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F ö r o r d n i n g

Nr 986

om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet

Given i Helsingfors den 14 december 1998

På föredragning av undervisningsministern föreskrivs med stöd av 37 § 3 mom. lagen den
21 augusti 1998 om grundläggande utbildning (628/1998), 30 § 3 mom. gymnasielagen av
samma dag (629/1998), 40 § 3 mom. lagen av samma dag om yrkesutbildning (630/1998), 5
§ 3 mom. lagen av samma dag om fritt bildningsarbete (632/1998) och 9 § 3 mom. lagen av
samma dag om grundläggande konstundervisning (633/1998):

1 kap.

Allmänt

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om behörig-
hetsvillkoren för de rektorer och lärare som
avses i lagen om grundläggande utbildning
(628/1998), gymnasielagen (629/1998), la-
gen om yrkesutbildning (630/1998), lagen
om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/
1998), lagen om fritt bildningsarbete (632/
1998) och lagen om grundläggande konst-
undervisning (633/1998).

Varje utbildning som omfattas av en lag
som nämns i 1 mom. betraktas i denna för-
ordning som en egen utbildningsform. För-
skoleundervisning om vilken bestäms i lagen
om grundläggande utbildning betraktas dock
som en egen utbildningsform.

2 kap.

Rektor

2 §

Behörighet för rektor

Behörig som rektor är den som har
1) högre högskoleexamen,
2) sådan behörighet som lärare för utbild-

ningsformen i fråga som föreskrivs i denna
förordning,

3) tillräcklig arbetserfarenhet av lärarupp-
gifter, samt

4) examen i undervisningsförvaltning en-
ligt av utbildningsstyrelsen godkända grunder,
slutfört studier i undervisningsförvalt-
ning omfattande minst 15 studieveckor som
ordnas vid ett universitet eller har på annat
sätt erhållen tillräcklig kännedom om under-
visningsförvaltning.

Om det i samma läroanstalt ordnas utbild-
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ning som hänför sig till flera olika
utbildningsformer eller om rektor svarar för
verksamheten i två eller flera läroanstalter
där det ordnas utbildning som hänför sig till
olika utbildningsformer, skall rektor ha den
lärarbehörighet som avses i 1 mom. 2 punk-
ten för någon av dem.

Behörig som rektor med ansvar för sådan
utbildning som avses i lagen om yrkes-
utbildning är utan hinder av 1 mom. 1 punk-
ten även den som har sådan lämplig
yrkeshögskoleexamen som avses i 13 §
1 mom. 1 punkten.

Behörig som rektor för en läroanstalt som
ordnar sådan utbildning som avses i lagen
om grundläggande konstundervisning är
även den som har högre högskoleexamen
inom branschen och tillräcklig kännedom
om undervisningsförvaltning. Behörig som
rektor för en skola som är verksam i ett
skolhem, för ett idrottsutbildningscenter eller
ett sommaruniversitet är även den som har
högre högskoleexamen och tillräcklig kän-
nedom om undervisningsförvaltning.

Behörig som rektor för en läroanstalt som
ger sådan förberedande utbildning för en
yrkesexamen och specialyrkesexamen som
avses i lagen om yrkesinriktad vuxenutbild-
ning samt för en läroanstalt som ger annan
yrkesinriktad tilläggsutbildning är även den
som har lämplig högskoleexamen, tillräcklig
arbetserfarenhet inom branschen och har
avlagt sådan examen eller slutfört sådana
studier som nämns i 1 mom. 4 punkten, el-
ler har på annat sätt erhållen tillräcklig kän-
nedom om undervisningsförvaltning.

3 §

Språkkunskaper

Rektor skall fullständigt behärska läroan-
staltens undervisningsspråk. Fullständigt be-
härskande av undervisningsspråket skall vi-
sas med ett betyg från ett universitet eller en
högskola eller genom att avlägga en
språkexamen som visar fullständigt behärs-
kande av språket enligt vad som särskilt
bestäms om detta.

En rektor som avses i lagen om yrkesin-
riktad vuxenutbildning, lagen om fritt bild-
ningsarbete och lagen om grundläggande
konstundervisning skall behärska läroanstal-
tens undervisningsspråk.

3 kap.

Grundläggande utbildning och
förskoleundervisning

4 §

Behörighet för klasslärare

Behörig att meddela klassundervisning är
den som

1) har avlagt magisterexamen enligt för-
ordningen om examina och lärarutbildning
på det pedagogiska området (576/1995) och
har slutfört sådana studier inom de olika
ämnen och ämneshelheter som undervisas i
grundskolan och som avses i nämnda
förordning samt minst 35 studieveckors pe-
dagogiska studier för lärare,

2) har avlagt kandidatexamen enligt för-
ordningen om pedagogiska examina och stu-
dier (530/1978) samt slutfört i 1 punkten
avsedda studier,

3) har slutfört studier inom de olika ämnen
och ämneshelheter som undervisas i
grundskolan, och som har den behörighet
som i denna förordning fordras av ämneslä-
rare, med undantag av den behörighet som
föreskrivs i 102 § 2 mom. grundskoleförord-
ningen av den 12 oktober 1984 (718/1984),
eller

4) i Danmark, Island, Norge eller Sverige
har avlagt examen för klasslärare i grund-
skolan baserad på ett minst treårigt utbild-
ningsprogram.

