ningsförmåga 

• är verksam som expert i frågor som gäller hand-
ledning i förflyttningsförmåga i multiprofessionellt 
samarbete, i regionala nätverk och i klientens 
nätverksgrupper 

• ger vid behov klienten handledning när ändringar 
ska göras i belysning och synmiljö och när 
ändringar planeras 

• sörjer, om så behövs, vid handledning i förflytt-
ningsförmåga för reparationer och underhåll av 
klientens hjälpmedel och utrustning enligt sitt 
ansvarsområde och på överenskommet sätt 

• utnyttjar informationsteknik vid hantering av 
material som används vid handledning i för-
flyttningsförmåga, som stöd vid handledningen 
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eller som interaktionskanal vid distanshandledning 
• bedömer sakkunnigt tillsammans med klienten 

behovet och tillgängligheten i fråga om an-
vändningen av nättjänster för handledningen i 
förflyttningsförmåga 

• använder nättjänster som främjar klientens för-
flyttningsförmåga om det behövs i någon fas av 
handledningen eller systematiskt som stöd för 
handledningen. 

Utvärdera handledning i 
förflyttningsförmåga 

Examinanden 
• utvärderar under handledningen tillsammans med 

klienten inlärningen och handledningen i förflytt-
ningsförmåga och reagerar flexibelt om ändringar 
behövs 

• ger klienten uppmuntrande och sporrande respons 
på dennes inlärning när det gäller förflyttningsför-
mågan 

• ber aktivt klienten om respons på handledningen i 
förflyttningsförmåga 

• tar emot respons på ett professionellt sätt 
• utvärderar och utvecklar ständigt sitt arbete utifrån 

erhållen respons 
• utarbetar för överenskomna aktörer en rapport 

över genomförd handledning inklusive bedömning 
enligt handledningsarbetet. 

Utvärdera och utveckla det egna 
arbetet 
 

Examinanden 
• bedömer och utvecklar sin förmåga att ge hand-

ledning i förflyttningsförmåga och att arbeta på en 
arbetsplats 

• använder sig av experter och teknologi vid utveck-
ling av handledningen i förflyttningsförmåga 

• sörjer för sin ergonomi och sitt välbefinnande i 
arbetet 

• sköter sitt arbete som ansvarig för handledningen i 
förflyttningsförmåga på ett sakkunnigt sätt i sin 
arbetsenhet 

• ansvarar enligt sitt ansvarsområde för att de an-
ställda i arbetsenheten blir bättre på att ge synska-
dade handledning i förflyttningsförmåga 

• introducerar och handleder vid behov andra 
anställda i uppgifter och processer inom hand-
ledningen av synskadade i förflyttningsförmåga 

• observerar och handleder vid behov andra som 
ger handledning i förflyttningsförmåga 

• ger vid behov inom ramen för sina uppgifter 
aktörer skriftlig och muntlig information som gör 
det möjligt att nå målen för handledningen i 
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förflyttningsförmåga och som är till nytta i 
handledningen 

• använder i sitt arbete handlingsmodeller och ruti-
ner som stöder inlärningen i förflyttningsförmåga, 
såsom olika utvärderingsmöten, metoder för in-
samling av respons, utvecklingssamtal och men-
torverksamhet. 

 
Sätten att påvisa yrkesskicklighet 
 
Yrkesskickligheten i examensdelen Handledning av synskadade klienter i förflytt-
ningsförmåga visas och bedöms vid handledning i förflyttningsförmåga, när examinan-
den arbetar som handledare för synskadade klienter i olika åldrar. Examinanden visar sin 
yrkesskicklighet antingen vid arbete som handledare i förflyttningsförmåga för en enskild 
synskadad, synhörselskadad, dövblind eller multihandikappad synskadad klient eller vid 
arbete som handledare för en grupp synskadade klienter i deras egna aktivitetsmiljöer. 
Dessa miljöer finns inom social-, hälso- och rehabiliteringsområdet och det pedagogiska 
området, såsom enheter inom social- och hälsovården, Synskadades Centralförbund eller 
klientens boendemiljö, platser där klienten uträttar ärenden eller utövar sitt fritidsintresse, 
klientens skola, läroanstalt eller arbetsplats.   
 
Examinanden visar sitt kunnande vid handledning av en synskadad klient i basfärdigheter-
na när det gäller förflyttningsförmåga och vid handledning i användning av hjälpmedel för 
förflyttning under beaktande av handledningen i fråga om ledstråk, ledstråkstänkandet, 
behärskandet av omgivningen, landmärkena, kollektivtrafiken, användningen av tjänster, 
en fungerande interaktion och uträttandet av ärenden. Examinanden är även ansvarig för 
handledningen i förflyttningsförmåga i sin arbetsenhet, i vilket ingår att handleda och 
introducera andra aktörer samt övervaka arbete utfört av andra och genomförande av 
handledningsprocessen.  
 
Bedömarna observerar och bedömer examinandens arbete och ger en skriftlig bedömning 
av det. Examinanden kan komplettera sina examensprestationer med dokument som 
eventuellt kommer till under examenstillfället. Dokumenten kan bestå av material som 
gäller avtal om mål för handledningen i förflyttningsförmåga, utarbetande av handled-
ningsplaner, utvärdering av processen vid handledning i förflyttningsförmåga, utveckling 
av personalens handledning i förflyttningsförmåga och den egna utvecklingen. Efter att 
dokumenten har bedömts utgör de en del av bedömningsmaterialet. Examinandens 
bedömningsmaterial består av de utlåtanden som bedömarna gett om examenstillfällena, 
av bedömda kompletterande dokument och av examinandens självvärdering. 
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3.4 Handledning av synskadade klienter i synanvändning 
 
Krav på yrkesskicklighet 
Examinanden kan 
 planera handledning av en synskadad klient i synanvändning  
 handleda och bedöma en synskadad klients synanvändning.  

 
Bedömning (föremål och kriterier för bedömningen) 

 

Krav på yrkesskicklighet i examensdelen 

Examinanden kan planera handledning av en synskadad klient i synanvändning. 

Föremål för bedömning Kriterier för bedömningen 
Förbereda sig för handledning i 
synanvändning 

 

Examinanden 
• samlar sakkunnigt in information om klientens 

medicinska synförmåga, hälsotillstånd och 
livssituation innan handledningen påbörjas  

• tar vid behov kontakt med den som sänt klienten 
i början av handledningen i synanvändning 

• tar tillsammans med klienten och vid behov med 
klientens stödnätverk reda på behovet av synreha-
bilitering och tjänster 

• tar reda på vilka synhjälpmedel klienten använder, 
hur de används och om de är lämpliga  

• beaktar på vederbörligt sätt klientens individuella 
behov och den betydelse som handledningen i 
synanvändning har för klienten. 

