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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 examina 
 
Fristående examen avläggs genom att examinanderna vid examenstillfällen i praktiska ar-
betsuppgifter påvisar det kunnande som förutsätts i examensgrunderna. Varje examensdel 
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 examina 
 
I examensgrunderna fastställs vilka delar och eventuella kompetensområden som hör till 
examen, uppbyggnaden av examen, den yrkesskicklighet som krävs i de olika examens-
delarna, bedömningsgrunderna (föremålen och kriterierna för bedömning) 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 
färdigheter. 
 
Föremålen och kriterierna för bedömning är härledda ur kraven på yrkesskicklighet. Före-
målen för bedömning anger de kunskapsområden som man vid bedömningen fäster sär-
skild vikt vid. Definitionen av dessa föremål underlättar också bedömningen av den aktu-
ella arbetsprocessen. Bedömningen ska täcka alla de föremål för bedömning som beskrivs 
i examensgrunderna. Kriterierna för bedömning bestämmer den kvalitativa och kvantita-
tiva 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 fri-
stående examen och utbildning som förbereder för en fristående examen, vid avläggandet 
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 yrkesinrik-
tad vuxenutbildning om studerandes rättigheter och skyldigheter. 
 
Utbildningsstyrelsen har utfärdat en särskild föreskrift om individualisering 
(43/011/2006). 
 
1.5  Bedömning av yrkesskicklighet 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 examensspecifi-
ka 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 lära-
re 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. 
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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. Utbildningsanordnaren beslutar om innehållet och anordnandet av den förbere-
dande utbildningen för fristående examina i enlighet med examensgrunderna. Utbildning-
en och examenstillfällena ska planeras utgående från examensdelarna. Den som deltar i ut-
bildning som förbereder för fristående examen ska ges möjlighet att delta i examenstillfäl-
len och avlägga fristående examen som en del av utbildningen. 
 
 
2   Uppbyggnaden av yrkesexamen för sekreterare 
 
2.1  Yrkesskicklighet som krävs i yrkesexamen för sekreterare 
 
Kraven på yrkesskicklighet i yrkesexamen för sekreterare förutsätter förtrogenhet med 
arbets- och verksamhetsprocesserna samt skötsel av nyckeluppgifterna för sekreterare el-
ler assistenter inom olika organisationer. Personer som avlagt examen har breda färdighet-
er att flexibelt utföra olika sekreteraruppgifter och förutsättningar att upprätthålla och ut-
veckla sin yrkesskicklighet. 
 
De arbetar som sekreterare eller assistenter i företag eller organisationer av olika storlek. 
De är tjänstvilliga, ansvarsfulla och kan samarbeta med organisationens interna och exter-
na parter. Sekreterarens arbete förutsätter initiativrikedom, punktlighet, ansvarsfullhet, 
noggrannhet och omsorgsfullhet och att man ständigt följer med utvecklingen inom sin 
bransch. De som avlagt examen har grundläggande kunskaper och färdigheter samt 
arbetserfarenhet av sekreteraruppgifter.  
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2.2  Examensdelarna och uppbyggnaden av yrkesexamen för  
  sekreterare 
 
Yrkesexamen för sekreterare består av åtta examensdelar, av vilka en är obligatorisk och 
sju valfria för examinanden. För att få examensbetyg ska examinanden avlägga den 
obligatoriska examensdelen och en valfri examensdel.  
 
Obligatorisk examensdel  
3.1 Arbete som sekreterare 
Valfria examensdelar, av vilka examinanden väljer en
3.2 Arbete som sekreterare på kontor
3.3 Arbete som sekreterare inom kommunikationstjänster
3.4 Arbete som försäljnings- och marknadsföringssekreterare
3.5 Arbete som sekreterare inom hälso- och sjukvård
3.6 Arbete som sekreterare inom ekonomiförvaltning
3.7 Arbete som sekreterare inom personaladministration
3.8 En examensdel ur yrkesexamen för dokumentadministration och arkivväsen 

 
I den valfria examensdelen arbetar sekreteraren inom ett specialiseringsområde i enlighet 
med sin arbetsuppgift, för vilket hon eller han utarbetar och genomför en utvecklingsplan.  
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3  Kraven på yrkesskicklighet i yrkesexamen för sekreterare 
 och grunderna för bedömningen 
 
Yrkesskickligheten som krävs i examensgrunderna påvisas i enlighet med den av Exa-
menskommissionen inom sekreterararbete och dokumentadministration godkända planen 
för anordnande av yrkesexamen för sekreterare vid personligt tillämpade examenstillfällen 
i autentisk arbetsmiljö i egna arbetsuppgifter, varvid examinanden på ett heltäckande sätt 
påvisar den yrkesskicklighet som förutsätts i examensgrunderna. 
 
