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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 visar 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 examensdel-
arna, bedömningsgrunderna (föremålen och kriterierna för bedömning) samt sätten att 
visa 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 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 visa yrkesskicklighet innehåller preciserande anvisningar om avläggandet av 
examen. Yrkesskickligheten visas i allmänhet i autentiska arbetsuppgifter.  Sätten att visa 
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 yrkesinriktad 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 resulta-
tet inte nödvändigtvis tillförlitligt. Vid bedömningen beaktas bransch- och examensspeci-
fika särdrag i enlighet med examensgrunderna. Om examinanderna har tillförlitliga utred-
ningar om tidigare visat 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 visat 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 
lärare 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 
fristående examina. Examina avläggs ändå huvudsakligen i samband med förberedande 
utbildning. Utbildningsanordnaren beslutar om innehållet och anordnandet av den 
förberedande utbildningen för fristående examina i enlighet med examensgrunderna. 
Utbildningen 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. 
 
Vid utbildning som förbereder för en fristående examen ska man också beakta 
bestämmelserna i 11, 13, 13 a och 16 § i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning.  
 
 

2   Uppbyggnaden av yrkesexamen för rörmontör 
 
2.1  Kunnande som visats i yrkesexamen för rörmontör  
 
Syftet med examen är att ta reda på om examinanderna har praktisk kompetens att själv-
ständigt installera rörledningar och utrustning i ett VVS-system på en byggarbetsplats och 
att utföra felsökning, underhåll och reparationer i anslutning till driften av ett VVS-sys-
tem. Kraven på yrkesskicklighet har definierats nivåmässigt så att en person som har 
grundutbildning inom branschen och arbetserfarenhet av installationer eller underhåll av 
VVS-system sannolikt kan klara yrkesexamen.  
  
Examinanderna utför antingen uppgifter i samband med installationer på en byggarbets-
plats och kan ansvara för genomförandet av installationsarbetet eller så utför de uppgifter 
i anslutning till underhåll av ett VVS-system. Examinanderna har ansvar för att rörinstal-
lationsarbetet utförs enligt tidsplanen och kvalitetskraven eller så har de ansvar för de un-
derhålls- och reparationsåtgärder som krävs vid felsökning och avhjälpande av driftstör-
ningar i VVS-systemet. Dessutom skapar examinanderna förutsättningar för att arbetet 
kan utföras säkert, städar arbetsplatsen vid behov och kan skaffa de material som behövs i 
arbetet enligt entreprenadavtalet eller servicebeskrivningen. 
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De som har avlagt yrkesexamen för rörmontör har omfattande kunskaper och färdigheter 
i rörinstallation. De behärskar arbetsredskapen, installationsmetoderna och materialen, 
kan tillämpa sina kunskaper och har förmåga till kreativa lösningar på oförutsedda 
problem. De som har avlagt examen kan ansvara för rörinstallationer och självständigt 
fatta beslut rörande installationsarbetet i oförutsägbara miljöer. 
 
De som har avlagt examen kan kommunicera väl både muntligt och skriftligt. De kan 
uppföra sig på ett lämpligt sätt vid kontakt med myndigheter och kunder och kan samar-
beta med andra som är involverade i arbetet. Yrkesexamen för rörmontör innehåller två 
alternativa kompetensområden: rörmontör med inriktning på tillståndspliktigt byggande 
och VS-servicemontör med inriktning på serviceverksamhet. 
 
 
2.2  Examens struktur, delar och uppbyggnad 
 
För att få hela examen avlagd krävs att man avlägger de två obligatoriska examensdelarna 
och minst en valfri examensdel. 
 
Yrkesexamen för rörmontör 

 

 
Som en valfri examensdel kan man också välja en obligatorisk del från ett annat 
kompetensområde. 

Obligatoriska delar, kompetensområdet för rörmontör 

3.1 Installation av värmesystem 

3.2 Installation av vatten- och avloppssystem 

Obligatoriska delar, kompetensområdet för VS-servicemontör 

3.3 Reparation och underhåll av värme- och sanitetssystem 

3.4 Genomförande av underhållstjänster och behärskande av 
servicesituationer 

Valfria delar, av vilka en del ska väljas 

3.5 Injustering av nät och mätning av vattenmängder 

3.6 Installation av medicinska gassystem 

3.7 Installation av brandbekämpningssystem 

3.8 Installation av tryckluftssystem 

3.9 VVS-renoveringar 

3.10 VVS-planering 

3.11 Elinstallationer vid anslutning av fastighetsteknisk utrustning 

3.12 En examensdel från en annan yrkesinriktad examen 
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3  Krav på yrkesskicklighet och grunder för bedömningen i 
 yrkesexamen för rörmontör  
 
Den yrkesskicklighet som krävs i examensgrunderna visas på basis av den av examens-
kommissionen godkända planen för anordnande av yrkesexamen för rörmontör i auten-
tisk verksamhet vid examenstillfällen som ordnas enligt principen om personlig tillämp-
ning. Vid dessa tillfällen visar examinanderna heltäckande den yrkeskunnighet som krävs i 
examensgrunderna.  
 
