
 
 

FÖRESKRIFT  
 

 
    11.5.2015  40/011/2015 
 

Opetushallitus 
Hakaniemenranta 6, PL 380, 00531 Helsinki, puhelin 040 348 7555, faksi 040 348 7865, etunimi.sukunimi@oph.fi, www.oph.fi 
Utbildningsstyrelsen 
Hagnäskajen 6, PB 380, 00531 Helsingfors, telefon 040 348 7555, fax 040 348 7865, förnamn.efternamn@oph.fi, www.utbildningsstyrelsen.fi 
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Rätten att meddela föreskriften följer av: 
2 § i förordningen (986/1998) om 
behörighetsvillkoren för personal inom 
undervisningsväsendet 
 
Upphäver Utbildningsstyrelsens föreskrift 
49/011/2010 om grunderna och 
examensfordringarna för examen i 
undervisningsförvaltning  

 
 
 
 
GRUNDERNA FÖR EXAMEN I UNDERVISNINGSFÖRVALTNING 
SAMT EXAMENSFORDRINGARNA 
 

 
Utbildningsstyrelsen har idag med stöd av 2 § 1 momentet 4 punkten i förordningen 
(986/1998) om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet beslutat att 
fastställa grunderna för examen i undervisningsförvaltning enligt följande: 
 
 
1. Examens mål 

Examens mål är att den som har avlagt examen ska ha sådana administrativa kunskaper 
och färdigheter som förutsätts för att framgångsrikt sköta i lagen om grundläggande 
utbildning (628/1998), gymnasielagen (629/1998), lagen om grundläggande 
yrkesutbildning (630/1998), lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998), lagen 
om fritt bildningsarbete (632/1998) och lagen om grundläggande konstundervisning 
(633/1998) nämnd rektorsuppgift eller annan krävande uppgift inom 
undervisningsförvaltningen.  
 
 
2. Examens omfattning och innehåll 

Examens omfattning är 15 studiepoäng.  
 
I examen ingår följande ämnesområden: 
1) grunder i offentlig rätt och allmän förvaltning;  

2) kommunalförvaltning; 

3) utbildningsförvaltning; 

4) personalförvaltning; samt 

5) ekonomiförvaltning. 
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Om examens uppbyggnad, ämnesområden och 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. Examenstillfällen och examinatorer 

Möjligheter att avlägga examen ordnas i olika delar av landet.  
 
Anmälan till examen sker på det sätt som Utbildningsstyrelsen bestämmer. 
 
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.   
 
 
5. Intyg och examensregister 

Till den som har avlagt godkänd examen ges ett intyg, av vilket ska framgå följande: 
1) examens namn; 

2) examinandens namn och personbeteckning; 

3) ämnesområdena i examen; 

4) datum; samt 

5) underskrift av examinatorn, namnförtydligande och tjänstebeteckning. 

 

Utbildningsstyrelsen för register över dem som har avlagt examen och delar av examen i 

undervisningsförvaltning. I registret antecknas de uppgifter som nämns i moment 1.   

 

 

6. Examensavgifter 

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

Denna föreskrift träder i kraft den 1 augusti 2015. 
 
Föreskriften upphäver Utbildningsstyrelsens föreskrift (49/011/2010) av den 8 december 
2010 om grunderna och examensfordringarna för examen i undervisningsförvaltning.  
 
 
8. Slutförande av examina som inletts i enlighet med tidigare bestämmelser 

Personer som har inlett avläggandet av examen enligt de föreskrifter som upphävs genom 
denna föreskrift, kan slutföra examen enligt de tidigare föreskrifterna, dock senast 
31.7.2016.     
 
