
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Grunder för fristående examen 

YRKESEXAMEN I INFORMATIONS- OCH 
BIBLIOTEKSTJÄNST 2014 
Föreskrift 3/011/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Föreskrifter och anvisningar 2014:3 



Föreskrifter och anvisningar 2014:3 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

Grunder för fristående examen 

YRKESEXAMEN I INFORMATIONS- OCH 
BIBLIOTEKSTJÄNST 2014 
Föreskrift 3/011/2014 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Utbildningsstyrelsen  
 
Föreskrifter och anvisningar 2014:3 
 
ISBN 978-952-13 5759-6 (hft.) 
ISBN 978-952-13-5760-2 (pdf) 
 
ISSN-L 1798-8977 
ISSN 1798-8977 (print) 
ISSN 1798-8985 (online) 
 
www.utbildningsstyrelsen.fi 
 
Kopijyvä Oy, Esbo 2014 
 
 
  





 

 

  



 
Innehåll 
 
1  Fristående examina .......................................................................................................... 7 

1.1  Anordnande av fristående examina............................................................................. 7 

1.2  Avläggande av fristående examen ............................................................................... 7 

1.3 Grunderna för fristående examen .................................................................................. 7 

1.4  Personlig tillämpning i fristående examen ................................................................ 8 

1.5  Bedömning av yrkesskickligheten i fristående examen ........................................ 8 

1.6  Betyg ....................................................................................................................................... 9 

1.7  Utbildning som förbereder för fristående examen ................................................. 9 

2 Uppbyggnaden av yrkesexamen i informations- och bibliotekstjänst ........ 9 

2.1  Kunnande som ska visas i yrkesexamen i informations- och                    
 bibliotekstjänst ................................................................................................................... 9 

2.2  Examensdelar ................................................................................................................... 10 

3  Krav på yrkesskicklighet och grunder för bedömningen i yrkesexamen i 
 informations- och bibliotekstjänst ........................................................................... 11 

3.1 Behärskande av informations- och biblioteksarbetet ......................................... 12 

Krav på yrkesskicklighet ................................................................................................ 12 

Sätten att påvisa yrkesskicklighet .............................................................................. 14 

3.2  Produktion av allmänna informations- och bibliotekstjänster ........................ 14 

Krav på yrkesskicklighet ................................................................................................ 14 

Sätten att påvisa yrkesskicklighet .............................................................................. 16 

3.3  Produktion av informations- och bibliotekstjänster i lärmiljöer ..................... 16 

Krav på yrkesskicklighet ................................................................................................ 16 

Sätten att påvisa yrkesskicklighet .............................................................................. 18 

3.4  Informations- och bibliotekstjänster för vetenskap, forskning och   
 specialområden ............................................................................................................... 18 

Krav på yrkesskicklighet ................................................................................................ 18 

Sätten att påvisa yrkesskicklighet .............................................................................. 19 

3.5  Produktion av bokbusstjänster................................................................................... 20 

Krav på yrkesskicklighet ................................................................................................ 20 

Sätten att påvisa yrkesskicklighet .............................................................................. 21 

3.6  Grundläggande yrkeskompetens inom transportbranschen .......................... 21 

Mål och centralt innehåll i läroämnena ................................................................... 22 

 
  



 
 



7 
 

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

De personer som bedömer examinandens 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 
 

Examinanden kan inom lagstadgad tid anhålla om rättelse av bedömning av den examens-
kommission 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 söka ändring av examens-
kommissionens 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 examenskom-
missionen 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 exa-
minanden. 
 
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 i och anordnandet av utbildning-
en som förbereder för fristående examen i enlighet med examensgrunderna. Utbildningen 
och examenstillfällena ska planeras utgående från examensdelarna. Den som deltar i ut-
bildning som förbereder för fristående examen ska ges möjlighet att delta i examenstill-
fällen och avlägga fristående examen som en del av utbildningen. 
 
I utbildning som förbereder för fristående examen ska bestämmelserna i 11, 13, 13 a och 
16 § i ovannämnda lag beaktas.  
 
 
2  Uppbyggnaden av yrkesexamen i informations- och 
  bibliotekstjänst 
 
2.1  Kunnande som ska visas i yrkesexamen i informations- och 

bibliotekstjänst  
 
Inom kompetensområdet Allmänna informations- och bibliotekstjänster påvisar examinanderna att 
de har den kompetens som behövs i arbete i allmänna bibliotek eller i organisationer som 
tillhandahåller informationstjänster. Dessutom påvisar de sin kompetens i olika kundser-
vicesituationer och -uppgifter samt i grundläggande uppgifter inom material- och infor-
mationshantering. 
 
Inom kompetensområdet Informations- och bibliotekstjänster i lärmiljöer påvisar examinanderna sin 
kompetens i skolors och läroanstalters bibliotek eller i arbetsuppgifter som i olika lärmil-
jöer kräver samarbete med skolor och läroanstalter. 
 