Vid examenstillfällena bedöms examinandens yrkesskicklighet av bedömare som förbe-
retts för sin uppgift. Examinanden ska också ges möjlighet att själv bedöma sina presta-
tioner. Bedömarna utvärderar och dokumenterar examinandens kunnande utgående från 
kraven på yrkesskicklighet samt föremålen och kriterierna för bedömning i examensdelen. 
Examinanden ges uppbyggande och uppmuntrande respons på examensprestationen. 
 
Examinanden kan ges möjlighet att komplettera sina examensprestationer muntligen vid 
ett möte, där en eller flera bedömare förutom examinanden är närvarande. Bedömaren 
antecknar sina iakttagelser under mötet i en bedömningsblankett. På det viset säkerställs 
att examensprestationerna är heltäckande och bedömningen tillförlitlig. Den här möjlig-
heten kan ges i samband med att examinanden avlägger examensdelen eller efter att alla 
examensprestationer är avklarade. 
 
Yrkesexamen för sekreterare bedöms per examensdel så att examinandens yrkesskicklig-
het jämförs med kraven på yrkesskicklighet i respektive examensdel. Bedömningsgruppen 
bestående av tre parter framför ett skriftligt bedömningsförslag för examensdelen till exa-
menskommissionen efter att examensprestationerna genomförts på ett heltäckande och 
tillförlitligt sätt i enlighet med examensgrunderna. Medlemmarna i bedömningsgruppen 
representerar arbetsgivare, arbetstagare och lärare.  
 
Krav på yrkesskicklighet, föremål och kriterier för bedömning 
 
Kraven på yrkesskicklighet som utformats utgående från uppgifts- och färdighetsområden 
i arbetslivet beskrivs på följande sidor med fet stil. Under dem står i den vänstra kolum-
nen föremålen för bedömning som härletts ur kraven på yrkesskicklighet. Föremålen för 
bedömning anger de för yrkesskickligheten centrala kunskapsområden som i bedömning-
en ägnas speciell uppmärksamhet. I den högra kolumnen står kriterierna för bedömning, 
som anger den kvalitativa och kvantitativa nivån på en godkänd prestation. På basis av 
dem avgörs om examensprestationen godkänns.  
 
Under föremålen och kriterierna för bedömning beskrivs på vilka sätt examinanden ska 
påvisa sin yrkesskicklighet och bedömarna bedöma examinandens examensprestation. 
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3.1  Arbete som sekreterare 
 
Krav på yrkesskicklighet 
 
Examinanden kan 
 arbeta i sin arbetsgemenskap enligt organisationens verksamhetsprinciper 
 sköta extern och intern kundservice 
 använda data- och kommunikationsteknik och sköta dokumenthantering 
 utveckla sin yrkeskompetens. 

 
Bedömning (föremål och kriterier för bedömning) 
 

Examinanden kan arbeta i sin arbetsgemenskap enligt organisationens 
verksamhetsprinciper. 

Föremål för bedömning Kriterier för bedömning 
Kännedom om 
verksamhetsmiljön och 
den egna organisationen 
 

Examinanden 
• genomför sin organisations strategi och följer dess praxis  
• följer centrala författningar, bestämmelser och anvisningar 

som berör det egna arbetet 
• följer med förändringar i verksamhetsmiljön och beaktar 

dem i sitt arbete 
• vänder sig i sitt arbete till rätta personer i olika ärenden. 

Arbete i arbetsgemen-
skapen eller -gruppen 
 

Examinanden 
• handlar ansvarsfullt och trovärdigt i sin arbetsgemenskap 

eller -grupp med beaktande av sin position och sitt 
ansvarsområde 

• deltar i organisationens möten, sköter de praktiska 
arrangemangen och skriver promemorior  

• uttrycker sin åsikt på ett konstruktivt sätt och beaktar 
andras synpunkter 

• sköter sin arbetsuppgift flexibelt, effektivt, ansvarsfullt och 
omsorgsfullt 

• för på ett positivt sätt fram sitt kunnande och sin 
uppskattning för det egna arbetet 

• bidrar till att upprätthålla ordning och trivsel och en 
fungerande arbetsgemenskap 

• bedömer hur viktiga och brådskande olika ärenden är och 
handlar därefter  

• tar emot och ger konstruktiv respons 
• introducerar och handleder vid behov medlemmarna i 

organisationen  
• hjälper medlemmarna i organisationen med användningen 

av kontorsteknik och -program. 
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Examinanden kan sköta extern och intern kundservice. 
Kundservice  Examinanden 

• sköter intern och extern kundservice kundinriktat och 
professionellt  

• sköter kundarbetet på ett ansvarsfullt sätt i enlighet med 
organisationens värden, serviceidé och kvalitetsmål 

• uppför sig väl i kundsituationer och tar hänsyn till olika 
kulturer 

• samarbetar med olika intressentgrupper i enlighet med 
uppställda mål 

• är med och ordnar olika kundevenemang och resor på 
överenskommet sätt. 