Vid examenstillfällena visar examinanderna sin förmåga att tillämpa sitt kunnande i 
varierande situationer och arbetsmiljöer. De visar också sin förmåga att bedöma och lära 
sig av erfarenheter samt att förbättra och börja använda nya arbetssätt.  
 
Examinandernas yrkesskicklighet bedöms vid examenstillfällen av bedömare som har fått 
introduktion i bedömningsuppgiften. Examinanderna ska ges möjlighet att själva bedöma 
sina prestationer. Bedömarna bedömer och dokumenterar det kunnande som examinan-
derna har visat, och gör detta med avseende på examens krav på yrkesskicklighet, föremål 
för bedömning och bedömningskriterier. I en god bedömningsprocess ingår också 
respons till examinanderna. Responsen kan ges till exempel efter att bedömningsförslaget 
har givits. 
 
Examinanderna kan ges möjlighet att komplettera sina examensprestationer muntligt. Be-
dömarna dokumenterar de iakttagelser som gjordes under diskussionen. På detta sätt 
säkerställs att examensprestationerna är heltäckande och bedömningen tillförlitlig. Denna 
möjlighet kan ges i samband med att examinanderna avlägger en examensdel eller efter att 
alla examensdelar är avlagda. 
 
Bedömningen i yrkesexamen för rörmontör görs separat för varje examensdel genom att 
jämföra examinandernas yrkesskicklighet med kraven på yrkesskicklighet i den aktuella 
examensdelen. Examensarrangören ger examenskommissionen ett skriftligt förslag till hur 
examensdelen ska bedömas efter att examensprestationerna har utförts heltäckande, 
tillförlitligt och enligt examensgrunderna. Bedömarna representerar arbetsgivarna, 
arbetstagarna och lärarna. 
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3.1  Installation av värmesystem 
 

Krav på yrkesskicklighet 

Examinanden kan självständigt installera rörledningsnät och utrustning 
för ett värmesystem enligt de gällande kvalitetskraven inom branschen 
(RYL; rakentamisen yleiset laatuvaatimukset). 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Beaktande av arbetarskyddet 
 

Examinanden
 använder i alla installationsarbeten säkra och 

ergonomiska arbetsmetoder 
 observerar och identifierar farorna i arbetet och 

meddelar om dem samt sörjer för den vakthåll-
ning som behövs efteråt 

 väljer arbetsmetoder, personlig skyddsutrustning, 
arbetsredskap och arbetsmetoder som är säkra 
och lämpliga för arbetet 

 följer i sitt arbete myndigheternas bestämmelser 
om arbetarskyddet. 

Användning av ritningar och 
instruktioner 
 

Examinanden
 följer i sitt arbete VS-ritningarna och VS-arbets-

beskrivningarna och gör installationerna enligt 
RYL-instruktionerna 

 följer i sitt installationsarbete gällande myndig-
hetsföreskrifter och instruktioner 

 gör upp materialförteckningarna utifrån ritning-
arna och arbetsbeskrivningen 

 gör vid behov skisser över ändringar. 
Planering av installationsarbete Examinanden

 gör upp en ändamålsenlig arbetsordning för ett 
installationsobjekt 

 arbetar systematiskt och så att arbetsfaserna 
bildar en smidig helhet som kan utföras snabbt 
med tanke på omständigheterna  

 bedömer hur installationsarbetet framskrider i 
förhållande till tidsplanen och de uppsatta målen 

 förutser eventuella störningar som arbetsmiljön 
kan orsaka och försöker minimera deras inverkan 
på installationsarbetet. 

Behärskande av arbetsmetoder 
och -redskap 
 

Examinanden
 väljer de arbetsredskap, material och arbetsmeto-

der som är lämpliga för installationsarbetet och 
motiverar vid behov sitt val 

 utför installationsarbetet självständigt med 
lämpliga arbetsredskap och metoder 

 bedömer sin arbetsprestation och väljer vid 
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behov ett nytt arbetsredskap eller en ny 
arbetsmetod för att uppnå ett bättre slutresultat 

 rengör och underhåller sina arbetsredskap. 
Svetsning 
 

Examinanden
 gör vid rörsvetsning i samband med VS-installa-

tioner godtagbara lägessvetsningsfogar genom 
gassvetsning  

 gör vid rörsvetsning i samband med VS-installa-
tioner godtagbara fogar genom bågsvetsning 
(TIG-svetsning eller elektrodsvetsning) 

 använder material och tillsatsämnen på ett 
ekonomiskt sätt 

 följer i alla arbeten brand- och arbetarskydds-
bestämmelserna 

 bedömer kvaliteten på svetsfogar som gjorts i 
rör. 

 
Sätt att visa yrkesskicklighet 
 
Examinanden visar sitt kunnande genom att självständigt utföra installationsarbeten på en 
arbetsplats där rörinstallationer görs eller motsvarande arbeten i en verklighetstrogen 
miljö. 
 
Bedömarna observerar och bedömer examinandens arbete och ger en skriftlig bedömning 
av arbetet. Examinanden kan komplettera sina examensprestationer med dokument som 
utarbetades under processen och som i bedömd form utgör en del av examinandens 
bedömningsmaterial. 
 