Bedöma och undersöka 
synfunktionerna och den 
funktionella synanvändningen 

 

Examinanden 
• använder systematiska, undersökta och beprövade 

testnings- och bedömningsmetoder vid kartlägg-
ning av läget i fråga om klientens funktionella syn 
och behovet av hjälpmedel, till exempel optiska 
hjälpmedel 

• undersöker sakkunnigt de olika delområdena av 
klientens funktionella synanvändning och behovet 
av hjälpmedel utifrån klientens individuella behov 

• tar tillsammans med klienten reda på vilka hinder 
och möjligheter som finns i fråga om den funk-
tionella synen för att man ska kunna nå målen för 
klienten  

• kartlägger tillsammans med klienten dennes 
resurser och sätt att lära sig för att nå målen för 
handledningen i synanvändning 

• stöder klientens självständiga aktiviteter som 
främjar synanvändningen. 
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Utarbeta en plan för 
handledning i synanvändning 

 

Examinanden 
• utarbetar en plan för handledning i synanvänd-

ning i samarbete med klienten och vid behov med 
ett multiprofessionellt team 

• utarbetar för klienten en plan för handledning i 
synanvändning och användning av hjälpmedel 
utifrån en bedömning och testning av den funk-
tionella synen 

• kommer tillsammans med klienten överens om 
mål för synanvändningen och användningen av 
hjälpmedel, innehållen i handledningen och en 
tidsplan   

• utarbetar vid behov en rekommendation om 
hjälpmedel för synanvändningen och om hand-
ledning i användning av hjälpmedel, och utnyttjar 
då kunskap om upphandlingsprocesserna 

• utarbetar vid behov en plan för och en rekom-
mendation om klientens synförhållanden, syn-
miljö, ergonomi och ändringar av belysningen, 
och utnyttjar då kunskap om upphandlingspro-
cesserna. 

Examinanden kan handleda synskadade klienter i synanvändning och bedöma 
synanvändning. 
Handleda i synanvändning 

 
 
 

Examinanden 
• genomför handledning i individuell synanvänd-

ning och användning av hjälpmedel 
• genomför sakkunnigt handledningsplanen i sam-

arbete med klienten och vid behov med ett multi-
professionellt team och ändrar planen vid behov 

• använder mångsidigt systematiska, undersökta 
och beprövade handledningsmetoder och verktyg 
för synanvändning, såsom optiska och ergono-
miska hjälpmedel i processen vid handledning i 
synanvändningen 

• använder sig vid handledning av en synskadad 
klient på vederbörligt sätt av skriftligt material 
som bäst lämpar sig för klienten med tanke på 
ålder och aktivitetsmiljö 

• kommunicerar med klienten på ett tydligt och 
förståeligt sätt och använder vid behov hjälp-
metoder vid handledning i synanvändning 

• stöder klientens förmåga till ständigt lärande i 
fråga om synanvändningen  

• stöder aktivt klientens målinriktade synanvänd-
ning utan och med hjälpmedel i olika aktivitets-
miljöer 
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• handleder sakkunnigt klienten i funktionell syn-
användning utifrån klientens individuella mål  

• ger klienten handledning i att bli medveten om sin 
synförmåga och synanvändning  

• uppmuntrar klienten att söka lösningar vad gäller 
hinder och möjligheter i fråga om den funktio-
nella synanvändningen 

• uppmuntrar klienten till ständigt lärande när det 
gäller färdigheterna i funktionell synanvändning 

• använder ändamålsenligt hjälpmedelslösningar en-
ligt situationerna i fråga om klientens synanvänd-
ning 

• sörjer vid handledning för klientens ergonomi 
• ger vid behov klienten handledning i utnyttjande 

av ljus och belysning. 
Främja tillgängligheten och 
användbarheten i 
aktivitetsmiljöerna 

 
 

Examinanden 
• handleder klienten enligt möjligheterna i dennes 

egna aktivitetsmiljöer 
• uppmuntrar den synskadade klienten att bedöma 

och utveckla tillgängligheten i den fysiska miljön 
och att komma med förslag på hur tillgänglig-
heten kan utvecklas 

• uppmuntrar på ett smidigt sätt klienten att bedö-
ma och utveckla sin synanvändning med avseende 
på förändringar och möjligheter i läget vad gäller 
den funktionella synen och i sina aktivitetsmiljöer   

• ger vid behov klienten handledning när ändringar 
ska göras i belysning och synmiljö och när änd-
ringar planeras 

• väljer utifrån klientens behov en ändamålsenlig 
helhet bestående av hjälpmedel, utrustning och 
tjänster och beaktar då ekonomiska och ekolo-
giska faktorer 

• ger klientens samarbetsnätverk handledning för 
att underlätta klientens synanvändning  

• är verksam som expert i frågor som gäller hand-
ledning i funktionell synanvändning i klientens 
aktivitetsmiljöer 

• använder sig av experter vid utveckling av klien-
tens viktigaste synmiljöer  

• använder enligt situationen både individ- och 
grupphandledningsmetoder vid handledning i 
synanvändning 

• sörjer, om så behövs, för reparationer och under-
håll av klientens hjälpmedel och utrustning för 
synanvändning enligt sitt ansvarsområde och på 
överenskommet sätt 
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• utnyttjar informationsteknik vid hantering av ma-
terial som används vid handledning i synanvänd-
ning, som stöd vid handledningen eller som 
interaktionskanal vid distanshandledning 

• bedömer tillsammans med klienten behovet och 
tillgängligheten i fråga om användningen av 
nättjänster för handledning i synanvändning 

• använder nättjänster som främjar klientens funk-
tionella synanvändning om det behövs i någon fas 
av handledningen eller systematiskt som stöd för 
handledningen. 

Utvärdera handledning i 
synanvändning 

Examinanden 
• utvärderar under handledningen tillsammans med 

klienten lärandet och handledningen i synanvänd-
ning och reagerar flexibelt vid behov av ändringar 

• ger klienten uppmuntrande respons när denne lär 
sig använda sin funktionella syn 

• ber klienten ge respons på handledningen i 
synanvändning 

• tar emot respons på ett professionellt sätt 
• utvärderar och utvecklar regelbundet sitt arbete 

utifrån erhållen respons 
• utarbetar för överenskomna aktörer en rapport 

över handledning som hon/han gett en klient i 
synanvändning inklusive en bedömning enligt 
handledningsprocessen. 

Utvärdera och utveckla det egna 
arbetet 

Examinanden 
• bedömer och utvecklar ständigt sin förmåga att ge 

handledning i synanvändning och att arbeta på en 
arbetsplats 

• sörjer för sitt välbefinnande i arbetet och för sin 
arbetsergonomi 

• använder sig ändamålsenligt av experter och 
teknologi vid utveckling av handledningen i 
synanvändning 

• sköter sitt arbete som ansvarig för handledningen 
i synanvändning på ett sakkunnigt sätt i sin 
arbetsenhet 

• ansvarar inom sitt ansvarsområde för att de 
anställda i arbetsenheten blir bättre på att ge 
handledning i synanvändning 

• introducerar och handleder vid behov andra an-
ställda i uppgifter och processer inom handled-
ningen i synanvändning 

• observerar hur andra utför uppgifter inom hand-
ledningen av klienter i synanvändning 

• ger arbetsenhetens anställda uppmuntrande res-
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pons på hur de klarar sina uppgifter vid handled-
ning i synanvändning  

• ger vid behov aktörer skriftlig och muntlig infor-
mation som gör det möjligt att nå målen för 
handledningen i synanvändning och som är till 
nytta i handledningen 

• använder sig i sitt arbete av handlingsmodeller 
och rutiner som stöder inlärningen av synanvänd-
ningen, såsom olika utvärderingsmöten, metoder 
för insamling av respons, utvecklingssamtal och 
mentorverksamhet. 

 
Sätten att påvisa yrkesskicklighet 
 
Yrkesskickligheten i examensdelen Handledning av synskadade klienter i synanvänd-
ning visas och bedöms vid handledning i funktionell synanvändning, när examinanden 
arbetar som handledare för synskadade klienter i olika åldrar. Examinanden visar sin yr-
kesskicklighet antingen vid arbete som handledare för en enskild synskadad, synhörsel-
skadad eller multihandikappad synskadad klient eller vid arbete som handledare för en 
grupp synskadade klienter i deras egna aktivitetsmiljöer. Dessa miljöer finns inom social-, 
hälso- och rehabiliteringsområdet och det pedagogiska området, såsom enheter inom so-
cial- och hälsovården, Synskadades Centralförbund, Finlands Dövblinda rf:s verksamhets-
ställen eller klientens boendemiljö, platser där klienten uträttar ärenden eller utövar sitt 
fritidsintresse, klientens skola, läroanstalt eller arbetsplats.   
 