Kommunikation i 
kundservice 

Examinanden 
• kommunicerar kundinriktat, flexibelt och effektivt i olika 

situationer med hjälp av olika medier 
• betjänar organisationens externa och interna kunder på 

flytande svenska eller finska eller på organisationens 
arbetsspråk 

• klarar av de vanligaste kundsituationerna också på det andra 
inhemska språket och på ett främmande språk 

• ger genom sitt uppträdande och sitt yttre en positiv bild av 
företaget 

• utarbetar tydliga dokument och presentationer på svenska 
eller finska eller på organisationens arbetsspråk 

• utarbetar dokument och presentationer på ett främmande 
språk enligt organisationens behov. 

Informationsanskaffning 
och -förmedling i 
kundservice 
 

Examinanden 
• använder olika informationskällor och nätverk för att skaffa 

information  
• väljer bland tillgänglig information de uppgifter som är 

väsentliga för arbetsgemenskapen eller -uppgifterna 
• tar i sitt arbete hänsyn till skyldigheterna i anslutning till 

dataskydd och datasekretess 
• förmedlar information enligt organisationens 

kundserviceprocess och verksamhetsprinciper. 

Examinanden kan använda data- och kommunikationsteknik och sköta dokumenthantering. 
Datateknik 
 

Examinanden 
• behärskar de datasystem som behövs i det egna arbetet och 

använder dem på det sätt arbetet förutsätter 
• klarar av datatekniska problem som uppstår i det egna 

arbetet 
• identifierar dataskyddsrisker och beaktar skyldigheterna i 

anslutning till dataskydd i sitt arbete 
• förvarar och förstör konfidentiella filer i enlighet med 

organisationens anvisningar 
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• följer med den data- och kommunikationstekniska utveck-
lingen och kommer vid behov med utvecklingsförslag. 

Dokumenthantering 
 
 

Examinanden 
• bearbetar och framställer genom mångsidig användning av 

olika kontorsprogram dokument, presentationer, rapporter 
och register i enlighet med uppdragen  

• använder dokumentstandarder enligt organisationens 
anvisningar 

• följer lagstiftningen och den egna organisationens 
arkiveringsanvisningar och arkivbildningsprinciper 

• ser till att dokumenten som anknyter till det egna arbetet 
närarkiveras på ett ändamålsenligt sätt  

• beaktar vid dokumenthanteringen skyldigheterna i 
anslutning till dataskydd. 

Examinanden kan utveckla sin yrkeskompetens. 
Utveckling av den egna 
verksamheten och 
yrkeskompetensen 

Examinanden 
• arbetar metodiskt och målinriktat  
• förutser och planerar sin tidsanvändning med beaktande av 

de uppdrag som organisationen ger  
• fäster avseende vid ergonomi, balansen mellan arbete och 

fritid och sin arbetshälsa 
• utvärderar och utvecklar kvaliteten på sitt arbete, kundnöjd-

heten och anknytande tjänster 
• ställer upp konkreta utvecklingsmål för sig själv och strävar 

målmedvetet efter att uppnå sina mål 
• anlitar vid behov sakkunnig hjälp för att fördjupa sitt 

kunnande. 
 
Sätten att påvisa yrkesskicklighet 
 
Examenstillfällena som ingår i yrkesexamen för sekreterare är omfattande funktionella 
helheter, där examinanden visar sin yrkesskicklighet i arbetsuppgifter, till exempel på 
följande sätt: 
 
Examinanden utför sekreteraruppgifter i sin organisation. Hon eller han sköter kundservi-
ce och utarbetar de skriftliga dokument som anknyter till den. Hon eller han använder or-
ganisationens datatekniska program samt söker och förmedlar information enligt organi-
sationens interna behov. Dessutom fungerar hon/han som kontaktperson till olika intres-
sent- eller arbetsgrupper. Examinanden utarbetar skriftligt material enligt organisationens 
anvisningar, till exempel offerter, beställningar eller promemorior.  
 
Bedömningsmaterialet består av skriftliga bedömningar av de examenstillfällen som be-
skrivs i examinandens plan för avläggande av examen. Examinanden kan komplettera sina 
examensprestationer med andra relevanta dokument som anknyter till och som hon/han 
utarbetat under processen. Dokumenten bedöms och fogas till bedömningsmaterialet. 
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3.2 Arbete som sekreterare på kontor 
 
Krav på yrkesskicklighet 
Examinanden kan utföra sekreterartjänster på ett kontor. 
 
