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Grunderna för examen i undervisningsförvaltning samt examensfordringarna 

1. Examens mål
Examens mål är att den som har avlagt examen ska ha uppnått sådana administrativa 
grundkunskaper och -färdigheter som förutsätts för att framgångsrikt sköta i lagen 
om grundläggande utbildning, gymnasielagen, lagen om yrkesutbildning, lagen om 
fritt bildningsarbete och lagen om grundläggande konstundervisning nämnd 
rektorsuppgift eller annan krävande uppgift inom undervisningsförvaltningen. 

2. Examens omfattning och innehåll
I examen ingår del A och del B, vars totala omfattning är 15 studiepoäng. Del A 
omfattar 8 studiepoäng och del B omfattar 7 studiepoäng.  

Del A: Förvaltningens grunder 

1. Allmän förvaltning, offentlighet, dataskydd samt kommunalförvaltning
2. Utbildningsväsendets förvaltning
3. Utbildningsväsendets finansieringssystem

Del B: Rektorns ledarroller 

1. Rektorn som ansvarig för skolans verksamhet
2. Rektorn som pedagogisk ledare
3. Rektorn som personalchef (anställningsförhållande och lagstadgade förpliktelser)

Om examensfordringarna ges närmare bestämmelser i bilagan till denna föreskrift. 
Utbildningsstyrelsen kan ge närmare anvisningar om avläggandet och anordnandet 
av examen 

3. Avläggandet av examen

Examen avläggs genom skriftliga förhör. Examen kan även avläggas på annat sätt som 
examinatorn godkänner, med beaktande av examinandens studier och kunnande.  

Examen kan avläggas både på finska och på svenska. Uppgifterna ges på finska eller 
på svenska enligt examinandens begäran. 

4. Beviljande av tillgodoräknande enligt tidigare förvärvad kunskap

Det är möjligt att utifrån tidigare studier få ett beslut om tillgodoräknande för 
examen i undervisningsförvaltning eller en del av den. Tillgodoräknande bedöms 
separat i fråga om examens alla sex ämnesområden. Som ersättande studier kan 
godkännas studier som avlagts vid en högskola (universitet, yrkeshögskola).  
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En studieprestation, utifrån vilken tillgodoräknande beviljas, får inte vara äldre än tre 
år. Om det är fråga om studier, där man bedömer att studieinnehållet har förändrats 
bara lite, kan tillgodoräknande beviljas utifrån en prestation som avlagts för högst 
fem år sedan.  

En förutsättning för tillgodoräknande är att innehållet i de ersättande studierna 
huvudsakligen motsvarar examensfordringarna för examen i 
undervisningsförvaltning och att innehållet kan bedömas tillräckligt noggrant utifrån 
den beskrivning av studiehelheten som utbildningsanordnaren har utarbetat.  

En fritt formulerad ansökan om tillgodoräknande, till vilken man bifogar 
utbildningsanordnarens beskrivning om innehållet i de studier som föreslås som 
grund för tillgodoräknande samt ett intyg över studieprestationen och dess tidpunkt, 
lämnas till Utbildningsstyrelsen. Utbildningsstyrelsen bedömer på ämbetets vägnar, 
till vilken del tillgodoräknande kan beviljas.  

Examinanden kan innan han eller hon lämnar in en faktisk ansökan om 
tillgodoräknande göra en förhandsförfrågan antingen per e-post eller telefon. Utifrån 
förhandsförfrågan kan Utbildningsstyrelsen bedöma hur ändamålsenlig en ansökan 
om tillgodoräknande är med beaktande av grunderna för beviljande och den tidigare 
praxisen för tillgodoräknande.  

5. Examenstillfällen och examinatorer

Möjligheter att avlägga examen ordnas i olika delar av landet. 

Anmälan till examen sker på det sätt som framgår av Utbildningsstyrelsens 
webbsidor. 

Examensprestationerna tas emot och bedöms av tjänstemän som 
Utbildningsstyrelsen har utsett för uppgiften.  

Examen ska avläggas inom två år räknat från den första godkända delprestationen. I 
annat fall förfaller de tidigare delprestationerna. Tilläggstid för att avlägga examen 
kan beviljas om det finns särskilda skäl därtill. 

6. Intyg och examensregister

Till den som har avlagt godkänd examen ges ett intyg, av vilket följande uppgifter ska 
framgå: 
1. examens namn;
2. examinandens namn och personbeteckning;
3. ämnesområdena i examen;
4. datum; samt
5. examinatorns underskrift, namnförtydligande och tjänstebeteckning.

