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Lag

Nr 792

om ändring av lagen om interventionsfonden för jordbruket

Given i Helsingfors den 20 augusti 2004

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 16 december 1994 om interventionsfonden för jordbruket (1206/1994)
1—4, 6, 10 och 11 §,
av dem 1 och 3 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 989/1995 samt 2 och 6 § sådana
de lyder i sistnämnda lag, samt
fogas till lagen en ny 8 a § som följer:

1 §

Fondens syfte

För betalning av utgifter som förorsakas av
exportstöd, interventionslagring, stöd för pri-
vat lagring, prissänkningar samt andra sådana
åtgärder enligt Europeiska gemenskapens
gemensamma jordbrukspolitik och gemen-
samma fiskeripolitik som påverkar markna-
den för jordbruks- och fiskeriprodukter finns
i Finland en interventionsfond för jordbruket,
som lyder under jord- och skogsbruksmini-
steriet och står utanför statsbudgeten.

2 §

Fondens medel

De ersättningar som betalas ur Europeiska

utvecklings- och garantifonden för jordbruket
för de kostnader som avses i 1 § skall
intäktsföras till fonden. Till fonden skall
intäktsföras också de intäkter som uppkom-
mer av säkerhetsarrangemang i anslutning till
interventionsverksamheten och av annan
verksamhet som fonden bedriver samt det
anslag som överförs till fonden från stats-
budgeten.

3 §

Fondens upplåning

Fonden kan med tillstånd av statsrådet och
på de villkor som statsrådet godkänner ta upp
lån för tillfällig finansiering av åtgärder som
avses i 1 §. Lånens totala belopp får inte
samtidigt överstiga 250 miljoner euro. Lånen
upptas i fondens namn och räntorna och
amorteringarna betalas av fondens medel.
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Staten ansvarar för fondens lån som avses
i 1 mom.
Statskontoret skall på uppdrag av fondens
direktion ta upp lån som avses i 1 mom. och
besluta om de närmare villkoren för dem samt
sköta andra uppgifter i anslutning till fondens
upplåning.

4 §

Fondens förvaltning

Fonden förvaltas av jord- och skogsbruks-
ministeriet och står under dess tillsyn. Jord-
och skogsbruksministeriet skall särskilt över-
vaka fondens ekonomi och verksamhet. Jord-
och skogsbruksministeriet har rätt att få alla
behövliga uppgifter och utredningar av fon-
den.
Fondens direktion sköter fondens förvalt-
ning samt ser till att fondens ekonomi och
verksamhet ordnas på ett ändamålsenligt sätt.
Direktionen skall
1) leda och styra fondens verksamhet samt
skötseln av de betalningsrörelse-, bokförings-
och statistikföringsuppgifter samt andra upp-
gifter som ankommer på fonden,
2) svara för att fondens likviditet är
tillräcklig,
3) besluta om upptagande av lån som avses
i 3 §,
4) till jord- och skogsbruksministeriet avge
förslag till eventuell statsbudget till den del
det är fråga om fonden och verksamhet som
stöds med dess medel,
5) besluta om fondens verksamhets- och
ekonomiplan,
6) besluta om dispositionsplan för fondens
medel,
7) vid behov avge utlåtanden och lämna
initiativ till jord- och skogsbruksministeriet i
ärenden som hör till fondens verksamhet och
i ärenden som sammanhänger med dem,
8) fastställa fondens arbetsordning,
9) godkänna och underteckna fondens
bokslut,
10) till jord- och skogsbruksministeriet
framställa förslag om användning av fondens
överskott eller om täckande av underskott
med medel ur fonden,
11) besluta om anställande av personal för
fonden och om befriande av en person från
sina uppgifter,

12) sköta de övriga uppgifter i anslutning
till fondens verksamhet som jord- och skogs-
bruksministeriet ålägger direktionen.
Jord- och skogsbruksministeriet tillsätter

för tre år i sänder en direktion för fonden
vilken består av en ordförande, en vice
ordförande och högst tre andra medlemmar.
För medlemmarna kan utses personliga sup-
pleanter. Dessutom kan direktionen anställa
en eller flera sekreterare för beredningen av
ärenden.
Direktionen är beslutför när tre medlem-

mar, av vilka en skall vara ordföranden eller
vice ordföranden, är närvarande. Ärendena
avgörs med enkel majoritet. Om rösterna
faller lika, avgör mötesordförandens röst.