Inom kompetensområdet Informations- och bibliotekstjänster för vetenskap och specialområden påvisar 
examinanderna sin kompetens i informationstjänst- och biblioteksuppgifter i vetenskap-
liga bibliotek, specialbibliotek eller företagsbibliotek. 
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Inom kompetensområdet bokbusstjänster påvisar examinanderna sin kompetens i bibliotek som 
tillhandahåller bokbusstjänster i olika kundservicesituationer samt i uppgifter där de 
ansvarar för bokbusstjänsternas funktionsduglighet.  
 
  
2.2  Examensdelar 
 
I yrkesexamen i informations- och bibliotekstjänst finns fyra kompetensområden. För att 
examinanderna ska få examen krävs att de avlägger antingen två eller fyra examensdelar 
beroende på valt kompetensområde: 
 
 Kompetensområdet Allmänna informations- och bibliotekstjänster har två 

obligatoriska examensdelar 
 Kompetensområdet Informations- och bibliotekstjänster i lärmiljöer har två 

obligatoriska examensdelar 
 Kompetensområdet Informations- och bibliotekstjänster för vetenskap och 

specialområden har två obligatoriska examensdelar 
 Kompetensområdet Bokbusstjänster har fyra obligatoriska examensdelar. 

 
Yrkesexamen i informations- och bibliotekstjänst 
 

 
Obligatorisk examensdel 

 
 
3. 1 Behärskande av informations- och biblioteksarbete 
 
Obligatorisk 
examensdel i 
kompetensområdet 
Allmänna informa-
tions- och biblio-
tekstjänster 

Obligatorisk 
examensdel i 
kompetensområdet 
Informations- och 
bibliotekstjänster i 
lärmiljöer 

Obligatorisk 
examensdel i 
kompetensområdet 
Informations- och 
bibliotekstjänster 
för vetenskap och 
specialområden 

Obligatoriska 
examensdelar i 
kompetensområdet 
Bokbusstjänster 

 
3.2 Produktion av 
allmänna informa-
tions- och biblioteks-
tjänster 

 
3.3 Produktion av 
informations- och 
bibliotekstjänster i 
lärmiljöer 

 
3.4 Informations- 
och biblioteks-
tjänster för veten-
skap, forskning och 
specialområden 

 
3.2 Produktion av all-
männa informations- 
och bibliotekstjänster 
 
3.5 Produktion av 
bokbusstjänster  
 
3.6 Grundläggande 
yrkeskompetens inom 
transportbranschen 
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3   Krav på yrkesskicklighet och grunder för bedömningen i 
  yrkesexamen i informations- och bibliotekstjänst  
 
Examinanderna visar att de har den yrkesskicklighet som krävs i examensgrunderna på 
basis av den av examenskommissionen godkända planen för anordnande av yrkesexamen 
i informations- och bibliotekstjänst i autentisk verksamhet vid examenstillfällen som ord-
nas enligt principen om personlig tillämpning. Vid dessa tillfällen påvisar examinanderna 
heltäckande att de har 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 examinan-
derna har visat, och detta gör de 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 getts. 
 
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. 
 
Bedömningen i yrkesexamen i informations- och bibliotekstjänst görs separat för varje 
examensdel genom att jämföra examinandernas yrkesskicklighet med kraven på yrkes-
skicklighet i examensdelen. Ett trepartsorgan ger examenskommissionen ett skriftligt 
förslag till 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.  
 
Krav på yrkesskicklighet, föremål för bedömning och 
bedömningskriterier 
 
På följande sidor anges med fet stil kraven på yrkesskicklighet i examensdelen. Dessa krav 
på yrkesskickligheten baserar sig på uppgifts- och färdighetsområden i arbetslivet. Under 
denna text, i vänstra kolumnen, anges föremålen för bedömning, som är härledda från 
kraven på yrkesskicklighet och omfattar de kompetensområden som är centrala i fråga om 
yrkesskickligheten. Vid bedömningen fokuseras på dessa kompetensområden. Högra ko-
lumnen innehåller de bedömningskriterier som anger den kvalitativa och kvantitativa ni-
vån på en godkänd prestation. Utifrån dessa bedöms om examensprestationen kan god-
kännas. Efter examensdelen beskrivs sätten att visa yrkesskickligheten. 
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3.1 Behärskande av informations- och biblioteksarbetet 
 
Krav på yrkesskicklighet 
 
Examinanden kan  
 använda sig av informations- och biblioteksnätverk och andra verksamhetsmiljöer 
 i sitt arbete använda och tillämpa informations- och kommunikationsteknik  
 arbeta i en organisations kundserviceprocess 
 arbeta i ett arbetsteam och tillsammans med samarbetspartner 
 utveckla sitt arbete och dela med sig av sitt kunnande.  
 