Om den examen för klasslärare i grund-
skolan som avses i 1 mom. 4 punkten grun-
dar sig på kortare studier än tre år, är en person
behörig att undervisa i årskurs 1—4
inom den grundläggande utbildningen eller,
efter att ha slutfört av utbildningsstyrelsen
bestämda tilläggstudier, på samma sätt som
den som har avlagt examen baserad på tre
års studier.

5 §

Behörighet för ämneslärare

Behörig att meddela ämnesundervisning är
den som

1) har avlagt högre högskoleexamen,
2) i de ämnen som undervisas har slutfört

minst 35 studieveckors studier i under-
visningsämnet i utbildningen för ämneslärare
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eller, enligt vad universitetet intygar, mot-
svarande studier, samt

3) har slutfört minst 35 studieveckors pe-
dagogiska studier för lärare.

Behörig att meddela ämnesundervisning är
utan hinder av 1 mom. den som av utbild-
ningsstyrelsen har givits behörighetsintyg på
basis av lärarutbildning i Danmark, Island,
Norge eller Sverige.

Den som på basis av en minst treårig lä-
rarutbildning som han eller hon har fått i
Danmark, Island, Norge eller Sverige är be-
hörig som lärare i konst- och färdighetsäm-
nen i respektive land eller som på basis av
en minst fyraårig lärarutbildning är behörig
som annan lärare, kan av utbildningsstyrel-
sen ges behörighetsintyg för motsvarande
uppgift som lärare för grundläggande utbild-
ning. Utbildningsstyrelsen kan vid behov
föreskriva tilläggsstudier.

6 §

Behörighet för elevhandledare

Behörig att ge elevhandledning är den
som

1) har slutfört utbildning enligt 15 §
1 mom. förordningen om examina och lärar-
utbildning på det pedagogiska området,

2) har avlagt högre högskoleexamen och
slutfört studier för studiehandledare enligt
15 § 2 mom. i den förordning som nämns i 1
punkten, eller

3) har den behörighet som föreskrivs i
15 § 1 mom.

I en skola som är verksam i ett skolhem
kan elevhandledning också ges av den som
har sådan annan behörighet som i denna
förordning fordras av lärare för grund-
läggande utbildning.

7 §

Behörighet för lärare som meddelar
förskoleundervisning

Behörig att meddela förskoleundervisning
är den som enligt 4 § är behörig att meddela
klassundervisning.

Behörig att meddela undervisning för en
särskild undervisningsgrupp som bildats av
elever i förskoleundervisningen är även den
som har avlagt kandidatexamen enligt 11 §
förordningen om examina och lärarut-

bildning på det pedagogiska området eller
som har avlagt barnträdgårdslärarexamen.

8 §

Behörighet för lärare som meddelar
specialundervisning

Behörig att meddela sådan specialunder-
visning som avses i 17 § 1 mom. lagen om
grundläggande utbildning är den som

1) har slutfört utbildning för speciallärare
enligt 14 § 1 mom. förordningen om exami-
na och lärarutbildning på det pedagogiska
området,

2) har den behörighet att meddela klass-
undervisning som föreskrivs i denna förord-
ning och som har slutfört studier för special-
lärare enligt 14 § 2 mom. i den förordning
som nämns i 1 punkten,

3) har avlagt högre högskoleexamen samt
har slutfört studier för speciallärare enligt
14 § 2 mom. i den förordning som nämns i
1 punkten.

Behörig att meddela sådan specialunder-
visning som avses i 17 § 2 mom. lagen om
grundläggande utbildning är den som

1) har slutfört utbildning för speciallärare
enligt 14 § 1 mom. förordningen om exami-
na och lärarutbildning på det pedagogiska
området samt studier inom de olika ämnen
och ämneshelheter som undervisas i grund-
skolan,

2) har den behörighet att meddela klass-
undervisning som föreskrivs i denna förord-
ning och som har slutfört studier för special-
lärare enligt 14 § 2 mom. i den förordning
som nämns i 1 punkten, eller

3) har den behörighet som i denna förord-
ning fordras av ämneslärare, med undantag av
den behörighet som föreskrivs i 102 § 2
mom. grundskoleförordningen av den 12
oktober 1984, och som har slutfört studier
för speciallärare enligt 14 § 2 mom. i den
förordning som nämns i 1 punkten samt stu-
dier inom de olika ämnen och ämneshelheter
som undervisas i grundskolan.

Undervisning för sådana utvecklings-
hämmade elever som avses i 17 § 2 mom.
lagen om grundläggande utbildning och för-
skoleundervisning för sådana elever som
avses i 25 § 2 mom. lagen om grundläggan-
de utbildning kan även ges av den som har
avlagt lämplig högskoleexamen samt slutfört
studier för speciallärare enligt 14 § 2 mom.

2643Nr 986



förordningen om examina och lärarut-
bildning på det pedagogiska området. Även
en person som utöver lämplig högskoleexa-
men inte har slutfört nämnda studier för spe-
ciallärare kan fungera som assisterande lära-
re i sådan undervisning som avses i detta
moment.

Specialundervisning enligt denna paragraf
kan även ges av den som av utbildningssty-
relsen har givits behörighetsintyg på basis av
speciallärarutbildning i Danmark, Island,
Norge eller Sverige.

Den som i Danmark, Island, Norge eller
Sverige har fått speciallärarutbildning och
som dessutom är behörig att meddela grund-
läggande utbildning, kan av utbildningssty-
relsen ges behörighetsintyg för specialun-
dervisningsuppgiften i fråga, om utbildning-
ens inriktning i stort motsvarar behörighets-
villkoren för uppgiften. Utbildningsstyrelsen
kan vid behov föreskriva tilläggsstudier.