Bedömning (föremål och kriterier för bedömning) 

Examinanden kan utföra sekreterartjänster på ett kontor.  

Föremål för bedömning Kriterier för bedömning 
Kontorstjänster 
 

Examinanden 
• tar emot och vägleder kunder enligt organisationens 

verksamhetsprinciper 
• sköter telefonservice enligt principerna för god kundservice 

och organisationens anvisningar 
• sänder, tar emot och delar ut post i enlighet med sina 

uppgifter 
• visar andra hur kontorets maskiner och apparater används 

och kontrollerar att de fungerar 
• ansvarar för trivseln på kontoret 
• handlar enligt principerna för hållbar utveckling och 

främjar ekologiskt tänkande på kontoret 
• bidrar till att skapa ett positivt arbetsklimat på kontoret. 

Sekreterartjänster på ett 
kontor 
 

Examinanden 
• sköter arrangemang och bokningar i samband med olika 

evenemang 
• förbereder och skaffar den information som behövs för 

beslutsfattande och bearbetar informationen på begärt sätt 
• beaktar hur det egna arbetet påverkar organisationens 

ekonomiska resultat och handlar kostnadseffektivt 
• tjänstgör som vikarie i enlighet med organisationens behov. 

Beställningar och 
anskaffningar 
 

I den omfattning uppgiften förutsätter kan examinanden 
• handla enligt organisationens beställnings- och 

anskaffningsprocess 
• jämföra tjänste- eller varuleverantörer ur totalekonomisk 

synvinkel 
• sköta de beställningar och anskaffningar som ingår i det 

egna arbetet enligt organisationens kvalitetsmål och regler  
• följa med leveransernas tidtabell och kvalitet och vid behov 

vidta åtgärder 
• granska fakturorna för sina beställningar och anskaffningar 

och räkneoperationerna som ingår i dem. 
Utveckling av 
sekreterarens arbete 

Examinanden 
• kommer med sin arbetsgivare överens om på vilket sätt 

sekreterarens arbete på kontoret ska utvecklas 
• utarbetar en plan för utveckling av sekreterarens arbete 
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enligt organisationens mål 
• genomför planen för utveckling av sekreterarens arbete 
• rapporterar om hur arbetet utvecklats och presenterar 

resultatet för medlemmarna i arbetsgemenskapen 
• bedömer vilken effekt utvecklingsåtgärderna har haft i 

arbetsgemenskapen. 
 

Sätten att påvisa yrkesskicklighet 
 
Examenstillfällena som ingår i yrkesexamen för sekreterare är omfattande funktionella 
helheter, där examinanden visar sin yrkesskicklighet i arbetsuppgifter, till exempel på 
följande sätt: 
 
Examinanden sköter självständigt uppgifter i anslutning till den egna organisationens kon-
torstjänster. Hon/han tar emot kunder på kontoret och ansvarar för ordningen på konto-
ret. Hon/han sköter telefonservice och postutdelning. Hon/han är med och ordnar olika 
evenemang och tillställningar. Examinanden bidrar för egen del till arbetsgemenskapens 
välmående. Hon/han gör beställningar och granskar fraktsedlar och fakturor. Hon/han 
ansvarar för att kontorspapper och övrigt material återvinns. Examinanden utarbetar en 
plan för utveckling av sekreterarens arbete på kontoret, genomför och rapporterar om 
planen och bedömer dess effekter. 
 
Bedömningsmaterialet består av skriftliga bedömningar av de examenstillfällen som be-
skrivs i examinandens plan för avläggande av examen. Examinanden kan komplettera sina 
examensprestationer med andra relevanta dokument som anknyter till och som hon/han 
utarbetat under processen. Dokumenten bedöms och fogas till bedömningsmaterialet. 
 
 
3.3 Arbete som sekreterare inom kommunikationstjänster 
 
Krav på yrkesskicklighet 
Examinanden kan stödja kommunikationen. 
 
Bedömning (föremål och kriterier för bedömning) 

Examinanden kan stödja kommunikationen. 