Utbildningsstyrelsen för register över dem som har avlagt examen och delar av 
examen. I registret antecknas de uppgifter som nämns ovan.   
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7. Examensavgifter

Examensavgifter tas ut i enlighet med vad som särskilt föreskrivs och bestäms. 

8. Ikraftträdande

Denna föreskrift träder i kraft den 1 augusti 2018. Föreskriften upphäver 
Utbildningsstyrelsens föreskrift (40/011/2015) av den 11 maj 2015 om grunderna och 
examensfordringarna för examen i undervisningsförvaltning.  

9. Slutförande av examina som inletts i enlighet med föreskrifter som upphävs

Om en person har avlagt en del av examen, antingen del A eller del B, enligt 
bestämmelserna från 2015, ska även den andra delen av examen avläggas enligt 
dessa bestämmelser. Möjligheten till detta upphör 31.7.2020. 

Generaldirektör Olli-Pekka Heinonen 

Jurist Sanna Haanpää 

Detta dokument har godkänts elektroniskt i Utbildningsstyrelsens 
ärendehanteringssystem. 

BILAGA Examensfordringarna för examen i undervisningsförvaltning 



FÖRESKRIFT 4 (10) 

29.6.2018 OPH-1559-2018 

Bilaga 

EXAMENSFORDRINGARNA FÖR EXAMEN I UNDERVISNINGSFÖRVALTNING 

Examinanden ska känna till de ändringar av de till examensfordringarna hörande 
författningarna som har publicerats i Finlands författningssamling senast två 
månader före förhörstillfället. För verken har den äldsta godtagbara upplagan 
angetts. 

Del A: Förvaltningens grunder 

Del A ämnesområde 1: Allmän förvaltning, offentlighet, dataskydd samt 
kommunalförvaltning 

1. Olli Mäenpää: Hallintolaki ja hyvän hallinnon takeet luvut 3–5, luvun 6
kappaleet 3 ja 4, luku 7 sekä luvun 9 kappale 2, Edita Publishing Oy, 4.
uudistettu painos, Porvoo 2011 tai uudempi
eller
Olli Mäenpää: Grunderna för god förvaltning, kapitel II-IV, kapitel V avsnitt
2 och 4–6, kapitel VII avsnitt 2, Yliopistopainon kirjamyynti, 3. reviderade
upplagan, Helsingfors 2011

2. Julkisuus ja salassapito hallinnossa, päivitetty eripainos luvuista I-III

teoksesta Pirjo Vehkamäki – Matti Lahtinen - Anne Tamminen-Dahlman:

Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa

eller på svenska (https://www.oph.fi/sv)

3. Hallituksen esitys eduskunnalle EU:n yleistä tietosuoja-asetusta
täydentäväksi lainsäädännöksi HE 9/2018 luku 2.2.2 Euroopan unionin
yleinen tietosuoja-asetus sekä luku 3 Esityksen tavoitteet ja keskeiset
ehdotukset (www.finlex.fi)
eller
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som
kompletterar EU:s allmänna dataskyddsförordning RP 9/2018 kapitel 2.2.2
Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning och kapitel 3
Målsättning och de viktigaste förslagen (www.finlex.fi/sv/)

4. Kuntaliitto yleiskirje 14/2017 Yleinen tietosuoja-asetus,
https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2017/yleinen-tietosuoja-asetus
eller
Kommunförbundets cirkulär 14/2017 Den allmänna
dataskyddsförordningen,
https://www.kommunforbundet.fi/cirkular/2017/den-
allmannadataskyddsforordningen

5. Tietosuojaopas oppilaitoksille. Opas tietosuoja-asetuksen pääkohdista
opetuksen ja koulutuksen järjestäjille http://minedu.fi/tietosuojaopas eller

https://www.oph.fi/sv
http://www.finlex.fi
http://www.finlex.fi/sv/
https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2017/yleinen-tietosuoja-asetus
https://www.kommunforbundet.fi/cirkular/2017/den-allmanna-dataskyddsforordningen
http://minedu.fi/tietosuojaopas
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Dataskyddsguide för läroanstalter. Guide om dataskyddsförordningens 
huvudteman för anordnare av undervisning och utbildning 
https://minedu.fi/sv/dataskyddsguide 

6. Heikki Harjula – Kari Prättälä: Kuntalaki, Tausta ja tulkinnat, Talentum, 9.
uudistettu painos, Helsinki 2015 Johdanto osan 6 luku, I osa yleiset
säännökset 3 luku 10 §, II osa demokratia ja vaikuttaminen 5 luku 29 §, III
osa toimielimet ja johtaminen 6 luku 30 ja 31 §, V osa hallinto 12 luku 90–
109 §, VII osa erinäiset säännökset 16 luku 133–144 §
eller
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till kommunallag och
vissa lagar som har samband med den RP 268/2014 rd kapitel 3.1–3.4, 3.7,
3.13 och 3.18 (www.finlex.fi/sv/)