9 §

Språkkunskaper

Lärare som meddelar grundläggande
utbildning eller föreskoleundervisning skall
fullständigt behärska skolans undervisnings-
språk. Fullständigt behärskande av undervis-
ningsspråket skall visas så som bestäms i
3 § 1 mom.

Om undervisningsspråket är ett annat än
skolans undervisningsspråk eller om det är
fråga om undervisning som ordnas i en så-
dan skola som avses i 10 § 4 mom. lagen
om grundläggande utbildning, kan under-
visningen också meddelas av en person
som behärskar det språk som används i un-
dervisningen. Utbildningsstyrelsen bestäm-
mer vid behov hur språkkunskaperna skall
visas.

Den som har fått lärarutbildning i Sverige
och som har fullgjort de till utbildningen
hörande undervisningsövningarna enbart på
svenska anses fullständigt behärska under-
visningsspråket i en svenskspråkig skola. En
person som har avlagt klasslärarexamen i
Danmark eller Norge får för högst två år
anställas för att i en svenskspråkig skola
meddela undervisning som föreskrivs i 4 §,
dock inte undervisning i modersmålet och
litteratur.

4 kap.

Gymnasiet

10 §

Behörighet för ämneslärare

Behörig att meddela ämnesundervisning är
den som

1) har avlagt högre högskoleexamen,
2) i ett av de ämnen som undervisas har

slutfört minst 55 studieveckors studier i un-
dervisningsämnet i utbildningen för
ämneslärare och minst 35 studieveckors
motsvarande studier i andra undervisnings-
ämnen eller, enligt vad universitetet intygar,
motsvarande studier, samt

3) har slutfört minst 35 studieveckors pe-
dagogiska studier för lärare.

Ämnesundervisning kan utan hinder av 1
mom. meddelas även av den som av utbild-
ningsstyrelsen har givits behörighetsintyg på
basis av lärarutbildning i Danmark, Island,
Norge eller Sverige.

Den som på basis av en minst treårig lä-
rarutbildning som han eller hon har fått i
Danmark, Island, Norge eller Sverige är be-
hörig som lärare i konst- eller färdighetsäm-
nen i respektive land samt som på basis av
en minst fyraårig lärarutbildning är behörig
som annan lärare, kan av utbildningsstyrel-
sen ges behörighetsintyg för motsvarande
uppgift som lärare för gymnasieutbildning.
Utbildningsstyrelsen kan vid behov föreskri-
va tilläggsstudier.

11 §

Behörighet för studiehandledare

Behörig att ge studiehandledning är den
som

1) har slutfört utbildning enligt 15 § 1 mom.
förordningen om examina och lärarut-
bildning på det pedagogiska området,

2) har avlagt högre högskoleexamen och
slutfört studier för studiehandledare enligt 15
§ 2 mom. i den förordning som nämns i 1
punkten, eller

3) har den behörighet som föreskrivs i
15 § 1 mom. i denna förordning.
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12 §

Språkkunskaper

Inom gymnasieutbildningen skall lärarna
behärska det språk som används i undervis-
ningen.

5 kap.

Yrkesutbildning

13 §

Behörighet för lärare i yrkesinriktade studier

Behörig att meddela undervisning i de yr-
kesinriktade studier som ingår i yrkesutbild-
ningen är den som

1) har avlagt lämplig högre högskoleexa-
men eller lämplig yrkeshögskoleexamen el-
ler, om lämplig högre högskoleexamen eller
lämplig yrkeshögskoleexamen inte finns,
högsta examen inom en bransch som
motsvarar den undervisningsuppgift som
utbildningsanordnaren bestämmer,

2) har slutfört minst 35 studieveckors pe-
dagogiska studier för lärare,

3) har minst tre års arbetserfarenhet inom
en bransch som motsvarar uppgiften, samt

4) innehar behörighetsbrev eller certifikat
eller har rätt att utöva ett yrke inom hälso-
och sjukvården som legitimerad yrkesutbil-
dad person, om verksamhet i uppgifter inom
branschen förutsätter behörighetsbrev, certi-
fikat eller legitimation.

I utbildningen inom handel och
administration samt social- och hälsovårds-
branschen är behörighetsvillkoret med av-
vikelse från 1 mom. 1 punkten lämplig hög-
re högskoleexamen eller, om lämplig högre
högskoleexamen inte finns, lämplig
yrkeshögskoleexamen.

I utbildningen inom mediekultur och bild-
konst samt teater och dans är utan hinder av
1 mom. 1 och 3 punkten även den behörig
som lärare som har minst tre års lämpliga
studier vid en inhemsk eller utländsk läroan-
stalt inom branschen samt konstnärliga meri-
ter inom branschen eller som på annat sätt
har meriterat sig i yrket.

Berättigad att meddela undervisning i de
studier som avses i denna paragraf är utan
hinder av 1 mom. 2 punkten den som har
anställts som lärare på villkor att han eller
hon inom tre år från det anställningsförhål-

landet inleddes slutför de pedagogiska studi-
er för lärare som avses i nämnda punkt.

Behörig att ge utbildning som förbereder
för en yrkesexamen eller specialyrkes-
examen samt annan yrkesinriktad tilläggsut-
bildning är av särskilda skäl även den som
har avlagt specialyrkesexamen inom
branschen eller som annars förvärvat en hög
yrkesskicklighet genom utbildning eller ar-
betserfarenhet.