6 §

Fondens utgifter

De utgifter enligt 1 § som förorsakas av
Europeiska gemenskapens gemensamma
jordbrukspolitik och gemensamma fiskeripo-
litik samt fondens övriga verksamhet skall
betalas ur fonden.
Bestämmelser om de utgifter som skall

betalas ur fonden utfärdas genom förordning
av jord- och skogsbruksministeriet.

8 a §

Revisionsberättelse

Revisorerna skall granska fondens förvalt-
ning, bokföring och bokslut. Revisorerna
skall för varje räkenskapsperiod avge en
revisionsberättelse, vilken skall innehålla ett
utlåtande särskilt om
1) huruvida bokslutet är upprättat i enlighet

med de bestämmelser och föreskrifter som
gäller för upprättande av bokslut,
2) huruvida bokslutet ger riktiga och

tillräckliga uppgifter om resultatet av fondens
verksamhet och om dess ekonomiska ställ-
ning,
3) huruvida fondens förvaltning och verk-

samhet har skötts i enlighet med gällande
bestämmelser och föreskrifter,
4) fastställande av bokslutet, samt
5) huruvida fondens resultat behandlas på

det sätt som direktionen förslagit; när revi-
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sionen har förrättats skall revisorerna till
bokslutet foga en anteckning om detta, vilken
skall innehålla en hänvisning till revisions-
berättelsen, samt avge ett utlåtande om
huruvida bokslutet har upprättats i enlighet
med bestämmelser och föreskrifter som skall
tillämpas och enligt god bokföringssed.
Om en revisor under räkenskapsperioden
märker att det finns skäl till betydande
anmärkning om förvaltningen och ekonomin
i fonden, skall fondens direktion samt jord-
och skogsbruksministeriet omedelbart under-
rättas om saken.

10 §

Arbetsordning

Närmare bestämmelser om behandlingen

av ärenden i fonden, beslutsfattandet, teck-
nandet av fondens namn, uppgifterna för
direktionens sekreterare och personalen vid
fonden samt om den övriga interna admi-
nistrationen meddelas i fondens arbetsord-
ning.

11 §

Närmare bestämmelser

Genom förordning av statsrådet kan be-
stämmas om fastställandet av fondens eko-
nomistadga samt arvoden som betalas ur
fonden.

Denna lag träder i kraft den 15 september
2004.

Helsingfors den 20 augusti 2004

Republikens President

TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja
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Lag

Nr 793

om ändring av 3 § i lagen om utveckling av högskoleväsendet

Given i Helsingfors den 20 augusti 2004

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 31 december 1986 om utveckling av högskoleväsendet (1052/1986)
3 §, sådan den lyder i lag 1270/2001, som följer:

3 §

Anslagen för högskoleväsendet

För att säkra en effektiv och resultatrik
verksamhet inom universiteten skall det an-
slag som anvisas under universitetens om-
kostnadsmoment i statsbudgeterna för
2005—2007 justeras så som bestäms i denna
paragraf.
Anslaget för finansåret 2005 och för de
därpå följande finansåren dimensioneras ge-

nom att det anslag som anvisats för respektive
finansår höjs med ett belopp som minst
motsvarar den ökning av avlöningsutgifterna
som föranleds av statens avtalsuppgörelser på
centralnivå om lönerna.
Dessutom höjs anslaget under 2005—2007

varje år med minst 20 miljoner euro.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.
Åtgärder som verkställigheten av lagen

förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Helsingfors den 20 augusti 2004

Republikens President

TARJA HALONEN

Undervisningsminister Tuula Haatainen

RP 18/2004
KuUB 9/2004
RSv 90/2004
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Statsrådets förordning

Nr 794

om universitetsexamina

Given i Helsingfors den 19 augusti 2004

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,
föreskrivs med stöd av 7 § 3 mom. och 9 § 3 mom. i universitetslagen av den 27 juni 1997
(645/1997), sådana de lyder i lag 715/2004:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om de lägre
och högre högskoleexamina samt vetenskap-
liga och konstnärliga påbyggnadsexamina
som avläggs vid universitet som avses i
universitetslagen (645/1997). Bestämmelser
om de yrkesinriktade påbyggnadsexamina
som avläggs vid universiteten utfärdas sepa-
rat.

2 §

Utbildningsansvar för utbildningsområden
och examina

I bilagan till denna förordning finns en
förteckning över utbildningsområden, exami-
nas namn samt de universitet där examina kan
avläggas.