Examinanden kan använda sig av informations- och biblioteksnätverk och andra 
verksamhetsmiljöer.  

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Kännedom om 
biblioteksnätverket och 
verksamhetsmiljön    

Examinanden   
• känner till den egna organisationens ställning och 

uppgifter i biblioteksnätverket 
• är förtrogen med den egna organisationens inre och 

yttre verksamhetsmiljö 
• känner till och kan i sitt arbete tillämpa lagstiftning 

som är väsentlig med tanke på området och de egna 
uppgifterna, till exempel biblioteks-, upphovsrätts- 
och personuppgiftslagen samt lagen om offentlighet 
i myndigheternas verksamhet, arbetslagstiftningen 
och annan organisationsspecifik lagstiftning 

• iakttar i sitt arbete principerna för hållbar 
utveckling. 

Examinanden kan i sitt arbete använda och tillämpa informations- och 
kommunikationsteknik.  

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Användning av informations- 
och kommunikationsteknik   
 

Examinanden 
• använder självständigt de informationstekniska 

verktyg, ordbehandlingsprogram och andra program 
som behövs i arbetet  

• instruerar kunderna i användningen av utrustning, 
program och elektroniska innehåll samt ger råd om 
hur informationssäkerheten ska beaktas 

• följer utvecklingen inom de informationstekniska 
applikationer som behövs i uppgifterna inom infor-
mations- och biblioteksbranschen och inom biblio-
teksautomation, och använder dem vid behov i sitt 
eget arbete. 

  



13 

Examinanden kan arbeta i en organisations kundserviceprocess. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Kundservice  Examinanden 

• arbetar i kundservice på ett ansvarsfullt sätt i enlig-
het med organisationens värderingar, servicetanke 
och kvalitetsmål 

• betjänar organisationens interna och externa kunder 
enligt deras servicebehov 

• sköter också de svåra servicesituationerna för egen 
del på lämpligt sätt   

• följer utvecklingen av nättjänsterna och använder 
dem vid behov i kundarbetet 

• använder i kundservicen det egna bibliotekets och 
andra biblioteks samlingar på ett mångsidigt sätt och 
drar nytta av fjärrtjänster 

• är förtrogen med organisationens säkerhetsplan och 
sörjer för sin egen och kundernas säkerhet. 

Kommunikation    Examinanden 
• betjänar flytande på standardfinska eller -svenska  
• kan skriva tydliga meddelanden och andra texter på 

finska eller svenska 
• sköter återkommande servicesituationer på 

ytterligare ett annat språk. 

Examinanden kan arbeta i ett arbetslag och tillsammans med samarbetspartner. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Arbete i ett arbetslag och 
tillsammans med 
samarbetspartner 

Examinanden 
• agerar i sitt arbetslag initiativrikt, ansvarsfullt och 

pålitligt i enlighet med sin ställning och sitt ansvars-
område 

• agerar flexibelt och ansvarsfullt i olika förändrings-
situationer i organisationen 

• utför sitt arbete på ett resultatrikt och ekonomiskt 
sätt  

• beaktar samtliga medlemmar i arbetsteamet  
• agerar flexibelt i multiprofessionellt samarbete med 

organisationens olika samarbetsparter 
• följer arbetarskyddsanvisningarna och rapporterar 

observerade brister. 
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Examinanden kan utveckla sitt arbete och dela med sig av sitt kunnande.  

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Utvärdering och utveckling 
av det egna arbetet 
 

Examinanden 
• bedömer och utvecklar sin yrkesskicklighet och sitt 

arbete 
• planerar sin tidsanvändning, sköter sin arbetsförmåga 

och ser till att orka med arbetet. 
Kunskapsdelning Examinanden 

• handleder vid behov de andra medlemmarna i 
arbetsteamet i arbetsuppgifterna      

• ger de övriga organisationsmedlemmarna tillgång till 
sin specialkompetens. 

 
Sätten att påvisa yrkesskicklighet 
 
Examinanderna visar att de har den kompetens som förutsätts i examensdelen i dagliga 
kundservicesituationer inom informations- och bibliotekstjänster. I dessa situationer 
använder de sig av informations- och kommunikationsteknik och arbetar i ett arbetslag 
och tillsammans med samarbetspartner.  
 
Examinanderna kan komplettera påvisandet av sin kompetens med dokument som tas 
fram under examensprestationen, och i bedömd form utgör dessa en del av bedömnings-
materialet.  Dokumenten kan bestå av t.ex. meddelanden eller rapporter som examinan-
derna skrivit och som anknyter till kundevenemang eller introduktion.  
 
 
3.2  Produktion av allmänna informations- och bibliotekstjänster 
 
Krav på yrkesskicklighet 
Examinanden kan  
 arbeta i material- och informationshanteringsprocesser 
 presentera och erbjuda bibliotekstjänster. 
 