14 §

Behörighet för lärare i gemensamma
studier

Behörig att meddela sådan undervisning
enligt 12 § 2 mom. lagen om yrkesutbild-
ning i modersmålet, det andra inhemska
språket, främmande språk, matematisk-natur-
vetenskapliga studier, humanistisk-samhälls-
vetenskapliga studier, gymnastik och hälso-
kunskap, konst- och färdighetsämnen som är
nödvändiga för förvärvande och komplette-
ring av yrkesskickligheten är den som

1) har avlagt högre högskoleexamen, i
vilken ingår minst 55 studieveckors eller
motsvarande studier i ett undervisningsämne
och minst 35 studieveckors eller motsvaran-
de studier i andra undervisningsämnen, eller
som har avlagt diplomingenjörsexamen i
lämpligt utbildningsprogram, samt

2) har slutfört minst 35 studieveckors pe-
dagogiska studier för lärare.

Behörig att undervisa i konst- och färdig-
hetsämnen, humanistisk-samhällsvetenskap-
liga studier samt studier i informations- och
kommunikationsteknik som ingår i de
matematisk-naturvetenskapliga studierna är
utan hinder av 1 mom. 1 punkten även den
som har avlagt lämplig högskoleexamen.

Den undervisning som avses i denna para-
graf kan utan hinder av 1 och 2 mom. ges
även av den som av utbildningsstyrelsen har
givits behörighetsintyg på basis av lärarut-
bildning i Danmark, Island, Norge eller Sve-
rige.

15 §

Behörighet för studiehandledare

Behörig att ge studiehandledning är den
som har sådan behörighet för lärare i yrkes-
inriktade och gemensamma studier som
föreskrivs i denna förordning och har slut-
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fört minst 35 studieveckors studier för
studiehandledare eller har den behörighet
som föreskrivs i 11 §.

Om ändamålsenliga arrangemang inom
studiehandledningen kräver det kan även
någon annan lärare som avses i detta kapitel
utan hinder av 1 mom. ge studiehandledning
som en del av hans eller hennes övriga un-
dervisning.

16 §

Behörighet för lärare som meddelar
specialundervisning

Behörig att ge specialundervisning är den
som har sådan behörighet för lärare i yr-
kesinriktade eller gemensamma studier som
föreskrivs i denna förordning och som har
slutfört minst 35 studieveckors studier för
speciallärare inom yrkesutbildningen eller
sådana studier för speciallärare som avses i
8 § eller slutfört sådan utbildning för speci-
allärare som avses i 14 § 1 mom. förordningen
om examina och lärarutbildning på det pe-
dagogiska området.

Om ändamålsenliga arrangemang inom
specialundervisningen kräver det kan speci-
alundervisning utan hinder av vad som be-
stäms i 1 mom. meddelas även av någon
annan lärare som avses i detta kapitel som
en del av hans eller hennes övriga undervis-
ning.

17 §

Språkkunskaper

Inom yrkesutbildningen skall lärarna be-
härska det språk som används i under-
visningen.

6 kap.

Fritt bildningsarbete och grundläggande
konstundervisning

18 §

Behörighet för lärare i fritt bildningsarbete

Behörig som sådan lärare som avses i la-
gen om fritt bildningsarbete är den som har
lämplig högskoleexamen och har slutfört
minst 35 studieveckors pedagogiska studier
för lärare.

19 §

Behörighet för lärare som meddelar
grundläggande konstundervisning enligt

fördjupad lärokurs

Behörig att meddela grundläggande konst-
undervisning enligt fördjupad lärokurs är
den som har lämplig högre högskoleexamen
eller lämplig högskoleexamen eller lärarexa-
men på minst institutnivå inom konstområ-
det i fråga.

20 §

Behörig för lärare som meddelar annan
grundläggande konstundervisning

Behörig att meddela grundläggande konst-
undervisning enligt allmän lärokurs är den
som har sådan lärarbehörighet för konstom-
rådet i fråga som föreskrivs i denna förord-
ning, eller den som har någon annan utbild-
ning som lämpar sig för konstområdet eller
kompetens som förvärvats genom arbete
inom branschen och som kan anses tillräck-
lig.

7 kap.

Särskilda bestämmelser

21 §

Särskilda bestämmelser om undervisning
på främmande språk, undervisning som

ordnas utomlands och undervisning
som baserar sig på steinerpedagogik

Behörig att ge undervisning i en sådan
skola eller läroanstalt som avses i 10 §
4 mom. lagen om grundläggande utbildning
och 6 § 3 mom. gymnasielagen, undervis-
ning som baserar sig på steinerpedagogik
samt grundläggande utbildning och gymna-
sieutbildning som ordnas utomlands är ut-
över vad som föreskrivs i denna förordning
även den som har slutfört studier som av
utbildningsstyrelsen anses tillräckliga.
Utbildningsstyrelsens beslut om tillräckliga
studier kan också gälla en enskild person.

I fråga om undervisningen på främmande
språk kan även studier som genomförts i
lärarutbildning i ett land som hör till samma
språkgrupp och, i fråga om undervisning
som baserar sig på steinerpedagogik, studier
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som genomförts i de steinerpedagogiska sko-
lornas lärarutbildning godkännas som sådana
behörighetsgivande studier som avses i
1 mom.