3 §

Ordnande av utbildning som leder till lägre
och högre högskoleexamen

En utbildning som leder till lägre och högre
högskoleexamen kan ordnas på basis av

läroämnen eller i form av utbildningspro-
gram. En utbildning som bygger på lägre
högskoleexamen eller utbildning på motsva-
rande nivå och som leder till högre högskole-
examen kan också ordnas i form av ett
utbildningsprogram som har separat antag-
ning.
Utbildning som leder till högskoleexamen

kan också ordnas genom internationellt sam-
arbete.

4 §

Examina på främmande språk

För en examen enligt 9 § 3 mom. i
universitetslagen som har avlagts på något
annat språk än finska eller svenska ges utöver
den examensbenämning på finska eller
svenska som finns i bilagan till förordningen
även en examensbenämning på engelska
enligt vad som nämns i bilagan.

5 §

Dimensionering av studierna

Grunden för dimensioneringen av studierna
är en studiepoäng. Studiekurserna poängsätts
enligt den arbetsmängd de kräver. En arbets-
insats på 1 600 timmar, vilket i genomsnitt
krävs för att fullgöra ett läsårs studier,
motsvarar 60 studiepoäng.

Rådets direktiv 78/687/EEG (31978L0687); EGT nr L 233, 24.8.1978, s. 10
Rådets direktiv 78/1027/EEG (31978L1027); EGT nr L 362, 23.12.1978, s. 7
Rådets direktiv 85/384/EEG (31985L0384); EGT nr L 223, 21.8.1985, s. 15
Rådets direktiv 85/432/EEG (31985L0432); EGT nr L 253, 24.9.1985, s. 34
Rådets direktiv 93/16/EEG (31993L0016); EGT nr L 165, 7.7.1993, s. 1
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6 §

Språkkunskaper

En studerande skall i de studier som ingår
i lägre eller högre högskoleexamen eller på
annat sätt visa sig ha förvärvat
1) sådana kunskaper i finska och svenska
som enligt 6 § 1 mom. i lagen om de
språkkunskaper som krävs av offentligt an-
ställda (424/2003) krävs av statsanställda vid
tvåspråkiga myndigheter, och som är nöd-
vändiga med tanke på det egna området, samt
2) sådana kunskaper i minst ett främmande
språk som gör det möjligt att följa utveck-
lingen inom det egna området och vara
verksam i en internationell omgivning.
Bestämmelserna i 1 mom. gäller inte en
studerande som har fått sin skolutbildning på
något annat språk än finska eller svenska, inte
heller en studerande som har fått sin skolut-
bildning utomlands. Universitetet beslutar om
de språkkunskaper som skall krävas av en
sådan studerande.
Universitetet kan av särskilda skäl helt eller
delvis befria en studerande från de språk-
kunskapskrav som föreskrivs i 1 mom.

2 kap.

Lägre högskoleexamen

7 §

Mål för lägre högskoleexamen

Den utbildning som leder till lägre hög-
skoleexamen skall ge den studerande
1) grunderna i de huvud- och biämnen
eller med dem jämställbara helheter som ingår
i examen eller grunderna i de studier som
ingår i utbildningsprogrammet samt förutsätt-
ningar att följa utvecklingen på området,
2) förmåga till vetenskapligt tänkande och
de kunskaper och färdigheter som fordras för
ett vetenskapligt arbetssätt eller för konstnär-
ligt arbete,
3) förutsättningar för den utbildning som
leder till högre högskoleexamen och för
kontinuerligt lärande,
4) förmåga att tillämpa inhämtade kun-
skaper i arbetslivet, samt

5) tillräckliga kommunikativa färdigheter
och språkkunskaper.
Utbildningen grundar sig på forskning eller

konstnärlig verksamhet samt på yrkespraxis
inom området.

8 §

Omfattningen av de studier som krävs för
lägre högskoleexamen

De studier som krävs för lägre högskole-
examen omfattar 180 studiepoäng, om inte
något annat bestäms nedan. Universitetet
skall ordna utbildningen så att en heltidsstu-
derande kan avlägga examen på tre läsår.
De studier som krävs för kandidatexamen

i bildkonst omfattar 210 studiepoäng. Uni-
versitetet skall ordna utbildningen så att en
heltidsstuderande kan avlägga examen på tre
och ett halvt läsår.