Bedömarna observerar och bedömer examinandens arbete och ger en skriftlig bedömning 
av det. Examinanden kan komplettera sina examensprestationer med dokument som ev-
entuellt kommer till under examenstillfället. Dokumenten kan bestå av material som gäller 
avtal om mål för handledningen i synanvändning, utarbetande av handledningsplaner, 
utvärdering av handledning i synanvändning, utveckling av personalens handledning i 
synanvändning och den egna utvecklingen. Efter att dokumenten har bedömts utgör de 
en del av bedömningsmaterialet. Examinandens bedömningsmaterial består av de 
utlåtanden som bedömarna gett om examenstillfällena, av bedömda kompletterande 
dokument och av examinandens självvärdering. 
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3.5 Handledning av synskadade klienter i punktskrift  
 
Krav på yrkesskicklighet 
Examinanden kan 
 planera handledning av en synskadad klient i punktskrift  
 handleda och bedöma en synskadad klients inlärning av punktskrift. 

 
Bedömning (föremål för bedömning och kriterier för bedömningen) 

 

Krav på yrkesskicklighet i examensdelen 

Examinanden kan planera handledning av en synskadad klient i punktskrift.  

Föremål för bedömning Kriterier för bedömningen 
Förbereda sig för 
handledning i punktskrift 

 
 
 

Examinanden 
• samlar innan handledningen börjar sakkunnigt in in-

formation om klientens situation vad gäller syn, hälso-
tillstånd och helhetssituation i förhållande till den 
funktionella läsförmågan  

• tar vid behov i början av handledningen kontakt med 
den som sänt klienten  

• tar reda på klientens möjligheter att använda sig av 
punktskrift och motiverar klienten att lära sig den 

• tar tillsammans med klienten och vid behov med klien-
tens stödnätverk reda på behovet av handledning i 
punktskrift 

• beaktar vid handledning den språkliga och kulturella 
bakgrunden hos klienter från olika kulturer.  

Bedöma behovet av 
handledning i punktskrift 

 

Examinanden 
• använder systematiska, undersökta och beprövade test-

nings- och bedömningsmetoder vid kartläggning av 
klientens kunnande i punktskrift och förutsättningar 
för att lära sig den  

• tar tillsammans med klienten reda på dennes funktio-
nella läsförmåga, hjälpmedel som redan används för 
läsning och skrivning, hur hjälpmedlen används och 
vilket behov av handledning klienten har  

• tar tillsammans med klienten reda på dennes livssitua-
tion och behov av handledning i punktskrift för att 
man ska kunna nå målen för klienten 

• kartlägger tillsammans med klienten dennes resurser 
och sätt att lära sig  

• stöder klientens självständiga aktiviteter som främjar 
synanvändningen  

• ställer klientens individuella behov av handledning i 
relation till den allmänna processen vid inlärning av 
punktskrift.  
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Utarbeta en plan för 
handledning i punktskrift 

 

Examinanden 
• kommer tillsammans med klienten överens om målen 

för handledningen i punktskrift, en tidsplan, studie-
formerna, läromedlen och innehållen  

• utarbetar en skriftlig plan för handledning i punktskrift 
i samarbete med klienten och vid behov med ett multi-
professionellt team utifrån en bedömning av klientens 
kunnande i punktskrift och förutsättningar för lära sig 
punktskriften  

• utarbetar för den betalande instansen en rekommenda-
tion om handledning av klienten i punktskrift  

• utarbetar vid behov en rekommendation om hjälp-
medel för punktläsning och -skrivning och om hand-
ledning i användning av hjälpmedlen, och utnyttjar då 
kunskap om upphandlingsprocesserna 

• utarbetar vid behov en plan för en miljö som främjar 
en god ergonomi för klientens funktionella läsning. 

Examinanden kan handleda och bedöma en synskadad klients inlärning av punktskrift. 
Handleda vid inlärning av 
punktskrift 

 

Examinanden 
• genomför handledning i individuell punktskrift och 

användning av hjälpmedel för det 
• genomför sakkunnigt handledningsplanen i samarbete 

med klienten och vid behov med ett multiprofes-
sionellt team och ändrar planen vid behov 

• använder vid handledningen i punktskrift mångsidigt 
systematiska, undersökta och beprövade metoder och 
verktyg för handledningen  

• använder sig vid handledning av en synskadad eller 
dövblind klient på vederbörligt sätt av skriftligt 
material som bäst lämpar sig för klienten med tanke på 
ålder och aktivitetsmiljö 

• kommunicerar med klienten på ett tydligt och förstå-
eligt sätt och använder vid behov hjälpmetoder vid 
handledning i punktskrift 

• uppmuntrar klienten mångsidigt till användning av 
punktskrift i de olika aktivitetsmiljöerna 

• beaktar i sitt handledningsarbete klientens ergonomi  
• handleder klienter – nybörjare och mer erfarna – i 

skrivningsträning i olika faser av inlärningen  
• uppmuntrar klienten till att mångsidigt träna upp och 

utnyttja känselsinnet 
• stöder klientens förmåga till ständigt lärande när det 

gäller punktskrift. 
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Handleda läsning Examinanden 
• ger klienten handledning så att denne lär sig en smidig 

lästeknik och motiverar användningen av teknik under 
beaktande av individuella skillnader 

• väljer och tar fram material som är lämpliga för klienten 
och förklarar för klienten varför de är lämpliga 

• motiverar klienten mångsidigt vid läsövningar 
• ger vid behov klienten handledning i specialtecken, 

såsom matematiska tecken, förkortningar i olika språk 
och notskrift.  

Handleda i användning av 
hjälpmedel för punktskrift  

 

Examinanden 
• tar sakkunnigt fram hjälpmedelslösningar för punkt-

skrift i samarbete med klienten och vid behov med ett 
multiprofessionellt team för att stödja och underlätta 
klienternas inlärning och användning av punktskrift 

• skaffar hjälpmedel för punktskrift, sätter vid behov ihop 
dem och lär klienten hur de ska användas 

• väljer utifrån klientens behov en ändamålsenlig helhet 
bestående av hjälpmedel, utrustning och tjänster och 
beaktar då ekonomiska och ekologiska faktorer 

• sörjer på ett sakkunnigt sätt enligt sitt ansvarsområde 
för reparationerna och underhållet av klientens 
hjälpmedel och utrustning på överenskommet sätt 

• sörjer för att de grundläggande inställningarna av 
hjälpmedlen för punktskrift görs i klientens vistelsemiljö 

• utarbetar för överenskomna aktörer en rapport över 
handledning som hon/han gett en klient inklusive en 
bedömning enligt handledningsprocessen. 

