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Statsrådets förordning
om ändring av 20 och 26 § i statsrådets förordning om examina och specialiserings-

utbildningar vid universitet

I enlighet med statsrådets beslut
ändras i statsrådets förordning om examina och specialiseringsutbildningar vid univer-

sitet (794/2004) 20 och 26 §, av dem 26 § sådan den lyder i förordning 1439/2014, som
följer:

20 §

Lärarutbildningens uppbyggnad

Den utbildning för klasslärare, för speciallärare och för studiehandledare som avses i
19 § 1 mom. kan ingå i utbildningen för pedagogie magisterexamen. En del av de studier
som hör till dessa utbildningar kan fullgöras i den utbildning som leder till kandidatexa-
men och som ligger till grund för magisterexamen. Utbildning för lärare inom småbarns-
pedagogik kan ingå i den utbildning som leder till pedagogie kandidatexamen.

I utbildningen för lärare inom småbarnspedagogik ingår de studier som avses i 19 §
1 mom. och som ger yrkesfärdigheter för uppgifter inom småbarnsfostran och förskoleun-
dervisning, i utbildningen för klasslärare ingår studier i olika ämnen och ämneshelheter
som undervisas i den grundläggande utbildningen, i utbildningen för speciallärare studier
som ger yrkesfärdigheter för uppgifter inom specialundervisning och i utbildningen för
studiehandledare studier som ger yrkesfärdigheter för uppgifter inom elevhandledning
och studiehandledning. De pedagogiska studier för lärare som avses i samma moment in-
går i alla ovan uppräknade utbildningar, med undantag för utbildningen för lärare inom
småbarnspedagogik.

De studier i lärarutbildningen som avses i 2 mom. kan förutom i pedagogie kandidatex-
amen och pedagogie magisterexamen ingå i någon annan lämplig lägre eller högre hög-
skoleexamen eller också fullgöras fristående efter avlagd examen.

Utbildning för ämneslärare kan ingå i den utbildning som leder till högre högskoleexa-
men. Till utbildningen hör de studier i ett eller två undervisningsämnen som avses i 19 §
1 mom. samt pedagogiska studier för lärare. Studierna kan fullgöras såväl i examen som
fristående. En del av de studier som ingår i utbildningen för ämneslärare kan fullgöras i
den utbildning som leder till lägre högskoleexamen och som ligger till grund för högre
högskoleexamen.

26 §

Betyg

Universitetet ger den studerande ett examensbetyg över avlagd högre eller lägre hög-
skoleexamen. Examensbetyget ska innehålla uppgifter om
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1) examensbenämning och utbildningsområde,
2) huvudämne i examen, en helhet som kan jämställas med huvudämnet eller utbild-

ningsprogrammet,
3) specialiseringsutbildning som eventuellt ingår i examen,
4) det centrala innehållet i examen,
5) den studerandes språkkunskaper; vid anteckning av språkkunskaperna ska 19 § i

statsrådets förordning om bedömning av kunskaper i finska och svenska inom statsförvalt-
ningen (481/2003) beaktas.

I fråga om betyg över en examen som har avlagts som påbyggnadsutbildning vid uni-
versitetet tillämpas vad som föreskrivs i 1 mom. 1–4 punkten.

För en examen enligt 11 § 2 mom. i universitetslagen som har avlagts på något annat
språk än finska eller svenska utfärdas också ett examensbetyg på finska eller svenska och
ges utöver den examensbenämning på finska eller svenska som finns i bilagan till förord-
ningen även en examensbenämning på engelska enligt vad som nämns i bilagan.

Om den utbildning som leder till examen i enlighet med 3 § 2 mom. har ordnats som ut-
bildning som leder till en eller flera examina tillsammans med ett eller flera finska eller ut-
ländska universitet, ska det av betyget framgå vilka andra examina och examensbetyg som
beviljas på basis av samma utbildning samt vilka andra universitet som har beviljat examen.

Universitetet ger en studerande ett intyg över specialiseringsutbildning som den stude-
rande har genomfört. Av intyget ska framgå specialiseringsutbildningens benämning och
utbildningens centrala innehåll.

Till den som har avlagt examen eller genomfört studier vid universitetet ger universite-
tet en sådan bilaga till examensbetyget eller intyget som är avsedd särskilt för internatio-
nellt bruk. I bilagan ges tillräckliga uppgifter om universitetet, de studier och studiepre-
stationer som avses i examensbetyget eller intyget samt nivån på dem och deras ställning
i utbildningssystemet.

Universitetet ger även under studiernas gång på begäran ett intyg till den studerande
över genomförda studier.

Om det i examen ingår sådana studier i lärarutbildningen som avses i 19 §, antecknas i
examensbeviset den behörighet som studierna medför enligt förordningen om behörig-
hetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998) eller lagen om små-
barnspedagogik (540/2018).

Ett universitet där det är möjligt att fullgöra en studieprestation som hör till de studier i
lärarutbildningen som avses i 19 § kan på ansökan utfärda ett intyg över att den sökande
på annat sätt än genom studier som ingår i de föreskrivna behörighetsvillkoren visat att
han eller hon har inhämtat kunskaper och färdigheter som motsvarar studieprestationen.
Universitetet får ställa som villkor för utfärdande av intyget att den sökande genomför
kompletterande studier.

————
Denna förordning träder i kraft den 1 september 2018.

Helsingfors den 23 augusti 2018

Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen

Regeringsråd Janne Öberg
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