Examinanden kan arbeta i material- och informationshanteringsprocesser. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Val av material Examinanden 

• deltar i processen vid val av material 
• utför de praktiska åtgärderna i samband med förvaring 

och avskrivning av material. 
Anskaffning av material  
 

Examinanden 
• utför de centrala arbetsuppgifterna vid anskaffning av 

material 
• beaktar i sitt arbete de avtal och licenser som den egna 
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organisationen har och som reglerar anskaffningen och 
användningen av material  

• sköter de uppgifter som behövs för att få materialet i 
användbart skick, såsom etikettmärkning och plastning 

• uppdaterar, underhåller och reparerar material enligt 
överenskomna principer. 

Informationshantering Examinanden 
• söker information i uppslagsverk, i databaser och i 

informationskällor på Internet på ett mångsidigt sätt 
och utifrån kundens behov 

• vägleder kunderna i användningen av webbiblioteket 
och i elektronisk kommunikation  

• instruerar kunderna i sökning av information, väljer 
informationskällor och bedömer sökresultat. 

Principer för datalagring och 
innehållsbeskrivning 

Examinanden 
• visar att hon/han har kunskap om principerna för data-

lagring och innehållsbeskrivning och använder guider  
• använder sig av uppgifter i innehållsbeskrivningar vid 

betjäning av kunder. 

Examinanden kan presentera och erbjuda bibliotekstjänster. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Presentation av och 
vägledning i tjänster 

Examinanden 
• presenterar bibliotekets fysiska tjänster och webbtjäns-

ter och vägleder i användningen av dem 
• är förtrogen med bibliotekets samlingar och kan 

presentera dem för kunder  
• planerar och genomför informationstillfällen för olika 

kundgrupper. 
Marknadsföring av och 
information om tjänster 
 

Examinanden 
• deltar i verksamhet som syftar till att skaffa nya kunder   
• utarbetar informations- och marknadsföringsmaterial. 

Arrangerande av evenemang  Examinanden 
• planerar och genomför olika evenemang självständigt 

eller i samarbete med andra aktörer. 
Uppsökande 
biblioteksverksamhet 

• deltar i planering och produktion av uppsökande 
tjänster. 

Insamling och uppföljning 
av information om 
användarna 
 

Examinanden 
• genomför småskaliga kundenkäter som stöder det egna 

bibliotekets verksamhet och det egna arbetet   
• antecknar och drar nytta av kundrespons 
• följer upp och drar nytta av statistik om bibliotekets 

användare och av annan statistik. 
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Sätten att påvisa yrkesskicklighet 
 
Examinanderna visar att de har den kompetens som förutsätts i examensdelen i dagligt 
kundarbete samt i sina arbetsuppgifter inom material- och informationshanteringen. Exa-
minanderna kan komplettera påvisandet av sin kompetens med dokument som tas fram 
under examensprestationerna, och i bedömd form utgör dessa en del av bedömningsma-
terialet.   
 
 
3.3  Produktion av informations- och bibliotekstjänster i  
  lärmiljöer  
 

Krav på yrkesskicklighet 
Examinanden kan  
 arbeta i material- och informationshanteringsprocesser 
 presentera och erbjuda tjänster. 
 

Examinanden kan arbeta i material- och informationshanteringsprocesser. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Val av material  Examinanden 

• deltar i enlighet med sin arbetsbeskrivning i proces-
sen vid val av biblioteksmaterial 

• utför de praktiska åtgärderna i samband med för-
varing och avskrivning av material. 

Anskaffning av material Examinanden 
• utför de centrala arbetsuppgifterna vid anskaffning av 

material i enlighet med organisationens beställnings- 
och anskaffningsprocess 

• beaktar i sitt arbete de avtal och licenser som den 
egna organisationen har och som reglerar anskaff-
ningen och användningen av material  

• sköter de uppgifter som behövs för att få materialet i 
användbart skick, såsom etikettmärkning och plast-
ning 

• uppdaterar, underhåller och reparerar material enligt 
överenskomna principer. 

Katalogisering och 
innehållsbeskrivning 
 

Examinanden 
• använder katalogpostkällor utanför det egna biblio-

tekssystemet, såsom samkataloger 
• använder de viktigaste hjälpmedlen och guiderna för 

katalogisering och innehållsbeskrivning 
• lagrar material med den egna organisationens biblio-

tekssystem 
• visar i de olika faserna av sitt arbete att hon/han kan 

grunderna i katalogisering och innehållsbeskrivning. 
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Informationshantering Examinanden 
• söker den information som behövs i arbetet i olika 

informationskällor på ett mångsidigt sätt och utifrån 
kundens behov 

• vägleder kunderna i användningen av webbiblioteket 
och i elektronisk kommunikation 

• söker information till exempel i uppslagsverk, i 
databaser och på Internet 

• bedömer informationens lämplighet för kundens 
behov 

• instruerar kunderna i sökning av information, väljer 
informationskällor och bedömer sökresultat 

• ger kunderna instruktioner som hjälper dem att själv-
ständigt använda de databaser som är viktiga med 
tanke på deras behov av information samt Internet. 