Ge respons Examinanden 
• utvärderar under handledningen tillsammans med 

klienten lärandet och handledningen i punktskrift och 
reagerar flexibelt vid behov av ändringar 

• uppmuntrar på ett smidigt sätt klienten att bedöma och 
utveckla sina färdigheter i punktskrivning med avseende 
på förändringar och möjligheter i läget vad gäller den 
funktionella synen och i sina aktivitetsmiljöer   

• ger klienten uppmuntrande respons på dennes inlärning 
av punktskrift 

• ber klienten ge respons på handledningen i punktskrift 
• tar emot respons på ett professionellt sätt 
• utvärderar och utvecklar ständigt sitt arbete utifrån 

erhållen respons. 
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Utveckla handledningen i 
punktskrift och 
möjligheterna att använda 
punktskrift 

 

Examinanden  
• utvecklar handledningen och användningen av punkt-

skrift samt hjälpmedelslösningarna tillsammans med 
klienterna 

• utvecklar i samarbete med nätverket för handledarna i 
punktskrift och andra samarbetspartner handledningen i 
punktskrift och möjligheterna att använda punktskrift 

• sköter sitt arbete som ansvarig för handledningen i 
punktskrift i sin arbetsenhet på ett sakkunnigt sätt  

• ansvarar inom ramen för sin uppgift för att de anställda 
i arbetsenheten blir bättre på att ge handledning i 
punktskrift  

• introducerar och handleder vid behov andra anställda i 
uppgifter och processer inom handledningen i punkt-
skrift 

• observerar hur andra utför uppgifter inom handled-
ningen i punktskrift 

• ger arbetsenhetens anställda uppmuntrande respons på 
hur de klarar sina uppgifter vid handledning i punkt-
skrift  

• ger vid behov inom ramen för sina uppgifter aktörer 
skriftlig och muntlig information som gör det möjligt att 
nå målen för handledningen i punktskrift och som är till 
nytta i handledningen 

• använder i sitt arbete handlingsmodeller och rutiner 
som stöder inlärningen av punktskrift, såsom olika 
utvärderingsmöten, metoder för insamling av respons, 
utvecklingssamtal och mentorverksamhet. 

 
Sätten att påvisa yrkesskicklighet 
 
Yrkesskickligheten i examensdelen Handledning av synskadade klienter i punktskrift 
visas och bedöms vid handledning i punktskrift, när examinanden arbetar som handledare 
för synskadade klienter i olika åldrar. Examinanden visar sin yrkesskicklighet antingen vid 
arbete som handledare för en enskild synskadad, synhörselskadad eller multihandikappad 
synskadad klient eller vid arbete som handledare för en grupp synskadade klienter i deras 
egna aktivitetsmiljöer. Dessa miljöer finns inom social-, hälso- och rehabiliteringsområdet 
och det pedagogiska området, såsom enheter inom social- och hälsovården, Synskadades 
Centralförbund, Finlands Dövblinda rf:s verksamhetsställen eller klientens boendemiljö, 
platser där klienten uträttar ärenden eller utövar sitt fritidsintresse, klientens skola, 
läroanstalt eller arbetsplats.   
 
Bedömarna observerar och bedömer examinandens arbete och ger en skriftlig bedömning 
av det. Examinanden kan komplettera sina examensprestationer med dokument som ev-
entuellt kommer till under examenstillfället. Dokumenten kan bestå av material som gäller 
avtal om mål för handledningen i punktskrift, utarbetande av handledningsplaner, utvär-
dering av processen vid handledning i punktskrift, utveckling av personalens handledning 
i punktskrift och den egna utvecklingsuppgiften. Efter att dokumenten har bedömts utgör 



42 

de en del av bedömningsmaterialet. Examinandens bedömningsmaterial består av de 
utlåtanden som bedömarna gett om examenstillfällena, av bedömda kompletterande 
dokument och av examinandens självvärdering. 
 
 
3.6 Handledning i användning av tekniska hjälpmedel för synskadade 
  klienter  
 
Krav på yrkesskicklighet 
Examinanden kan 
 planera handledning i användning av tekniska hjälpmedel för en synskadad klient  
 ge en synskadad klient handledning i användning av tekniska hjälpmedel och bedöma 

hjälpmedlens funktionsduglighet. 
 

Bedömning (föremål för bedömning och kriterier för bedömningen) 
 

Krav på yrkesskicklighet i examensdelen 

Examinanden kan planera handledning i användning av tekniska hjälpmedel för en 
synskadad klient.  

Föremål för bedömning Kriterier för bedömningen 
Förbereda sig för handledning i 
användning av tekniska 
hjälpmedel 
 
 

Examinanden 
• söker i början av handledningen sakkunnigt infor-

mation i olika dokument om klientens situation vad 
gäller den funktionella synen och hälsotillståndet  

• tar vid behov kontakt med den som sänt klienten 
för att få ytterligare information 

• tar reda på vilka tekniska hjälpmedel för synskada-
de klienten använder, hur de används och om de är 
lämpliga 

• använder enligt behov klientens stödnätverk för att 
ta reda på vilka tekniska hjälpmedel för synskadade 
klienten använder och vilket behov av tekniska 
hjälpmedel klienten har  

• beaktar på vederbörligt sätt klientens individuella 
behov och den betydelse som handledningen i 
användning av tekniska hjälpmedel har för klienten. 

Bedöma användning av teknis-
ka hjälpmedel och behovet av 
handledning i användning av 
dessa hjälpmedel 
 

Examinanden 
• använder systematiska, undersökta och beprövade 

testnings- och bedömningsmetoder vid kartlägg-
ning av synskadade klienters användning av teknis-
ka hjälpmedel och behovet av handledning i an-
vändning av hjälpmedlen 

• undersöker sakkunnigt de olika delområdena av 
klientens användning av tekniska hjälpmedel utifrån 
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klientens individuella behov 
• presenterar för klienten alternativa tekniska hjälp-

medel för synskadade och synhörselskadade 
• provar sakkunnigt ut alternativa tekniska hjälpme-

del för synskadade tillsammans med klienten 
• bedömer sakkunnigt vilka tekniska hjälpmedel för 

synskadade som är lämpliga för klienten 
• kartlägger tillsammans med klienten dennes resur-

ser och sätt att lära sig använda tekniska hjälpmedel 
• stöder klientens självständiga aktiviteter som 

främjar användningen av tekniska hjälpmedel 
Utarbeta en plan för handled-
ning i användning av tekniska 
hjälpmedel 

 

Examinanden 
• utarbetar på ett smidigt sätt en plan för handled-

ning i användning av tekniska hjälpmedel för 
synskadade i samarbete med klienten och vid 
behov med ett multiprofessionellt team  

• kommer tillsammans med klienten överens om mål 
för användningen av tekniska hjälpmedel, innehål-
len i handledningen och en tidsplan   

• utarbetar vid behov en plan för klientens synför-
hållanden, synmiljö och ergonomi  

• väljer sakkunnigt tillsammans med klienten och vid 
behov med ett multiprofessionellt team de tekniska 
hjälpmedel som lämpar sig för klienten 

• beaktar utifrån klientens behov ekonomiska och 
ekologiska faktorer vid anskaffning av hjälpmedel, 
utrustning och tjänster 

• utarbetar vid behov en rekommendation om tek-
niska hjälpmedel för synskadade och om handled-
ning i användning av hjälpmedlen enligt en kart-
läggning av behovet och testningar, och utnyttjar då 
kunskap om upphandlingsprocesserna. 

