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I  Examensdelar och examens uppbyggnad 
 
 

YRKESEXAMEN I INFORMATIONS- OCH BIBLIOTEKSTJÄNST 
 

Obligatorisk examensdel 
 

1. Kundservice i ett bibliotek 
 

Kompetensområdet för bibliotekstjänster Kompetensområdet för bokbusstjänster 

Kompetensområdets obligatoriska 
examensdel 

 
2. Bibliotekets innehållstjänster 

 

Kompetensområdets obligatoriska 
examensdelar 

 
3. Bokbusstjänster 

4. Grundläggande yrkeskompetens inom 
transportbranschen 

 

Valbara examensdelar, av vilka examinanden ska välja 
två examensdelar i kompetensområdet Bibliotekstjänster och 

en examensdel i kompetensområdet Bokbusstjänster. 
 

5.  Uppsökande tjänster och tjänster för specialgrupper 
6.  Arbete med samlingar 

7.  Mediehandledning 
8.  Tjänster för lärande 

9.  Evenemangsproduktion 
10. Tjänster för forskare och informationstjänster i specialbibliotek 

11. Kommunikation och marknadsföring 
 
 

I kompetensområdet Bokbusstjänster kan den valbara examensdelen vara  
2 Bibliotekets innehållstjänster 

 
  
 

Yrkesexamen för informations- och bibliotekstjänst består av fyra examensdelar. I kompetensområdet 
Bibliotekstjänster består examen av den examensdel som är obligatorisk för alla, av den examensdel 
som är obligatorisk i kompetensområdet och av två valbara examensdelar. I kompetensområdet 
Bokbusstjänster består examen av den examensdel som är obligatorisk för alla, av de två examensdelar 
som är obligatoriska i kompetensområdet och av en valbar examensdel.   
 
 

 
II  Krav på yrkesskicklighet och bedömning av kunnandet   
 
Kraven på yrkesskicklighet i examensdelen anger vad examinanderna ska kunna vid avläggande av 
examensdelen. Under punkten Påvisande av yrkesskicklighet anges hur examinanderna ska påvisa sin 
yrkesskicklighet. Yrkesskickligheten som ska visas vid examenstillfällena bedöms enligt kriterier för 
godkänd prestation. Examinandernas yrkesskicklighet bedöms av personer som representerar 
arbetsgivarna, arbetstagarna och undervisningssektorn och som har tillräcklig yrkesskicklighet inom det 
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område som examen gäller och är tillräckligt insatta i bedömning och i grunderna för den examen som 
avläggs.  
 
1.  Kundservice i ett bibliotek 
 
Krav på yrkesskicklighet  
 
Examinanden kan 

 följa principerna för god kundservice  

 sköta frågor som gäller ändamålsenligheten i de lokaler i biblioteket där ärenden sköts 

 instruera kunder i användningen av tjänster 

 sköta tjänster som gäller tillgång på material, tillgänglighet och utlåning av material 

 vara medlem i en arbetsgemenskap. 
  

Påvisande av yrkesskicklighet 
 
Examinanden visar sin yrkesskicklighet genom att arbeta i kundservicen i ett bibliotek och där ge 
kunder råd och handledning i användningen av tjänster och sköta utlånings- och återlämningsuppgifter. 
Dessutom visar examinanden sin yrkesskicklighet genom att se till att de lokaler i biblioteket som 
används för skötsel av ärenden och arbete är ändamålsenliga. Till de delar som den yrkesskicklighet 
som krävs inte framkommer i praktiska arbetsuppgifter kan påvisandet av yrkesskickligheten 
kompletteras på andra sätt så att den blir tillförlitligt bedömd. 
 
Kriterier för godkänd prestation för varje krav på yrkesskicklighet 
 

 
Examinanden följer principerna för god kundservice.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Examinanden 

 handlar kundorienterat och ansvarsfullt samt följer etiska principer i 
kundarbete 

 följer organisationens värderingar, serviceidé, regler och kvalitetsmål 

 tillämpar principerna för hållbar utveckling och kulturell mångfald 

 betjänar olika användargrupper genom att planera och genomföra service 
tillsammans med kunderna och då beakta kundernas servicebehov och egen 
aktivitet 

 följer den lagstiftning som gäller kundservicen, inklusive 
informationssäkerheten 

 sköter kundservicen smidigt ansikte mot ansikte, per telefon och på webben 

 antecknar kundernas servicebehov och respons för att kunna utveckla 
verksamheten  

 identifierar gränserna för servicen och lotsar kunder vidare om det behövs 

 betjänar på flytande finska eller svenska samt sköter återkommande 
servicesituationer på ett annat språk 

 prioriterar förnuftigt uppgifterna i situationer med hård belastning  

 deltar i skötsel av utmanande kundservicesituationer, känner till de andra 
aktörernas roller och ber om hjälp om det behövs. 

 
Examinanden sköter frågor som gäller ändamålsenligheten i de lokaler i biblioteket där 
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ärenden sköts. 
 

 
 

Examinanden  

 utför omsorgsfullt uppgifterna i samband med att biblioteket öppnas och 
stängs  

 ser till att bibliotekets skyltar är tydliga och uppdaterade 

 använder den utrustning som används inom bibliotekstjänsterna och som är 
avsedd för kunderna  

 sköter bokningarna av arbetsstationer och bibliotekets lokaler 

 ser till att utrustningen för utlåning och återlämning fungerar 

 ställer material på hyllor och organiserar material      

 sörjer för egen del för att svinn inte uppstår, för att ordningen är god och 
biblioteket snyggt  

 sörjer för sin egen och kundernas säkerhet och följer bibliotekets 
räddningsplan och säkerhetsarrangemang. 

 
Examinanden instruerar kunder i användningen av tjänster. 
 

 Examinanden  

 handleder och ger råd till kunderna i användningen av biblioteket 

 tar emot ansökningar om nytt bibliotekskort eller användartillstånd   

 informerar kunderna om reglerna för användningen av biblioteket och om 
grunderna för kundavgifterna  

 instruerar kunderna i enlighet med bibliotekets serviceprinciper i 
användningen av bibliotekets utrustning och maskiner samt kundernas egna 
enheter 

 instruerar kunderna i en webbmiljö 

 sköter bibliotekets försäljningsverksamhet eller gratisutdelning. 

 
Examinanden sköter tjänster som gäller tillgång på material, tillgänglighet och utlåning av 
material. 
 