Föremål för bedömning Kriterier för bedömning 
Sekreterartjänster inom 
kommunikation 
 

Examinanden 
• genomför för egen del sin organisations kommunika-

tionsstrategi och följer dess praxis  
• följer centrala författningar, bestämmelser och anvis-

ningar som berör kommunikationstjänster  
• producerar mångsidigt material som stöd för kommuni-

kationen 
• upprätthåller kommunikationsregister och använder 

registeruppgifterna i kommunikationen 
• använder mångsidigt datatekniska program i samband 
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med kommunikationen 
• är med och ordnar evenemang, besök och utställningar i 

enlighet med sin befattningsbeskrivning 
• sköter kontakten med externa och interna intressent-

grupper. 
Stödtjänster inom 
kommunikation 
 

Examinanden  
• uppdaterar webbsidor och intranät enligt organisationens 

anvisningar 
• deltar i organisationens interna och externa informations-

givning i den utsträckning arbetet förutsätter 
• följer på avtalat sätt med mediatäckningen och vidtar 

åtgärder i enlighet med anvisningarna 
• följer med hur organisationens regler för kommunikation 

och sociala medier följs och responsen som kommer via 
dem och vidtar vid behov åtgärder 

• deltar i marknadskommunikation i den utsträckning 
arbetsuppgifterna förutsätter. 

Utveckling av 
sekreterarens arbete 

Examinanden 
• kommer med sin arbetsgivare överens om på vilket sätt 

sekreterarens arbete inom kommunikationstjänster ska 
utvecklas 

• utarbetar en plan för utveckling av sekreterarens arbete 
enligt organisationens mål 

• genomför planen för utveckling av sekreterarens arbete 
• rapporterar om hur arbetet utvecklats och presenterar 

resultatet för medlemmarna i arbetsgemenskapen 
• bedömer vilken effekt utvecklingsåtgärderna har haft i 

arbetsgemenskapen. 
 

Sätten att påvisa yrkesskicklighet 
 

Examenstillfällena som ingår i yrkesexamen för sekreterare är omfattande funktionella 
helheter, där examinanden visar sin yrkesskicklighet i arbetsuppgifter, till exempel på 
följande sätt: 
 
Examinanden sköter stödtjänster inom kommunikation genom att följa med sociala me-
dier, uppdatera organisationens webbsidor och delta i informationsgivningen. Hon eller 
han upprätthåller register och är med och ordnar olika evenemang. Hon eller han produ-
cerar saktext i anslutning till kommunikation, till exempel i samband med uppdatering av 
webbsidor eller produktion av marknadsföringsmaterial. Hon eller han kommunicerar 
med intressentgrupper, till exempel i samband med utställningar eller besök. Examinan-
den utarbetar en plan för utveckling av sekreterarens arbete inom kommunikations-
tjänster, genomför och rapporterar om planen och bedömer dess effekter. 
 
Bedömningsmaterialet består av skriftliga bedömningar av de examenstillfällen som be-
skrivs i examinandens plan för avläggande av examen. Examinanden kan komplettera sina 
examensprestationer med andra relevanta dokument som anknyter till och som hon/han 
utarbetat under processen. Dokumenten bedöms och fogas till bedömningsmaterialet. 
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3.4  Arbete som försäljnings- och marknadsföringssekreterare 
 
Krav på yrkesskicklighet 
Examinanden kan stödja försäljningen och marknadsföringen. 
 
Bedömning (föremål och kriterier för bedömning) 

Examinanden kan stödja försäljningen och marknadsföringen. 

Föremål för bedömning Kriterier för bedömning 
Sekreterartjänster inom 
försäljning och 
marknadsföring 

Examinanden  
• genomför sin organisations försäljnings- och marknads-

föringsstrategi i sitt arbete och följer dess praxis 
• följer centrala författningar, bestämmelser och anvis-

ningar som berör försäljning och marknadsföring 
• producerar mångsidigt material som stöd för försäljning-

en och marknadsföringen 
• upprätthåller kundregister och produktregister och 

använder registeruppgifterna i marknadsföringen 
• använder mångsidigt datateknik och försäljnings- och 

marknadsföringsprogram för att producera tjänster i 
anslutning till försäljning och marknadsföring 

• är med och ordnar kundevenemang, besök och utställ-
ningar  

• sköter kontakten med kunder, underleverantörer och 
övriga intressentgrupper 

• deltar i det praktiska arbetet inom försäljningstjänst i den 
utsträckning de egna arbetsuppgifterna förutsätter 

• är med och sköter offerter, beställningar och 
reklamationer och framställer försäljningsfakturor enligt 
organisationens anvisningar. 