7. Följande författningar på svenska eller på finska:
Finlands grundlag (731/1999): 2, 6, 7, 12, 17, 106–107, 118 och 121 §
Förvaltningslagen (434/2003)
Språklagen (423/2003): kapitel 1 och 2, kapitel 3: 12 och 18 §, kapitel 4: 19
§, kapitel 5: 23 och 25 § och kapitel 7: 32 §
L om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003)
L om beräknande av laga tid (150/1930)
L om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999)
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april
2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av
personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om
upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning)
Kommunallagen (410/2015): kapitel 3: 10 §, kapitel 5: 29 §, kapitel 6: 30
och 31 §, kapitel 12 och kapitel 16
L om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986) 4 a §

Del A ämnesområde 2: Utbildningsväsendets förvaltning 

1. Matti Lahtinen – Timo Lankinen: Koulutuksen lainsäädäntö käytännössä,
Tietosanoma Oy, 10. uudistettu painos, Tallina Raamatutrükikoda, Tallinna
2018
eller
svenskspråkigt tentmaterial enligt separat överenskommelse

2. Följande författningar på svenska eller på finska:
Finlands grundlag (731/1999): 6, 11, 12, 16 ja 123 §
Statsrådets förordning om undervisnings- och kulturministeriet (310/2010)
L om Utbildningsstyrelsen (564/2016)
L om grundläggande utbildning (628/1998)
F om grundläggande utbildning (852/1998)
Statsrådets förordning om riksomfattande mål för utbildningen enligt lagen
om grundläggande utbildning och om timfördelning i den grundläggande
utbildningen (422/2012)
Gymnasielagen (629/1998)
Gymnasieförordningen (810/1998)

https://minedu.fi/sv/dataskyddsguide
http://www.finlex.fi/sv/
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Statsrådets förordning om de allmänna riksomfattande målen för och 
timfördelningen i den utbildning som avses i gymnasielagen (942/2014) 
Undervisningsministeriets förordning om grunderna för antagning av 
studerande i gymnasieutbildningen (856/2006) 
L om anordnande av studentexamen (672/2005) 
Statsrådets förordning om studentexamen (915/2005) 
L om yrkesutbildning (531/2017) 
Statsrådets förordning om yrkesutbildning (673/2017)  
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om grunderna för 
antagning av studerande inom utbildningar för yrkesinriktade 
grundexamina 699/2017) 
L om stöd för skolresor för studerande i gymnasier och yrkesläroanstalter 
(48/1997) 
L om elev- och studerandevård (1287/2013) 
Statsrådets förordning om förfarandet vid ansökan till yrkesutbildning, 
gymnasieutbildning och förberedande utbildning efter den grundläggande 
utbildningen (2014/294) 
L om nationella studie- och examensregister (884/2017) 
L om fritt bildningsarbete (632/1998) 
F om fritt bildningsarbete (805/1998) 
L om grundläggande konstundervisning (633/1998) 
F om grundläggande konstundervisning (813/1998) 
L om förvaltning av utbildning som ordnas av staten och privata (634/1998) 
F om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet 
(986/1998) 

Del A ämnesområde 3: Utbildningsväsendets finansieringssystem 

1. Tuija Valkeinen, Reijo Vuorento (toim.): Kuntatalous − monen muuttujan
summa, Suomen Kuntaliitto, Helsinki 2017
eller
Tuija Valkeinen, Reijo Vuorento (red.): Kommunekonomin – nyckeln till
ekonomisk planering, Kommunförbundet, Helsingfors 2018

2. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen
valtionosuudesta, laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta ja laeiksi
eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta (HE 174/2009 ja HE 38/2014):
Yleisperustelut (www.finlex.fi)
eller
Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om statsandel för
kommunal basservice, lag om finansiering av undervisnings- och
kulturverksamhet och lagar om ändring av vissa lagar som har samband
med dem (RP 174/2009 och RP 38/2014): Allmän motivering
(www.finlex.fi/sv/)

3. Följande författningar på svenska eller på finska:
L om statsbudgeten (423/1988)
Kommunallagen (410/2015): kapitel 3: 11–13 § och kapitlen 13–14
L om statsandel för kommunal basservice (1704/2009)
L om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)

http://www.finlex.fi
http://www.finlex.fi/sv/
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Statsrådets förordning om finansiering av undervisnings- och 
kulturverksamhet (1766/2009) 

