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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 examensdel-
arna, 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 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 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 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 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 
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 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 
utbildning som förbereder för fristående examen ska ges möjlighet att delta i examenstill-
fällen 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 rengörare av 
ventilationssystem 

 
2.1  Kunnande som visats i yrkesexamen för rengörare av 

ventilationssystem 
 
Syftet med examen är att ta reda på om examinanderna har praktisk kompetens att själv-
ständigt utföra uppgifter som anknyter till ventilationssystem antingen på en byggarbets-
plats eller i en befintlig fastighet. Kraven på yrkesskicklighet har definierats nivåmässigt så 
att en person som har grundläggande utbildning inom branschen och arbetserfarenhet av 
uppgifter som anknyter till rengöring av ventilationssystem sannolikt kan klara 
yrkesexamen.  
 
Examinanderna utför uppgifter som anknyter till rengöring av ventilationssystem. De har 
ansvaret för att rengöringsarbetet görs enligt tidsplanen och kvalitetskraven. Dessutom 
skapar examinanderna förutsättningar för att arbetet kan utföras säkert, vid behov städar 
de arbetsplatsen och skaffar de material som behövs i arbetet enligt entreprenadavtalet 
eller servicebeskrivningen. 
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De som har avlagt yrkesexamen för rengörare av ventilationssystem har omfattande kun-
skaper och färdigheter i rengöring av ventilationssystem. De behärskar arbetsredskapen, 
installationsmetoderna och materialen, kan tillämpa sina kunskaper och har förmåga till 
kreativa lösningar på oförutsedda problem. De kan ansvara för rengöringen av ett 
ventilationssystem och självständigt fatta beslut rörande rengöringen 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 kunder och kan samarbeta med andra 
som är involverade i arbetet. 
 
 
2.2  Examens struktur, delar och uppbyggnad 
 
För att få hela examen avlagd krävs att man avlägger två obligatoriska och minst en valfri 
examensdel. 
 
Yrkesexamen för rengörare av ventilationssystem 
Obligatoriska delar 
3.1  Rengöring av ventilationssystem  
3.2  Produktion av underhållstjänster och behärskande av 
  servicesituationer 

Valfria delar, av vilka en del ska väljas 
  3.3 Underhåll av ventilationsaggregat 

  3.4 Injustering av ventilationssystem  

  3.5 Mätningar av inomhusklimat 

  3.6 VVS-renoveringar 

  3.7 VVS-planering 

  3.8 Elinstallationer vid anslutning av fastighetsteknisk utrustning 

  3.9 En examensdel från en annan yrkesinriktad examen 
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3  Krav på yrkesskicklighet och grunder för bedömningen i 
  yrkesexamen för rengörare av ventilationssystem  
 
Den yrkesskicklighet som krävs i examensgrunderna visas på basis av den av examens-
kommissionen godkända planen för anordnande av yrkesexamen för rengörare av ventila-
tionssystem i äkta verksamhet vid examenstillfällen som ordnas enligt principen om 
individualisering. 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 ta i bruk nya rutiner.  
 
Examinandernas yrkesskicklighet bedöms vid examenstillfällen av bedömare som har fått 
introduktion i bedömningsuppgiften. De ska också ges möjlighet att själva bedöma sina 
prestationer. Bedömarna bedömer och dokumenterar det kunnande som examinanden 
visar utifrån examens krav på yrkesskicklighet, föremål för bedömning och bedömnings-
kriterier. I en bra bedömningsprocess informeras examinanderna om bedömningen. 
Examinanderna får responsen till exempel efter att bedömningsförslaget har gjorts upp. 
 
Examinanderna kan ges möjlighet att komplettera sina examensprestationer muntligt. 
Bedömarna 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 avläggandet av examensdelen eller när alla prestationer i 
examensdelarna är utförda. 
 
Bedömningen i yrkesexamen för rengörare av ventilationssystem görs separat för varje 
examensdel genom att jämföra examinandens yrkesskicklighet med kraven på yrkesskick-
lighet i examensdelen. Examensarrangören lämnar ett skriftligt bedömningsförslag till 
examenskommissionen efter att examensprestationerna har utförts heltäckande, tillför-
litligt och enligt examensgrunderna. Bedömarna representerar arbetsgivarna, arbetstagarna 
och lärarna. 
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3.1  Rengöring av ventilationssystem  
 

Krav på yrkesskicklighet 
 

Examinanden kan självständigt rengöra ventilationskanaler, deras delar och aggregatens 
invändiga ytor. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Bedöma rengöringsbehovet 
 