 
Utlånings- och 
återlämningstjänster 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hantering av 
materialreservationer 
och fjärrlån 

Examinanden  

 registrerar lån och återlämningar omsorgsfullt 

 reder ut oklarheter som rör utlåningen  

 tar emot betalningar för service och förseningsavgifter och förstår praxisen 
för indrivning av avgifter  

 registrerar nya låntagare och uppdaterar uppgifter om lån  

 tillämpar lagstiftningen om datasäkerhet vid skötsel och användning av 
kundregistret   

 kontrollerar skicket på återlämnat material och vidtar nödvändiga åtgärder 

 förnyar material 

 sorterar material och utför andra uppgifter relaterade till kundservice  
 

 hanterar reservationer och den kundkommunikation som behövs i samband 
med dem 

 sköter fjärrtjänster och regionala tjänster enligt överenskomna rutiner 
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 sköter fjärrtjänster kostnadsmedvetet och drar nytta av ett 
biblioteksnätverk. 

 
Examinanden är medlem i en arbetsgemenskap. 
 

 
 

Examinanden  

 håller sig uppdaterad om förändringarna i samhället och verksamhetsmiljön 
ur bibliotekets synvinkel och reagerar i det egna arbetet på förändringar 

 söker den information som behövs i arbetet i olika källor på ett mångsidigt 
sätt och utifrån kundernas behov 

 betjänar organisationens interna kunder och sörjer för 
informationsspridningen inom organisationen 

 arbetar effektivt och ekonomiskt och samarbetar bra med den övriga 
personalen 

 planerar sin tidsanvändning, sörjer för sin arbetsförmåga och sin ork i 
arbetet 

 drar nytta av organisationens arbetshälsotjänster  

 identifierar osakligt bemötande på arbetsplatsen och vet vilka kanaler det 
finns för hantering av dessa frågor. 

 
 
 
2.  Bibliotekets innehållstjänster  
 
Krav på yrkesskicklighet  
 
Examinanden kan 

 söka information som kunderna behöver och stödja kunder som själva söker information  

 presentera olika material och instruera kunder i hur materialen används   

 utnyttja uppgifter om placeringen och beskrivningarna av material vid betjäning av kunder. 
 
Påvisande av yrkesskicklighet 
 
Examinanden påvisar sin yrkesskicklighet genom att producera innehållstjänster till kunder. 
Examinanden söker fram information åt kunder, stödjer kunder som själva söker information, 
presenterar olika material och instruerar i användningen av dem. Vid påvisandet ska examinanden 
använda uppgifter om placeringen och beskrivningar av material. 
 
Till de delar som den yrkesskicklighet som krävs inte framkommer i praktiska arbetsuppgifter kan 
påvisandet av yrkesskickligheten kompletteras på andra sätt så att den blir tillförlitligt bedömd. 
 
Kriterier för godkänd prestation för varje krav på yrkesskicklighet 
 

 
Examinanden söker information som kunderna behöver och stödjer kunder som själva söker 
information. 
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Examinanden  

 tar reda på kundernas behov av information genom att ställa frågor till dem 

 söker information åt kunder i de informationskällor som används, 
lokaliserar materialet och tar reda på om det är tillgängligt 

 bedömer tillsammans med kunden de resultat som informationssökningen 
ger och om informationen är lämplig 

 hjälper kunder att på egen hand söka information, välja informationskällor 
och bedöma sökresultat 

 använder i kundservicen det egna bibliotekets och andra biblioteks 
samlingsdatabaser och gemensamma databaser. 

 
Examinanden presenterar olika material och instruerar kunder i hur materialen används. 

 
 

Examinanden  

 presenterar och rekommenderar material på ett mångsidigt sätt och med 
olika metoder   

 instruerar kunder i användningen av e-material och i tjänster som anknyter 
till e-material 

 handleder kunder i skötsel av ärenden elektroniskt 

 samlar ihop ett ämnes- eller materialpaket till en vald kundgrupp 

 informerar kunder om bibliotekets principer i fråga om anskaffningar, val 
och utgallring 

 presenterar tillgängligt informationsmaterial för kunder. 

 
Examinanden utnyttjar uppgifter om placeringen och beskrivningarna av material vid 
betjäning av kunder.  

 Examinanden 

 använder uppgifter om placeringen av material vid betjäning av kunder. 

 använder beskrivningsuppgifter och guider vid betjäning av kunder 

 använder bibliotekssystemet och bibliotekets databaser effektivt och så att 
det framgår att han/hon förstår principerna för katalogisering och 
beskrivning av innehållet. 

 
 
 
 3.  Bokbusstjänster 

 
Krav på yrkesskicklighet 
 
Examinanden kan  

 planera och genomföra bokbusstjänster    

 utvärdera, rapportera och sörja för underhållet av en bokbuss 

 köra en bokbuss.  
 
Påvisande av yrkesskicklighet 
 
Examinanden visar sin yrkesskicklighet i en bokbuss i servicesituationer i vilka ingår användning av 
informationsteknik och annan utrustning. Dessutom kontrollerar examinanderna om det finns behov 
av att underhålla bokbussen. Till de delar som den yrkesskicklighet som krävs inte framkommer i 
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praktiska arbetsuppgifter kan påvisandet av yrkesskickligheten kompletteras på andra sätt så att den blir 
tillförlitligt bedömd. 
 
Kriterier för godkänd prestation för varje krav på yrkesskicklighet 
 

 
Examinanden planerar och genomför bokbusstjänster. 
 

 Examinanden 

 kartlägger vilka kundgrupper som är centrala med tanke på 
bokbussen och vilka behov av tjänster de har 

 deltar i planeringen och genomförandet av bokbusstjänsterna, bl.a. 
i planeringen av rutterna, och beaktar flexibelt olika kundgruppers 
behov av tjänster samt de rådande förhållandena. 

 
Arbete i bokbuss 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Arbete i samråd med hela 
biblioteksorganisationen 

Examinanden  

 ser självständigt till att tjänsterna genomförs flexibelt inom 
ramen för tidtabellerna  

 sörjer på eget initiativ för säkerheten, renheten och trivseln i 
bokbussen 

 använder självständigt bokbussens informationstekniska 
utrustning och annan utrustning samt programmen i dem   

 använder vid behov bokbussens instruktionsböcker  

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

 hänvisar kunderna till tjänster i hela biblioteksnätet 

 informerar sin chef och andra biblioteksenheter om vilka behov 
av tjänster bokbussens olika kundgrupper har.    

 
Examinanden utvärderar, rapporterar och sörjer för underhållet av en bokbuss. 
 