 
3.2 Installation av vatten- och avloppssystem 
 
Krav på yrkesskicklighet 
 

Examinanden kan självständigt installera rörledningsnät och utrustning för ett vatten- 
och avloppssystem enligt de gällande kvalitetskraven inom branschen (RYL; rakenta-
misen yleiset laatuvaatimukset). 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Beaktande av arbetarskyddet 
 

Examinanden
 använder i alla installationsarbeten säkra och 

ergonomiska arbetsmetoder 
 observerar och identifierar farorna i arbetet och 

meddelar om dem samt sörjer för den vakthåll-
ning som behövs efteråt 

 väljer arbetsmetoder, personlig skyddsutrustning, 
arbetsredskap och arbetsmetoder som är säkra 
och lämpliga för arbetet 
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 följer i sitt arbete myndigheternas bestämmelser 
om arbetarskyddet. 

Användning av ritningar och 
instruktioner 
 

Examinanden
 följer i sitt arbete VS-ritningar och VS-arbetsbe-

skrivningar och gör installationerna enligt RYL-
instruktionerna 

 följer i sitt installationsarbete gällande myndig-
hetsföreskrifter och instruktioner 

 gör upp materialförteckningarna utifrån 
ritningarna och arbetsbeskrivningen 

 gör vid behov skisser över ändringar. 
Planering av installationsarbete Examinanden

 gör upp en ändamålsenlig arbetsordning för ett 
installationsobjekt 

 arbetar systematiskt och så att arbetsfaserna 
bildar en smidig helhet som kan utföras snabbt 
med tanke på omständigheterna 

 bedömer hur installationsarbetet framskrider i 
förhållande till tidsplanen och de uppsatta målen 

 förutser eventuella störningar som arbetsmiljön 
kan orsaka och försöker minimera deras inverkan 
på installationsarbetet. 

Behärskande av arbetsmetoder 
och -redskap 
 

Examinanden
 väljer de arbetsredskap, material och arbetsmeto-

der som är lämpliga för installationsarbetet och 
motiverar vid behov sitt val 

 utför installationsarbetet självständigt med 
lämpliga arbetsredskap och metoder 

 bedömer sin arbetsprestation och väljer vid 
behov ett nytt arbetsredskap eller en ny 
arbetsmetod för att uppnå ett bättre slutresultat 

 rengör och underhåller sina arbetsredskap. 
Lödning 
 

Examinanden
 gör godtagbara lödförband vid montering av 

vattenledningar 
 använder material och tillsatsämnen på ett 

ekonomiskt sätt 
 följer i alla arbeten brand- och arbetarskydds-

bestämmelserna 
 bedömer kvaliteten på lödförband som gjorts i 

rör. 
 
Sätt att visa yrkesskicklighet 
 
Examinanden visar sitt kunnande genom att självständigt utföra installationsarbeten på en 
arbetsplats där rörinstallationer görs eller motsvarande arbeten i en verklighetstrogen 
miljö. 
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Bedömarna observerar och bedömer examinandens arbete och ger en skriftlig bedömning 
av arbetet. Examinanden kan komplettera sina examensprestationer med dokument som 
utarbetades under processen och som i bedömd form utgör en del av examinandens 
bedömningsmaterial. 
 
 
3.3  Reparation och underhåll av värme- och sanitetssystem 
 
Krav på yrkesskicklighet 
 

Examinanden kan lokalisera de vanligaste funktionsstörningarna i ett värme- och 
sanitetssystem samt bedöma reparationsbehovet och hur brådskande arbetet är. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Sökning och diagnostisering av fel
 

Examinanden
 planerar ordningsföljden för arbetsmomenten i 

en felsökning så att det blir möjligt att på ett 
förnuftigt sätt hitta källan till störningen genom 
uteslutningsmetoden 

 identifierar orsakerna till funktionsstörningar och 
vet hur varje störning kan avhjälpas 

 kallar vid behov på experter inom olika områden 
 söker vid behov självständigt information som 

gäller felsökningen och som är till hjälp vid 
lokalisering av felet. 

Examinanden kan självständigt göra normala byten och reparationer av utrustning i 
värme- och sanitetssystem och alla arbeten i samband med dem samt ge användarna 
instruktioner om tillfälliga arrangemang. 
Planering av reparationer Examinanden

 gör upp en arbetsordning som är ändamålsenlig 
och lämplig för arbetsplatsen 

 arbetar systematiskt och så att arbetsfaserna 
bildar en smidig helhet som kan utföras snabbt 
med tanke på omständigheterna 

 bedömer hur reparationsarbetet framskrider i 
förhållande till omständigheterna och 
underhållsavtalet 

 förutser eventuella störningar som arbetsmiljön 
kan orsaka och minimerar deras inverkan på 
reparationsarbetet. 