Examinanden
 söker i dokument, föreskrifter och anvisningar för 

att få reda på vilken kvalitet som krävs av 
rengöringsarbetet 

 tar innan arbetet påbörjas reda på vilka kontroller 
som behövs 

 tar hänsyn till eventuella särskilda egenskaper hos 
objektet vid förhandskontrollen (t.ex. 
laboratorium, sjukhus, fängelse, explosionsfarliga 
områden) 

 väljer representativa ställen för kontrollen av 
ventilationssystemets renhet 

 gör en okulär bedömning av kanalsystemets renhet 
och använder en okulär metod för bedömning av 
behovet av rengöring och för bedömning av 
rengöringsresultatet 

 hittar de ställen i systemet som behöver rengöras 
och de ställen som är kritiska med avseende på 
bedömningen av rengöringsresultatet 
(luftbehandlingsaggregatet, horisontella stam- och 
grenkanaler) 

 gör en plan för videofilmning av kanalsystemet 
och tar hänsyn till eventuella hinder, fästelement, 
fukt i kanalerna och farliga ämnen eller föreningar 
i frånluften 

 använder en videorobot och filmar kanalerna på 
ett sådant sätt att beställaren kan få alla 
nödvändiga uppgifter om kanalsystemets renhet 

 drar slutsatser om behovet av rengöring utifrån 
bedömningen, mätresultaten och videofilmningen.

Förbereda rengöringsarbete Examinanden
 tar reda på vilka tillstånd som krävs på arbetsplat-

sen (passersedel, certifikat för heta arbeten, 
hygienpass, röktillstånd, rökplatser osv.) 

 gör en plan för rengöringen av arbetsobjektet och 
tar reda på vilka arbetsmetoder som ska användas 
och i vilken ordning arbetena ska utföras 

 bedömer vilken inverkan de valda arbetsmetoder-
na och åtgärderna har på de totala kostnaderna för 
arbetet 
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 gör för rengöringsarbetet upp en tidsplan med 
hjälp av vilken man också kan beställa delar, 
tillbehör och arbetsredskap 

 väljer den utrustning och de tillbehör som behövs 
vid rengöringen 

 tar reda på hur rengöringsutrustningen och red-
skapen transporteras till platsen och var lyftöpp-
ningarna finns  

 tar reda på vilka lyftdon, förflyttnings- och hjälp-
anordningar samt ställningar som behövs i ren-
göringsobjektet 

 undersöker undertakskonstruktionerna, rengör-
ings- och serviceluckorna samt behovet av 
eventuella andra luckor 

 förutser eventuella störande element under arbetet 
 beaktar lokalanvändarnas behov och behovet av 

att använda ventilationssystemet under rengöring-
en 

 förbereder de åtgärder som krävs när det gäller 
förhandsinformationen om arbetet och ger den 
förhandsinformation som behövs. 

Arbetarskyddet och arbetsmiljön Examinanden
 förutser vilka säkerhetsåtgärder som behövs på 

arbetsplatsen och som arbetsuppgifterna kräver 
 utarbetar en beskrivning av arbetsmetoden i 

arbetsobjektet och beaktar då arbetarskyddet och 
arbetshygienen 

 rengör omedelbart sår på huden, speciellt på ar-
betsplatser där infektionsrisken är hög, t.ex. i 
sjukhus 

 avlägsnar stänk på huden (laboratorier, kemiska 
anläggningar) 

 väljer och använder personlig skyddsutrustning 
som är lämplig för arbetet (ögon-, hörsel- och 
huvudskydd, skodon, skyddshandskar, arbets- och 
skyddskläder osv.) 

 använder olika andningsskydd på rätt sätt, t.ex. 
skydd mot damm, och väljer deras filtreringsgrad 
efter förhållandena 

 använder en helmask som filtrerar damm och 
gaser vid rengöring av ventilationssystem i 
laboratorier och dragskåp 

 använder säkerhetsselar och rep samt andra 
fallskydd 

 använder flyttbara personlyftar i arbetet och 
beaktar säkerhetsavstånd och stöd 

 beaktar arbetarskyddet även för andra som arbetar 
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på arbetsplatsen
 stänger av och startar alla ventilationsaggregat som 

berörs av rengöringen på rätt sätt och i rätt ord-
ning  

 utför övriga nödvändiga säkerhets- och skyddsåt-
gärder på förhand 

 följer arbetarskyddsbestämmelserna och –anvis-
ningarna i nöd- och störningssituationer 

 identifierar en asbestfara 
 upprätthåller för sin del ordningen på arbetsplat-

sen och beaktar de konsekvenser som det egna 
arbetet har för miljön. 

