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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 
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 utbildningen som förbereder för fristående examen bör man beakta bestämmelserna i 
11, 13, 13a och 16 § i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning. 
 
 
2   Uppbyggnaden av yrkesexamen inom lantmäteribranschen 
 
2.1  Kunnande som ska visas i yrkesexamen inom lantmäteribranschen  
 
De som avlägger yrkesexamen inom lantmäteribranschen är erfarna personer som är yr-
kesverksamma inom lantmäteribranschen. De arbetar i olika verksamhetsmiljöer som 
förändras och utvecklas. Deras arbeten kräver yrkesskicklighet samt förmåga att planera, 
tillämpa, samarbeta och ta ansvar för arbetsresultatet. De som avlägger denna examen 
inriktar sig på något av följande områden: ledning och handledning av arbete inom lant-
mäteribranschen, uppgifter som kräver god kunnighet i mätningsarbeten, i geografisk 
information eller i fastighetsfrågor, användning av ny teknik i arbetsuppgifterna eller 
arbetsuppgifter som kräver omfattande och mångsidig kunnighet i kundservice inom 
lantmäteribranschen. 
 
Kraven på yrkesskicklighet har nivåmässigt definierats så att en person som har grundläg-
gande utbildning inom branschen och cirka tre års arbetserfarenhet inom lantmäteri-
branschen sannolikt kan klara yrkesexamen.  
 
 



10 

2.2  Examensdelar 
Examen består av sex valfria examensdelar. För att få hela examen krävs att man avlägger 
minst två valfria examensdelar. Av examensdelarna 3.1 och 3.6 kan väljas bara den ena. 
 

Yrkesexamen inom lantmäteribranschen 

Valfria delar, av vilka man ska välja två delar 

3.1 Ledning och handledning av arbete inom lantmäteribranschen 

3.2 Krävande mätningsarbeten 

3.3 Geografisk information och datatjänster 

3.4 Planeringsprocessen 

3.5 Fastighetsärenden 

3.6 Kundservice inom lantmäteribranschen 

 
3  Krav på yrkesskicklighet och grunder för bedömningen i 

yrkesexamen inom lantmäteribranschen  
 
Den yrkesskicklighet som krävs i examensgrunderna visas på basis av den av examens-
kommissionen godkända planen för anordnande av yrkesexamen inom lantmäteribran-
schen i autentisk verksamhet vid examenstillfällen som ordnas enligt principen om 
personlig tillämpning. Vid dessa tillfällen påvisar examinanderna heltäckande den 
yrkeskompetens som krävs i examensgrunderna.  
 
Vid examenstillfällena visar examinanderna sin förmåga att tillämpa sitt kunnande i varie-
rande 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 examinand-
erna har påvisat, och gör detta med avseende på examens krav på yrkesskicklighet, före-
mål 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. 
Bedömarna antecknar under samtalet sina observationer i en bedömningsblankett. På 
detta sätt säkerställs att examensprestationerna är heltäckande och bedömningen till-
förlitlig. Denna möjlighet kan ges i samband med att examinanderna avlägger en 
examensdel eller efter att alla examensdelar är avlagda. 
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Bedömningen i yrkesexamen inom lantmäteribranschen görs separat för varje examensdel 
genom att jämföra examinandernas yrkesskicklighet med kraven på yrkesskicklighet i den 
aktuella examensdelen. Ett trepartsorgan ger examenskommissionen ett skriftligt förslag 
om hur examensdelen ska bedömas efter att examensprestationerna är slutförda enligt 
examensgrunderna och på ett heltäckande och tillförlitligt sätt. Trepartsorganet består av 
representanter för arbetsgivare, arbetstagare och lärare. 
 
 
3.1  Ledning och handledning av arbete inom lantmäteribranschen 
 
Krav på yrkesskicklighet 
 

Examinanden kan hantera befintliga resurser och arbetshelheter i ett fältobjekt på 
praktisk nivå.  

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Kännedom om bestämmelser Examinanden 

• känner till kraven på arbetet och söker bestämmel-
ser, anvisningar och specifika avtal som gäller 
arbetet samt ger instruktioner om hur de ska iakttas. 

Behärskar resurser Examinanden 
• känner till de resurser och möjligheter som finns 

inom organisationens bransch och vet hur man 
hanterar dem 

• identifierar kunnandet hos de personer som 
han/hon leder med avseende på organisationen  

• drar nytta av kompetens på ett sätt som är lämpligt i 
situationen 

• identifierar personalens utvecklingsbehov och ger 
personalen råd om komplettering av 
yrkesskickligheten. 