9 §

Lägre högskoleexamens uppbyggnad

I de studier som leder till lägre högskole-
examen kan ingå
1) grundstudier och ämnesstudier,
2) studier i språk och kommunikation,
3) mångvetenskapliga studiehelheter,
4) andra studier, samt
5) praktik som utvecklar sakkunskapen.
Obligatorisk praktik ingår i studierna för

farmaceutexamen.
Grundstudierna i ett läroämne eller i en

helhet som jämställs med ett läroämne om-
fattar minst 25 studiepoäng. Ämnesstudierna
i ett läroämne eller i en helhet som jämställs
med ett läroämne omfattar tillsammans med
grundstudierna minst 60 studiepoäng. Äm-
nesstudierna i huvudämnet för examen eller i
en helhet som jämställs med huvudämnet eller
i utbildningsprogrammet omfattar ett lär-
domsprov på minst 6 och högst 10 studie-
poäng.

10 §

Avläggande av lägre högskoleexamen

För examen skall den studerande fullgöra
minst grund- och ämnesstudierna i huvudäm-
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net eller i en helhet som jämställs med
huvudämnet eller i utbildningsprogrammet
samt studier i språk och kommunikation.
Den studerande skall visa att han eller hon
har uppnått de mål som uppställts för examen,
studierna och lärdomsprovet samt förvärvat
de språkkunskaper som avses i 6 §. Den
studerande skall avlägga ett skriftligt mog-
nadsprov som utvisar förtrogenhet med äm-
nesområdet för lärdomsprovet och kunskaper
i finska eller svenska.
Universitetet bestämmer särskilt om det
språk som används i mognadsprovet för
sådana studerande av vilka inte krävs de
språkkunskaper som avses i 6 § 1 mom.

11 §

Specialiseringsutbildning som genomförs
med vissa lägre högskoleexamina som grund

Specialiseringsutbildning för farmaceuter
kan genomföras med farmaceutexamen eller
någon annan motsvarande examen som
grund. Specialiseringsutbildningen för farma-
ceuter omfattar fördjupning i specialområdet,
en avhandling inom specialområdet samt
handledd arbetserfarenhet inom specialområ-
det. Målet för specialiseringsutbildningen för
farmaceuter är att den studerande blir väl
förtrogen med sitt specialområde och uppnår
förmåga till självständig verksamhet inom
specialområdet.

3 kap.

Högre högskoleexamen

12 §

Mål för högre högskoleexamen

Utbildningen skall ge den studerande
1) goda kunskaper i huvudämnet eller en
helhet som jämställs med huvudämnet och
göra honom eller henne förtrogen med grun-
derna i biämnena eller ge goda kunskaper i de
fördjupade studier som hör till utbildnings-
programmet,
2) förmåga att tillämpa vetenskaplig kun-
skap och vetenskapliga metoder eller fär-
digheter för självständigt och krävande konst-
närligt arbete,

3) förutsättningar att vara verksam i ar-
betslivet som sakkunnig inom sitt område och
på ett sätt som utvecklar området,
4) färdigheter för vetenskaplig eller konst-

närlig påbyggnadsutbildning, samt
5) goda kommunikativa färdigheter och

språkkunskaper.
Utbildningen baserar sig på forskning eller

konstnärlig verksamhet samt yrkespraxis
inom området.

13 §

Omfattningen av de studier som leder till
högre högskoleexamen

De studier som krävs för högre högskole-
examen omfattar 120 studiepoäng, om inte
något annat bestäms nedan i denna paragraf
eller i 14 §. Universitetet skall ordna utbild-
ningen så att en heltidsstuderande kan avlägga
examen på två läsår.
De studier som krävs för ett utbildnings-

program som leder till högre högskoleexamen
och som riktar sig särskilt till utländska
studerande omfattar minst 90 studiepoäng.
Universitetet skall ordna utbildningen så att
en heltidsstuderande kan avlägga examen på
en tid som motsvarar dess omfattning, dock
högst på två läsår.
De studier som krävs för psykologie

magisterexamen och musikmagisterexamen
omfattar 150 studiepoäng. Universitetet skall
ordna utbildningen så att en heltidsstuderande
kan avlägga examen på två och ett halvt läsår.
De studier som krävs för veterinärmedicine

licentiatexamen och medicine licentiatexa-
men omfattar 180 studiepoäng. Universitetet
skall ordna utbildningen så att en heltidsstu-
derande kan avlägga examen på tre läsår.

14 §

Ordnande av utbildning som leder till högre
högskoleexamen och utbildningens omfatt-
ning då lägre högskoleexamen inte ingår i

utbildningen

Inom det medicinska och odontologiska
området kan universitetet ordna den utbild-
ning som leder till högre högskoleexamen så
att lägre högskoleexamen inte ingår i utbild-
ningen.