Behärskande av arbetsmetoder 
och -redskap 
 

Examinanden
 väljer de arbetsredskap, material och arbetsmeto-

der som är lämpliga för reparationsarbetet och 
motiverar vid behov sitt val 

 utför reparationsarbetet självständigt med 
lämpliga arbetsredskap och -metoder 
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 bedömer sin arbetsprestation och väljer vid 
behov ett nytt arbetsredskap eller en ny 
arbetsmetod för att uppnå ett bättre slutresultat 

 rengör och underhåller sina arbetsredskap. 
Beaktande av arbetarskyddet 
 

Examinanden
 använder i alla reparationsarbeten säkra och 

ergonomiska arbetsmetoder 
 observerar och identifierar farorna i arbetet och 

meddelar om dem samt sörjer för den 
vakthållning som behövs efteråt 

 bedömer om den personliga skyddsutrustningen, 
arbetsredskapen och arbetsmetoderna är lämp-
liga för arbetet 

 följer i sitt arbete myndigheternas bestämmelser 
om arbetarskyddet och säkerheten för dem som 
använder lokalerna. 

 
Sätt att visa yrkesskicklighet 
 
Examinanden visar sitt kunnande genom att i normala kundobjekt ansvara för det praktis-
ka arbetet vid reparation eller underhåll av ett värme- och sanitetssystem eller genom att 
utföra motsvarande arbeten i en verklighetstrogen miljö. 
 
Bedömarna observerar och bedömer examinandens arbete och ger en skriftlig bedömning 
av arbetet. Examinanden kan komplettera sina examensprestationer med dokument som 
utarbetades under processen och som i bedömd form utgör en del av examinandens 
bedömningsmaterial. 
  
 
3.4  Genomförande av underhållstjänster och behärskande av 

servicesituationer 
 
Krav på yrkesskicklighet 
 

Examinanden kan ta reda på vad som ingår i en serviceprodukt och vilka kvalitetskrav 
som ställs på den i ett underhållsavtal för ett kundobjekt 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Kunskap om och användning av 
ett underhållsavtal eller en 
arbetsorder 
 

Examinanden
 förbereder sig för underhållsarbetet och service-

situationen enligt underhållsavtalen och de 
kundgrupper som förmodligen finns på plats 

 planerar sina arbeten enligt hur angelägna och 
hur brådskande de är 

 förutser utifrån förhandsuppgifter vilka arbets-
moment som behövs och tar med sig nödvändi-
ga arbetsredskap och material 
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 identifierar i förväg riskerna i arbetet och före-
bygger dem utan att utsätta sig själv eller sin 
omgivning för fara. 

Examinanden kan planera de olika faserna i en servicesituation i samband med arbetet 
och bemöta kundföretagets olika kunder och intressenter i sitt arbete. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Genomförande av en 
servicesituation 

Examinanden
 planerar en servicesituation i etapper:  
− inleda servicesituationen och bemöta kunderna 
− undersöka problemet och felet 
− söka potentiella lösningsmodeller för att 

åtgärda felet 
− välja åtgärdsmodell och inleda arbetet 
− avsluta servicesituationen 

 tar reda på kundens situation och erbjuder denne 
lösningar i anknytning till serviceavtalet eller 
arbetsordern 

 vidtar de åtgärder som behövs för att genomföra 
underhållstjänsterna och tillkallar vid behov hjälp 
utifrån åt kunden 

 vidtar nödvändiga åtgärder för att undanröja och 
förebygga risksituationer och exceptionella 
situationer  

 använder olika kommunikationsmetoder i exter-
na och interna serviceuppdrag och -situationer 

 kontrollerar fastighetens skick och säkerhet 
 beaktar de frågor som är viktiga med tanke på 

den egna säkerheten 
 ger lokalanvändarna instruktioner om tillfälliga 

arrangemang 
 rapporterar läget i fråga om sitt arbete enligt 

situationens krav. 
 
Sätt att visa yrkesskicklighet 
 
Examinanden visar sitt kunnande genom att i normala kundobjekt ansvara för det praktis-
ka arbetet vid reparation eller underhåll av ett värme- och sanitetssystem eller genom att 
utföra motsvarande arbeten i en verklighetstrogen miljö. 
 
Bedömarna observerar och bedömer examinandens arbete och ger en skriftlig bedömning 
av arbetet. Examinanden kan komplettera sina examensprestationer med dokument som 
utarbetades under processen och som i bedömd form utgör en del av examinandens 
bedömningsmaterial. 
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3.5  Injustering av nät och mätning av vattenmängder 
 
Krav på yrkesskicklighet 
 

Examinanden kan mäta vattenmängder. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Användning av mätare 
 

Examinanden
 förbereder sig för mätningar genom att skaffa 

fram nödvändig utrustning och annat material 
och kontrollera att de fungerar 

 ställer i ordning sin arbetsplats för mätningarna 
 använder den valda mätaren enligt tillverkarens 

anvisningar 
 rengör och underhåller sina mätinstrument efter 

mätarbetet. 
Behärskande av mätmetoden 
 

Examinanden
 mäter självständigt vattenmängder med en 

allmänt använd mätmetod och kan vid behov 
beskriva arbetsfaserna i metoden 

 gör de beräkningar som krävs vid mätningar och 
använder nomogram 

 skriver mätprotokoll 
 använder mätresultaten i de åtgärder som behövs 

efter arbetet. 