Behärskar arbetshelheter Examinanden 
• främjar uppfyllelsen av målen för arbetshelheterna  
• förutser kommande behov 
• väljer fungerande, effektiva och ekonomiska 

lösningar som är lämpliga i situationen. 

Examinanden kan leda arbetet i ett fältobjekt och sörja för säkerheten i arbetet. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Ledning av arbetet 
 

Examinanden 
• handleder och leder arbete 
• fastställer vilka person- och materialresurser som 

behövs för att arbetet ska kunna utföras effektivt 
• anpassar arbetet i de egna arbetslagen efter de 

övriga delaktigas verksamhet och behov 
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• organiserar och planerar sina arbetslags arbeten 
enligt tidsplanerna för fältobjekten 

• deltar i rekryteringen av personal 
• deltar vid behov i entreprenadberäkningar 
• övervakar att bestämmelser, anvisningar och avtal 

iakttas 
• upprätthåller aktivt sin yrkesskicklighet. 

Säkert arbete 
 

Examinanden 
• identifierar riskfaktorerna relaterade till arbetsmil-

jön, individernas arbete och arbetsförhållandena  
• vidtar de nödvändiga åtgärderna för att eliminera 

och minska de risker som han/hon fått veta om 
eller själv observerat 

• betonar arbetarskyddets betydelse i allt arbete och 
vikten av att följa arbetarskyddsanvisningarna 

• sörjer för de nödvändiga säkerhetskorten. 

Examinanden kan interagera med beställaren, kunderna och aktörerna i fältobjektet 
samt kontrollera och förmedla uppgifter till dem som behöver dem.  

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Samarbete 
 

Examinanden 
• handlar målinriktat och samarbetar på ett kon-

struktivt sätt med den övriga ledningen i fältobjektet 
• är resultat- och samarbetsinriktad i förhandlings-

situationer 
• uppträder kundorienterat och samarbetsvilligt i olika 

interaktiva situationer 
• uttrycker klart sina åsikter på det språk som används 

i fältobjektet 
• representerar vid behov fältobjektet vid samman-

komster som gäller objektet eller håller nödvändiga 
möten med aktörerna. 

Förmedling och kontroll av 
uppgifter 

Examinanden 
• organiserar förmedlingen av nödvändiga uppgifter 

till dem som behöver den 
• ger den information som behövs i arbetet eller i 

fältobjektet 
• tar reda på kundernas och andra aktörers behov så 

att arbetet kan genomföras smidigt och så att resul-
tatet blir gott 

• sörjer för att datamaterial som behövs säkerhets-
kopieras och arkiveras. 
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Examinanden kan handleda arbetstagare i arbetet och bedöma arbetsprestationer. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Handledning och introduktion 
av arbetstagare 
 
 

Examinanden 
• främjar välbefinnandet, vi-andan och arbetseffekti-

viteten i sina arbetslag 
• arbetar som arbetslags- och yrkeshandledare i för-

änderliga arbets- och lärmiljöer 
• introducerar enligt anvisningarna nya arbetstagare 

eller personer som utför inlärning i arbetet  
• följer arbetslagstiftningen och kollektivavtalen. 

Bedömning av prestationer 
 

Examinanden 
• ser hur en arbetsprestation behöver utvecklas med 

tanke på målen för arbetet och bestämmelserna om 
arbetet 

• ger och tar emot respons på ett konstruktivt sätt 
• bedömer kunnandet hos personer som utför inlär-

ning i arbetet eller hos personer som avlägger en 
examen eller examensdel med avseende på målen i 
examenssystemet. 

Examinanden kan arbeta resultatrikt enligt organisationens mål och 
verksamhetsprinciper. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Ekonomisk verksamhet Examinanden 

• beräknar kostnaderna för arbetet och väljer den 
totalekonomiskt mest fördelaktiga lösningen 

• inverkar positivt på organisationens lönsamhet 
• kopplar samman organisationens mål och 

verksamhetsprinciper på ett naturligt sätt med 
arbetet i de arbetslag som han/hon leder 

• beaktar i sitt arbete kraven i fråga om hållbar 
utveckling. 