Stödtjänster inom försälj-
ning och marknadsföring 

Examinanden  
• är med och genomför försäljnings- och marknadsplanen 

inom sitt ansvarsområde 
• hjälper till med skötseln av kundrelationer och kundkam-

panjer genom att mångsidigt använda olika marknads-
föringskanaler 

• utarbetar försäljnings- och marknadsföringsmaterial på 
ett främmande språk enligt organisationens behov 

• uppdaterar webbsidor och är med och producerar 
innehållet i dem i enlighet med sitt ansvarsområde 

• deltar i försäljnings- och marknadsföringsevenemang 
enligt organisationens behov 

• deltar i den interna och externa informationsgivningen 
som gäller försäljning och marknadsföring enligt 
organisationens anvisningar. 
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Utveckling av 
sekreterarens arbete 

Examinanden 
• kommer med sin arbetsgivare överens om på vilket sätt 

sekreterarens arbete inom försäljning och marknadsföring 
ska utvecklas 

• utarbetar en plan för utveckling av sekreterarens arbete 
enligt organisationens mål 

• genomför planen för utveckling av sekreterarens arbete 
• rapporterar om hur arbetet utvecklats och presenterar 

resultatet för medlemmarna i arbetsgemenskapen 
• bedömer vilken effekt utvecklingsåtgärderna har haft i 

arbetsgemenskapen. 
 
Sätten att påvisa yrkesskicklighet 
 
Examenstillfällena som ingår i yrkesexamen för sekreterare är omfattande funktionella 
helheter, där examinanden visar sin yrkesskicklighet i arbetsuppgifter, till exempel på 
följande sätt: 
 
Examinanden sköter stödtjänster inom försäljning och marknadsföring genom att upp-
rätthålla och använda kundregister i marknadsföringen. Hon/han är med och ordnar olika 
kund- och försäljningsevenemang och deltar i till exempel en mässa eller i det praktiska 
arbetet inom försäljningstjänst. Hon/han producerar olika slags marknadsföringsmaterial 
både i elektronisk och i annan form och gör offerter. En försäljnings- och marknadsför-
ingssekreterare ska uppdatera interna och externa webbsidor ur marknadsförings- eller 
informationssynvinkel. Examinanden utarbetar en plan för utveckling av sekreterartjäns-
terna inom försäljning och marknadsföring, genomför och rapporterar om planen och 
bedömer dess effekter. 
 
Bedömningsmaterialet består av skriftliga bedömningar av de examenstillfällen som be-
skrivs i examinandens plan för avläggande av examen. Examinanden kan komplettera sina 
examensprestationer med andra relevanta dokument som anknyter till och som examinan-
den utarbetat under processen. Dokumenten bedöms och fogas till bedömningsmate-
rialet. 
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3.5  Arbete som sekreterare inom hälso- och sjukvård 
 
Krav på yrkesskicklighet 
Examinanden behärskar sekreteraruppgifter inom hälso- och sjukvård.  
 
Bedömning (föremål och kriterier för bedömning) 

Examinanden behärskar sekreteraruppgifter inom hälso- och sjukvård. 

Föremål för bedömning Kriterier för bedömning 
Sekreterartjänster inom 
hälso- och sjukvård 

Examinanden 
• följer författningar, bestämmelser och anvisningar samt 

etiska principer inom hälso- och sjukvård 
• planerar och organiserar sitt arbete kund- och patient-

inriktat med beaktande av verksamhetsmiljöns särdrag 
• handlar ansvarsfullt i en multiprofessionell arbetsgrupp 

inom hälsovårdssektorn 
• skaffar aktivt information om förändringar inom hälso-

vårdssektorn och förutser hur de påverkar det egna 
arbetet 

• sköter tidsbeställningar enligt sin befattningsbeskrivning 
• sköter processen med patienthandlingar enligt organisa-

tionens anvisningar samt hanterar och förmedlar patient-
uppgifter på lagenligt sätt och tar speciell hänsyn till 
tystnadsplikten 

• följer i sitt arbete organisationens verksamhetsprinciper 
för mottagning och telefonservice 

• behandlar kunder eller patienter med olika kulturell bak-
grund och deras anhöriga på ett likvärdigt och förstående 
sätt 

• använder de program för patient- och kundadministra-
tion som förekommer i arbetsgemenskapen 

• använder datanäten inom hälsovårdssektorn enligt 
organisationens anvisningar 

• skriver eller granskar dikteringar enligt organisationens 
praxis och använder branschens terminologi på ett 
ändamålsenligt sätt 

• använder service- och betalningssystemen inom hälso-
vårdssektorn i enlighet med sin befattningsbeskrivning 

• ger kunderna råd om användningen av tjänster inom 
hälsovårdssystemet  

• beställer och skaffar förnödenheter enligt organisationens 
anvisningar. 

Utveckling av 
sekreterarens arbete 

Examinanden 
• kommer med sin arbetsgivare överens om på vilket sätt 

sekreterarens arbete inom hälso- och sjukvård ska 
utvecklas 
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• utarbetar en plan för utveckling av sekreterarens arbete 
enligt organisationens mål 

• genomför planen för utveckling av sekreterarens arbete 
• rapporterar om hur arbetet utvecklats och presenterar 

resultatet för medlemmarna i arbetsgemenskapen 
• bedömer vilken effekt utvecklingsåtgärderna har haft i 

arbetsgemenskapen. 
 