Använda rengöringsmedel 
 

Examinanden
 väljer lämpliga rengörings- och desinfektions-

metoder för olika typer av föroreningar 
 söker fram den viktigaste informationen i säker-

hetsdatabladen för de rengörings- och desinfek-
tionsmedel som han/hon använder  

 beaktar i sitt arbete säkerhetsanvisningarna för de 
rengörings- och desinfektionsmedel som han/hon 
använder 

 doserar rengörings- och desinfektionsmedlen på 
rätt sätt 

 använder rengörings- och desinfektionsutrustning 
och -maskiner i sitt arbete 

 skyddar sig själv och omgivningen under rengör-
ings- och desinfektionsarbetet 

 skyddar rengjorda och desinficerade kanalsystem, 
kanaldelar och utrustning 

 rengör och desinficerar den rengörings- och 
desinfektionsutrustning som han/hon har använt. 

Kontrollera brandsäkerheten Examinanden
 följer i sitt arbete bestämmelserna och anvisning-

arna för att upprätthålla brandsäkerheten i ventila-
tionssystemet (Finlands byggbestämmelsesamling 
E1 och E7) 

 beaktar i sitt arbete de krav som brandsektioner-
ingen ställer 

 jordar kanalsystemet före rengöringen 
 följer anvisningen om heta arbeten och skyddar 

lokalerna och ytorna för brandfarliga stänk under 
arbetet 

 kontrollerar brandspjällets funktion och installa-
tion 

 ställer in brandspjället 
 kontrollerar brandisoleringen 
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 observerar övriga faktorer och anordningar som 
påverkar brand- och personsäkerheten i byggna-
den. 

Genomföra allmänna åtgärder 
under rengöringsarbetet 

Examinanden
 tar under rengöringsarbetet hänsyn till behoven 

hos dem som använder byggnaden 
 tar på förhand reda på var säkringarna och säker-

hetsbrytarna finns och hur ventilationsutrust-
ningen fungerar 

 utför och leder lyft- och förflyttningsarbetet 
 kontrollerar under rengöringsarbetet täthet, konst-

ruktionsfel, läckage och igensättningar i kanalsys-
temet och utrustningen samt onormal nedsmuts-
ning till följd av dessa 

 beaktar i sitt arbete de olika hindren, t.ex. regler-
spjäll, brandspjäll, sensorer och mätpunkter, så att 
de inte skadas under rengöringsarbetet 

 lösgör och fäster sensorer och kanaldelar som 
förhindrar arbetet, om det är nödvändigt 

 sörjer i utrymmen som är utrustade med sprinkler 
eller rökdetektorer för att utrustningen inte skadas 
eller aktiveras 

 skyddar utrustning och lokaler under rengörings-
arbetet 

 bedömer rengöringsresultatet med hjälp av en 
okulär kontroll av renheten och vid behov med 
hjälp av mätningar 

 följer arbetarskydds- och elsäkerhetsbestäm-
melserna i sitt arbete 

 återställer systemet i ursprungligt skick eller vid 
behov i ett sådant skick att det uppfyller kraven 

 använder arbetsredskap, maskiner och utrustning 
rätt och på ett godtagbart sätt och underhåller 
dem inom ramen för sin arbetsbeskrivning 

 beaktar isolerings- och fiberskador samt utför 
överenskomna reparationer 

 beaktar vid rengöringen verksamheten i lokalerna 
och produktionsverksamheten och minimerar de 
störningar som rengöringen ger upphov till 

 ser till att arbetsplatsen är ren. 
Montera rengöringsluckor Examinanden

 beaktar och följer kraven i bygglagstiftningen 
(Byggbestämmelsesamlingens delar D2, E1 och 
E7) vid montering av rens- och serviceluckor 

 bestämmer antalet rens- och serviceluckor 
 väljer plats för rensluckan 
 förbereder monteringen av rensluckan 
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 använder elektriska klippmaskiner eller plåtsax för 
att göra en öppning för rensluckan 

 monterar en renslucka som uppfyller de allmänna 
kraven  

 färdigställer öppningens kanter och monteringen 
 kontrollerar att rensluckan är tillräckligt tätt 

monterad 
 märker ut rensluckans plats på ventilationsrit-

ningarna och på ett synligt ställe på undertaket 
med en permanent märkning. 