Resultatrikt arbete 
 
 

Examinanden 
• planerar, organiserar och leder resultatrikt de egna 

arbetslagens arbete för att de uppsatta målen ska nås 
• följer tidsplanerna för fältobjektet 
• rapporterar förändringar och avvikelser 
• utför sina arbetsuppgifter på ett sådant sätt att 

resultatet blir kvalitetsmässigt gott och överens-
stämmer med målen 

• följer ingångna avtal och etiken i yrket. 
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Kvalitetskontroll och 
dokumentation av arbetet 
 
 

Examinanden 
• bedömer utgångsmaterialets kvalitet med 

avseende på mål och krav 
• utvärderar kritiskt arbetet och arbetsresultatets 

kvalitet med avseende på kraven 
• dokumenterar och rapporterar arbetet i 

tillräcklig utsträckning. 
 

Sätten att påvisa yrkesskicklighet 
 

Examinanderna visar att de har yrkesskicklighet och att de behärskar den kunskap som 
ligger till grund för yrkesskickligheten, de rätta arbetssätten och principerna samt att de 
har förmåga att tillämpa dessa rätt. Detta görs i en verklig arbetsmiljö inom lantmäteri-
branschen i samband med arbetsuppgifter och aktiviteter som normalt ingår i examinan-
dernas arbete. Examensprestationen kompletteras till behövliga delar med olika utred-
ningar, produktioner, uppgifter, intervjuer och samtal samt med examinandens själv-
värdering, så att kunnandet i fråga om alla krav på yrkesskicklighet blir påvisat. 
 
 
3.2  Krävande mätningsarbeten 
 
Krav på yrkesskicklighet 
 

Examinanden kan använda nya arbetssätt och ny teknik i olika arbetsuppgifter. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Behärskar arbetssätt och 
metoder 

Examinanden 
• utför mätningar som är krävande när det gäller ar-

betssätt, arbetsmetod, arbetshelhetens eller arbets-
beskrivningens omfattning, utrustning eller data-
program som används eller kraven på precision 

• har den nödvändiga kunskapen om utarbetande av 
planer som gäller det egna arbetet samt om planernas 
innehåll, omfattning och genomförande 

• använder nya arbetssätt och arbetsmetoder 
• identifierar alternativa metoder och väljer en metod 

som är lämplig med tanke på precisions- och effekti-
vitetskraven i respektive arbetsobjekt 

• utvecklar arbetssätten och arbetsmetoderna för att 
förbättra kvalitet, produktivitet och lönsamhet. 

Utnyttjande av ny teknik Examinanden 
• använder ny utrustning och nya dataprogram 
• tillämpar ny teknik i sitt arbete  
• förbättrar aktivt sin yrkesskicklighet 
• använder vid behov engelska facktermer, t.ex. vid 

sökning av information i engelska bruksanvisningar. 
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Examinanden kan administrera och sköta mätprojekt och arbetsprocesserna i projekten. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Administrera projekt 
 

Examinanden 
• sammanför uppgifterna i de olika faserna i ett fält-

objekt (t.ex. planeringsmätningar, mätningar i an-
slutning till byggande och precisionsmätningar) 

• gör de beräkningar av arbets- och materialåtgången 
som är viktiga för det egna arbetet 

• skaffar datamaterial och annat material som behövs 
i fältobjektet i fråga och beaktar tidsplanerna för 
arbetet  

• bedömer självständigt om planerna är förnuftiga  
• ger vid behov respons på planernas genom-

förbarhet. 
Behärskar arbetsprocessen Examinanden 

• använder fackkunskap och praktiska färdigheter när 
han/hon löser problem på ett kreativt och 
förutseende sätt  

• schemalägger sitt arbete under beaktande av 
tidsplanerna för fältobjektet och andra aktörers 
arbeten 

• ändrar sitt arbete om förhållandena förändras 
• underhåller sina arbetsredskap för att de ska vara i 

skick och uppdaterade. 

Examinanden kan förmedla den information som behövs i projekt eller arbetsprocesser 
till personer som behöver den och kan främja användningen av ny teknik. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Förmedling av information 

 

Examinanden 
• ger nödvändig information till andra aktörer och 

intressenter som berörs av arbetsobjektet eller 
arbetsuppgiften   

• ger de olika användargrupperna den information 
som de behöver i en användbar form 

• ger andra arbetstagare instruktioner om hur ny 
utrustning, ny teknik eller nya metoder ska användas 
och utnyttjas. 