 
 
 
 

     Överdirektör    Aulis Pitkälä 
 
 

 
 
Skolrådet    Ulla Vanttaja 

 
 
     

 
 
 
 
 
 
BILAGA Närmare bestämmelser om examens uppbyggnad och ämnesområden samt 

examensfordringarna 
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BILAGA 
 
Närmare bestämmelser om uppbyggnaden, ämnesområdena och 
examensfordringarna för examen i undervisningsförvaltning 
 
 
1. Examens uppbyggnad och ämnesområden 
 
Examen består av två delar (A och B) som tillsammans omfattar 15 studiepoäng. Del A 
omfattar 6 studiepoäng och del B omfattar 9 studiepoäng. 
 
 Del A:  

grunder i offentlig rätt och allmän förvaltning  

kommunalförvaltning 

 Del B: 

utbildningsförvaltning 

personalförvaltning 

ekonomiförvaltning 

 

2. Examensfordringar 
 
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 
 

ÄMNESOMRÅDEN 1–2  

  

Grunder i offentlig rätt och allmän förvaltning  
Kommunalförvaltning 

1. Olli Mäenpää: Hallintolaki ja hyvän hallinnon takeet, Edita Publishing Oy, 3. painos, 
Helsinki 2011  
eller  
Olli Mäenpää: Grunderna för god förvaltning, Yliopistopainon kirjamyynti, 2 
reviderade upplagan, Helsingfors 2011 

2. Heikki Suopohja - Lauri Liusvaara: Oikeudellinen vastuu opetustoimessa, Mediator 
Legis, 5. uudistettu painos, Helsinki 2009 

3. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till kommunallag och vissa lagar 
som har samband med den (268/2014 rd) 1 INLEDNING, 1.1 och 1.2,                            
3 MÅLSÄTTNING OCH DE VIKTIGASTE FÖRSLAGEN, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.7, 
3.9, 3.13 och 3.18 eller samma på finska (kan skrivas ut på adressen www.finlex.fi)   

4. Pirjo Vehkamäki - Matti Lahtinen - Anne Tamminen-Dahlman: Julkisuus ja tietosuoja 
opetustoimessa, Opetushallitus, Tampere 2013  

  eller 

http://www.finlex.fi/
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Pirjo Vehkamäki - Matti Lahtinen - Anne Tamminen-Dahlman: Offentlighet och 
dataskydd inom undervisningsväsendet, Utbildningsstyrelsen, Tammerfors 2005.  

 
Den fjärde förnyade upplagan av handledningen Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa 
(2013) har inte översatts till svenska. De ändringar som ingår i den nya upplagan av 
handledningen om offentlighet och dataskydd ingår i  
- regeringens proposition om stöd till elever inom förskoleundervisningen och den 
grundläggande utbildningen (RP 109/2009) 
- kulturutskottets betänkande KuUB 4/2010 och den av riksdagen godkända lagen 
(642/2010) 
- regeringens proposition gällande den s.k. Sora-lagstiftningen inom yrkesutbildningen 
och högskoleutbildningen (RP 164/2010)  
- kulturutskottets betänkande KuUB 14/2010 och de av riksdagen godkända lagarna 
(951–956/2011) 
Propositionerna och betänkandena finns på svenska på riksdagens webbplats 
www.eduskunta.fi och lagarna i Finlands författningssamling på adressen www.finlex.fi 

5. Följande författningar på finska eller på svenska: 
Finlands grundlag (731/1999): 2, 6, 7, 11, 12, 16, 17, 23, 83, 106–107, 118, 123 och 
125 § 

  Kommunallagen (410/2015): kapitlen 1–3, kapitel 5, 29 §, kapitel 6, 8, 12 och 16  
  Förvaltningslagen (434/2003) 

Förvaltningsprocesslagen (586/1996) 
L om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) 

  L om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003) 
Personuppgiftslagen (523/1999) 
L om beräknande av laga tid (150/1930) 
Språklagen (423/2003) 

  L om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda (424/2003) 
Skadeståndslagen (412/1974) 
Strafflagen (19.12.1889): kapitlen 3–5 och 40 
Tvångsmedelslagen (806/2011): kapitel 2, 1–2 §, kapitel 7, 1 § och kapitel 8  
Barnskyddslagen (417/2007)  
L om förmyndarverksamhet (442/1999): 1–14, 23–25 och 29 § 
L angående vårdnad om barn och umgängesrätt (361/1983): 1, 3–7 och 9 § 