 
 

Examinanden 

 utför den dagliga kontrollen och de behövliga underhållsåtgärderna 
på bokbussen  

 tolkar bokbussens fellarm  

 är insatt i bokbussens tekniska egenskaper 

 sörjer för bussens återkommande underhåll, nödvändiga 
reparationer och besiktning. 

 
Examinanden kör en bokbuss. 
 

 Examinanden 

 har körrätt för körkortskategori C 

 har förvärvat den grundläggande yrkeskompetens som krävs inom 
transportbranschen av lastbilsförare. 

 kör bokbussen på ett säkert sätt och håller tidtabellen. 
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4. Grundläggande yrkeskompetens inom transportbranschen 
 

Den studerande eller examinanden ska förvärva transportbranschens grundläggande 
yrkeskompetens i enlighet med de krav som ställs på förare av vägfordon 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 förutseende körsätt. 

 
För att få den grundläggande yrkeskompetensen krävs deltagande i undervisning i alla de 
undervisningsämnen som är uppräknade i denna studiehelhet eller examensdel. Utbildningen för 
grundläggande yrkeskompetens ska omfatta totalt 280 timmar. Varje studerande eller examinand 
ska få minst 20 timmar individuell körundervisning med ett fordon i kategorin 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 
undervisning i alla de undervisningsämnen som nämns i denna studiehelhet eller examensdel. 
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 tillsynsmyndigheten.  
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 undervisningsämnen 
är obligatoriska för alla de förare inom gods- eller persontrafiken som avses i direktivet, och 
delarna 1.4, 2.2 och 3.7 är obligatoriska för dem som avlägger yrkeskompetensen för godstrafiken 
och delarna 1.5, 1.6, 2.3 och 3.8 för dem som avlägger yrkeskompetensen för persontrafiken.  

 
 

Mål och centralt innehåll i undervisningsämnena  
 
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: 
Specialegenskaperna hos hydrauliska bromskretsar, bromsarnas och tillsatsbromsarnas 
funktionsbegränsningar, samanvändning av bromsar och tillsatsbroms, förbättrande av 
förhållandet mellan hastigheten och växellådans utväxling, utnyttjande av fordonets 
tröghet, användning av retardations- och bromsningsmetoder i en nedförsbacke, åtgärder 
vid funktionsstörningar 

 
1.3  Målet är att kunna optimera bränsleförbrukningen 

Centralt innehåll: 
Optimering av bränsleförbrukningen genom tillämpning av sakkunskaperna i punkterna 
1.1 och 1.2 
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1.4  Målet är att vara i stånd att ombesörja en lastning och samtidigt uppfylla säkerhetskraven 
 och ett korrekt utnyttjande av fordonet  

Centralt innehåll: 
De krafter som verkar i ett fordon som är i rörelse, användning av växellådans utväxlingar 
beroende på fordonets last och vägprofilen, fastslagning av fordonets eller 
kombinationsfordonets nyttolast, fastslagning av nyttovolymen, fördelning av lasten, 
följderna av axelns överbelastning, stabilisering av fordonet samt dess tyngdpunkt, olika 
typer av förpackningar och lastpallar, de viktigaste godsklasserna som kräver låsning, 
kilnings- och låsningsmetoder, användning av låsremmar, granskning av låsanordningar, 
användning av hanteringsanordningar, placering och avlägsnande av presenningar 
 

1.5  Målet är att kunna säkerställa passagerarnas säkerhet och bekvämlighet 
Centralt innehåll: 
Behärskande av längsgående och tvärgående rörelser, fördelning av väganvändningen, 
lägesbestämning på körbanan, mjuk inbromsning, behärskande av axelöverhäng, 
användning av speciella infrastrukturer (offentliga områden, specialkörfiler), lösning av 
konflikten mellan ett säkert körsätt och chaufförens övriga uppgifter, växelverkan med 
passagerarna, särdragen för transport av vissa passagerargrupper (handikappade, barn) 
 

1.6  Målet är att kunna lasta ett fordon i enlighet med säkerhetsbestämmelserna samt en 
ändamålsenlig användning av fordonet 

Centralt innehåll: 
De krafter som verkar i ett fordon som är i rörelse, användning av växellådans 
utväxlingar beroende på fordonets last och vägprofilen, fastslagning av fordonets eller 
kombinationsfordonets nyttolast, fördelning av lasten, följderna av axelns överbelastning, 
stabilisering av fordonet, fordonets tyngdpunkt 
 

 
2  Tillämpning av bestämmelserna 

 
2.1  Målet är att känna till sociala förhållanden och bestämmelser inom vägtransportsektorn 

Centralt innehåll: 
Maximal arbetstid inom transportbranschen; principerna i förordningarna (EEG) nr 
3820/85 och (EEG) nr 3821/85 samt tillämpning och följder; påföljderna om 
färdskrivaren inte används, används fel eller förfalskas; kännedom om den sociala miljön i 
trafiken: förarens rättigheter och skyldigheter med tanke på den grundläggande 
yrkeskompetensen 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 specialgrupper, säkerhetsanordningar i bussar, säkerhetsbälten, lastning av ett 
fordon 
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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 arbetsolycksfall inom transportbranschen, statistik över vägtrafikolyckor, 
andelen tunga fordon och bussar som varit inblandade i olyckor, mänskliga, materiella och 
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: 
Ergonomiska principer: 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: 
Principerna för en hälsosam och balanserad kost, alkoholens inverkan, mediciner och 
andra ämnen som påverkar en människas beteende, trötthets- och stressymtom, orsak och 
verkan, den centrala betydelsen av förhållandet mellan arbete och vila 

 
3.5  Målet är att kunna bedöma krissituationer 

Centralt innehåll: 
Åtgärder i nödsituationer: bedömning av situationen, hindra att olyckssituationen 
förvärras, 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, 
garantera 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 
betydelse för företaget, förarens olika roller, personer som föraren kan komma i kontakt 
med, fordonsunderhåll, uppläggning av arbetet, kommersiella och ekonomiska 
konsekvenser av tvister 
 

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, för egen räkning, 
transportrelaterad verksamhet), organisationen av de vanligaste transportföretagen och 
transportrelaterad verksamhet, olika specialiserade transporter (tank- eller kyltransportbilar 
osv.), utvecklingen inom sektorn (diversifiering av tillhandahållna tjänster, järnväg/väg, 
underleverantörer, osv.) 
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3.8  Målet är att känna till ekonomiska villkor för persontransporter på väg och 
organisationen av marknaden 

Centralt innehåll: 
Vägtransporter i förhållande till andra transportformer (spårtrafik, privatbilar), olika 
verksamhetsformer för vägtransport, gränsöverskridning (internationell trafik), 
huvudorganisationerna för passagerarföretag 

 
Utvärdering 
 

Ett prov genomgås efter att den föreskrivna undervisningen har erhållits. Provet får utföras 
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. Provet är skriftligt. 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 vara 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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5.  Uppsökande tjänster och tjänster för specialgrupper 
 
Krav på yrkesskicklighet  
 
Examinanden kan 

 utreda behovet av uppsökande tjänster och specialtjänster och informera om tjänsterna 

 förbereda och genomföra en servicesituation för en målgrupp 

 stödja och instruera kunder i användningen av specialtjänster. 
 