Examinanden kan arbeta enligt organisationens mål och verksamhetsprinciper. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Ekonomisk verksamhet Examinanden 

• beräknar kostnaderna för arbetet och väljer den 
totalekonomiskt mest fördelaktiga lösningen 
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• inverkar positivt på organisationens lönsamhet 
• kopplar samman organisationens mål och 

verksamhetsprinciper med sitt arbete på ett naturligt 
sätt 

• beaktar i sitt arbete kraven i fråga om hållbar 
utveckling. 

Resultatrikt arbete 
 
 

Examinanden 
• planerar och organiserar resultatrikt sitt arbete för 

att de uppsatta målen ska nås 
• följer tidsplanerna för fältobjektet och rapporterar 

om förändringar och avvikelser 
• utför sina arbetsuppgifter på ett sådant sätt att 

resultatet blir kvalitetsmässigt gott och överens-
stämmer med målen 

• följer ingångna avtal och etiken i yrket. 
Kvalitetskontroll och 
dokumentation av arbetet 
 
 

Examinanden 
• bedömer utgångsmaterialets kvalitet med avseende 

på mål och krav 
• utvärderar kritiskt arbetet och arbetsresultatets 

kvalitet med avseende på kraven 
• dokumenterar och rapporterar arbetet i tillräcklig 

utsträckning.  
Säkert arbete Examinanden 

• identifierar riskfaktorerna relaterade till arbetsmil-
jön, individernas arbete och arbetsförhållandena  

• vidtar de nödvändiga åtgärderna för att eliminera 
och minska de risker som han/hon fått veta om 
eller själv observerat 

• betonar arbetarskyddets betydelse i allt arbete och 
vikten av att följa arbetarskyddsanvisningarna 

• sörjer för de nödvändiga säkerhetskorten. 
 
Sätten att påvisa yrkesskicklighet 
 
Examinanderna visar att de har yrkesskicklighet och att de behärskar den kunskap som 
ligger till grund för yrkesskickligheten, de rätta arbetssätten och principerna samt att de 
har förmåga att tillämpa dessa rätt. Detta görs i en verklig arbetsmiljö inom lantmäteri-
branschen i samband med arbetsuppgifter och aktiviteter som normalt ingår i examinan-
dernas arbete. Examensprestationen kompletteras till behövliga delar med olika 
utredningar, produktioner, uppgifter, intervjuer och samtal samt med examinandens 
självvärdering, så att kunnandet i fråga om alla krav på yrkesskicklighet blir påvisat. 
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3.3  Geografisk information och datatjänster  
 

Krav på yrkesskicklighet 
 

Examinanden kan söka tillgängliga datamaterial och bedöma materialens lämplighet för 
användningsändamålet. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Kännedom om datakällor, 
datamaterial och tjänster 

 

Examinanden 
• drar nytta av olika datakällor och datatjänster i sina 

uppgifter 
• drar nytta av olika material och deras innehåll på ett 

sätt som är lämpligt i situationen 
• följer lagstiftningen, myndighetsföreskrifterna och 

anvisningarna om geografisk information. 
Bedömning av datamaterialens 
lämplighet 

 

Examinanden 
• bedömer kvaliteten på tillgängliga datamaterial 
• testar vid behov materialets lämplighet 
• bedömer materialets lämplighet med avseende på 

kundens behov. 

Examinanden kan skaffa datamaterial och dra nytta av datatjänster och -lager. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Skaffa datamaterial 
 

Examinanden 
• skaffar utgångsmaterial som motsvarar behoven och 

kraven 
• strävar efter ett totalekonomiskt fördelaktigt resultat 

vid sökning av material 
• bedömer kvaliteten på det datamaterial som 

skaffades. 
Behärskande av datatjänster 

 
 

Examinanden 
• använder på lämpligt sätt de dataprogram och 

tjänster som behövs vid förmedling av information 
• tar hänsyn till kostnaderna i sin verksamhet. 

Examinanden kan hantera och ta fram datamaterial. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Bearbetning och framtagning 
av datamaterial 

 
 

Examinanden 
• bearbetar utgångsmaterial till behövliga delar 
• väljer de lämpligaste metoderna för att ta fram nya 

material 
• tar fram nya material  
• använder smidigt dataprogram och utrustning 
• sköter säkerhetskopieringen.  
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Presentation av resultat 
 

Examinanden 
• använder avbildnings- och presentationstekniker 

som överensstämmer med föreskrifter, anvisningar 
och avtal 

• gör material i de format och koordinatsystem som 
behövs 

• förklarar materialens innehåll för dem som behöver 
informationen 

• överför material för kommande användning i enlig-
het med situationens krav. 