Examinanden kan presentera och erbjuda tjänster. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Information om tjänster 
 

Examinanden 
• planerar och genomför informations- och mark-

nadsföringsåtgärder i bibliotekets verksamhetsmiljö 
• skapar med hjälp av information och marknadsföring 

en positiv bild av biblioteket i sin egen bakgrunds-
organisation 

• genomför kundenkäter som stöder det egna biblio-
tekets verksamhet på egen hand eller i samarbete med 
annan personal från den egna organisationen 

• iakttar principerna för inre företagsamhet. 
Samarbete och handledning 
 

Examinanden 
• samarbetar i enlighet med sin arbetsbeskrivning med 

undervisningspersonal när det gäller utveckling av 
biblioteksverksamheten, t.ex. i en biblioteksarbets-
grupp eller i arbete med läroplaner 

• instruerar enskilda kunder och grupper i använd-
ningen av samlingar och tjänster 

• planerar och genomför självständigt presentationer 
och utställningar som stöder bibliotekets verksamhet 

• planerar och genomför tillsammans med undervis-
ningspersonal presentationer och utställningar som 
stöder undervisningen. 

Behärskande av lärmiljöer Examinanden 
• använder den lärmiljö som finns i den egna arbets-

miljön 
• använder sig av olika pedagogiska metoder i sin 

arbetsmiljö 
• planerar och genomför undervisning i informations-
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hantering för olika kundgrupper i samarbete med 
undervisningspersonal. 

 
Sätten att påvisa yrkesskicklighet 
 
Examinanderna visar att de har den kompetens som förutsätts i examensdelen i dagligt 
kundarbete samt i arbetsuppgifter inom material- och informationshantering. Examinan-
derna kan komplettera påvisandet av sin kompetens med dokument som tas fram under 
examensprestationerna, och i bedömd form utgör dessa en del av bedömningsmaterialet.   
 
 
3.4  Informations- och bibliotekstjänster för vetenskap, forskning och 
  specialområden 
 
Krav på yrkesskicklighet 
 
Examinanden kan  
 arbeta i material- och informationshanteringsprocesser 
 presentera och erbjuda tjänster. 
 

Examinanden kan arbeta i material- och informationshanteringsprocesser. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Val av material 
 
 

Examinanden 
• deltar i enlighet med sin arbetsbeskrivning i proces-

sen vid val av material 
• utför vid behov de centrala praktiska åtgärderna i 

samband med förvaring och avskrivning av material 
i enlighet med de överenskomna principerna. 

Anskaffning av material Examinanden 
• följer om beställt material har anlänt och gör vid 

behov en reklamation med hjälp av det biblioteks-
system som används 

• sköter de uppgifter som behövs för att få materialet 
i användbart skick, såsom etikettmärkning och 
plastning 

• uppdaterar, underhåller och reparerar material i 
enlighet med överenskomna principer. 

Katalogisering och 
innehållsbeskrivning 
 
 

Examinanden 
• lagrar material med organisationens bibliotekssys-

tem i enlighet med sin arbetsbeskrivning 
• använder det katalogiseringsformat som den egna 

organisationen använder för vetenskapsgrenen eller 
branschen i fråga 

• använder de centrala hjälpmedlen och guiderna för 
katalogisering och innehållsbeskrivning 
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• använder sig av de centrala ämnesorden för 
vetenskapsgrenen eller branschen i fråga. 

Informationshantering Examinanden 
• söker information till exempel i uppslagsverk, i 

databaser och på Internet 
• söker den information som behövs i arbetet i olika 

informationskällor på ett mångsidigt sätt och utifrån 
kundernas behov 

• väljer källor 
• bedömer informationens lämplighet för kundens 

behov 
• tar hänsyn till de upphovsrättsliga principer som 

gäller publikationsprocessen och publikationsvärl-
den och som reglerar informationsförmedlingen, 
t.ex. de noggranna licensvillkoren som rör elektro-
niska publikationer. 

Examinanden kan presentera och erbjuda tjänster. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Information om tjänster  
 

Examinanden 
• informerar kunder om de tjänster och användarut-

bildningar som det egna biblioteket tillhandahåller 
• vägleder kunder till att på egen hand använda sig av 

databaser och andra viktiga informationskällor 
• informerar kunder om metoder och kanaler för 

informationssökning. 
Samarbete och 
användarhandledning   
 
 

Examinanden 
• instruerar kunder i användningen av bibliotekets 

samlingar och tjänster 
• gör på kunders uppdrag informationssökning på det 

sätt som den egna arbetsbeskrivningen förutsätter 
• identifierar kundernas behov av information 
• samarbetar med undervisningspersonal eller med 

annan personal i organisationen i enlighet med sin 
arbetsbeskrivning. 