Examinanden kan ge en synskadad klient handledning i användning av tekniska 
hjälpmedel och bedöma hjälpmedlens funktionsduglighet.  
Montera tekniska hjälpmedel 

 
Examinanden 
• monterar sakkunnigt ihop tekniska hjälpmedel för 

synskadade så att klienten kan börja använda dem 
• genomför de behövliga säkerhetsåtgärderna för att 

efter ett fel få systemet att fungera 
• anpassar inställningarna av tekniska hjälpmedel för 

synskadade klienter efter klientens individuella 
behov 

• säkerställer sakkunnigt att de tekniska hjälpmedlen 
för synskadade passar ihop med de behövliga 
tillämpningsprogrammen.  
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Handleda i användning av 
tekniska hjälpmedel  

 

Examinanden 
• genomför sakkunnigt handledningsplanen i sam-

arbete med klienten och vid behov med ett multi-
professionellt team och ändrar planen vid behov 

• använder vid handledning mångsidigt systematiska, 
undersökta och beprövade handledningsmetoder 
och verktyg för användningen av tekniska hjälp-
medel för synskadade 

• använder sig vid handledning av en synskadad kli-
ent på vederbörligt sätt av skriftligt material som 
bäst lämpar sig för klienten med tanke på ålder och 
aktivitetsmiljö 

• kommunicerar med klienten på ett tydligt och för-
ståeligt sätt och använder vid behov hjälpmetoder  

• stöder klientens förmåga till ständigt lärande i fråga 
om användningen av tekniska hjälpmedel för 
synskadade  

• stöder aktivt klienten när denne målinriktat lär sig 
använda tekniska hjälpmedel 

• handleder sakkunnigt klienten i användning av tek-
niska hjälpmedel utifrån klientens individuella mål  

• uppmuntrar klienten att söka lösningar vad gäller 
hinder och möjligheter i fråga om användning av 
tekniska hjälpmedel 

• stöder klienten i dennes självständiga användning 
av tekniska hjälpmedel för synskadade  

• handleder klienten i alla situationer i att använda 
tekniska hjälpmedel för synskadade på ett ergono-
miskt gott sätt 

• ger vid behov klienten handledning i utnyttjande av 
ljus och belysning. 

Främja tillgängligheten och 
användbarheten i 
aktivitetsmiljön 

Examinanden 
• handleder klienten enligt möjligheterna i dennes 

egna aktivitetsmiljöer 
• uppmuntrar sakkunnigt klienten att bedöma till-

gängligheten i den tekniska miljön och att komma 
med förslag på hur tillgängligheten kan utvecklas  

• uppmuntrar på ett smidigt sätt klienten att bedöma 
och utveckla sin användning av tekniska hjälpmedel 
för synskadade i den mån de egna aktivitetsmiljö-
erna ger möjlighet till det   

• utvecklar metoder och handleder på ett smidigt sätt 
klientens samarbetsnätverk för att underlätta klien-
tens användning av tekniska hjälpmedel för synska-
dade  

• är verksam som expert i frågor som gäller använd-
ning av tekniska hjälpmedel för synskadade och 
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handledning i användningen av hjälpmedlen i 
klientens aktivitetsmiljöer 

• använder sig av experter vid utveckling av klientens 
tekniska miljöer  

• använder enligt situationen både individ- och 
grupphandledningsmetoder vid handledning i 
användning av tekniska hjälpmedel för synskadade  

• sörjer sakkunnigt för reparationer och underhåll av 
klientens tekniska hjälpmedel och utrustning enligt 
sitt ansvarsområde och på överenskommet sätt 

• utnyttjar nätet vid hantering av material som an-
vänds vid handledning i användning av tekniska 
hjälpmedel, som stöd vid handledningen eller som 
interaktionskanal vid distanshandledning 

• bedömer tillsammans med klienten behovet och 
tillgängligheten i fråga om användningen av nättjän-
ster för handledning i användning av tekniska 
hjälpmedel 

• använder nättjänster som främjar klientens använd-
ning av tekniska hjälpmedel om det behövs i någon 
fas av handledningen eller systematiskt som stöd 
för handledningen. 

Utvärdera handledning i 
användning av tekniska 
hjälpmedel  

Examinanden 
• utvärderar under handledningen tillsammans med 

klienten lärandet och handledningen i användning 
av tekniska hjälpmedel och reagerar flexibelt vid 
behov av ändringar 

• uppmuntrar på ett smidigt sätt klienten att bedöma 
och utveckla sin användning av tekniska hjälpmedel 
för synskadade i förhållande till förändringar och 
möjligheter vad gäller den funktionella synen och 
aktivitetsmiljön  

• ger klienten uppmuntrande respons på hur denne 
har lärt sig använda tekniska hjälpmedel för 
synskadade  

• ber klienten ge respons på handledningen i använd-
ning av tekniska hjälpmedel 

• tar emot respons på ett professionellt sätt 
• utvärderar och utvecklar regelbundet sitt arbete 

utifrån erhållen respons 
• utarbetar för överenskomna aktörer en rapport 

över handledning som hon/han gett en klient in-
klusive en bedömning enligt handledningspro-
cessen. 

Utvärdera och utveckla det 
egna arbetet 

Examinanden 
• bedömer och utvecklar ständigt sin förmåga att ge 

handledning i användning av tekniska hjälpmedel 



46 

för synskadade och att arbeta på en arbetsplats 
• sörjer för sin ergonomi och sitt välbefinnande i 

arbetet 
• utnyttjar experters sakkunskap vid utveckling av 

handledningen i användning av tekniska hjälpmedel 
för synskadade 

• sköter sitt arbete som ansvarig för handledningen i 
användning av tekniska hjälpmedel på ett sakkun-
nigt sätt i sin arbetsenhet 

• ansvarar enligt sitt ansvarsområde för att de anställ-
da i arbetsenheten blir bättre på att ge handledning 
i användning av tekniska hjälpmedel för synskadade 

• introducerar och handleder vid behov andra an-
ställda i uppgifter och processer inom handledning-
en i användning av tekniska hjälpmedel för 
synskadade 

• observerar hur andra utför sina uppgifter i handled-
ning i användning av tekniska hjälpmedel för 
synskadade  

• ger arbetsenhetens anställda uppmuntrande res-
pons på hur de klarar sina uppgifter vid handled-
ning i användning av tekniska hjälpmedel för 
synskadade  

• ger vid behov obehindrat aktörer skriftlig och 
muntlig information som gör det möjligt att nå 
målen för handledningen i användning av tekniska 
hjälpmedel och som är till nytta i handledningen 

• använder i sitt arbete handlingsmodeller och rutiner 
som stöder de synskadade när de lär sig använda 
tekniska hjälpmedel, såsom olika utvärderings-
möten, metoder för insamling av respons, 
utvecklingssamtal och mentorverksamhet. 

 
Sätten att påvisa yrkesskicklighet 
 
Yrkesskickligheten i examensdelen Handledning i användning av tekniska hjälp-
medel för synskadade klienter visas och bedöms vid handledning i användning av 
tekniska hjälpmedel för synskadade när examinanden arbetar som handledare för syn-
skadade klienter i olika åldrar. Examinanden visar sin yrkesskicklighet antingen vid arbete 
som handledare för en enskild synskadad, synhörselskadad eller multihandikappad synska-
dad klient eller vid arbete som handledare för en grupp synskadade klienter i deras egna 
aktivitetsmiljöer. Dessa miljöer finns inom social-, hälso- och rehabiliteringsområdet och 
det pedagogiska området, såsom enheter inom social- och hälsovården, Synskadades 
Centralförbund, Finlands Dövblinda rf:s verksamhetsställen eller klientens boendemiljö, 
platser där klienten uträttar ärenden eller utövar sitt fritidsintresse, klientens skola, 
läroanstalt eller arbetsplats.  
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Bedömarna observerar och bedömer examinandens arbete och ger en skriftlig bedömning 
av det. Examinanden kan komplettera sina examensprestationer med dokument som ev-
entuellt kommer till under examenstillfället. Dokumenten kan bestå av material som gäller 
avtal om mål för handledningen i användning av tekniska hjälpmedel för synskadade, ut-
arbetande av handledningsplaner, utvärdering av processen vid handledning i användning 
av tekniska hjälpmedel, utveckling av personalens handledning i användning av tekniska 
hjälpmedel och den egna utvecklingen. Efter att dokumenten har bedömts utgör de en del 
av bedömningsmaterialet. Examinandens bedömningsmaterial består av de utlåtanden 
som bedömarna gett om examenstillfällena, av bedömda kompletterande dokument och 
av examinandens självvärdering. 
 
