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Påvisande av behärskandet av undervisningsspråket som krävs av en lärare i 
förskoleundervisning och grundläggande utbildning som ges på ett annat språk än 
undervisningsspråket och i en skola med ett främmande språk som undervisningsspråk 

Utbildningsstyrelsen har beslutat att behärskandet av undervisningsspråket som 
krävs av en lärare i förskoleundervisning och grundläggande utbildning som ges på 
ett annat än skolans undervisningsspråk enligt 9 § 2 mom. i förordningen om 
behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (undervisning på ett 
språkbads- eller målspråk) och i en särskild undervisningsgrupp eller i en skola med 
ett främmande undervisningsspråk enligt 10 § 4 mom. i lagen om grundläggande 
utbildning kan visas genom att avlägga antingen: 
 
1. språkstudier till en omfattning av minst 60 studiepoäng i språkbads- eller 

målspråket eller i undervisningsspråket i en skola med ett främmande språk som 
undervisningsspråk vid ett finländskt universitet eller studier i språkbads- eller 
målspråket eller i undervisningsspråket i en skola med ett främmande språk som 
undervisningsspråk med motsvarande omfattning vid ett utländskt universitet; 
 

2. alla delprov som ingår i examen enligt lagen om allmänna språkexamina 
(964/2004) på den högsta kunskapsnivån 5 i språkbads- eller målspråket eller i 
undervisningsspråket i en skola med ett främmande språk som 
undervisningsspråk, i examen som avlagts före 2002 ska delproven vara avlagda 
på kunskapsnivå 7; 
 

3. alla delprov som ingår i examen enligt lagen om allmänna språkexamina 
(964/2004) på den högsta kunskapsnivån 5 i samiska, i examen som avlagts före 
2002 ska delproven vara avlagda på kunskapsnivå 7, eller ett språkprov eller 
högskolestudier som avlagts i samband med studier enligt samiska språklagen 
(1086/2003); 
  

4. lärarutbildning utomlands på mål- eller språkbadsspråket eller på 
undervisningsspråket i en skola med ett främmande undervisningsspråk, 
förutsatt att Utbildningsstyrelsen har fattat ett positivt eller villkorligt beslut om 
att behörigheten som ges av lärarutbildningen i fråga är tillräcklig för 
läraruppgiften inom förskoleundervisning eller grundläggande utbildning enligt 
lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (1384/2015) eller enligt lagarna 
som upphävt den (1093/2007) eller (1597/1992), enligt lagen om den 
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tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför (1385/2015) eller 
enligt lagen som upphävt den (531/1986), enligt lagen om erkännande av 
examensbevis som tilldelats medborgare i stater inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet (1597/1992) eller med stöd av 21 § i förordningen om 
behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998); 
 

5. minst 80 studiepoäng i studier för lägre högskoleexamen (kandidatexamen) på 
språkbads- eller målspråket eller ett annat språk än undervisningsspråket för 
förskoleundervisningen, varvid personen kan undervisa inom 
förskoleundervisning eller 
 

6. minst 80 studiepoäng i studier för högre högskoleexamen (kandidat- och 
magisterexamina) på språkbads- eller målspråket eller undervisningsspråket i en 
skola med ett främmande språk som undervisningsspråk, varvid personen kan 
undervisa inom grundläggande utbildning. 

 
Det förutsätts att behärskandet av språkbads- eller målspråket visas på förutnämnda 
sätt i de fall att det i enlighet med den lokala läroplanen för förskoleundervisningen 
är frågan om tidigt fullständigt språkbad i de inhemska språken i 
förskoleundervisningen eller annan omfattande förskoleundervisning på två språk 
som avses i Grunderna för förskoleundervisningens läroplan 2014.  
 
Det förutsätts att behärskandet av språkbads- eller målspråket visas på förutnämnda 
sätt i de fall att det i enlighet med den lokala läroplanen är frågan om tidigt 
fullständigt språkbad i de inhemska språken eller annan omfattande undervisning på 
två språk som avses i Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 
2014. För att visa behärskandet av språket i mindre omfattande undervisning på två 
språk i den grundläggande utbildningen är det tillräckligt att avlägga alla delprov i 
målspråket på kunskapsnivå 4 enligt lagen om allmänna språkexamina (964/2004) 
eller visa behärskandet av språket på något annat av de förutnämnda sätten. 
 
En person som visat att hen behärskar undervisningsspråket enligt föreskriften som 
upphävs genom denna föreskrift anses fortfarande behärska språket i fråga för att 
ge motsvarande undervisning. 
 
 

 Generaldirektör Minna Kelhä 

   

   

 Undervisningsråd Annamari Kajasto  

   

 Detta dokument har godkänts elektroniskt i Utbildningsstyrelsens 
ärendehanteringssystem. 
  