 
Sätten att påvisa yrkesskicklighet 
Examinanderna visar att de har den kompetens som förutsätts i examensdelen i dagligt 
kundarbete samt i arbetsuppgifter inom material- och informationshantering. Examinan-
derna kan komplettera påvisandet av sin kompetens med dokument som tas fram under 
examensprestationerna, och i bedömd form utgör dessa en del av bedömningsmaterialet.   
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3.5  Produktion av bokbusstjänster    
 
Krav på yrkesskicklighet 
 
Examinanden kan  
 planera och genomföra bokbusstjänster    
 utvärdera, rapportera och sörja för underhållet av en bokbuss 
 köra en bokbuss.  
 

Examinanden kan planera och genomföra bokbusstjänster. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Planering av bokbusstjänster 
 

Examinanden  
• kartlägger vilka kundgrupper som är centrala med 

tanke på bokbussen och vilka behov av tjänster de 
har 

• deltar flexibelt i planering och genomförande av 
bokbusstjänster, bl.a. rutterna, och beaktar då olika 
kundgruppers behov av tjänster samt de rådande 
förhållandena. 

Arbete i bokbuss  
 

Examinanden  
• ser på egen hand till att tjänsterna genomförs 

smidigt inom ramen för tidtabellerna  
• sörjer på eget initiativ för säkerhet, renlighet och 

trivsel i bokbussen 
• använder självständigt bokbussens informations-

tekniska utrustning och annan utrustning samt 
programmen i dem   

• använder vid behov bokbussens instruktions-
böcker  

• fattar självständiga beslut i oväntade situationer 
och informerar om dem på eget initiativ. 

Arbete tillsammans med hela 
biblioteksorganisationen 
 

Examinanden    
• vägleder kunderna till tjänsterna i hela biblioteks-

nätverket 
• informerar sin chef och andra biblioteksenheter 

om bokbussens olika kundgruppers behov av 
tjänster. 

Examinanden kan utvärdera, rapportera och sörja för underhållet av en bokbuss.    

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Ombesörjande av underhållet 
av bokbussen   
 

Examinanden  
• utför den dagliga kontrollen och de behövliga 

underhållsåtgärderna på bokbussen  
• tolkar bokbussens fellarm  
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• är förtrogen med bokbussens tekniska egenskaper 
• sörjer för bussens återkommande underhåll, 

nödvändiga reparationer och besiktning. 

Examinanden kan köra en bokbuss. 
Examinanden har den grund-
läggande yrkeskompetens inom 
transportbranschen som före-
skrivs i lagstiftningen om 
yrkeskompetens för förare, och 
kompetensen är i kraft. 

Yrkeskompetens 
Examinanden har den grundläggande yrkeskompetens 
inom transportbranschen som krävs av lastbilsförare, 
och kompetensen är i kraft. 
 

 
Sätten att påvisa yrkesskicklighet 
 
Examinanderna visar att de har den kompetens som förutsätts i examensdelen i service-
situationer i bokbussen. I dessa situationer använder de sig av applikationer i IT-utrust-
ning och annan utrustning. Dessutom kontrollerar examinanderna om det finns behov av 
underhåll på bokbussen. Examinanderna kan komplettera påvisandet av sin kompetens 
med dokument som tas fram under examensprestationerna, och i bedömd form utgör 
dessa en del av bedömningsmaterialet.   
 
 
3.6  Grundläggande yrkeskompetens inom transportbranschen 
 
Den studerande eller examinanden ska förvärva grundläggande yrkeskompetens inom 
transportbranschen i enlighet med de krav som ställs på förare av fordon för gods- och 
persontransporter i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/59/EG i den form som 
dessa krav har införts i Finlands nationella lagstiftning (lag 273/2007 och förordning 
640/2007). I förordning 640/2007 ingår bl.a. närmare bestämmelser om utbildning i 
defensivt körsätt. 
 
För att få den grundläggande yrkeskompetensen krävs att examinanden deltagar i under-
visning i alla de undervisningsämnen som är uppräknade i denna studiehelhet eller 
examensdel. Utbildningen för grundläggande yrkeskompetens ska omfatta totalt 280 tim-
mar. Varje studerande eller examinand ska få minst 20 timmar individuell körundervisning 
med ett fordon i klassen i fråga. Fordonet ska uppfylla åtminstone de krav på skolfordon 
som fastställts i direktiv 91/439/EEG. 
 
Den snabbförvärvade utbildningen för grundläggande yrkeskompetens ska innehålla un-
dervisning i alla de undervisningsämnen som nämns i denna studiehelhet eller examens-
del. Undervisningen ska omfatta totalt 140 timmar. Varje studerande eller examinand ska 
få minst 10 timmar individuell körundervisning med ett fordon i klassen i fråga. Fordonet 
ska uppfylla åtminstone de krav på testfordon som fastställts i direktiv 91/439/EEG. 
 