  L om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986) 
  Diskrimineringslagen (1325/2014) 
 

DEL B 

ÄMNESOMRÅDE 3 

Personalförvaltning 

1. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om kommunala 
tjänsteinnehavare och lag om ändring av kommunallagen (RP 196/2002) eller samma 
på finska (kan skrivas ut på adressen www.finlex.fi)    

2. Kunnallisen esimiehen virkasuhdeopas, Kunnallinen työmarkkinalaitos, Helsinki 2008 

  eller 
  Kommunala tjänsteinnehavare – Anställningshandbok för chefer, Kommunala 
  arbetsmarknadsverket, Helsingfors 2008 

http://www.eduskunta.fi/
http://www.finlex.fi/
http://www.finlex.fi/
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3. Kunnallisen esimiehen työsuhdeopas, Kunnallinen työmarkkinalaitos, Helsinki 2008 

  eller 
  Kommunala arbetstagare – Anställningshandbok för chefer, Kommunala 
  arbetsmarknadsverket, Helsingfors 2008 
4. Följande författningar på finska eller på svenska: 

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) 
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) 
 
 
ÄMNESOMRÅDE 4 

  
Ekonomiförvaltning 
 

1. Tuija Valkeinen, Reijo Vuorento (toim.): Kuntatalous − monen muuttujan summa, 
Suomen Kuntaliitto, Helsinki 2012 
eller 
Tuija Valkeinen, Reijo Vuorento (red.): Kommunekonomin – nyckeln till ekonomisk 
planering, Kommunförbundet, Helsingfors 2013  

2. 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): De allmänna motiveringarna eller samma på finska (kan skrivas ut på 
adressen www.finlex.fi) 

3. Följande författningar på finska eller svenska: 
L om statsbudgeten (423/1988) 
Kommunallagen (410/2015): kapitlen 13–14  
L om statsandel för kommunal basservice (1704/2009) 
L om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) 
F om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1766/2009) 
 
 
 

http://www.finlex.fi/
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ÄMNESOMRÅDE 5          

Utbildningsförvaltning 

1. Matti Lahtinen - Timo Lankinen: Koulutuksen lainsäädäntö käytännössä, Tietosanoma 
Oy, 8. uudistettu painos, Tallina Raamatutrükikoda, Tallinna 2013 
eller  
Wikström & Winquist, Bildningsväsendets förvaltning med författningar, Finlands 
Kommunförbund 2008  

2. Följande författningar på finska eller på svenska 
Statsrådets förordning om undervisnings- och kulturministeriet (310/2010)  
L om utbildningsstyrelsen (182/1991) 
Statsrådets förordning om Utbildningsstyrelsen (805/2008) 

  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) 

  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 grundläggande yrkesutbildning (630/1998)  
F om grundläggande yrkesutbildning (811/1998) 

  Statsrådets förordning om yrkesinriktade grundexaminas uppbyggnad (801/2014) 
  Undervisnings- och kulturministeriets förordning om grunderna för antagning av 
  studerande inom grundläggande yrkesutbildning (4/2013) 
  Statsrådets förordning om förfarandet vid ansökan till yrkesutbildning, 

gymnasieutbildning och förberedande utbildning efter den grundläggande utbildningen 
(294/2014) 
L om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998)  
F om yrkesinriktad vuxenutbildning (812/1998) 
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) 
L om anordnande av studentexamen (672/2005) 
Statsrådets förordning om studentexamen (915/2005) 

  Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014,   
  Utbildningsstyrelsen: kapitlen 1–12 
 Grunderna för gymnasiets läroplan 2003, Utbildningsstyrelsen: kapitel 1–4 
  Lag om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning 

(48/1997) 
  Lag om elev- och studerandevård (1287/2013) 

 