Påvisande av yrkesskicklighet 
 
Examinanden visar sin yrkesskicklighet genom att producera uppsökande tjänster och tjänster för 
specialgrupper. Examinanden utreder behoven av tjänster, informerar om tjänsterna, förbereder och 
genomför en servicesituation (t.ex. ett hembesök, ett besök i en inrättnings bibliotek eller något annat 
besök) och genom att stödja specialkunder i användningen av tjänsterna. Till de delar som den 
yrkesskicklighet som krävs inte framkommer i praktiska arbetsuppgifter kan påvisandet av 
yrkesskickligheten kompletteras på andra sätt så att den blir tillförlitligt bedömd. 
 
Kriterier för godkänd prestation för varje krav på yrkesskicklighet 
 

 
Examinanden utreder behovet av uppsökande tjänster och specialtjänster och informerar om 
tjänsterna. 
 

 
Utredning av behovet av 
tjänster 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunikation i samband 
med tjänster 

Examinanden  

 tillämpar organisationens servicestrategi eller -plan för uppsökande 
tjänster och specialtjänster  

 tar reda på vilka målgrupper det finns för uppsökande tjänster och 
vilka behov av tjänster dessa har samt vilka serviceplatser de har till 
förfogande 

 utreder vilka servicebehov enskilda kunder med behov av 
specialtjänster har och vilka hinder de har för användningen av 
tjänsterna 

 tar reda på behovet av och användningen av specialmaterial, 
specialutrustning och hjälpmedel samt lämnar vid behov in förslag 
till anskaffningar 

 tar emot och utnyttjar kundrespons och annan respons på de 
uppsökande tjänsterna och specialtjänsterna 

 drar nytta av bibliotekets samarbetspartner vid planering och 
genomförande av uppsökande tjänster inklusive eventuella aktörer 
inom tredje sektorn 

 tillämpar anvisningar om sekretess och tystnadsplikt vid planering 
och genomförande av tjänster 
 

 informerar kunder och samarbetspartner om bibliotekets 
uppsökande tjänster och specialtjänster 

 informerar personalen om tillgänglighetsfrågor och specialtjänster 
och använder och hjälper personalen att identifiera olika behov av 
tjänster 
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 planerar och utarbetar för kunder presentationsmaterial om 
specialtjänster och specialmaterial, även på webben. 
 

 
Examinanden förbereder och genomför en servicesituation för en målgrupp.  
 

 
Val av material och 
utrustning samt förberedelse 
av en presentation inför en 
servicesituation 
 
 
 
 
Genomförande av en 
servicesituation hos en 
kund/kundgrupp 
 
 
 

Examinanden  

 väljer ut och samlar ihop material och utrustning i enlighet med 
servicesituationen eller målgruppen och den plats där servicebesöket 
ska genomföras 

 reserverar eller beställer det material och den utrustning som behövs 

 förbereder sig för att presentera material, utrustning och bibliotekets 
övriga specialtjänster 

 

 tar reda på behoven och önskemålen i fråga om en enskild 
servicesituation 

 planerar innehållet, utarbetar en tidsplan och gör upp en 
kostnadskalkyl för servicesituationen 

 kommer överens om hur servicesituationen ska genomföras med 
samarbetspartnerna eller andra som deltar i den 

 genomför ensam eller tillsammans med andra en servicesituation 
inriktad på en viss kundgrupp på en plats eller i en lokal som är 
lämplig för den. 

 
Examinanden stödjer och instruerar kunder i användningen av specialtjänster. 

 
 
 

Examinanden  

 hjälper vid behov kunderna när de skaffar användarrättigheter för 
specialtjänster 

 handleder och stödjer kunderna i användningen av tjänster, 
utrustning och hjälpmedel  

 ser till att instruktionerna om användning av tjänsterna är begripliga 

 betjänar kunderna på ett flexibelt och kundorienterat sätt i enlighet 
med de individuella behoven av service 

 drar nytta av ett biblioteksnätverk vid betjäning av kunder. 

 
 
 
6. Arbete med samlingar 
 
Krav på yrkesskicklighet  
 
Examinanden kan 

 välja material 

 skaffa material 

 ställa material i användbart skick  

 utföra de uppgifter som behövs vid magasinering och utgallring av material. 
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Påvisande av yrkesskicklighet 
 
Examinanden visar sin yrkesskicklighet i arbete med samlingar. Examinanden väljer, magasinerar, 
gallrar ut och köper in material och ställer materialet i användbart skick. Till de delar som den 
yrkesskicklighet som krävs inte framkommer i praktiska arbetsuppgifter kan påvisandet av 
yrkesskickligheten kompletteras på andra sätt så att den blir tillförlitligt bedömd. 
 
Kriterier för godkänd prestation för varje krav på yrkesskicklighet 
 

 
Examinanden väljer material. 

 
Kunskapsbas för 
materialval och 
uppgifter i samband 
med val 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samarbete vid 
anskaffningar 
 
 
 

Examinanden  

 följer vid val av material principerna för detta i bibliotekets samlingspolicy 

 deltar i utvecklingen av samlingar 

 utför överenskomna arbetsuppgifter vid val av material i enlighet med 
organisationens arbetsfördelning 

 följer inköpsbudgeten och är kostnadsmedveten  

 beaktar vid materialval hur mycket samlingen används 

 utnyttjar vid val av material kundrespons, kundstrukturen, 
verksamhetsmiljön och information om ramorganisationen  

 följer aktivt, sätter sig in i och drar nytta av information om 
publikationsproduktionen och om utbudet av material 

  använder i sitt arbete metoder för val av e-material och andra typer av 
material 

 deltar i arbetet när e-material tas i bruk eller provanvänds 
 

 sätter sig in i och deltar i det samarbete som den egna organisationen har 
med andra organisationer i fråga om anskaffningar 

 tillämpar principerna för samanvändning av samlingar vid val av material 

 deltar i skötseln av relationerna med förläggare och andra kunder när det 
gäller val av material. 