Examinanden kan ställa in givna värden för vattenflödena i ett uppvärmningsnät. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Injustering av uppvärmningsnät Examinanden

 läser ritningar för värmesystem och planerar 
ordningsföljden för injusteringen utgående från 
dem 

 väljer en injusteringsmetod som är lämplig i det 
aktuella fallet och planerar sitt arbete utifrån 
metoden 

 gör självständigt injusteringen av uppvärmnings-
nätet  

 skriver protokoll över injusteringen 
 utvärderar sitt arbete i enlighet med kvalitets-

kraven 
 arbetar tillsammans med andra montörer, 

byggare och entreprenörer.  
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Sätt att visa yrkesskicklighet  
 
Examinanden visar sitt kunnande genom att självständigt utföra installationsarbeten på en 
arbetsplats där rörinstallationer görs eller motsvarande arbeten i en verklighetstrogen 
miljö. 
 
Bedömarna observerar och bedömer examinandens arbete och ger en skriftlig bedömning 
av arbetet. Examinanden kan komplettera sina examensprestationer med dokument som 
utarbetades under processen och som i bedömd form utgör en del av examinandens 
bedömningsmaterial. 
 
 
3.6  Installation av medicinska gassystem 
 
Krav på yrkesskicklighet 
 

Examinanden kan självständigt installera rörledningsnät och utrustning för ett 
medicinskt gassystem enligt de gällande kvalitetskraven inom branschen (RYL; 
rakentamisen yleiset laatuvaatimukset). 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Beaktande av arbetarskyddet 
 

Examinanden
 använder i alla installationsarbeten säkra och 

ergonomiska arbetsmetoder 
 observerar och identifierar farorna i arbetet och 

meddelar om dem samt sörjer för den vakthåll-
ning som behövs efteråt 

 väljer arbetsmetoder, personlig skyddsutrust-
ning, arbetsredskap och arbetsmetoder som är 
säkra och lämpliga för arbetet 

 följer i sitt arbete myndigheternas bestämmelser 
om arbetarskyddet. 

Användning av ritningar och 
instruktioner 
 

Examinanden
 följer i sitt arbete arbetsritningarna och 

arbetsbeskrivningarna för installationerna och 
gör installationerna enligt erhållna instruktioner 

 följer i sitt installationsarbete gällande 
myndighetsföreskrifter och instruktioner 

 gör upp materialförteckningarna utifrån 
ritningarna och arbetsbeskrivningen. 

Planering av installationsarbete Examinanden
 gör upp en ändamålsenlig arbetsordning för ett 

installationsobjekt 
 arbetar systematiskt och så att arbetsfaserna 

bildar en smidig helhet som kan utföras snabbt 
med tanke på omständigheterna 

 bedömer hur installationsarbetet framskrider i 
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förhållande till tidsplanen och de uppsatta 
målen 

 förutser eventuella störningar som arbetsmiljön 
kan orsaka och försöker minimera deras 
inverkan på installationsarbetet. 

Behärskande av arbetsmetoder 
och -redskap 
 

Examinanden
 väljer de arbetsredskap, material och arbets-

metoder som är lämpliga för installationsarbetet 
och motiverar vid behov sitt val 

 utför installationsarbetet självständigt med 
lämpliga arbetsredskap och metoder 

 bedömer sin arbetsprestation och väljer vid 
behov ett nytt arbetsredskap eller en ny 
arbetsmetod för att uppnå ett bättre slutresultat 

 rengör och underhåller sina arbetsredskap. 
Svetsning 
 

Examinanden
 gör vid installationer i medicinska gassystem 

godtagbara lägessvetsningsfogar genom 
gassvetsning  

 gör vid installationer av rörledningsnät för me-
dicinska gassystem godtagbara fogar genom 
bågsvetsning (TIG-svetsning eller elektrod-
svetsning) 

 använder material och tillsatsämnen på ett 
ekonomiskt sätt 

 följer i alla arbeten brand- och arbetarskydds-
bestämmelserna 

 bedömer kvaliteten på svetsfogar som gjorts i 
rör. 

 
Sätt att visa yrkesskicklighet  
 
Examinanden visar sitt kunnande genom att självständigt utföra normala installationsar-
beten i ett medicinskt gassystem eller motsvarande arbeten i en verklighetstrogen miljö. 
 
Bedömarna observerar och bedömer examinandens arbete och ger en skriftlig bedömning 
av arbetet. Examinanden kan komplettera sina examensprestationer med dokument som 
utarbetades under processen och som i bedömd form utgör en del av examinandens 
bedömningsmaterial. 
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3.7  Installation av brandbekämpningssystem 
 
Krav på yrkesskicklighet 
 

Examinanden kan självständigt installera rörledningsnät och utrustning för ett 
brandsläckningssystem enligt de gällande kvalitetskraven inom branschen (RYL; 
rakentamisen yleiset laatuvaatimukset). 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Beaktande av arbetarskyddet 
 

Examinanden
 använder i alla installationsarbeten säkra och 

ergonomiska arbetsmetoder 
 observerar och identifierar farorna i arbetet och 

meddelar om dem samt sörjer för den vakthåll-
ning som behövs efteråt 

 väljer arbetsmetoder, personlig skyddsutrust-
ning, arbetsredskap och arbetsmetoder som är 
säkra och lämpliga för arbetet 

 följer i sitt arbete myndigheternas bestämmelser 
om arbetarskyddet. 

