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1070/2016

Statsrådets förordning 
om Utbildningsstyrelsen

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 3 § 3 mom. och 7 § lagen om
Utbildningsstyrelsen (564/2016):

1 § 

Direktionens sammansättning och tillsättande av den

Statsrådet tillsätter Utbildningsstyrelsens direktion för viss tid samt utser till direktio-
nen högst 15 medlemmar och ersättare för dessa. Bland dessa medlemmar utser statsrådet
direktionens ordförande. Medlemmar i direktionen är dessutom generaldirektören och en
person som ämbetsverkets personal väljer inom sig för direktionens mandatperiod och er-
sättaren för denna person. Direktionen väljer inom sig en vice ordförande.

När direktionen tillsätts ska det ses till att båda språkgrupperna blir företrädda, och sak-
kunskapen inom ämbetsverkets verksamhetsområde ska beaktas.

Utbildningsstyrelsen fastställer arvodet för medlemmarna i direktionen.

2 §

Beslutsfattandet i direktionen

Direktionen är beslutför när mötesordföranden och minst sex andra medlemmar eller
ersättare är närvarande.

Vid direktionens möten avgörs ärendena i händelse av meningsskiljaktighet med enkel
majoritet. Vid lika röstetal gäller som beslut den åsikt som mötesordföranden har omfattat.
Vid val avgörs saken dock genom lottning.

3 § 

Behörighetsvillkor för personalen

Behörighetsvillkor för direktören för en avdelning som lyder under generaldirektören
eller en motsvarande verksamhetsenhet, för chefen för en enhet som lyder under en avdel-
ning och för tjänstemän i motsvarande tjänsteställning är högre högskoleexamen, förtro-
genhet med tjänstens uppgiftsområde samt i praktiken visad ledarförmåga.

Behörighetsvillkor för undervisningsråd, skolråd och sådana tjänstemän vid ämbetsver-
ket som till tjänsteställningen motsvarar dessa är högre högskoleexamen och förtrogenhet
med tjänstens uppgiftsområde.

Tjänstemän som är placerade vid enheten för uppgifter inom den svenskspråkiga utbild-
ningen och småbarnspedagogiken ska förutom föreskrivna kunskaper i finska dessutom ha
sådana kunskaper i svenska som fordras av tjänstemän i ett svenskspråkigt ämbetsdistrikt.
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Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Helsingfors den 8 december 2016

Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen

Lagstiftningsråd Eerikki Nurmi
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