 
Examinanden skaffar material.  
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Examinanden  

 följer principerna för anskaffningar i bibliotekets samlingspolicy i samband 
med anskaffningar 

 skaffar grundläggande information om bibliotekets rutiner för 
anbudsförfrågningar och konkurrensutsättning 

 följer principerna för konsortium- och licensavtal för e-material 

 utför överenskomna arbetsuppgifter vid anskaffningar i enlighet med 

organisationens arbetsfördelning 

 använder bibliotekssystemet eller andra verktyg för anskaffningar som 
används i organisationen 

 beaktar information som gäller upphovsrätt, avtal och licenser i 
anskaffningsarbete 

 hanterar och sakgranskar räkningar 

 övervakar beställningar och sköter reklamationer 

 sköter uppgifter som behövs vid övervakning av periodiska publikationer 
som anländer och uppgifter som gäller användningen av dem. 

 
Examinanden ställer material i användbart skick.  
 

  ställer material i skick för användning och ser till att e-materialet blir 
tillgängligt för kunderna 

 följer organisationens principer när det gäller beskrivningarna av förvärvat 
material 

 iståndsätter en samling. 

 
Examinanden utför de uppgifter som behövs vid magasinering och utgallring av material. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Examinanden  

 tillämpar samlingspolicyn för utgallring vid bedömningar samt vid utgallring 
och kassering 

 deltar i planeringen av magasinering av material eller sändning till andra 
magasin 

 följer samlingens användningsgrad och läget i fråga om reservationer vid 
utgallring av material 

 organiserar försäljningen eller utdelningen vid utgallring. 

 
 
 
7.  Mediehandledning   
 
Krav på yrkesskicklighet  
 
Examinanden kan 

 skaffa information som gäller organisationens mediehandledning och planera handledning 

 ge handledning i användning av biblioteket och medier 

 ordna mediehandledning för utvalda kundgrupper.  
 

Påvisande av yrkesskicklighet 
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Examinanden visar sin yrkesskicklighet genom att i informations- och bibliotekstjänsterna sköta 
mediehandledning. Examinanden skaffar information som behövs som stöd i denna tjänst, planerar 
tjänster, instruerar kunder i användningen av biblioteket och medier och genomför en tjänst som 
tillhandahåller en utvald kundgrupp mediehandledning. Till de delar som den yrkesskicklighet som 
krävs inte framkommer i praktiska arbetsuppgifter kan påvisandet av yrkesskickligheten kompletteras 
på andra sätt så att den blir tillförlitligt bedömd. 
 
Kriterier för godkänd prestation för varje krav på yrkesskicklighet 
 

 
Examinanden skaffar information som gäller organisationens mediehandledning och planerar 
handledning. 
  

 
Kunskaper i 
mediehandledning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planering av 
mediehandledning 

Examinanden  

 tar reda på vilka planer det finns för mediehandledning eller 
mediefostran eller för samarbete mellan biblioteket och skolan 

 tillämpar vid ordnande av mediehandledning lagstiftningen och 
föreskrifterna om åldersgränser, upphovsrätt, dataskydd och 
datasäkerhet och ger även kunder aktivt instruktioner om dessa 
frågor 

 tar reda på och beaktar på ett kundorienterat sätt vilket 
servicebehov olika målgrupper har när mediehandledning planeras 
och genomförs samt på vilken nivå målgruppens innehållsmässiga 
kompetens ligger och vilka digital verktyg som används mest 

 sätter sig in i hur ny informations- och kommunikationsteknisk 
utrustning och nya program ska användas 

 sätter sig in i de olika formerna, innehållen och användningssätten 
när det gäller medier 

 

 introducerar personalen i principerna och tjänsterna för 
mediehandledning 

 samarbetar aktivt med andra aktörer som tillhandahåller 
mediehandledning och mediefostran 

 drar nytta av kundernas egen aktivitet vid genomförande av 
mediehandledning. 

 
Examinanden ger kunder handledning i användning av biblioteket och medier. 
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Handledning i bibliotekets 
tjänster och i användning av 
biblioteket 
 
 
 
Handledning i användning 
av medier 
 
 
 
Handledning i informations- 
och kommunikationsteknisk 
utrustningar och program 

Examinanden  

 presenterar bibliotekstjänsterna för grupper och handleder grupper i 
användning av biblioteket (inklusive användning av digitala tjänster) 

 utarbetar digitalt material för handledning i användning av 
biblioteket 

 

 planerar och genomför handledning i elektronisk kommunikation 
för olika kundgrupper    

 planerar och genomför handledning i användning av sociala medier 
(inklusive de etiska principerna för dem) 

 

 introducerar personalen och handleder enskilda kunder i 
användning av olika typer av informationsteknisk utrustning 

 genomför grupphandledning i användning av informationsteknisk 
utrustning. 

 
Examinanden ordnar mediehandledning för utvalda kundgrupper. 

 Examinanden  

 genomför mediehandledning utifrån två målgruppers servicebehov  

 genomför bokpresentationer, en utställning eller ett evenemang som 
främjar läsandet 

 ger handledning i mångsidig läskompetens 

 handleder och hjälper kunder att producera, spara och dela material 
ansvarsfullt i en mediemiljö. 

 
 
 
8. Informations- och bibliotekstjänster för lärande 
 
Krav på yrkesskicklighet  
 
Examinanden kan 

 utföra arbete som ingår i informations- och bibliotekstjänster för lärande 

 planera och genomföra undervisning i användning av tjänster och undervisning inriktad på att 
ge färdigheter i informationshantering 

 betjäna kunder i en informationsmiljö för lärande. 
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Påvisande av yrkesskicklighet 
 
Examinanden visar sin yrkesskicklighet genom att utföra arbete som ingår i informations- och 
bibliotekstjänster för lärande. Examinanden planerar tjänster, informerar kunder om tjänster, handleder 
kundgrupper och betjänar kunder. Undervisning inriktad på färdigheter i informationshantering och 
handledning i användning av tjänster genomförs för minst två målgrupper. Till de delar som den 
yrkesskicklighet som krävs inte framkommer i praktiska arbetsuppgifter kan påvisandet av 
yrkesskickligheten kompletteras på andra sätt så att den blir tillförlitligt bedömd. 
 