22 §

Särskilda bestämmelser om vissa
behörighetsvillkor

Med pedagogiska studier för lärare avses i
denna förordning pedagogiska studier för
lärare enligt förordningen om examina och
lärarutbildning på det pedagogiska området,
pedagogiska studier för ämneslärare enligt
förordningen om pedagogiska examina och
studier samt yrkespedagogiska lärarut-
bildningsstudier enligt förordningen om yr-
kespedagogisk lärarutbildning (455/1996).

Pedagogiska studier för lärare fordras inte
särskilt av den som har behörighet som
klasslärare eller som i magisterexamen i häl-
sovetenskaper har slutfört de pedagogiska
studier för lärare som avses i förordningen
om examina i hälsovetenskaper (628/1997).

Studier inom de olika ämnen och
ämneshelheter som undervisas i grundskolan
fordras inte av den som har slutfört grund-
studier omfattande minst 35 studieveckor i
de undervisningsämnen som ingår i utbild-
ningsprogrammet för klasslärare enligt för-
ordningen om pedagogiska examina och stu-
dier.

De studier som fordras enligt denna för-
ordning kan vara slutförda i examen eller
fristående.

23 §

Behörighet för en person som meddelar
undervisning interimistiskt

Utan hinder av vad som bestäms någon
annanstans i denna förordning kan en person
med tillräcklig utbildning och den förmåga
uppgiften kräver förordnas att meddela un-
dervisning interimistiskt för högst ett år. En
sådan person kan dock förordnas att med-
dela undervisning för längre tid än sex må-
nader endast om personer som uppfyller de
behörighetsvillkor som nämnda uppgift för-
utsätter inte står till buds när förordnandet
ges eller om det finns andra särskilda skäl
till detta.

Vad som bestäms i andra meningen i

1 mom. tillämpas inte på en lärare som av-
ses i 18 §.

24 §

Behörighetsintyg utfärdat av universitet
för lärare som meddelar konst-

undervisning

Ett universitet som ordnar utbildning i mu-
sik eller i teater och dans kan förklara en
person behörig att meddela sådan undervis-
ning i yrkesinriktade studier i musik och i
teater och dans som avses i 13 § samt sådan
undervisning som avses i 20 §, om han eller
hon genom framgångsrika offentliga fram-
trädanden eller genom annan verksamhet
eller studier har visat sig ha uppnått den
kompetens som fordras för uppgifterna. Vid
behov kan universitetet fordra att kompeten-
sen visas i ett särskilt prov.

25 §

Den behörighet som examen utomlands
medför

I fråga om den behörighet som en examen
utomlands medför gäller förutom vad som
bestäms i denna förordning vad som bestäms
i lagen om genomförande av en generell
ordning för erkännande av examina inom
Europeiska gemenskapen (1597/1992) och
lagen om den tjänstebehörighet som
högskolestudier utomlands medför
(531/1986) och med stöd av dem.

8 kap.

Ikraftträdelse- och övergångs-
bestämmelser

26 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 ja-
nuari 1999.

Åtgärder som verkställigheten av förord-
ningen förutsätter får vidtas innan för-
ordningen träder i kraft.
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27 §

Fortsatt giltighet för tidigare vunnen
behörighet

Den som när denna förordning träder i
kraft är behörig för en tjänst eller befattning
som rektor eller lärare i grundskolan eller en
skola som motsvarar grundskolan, i
gymnasium, vuxengymnasium, yrkesläroan-
stalt, medborgarinstitut, folkhögskola, mu-
sikläroanstalt, idrottsutbildningscenter, Stei-
ner-skola eller steinerpedagogisk specialsko-
la eller som har fått dispens eller behörig-
hetsintyg för en motsvarande tjänst eller be-
fattning, är behörig som sådan rektor för
utbildningsformen som avses i denna förord-
ning eller att meddela motsvarande under-
visning som avses i denna förordning. Av en
ämneslärare som har till uppgift att meddela
grundläggande utbildning eller gymnasieun-
dervisning i fler än två ämnen förutsätts
dock att han eller hon i tre eller flera under-
visningsämnen har slutfört minst 15 studie-
veckors studier i undervisningsämnet eller
att han eller hon under fyra år innan denna
förordning träder i kraft har meddelat under-
visning i grundskolan eller gymnasiet i det
till tjänsten hörande ämnet i fråga under
minst ett läsår i en följd.

Den som när denna förordning träder i
kraft är behörig som lärare för grundläggan-
de utbildning eller behörig som elevhandle-
dare är behörig som rektor i en skola som
ordnar grundläggande utbildning även om
han eller hon inte har avlagt den högre hög-
skoleexamen som krävs av rektor enligt 2 §.

Av en sådan studierektor för en studiecen-
tral som avses i lagen om fritt bildningsar-
bete och av en sådan verksamhetsledare för
ett sommaruniversitet som är verksam i den-
na uppgift när denna förordning träder i
kraft, fordras inte den behörighet för rektor
som föreskrivs i 2 § 1 mom. så länge han
eller hon har denna eller motsvarande upp-
gift.

28 §

Övergångsbestämmelser om undervisningen
i modersmålet och litteratur, bildkonst

samt gymnastik och hälsokunskap
och studiehandledning

Den som enligt de bestämmelser som gäl-
ler när denna förordning träder i kraft eller

som med stöd av denna förordning är behö-
rig att meddela undervisning i modersmålet
är fortfarande behörig att undervisa i
modersmålet och litteratur, om han eller hon
uppfyller de övriga behörighetsvillkor som
föreskrivs för uppgiften. Behörig att med-
dela undervisning i bildkonst i den grund-
läggande utbildningen och i gymnasiet är på
motsvarande sätt den som är behörig att un-
dervisa i teckning samt behörig att meddela
undervisning i gymnastik och hälsokunskap
den som är behörig att undervisa i gymnas-
tik.