Framkalla undertryck Examinanden
 väljer en lämplig dammfälla (luftflöde och tryck) 

för den kanaldel som ska rengöras 
 väljer rätt filterklass för dammfällans filter och 

byter filter utan att förorena miljön 
 försäkrar sig om att dammfällan får tillräckligt med 

effekt (spänning och ström) 
 väljer lämpliga ställen för framkallande av under-

tryck i kanalsystemet 
 fäster undertrycksslangarna tätt 
 använder dammfällan på rätt sätt 
 leder avluften från dammfällan direkt till uteluften 
 ser till att avluften avlägsnas tillräckligt långt från 

tilluftsöppningar 
 framkallar undertryck i systemet så att under-

trycket och luftflödet i de kanaler/den del av 
systemet som ska rengöras är tillräckligt stort 

 lösgör undertrycksslangen från dammfällan utan 
att förorena omgivningen och pluggar vid behov 
slangen och dammfällan. 

Rengöra tilluftskanaler Examinanden
 planerar arbetsordningen för rengöringen av 

kanalsystemet så att färdigt rengjorda maskindelar, 
utrustning, kanaler och arbetsmiljön inte förorenas 

 tar reda på om systemet behöver desinficeras eller 
om dess fiberytor behöver behandlas 

 väljer lämplig rengörings- och serviceutrustning 
för varje kanaldel 

 beaktar i sitt arbete de olika hindren, t.ex. reglers-
pjäll, brandspjäll, sensorer och mätpunkter, så att 
de inte skadas under rengöringsarbetet 

 använder filter, borstar, rengöringsmaskiner, 
ställningar, stegar och belysning i arbetet 

 antecknar reglerspjällens position före rengörings-
arbetet 

 ser till att undertrycket och luftflödet är tillräckligt 
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stort i det system som ska rengöras 
 stänger av ventilations- eller luftkonditionerings-

systemet på ett säkert sätt 
 avskiljer vid behov den kanaldel som ska rengöras 

från det övriga kanalsystemet, t.ex. genom att 
plugga den 

 bedömer längden på den kanaldel som ska ren-
göras 

 väljer rätt borste på basis av rengöringsbehovet 
samt storleken och formen på kanalnätet 

 väljer rätt längd och styvhet på borstens rotations-
axel 

 väljer och använder rätt rotationshastighet på 
borsten 

 ser till att borsten ligger centralt i den kanal som 
rengörs 

 utför rengöringsarbetet i rätt ordning 
 bedömer okulärt resultatet av rengöringsarbetet 

och utför vid behov rengöringen på nytt 
 utför slut- och efterrengöringen (dammsugning, 

torkning med fuktig eller torr rengöringsduk) 
 startar systemet på ett säkert sätt efter rengörings-

arbetet. 
Rengöra frånluftskanaler Examinanden

 tar reda på om det är frågan om ett självdrags-
system, ett maskinellt system, ett system med 
gemensamma kanaler eller ett separat system osv. 

 planerar arbetsordningen för rengöringen av 
kanalsystemet så att färdigt rengjorda maskindelar, 
utrustning, kanaler och arbetsmiljön inte förorenas 

 tar reda på om systemet behöver desinficeras eller 
om dess fiberytor behöver behandlas 

 väljer lämplig rengörings- och serviceutrustning 
för varje kanaldel 

 beaktar i sitt arbete de olika hindren, t.ex. regler-
spjäll, brandspjäll, sensorer och mätpunkter, så att 
de inte skadas under rengöringsarbetet 

 skyddar vid behov värmeåtervinningsaggregaten 
 täpper till eller hoppar över återluftsdelarna och -

kanalerna 
 använder filter, borstar, rengöringsmaskiner, ställ-

ningar, stegar och belysning i arbetet 
 antecknar reglerspjällens position före rengörings-

arbetet 
 ser till att undertrycket och luftflödet är tillräckligt 

stort i det system som ska rengöras 
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 beaktar riskerna vid takarbete 
 stänger av ventilations- eller luftkonditionerings-

systemet på ett säkert sätt 
 avskiljer vid behov den kanaldel som ska rengöras 

från det övriga kanalsystemet, t.ex. genom att 
plugga den 

 bedömer längden på den kanaldel som ska 
rengöras 

 väljer rätt borste på basis av rengöringsbehovet 
samt storleken och formen på kanalnätet 

 väljer rätt längd och styvhet på borstens rotations-
axel 

 väljer och använder rätt rotationshastighet på 
borsten 

 ser till att borsten ligger centralt i den kanal som 
rengörs 

 utför rengöringsarbetet i rätt ordning 
 utför rengöringsarbetet systematiskt från luftdonet 

ända till utblåsningsöppningen (dammfällan) 
 använder vid behov andra rengöringsmetoder vid 

sidan av borstning, till exempel tryckluft och 
trycktvätt 

 bedömer okulärt resultatet av rengöringsarbetet 
och utför vid behov rengöringen på nytt 

 utför slut- och efterrengöringen (dammsugning, 
torkning med fuktig eller torr rengöringsduk) 

 startar systemet på ett säkert sätt efter rengörings-
arbetet. 