Kriterier för godkänd prestation för varje krav på yrkesskicklighet 
 

 
Examinanden utför arbete som ingår i informations- och bibliotekstjänster för lärande. 

 
Principer för arbete i en 
lärmiljö 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kundkommunikation 

Examinanden  

 använder mångsidigt lärmiljön samt lokaler, utrustning, program och 
material som finns i lärmiljön 

 följer i sitt arbete de avtal och licenser som reglerar användningen av 
material och utrustning samt lagstiftningen om upphovsrätt och annan 
lagstiftning 

 deltar i utvecklingen av tjänster för lärande genom att utnyttja material 
som styr undervisningen 

 deltar i produktionen av innehåll och bearbetning av innehåll så att de 
kan användas som webbtjänster 

 

 planerar och genomför presentationer av material, utrustning eller 
program i bibliotekslokaler och i en webbmiljö 

 planerar och genomför ett program för och utarbetar en tidsplan för ett 
evenemang som anknyter till tjänsterna för lärande samt producerar 
bredvidmaterial 

 planerar och genomför kundkommunikation via olika 
kommunikationskanaler 

 genomför kundenkäter som stöder det egna bibliotekets verksamhet på 
egen hand eller i samarbete med annan personal från den egna 
organisationen  

 tar emot och drar nytta av kundrespons från användarna och sin 
organisation. 

 
Examinanden planerar och genomför undervisning i användning av tjänster och undervisning 
inriktad på att ge färdigheter i informationshantering. 
 

 Examinanden  

 handleder i användning av samlingar och bibliotekets tjänster antingen 
grupper som finns på plats eller på webben 

 planerar och genomför undervisning inriktad på att ge färdigheter i 
informationshantering i samarbete med undervisningspersonalen eller 
en annan samarbetspartner och använder då ett pedagogiskt 
angreppssätt. 
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Examinanden betjänar kunder i en informationsmiljö för lärande. 

 
 

 

 
 

 

Examinanden  

 arbetar och betjänar effektivt kunder i en informationsmiljö för lärande  

 ger kunderna instruktioner som hjälper dem att självständigt använda de 
tryckta och digitala informationskällor som är viktiga med tanke på 
deras behov av information 

 söker information och genomför informationstjänster som kunder 
behöver 

 använder de centrala hjälpmedlen och guiderna för katalogisering och 
innehållsbeskrivning 

 tar fram statistiska data och rapporter som gäller tjänster för lärande. 

 
 
 
9. Evenemangsproduktion 
 
Krav på yrkesskicklighet  
 
Examinanden kan 

 planera och göra upp en kostnadskalkyl för ett evenemang 

 förbereda och genomföra ett evenemang 

 utvärdera förberedelser och genomförande av ett evenemang 
 
Påvisande av yrkesskicklighet 
 
Examinanden visar sin yrkesskicklighet genom att producera ett kulturevenemang i ett bibliotek. 
Examinanden planerar och gör upp en kostnadskalkyl för evenemanget, förbereder och genomför det 
och utvärderar förberedelserna och genomförandet. Till de delar som den yrkesskicklighet som krävs 
inte framkommer i praktiska arbetsuppgifter kan påvisandet av yrkesskickligheten kompletteras på 
andra sätt så att den blir tillförlitligt bedömd. 
 
Kriterier för godkänd prestation för varje krav på yrkesskicklighet 
 

 
Examinanden planerar och gör upp en kostnadskalkyl för ett evenemang. 
  

 
Planering av ett 
evenemang 
 
 
 
 
 
 
 
Kostnadskalkyler 
för ett evenemang 
 

Examinanden  

 kommer med idéer till ett tema och en målgrupp samt  biblioteksmaterial 
som ska användas för evenemanget och motiverar det   

 tar reda på vilket biblioteksmaterial som kan användas vid evenemanget  

 planerar innehållet och produktionstidtabellen för evenemanget  

 sätter upp ett mål för hur många som ska delta eller ingå i publiken 

 bestämmer vilka kunder och samarbetspartner som ska delta i 
förberedelserna och genomförandet av evenemanget 
 

 gör upp en kostnadskalkyl för evenemanget inom ramen för budgeten 

 tar reda på möjligheterna till extern finansiering och ansöker om det, om 
det behövs 
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Godkännande av 
planer 

 tar reda på vilka personer som kan uppträda på evenemanget och om det 
finns bredvidmaterial tillgängligt 

 
 

 lämnar in en välgrundad plan och kostnadskalkyl för godkännande i 
organisationen. 

 
Examinanden förbereder och genomför ett evenemang. 

 
Anlitande av 
uppträdande 
personer, 
reservering av 
lokaler och 
utrustning 
 
 
 
 
 
 
 
Skötsel av frågor 
som gäller 
upphovsrätt och 
tillstånd 
 
 
 
Marknadsföring 
av ett evenemang 
 
 
 
 
Genomförande av 
ett evenemang 
 

Examinanden  

 anlitar uppträdande personer och andra personer som deltar i produktionen 
av evenemanget 

 utarbetar avtal för evenemanget  

 beställer eller sätter ihop bredvidmaterial och ser till att det delas ut eller 
läggs fram i samband med evenemanget 

 planerar och reserverar en lämplig lokal och behövlig utrustning 

 tar reda på hyran för lokalen, arvodet till den uppträdande personen och 
andra kostnader 

 reserverar eller beställer ljudåtergivningsutrustning, annan utrustning och 
tillbehör 

 fördelar uppgifter och ansvar till dem som ska delta i evenemanget 
 

 tar reda på och vid behov sköter ersättningar för upphovsrätt 

 tar reda på och vid behov sköter tillstånds- och försäkringsfrågor 

 sköter vid behov kontakten med polis-, brand- och 
räddningsmyndigheterna 

 sörjer för tillgängligheten vid evenemanget och i lokalen 
 

 väljer marknadsföringskanaler och gör upp en tidsplan för 
marknadsföringen 

 ser till att marknadsföringen är tillräckligt bra, effektiv och innehållsmässigt 
korrekt 

 sköter vid behov kontakterna med medier  
 

 sörjer för sin del för att programmet genomförs enligt planerna 

 bidrar till att publiken trivs 

 sörjer vid behov för de åtgärder som behövs för de uppträdande 
personerna 

 sörjer för att de som deltog i produktionen av evenemanget tackas och för 
att övriga åtgärder som behövs efter evenemanget blir utförda. 