Examinanden kan arbeta enligt organisationens mål och verksamhetsprinciper. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Ekonomisk verksamhet Examinanden 

• beräknar kostnaderna för arbetet och väljer den 
totalekonomiskt mest fördelaktiga lösningen 

• inverkar positivt på organisationens lönsamhet 
• kopplar samman organisationens mål och verk-

samhetsprinciper med sitt arbete på ett naturligt sätt 
• beaktar i sitt arbete kraven i fråga om hållbar 

utveckling. 
Resultatrikt arbete 
 
 

Examinanden 
• planerar och organiserar resultatrikt sitt arbete för 

att de uppsatta målen ska nås 
• följer tidsplanerna för fältobjektet och rapporterar 

om förändringar och avvikelser 
• utför sina arbetsuppgifter på ett sådant sätt att resul-

tatet blir kvalitetsmässigt gott och överensstämmer 
med målen 

• följer ingångna avtal och etiken i yrket. 
Kvalitetskontroll och 
dokumentation av arbetet 
 
 

Examinanden 
• bedömer utgångsmaterialets kvalitet med avseende 

på mål och krav 
• utvärderar kritiskt arbetet och arbetsresultatets 

kvalitet med avseende på kraven 
• dokumenterar och rapporterar arbetet i tillräcklig 

utsträckning. 
 

Sätten att påvisa yrkesskicklighet 
 

Examinanderna visar att de har yrkesskicklighet och att de behärskar den kunskap som 
ligger till grund för yrkesskickligheten, de rätta arbetssätten och principerna samt att de 
har förmåga att tillämpa dessa rätt. Detta görs i en verklig arbetsmiljö inom lantmäteri-
branschen i samband med arbetsuppgifter och aktiviteter som normalt ingår i examinan-
dernas arbete. Examensprestationen kompletteras till behövliga delar med olika utred-
ningar, produktioner, uppgifter, intervjuer och samtal samt med examinandens självvär-
dering, så att kunnandet i fråga om alla krav på yrkesskicklighet blir påvisat. 
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3.4  Planeringsprocessen  
 

Krav på yrkesskicklighet 
 

Examinanden kan planeringsprocessen i fråga om markanvändning och känner till de 
aktörer som deltar i den. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Planeringsprocessen Examinanden 

• följer lagstiftning, myndighetsföreskrifter och anvis-
ningar som gäller planeringen 

• utför sina uppgifter enligt faserna i planeringsproces-
sen 

• drar nytta av tillgängliga datatjänster och datalager i 
enlighet med uppgiften. 

Behoven och deltagarna i 
planeringen 

Examinanden 
• samarbetar med de myndigheter, organisationer, 

partner och delaktiga som berörs av planeringen 
• beaktar kraven på innehåll, kvalitet och omfattning i 

de utgångsdata som behövs i planeringen.  

Examinanden kan hantera och dra nytta av datatjänster och -lager. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Datasökning 

 
 

Examinanden 
• skaffar utgångsmaterial som uppfyller behoven och 

kraven och som har korrekt noggrannhet  
• skaffar rätt mängd utgångsmaterial 
• använder de datamaterial som är lämpligast för 

ändamålet 
• strävar efter ett totalekonomiskt fördelaktigt resultat 

vid anskaffning av data.  
Behärskar datatjänster 

 
 

Examinanden 
• använder på lämpligt sätt de program och tjänster 

som behövs vid förmedling av information 
• tar hänsyn till kostnaderna i sin verksamhet 
• skaffar material från de källor som är lämpligast med 

avseende på totaleffektivitet och totalekonomi. 

Examinanden kan assistera en planerare vid utarbetande av planer och material som 
behövs när planer görs upp, presenteras och används. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Framtagning av nytt 
utgångsmaterial 

Examinanden 
• tar fram och skaffar de nödvändiga utgångsmaterial 

som saknas 
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• väljer de lämpligaste metoderna för att ta fram nya 
material. 

Utarbetande av planer 

 
 

Examinanden 
• schemalägga sina åtgärder på ett lämpligt sätt med 

tanke på planeringen 
• fokuserar på utveckling i samarbetet med 

organisationer och samarbetspartner som berörs av 
planeringen 

• använder planeringsprogram och olika arbetsmetoder 
smidigt och enligt planerna 

• utarbetar planer faktamässigt korrekt och i enlighet 
med anvisningarna 

• upprätthåller aktivt sin yrkesskicklighet och följer 
utvecklingen på området. 