Användning av ritningar och 
instruktioner 
 

Examinanden
 följer i sitt arbete arbetsritningar och arbetsbe-

skrivningar för installationerna och gör installa-
tionerna enligt erhållna instruktioner 

 följer i sitt installationsarbete gällande myndig-
hetsföreskrifter och instruktioner 

 gör upp materialförteckningarna utifrån 
ritningarna och arbetsbeskrivningen. 

Planering av installationsarbete Examinanden
 gör upp en ändamålsenlig arbetsordning för ett 

installationsobjekt 
 arbetar systematiskt och så att arbetsfaserna 

bildar en smidig helhet som kan utföras snabbt 
med tanke på omständigheterna 

 bedömer hur installationsarbetet framskrider i 
förhållande till tidsplanen och de uppsatta 
målen 

 förutser eventuella störningar som arbetsmiljön 
kan orsaka och försöker minimera deras 
inverkan på installationsarbetet. 

Behärskande av arbetsmetoder 
och -redskap 
 

Examinanden
 väljer de arbetsredskap, material och arbets-

metoder som är lämpliga för installationsarbetet 
och motiverar vid behov sitt val 

 utför installationsarbetet självständigt med 
lämpliga arbetsredskap och metoder 
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 bedömer sin arbetsprestation och väljer vid 
behov ett nytt arbetsredskap eller en ny 
arbetsmetod för att uppnå ett bättre slutresultat 

 rengör och underhåller sina arbetsredskap. 
Svetsning 
 

Examinanden
 gör vid installationer i brandsläckningssystem 

godtagbara lägessvetsningsfogar genom 
gassvetsning  

 gör vid installationer av brandsläckningssystem 
godtagbara fogar genom bågsvetsning (TIG-
svetsning eller elektrodsvetsning) 

 använder material och tillsatsämnen på ett 
ekonomiskt sätt 

 följer i alla arbeten brand- och arbetarskydds-
bestämmelserna 

 bedömer kvaliteten på svetsfogar som gjorts i 
rör. 

 
Sätt att visa yrkesskicklighet 
 
Examinanden visar sitt kunnande genom att självständigt utföra installationsarbeten i ett 
brandsläckningssystem eller motsvarande arbeten i en verklighetstrogen miljö. 
 
Bedömarna observerar och bedömer examinandens arbete och ger en skriftlig bedömning 
av arbetet. Examinanden kan komplettera sina examensprestationer med dokument som 
utarbetades under processen och som i bedömd form utgör en del av examinandens 
bedömningsmaterial. 
 
 
3.8  Installation av tryckluftssystem 
 
Krav på yrkesskicklighet 
 

Examinanden kan självständigt installera rörledningsnät och utrustning för ett tryck-
luftssystem enligt de gällande kvalitetskraven inom branschen (RYL; rakentamisen 
yleiset laatuvaatimukset). 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Beaktande av arbetarskyddet 
 

Examinanden
 använder i alla installationsarbeten säkra och 

ergonomiska arbetsmetoder 
 observerar och identifierar farorna i arbetet och 

meddelar om dem samt sörjer för den 
vakthållning som behövs efteråt 

 väljer arbetsmetoder, personlig skyddsutrust-
ning, arbetsredskap och arbetsmetoder som är 
säkra och lämpliga för arbetet 
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 följer i sitt arbete myndigheternas bestämmelser 
om arbetarskyddet. 

Användning av ritningar och 
instruktioner 
 

Examinanden
 följer i sitt arbete arbetsritningar och arbets-

beskrivningar för installationerna och gör 
installationerna enligt erhållna instruktioner 

 följer i sitt installationsarbete gällande 
myndighetsföreskrifter och instruktioner 

 gör upp materialförteckningarna utifrån 
ritningarna och arbetsbeskrivningen. 

Planering av installationsarbete Examinanden
 gör upp en ändamålsenlig arbetsordning för ett 

installationsobjekt 
 arbetar systematiskt och så att arbetsfaserna 

bildar en smidig helhet som kan utföras snabbt 
med tanke på omständigheterna 

 bedömer hur installationsarbetet framskrider i 
förhållande till tidsplanen och de uppsatta 
målen 

 förutser eventuella störningar som arbetsmiljön 
kan orsaka och försöker minimera deras 
inverkan på installationsarbetet. 

Behärskande av arbetsmetoder 
och -redskap 
 

Examinanden
 väljer de arbetsredskap, material och arbetsme-

toder som är lämpliga för installationsarbetet 
och motiverar vid behov sitt val 

 utför installationsarbetet självständigt med 
lämpliga arbetsredskap och metoder 

 bedömer sin arbetsprestation och väljer vid 
behov ett nytt arbetsredskap eller en ny 
arbetsmetod för att uppnå ett bättre slutresultat 

 rengör och underhåller sina arbetsredskap. 
Svetsning 
 

Examinanden
 gör vid installationer i tryckluftssystem godtag-

bara lägessvetsningsfogar genom gassvetsning  
 gör vid installationer av tryckluftssystem 

godtagbara fogar genom bågsvetsning (TIG-
svetsning eller elektrodsvetsning) 

 använder material och tillsatsämnen på ett 
ekonomiskt sätt 

 följer i alla arbeten brand- och arbetarskydds-
bestämmelserna 

 bedömer kvaliteten på svetsfogar som gjorts i 
rör. 
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Sätt att visa yrkesskicklighet 
 

Examinanden visar sitt kunnande genom att självständigt utföra normala installations-
arbeten i ett tryckluftssystem eller motsvarande arbeten i en verklighetstrogen miljö. 
 