För att få ge utbildning enligt direktivet krävs tillstånd av den nationella tillsynsmyndig-
heten.  
 
Delarna 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 och 3.6 i förteckningen över undervisnings-
ämnen är obligatoriska för alla de förare inom gods- eller persontrafiken som avses i di-
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rektivet, och delarna 1.4, 2.2 och 3.7 är obligatoriska för dem som avlägger yrkeskompe-
tensen för godstrafiken och delarna 1.5, 1.6, 2.3 och 3.8 för dem som avlägger yrkes-
kompetensen för persontrafiken.  
 
Mål och centralt innehåll i läroämnena 
 
1. Avancerad träning i rationell körning med beaktande av 
säkerhetsbestämmelserna 
 
1.1 Målet är att känna till kraftöverföringens egenskaper för optimal användning av 
dessa 
 
Centralt innehåll: 
 
Kurvorna över motorns vridmoment, effekten och bränsleförbrukningen, optimal 
användning av varvräknare, diagram över växellådans utväxling 
 
1.2 Målet är att känna till säkerhetsanordningarnas tekniska egenskaper och 
funktion för att behärska fordonet, minska slitaget och att förebygga störningar 
 
Centralt innehåll: 
 
Särskilda egenskaper hos det hydrauliska bromsservosystemet, bromsarnas och retarderns 
begränsningar, kombinerad användning av bromsar och retarder, optimalt utnyttjande av 
förhållandet fart-växellåda, användning av fordonets tröghet, metoder för att sakta ner 
och bromsa i nedförsbacke, agerande om fel uppstår 
 
1.3 Målet är att kunna optimera bränsleförbrukningen 
 
Centralt innehåll: 
 
Optimering av bränsleförbrukningen genom att tillämpa de kunskaper som anges i 
punkterna 1.1 och 1.2 
 
1.4 Målet är att vara i stånd att ombesörja en lastning och samtidigt uppfylla 
säkerhetskraven och ett korrekt utnyttjande av fordonet 
 
Centralt innehåll: 
Krafter som påverkar fordon i rörelse, hur växellådan bäst utnyttjas i förhållande till for-
donets last och vägförhållanden, beräkning av fordonets eller fordonstågets nyttolast, be-
räkning av den totala volymen/bruttovolymen, fördelning av lasten, effekter av överbe-
lastning på en axel, fordonsstabilitet och gravitationscentrum, typer av förpackningsmate-
rial och pallar, grundläggande godssäkringskategorier, metoder för fastspänning och säk-
ring av gods, användning av spännband, kontroll av säkringsutrustning, användning av 
hanteringsutrustning, placering och användning av presenningar 
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1.5 Målet är att kunna säkerställa passagerarnas säkerhet och bekvämlighet  
 
Centralt innehåll: 
Justering av rörelser i längd- och sidriktningen, gemensamt bruk av vägnätet, placering på 
körbanan, mjukhet vid inbromsning, behärskning av överhänget, användning av särskild 
infrastruktur (offentliga platser och reserverade körfält), hantering av konflikter mellan ett 
tryggt körsätt och andra uppgifter som förare, kommunikation med passagerarna, särskil-
da hänsyn vid transport av vissa passagerargrupper (personer med funktionshinder, barn) 
 
1.6 Målet är att vara i stånd att ombesörja en lastning och samtidigt uppfylla 
säkerhetskraven och ett korrekt utnyttjande av fordonet 
 
Centralt innehåll: 
Krafter som påverkar fordon i rörelse, hur växellådan bäst utnyttjas i förhållande till 
fordonets last och vägförhållanden, beräkning av fordonets eller fordonstågets nyttolast, 
fördelning av lasten, effekter av överbelastning på en axel, fordonsstabilitet och 
gravitationscentrum 
 
 
2.  Tillämpning av bestämmelserna 
 
Mål och centralt innehåll 
 
2.1 Målet är att känna till sociala förhållanden och bestämmelser inom 
vägtransportsektorn  
 
Centralt innehåll: 
Maximala arbetstider inom transportsektorn, principer i, tillämpning och konsekvenser av 
rådets förordningar (EEG) nr 3820/85 och (EEG) 3821/85, påföljder vid bristande eller 
felaktig användning eller manipulering av färdskrivaren, kunskaper om sociala 
förhållanden inom vägtransportsektorn: rättigheter och skyldigheter för förare i fråga om 
grundläggande kompetens och fortbildning 
 
2.2 Målet är att känna till bestämmelserna för godstransporter  
 
Centralt innehåll: 
Intyg för att bedriva transportverksamhet, skyldigheter enligt standardavtalen för 
godstransporter, utformning av de dokument som ingår i transportkontrakten, 
internationella transporttillstånd, skyldigheter enligt konventionen om fraktavtal vid 
internationell godsbefordran på väg, internationella fraktsedlar, gränsöverskridande 
transporter, speditörer, särskilda dokument som medföljer godset 