 
Examinanden utvärderar förberedelser och genomförande av ett evenemang. 

 Examinanden 

 samlar in och dokumenterar feedback från publiken och från dem som 
deltog i produktionen av evenemanget 

 följer bevakningen i medierna 

 samlar in marknadsföringsmaterialet och annat material som gäller 
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evenemanget 

 bedömer om budgeten var lämplig och om den följdes 

 gör anteckningar om hur evenemanget lyckades och vilka brister som 
noterades samt hur de uppsatta målen nåddes 

 tar fram statistikdata över evenemanget och annat dokumentmaterial  

 gör upp en rapport över evenemanget. 

 
 
 
10. Tjänster för forskare och informationstjänster i specialbibliotek  
 
Krav på yrkesskicklighet  
 
Examinanden kan 

 se till att de lokaler som finns tillgängliga för skötsel av ärenden och arbete inom forskartjänster 
och specialbibliotekstjänster är ändamålsenliga  

 handleda kunder och producera material- och informationstjänster. 
 
Påvisande av yrkesskicklighet 
 
Examinanden visar sin yrkesskicklighet genom att i ett vetenskapligt bibliotek eller ett specialbibliotek 
utföra arbete som ingår i biblioteks- och informationstjänster för forskning eller specialområden. 
Examinanden ser till att de lokaler som används för skötsel av ärenden och arbete är ändamålsenliga, 
handleder kunderna och producerar material- och informationstjänster. Till de delar som den 
yrkesskicklighet som krävs inte framkommer i praktiska arbetsuppgifter kan påvisandet av 
yrkesskickligheten kompletteras på andra sätt så att den blir tillförlitligt bedömd. 
 
Kriterier för godkänd prestation för varje krav på yrkesskicklighet 
 

 
Examinanden ser till att de lokaler som finns tillgängliga för skötsel av ärenden och arbete 
inom forskartjänster och specialbibliotekstjänster är ändamålsenliga.  

 
 

Examinanden  

 använder smidigt de lokaler, utrustningar, program och material som 
behövs i arbetet  

 utnyttjar i sitt arbete den publikationsverksamhet som hör till 
organisationens ämnesområde och dess olika publikationskanaler  

 använder obehindrat och ändamålsenligt olika kommunikationskanaler 

 utnyttjar i sitt arbete material som organisationen producerar 

 kommunicerar och betjänar kunder på finska eller svenska och engelska 

 samarbetar med organisationens övriga anställda och samarbetspartner vid 
produktion av tjänster 

 följer organisationens värderingar och strategi vid produktion av tjänster 
för olika kundgrupper 

 följer i sitt arbete de principer som reglerar förmedlingen av information 
och material inklusive principerna och licensvillkoren i fråga om 
upphovsrätt  

 tar emot och drar nytta av kundrespons 

 genomför användarenkäter som stöder bibliotekets verksamhet i samarbete 
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med organisationens övriga personal.  

 
Examinanden handleder kunder och producerar material- och informationstjänster. 

 
Handledning av 
kunder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Material- och 
informationstjänster 

Examinanden  

 identifierar kundernas behov av tjänster och hänvisar kunderna till rätt 
tjänst eller rätt expert  

 ger kunderna instruktioner som hjälper dem att självständigt använda de 
tryckta och digitala informationskällor som är viktiga med tanke på deras 
behov av information. 

 handleder via två olika kanaler användningen av bibliotekets tjänster och 
material  

 använder i sitt arbete bibliotekets webbmaterial och presenterar det för 
kunder  
 

 uppdaterar information i bibliotekets webbmaterial 

 använder i sitt arbete bibliotekets informationssystem och sparar innehåll i 
dem 

 katalogiserar och indexerar material i bibliotekets databas 

 genomför informationssökning på uppdrag av en kund 

 planerar och genomför presentationer av material i bibliotekslokaler och på 
webben 

 tar fram statistikdata och rapporter som gäller tjänsterna 

 planerar program för evenemang och gör upp tidsplaner för dem  

 producerar bredvidmaterial. 

 
 
11. Kommunikation och marknadsföring 
 
Krav på yrkesskicklighet  
 
Examinanden kan 

 ta reda på principerna för kommunikation och marknadsföring  

 kommunicera med kunder och genomföra marknadsföring inriktad på kunder 

 kommunicera med de övriga på arbetsplatsen och med intressentgrupper. 
 
Påvisande av yrkesskicklighet 
 
Examinanden visar sin yrkesskicklighet genom att utföra uppgifter relaterade till kommunikation och 
marknadsföring tillsammans med den övriga personalen. Examinanden producerar både digitalt och 
tryckt kommunikations- och marknadsföringsmaterial för minst två kund- och intressentgrupper. 
Examinanden genomför kommunikationssituationer som kräver muntlig kommunikation och deltar i 
arbetet med verksamhetsställets visuella uttryck. För att få examen krävs planering av en 
marknadsföringskampanj och deltagande i anskaffning av marknadsföringsmaterial. Dessutom ska 
examinanden genomföra en kundenkät. Till de delar som den yrkesskicklighet som krävs inte 
framkommer i praktiska arbetsuppgifter kan påvisandet av yrkesskickligheten kompletteras på andra 
sätt så att den blir tillförlitligt bedömd. 
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Kriterier för godkänd prestation för varje krav på yrkesskicklighet 
 

 
Examinanden tar reda på principerna för kommunikation och marknadsföring. 
  

 
 

Examinanden  

 sätter sig in i organisationens kommunikations- och 

marknadsföringsplan eller -principer, i instruktioner om 

kommunikationen samt i de etiska principerna för kommunikationen så 

väl att han eller hon kan följa dem i sitt arbete 

 sätter sig in i kostnadskalkylen för kommunikation och marknadsföring 

och följer hur den genomförs 

 sätter sig in i instruktionerna om myndigheternas kommunikation och 

kriskommunikation så väl att han eller hon kan följa dem 

 tar reda på målgrupperna för kommunikationen och de 

kommunikationskanaler som används för att nå dem  

 följer hur den egna organisationen behandlas i olika medier 

 bedömer hur målen för kommunikation och marknadsföring uppnås 

 genomför en kundenkät som används för utveckling av organisationens 

verksamhet i samarbete med bibliotekets personal. 

 

 
Examinanden kommunicerar med kunder och genomför marknadsföring inriktad på kunder. 