Bedömarna observerar och bedömer examinandens arbete och ger en skriftlig bedömning 
av arbetet. Examinanden kan komplettera sina examensprestationer med dokument som 
utarbetades under processen och som i bedömd form utgör en del av examinandens 
bedömningsmaterial. 
 
 
3.9  VVS-renoveringar 
 
Krav på yrkesskicklighet 
 

Examinanden kan självständigt assistera vid VVS-renoveringar och installera VVS-
system.  

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Behärskande av arbetsprocesserna 
vid VVS-renoveringar 
 

Examinanden
 utför smidigt arbetshelheterna vid renovering, 

förutser kommande arbetsfaser och beaktar 
dem i sitt arbete på eget initiativ och själv-
ständigt 

 sörjer för de ersättande VVS-tekniska arrange-
mangen under renoveringen 

 skyddar den avlägsnade konstruktionen mot 
eventuella ytterligare skador 

 arbetar enligt de uppsatta kvalitetsmålen för 
renoveringen och utvecklar sitt arbete för att 
uppnå kvalitetsmålen 

 förutser eventuella störningar som miljön kan 
orsaka och försöker minimera deras inverkan 
på arbetet 

 ändrar självständigt sitt arbete om förhållan-
dena förändras 

 ser till att arbetsplatsen är ren och att ordningen 
är god under hela arbetsfasen samt beaktar 
betydelsen av återvinning och sortering. 

Användning av ritningar och 
instruktioner 
 

Examinanden
 väljer och beräknar med hjälp av VVS-ritningar 

materialet för arbetet och använder material 
ekonomiskt 

 väljer vid installationer i samband med VVS-
renoveringar ändamålsenligt den utrustning och 
de material som behövs och tar hänsyn till 
materialets fysikaliska egenskaper. 

Behärskande av arbetsmetoder, Examinanden
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redskap och material vid VVS-
renoveringar 

 väljer de arbetsmetoder, arbetsredskap och ma-
terial som är lämpligast för renoveringsarbetet 
för att uppnå ett slutresultat som är gott med 
avseende på ekonomi och kvalitet  

 använder i alla installations- och assistansarbet-
en säkra och ergonomiska arbetsmetoder 

 underhåller de redskap som han/hon använder 
 utnyttjar materialens egenskaper i sitt arbete. 

Beaktande av säkerheten 
    

Examinanden
 observerar och identifierar farorna i arbetet och 

meddelar om dem samt sörjer för den vakthåll-
ning som behövs efteråt 

 väljer personlig skyddsutrustning, arbetsredskap 
och arbetsmetoder som är lämpliga för arbetet 

 följer i sitt arbete myndigheternas föreskrifter 
om arbetarskyddet 

 installerar den säkerhetsutrustning som behövs 
för att avskilja farliga platser 

 skriver meddelanden och instruktioner om an-
vändning av fastigheten för fastighetsanvän-
darna 

 arbetar tillsammans med andra montörer, 
byggare och entreprenörer för att få till stånd 
en trygg arbetsmiljö 

 rapporterar läget i fråga om sitt arbete enligt 
situationens krav. 

 
Sätt att visa yrkesskicklighet 
 
Examinanden visar sitt kunnande genom att självständigt utföra uppgifter i samband med 
installation av ett VVS-system i ett renoveringsobjekt eller motsvarande uppgifter i en 
verklighetstrogen miljö. 
 
Bedömarna observerar och bedömer examinandens arbete och ger en skriftlig bedömning 
av arbetet. Examinanden kan komplettera sina examensprestationer med dokument som 
utarbetades under processen och som i bedömd form utgör en del av examinandens 
bedömningsmaterial. 
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3.10  VVS-planering 
 
Krav på yrkesskicklighet 
 

Examinanden kan självständigt utarbeta VVS-planer för ett småhus.  

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Behärskande av VVS-planering
 

Examinanden
 dimensionerar VVS-utrustning och rörledning-

ar för ett normalt småhus 
 gör VVS-ritningar för ett småhus 
 använder ett dataprogram för VVS-planering 
 tillämpar sina kunskaper vid VVS-planering i 

varierande arbetssituationer och motiverar sina 
avgöranden i fråga om arbetet utgående från 
den information som han/hon skaffat 

 beaktar i planeringen de myndighetsföreskrifter 
och -anvisningar som behövs 

 rapporterar läget i fråga om sitt arbete enligt 
situationens krav. 

 
Sätt att visa yrkesskicklighet 
 
Examinanden visar sitt kunnande genom att självständigt utarbeta VVS-planer för ett 
småhus eller utföra motsvarande uppgifter i en verklighetstrogen miljö. 
 
Bedömarna observerar och bedömer examinandens arbete och ger en skriftlig bedömning 
av arbetet. Examinanden kan komplettera sina examensprestationer med dokument som 
utarbetades under processen och som i bedömd form utgör en del av examinandens 
bedömningsmaterial. 
 