Presentation av resultat 

 
 

Examinanden 
• använder avbildnings- och presentationsmetoder som 

överensstämmer med föreskrifter, anvisningar och 
avtal 

• gör planer och till dem relaterade utskrifter och filer i 
de format som behövs 

• förklarar planernas innehåll för dem som behöver 
informationen 

• överför planuppgifter till dem som ska använda pla-
nen, t.ex. de som utför terrängmätningar, annan 
planering osv. 

Examinanden kan arbeta enligt organisationens mål och verksamhetsprinciper. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Ekonomisk verksamhet Examinanden 

• beräknar kostnaderna för arbetet och väljer den 
totalekonomiskt mest fördelaktiga lösningen 

• inverkar positivt på organisationens lönsamhet 
• kopplar samman organisationens mål och verksam-

hetsprinciper med sitt arbete på ett naturligt sätt 
• beaktar i sitt arbete kraven i fråga om hållbar 

utveckling. 
Resultatrikt arbete 
 
 

Examinanden 
• planerar och organiserar resultatrikt sitt arbete för att 

de uppsatta målen ska nås 
• följer tidsplanerna för fältobjektet och rapporterar 

om förändringar och avvikelser 
• utför sina arbetsuppgifter på ett sådant sätt att 

resultatet blir kvalitetsmässigt gott och 
överensstämmer med målen 

• följer ingångna avtal och etiken i yrket. 
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Kvalitetskontroll och 
dokumentation av arbetet 
 
 

Examinanden 
• bedömer utgångsmaterialets kvalitet med avseende på 

mål och krav 
• utvärderar kritiskt arbetet och arbetsresultatets 

kvalitet med avseende på kraven 
• dokumenterar och rapporterar arbetet i tillräcklig 

utsträckning.  
 

Sätten att påvisa yrkesskicklighet 
 

Examinanderna visar att de har yrkesskicklighet och att de behärskar den kunskap som 
ligger till grund för yrkesskickligheten, de rätta arbetssätten och principerna samt att de 
har förmåga att tillämpa dessa rätt. Detta görs i en verklig arbetsmiljö inom lantmäteri-
branschen i samband med arbetsuppgifter och aktiviteter som normalt ingår i examinand-
ernas arbete. Examensprestationen kompletteras till behövliga delar med olika utredning-
ar, produktioner, uppgifter, intervjuer och samtal samt med examinandens självvärdering, 
så att kunnandet i fråga om alla krav på yrkesskicklighet blir påvisat. 
 
 
3.5  Fastighetsärenden   
 
Krav på yrkesskicklighet 
 

Examinanden behärskar de grundläggande frågorna när det gäller fastighetsindelning och 
fastighetsbildning samt fastighetsrätt och inskrivningssystemet. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Kunskap om 
fastighetsbildning och 
författningar 

 

Examinanden 
• beaktar i sina uppgifter jordskiftets historia och praxis 

vid fördelning av rättigheter under olika tidsperioder  
• tar i sitt arbete tillräcklig hänsyn till lagstiftning, före-

skrifter och anvisningar som reglerar hanteringen av 
fastighetsärenden 

• följer författningar och anvisningar vid skötsel av en 
specialuppgift, såsom uppgiften som expeditionsbere-
dare eller fastighetsregisterskötare 

Kunskap om överlåtelse och 
pantsättning av fastigheter 

 

Examinanden 
• utnyttjar i sitt arbete datainnehållet i register 
• informerar kunder om grundläggande frågor rörande 

behandlingen av inskrivningsärenden  
• informerar kunder om grundläggande frågor rörande 

äganderätts- och fastighetspanträttssystemet. 
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Examinanden kan utföra uppgifter som är relaterade till fastighetsbildning.   

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Sökning av utgångsdata 

 

Examinanden 
• söker i register de uppgifter som behövs i förrätt-

ningsförfarandet 
• söker uppgifter om fastighetsindelningen, rättighet-

erna som hänför sig till fastigheten samt äganderätten 
och det behövliga beviset för äganderätten i olika fall 

• skaffar övriga utgångsmaterial för fastighetsöverlåtel-
se, såsom bouppteckningar, och söker i dem de upp-
gifter som behövs vid förrättningen. 