 
3.7 Handledning av synskadade, synhörselskadade och dövblinda 
  klienter i användning av haptik, taktila bilder och syntolkning  
 
Krav på yrkesskicklighet 
Examinanden kan 
 planera handledning av en synskadad, en synhörselskadad och en dövblind klient och 

klientens närmaste krets i användning av haptik, taktila bilder och syntolkning 
 handleda en synskadad, en synhörselskadad och en dövblind klient och klientens när-

maste krets i användning av haptik, taktila bilder och syntolkning samt bedöma använd-
ningen.  

 
Bedömning (föremål för bedömning och kriterier för bedömningen) 

Krav på yrkesskicklighet i examensdelen 

Examinanden kan planera handledning av en synskadad, en synhörselskadad och en 
dövblind klient och klientens närmaste krets i användning av haptik, taktila bilder och 
syntolkning.  

Föremål för bedömning Kriterier för bedömningen 
Förbereda sig för handledning i 
användning av haptik, taktila bilder 
och syntolkning 

 
 
 

Examinanden 
• beaktar vid handledning den språkliga och kul-

turella bakgrunden hos klienter från olika 
kulturer  

• samlar sakkunnigt in information om klientens 
situation vad gäller syn, hörsel, allmänna hälso-
tillstånd och helhetssituation  

• samlar sakkunnigt in information om de kom-
munikationsmetoder som klientens närmaste 
krets använder  

• tar tillsammans med klienten och vid behov 
med klientens stödnätverk reda på behovet av 
handledning i haptik, taktila bilder och 
syntolkning  

• tar vid behov i början av handledningen 
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kontakt med den som sänt klienten  
• informerar klienten om möjligheterna att an-

vända sig av de olika möjligheterna inom hap-
tik, taktila bilder och syntolkning och motiverar 
klienten att använda dem och lära sig dem.  

Undersöka användning av haptik, 
taktila bilder och syntolkning 

 

Examinanden 
• gör observationer av klientens kompetens i 

haptik och förutsättningar för att lära sig den  
• använder enligt möjligheterna systematiska, un-

dersökta och beprövade testnings- och bedöm-
ningsmetoder vid kartläggning av klientens 
kunnande i haptik och förutsättningar för att 
lära sig den  

• tar tillsammans med klienten reda på hur denne 
använder sina funktionella sinnen vid orienter-
ing i miljön, vilka hjälpmedel som används, hur 
hjälpmedlen används och vilket behov av hand-
ledning klienten har när det gäller att skapa sig 
en bild av miljön  

• tar tillsammans med klienten och klientens 
stödnätverk reda på dennes livssituation och 
behov av handledning i syntolkning och taktila 
bilder för att man ska kunna nå målen för 
klienten  

• kartlägger tillsammans med klienten dennes 
resurser och sätt att lära sig  

• stöder klientens självständiga aktiviteter som 
främjar inlärningen av olika metoder i fråga om 
taktila bilder och syntolkning  

• ställer klientens individuella behov av handled-
ning i relation till den allmänna processen vid 
inlärning av de färdigheter som en synskadad 
behöver.  

Utarbeta en plan för handledning i 
användning av haptik, taktila bilder 
och syntolkning 

 

Examinanden 
• kommer i samarbete med klienten och klientens 

närstående krets enligt situationen överens om 
målen för handledningen i haptik, taktila bilder 
och syntolkning, innehållen i handledningen, en 
tidsplan för handledningen, studieformerna och 
läromedlen  

• utarbetar en skriftlig plan för handledning i 
samarbete med klienten och vid behov med ett 
stödnätverk utifrån en bedömning av klientens 
kunnande i haptik, taktila bilder och 
syntolkning samt klientens förutsättningar att 
lära sig dessa  

• utarbetar vid behov för den betalande instansen 
en rekommendation om handledning av klien-
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ten i haptik, taktila bilder och syntolkning   
• utarbetar vid behov utifrån klientens kommuni-

kation en plan för en miljö som främjar en god 
ergonomi.  

Examinanden kan handleda en synskadad, en synhörselskadad och en dövblind klient och 
klientens närmaste krets i användning av haptik, taktila bilder och syntolkning samt 
bedöma användningen.  

Handleda vid inlärning av 
användningen av haptik, taktila 
bilder och syntolkning 

 

Examinanden 
• genomför på vederbörligt sätt handledning i 

klientens och stödnätverkets individuella an-
vändning av haptik, taktila bilder och syntolk-
ning  

• genomför sakkunnigt handledningsplanen i 
samarbete med klienten och vid behov med ett 
stödnätverk och ändrar planen vid behov 

• använder mångsidigt beprövade handlednings-
metoder och klientens hjälpmedel i processen 
vid handledning av haptik, taktila bilder och 
syntolkning    

• använder sig vid handledning av en klient på 
vederbörligt sätt av skriftligt och teckenspråkigt 
material som bäst lämpar sig för en synskadad, 
synhörselskadad och dövblind klient med tanke 
på ålder och aktivitetsmiljö 

• kommunicerar med klienten på ett tydligt och 
förståeligt sätt och använder vid behov stöd-
former, såsom tecken, vid handledning i an-
vändning av haptik, taktila bilder och syntolk-
ning 

• ger klienten mångsidigt handledning i smidig 
användning av haptik, taktila bilder och syn-
tolkning i olika aktivitets- och kommunikations-
miljöer 

• ger klienten handledning i att motivera använd-
ning av olika metoder inom haptik, taktila bil-
der och syntolkning i föränderliga situationer 

• beaktar i sitt handledningsarbete ergonomin för 
klienten och vid behov för den person som 
deltar i klientens aktivitet  

• uppmuntrar klienten till att mångsidigt träna 
upp och utnyttja användningen av haptik, 
taktila bilder och syntolkning 

• ger klienten handledning i att ständigt förbättra 
sitt kunnande i haptik, taktila bilder och 
syntolkning. 
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Ge respons Examinanden 
• utvärderar under handledningen tillsammans med 

klienten lärandet och handledningen i användning 
av haptik, taktila bilder och syntolkning och reage-
rar flexibelt vid behov av ändringar 

• uppmuntrar på ett smidigt sätt klienten att bedö-
ma och utveckla sin användning av haptik, taktila 
bilder och syntolkning med avseende på föränd-
ringar och möjligheter i läget vad gäller den funk-
tionella synen och hörseln och i sina aktivitetsmil-
jöer  

• ger klienten uppmuntrande respons på inlärningen 
av haptik, taktila bilder och syntolkning  

• ber klienten ge respons på handledningen i an-
vändning av haptik, taktila bilder och syntolkning  

• tar emot respons på ett professionellt sätt 
• utvärderar och utvecklar ständigt sitt arbete utifrån 

erhållen respons. 
Utveckla handledning i 
användning av haptik, taktila 
bilder och syntolkning 

 

Examinanden  
• utvecklar tillsammans med klienterna handled-

ningen i användning av haptik, taktila bilder och 
syntolkning och användningen av dessa metoder   

• utvecklar kreativt klientens användning av hjälp-
medel som stöd för syntolkningen  

• utvecklar i samarbete med expertnätverk och and-
ra samarbetspartner handledningen i användning 
av haptik, taktila bilder och syntolkning och möj-
ligheterna till användning av dessa metoder 

• sköter sitt arbete som ansvarig för handledningen i 
användning av haptik, taktila bilder och syntolk-
ning på ett sakkunnigt sätt i sin arbetsenhet  