Rengöra ventilationsaggregat Examinanden
 väljer korrekta och lämpliga rengöringsmetoder 

och rengöringsmedel för varje aggregat och 
aggregatdel 

 planerar arbetsordningen för rengöringen av ag-
gregat, aggregatdelar och utrustning så att färdigt 
rengjorda aggregatdelar, utrustning, kanaler och 
arbetsmiljön inte förorenas 

 stänger av och startar systemet på ett säkert sätt 
 vidtar de säkerhetsåtgärder som behövs under 

arbetet, t.ex. förreglingar 
 framkallar vid behov undertryck i aggregatet eller 

aggregatdelar 
 rengör uteluftsgaller och tilluftskammare samt 

regler- och avstängningsspjäll 
 rengör tillufts- och frånluftsaggregat, fläktar, 

fläktvingar och elmotorer 
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 rengör värme- och kylelement samt droppavskil-
jare 

 rengör värmeåtervinningsaggregat genom att 
använda dammsugare, tryckluft eller vid behov 
ånga eller varmt vatten 

 väljer rengöringsmetoder och rengöringsmedel för 
tvätt av element och värmeåtervinningsaggregat  

 inspekterar och vid behov rengör aggregatens 
kondensavlopp 

 rengör aggregatens ljuddämparhus 
 rengör de yttre och inre ytorna på ventilations-

aggregatens övriga komponenter och kamrar 
 rengör fläktar, takfläktar, takfläktars vinghjul och 

ytor 
 inspekterar och rengör ångfuktare 
 inspekterar en kasettbefuktare och rengör 

vattentråget 
 ser till att de maskindelar som ska rengöras 

fungerar vintertid (frysrisk) 
 beaktar i sitt arbete de olika hindren, t.ex. regler-

spjäll, brandspjäll, sensorer och mätpunkter, så att 
de inte skadas under rengöringsarbetet 

 återställer systemet i ursprungligt skick eller vid 
behov i ett sådant skick att det uppfyller kraven. 

Rengöra luftdon Examinanden
 följer olika tillverkares tvätt- och underhållsinst-

ruktioner för hantering och rengöring av luftdon 
 identifierar olika tillverkares luftdon och tar reda 

på hur de ska monteras, underhållas och ställas in 
 antecknar regler- och luftdonens inställningar före 

och under rengöringsarbetet 
 lösgör, demonterar och monterar luftdonen på rätt 

sätt 
 väljer och använder lämplig rengörings- och 

serviceutrustning för varje luftdon 
 väljer och använder lämpligt rengöringsmedel för 

varje luftdon 
 vet vilka delar av ventiler och luftdon som inte tål 

tvätt 
 rengör och tvättar olika luftdon 
 doserar och använder på rätt sätt tvättmedlen för 

rengöringsarbetet 
 ställer i ordning ett tillräckligt stort arbetsutrymme 

för tvätten samt skyddar omgivningen för stänk 
under arbetet och fukt  

 förinställer vid behov luftdon med en måttolk 
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 monterar luftdon på plats på rätt sätt (tätt och 
med riktiga monteringsdelar) 

 rengör fläktkonvektor- och klimatbaffelsystem 
samt system med variabelt luftflöde 

 rengör vid behov undertakets övre sida 
 identifierar och byter defekta och felaktiga luftdon 

inom ramen för sin behörighet  
 ställer in luftdonens luftflöde och spridningsbild. 

Rengöra fettkanaler Examinanden
 följer gällande bestämmelser vid rengöringen 
 skyddar objektet och dess omgivning under 

rengöringen 
 väljer lämplig rengörings- och serviceutrustning 

för varje fettkanal 
 väljer lämpliga rengöringsmedel och kemikalier för 

varje fettkanal 
 desinficerar vid behov arbetsredskapen före 

arbetet 
 utför mekanisk rengöring av fettkanaler 
 avlägsnar lösgjort fett riskfritt från ventilations-

kanalen 
 rengör fettkanaler med hjälp av ånga 
 använder en högtryckstvätt vid rengöring av fett-

kanaler 
 rengör fettfilter 
 rengör och vid behov tvättar arbetsredskapen efter 

arbetet 
 städar upp efter arbetet. 