Sätten att påvisa yrkesskicklighet 
 
Examenstillfällena som ingår i yrkesexamen för sekreterare är omfattande funktionella 
helheter, där examinanden visar sin yrkesskicklighet i arbetsuppgifter, till exempel på 
följande sätt: 
 
Examinanden sköter sekreteraruppgifter inom social- och hälsovård och stödjer verksam-
heten i en multiprofessionell arbetsgrupp. Hon eller han sköter patient- och kundservice 
och klarar på egen hand av processen med patienthandlingar. Hon eller han sköter tidsbe-
ställningar, olika registreringar och upprättar andra behövliga dokument. Hon/han kan 
råda och bistå kunderna och personalen i frågor inom det egna ansvarsområdet. Exami-
nanden utarbetar en plan för utveckling av sekreterartjänsterna inom hälso- och sjukvård, 
rapporterar om planen och bedömer dess effekter. 
 
Bedömningsmaterialet består av skriftliga bedömningar av de examenstillfällen som be-
skrivs i examinandens plan för avläggande av examen. Examinanden kan komplettera sina 
examensprestationer med andra relevanta dokument som anknyter till och som hon/han 
utarbetat under processen. Dokumenten bedöms och fogas till bedömningsmaterialet. 
 
 
3.6  Arbete som sekreterare inom ekonomiförvaltning  
 
Krav på yrkesskicklighet 
Examinanden behärskar arbeten som stödjer ekonomiförvaltningen. 
 
Bedömning (föremål och kriterier för bedömning) 

Examinanden behärskar arbeten som stödjer ekonomiförvaltningen. 

Föremål för bedömning Kriterier för bedömning 
Sekreterartjänster inom 
ekonomiförvaltning  
 

Examinanden 
• genomför för egen del sin organisations strategi för 

ekonomiförvaltning och följer dess praxis  
• följer den lagstiftning och de bestämmelser som berör 

ekonomiförvaltning  
• använder datateknik och ekonomiförvaltningsprogram på 

ett mångsidigt sätt för att producera tjänster som 
anknyter till ekonomiförvaltning. 
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Stödtjänster inom 
ekonomiförvaltning 
 

Examinanden 
• granskar fakturor och ser till att de skickas vidare enligt 

organisationens anvisningar 
• konterar bokföringsmaterialet för bokföringen i rätt tid 
• sammanställer rapporter utgående från 

bokföringsmaterialet i enlighet med uppdragen 
• sköter försäljnings- eller inköpsreskontra i den 

utsträckning organisationens verksamhet kräver 
• framställer försäljningsfakturor i enlighet med författ-

ningar och den egna organisationens praxis  
• beaktar bestämmelserna om mervärdesskatt i sitt arbete 
• handlar enligt organisationens anvisningar i samband med 

indrivning av fordringar 
• handlar i sitt arbete enligt organisationens praxis för 

köpprocessen 
• deltar i skötseln av organisationens betalningsrörelse i 

den utsträckning den egna arbetsuppgiften förutsätter. 
Utveckling av 
sekreterarens arbete 

Examinanden 
• kommer med sin arbetsgivare överens om på vilket sätt 

sekreterarens arbete inom ekonomiförvaltningen ska 
utvecklas 

• utarbetar en plan för utveckling av sekreterarens arbete 
enligt organisationens mål 

• genomför planen för utveckling av sekreterarens arbete 
• rapporterar om hur arbetet utvecklats och presenterar 

resultatet för medlemmarna i arbetsgemenskapen 
• bedömer vilken effekt utvecklingsåtgärderna har haft i 

arbetsgemenskapen. 
 

Sätten att påvisa yrkesskicklighet 
 

Examenstillfällena som ingår i yrkesexamen för sekreterare är omfattande funktionella 
helheter, där examinanden visar sin yrkesskicklighet i arbetsuppgifter, till exempel på 
följande sätt: 
 
Examinanden sköter uppgifter som stödjer ekonomiförvaltningen. Hon eller han kan 
granska inköpsfakturor och kontera dem enligt anvisningarna. Hon eller han framställer 
försäljningsfakturor i enlighet med uppdragen. Hon eller han granskar bokföringsmaterial-
et och gör nödvändiga korrigeringar. Hon eller han använder organisationens ekonomi-
förvaltningsprogram och kan skriva ut behövliga dokument från systemet. Examinanden 
utarbetar en plan för utveckling av sekreterartjänsterna inom ekonomiförvaltningen, 
genomför och rapporterar om planen och bedömer dess effekter. 
 
