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Datakörkortet – datatekniksexamen för varje medborgare
Datakörkortsexamen är en mätare, som mäter examensavläggarens
kunnande inom datateknik. Organisationerna förverkligar skolning på avsikt
för datakörkortets A -korts –examen på ett sätt som de finner lämpligt, TIEKE
blandar sig inte i skolningens innehåll eller form. Skolningen får ändå inte
vara en förutsättning för avläggning av examensprov.
Rätt att arrangera examensprov samt rätt att skriva officiella examen för
datoranvändarens A -kort, kan anhållas med bifogad ansökningsblankett.
Ansökan levereras till TIEKE via e -post till adressen tutkinnot@tieke.fi.
En organisation, som får rätten att skriva ut datoranvändarens A -korts examen, kan också skriva ut medborgarens @-korts –examen.
1 Följande uppgifter angående personalen bör framträda från
ansökan:
• Grunddata om organisationen: kontaktuppgifter, verkställande direktörens
eller rektorns uppgifter och faktureringsadress. Direktör eller rektor är den
person som undertecknar bevisningar.
• Ansvarsperson: Ansvarspersonen fungerar som kontaktperson mellan
TIEKE och organisationen. Personen är ansvarig för det praktiska
förfarandet av körkortsexamen samt lydandet av reglerna som förekommer.
Från ansökan bör framträda ansvarspersonens namn, e -post adress och
andra kontaktuppgifter. Ansvarspersonen bör vara datatekniksutbildare och
det rekommenderas, att personen har genomfört datoranvändarens A korts -examen.
• Datatekniksutbildare: I ansökan skall också nämnas organisationens
andra datatekniksutbildare, som deltar i arrangemangen, övervakningen
och bedömningen av examen. Vid behov kan också andra kontaktpersoner
inom organisationen, som handlar med uppgifter hörande till körkortet,
nämnas här.
2 Andra kriterium för godkännande:
• Arrangering av examen: prognos av mängden examensavläggare, med
vilka språk genomföringen av examen möjliggörs, och en kort beskrivning
av det praktiska förfarandet.
• Operativsystemen och programvaran, med vilka provens genomföring
inom organisationen är möjliga. Datakörkortsexamen är oberoende på
operativsystem och programvara, men för varje modul skall minst ett
program nämnas, som provet inom organisationen kan utföras med. För
genomföring av Internet - delen måste maskinerna ha Internet –förbindelse
och möjlighet att använda e -post.
• Val av startpaket: I ansökan skall anmälas, om organisationens startpaket
innehåller A- eller @-kortsbetyg eller halva A- och och halva @-betyg. I
startpaketet finns det 20 stygge betyg om avtalet träder i kraft senast 30.6,
annars 10 stygge.
• Avtalets starttid: Vanligtvis träder avtalet i kraft efter att det är
underskrivet. Om man vill att avtalet träder i kraft senare, skall tidpunkten
nämnas i ansökan.
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3 Årsavgiften och innehållet av den
Organisationen betalar en årsavgift som definieras i prislistan, åt TIEKE.
Årsavgiften innehåller följande saker:
• rätt at organisera också @-kort examen
• Rätt att använda Tutkintopalvelu (examenservice), obegränsat antal
studerande och test
• 20 st. examensintyg
• 20 st. studiekort
• utbildning för ansvarspersoner
• kundservice
• meddelanden åt ansvarspersoner och rektorer
• höstens nummer av Tiedosta tidningen
• årlig Inlärningsservisens seminarium
• broschyrer, affischer, annat marknadsföringsstöd
Tilläggsintyg beställer man från TIEKE. Tilläggsintyg säljs i parti som
innehåller 20 st. examensintyg. Samma antal av studiekort är inkluderad.
Avgiftsfria studiekort får man enligt det antal man beställer examensintyg.
4 Ansvarspersonernas infodag
TIEKE arrangerar en infodag för organisationens ansvarsperson. Tillfället är
kostnadsfritt för deltagarna. Organisationen betalar själv resekostnaderna. Vid
behov kan också andra personer som jobbar med körkortet delta på
infodagen.
Licensorganisationen kan också begära TIEKE att arrangera en infodag i
organisationens egna utrymmen för en större grupp. Då debiterar TIEKE 200
€ /dag (+moms) samt möjliga resekostnader och dagpennings kostnader för
infodagen.
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