Den som enligt de bestämmelser som gäl-
ler när denna förordning träder i kraft eller
som med stöd av denna förordning är behö-
rig att ge elevhandledning i gymnasiet och i
yrkesläroanstalter är fortfarande behörig att
ge studiehandledning.

29 §

Övergångsbestämmelser om undervisningen
i yrkesinriktade studier

Behörig att meddela undervisning i yr-
kesinriktade studier inom naturbruk, turism-,
kosthålls- och ekonomibranschen, skönhets-
branschen, hantverk och konstindustri, mu-
sik samt fritidsverksamhet och idrott är utan
hinder av 13 § 1 mom. 1 punkten den som
har lämplig examen inom yrkesutbildning på
högre nivå eller examen på institutnivå och
vars anställningsförhållande i ovannämnda
undervisningsuppgifter har inletts före ut-
gången av 2009. Behörig att meddela under-
visning i yrkesinriktade studier inom teknik
och kommunikation är på motsvarande sätt
den som har lämplig examen inom yrkesut-
bildning på högre nivå och examen på in-
stitutnivå inom textil- och beklädnads-
branschen.

30 §

Övergångsbestämmelser om vissa
ofullbordade studier

Den som innan denna förordning träder i
kraft har utsetts att slutföra de pedagogiska
studier för lärare som avses i de bestämmel-
ser som gäller när denna förordning träder i
kraft, i syfte att få den behörighet som avses
i de bestämmelser som gäller vid ikraftträ-
dandet, är efter slutförd utbildning behörig
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för en sådan motsvarande uppgift som lärare
eller rektor som avses i denna förordning,
även om han eller hon inte uppfyller de be-
hörighetsvillkor som föreskrivs i denna för-
ordning.

Den som innan denna förordning träder i
kraft har utsetts att slutföra de studier för
speciallärare i den grundläggande
utbildningen eller de studier inom olika äm-
nen och ämneshelheter som undervisas i
grundskolan eller de studier för studiehand-
ledare eller speciallärare inom yrkesutbild-
ningen som avses i de bestämmelser som
gäller när denna förordning träder i kraft, i
syfte att få den behörighet som avses i de
bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet,
är efter slutförd utbildning behörig att med-
dela sådan specialundervising som avses i 8
och 17 § inom utbildningsformen i fråga
eller att ge sådan studiehandledning som
avses i 16 §.

Den som före den 1 januari 1998 har inlett
pedagogiska studier för konstnärer vid
Konstindustriella högskolan eller vid Teater-
högskolan, har efter slutförd utbildning upp-
nått den behörighet som avses i för-

ordningen om pedagogisk behörighet för
lärare inom vissa konstområden (948/1998).

31 §

Övergångsbestämmelse som gäller vissa
beslut av utbildningsstyrelsen

De beslut om tillräckliga studier som ut-
bildningsstyrelsen fattat med stöd av 4 §
2 mom. förordningen om skola som ersätter
grundskolan och om privat gymnasium
(720/1984), 17 § 1 och 3 mom. förordningen
om Suomalais-venäläinen koulu benämnda
skola (314/1977), 18 § 1 och 3 mom. förord-
ningen om Helsingin ranskalais-suomalainen
koulu benämnda skola (373/1977), 21 §
1 mom. förordningen om Steiner-skola
(625/1977) 15 § 1 och 2 mom. förordningen
om steinerpedagogiska specialskolor (688/
1987) och 16 § 1 mom. 1 punkten förord-
ningen om utomlands verksam privat skola
som motsvarar grundskolan (380/1981) förblir
i kraft tills utbildningsstyrelsen beslutar något
annat med stöd av denna förordnings 21 §.

Helsingfors den 14 december 1998

Republikens President

MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister Olli-Pekka Heinonen
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F ö r o r d n i n g

Nr 987

om en plan för utveckling av utbildningen och av forskningen vid universiteten

Given i Helsingfors den 14 december 1998

På föredragning av undervisningsministern föreskrivs med stöd av 48 § lagen den 21 au-
gusti 1998 om grundläggande utbildning (628/1998 ), 39 § gymnasielagen av samma dag
(629/1998), 49 § lagen av samma dag om yrkesutbildning (630/1998), 19 § lagen av samma
dag om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) samt 30 § lagen den 3 mars 1995 om yr-
keshögskolestudier (255/1995) och 7 § lagen den 31 december 1986 om utveckling av hög-
skoleväsendet (1052/1986):

1 §

Utarbetande av en utvecklingsplan

För utvecklande av utbildningen inom un-
dervisningsministeriets förvaltningsområde
och av forskningen vid universiteten utarbe-
tas en gemensam plan enligt vad som be-
stäms i denna förordning.

Planen innehåller också en sådan utveck-
lingsplan som avses i 5 § lagen om utveck-
ling av högskoleväsendet (1052/1986).