Fastighetsbildning Examinanden 
• informerar sakägarna om innehållet och förfarandet 

vid en fastighetsförrättning 
• gör självständigt de uppgifter som ingår i de olika 

faserna av en fastighetsförrättning 
• upprätthåller aktivt sin yrkesskicklighet i de uppgifter 

som utförs vid fastighetsbildning. 
Behandling av frågor som 
gäller rättigheter 

 

Examinanden 
• ger sakägarna råd i frågor som gäller behandlingen av 

rättigheter 
• informerar sakägarna om betydelsen av de uppgifter 

som ingår i lagfarts- och gravatationsbevis 
• utarbetar ansökningar som gäller lagfarter, inskriv-

ning av särskilda rättigheter och inteckningar 
• söker i fastighetsdatasystemet de basuppgifter som 

behövs vid fastighetsöverlåtelse 
• utarbetar enkla överlåtelsehandlingar som gäller 

äganderätt till fastighet samt andra avtal som gäller 
fastigheter. 

Examinanden kan sköta uppgifter som rör hantering och inskrivning av fastighetsrättig-
heter eller uppgifter som gäller hantering av fastighets- och infraegendom.  

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Underhåll av register och 
skötsel av specialuppgifter 
 
 

Examinanden 
• identifierar och behärskar servitut och rättigheter i 

fastigheter 
• kan underhålla register eller sköta specialuppgifter, 

t.ex. som expeditionsberedare eller 
fastighetsregisterskötare 

• sköter uppgifter i anknytning till underhåll av fastig-
hetsdata enligt författningar och anvisningar samt 
planerar sitt arbete enligt dem 

• upprätthåller aktivt sin yrkesskicklighet i de uppgifter 
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som anknyter till besittning av rättigheter och 
egendom. 

Användning av datalager och 
-tjänster 
 

Examinanden 
• använder de dataprogram, datalager och datatjänster 

som behövs i datahanteringen 
• använder smidigt verktygen och möjligheterna inom 

datahanteringen  
• är aktiv när det gäller att införa och använda nya 

metoder.  
Fastighetsindelning och fas-
tighetsägande samt rättigheter 
i fastigheter i fråga om mark-
användning och planering av 
den samt hantering av 
infraegendom 

Examinanden 
• beaktar sambandet mellan fastighetsindelningen och 

planeringen 
• tar för planeringen reda på äganderättigheterna 
• söker för fastighetsegendom fram geografisk infor-

mation och data om egenskaper i anknytning till 
byggande av infrastruktur 

• tar reda på hur rättigheter inverkar på markanvänd-
ningsplaner 

• sammanför infraegendom och fastighetsdata  
• underhåller datasystem för hantering av 

infraegendom. 

Examinanden kan arbeta enligt organisationens mål och verksamhetsprinciper. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Ekonomisk verksamhet Examinanden 

• beräknar kostnaderna för arbetet och väljer den 
totalekonomiskt mest fördelaktiga lösningen 

• inverkar positivt på organisationens lönsamhet 
• kopplar samman organisationens mål och verksam-

hetsprinciper med sitt arbete på ett naturligt sätt 
• beaktar i sitt arbete kraven i fråga om hållbar 

utveckling. 
Resultatrikt arbete 
 
 

Examinanden 
• planerar och organiserar resultatrikt sitt arbete för att 

de uppsatta målen ska nås 
• följer tidsplanerna för fältobjektet och rapporterar 

om förändringar och avvikelser 
• utför sina arbetsuppgifter på ett sådant sätt att resul-

tatet blir kvalitetsmässigt gott och överensstämmer 
med målen 

• följer ingångna avtal och etiken i yrket. 
Kvalitetskontroll och 
dokumentation av arbetet 
 
 

Examinanden 
• bedömer utgångsmaterialets kvalitet med avseende på 

mål och krav 
• utvärderar kritiskt arbetet och arbetsresultatets 
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kvalitet med avseende på kraven 
• dokumenterar och rapporterar arbetet i tillräcklig 

utsträckning. 
 

Sätten att påvisa yrkesskicklighet 
 

Examinanderna visar att de har yrkesskicklighet och att de behärskar den kunskap som 
ligger till grund för yrkesskickligheten, de rätta arbetssätten och principerna samt att de 
har förmåga att tillämpa dessa rätt. Detta görs i en verklig arbetsmiljö inom lantmäteri-
branschen i samband med arbetsuppgifter och aktiviteter som normalt ingår i examinan-
dernas arbete. Examensprestationen kompletteras till behövliga delar med olika utred-
ningar, produktioner, uppgifter, intervjuer och samtal samt med examinandens själv-
värdering, så att kunnandet i fråga om alla krav på yrkesskicklighet blir påvisat. 
 