 
3.11  Elinstallationer vid anslutning av fastighetsteknisk utrustning 
 
Krav på yrkesskicklighet 
 

Examinanden kan göra elinstallationerna vid anslutning av fastighetsteknisk utrustning. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Säkerhet vid elarbete Examinanden

 har med godkänt vitsord genomgått den utbild-
ning för yrkesverksamma inom elbranschen 
som ges i första hjälpen och säkerhet vid 
elarbete enligt standarden SFS 6002 

 har kunskap om elströmmens effekter på 
människan, om elolyckor och om hur man ska 
handla vid en olycka. 
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El- och elmätteknik Examinanden
 behärskar de eltekniska basstorheterna, de ma-

tematiska och fysikaliska grunderna för stor-
heterna, beroendeförhållandet mellan dem, så-
som Ohms och Kirchhoffs lagar, och grunder-
na i växelström samt de viktigaste beräknings-
metoderna 

 kan mäta storheterna i en strömkrets med en 
multimeter, en tångampermätare och ett 
oscilloskop. 

Lagstiftning och standarder om 
elsäkerhet 

Examinanden
 kan söka information som han/hon behöver i 

lagstiftning och standarder om elsäkerhet (el-
säkerhetslagen, elsäkerhetsförordningen, minis-
teriernas beslut och förordningar, standardseri-
en SFS 6000) samt i elsäkerhetsmyndighetens 
(Tukes) anvisningar och i de andra informa-
tionskällor som ingår i elsäkerhetsexamen 3 

 kan innehållet i 11 § och 14 § i handels- och 
industriministeriets beslut 516/1996 och förstår 
innebörden 

 känner till de övriga viktiga informationskällor-
na inom el- och automationsteknik och kan i 
dessa söka uppgifter om kraven som rör arbetet 
med hjälp av de uppgifter som han/hon fått 
om objektet. 

Elnätet i byggnader Examinanden
 läser de planritningar som används vid elinstal-

lationer samt central- och kretsscheman, instal-
lerar fastighetsteknisk utrustning (VVS- och 
automation, t.ex. sensorer och magnetventiler, 
komponenter för kylanordningar, oljebrännare 
och gaseldningsanläggningar etc.) i enlighet 
med ritningarna och gör tillhörande kabeldrag-
ning inklusive elanslutningar 

 kan de metoder som används för att skydda el-
installationerna på fastighetsteknisk utrustning, 
installationssätten och utrymmesklassificering-
arna och beaktar kraven i fråga om det meka-
niska och elektriska skyddet när installationer 
görs 

 är förtrogen med dimensioneringsprinciperna 
för elutrustning, ledare och kablar och kan följa 
dem 

 kan ansluta en enskild gruppledning till en be-
fintlig central när centralens konstruktion inte 
behöver ändras 

 kan byta en enskild elkomponent i ett fastig-
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hetstekniskt system
 kan vid uppgörande av materiallistor använda 

sig av produktdata, såsom SSTL:s eltillbehörs-
nummer och benämningar, samt använda dessa 
benämningar i diskussioner med branschfolk 

 kan installera och ansluta kablar till en 1- och 3-
fasmotor med en hastighet, en 3-fasmotor med 
två hastigheter och en elmotor utrustad med 
frekvensomvandlare eller mjukstart 

 kan underhålla och reparera elverktyg med hjälp 
av anvisningar och annat material som gjorts 
upp för att underlätta arbetet. 

Utförande av kontroller och 
rapportering som rör elsäkerheten 
 

Examinanden
 kan utföra den kontroll före idrifttagnings-

besiktning som avses i avsnitt 61 i standarden 
SFS 6000-6 och skriva idrifttagningsprotokollen 
och dokumenten över sina installationer 

 kan ge användarutbildning om det utförda 
elinstallationsarbetet 

 kan rapportera läget i fråga om sitt arbete enligt 
situationens krav. 

 
Sätt att visa yrkesskicklighet 
 
Examinanden visar sin yrkesskicklighet genom att under övervakning delta i elinstallation-
er vid anslutning av fastighetsteknisk utrustning i en äkta arbetsmiljö eller i en miljö som 
är så verklighetstrogen som möjligt. Examinanden ska arbeta i en sådan omfattning att 
man kan avgöra om yrkesskickligheten uppfyller kraven på yrkesskicklighet. 
 
 
3.12  En examensdel från en annan yrkesinriktad examen 
 
I examen kan man som valfri del också inkludera vilken examensdel som helst från någon 
av följande examina: 
 
 Yrkesexamen för rengörare av ventilationssystem 
 Yrkesexamen för ventilationsmontör 
 Yrkesexamen för värmeanläggningsinstallatör 
 Yrkesexamen inom vattenförsörjning 
 Yrkesexamen för kylmontör 
 Yrkesexamen för rörmontör inom industrin 
 Yrkesexamen för teknisk isolerare. 

 
Betyget över denna examensdel ges av den examenskommission som ansvarar för examen 
i fråga. Den examenskommission som ansvarar för yrkesexamen för rörmontör erkänner 
examensdelen som en del av yrkesexamen för rörmontör på basis av betyget. 
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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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