2 §

Utvecklingsplanens innehåll

Utvecklingsplanen skall innehålla
1) de centrala kvalitativa, strukturella och

kvantitativa utvecklingsmålen för förskole-
undervisningen, den allmänbildande utbild-
ningen, yrkesutbildningen, yrkeshögskole-
undervisningen och vuxenutbildningen,

2) de ärenden som bestäms i 6 § lagen om
utveckling av högskoleväsendet,

3) principerna för utvecklande av studie-
stödet och de studiesociala förmånerna,

4) prioriteringarna av den externa utvär-
deringen av utbildningen, samt

5) de centrala åtgäderna för uppnående av

de mål som nämns i föregående punkter,
bedömningar av vilka verkningar dessa åt-
gärder har på grund tryggheten i utbildningen,
på utbildningens och forskningens kva-
litet och befolkningens kompetensnivå samt
en kalkyl över åtgärdernas kostnadseffek-
ter.

Planen skall också innehålla åtgärder som
gäller samarbete mellan läroanstalter som
ordnar sådan utbildning och forskning som
avses i 1 mom.

3 §

Godkännande av utvecklingsplanen

Utvecklingsplanen godkänns och justeras
enligt vad som bestäms i 5 § lagen om ut-
veckling av högskoleväsendet.

4 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 ja-
nuari 1999.

Genom denna förordning upphävs förord-
ningen den 25 januari 1991 om en plan för
utveckling av utbildningen inom undervis-
ningsministeriet förvaltningsområde och av
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forskningen vid högskolorna (165/1991)
jämte ändringar.

Det statsrådsbeslut om en plan för utveck-
ling av utbildningen och av forskningen vid
högskolorna för åren 1995—2000 som utfär-
dats med stöd av den förordning som

nämns i 2 mom. gäller tills en plan som
godkänts med stöd av denna förordning
träder i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av förord-
ningen förutsätter får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

Helsingfors den 14 december 1998

Republikens President

MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister Olli-Pekka Heinonen
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F ö r o r d n i n g

Nr 988

om ändring av förordningen om statens skolhem

Given i Helsingfors den 14 december 1998

På föredragning av undervisningsministern
upphävs i förordningen den 13 oktober 1978 om statens skolhem (769/1978) 10—15 § och

21 § 2 mom. 5 punkten,
av dessa lagrum 10, 13 och 14 § sådana de lyder i förordning 417/1991 och 11 § sådan

den lyder i nämnda förordning 417/1991 och i förordning 1141/1992 och 21 § 2 mom. 5
punkten sådan den lyder i förordning 76/1988, samt

ändras 2 § 1 mom., 3 § 2 mom., 9 och 16 §, 18 § 1 mom., 21 § 2 mom. 4 punkten och
32 §,

av dessa lagrum 2 § 1 mom., 3 § 2 mom., 9 § och 21 § 2 mom. 4 punkten sådana de ly-
der i nämnda förordning 417/1991, 18 § 1 mom. sådan den lyder i nämnda förordning
76/1988 och 32 § sådan den lyder i nämnda förordning 1141/1992, som följer:

2 §
Vid statens skolhem ges uppfostran och

vård samt grundläggande utbildning och an-
nan undervisning i anslutning till den samt
yrkesutbildning åt barn och unga personer
som med stöd av barnskyddslagen
(683/1983) har omhändertagits av social-
nämnden och som inte på ett ändamålsenligt
sätt kan uppfostras och vårdas i familjevård,
på barnhem eller i någon annan barnskydds-
anstalt och som inte heller på grund av sjuk-
dom eller handikapp behöver vård som ges
någon annanstans.
— — — — — — — — — — — — —

3 §
— — — — — — — — — — — — —

Tillsynen över den undervisning och den
utbildning som ges vid anstalterna ankom-
mer på länsstyrelsen.
— — — — — — — — — — — — —

9 §
Om ordnande av grundläggande utbildning

och annan undervisning i anslutning till den
gäller vad som bestäms i lagen om grund-

läggande utbildning (628/1998) och med
stöd av den.

16 §
För de elever som har fullgjort sin läro-

plikt skall i mån av möjlighet sådan yrkes-
eller arbetsundervisning som motsvarar deras
behov och anlag eller skyddat arbete ordnas
antingen av anstalten eller i samarbete med
anordnarna av yrkesutbildning eller arbets-
kraftsmyndigheterna eller på något annat
ändamålsenligt sätt.

18 §
Vid en anstalt kan finnas tjänster som

föreståndare, biträdande föreståndare, psyko-
log, lärare, specialsjukskötare, socialarbetare,
ansvarig gruppledare och gruppledare samt
andra tjänster.
— — — — — — — — — — — — —

21 §
— — — — — — — — — — — — —

Dessutom krävs
— — — — — — — — — — — — —
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4) av lärare sådan behörighet som före-
skrivs i förordningen om behörighetsvillko-
ren för personal inom undervisningsverk-
samheten (986/1998),
— — — — — — — — — — — — —

32 §
Närmare anvisningar om verkställigheten

av denna förordning meddelas vid behov av
social- och hälsovårdsministeriet.

Denna förordning träder i kraft den 1 ja-
nuari 1999.

Åtgärder som verkställigheten av förord-
ningen förutsätter får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

Helsingfors den 14 december 1998

Republikens President

MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister Olli-Pekka Heinonen
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F ö r o r d n i n g

Nr 989

om upphävande av 18 § barnskyddsförordningen

Given i Helsingfors den 14 december 1998

På föredragning av undervisningsministern föreskrivs:

1 §
Genom denna förordning upphävs 18 §

barnskyddsförordningen av den 16 december
1983 (1010/1983).