Desinficera Examinanden
 sörjer för en tillräcklig ventilation i det utrymme 

som ska desinficeras 
 tar reda på vilka desinfektionsmetoder och desin-

fektionsmedel som ska användas 
 väljer lämplig desinfektions- och serviceutrustning 

för olika desinfektionsobjekt 
 använder desinfektionsutrustning och desinfek-

tionsredskap (tryckkannor, sprutor e.d.) 
 desinficerar kanaler och kanaldelar 
 beaktar säkerhetsdatabladen för de desinfektions-

medel som används i arbetet. 
Hantera avfall 
 

Examinanden
 undviker att onödigt avfall uppstår och arbetar på 

ett sätt som minimerar belastningen på miljön 
 identifierar avfallsfraktionerna och hanterar dem 

på rätt sätt 
 identifierar farligt avfall som uppstår vid 
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rengöringsarbetet
 sorterar avfall enligt bestämmelser och 

anvisningar. 
Rengöra redskap Examinanden

 använder arbetsredskap, maskiner och utrustning 
på ett godtagbart sätt och underhåller dem inom 
ramen för sin arbetsbeskrivning 

 utför de dagliga kontrollerna och underhållen av 
den rengöringsutrustning som används 

 skyddar sina ögon och andningsorgan vid 
rengöring av arbetsredskap på samma sätt som vid 
arbete med redskapen 

 väljer och använder de rengöringsmedel som 
behövs vid rengöring av rengöringsutrustningen 

 använder vid behov vattentvätt, tvätt med lös-
ningsmedel, ångtvätt och alkaliska tvättmedel vid 
rengöring av rengöringsutrustning och -redskap 

 använder vid behov fuktig rengöringsduk, damm-
sugare och tryckluftsaggregat vid rengöring av 
rengöringsutrustning och -redskap 

 desinficerar rengöringsutrustningen och 
rengöringsredskapen 

 skyddar arbetsredskapen enligt underhålls-
anvisningarna 

 håller rengöringsutrustningens slitdelar i lager 
 för dagbok över servicen av rengöringsutrust-

ningen och uppdaterar den 
 utför de årliga underhållen av rengöringsutrust-

ningen (t.ex. byte av olja i kompressorerna). 
 
Sätten att påvisa yrkesskicklighet 
 
Examinanden visar sitt kunnande genom att självständigt utföra normala rengöringsarbet-
en i ventilationssystem eller genom att göra 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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3.2  Produktion 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 utnyttjande 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 nödvändiga 
arbetsredskap och material 

 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 
Genomföra 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 externa 
och interna serviceuppdrag och -situationer 

 kontrollerar fastighetens skick och säkerhet 
 beaktar de frågor som är viktiga med tanke på den 
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egna säkerheten
 ger lokalanvändarna instruktioner om tillfälliga 

arrangemang 
 rapporterar läget i fråga om sitt arbete enligt 

situationens krav. 
 
Sätten att påvisa yrkesskicklighet 
 
Examinanden visar sitt kunnande genom att i normala kundobjekt ansvara för det praktis-
ka arbetet vid underhåll av ventilationssystem 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. 
 
 
3.3  Underhåll av ventilationsaggregat 
 
Krav på yrkesskicklighet 
 

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

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Söka och diagnosticera fel 
 

Examinanden
 planerar felsökningen och arbetsgången vid den så 

att man på ett förnuftigt sätt kan hitta källan till 
störningen genom uteslutningsmetoden 

 identifierar orsakerna till funktionsstörningar och 
vet hur varje störning kan åtgärdas 

 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 byta filter och remmar och utföra större reparationer i 
ventilationsanläggningar samt ge användarna instruktioner om tillfälliga arrangemang. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Beakta 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 
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 väljer för sitt arbete lämplig personlig skyddsut-
rustning, arbetsredskap och arbetsmetoder 

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

Planera 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 försöker minimera deras inverkan 
på reparationsarbetet. 

Behärska 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 

 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. 
 