• ansvarar inom ramen för sin uppgift för att de an-
ställda i arbetsenheten blir bättre på att ge hand-
ledning i användning av haptik, taktila bilder och 
syntolkning   

• introducerar och handleder vid behov andra an-
ställda i uppgifterna och processerna inom hand-
ledning i användning av haptik, taktila bilder och 
syntolkning  

• observerar hur andra gör syntolkning  
• ger arbetsenhetens anställda uppmuntrande res-

pons på hur de klarar sina uppgifter vid handled-
ning i användning av haptik, taktila bilder och 
syntolkning  

• ger vid behov inom ramen för sina uppgifter ak-
törer skriftlig och muntlig information som gör 
det möjligt att nå målen för handledningen i 
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användning av haptik, taktila bilder och syn-
tolkning och som är till nytta i handledningen 

• använder handlingsmodeller och rutiner som 
stöder inlärningen av användningen av haptik, 
taktila bilder och syntolkning, såsom olika ut-
värderingsmöten, metoder för insamling av res-
pons, utvecklingssamtal och mentorverksamhet 

• följer aktivt den nationella och internationella 
forskningen inom området. 

Examinanden kan arbeta som syntolkare för synskadade, synhörselskadade och 
dövblinda klienter. 
Förbereda sig för syntolkning Examinanden 

• tar reda på klientens behov av syntolkning i 
dennes fysiska, sociala och personliga situation 

• samlar sakkunnigt in information om klientens 
situation vad gäller den funktionella synen och vad 
gäller hörseln vid mottagning av syntolkning 

• beaktar vid syntolkning den språkliga och kulturel-
la bakgrunden hos klienter från olika kulturer 

• ger vid behov klientens närmaste krets och samar-
betsnätverk handledning i att använda syntolkning 
i olika situationer 

• tar reda på vilka färdigheter klientens assistenter 
har i syntolkning  

• tar reda på användningen av tekniska hjälpmedel 
och deras lämplighet vid syntolkning 

• beaktar på vederbörligt sätt klientens individuella 
behov och den betydelse som syntolkningen har 
för klienten. 

Kartlägga behovet av 
syntolkning 

Examinanden 
• använder systematiska, undersökta och beprövade 

testnings- och bedömningsmetoder vid kartlägg-
ning av synskadade, synhörselskadade och döv-
blinda klienters behov av syntolkning 

• tar tillsammans med klienten reda på dennes livs-
situation och behov av handledning i syntolkning 
för att man ska kunna nå målen för klienten 

• undersöker sakkunnigt klientens användning av 
tekniska hjälpmedel inom syntolkningens delom-
råden   

• presenterar och prövar som syntolk alternativa 
tolkningsmetoder i olika situationer i samarbete 
med klienten 

• bedömer sakkunnigt de objekt som hon/han 
tolkat och hur olika tolkningsmetoder lämpar sig 
för klienten 
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• stöder i olika situationer klientens självständiga 
aktiviteter som främjar användningen av 
syntolkning.  

Främja tillgängligheten och 
användbarheten i klientens 
aktivitetsmiljöer  

Examinanden 
• handleder klienten enligt möjligheterna i dennes 

aktivitetsmiljöer 
• ger klienten sakkunnigt handledning i att bedöma 

om syntolkningen är tydlig  
• ger klienten sakkunnigt handledning i att ge för-

slag på hur tillgängligheten i fråga om syntolkning 
kan utvecklas  

• är verksam som expert i frågor som gäller hand-
ledning i användning av syntolkning för synskada-
de, synhörselskadade och dövblinda klienter i 
klientens aktivitetsmiljöer 

• använder enligt situationen både individ- och 
gruppbaserade syntolkningsmetoder  

• använder informationsteknik och nätet vid syn-
tolkning, som stöd vid syntolkning och vid 
distanshandledning 

• bedömer tillsammans med klienten nättjänster för 
syntolkning när det gäller att lyssna på och läsa 
syntolkade objekt. 

Utvärdera syntolkning  
 

Examinanden 
• uppmuntrar och sporrar klienten till att ta emot 

olika typer av syntolkning 
• ber aktivt klienten om respons på syntolkning, 

dess innehåll och sättet att genomföra den  
• tar emot respons på ett professionellt sätt 
• utvärderar och utvecklar ständigt sitt arbete utifrån 

erhållen respons 
• utarbetar för överenskomna aktörer en rapport 

över genomförd syntolkning. 
Utvärdera och utveckla det egna 
arbetet 

 
 

Examinanden 
• bedömer och utvecklar ständigt sin förmåga att 

syntolka och att arbeta på en arbetsplats 
• använder sig av experter och teknologi vid 

utveckling av syntolkningen  
• sörjer för sin ergonomi och sitt välbefinnande i 

arbetet  
• sköter sitt arbete som ansvarig för handledningen i 

syntolkning på ett sakkunnigt sätt i sin arbetsenhet 
• ansvarar inom sitt ansvarsområde för att de an-

ställda i arbetsenheten blir bättre på syntolkning 
• introducerar och handleder vid behov andra 

anställda i användningen av syntolkning för 
synskadade, synhörselskadade och dövblinda 
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Sätten att påvisa yrkesskicklighet 

 
Yrkesskickligheten i examensdelen Handledning av synskadade, synhörselskadade 
och dövblinda klienter i användning av haptik, taktila bilder och syntolkning visas 
och bedöms vid handledning i haptik, taktila bilder och syntolkning, när examinanden ar-
betar som handledare för synskadade, synhörselskadade, dövblinda eller multihandikap-
pade synskadade klienter i olika åldrar i klienternas aktivitetsmiljöer. Examinanden visar 
sin yrkesskicklighet antingen vid arbete som handledare för en enskild synskadad, synhör-
selskadad eller multihandikappad synskadad klient eller vid arbete som handledare för en 
grupp synskadade klienter i deras egna aktivitetsmiljöer. Dessa miljöer finns inom social-, 
hälso-, rehabiliterings- och kulturområdet och det pedagogiska området, såsom enheter 
inom social- och hälsovården, Synskadades Centralförbund, Finlands Dövblinda rf:s verk-
samhetsställen, idrotts- och kulturevenemang och -framföranden eller klientens boende-
miljö, platser där klienten uträttar ärenden eller utövar sitt fritidsintresse, klientens skola, 
läroanstalt eller arbetsplats.   
 
Bedömarna observerar och bedömer examinandens arbete och ger en skriftlig bedömning 
av det. Examinanden kan komplettera sina examensprestationer med dokument som ev-
entuellt kommer till under examenstillfället. Dokumenten kan bestå av material som gäller 
avtal om mål för handledningen i haptik, taktila bilder och syntolkning, utarbetande av 
handledningsplaner, utvärdering av handledningsprocessen, utveckling av personalens 
handledning i haptik, taktila bilder och syntolkning och den egna utvecklingsuppgiften. 
Efter att dokumenten har bedömts utgör de en del av bedömningsmaterialet. Examinan-
dens bedömningsmaterial består av de utlåtanden som bedömarna gett om examenstill-
fällena, av bedömda kompletterande dokument och av examinandens självvärdering. 
 
  

• ger de övriga anställda uppmuntrande respons på 
användningen av syntolkning  

• ger vid behov inom ramen för sina uppgifter 
aktörer skriftlig och muntlig information som gör 
det möjligt att nå målen för syntolkningen och 
som är till nytta i tolkningen 

• använder sig i sitt arbete av handlingsmodeller och 
rutiner som stöder användningen av syntolkning, 
såsom olika utvärderingsmöten, metoder för in-
samling av respons, utvecklingssamtal och 
mentorverksamhet. 
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3.8  Arbete som företagare inom synrehabiliteringshandledning 
 
Krav på yrkesskicklighet 
Examinanden kan 
− driva ett företag inom synrehabiliteringshandledning. 