2 §
Denna förordning träder i kraft den 1 ja-

nuari 1999.

Helsingfors den 14 december 1998

Republikens President

MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister Olli-Pekka Heinonen

2654



F ö r o r d n i n g

Nr 990

om ändring av förordningen om studiestöd

Given i Helsingfors den 14 december 1998

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsmi-
nisteriets verksamhetsområde

upphävs i förordningen den 8 april 1994 om studiestöd (260/1994) 6 §, sådant detta lag-
rum lyder i förordning 292/1997,

ändras rubriken för 2 §, 3 och 7 § samt 14 § 1 mom., av dessa lagrum 3 § sådan den lyder
delvis ändrad i förordningarna 140/1995 och 447/1996, och 7 § sådan den lyder delvis änd-
rad i nämnda förordning 477/1996, samt

fogas till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 292/1997, ett nytt 1 mom., varvid
de nuvarande 1 och 2 mom. blir 2 och 3 mom. som följer:

2 §

Andra studier för vilka studiestöd
kan beviljas

Studiestöd kan beviljas också för annan
utbildning än yrkesutbildning eller gym-
nasieutbildning, när utbildningen genomförs
vid folkhögskolor, idrottsutbildningscentrer
och Sameområdets utbildningscentral. Stu-
diestöd kan också beviljas för studier i hus-
lig ekonomi som ordnas i annan form än
som grundläggande yrkesutbildning, för un-
dervisning och handledning som ordnas för
handikappade i tränings- eller rehabilite-
ringssyfte samt för förberedande utbildning
som ordnas för invandrare inför den grund-
läggande yrkesutbildningen.
— — — — — — — — — — — — —

3 §

Heltidsstudier

Studier där målsättningen är att avlägga
högskoleexamen betraktas som heltidsstudi-
er.

Gymnasiestudier betraktas som heltidsstu-
dier när deras omfattning enligt lärokursen
är sammanlagt minst 75 kurser och den stu-
derande under terminen deltar i minst 10
kurser eller studier som motsvarar dem. De
studier som avses i detta mom. betraktas
dock som heltidsstudier under en sådan ter-
min då den studerande deltar i minst två prov
som ingår i studentexamen. Gymnasiestudier

som ordnas i internat betraktas alltid som
heltidsstudier.

Yrkesinriktade och andra studier betraktas
som heltidsstudier när studiernas omfattning
är minst tre studieveckor per studiemånad i
genomsnitt. När studiernas omfattning inte
har dimensionerats i studieveckor, fordras att
den studerande under i genomsnitt minst 25
veckotimmar deltar i undervisning enligt
undervisnings- eller utbildningsprogrammet
eller i praktik som hör till studierna.

Sådana studier som avses i 2 och 3 mom.
betraktas dock inte som heltidsstudier, om
studierna genomförs som distans- eller fler-
formsstudier så att den regelbundna kontakt-
handledningen eller kontaktundervisningen
utgör mindre än en vecka i följd per kalen-
dermånad.

Undervisningsministeriet kan meddela när-
mare föreskrifter om när studier betraktas
som heltidsstudier.

7 §

Antalet stödmånader per läsår

Studiestöd beviljas i allmänhet enligt hela
studiemånader från den dag studierna inleds.
En studiemånad berättigar till studiestöd, om
den omfattar minst 18 dagar som ingår i
läsåret.

I fråga om studier för högskoleexamen
beviljas studiestöd i allmänhet för nio må-
nader per läsår. Studiestödsnämnden eller, i
fråga om examina som avläggs utomlands,
folkpensionsanstalten fastställer de grunder
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enligt vilka studiestöd kan beviljas för läng-
re tid än för nio månader.

Inom den grundläggande yrkesutbildning-
en beviljas studiestöd från den dag studierna
inleds för nio och en halv månad, om den
tionde månaden omfattar minst 15 dagar
som ingår i läsåret. Studiestöd kan beviljas
för en tionde månad, om den tionde studie-
månaden omfattar minst 25 dagar som ingår
i läsåret. Studiestöd för längre tid kan bevil-
jas på de villkor som anges i 1 mom.

Inom gymnasieutbildningen kan studiestöd
beviljas för högst nio månader per läsår.

14 §

Rätt till vuxenstudiepenning

Om studieledigheten eller någon annan
oavlönad ledighet för en vuxenstuderande
inte varar ett helt läsår eller en hel termin,
beviljas vuxenstudiepenning från den dag
studieledigheten inleds enligt hela studiele-

dighetsmånader. En studieledighetsmånad
berättigar till studiestöd, om den omfattar
minst 18 dagar som ingår i läsåret.
— — — — — — — — — — — — —

Denna förordning träder i kraft den 1 ja-
nuari 1999.

Åtgärder som verkställigheten av förord-
ningen förutsätter får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

Utan hinder av 3 § är en studerande som
enligt en bestämmelse som gäller här denna
förordning träder i kraft har beviljats studie-
stöd berättigad till studiestöd för att slutföra
de studier för vilka studiestöd har beviljats
innan denna förordning träder i ikraft.

I fråga om studier som har inletts innan
denna förordning träder i kraft justeras inte
stödtiden läsåret 1998—1999 på basis av
7 §.

Förordningens 7 § 1 mom. och 14 § 1
mom. tillämpas från den 1 augusti 1999.

Helsingfors den 14 december 1998

Republikens President

MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister Olli-Pekka Heinonen
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