 
2.3 Målet är att känna till bestämmelserna för persontransporter  
 
Centralt innehåll: 
Transport av särskilda passagerargrupper, säkerhetsutrustning i bussen, säkerhetsbälten, 
lastning av fordonet 
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3.  Hälsa, vägtrafiksäkerhet och miljösäkerhet, service, logistik 
 
3.1 Målet är att vara medveten om riskerna i trafiken och om arbetsrelaterade 
olyckor  
 
Centralt innehåll: 
Olika typer av arbetsrelaterade olyckor inom transportsektorn, statistik över trafikolyckor, 
lastbilars och bussars olycksfrekvens, personskador, materiella skador, ekonomiska 
konsekvenser 
 
3.2 Målet är att kunna förebygga brottslighet och människosmuggling 
 
Centralt innehåll: 
Allmän information, konsekvenser för föraren, förebyggande åtgärder, checklista, 
lagstiftningen om transportföretagens ansvar 
 
3.3 Målet är att kunna förebygga fysiska risker  
 
Centralt innehåll: 
Ergonomi: riskfyllda rörelser och arbetsställningar, fysisk kondition, hanteringsövningar, 
personlig säkerhet 
 
3.4 Målet är att vara medveten om vikten av fysisk och psykisk förmåga 
 
Centralt innehåll: 
Principer för en hälsosam och balanserad kost, effekter av alkohol, läkemedel eller andra 
ämnen som kan påverka beteendet, symptom på, orsaker till och effekter av trötthet och 
stress, den grundläggande arbets- och vilocykelns betydelse 
 
3.5 Målet är att kunna bedöma krissituationer 
 
Centralt innehåll: 
Agerande i krissituationer: bedömning av situationen, hindra att olyckssituationen förvär-
ras, kalla på hjälp, komma till skadades undsättning och ge första hjälpen åt skadade, vidta 
åtgärder vid brand, evakuera dem som befinner sig i lastbilar/passagerare i bussar, garan-
tera alla passagerares säkerhet, reaktioner vid överfall, grundläggande principer för hur en 
olycksrapport skall utformas 
 
3.6 Målet är att kunna uppvisa ett sådant beteende som bidrar till att företagets 
profil höjs 
 
Centralt innehåll: 
Förarens uppträdande och företagets profil: hur kvaliteten på förarens tjänster är av bety-
delse för företaget, förarens olika roller, personer som föraren kan komma i kontakt med, 
fordonsunderhåll, uppläggning av arbetet, kommersiella och ekonomiska konsekvenser av 
tvister 
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3.7 Målet är att känna till ekonomiska villkor för godstransporter på väg och 
organisationen av marknaden 
 
Centralt innehåll: 
Vägtransporter i förhållande till andra transportsätt (konkurrens, befraktare), olika typer 
av vägtransportverksamhet (transporter för andras räkning, transportrelaterad verksam-
het), organisationen av de vanligaste transportföretagen och transportrelaterad verksam-
het, olika specialiserade transporter (tank- eller kyltransportbilar osv.), utvecklingen inom 
sektorn (diversifiering av tillhandahållna tjänster, järnväg/väg, underleverantörer, osv.) 
 
3.8 Målet är att känna till ekonomiska villkor för persontransporter på väg och 
organisationen av marknaden 
 
Centralt innehåll: 
Persontransporter på väg i förhållande till olika transportsätt för persontransport (järnväg, 
personbilar), olika typer av vägtransportverksamhet för persontransport, gränspassage 
(internationella transporter), de vanligaste persontransportföretagens organisation 
 
Bedömning 
Ett prov genomgås efter att den föreskrivna undervisningen har erhållits. Provet får utför-
as stegvis i utbildning som avses i 6 § 1 mom. i lagen om yrkeskompetens för lastbils- och 
bussförare eller i samband med yrkesprov eller prestationer vid en fristående examen, när 
det gäller prov som ordnas enligt 15 § 1 mom. i denna lag. Proven är skriftliga. Ett prov 
får ordnas muntligt i samband med yrkesprov eller en fristående examen, eller om detta av 
särskilda skäl, såsom aspirantens läs- och skrivsvårigheter, anses nödvändigt. Provet ska 
innehålla minst en fråga inom varje mål i respektive undervisningsämne. Minst 75 % av 
frågorna i provet ska var rätt besvarade. Provet kan avläggas på finska eller svenska, om 
inte annat följer av tillståndet från undervisnings- och kulturministeriet för att ordna 
utbildningen. Den som bedömer provet ska ha den sakkunskap och det yrkeskunnande 
som uppgiften kräver.  
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 och arbetsliv. 
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