 
Bedömning (föremål och kriterier för bedömning) 

 

Krav på yrkesskicklighet i examensdelen 

Examinanden kan driva ett företag inom synrehabiliteringshandledning. 

Föremål för bedömning Kriterier för bedömningen 
Bedöma sina förutsättningar att 
arbeta som företagare 

Examinanden 
• granskar och beskriver realistiskt och kritiskt sina 

egenskaper och sin livssituation med tanke på dri-
vande av ett företag inom synrehabiliterings-
handledning 

• bedömer den personliga nyttan och riskerna med 
att arbeta som företagare 

• bedömer om den egna yrkeskompetensen är till-
räcklig för att driva ett företag inom synrehabili-
teringshandledning och utnyttjar experters syn-
punkter vid bedömningen 

• bedömer sin kunnighet med avseende på konkur-
renssituationen och intressentgrupperna inom 
synrehabiliteringshandledningen 

• drar vid synrehabiliteringshandledning om möjligt 
nytta av kontakter från alla livsområden och sam-
arbetsnätverk i arbetet som företagare 

• bedömer med hjälp av experter möjligheterna att 
använda ett nätverk och riskerna förknippade med 
detta med tanke på den egna 
företagsverksamheten. 

Precisera affärsidén Examinanden 
• kartlägger företagets nuläge och kommande för-

ändringar inom den närmaste framtiden i fråga om 
synrehabiliteringshandledning 

• kartlägger de eventuella klienternas och uppdrags-
givarnas behov av synrehabiliteringshandledning 
nu och inom den närmaste framtiden  

• väljer på goda grunder de klientgrupper som an-
vänder tjänster inom synrehabiliteringshandled-
ning och de tjänstetyper som behövs 

• fastställer de fysiska, ekonomiska och mentala re-
surser som krävs i den egna företagsverksamheten 
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och anger dem i prioritetsordning 
• tar fram en grundlig affärsidé för den egna före-

tagsverksamheten enligt de bedömningar och val 
som hon/han gjort. 

Ta fram en affärsplan Examinanden 
• beaktar de krav som lagstiftningen ställer på den 

egna företagsverksamheten inom synrehabili-
teringshandledning 

• jämför möjliga företagsformer inklusive risker, 
ansvar och skyldigheter  

• väljer den affärsverksamhetsmodell som på goda 
grunder kan sägas vara lämpligast med tanke på 
affärsidén 

• beskriver de valda klientgrupperna för synrehabi-
literingshandledningen och de mest ändamålsen-
liga marknadsföringskanalerna 

• produktifierar tjänsterna inom synrehabiliterings-
handledning under beaktande av de valda klient-
grupperna och marknadsföringskanalerna 

• utarbetar en realistisk finansieringsplan för sitt 
företag  

• utarbetar en realistisk resultatbudget för sin 
affärsverksamhet  

• beskriver hur företagets ekonomiförvaltning är 
organiserad 

• tar fram en skriftlig affärsplan utgående från de 
lösningar som hon/han valt 

• bedömer och dryftar vilka möjligheter affärsplan-
en har att lyckas. 

 
Sätten att påvisa yrkesskicklighet 
 
I examensdelen Arbete som företagare inom synrehabiliteringshandledning visar 
examinanden sin yrkesskicklighet när hon eller han tillsammans med experter från olika 
branscher tar fram en affärsidé och en affärsplan för sitt företag. 
 
Experter inom företagande bedömer processen vid framtagningen av affärsidén och 
affärsplanen och det material som anknyter till dem (en skriftlig beskrivning av affärsidén 
och affärsplanen) samt deras genomförbarhet och överensstämmelse med kraven på 
yrkesskicklighet, föremålen för bedömning och bedömningskriterierna.  
 
Bedömarna observerar och bedömer examinandernas arbete och ger ett skriftligt utlåtan-
de om arbetet. Examinandens bedömningsmaterial består av de utlåtanden som bedömar-
na gett om examenstillfällena, av bedömda kompletterande dokument och av examinan-
dens självvärdering. 
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Bilaga 
 

Beskrivning av det arbete som utförs av personer som avlagt 
specialyrkesexamen för synrehabiliteringshandledare 

 
Beskrivning av arbetet och dess värdegrund 

 
De som avlagt specialyrkesexamen för synrehabiliteringshandledare handleder synska-
dade, synhörselskadade och multihandikappade synskadade i olika åldrar i klientens akti-
vitetsmiljöer eller i verksamhetsenheter inom social-, hälso- och rehabiliteringsområdet. 
De främjar klienternas inlärning av de färdigheter som synskadade behöver och deras 
rehabilitering så att klienterna i de olika livsskedena klarar sig så självständigt som möjligt i 
olika aktivitetsmiljöer. Genom synrehabiliteringshandledning kan man stödja individernas 
självständighet, välbefinnande och säkerhet, arbets- och funktionsförmåga samt 
tillgängligheten i aktivitetsmiljöerna och klienternas delaktighet i samhället.  
 
I arbetet ligger fokus på individualitet och klientorientering, vilket betyder att man söker 
och kommer överens med klienterna och deras närmaste krets om de lämpligaste tillväga-
gångssätten och lösningarna för synrehabiliteringshandledningen. I arbetet ingår även att 
arbeta som handledare och expert i synrehabilitering i multiprofessionella arbetsgrupper 
och samarbetsnätverk.  De som avlagt examen är också verksamma som experter i syn-
rehabilitering i sin egen arbetsenhet och introducerar, handleder och utvecklar utveck-
lingen av synrehabiliteringen enligt sitt ansvarsområde. De som avlagt specialyrkesexamen 
behärskar branschens mest krävande arbetsuppgifter.   
 
Arbetet kräver förmåga till yrkesetiskt agerande, kännedom om den lagstiftningen som 
gäller branschen, god kännedom och goda kunskaper om hur det är att vara synskadad 
samt förmåga att bemöta och handleda olika människor under beaktande av individernas 
självbestämmanderätt och jämlikhet. Värdegrunden inom området består av respekt för 
människovärdet och individernas jämlika rättigheter.   
 
I specialyrkesexamen för synrehabiliteringshandledare visar examinanden sitt kunnande 
vid arbete som expert i synrehabiliteringshandledning och vid arbete som synrehabili-
teringshandledare. Tack vare de valfria examensdelarna har de som avlagt denna examen 
specialkompetens i två av följande kompetensområden: handledning av synskadade kli-
enter i förflyttningsförmåga, handledning i synanvändning, handledning i punktskrift, 
handledning i användning av tekniska hjälpmedel, handledning av synskadade, synhörsel-
skadade och dövblinda klienter i användning av haptik, taktila bilder och syntolkning eller 
arbete som företagare inom synrehabiliteringshandledning. De som avlagt examen bör 
ständigt bedöma och utveckla sitt kunnande samt följa den nationella och internationella 
utvecklingen inom området. I specialyrkesexamen för synrehabiliteringshandledare påvisar 
examinanderna att de behärskar branschens mest krävande arbetsuppgifter.  
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Utbildningsstyrelsen har godkänt dessa examensgrunder med stöd av 
lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning. 
 
De fristående examina är examina som särskilt planerats och utvecklats för 
att avläggas av den vuxna befolkningen. 
 
Planeringen och genomförandet av de fristående examina baserar sig på 
ett nära samarbete mellan sakkunniga inom undervisning och arbetsliv. 
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