Del B: Rektorns ledarroller 

Del B ämnesområde 1: Rektorn som ansvarig för skolans verksamhet 

1. Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen turvallisuusopas, lukuun ottamatta
tukimateriaalia https://www.oph.fi/fi/opetustoimen-ja-varhaiskasvatuksen-
turvallisuus
eller
Säkerhetsmanual för undervisningsväsendet, stödmaterialet ingår inte
https://www.oph.fi/sv/utbildning-och-examina/sakerhetsmanual-
undervisningsvasendet-och-smabarnspedagogiken

2. Marke Hietanen-Peltola ja Ulla Korpilahti (toim.): Terveellinen, turvallinen ja
hyvinvoiva oppilaitos. Opas ympäristön ja yhteisön monialaiseen
tarkastamiseen. Luku 4, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2015
http://www.julkari.fi/handle/10024/126936
eller
svenskspråkigt tentmaterial enligt separat överenskommelse

3. Järjestyssääntöjen laatiminen
https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/jarjestyssaantojen-
laatiminen
eller
Utarbetande av ordningsregler
https://www.oph.fi/sv/statistik-och-publikationer/publikationer/
utarbetande-av-ordningsregler

4. Kouluretket ja leirikoulut
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/koulun-retket-ja-leirikoulut
eller
Anvisningar för avgiftsfria exkursioner och lägerskolor
https://www.oph.fi/sv/utbildning-och-examina/skolutflykter-och-lagerskolor

5. Tietokoneen, kännykän ja muiden mobiililaitteiden käyttöön liittyvistä
oikeuksista ja velvollisuuksista koulussa
https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/tietokoneen-kannykan-
ja-muiden-mobiililaitteiden-kayttoon
eller
Rättigheter och skyldigheter vid användningen av dator, mobiltelefon och
andra mobila enheter i skolan
https://www.oph.fi/sv/statistik-och-publikationer/publikationer/
rattigheter-och-skyldigheter-vid-anvandningen-av-dator

6. Koulujen ja oppilaitosten sekä yritysten välinen yhteistyö, markkinointi ja
sponsorointi
https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/koulujen-ja-
oppilaitosten-seka-yritysten-valinen-yhteistyo
eller

https://www.oph.fi/fi/opetustoimen-ja-varhaiskasvatuksen-turvallisuus
https://www.oph.fi/sv/utbildning-och-examina/sakerhetsmanual-undervisningsvasendet-och-smabarnspedagogiken
http://www.julkari.fi/handle/10024/126936
http://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/jarjestyssaantojen-laatiminen
http://www.oph.fi/sv/statistik-och-publikationer/publikationer/utarbetande-av-ordningsregler
http://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/koulun-retket-ja-leirikoulut
http://www.oph.fi/sv/utbildning-och-examina/skolutflykter-och-lagerskolor
http://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/tietokoneen-kannykan-ja-muiden-mobiililaitteiden-kayttoon
http://www.oph.fi/sv/statistik-och-publikationer/publikationer/rattigheter-och-skyldigheter-vid-anvandningen-av-dator
http://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/koulujen-ja-oppilaitosten-seka-yritysten-valinen-yhteistyo
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Samarbete mellan skolor och läroanstalter samt företag och 
sammanslutningar, marknadsföring och sponsring 
https://www.oph.fi/sv/statistik-och-publikationer/
publikationer/samarbete-mellan-skolor-och-laroanstalter-samt-
foretag

7. Matti Lahtinen – Timo Lankinen: Koulutuksen lainsäädäntö käytännössä,
luvut 8.9 (Oppilas- ja opiskelijahuolto) ja 8.10.2 (Kurinpito ja muut
työrauhan turvaamiskeinot), Tietosanoma Oy, 10. uudistettu painos, Tallina
Raamatutrükikoda, Tallinna 2018
eller
svenskspråkigt tentmaterial enligt separat överenskommelse

8. Ari Saarnilehto: Vahingonkorvauslaki, Käytännön kommentaari, kappale 1.3,
2 luku 2 §, 3 luku, 4 luku, 5 luku 2 § ja 6 luku 2 § Edita Publishing Oy,
Helsinki 2007
eller
svenskspråkigt tentmaterial enligt separat överenskommelse

9. Kopiraitti-sivustolta osio Oppilaitosluvat
http://kopiraitti.fi/oppilaitosluvat/
eller
Materialet Läroanstaltslicenser på webbsidorna Kopiraitti
http://kopiraitti.fi/sv/laroanstaltslicenser/