Sätten att påvisa yrkesskicklighet 
 
Examinanden visar sitt kunnande genom att i normala kundobjekt ansvara för det praktis-
ka arbetet vid underhåll av ventilationssystem 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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3.4  Injustering av ventilationssystem  
 
Krav på yrkesskicklighet 
 

Examinanden kan injustera ventilationssystem 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Beakta 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 

 använder den personliga skyddsutrustning som 
behövs i arbetet 

 följer de lokala avfallsbestämmelserna  
 följer i sitt arbete myndigheternas bestämmelser 

om arbetarskyddet. 
Använda mätare 
 

Examinanden
 förbereder sig för mätningar genom att ta med 

sig 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. 
Behärska mätmetoden 
 

Examinanden
 mäter luftmängder självständigt och använder en 

allmänt använd mätmetod och kan beskriva 
arbetsmomenten i metoden 

 skriver mätprotokollen. 
Injustera luftmängder Examinanden

 planerar och genomför injusteringen enligt 
ventilationsplanen 

 gör injusteringen av luftmängder självständigt  
 arbetar smidigt tillsammans med andra montörer, 

byggare och entreprenörer.  
 

Sätten att påvisa yrkesskicklighet  
 

Examinanden visar sitt kunnande genom att självständigt injustera luftmängderna i 
ventilationskanaler eller genom att göra 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  Mätningar av inomhusklimat 
 
Krav på yrkesskicklighet 
 

Examinanden kan självständigt på grundval av arbetsordern eller uppgifter av den som 
använder objektet eller fastigheten avgöra vilka mätningar av inomhusklimatet som 
behövs och utföra mätningarna. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Planera mätningar av 
inomhusklimatet 
 

Examinanden
 drar nytta av tidigare uppgjorda dokument (t.ex. 

gamla mätningar och observationer) när han/ 
hon bedömer och drar slutsatser om behovet av 
mätningar av inomhusklimatet  

 använder i sitt arbete klassificeringen av inom-
husklimatet samt andra bestämmelser och 
anvisningar 

 bedömer på grundval av arbetsordern eller en 
förhandsgranskning i arbetsobjektet hur omfat-
tande mätningar som behövs och hur lång tid de 
kommer att ta  

 gör upp en mätplan (antalet mätningar eller prov, 
tidpunkter, tidsåtgång för mätningarna eller 
provtagningen) 

 väljer metoder och instrument för mätningen av 
olika parametrar  

 bedömer preliminärt om mätresultaten som 
erhållits är till nytta vid lösning av problemen 
med inomhusluften 

 utför de anmälningar som behövs före arbetet 
 använder vid behov olika tillförlitliga 

informationskällor. 

Examinanden kan självständigt utföra de mätningar av inomhusklimatet som behövs. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Behärska arbetsmetoder 
och -redskap 
 

Examinanden
 beaktar behoven hos dem som använder byggna-

den under mätningarna av inomhusklimatet 
 antecknar händelserna under mätningarna, även 

avvikelserna, i mätprotokollet 
 minimerar miljöns inverkan på mätningen och 

mätresultatet 
 använder vid mätningar av inomhusklimatet sina 

mätinstrument rätt och på ett godtagbart sätt 
 beaktar vid alla mätningar av inomhusklimatet 

säkerheten i fråga om den produktionsutrustning 
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som används och sörjer för att 
produktionsprocessen är störningsfri 

 gör den städning som behövs under och efter 
arbetet. 

Mäta dammhalt Examinanden
 väljer lämplig mätmetod för varje enskilt fall  
 hanterar redskapen för dammprovtagning rätt 

och sätter ihop en utrustning för provtagning 
 inleder och avslutar dammprovtagningen 
 skickar mätinstrumenten korrekt förpackade och 

märkta till laboratoriet 
 använder tejpmetoden vid bestämning av 

dammavsättningar. 
Utföra hygieniska kontroller och 
mätningar 

Examinanden
 upptäcker okulärt fuktskador som sannolikt har 

lett till mikrobiell tillväxt 
 tar vattenprov i en luftfuktare och strykprov på 

ytor för en mikrobanalys 
 tar, behandlar och förpackar materialprov för 

transport eller leverans. 
Mäta fukthalt i inomhusluft Examinanden

 mäter fukthalten i inomhusluft på rätt sätt. 
Mäta ljudnivå Examinanden

 identifierar de viktigaste bullerproblemen 
(lufthastighet, vibrationer, resonans) 

 fastställer bullerkällan och mäter ljudnivån i 
lokalen 

 mäter den ljudnivå som ventilationssystemet 
åstadkommer i ett rum 

 mäter ventilationssystemets ljudeffektnivå 
 mäter samverkan av flera separata ljudkällor. 

Mäta temperatur och 
luftströmmarnas rörelse 

Examinanden
 mäter temperatur i inomhusluft och på ytor 
 mäter luftflödets hastighet 
 fastställer vistelsezonen. 