 
3.6  Kundservice inom lantmäteribranschen   
 

Krav på yrkesskicklighet 
 

Examinanden kan arbeta i en kundservicemiljö. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Kännedom om 
verksamhetsmiljön 

Examinanden 
• ger råd om användningen av tillgängliga produkter 

och tjänster samt om prissättningsgrunderna 
• följer lagstiftning, myndighetsföreskrifter och 

anvisningar som gäller verksamheten 
• följer processerna och rutinerna i arbetsmiljön 
• använder de dataprogram, datalager och datatjänster 

som används på arbetsplatsen 
• främjar skapandet av en trygg arbetsmiljö och arbete 

som utförs med säkra arbetsmetoder. 

Examinanden kan sköta kundserviceuppgifter. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Identifiering och utredning av 
kundernas behov 

Examinanden 
• bemöter olika typer av kunder på ett naturligt sätt 
• lyssnar på kunden för att få reda på vilka behov 

denne har 
• ställer frågor till kunden för att få reda på dennes 

behov och hänvisar vid behov kunden framåt 
• ger kunden förslag som tillgodoser dennes behov 

utifrån de tillgängliga produkterna och tjänsterna. 
Kontorsarbeten Examinanden 

• utför smidigt de kontorsarbeten som hör samman 
med kundservicen 
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• använder smidigt de dataprogram och den utrustning 
som används i kundservicen. 

Samarbetsförmåga 
 

Examinanden 
• uppträder kundorienterat och samarbetsvilligt i olika 

interaktiva situationer 
• handlar målinriktat i olika kundservicesituationer.  

Kommunikation Examinanden 
• sörjer för den behövliga informationen till och kon-

takten med kunderna 
• sörjer för den behövliga informationen och kontak-

ten internt och med samarbetspartner 
• använder ett sätt att skriva eller tala som är vanligt för 

kommunikationskanalen i fråga och som beaktar kun-
dernas behov 

• producerar språkriktiga texter och använder de rätta 
termerna. 

Användning av elektroniska 
tjänster samt handledning i 
användning av dem 
 

Examinanden 
• använder elektroniska tjänster 
• ger handledning i användningen av elektroniska 

tjänster. 

Examinanden kan arbeta enligt organisationens mål och verksamhetsprinciper. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Ekonomisk verksamhet Examinanden 

• beräknar kostnaderna för arbetet och väljer den 
totalekonomiskt mest fördelaktiga lösningen 

• inverkar positivt på organisationens lönsamhet 
• kopplar samman organisationens mål och 

verksamhetsprinciper med sitt arbete på ett naturligt 
sätt 

• beaktar i sitt arbete kraven i fråga om hållbar 
utveckling. 

Resultatrikt arbete 
 
 

Examinanden 
• planerar och organiserar resultatrikt sitt arbete för att 

de uppsatta målen ska nås 
• följer tidsplanerna för fältobjektet och rapporterar 

om förändringar och avvikelser 
• utför sina arbetsuppgifter på ett sådant sätt att resul-

tatet blir kvalitetsmässigt gott och överensstämmer 
med målen 

• följer ingångna avtal och etiken i yrket.  
Kvalitetskontroll och 
dokumentation av arbetet 
 
 

Examinanden 
• bedömer utgångsmaterialets kvalitet med avseende på 

mål och krav 
• utvärderar kritiskt arbetet och arbetsresultatets 
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kvalitet med avseende på kraven 
• dokumenterar och rapporterar arbetet i tillräcklig 

utsträckning.  
 

Sätten att påvisa yrkesskicklighet 
 

Examinanderna visar att de har yrkesskicklighet och att de behärskar den kunskap som 
ligger till grund för yrkesskickligheten, de rätta arbetssätten och principerna samt att de 
har förmåga att tillämpa dessa rätt. Detta görs i en verklig arbetsmiljö inom lantmäteri-
branschen i samband med arbetsuppgifter och aktiviteter som normalt ingår i examinan-
dernas arbete. Examensprestationen kompletteras till behövliga delar med olika utred-
ningar, produktioner, uppgifter, intervjuer och samtal samt med examinandens självvär-
dering, så att kunnandet i fråga om alla krav på yrkesskicklighet blir påvisat. 
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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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