Bedömningsmaterialet består av skriftliga bedömningar av de examenstillfällen som be-
skrivs i examinandens plan för avläggande av examen. Examinanden kan komplettera sina 
examensprestationer med andra relevanta dokument som anknyter till och som hon eller 
han utarbetat under processen. Dokumenten bedöms och fogas till 
bedömningsmaterialet. 
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3.7  Arbete som sekreterare inom personaladministration 
 
Krav på yrkesskicklighet 
 
Examinanden kan arbeta inom en organisations personaladministration. 
 
Bedömning (föremål och kriterier för bedömning) 

Examinanden kan arbeta inom en organisations personaladministration. 

Föremål för bedömning Kriterier för bedömning 
Sekreterartjänster inom 
personaladministration 
 

Examinanden  
• genomför för egen del sin organisations personalstrategi 

och följer dess praxis 
• iakttar tystnadsplikt och datasekretess i sitt arbete 
• deltar i rekrytering och inskolning av personal i enlighet 

med den egna organisationens praxis 
• deltar i arbetshälsofrämjande verksamhet och i att utveckla 

funktioner som främjar personalens arbetshälsa i enlighet 
med den egna organisationens praxis  

• instruerar i den mån det egna arbetet förutsätter om den 
egna organisationens företagshälsovård  

• deltar i planeringen och genomförandet av åtgärder som 
gäller personalkompetens och -utveckling enligt organisa-
tionens praxis   

• upprätthåller eller uppdaterar olika personalregister i den 
utsträckning organisationens verksamhet kräver 

• använder datateknik och personaladministrativa program 
på ett mångsidigt sätt för att producera tjänster som 
anknyter till personaladministration 

• deltar på det sätt det egna arbetet förutsätter i kommuni-
kation som ansluter till personaladministration. 

Tjänster i anslutning till 
anställningsförhållanden 

Examinanden  
• följer författningar och avtal som berör arbetslivet och 

personaladministration i den utsträckning den egna 
arbetsuppgiften förutsätter 

• råder och vägleder personalen i den egna organisationen i 
frågor som gäller anställningsförhållanden 

• framställer dokument i samband med ett anställningsför-
hållandes olika faser i den utsträckning de egna arbets-
uppgifterna kräver 

• tar i sitt arbete hänsyn till den egna organisationens 
anställningsprinciper och lönesystem. 

Utveckling av 
sekreterarens arbete 

Examinanden 
• kommer med sin arbetsgivare överens om på vilket sätt 

sekreterarens arbete inom personaladministration ska 
utvecklas 
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• utarbetar en plan för utveckling av sekreterarens arbete 
enligt organisationens mål 

• genomför planen för utveckling av sekreterarens arbete 
• rapporterar om hur arbetet utvecklats och presenterar 

resultatet för medlemmarna i arbetsgemenskapen 
• bedömer vilken effekt utvecklingsåtgärderna har haft i 

arbetsgemenskapen.  
 
Sätten att påvisa yrkesskicklighet 
 
Examenstillfällena som ingår i yrkesexamen för sekreterare är omfattande funktionella 
helheter, där examinanden visar sin yrkesskicklighet i arbetsuppgifter, till exempel på 
följande sätt: 
 
Examinanden sköter uppgifter i anslutning till den egna organisationens personaladminis-
tration genom att delta i rekrytering, arbetshälsofrämjande verksamhet och instruktion om 
företagshälsovård. Hon eller han upprätthåller och uppdaterar personalregister. Hon eller 
han deltar i åtgärder som anknyter till personalkompetens och -utveckling och sköter för 
egen del kommunikationen inom personaladministrationen. Examinanden råder och väg-
leder personalen i frågor som gäller anställning Hon eller han utarbetar en plan för ut-
veckling av sekreterarens arbete inom personaladministrationen, genomför och rappor-
terar om planen och bedömer dess effekter. 
 
Bedömningsmaterialet består av skriftliga bedömningar av de examenstillfällen som be-
skrivs i examinandens plan för avläggande av examen. Examinanden kan komplettera sina 
examensprestationer med andra relevanta dokument som anknyter till och som hon eller 
han utarbetat under processen. Dokumenten bedöms och fogas till bedömningsmate-
rialet. 
 
 
3.8  En examensdel ur yrkesexamen för dokumentadministration och 
  arkivväsen 
 
Examinanden kan i sin examen som valfri del inkludera en del ur yrkesexamen för doku-
mentadministration och arkivväsen. Betyg för denna examensdel beviljas av Examens-
kommissionen inom sekreterararbete och dokumentadministration. Examenskommis-
sionen för sekreterararbete och dokumenthantering erkänner på basis av betyget 
examensdelen som en del av yrkesexamen för sekreterare. 
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