 
Iakttagande av 
principerna för 
kommunikation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Användning av 
kommunikationskanaler 

Examinanden  

 utarbetar material om organisationens tjänster och verksamhet för flera 

kanaler och för olika målgrupper i enlighet med organisationens 

kommunikations- och marknadsföringsplaner eller -instruktioner  

 producerar text i sakprosestil med hjälp av källmaterial och anger 

källorna rätt 

 använder i sin kommunikation ett tydligt språk och utnyttjar tillgänglig 

språkvårdshjälp 

 sörjer för den visuella stilen i kommunikationen  

 följer de etiska principerna för kommunikation och marknadsföring och 

lagstiftningen om upphovsrätt   

 

 kommunicerar smidigt på webben  

 utarbetar meddelanden, broschyrer, reklam eller annan tryckt 

kommunikation kostnadseffektivt   

 är saklig i muntliga kommunikationssituationer och uttrycker sig tydligt 

och med ett för situationen lämpligt språk 

 behandlar kundrespons utan onödigt dröjsmål och svarar på respons via 

den kanal som kunden önskar 
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 deltar i planering av en marknadsföringskampanj  

 deltar i beställning och distribution av organisationens reklam- och 

marknadsföringsmaterial  

 ser till att bibliotekets skyltar är uppdaterade och tydliga. 

 

 
Examinanden kommunicerar med de övriga på arbetsplatsen och med intressentgrupper.  

 Examinanden  

 informerar personalen om aktuella frågor i organisationen via kanaler 
som är lämpliga för ändamålet  

 utarbetar webbmeddelanden för den interna kommunikationen 

 följer organisationens anvisningar om intern kommunikation 

 stärker genom sina handlingar interaktionen i den interna 
kommunikationen 

 introducerar andra anställda i aktiviteterna och innehållen i 

kommunikationen och marknadsföringen 

 deltar i planering och genomförande av bibliotekets kommunikation 

med intressentgrupperna, även i kommunikation med beslutsfattare  

 utarbetar informationsmaterial om bibliotekets verksamhet för de 
centrala intressentgrupperna. 
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Bilaga. Beskrivning av examen  
 
Yrkesexamen i informations- och bibliotekstjänst 
Examensgrunderna träder i kraft 1.1.2016 (69/011/2015) 
 
Uppbyggnaden av examen 
 
Yrkesexamen för informations- och bibliotekstjänst består av fyra examensdelar. Examensdelen 
Kundservice i ett bibliotek är obligatorisk för alla. Utöver denna för alla obligatoriska del ska följande 
examensdelar avläggas: 
 

 I kompetensområdet för bibliotekstjänster examensdelen Bibliotekets innehållstjänster och två 
valbara examensdelar.  

 I kompetensområdet för bokbusstjänster examensdelarna Bokbusstjänster och Grundläggande 
yrkeskompetens inom transportbranschen samt en valbar examensdel. 

 
De valbara examensdelarna är   
 

- Uppsökande tjänster och tjänster för specialgrupper 
- Arbete med samlingar 
- Mediehandledning 
- Tjänster för lärande 
- Evenemangsproduktion 
- Tjänster för forskare och informationstjänster i specialbibliotek 
- Kommunikation och marknadsföring. 

 
I kompetensområdet för bokbusstjänster kan den valbara examensdelen också vara Bibliotekets 
innehållstjänster. 
 
Kunnande hos personer som avlagt denna examen 
 
De som har avlagt yrkesexamen i informations- och bibliotekstjänst har den yrkesskicklighet som krävs 
av en som är yrkesverksam inom biblioteksbranschen. De kan arbeta flexibelt i ett bibliotek i lokaler 
som finns tillgängliga för skötsel av ärenden och arbete. De är skickliga i att ge kundservice i ett 
bibliotek och har tillräckliga kunskaper och färdigheter i de innehållstjänster som erbjuds kunder. 
Dessutom har de mer specialiserat kunnande i något av följande områden: uppsökande tjänster och 
tjänster för specialgrupper, arbete med samlingar, mediefostran, informations- och bibliotekstjänster för 
lärande, bibliotekets evenemangsproduktion, tjänster för forskare och specialbibliotekstjänster eller 
bibliotekets kommunikation och marknadsföring.  
 
De som har avlagt kompetensområdet för bokbusstjänster har den grundläggande yrkeskompetens som 
krävs av förare av vägfordon för gods- och persontransporter och kompetens att producera 
bokbusstjänster. 
 
 
Arbetsuppgifter som kan utföras av personer som avlagt denna examen 
 
Examen ger behörighet för uppgifter i kommunala, allmänna bibliotek. De som har avlagt 
kompetensområdet för bokbusstjänster kan arbeta i en bokbuss och köra en bokbuss. De som har 
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denna examen kan även utföra arbete i vilket ingår biblioteks- och informationstjänster i ett 
vetenskapligt bibliotek, ett specialbibliotek eller ett läroanstaltsbibliotek.  
 
 
Namn och status på den inrättning som utfärdat slutbetyget 
  
Slutbetyget utfärdas av en examenskommission som utsetts av Utbildningsstyrelsen. 
 
Namn och status på den nationella/regionala myndighet som godkänt/erkänt slutbetyget 
  
Undervisnings- och kulturministeriet 
Utbildningsstyrelsen, centralt ämbetsverk som är underställt undervisnings- och kulturministeriet 
 
Betygets nivå (nationell eller internationell beteckning) 
  
ISCED 3 
 
Betygsskala/krav för godkännande 
  
Godkänd/underkänd 
 
Tillträde till nästföljande undervisnings-/utbildningsnivå 
  
Denna examen ger tillträde till högskolestudier. 
 
Rättslig grund 
  
Lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning 631/1998, förordningen om yrkesinriktad vuxenutbildning 
812/1998 
 
Officiellt erkända sätt för erhållande av slutbetyget 
  
Examen avläggs vid examenstillfällen där examinanden visar sin yrkesskicklighet. De nationella 
examensfordringarna har definierats i examensgrunder som fastställts av Utbildningsstyrelsen. Vid 
behov anordnas utbildning som förbereder för examen. Utbildningsanordnaren sörjer för den 
personliga tillämpningen vid ansökan till fristående examen och till utbildning som förbereder för 
examen, vid avläggande av examen och vid förvärvande av behövlig yrkesskicklighet. 
 
Krav på grundutbildning 
  
Examen kan avläggas oavsett hur den påvisade yrkesskickligheten har förvärvats. På dem som deltar i 
examen ställs inga formella utbildningskrav. 
 