2213Nr 794



De studier som krävs för medicine licen-
tiatexamen omfattar 360 studiepoäng, om
universitetet ordnar den utbildning som leder
till högre högskoleexamen så att lägre hög-
skoleexamen inte ingår i utbildningen. Uni-
versitetet skall ordna utbildningen så att en
heltidsstuderande kan avlägga examen på sex
läsår.
De studier som krävs för odontologie
licentiatexamen omfattar 300 studiepoäng,
om universitetet ordnar den utbildning som
leder till högre högskoleexamen så att lägre
högskoleexamen inte ingår i utbildningen.
Universitetet skall ordna utbildningen så att
en heltidsstuderande kan avlägga examen på
fem läsår.

15 §

Högre högskoleexamens uppbyggnad

I de studier som leder till högre högskole-
examen kan ingå
1) grundstudier och ämnesstudier samt
fördjupade studier,
2) studier i språk och kommunikation,
3) mångvetenskapliga studiehelheter,
4) andra studier, samt
5) praktik som fördjupar sakkunskapen.
Obligatorisk praktik ingår i studierna för
medicine licentiatexamen, odontologie licen-
tiatexamen och veterinärmedicine licentiat-
examen, inom utbildningen i socialt arbete
som hör till en examen inom det samhälls-
vetenskapliga området samt i studierna för
provisorsexamen och psykologie magister-
examen.
För grundstudier och ämnesstudier gäller
den minimiomfattning som avses i 9 § 2
mom. De fördjupade studierna omfattar minst
60 studiepoäng. De fördjupade studierna i
huvudämnet för examen eller i en helhet som
jämförs med huvudämnet eller i utbildnings-
programmet innehåller ett lärdomsprov på
minst 20 och högst 40 studiepoäng.

16 §

Avläggande av högre högskoleexamen

För examen skall den studerande fullgöra
minst de fördjupade studierna i huvudämnet

eller i en helhet som jämställs med huvud-
ämnet eller de fördjupade studierna i utbild-
ningsprogrammet samt praktik som eventuellt
ingår i examen och som övervakas av
universitetet. Den studerande skall också
fullgöra tillräckliga biämnesstudier, om dessa
inte har fullgjorts inom den utbildning som
leder till lägre högskoleexamen.
Den studerande skall visa att han eller hon

har uppnått de mål som uppställts för examen,
studierna och lärdomsprovet samt förvärvat
de språkkunskaper som avses i 6 §. Den
studerande skall avlägga ett skriftligt mog-
nadsprov som utvisar förtrogenhet med äm-
nesområdet för lärdomsprovet och kunskaper
i finska eller svenska.
En studerande behöver inte visa kunskaper

i finska eller svenska i ett mognadsprov för
högre högskoleexamen, om denna avläggs på
samma språk, och om han eller hon har visat
språkkunskaperna i ett mognadsprov för lägre
högskoleexamen.
Universitetet bestämmer särskilt om det

språk som används i mognadsprovet för
sådana studerande av vilka inte krävs de
språkkunskaper som avses i 6 § 1 mom.

17 §

Iakttagande av Europeiska gemenskapens
lagstiftning

Utbildning som leder till veterinärmedicine
licentiatexamen, odontologie licentiatexamen
och medicine licentiatexamen, provisorsexa-
men samt arkitektexamen samt utbildning
som leder till en lägre högskoleexamen som
ligger till grund för nämnda examina, skall
ordnas med iakttagande av Europeiska ge-
menskapens lagstiftning om utbildningens
miniminivå som följer:
1) rådets direktiv 78/687/EEG om samord-

ning av bestämmelserna i lagar och andra
författningar om verksamhet som tandläkare,
2) rådets direktiv 78/1027/EEG om sa-

mordning av bestämmelserna i lagar och
andra författningar om verksamhet som ve-
terinär,
3) rådets direktiv 85/384/EEG om det

ömsesidiga erkännandet av utbildnings-,
examens- och andra behörighetsbevis på
arkitekturområdet, däribland åtgärder för att
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underlätta ett effektivt utnyttjande av etable-
ringsrätten och friheten att tillhandahålla
tjänster,
4) rådets direktiv 85/432/EEG om samord-
ning av bestämmelserna i lagar och andra
författningar om viss farmaceutisk verksam-
het, samt
5) rådets direktiv 93/16/EEG om under-
lättande av läkares fria rörlighet och ömsesi-
digt erkännande av deras utbildnings-, exam-
ens- och andra behörighetsbevis.