10. Följande författningar på svenska eller på finska:
L om grundläggande utbildning (628/1998)
F om grundläggande utbildning (852/1998)
Gymnasielagen (629/1998)
Gymnasieförordningen (810/1998)
L om yrkesutbildning (531/2017)
Statsrådets förordning om yrkesutbildning (673/2017)
L om fritt bildningsarbete (632/1998)
F om fritt bildningsarbete (805/1998)
L om grundläggande konstundervisning (633/1998)
F om grundläggande konstundervisning (813/1998)
L om förvaltning av utbildning som ordnas av staten och privata (634/1998)
L om elev- och studerandevård (1287/2013)
Barnskyddslagen (417/2007) 25 §, 25 a § och 25 c §
Strafflagen (19.12.1889/39): kapitel 3: 4 § och kapitel 4: 4 och 5 §
Skadeståndslagen (412/1974)

Del B ämnesområde 2: Rektorn som pedagogisk ledare 

1. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, Opetushallitus: luvut
1–12
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/perusopetuksen-
opetussuunnitelman-ydinasiat
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/perusteasiakirjat-
perusopetuksessa
eller

https://www.oph.fi/sv/statistik-och-publikationer/publikationer/samarbete-mellan-skolor-och-laroanstalter-samt-foretag
http://kopiraitti.fi/sv/laroanstaltslicenser/
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/perusopetuksen-opetussuunnitelman-ydinasiat
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/perusteasiakirjat-perusopetuksessa
http://kopiraitti.fi/oppilaitosluvat/
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Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014, 
Utbildningsstyrelsen: kapitel 1–12 
https://www.oph.fi/sv/utbildning-och-examina/centrala-delar-i-
laroplanen-den-grundlaggande-utbildningen

2. Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015, Opetushallitus: luvut 1–4 sekä
5.1 ja 5.2
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/perusteasiakirjat-lukiossa
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/lukio/1372910/
tekstikappale/1372886
eller
Grunderna för gymnasiets läroplan 2015, Utbildningsstyrelsen: kapitel 1–4
och 5.1 och 5.2
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/lukio/1372910/
tekstikappale/1372886

3. Matti Lahtinen – Timo Lankinen: Koulutuksen lainsäädäntö käytännössä,
luku 5.3, Tietosanoma Oy, 10. uudistettu painos, Tallina Raamatutrükikoda,
Tallinna 2018
eller
svenskspråkigt tentmaterial enligt separat överenskommelse

4. Tutkinnan suorittajan valinnan mukaan jonkin ammatillisen perustutkinnon
perusteet, esim. sosiaali- terveysalan perustutkinnon perusteet
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/3689879
eller
En examensgrund för yrkesinriktade grundexamina enligt examinandens
egna val t.ex. grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen https://
eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/kooste/3689879

Del B ämnesområde 3: Rektorn som personalchef (anställningsförhållande och 
lagstadgade förpliktelser) 

1. Koskinen, Seppo – Kulla, Heikki: Virkamiesoikeuden perusteet, 7. uudistettu
painos, Talentum pro, Helsinki 2016
eller
Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om kommunala
tjänsteinnehavare och lag om ändring av kommunallagen (RP 196/2002)
(www.finlex.fi/sv/)

2. Följande författningar på svenska eller på finska:
Finlands grundlag (731/1999): 125 §
L om kommunala tjänsteinnehavare (304/2003)
Kommunallagen (410/2015): kapitel 11
Statstjänstemannalagen (750/1994)
Statstjänstemannaförordningen (971/1994)
Arbetsavtalslagen (55/2001)
L om kommunala tjänstekollektivavtal (669/1970): 1–3, 5, 8, 9 och 20 §
F om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet
(986/1998)

https://www.oph.fi/sv/utbildning-och-examina/centrala-delar-i-laroplanen-den-grundlaggande-utbildningen
http://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/perusteasiakirjat-lukiossa
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/lukio/1372910/
tekstikappale/1372886
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/kooste/3689879
http://www.finlex.fi/sv/
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/3689879
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/lukio/1372910/
tekstikappale/1372886
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L om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn 
(504/2002) 
L om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda (424/2003) 
L om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986) 
Diskrimineringslagen (1325/2014) 
L om integritetsskydd i arbetslivet (759/2004) 
Arbetarskyddslagen (738/2002)  
Arbetstidslagen (605/1996) 
L om företagshälsovård (1383/2001) 
Sjukförsäkringslagen (1224/2004): kapitel 13: 1 § och 3–5 § 
Semesterlagen (162/2005) 
L om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare 
(449/2007)  
L om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar (1233/2013) 
L om samarbete inom företag (334/2007) 
Strafflagen (19.12.1889/39): kapitel 40 