Mäta koldioxidhalt Examinanden
 utför koldioxidmätningar 
 beaktar koldioxiden i utandningsluften för den 

som utför mätningen. 
Avsluta en mätning av 
inomhusluften 
 

Examinanden
 kontrollerar att alla mätinstrument och tillbehör 

fortfarande är i funktionsdugligt skick samt 
antecknar brister och defekter i mätinstrument 
och sensorer 

 lämnar vid behov in mätinstrument och sensorer 
på service och för kalibrering 
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 samlar ihop och förpackar de använda mätinstru-
menten inför avfärden från mätplatsen 

 städar arbetsplatsen före överlåtandet av det 
färdiga arbetet till kunden 

 beaktar kundservicens betydelse, överlämnar 
mätobjektet till kunderna och ger den 
information som behövs efter mätningen. 

 
Sätten att påvisa yrkesskicklighet 
 
Examinanden visar sitt kunnande genom att självständigt utföra mätningar av inomhus-
klimatet eller genom att göra 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  VVS-renoveringar 
 
Krav på yrkesskicklighet 
 

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

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Behärska arbetsprocesserna vid 
VVS-renoveringar 
 

Examinanden
 utför smidigt arbetshelheterna vid renovering, 

förutser kommande arbetsfaser och beaktar dem 
i sitt arbete på eget initiativ och självständigt 

 sörjer för de ersättande VVS-tekniska 
arrangemangen 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 förhållandena 
förändras 

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

Behärska arbetsmetoder, redskap 
och material vid VVS-
renoveringar 

Examinanden
 väljer de arbetsmetoder, arbetsredskap och 

material som är lämpligast för renoveringsarbetet 
för att uppnå ett slutresultat som är gott med 
avseende på ekonomi och kvalitet  

 använder i alla installations- och assistansarbeten 
säkra och ergonomiska arbetsmetoder 

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

Beakta säkerheten
    

Examinanden
 observerar och identifierar farorna i arbetet och 

meddelar om dem samt sörjer för den 
vakthållning 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 
användning av fastigheten för 
fastighetsanvändarna 

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

 rapporterar läget i fråga om sitt arbete enligt 
situationens krav. 

 
Sätten att påvisa yrkesskicklighet 
 
Examinanden visar sitt kunnande genom att självständigt utföra uppgifter i samband med 
installation av 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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3.7  VVS-planering  
 
Krav på yrkesskicklighet 
 

Examinanden kan självständigt utarbeta VVS-planer för ett småhus.  

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Behärska VVS-planering 
 

Examinanden
 dimensionerar VVS-utrustning och rör 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. 

 
Sätten att påvisa 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. 
 
 
3.8  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 män-
niskan, om elolyckor och om hur man ska handla 
vid en olycka. 
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El- och elmätteknik Examinanden
 behärskar de eltekniska basstorheterna, de mate-

matiska och fysikaliska grunderna för storheter-
na, beroendeförhållandet mellan dem, såsom 
Ohms och Kirchhoffs lagar, och grunderna i 
växelström samt de viktigaste beräkningsmeto-
derna 

 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, standardserien 
SFS 6000) samt i elsäkerhetsmyndighetens 
(Tukes) anvisningar och i de andra informations-
källor 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 informationskällorna 
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 kabeldragning 
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 mekanis-
ka 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 fastighets-
tekniskt system 

 kan vid uppgörande av materiallistor använda sig 
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av produktdata, såsom SSTL:s eltillbehörsnum-
mer 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. 

Utföra kontroller och 
rapportering som rör elsäkerheten 
 

Examinanden
 kan utföra den kontroll före idrifttagningsbesikt-

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

 kan ge användarutbildning om det utförda elins-
tallationsarbetet 

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

 
Sätten att påvisa 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. 
 
 
3.9  En examensdel från en annan yrkesinriktad examen 
 
Den valfria delen i examen kan ersättas med en examensdel från någon annan yrkesexa-
men eller en specialyrkesexamen, om denna examensdel ger en bredare yrkesskicklighet 
som behövs inom området. Det får dock inte vara en examensdel som i examen i fråga 
mäter baskunnande (baskunskaper och -färdigheter eller motsvarande) eller ingår i den del 
av yrkesexamen för ventilationsmontör som är obligatorisk. Betyget över denna examens-
del ges av den examenskommission som ansvarar för examen i fråga. Den examenskom-
mission som ansvarar för yrkesexamen för ventilationsmontör erkänner denna examens-
del som en del av yrkesexamen för ventilationsmontör på basis av betyget. 
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