4 kap.

Bestämmelser om lärarutbildningen

18 §

Mål för lärarutbildningen

Målet för den lärarutbildning som ordnas
vid universiteten är att ge den studerande
färdigheter för självständig verksamhet som
lärare, handledare och fostrare.

19 §

Studier i lärarutbildningen

De studier som ingår i lärarutbildningen är
1) studier som ger yrkesfärdigheter för
uppgifter inom småbarnsfostran och försko-
leundervisning,
2) studier i olika ämnen och ämneshelheter
som undervisas i den grundläggande utbild-
ningen; dessa studier ger yrkesfärdigheter för
undervisning i de för alla gemensamma
ämnen som enligt 11 § i lagen om grundläg-
gande utbildning (628/1998) ingår i den
grundläggande utbildningens lärokurs,
3) studier som ger yrkesfärdigheter för
uppgifter inom specialundervisning,
4) studier som ger yrkesfärdigheter för
uppgifter inom elevhandledning och studie-
handledning,
5) pedagogiska studier för lärare, vilka är
studier i pedagogik som har en didaktisk
inriktning och innehåller handledd praktik;
dessa studier kan inriktas särskilt på uppgifter
inom grundläggande utbildning, vid gymna-
sium, inom yrkesutbildning eller inom vux-
enutbildning, samt
6) studier i undervisningsämnet, vilka hör

till utbildningen för ämneslärare; dessa stu-
dier främjar ämneskompetensen i ett läro-
ämne som ingår i undervisningen i den
grundläggande utbildningen, gymnasiet eller
någon annan utbildning.
De studier som avses i 1 mom. 1—5

punkten omfattar minst 60 studiepoäng och
ordnas av de universitet som har utbildnings-
ansvaret inom det pedagogiska området. Den
praktik som avses i 5 punkten i nämnda
moment genomförs vid en övningsskola, vid
någon annan av universitetet godkänd läro-
anstalt eller på något annat av universitetet
godkänt sätt.
De studier i undervisningsämnet som avses

i 1 mom. 6 punkten och som hör till
utbildningen av ämneslärare utgör grundstu-
dier, ämnesstudier och fördjupade studier i
huvudämnet för högre högskoleexamen eller
i en helhet som jämställs med huvudämnet
samt grundstudier och ämnesstudier i något
annat läroämne eller i en helhet som jämställs
med ett läroämne.

20 §

Lärarutbildningens uppbyggnad

Den utbildning för klasslärare, för speci-
allärare 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
kandidatexamen och som ligger till grund för
magisterexamen. Utbildning för barnträd-
gårdslärare kan ingå i den utbildning som
leder till pedagogie kandidatexamen.
I utbildningen för barnträdgårdslärare ingår

de studier som avses i 19 § 1 mom. och som
ger yrkesfärdigheter för uppgifter inom små-
barnsfostran och förskoleundervisning, i ut-
bildningen för klasslärare ingår studier i olika
ämnen och ämneshelheter som undervisas i
den grundläggande utbildningen, i utbildning-
en för speciallärare studier som ger yrkes-
färdigheter för uppgifter inom specialunder-
visning och i utbildningen för studiehandle-
dare studier som ger yrkesfärdigheter för
uppgifter inom elevhandledning och studie-
handledning. De pedagogiska studier för
lärare som avses i samma moment ingår i alla
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ovan uppräknade utbildningar, med undantag
för utbildningen för barnträdgårdslärare.
De studier i lärarutbildningen som avses i
2 mom. kan förutom i pedagogie kandidat-
examen och pedagogie magisterexamen ingå
i någon annan lämplig lägre eller högre
högskoleexamen eller också fullgöras fristå-
ende efter avlagd examen.
Utbildning för ämneslärare kan ingå i den
utbildning som leder till högre högskoleexam-
en. 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 högskole-
examen och som ligger till grund för högre
högskoleexamen.

5 kap.

Vetenskaplig och konstnärlig påbyggnadsut-
bildning

21 §

Mål för den vetenskapliga och konstnärliga
påbyggnadsutbildningen

Målet för påbyggnadsutbildningen är att
den studerande
1) grundligt gör sig förtrogen med sitt eget
forskningsområde och dess samhälleliga be-
tydelse och uppnår förmåga att inom detta
forskningsområde självständigt och kritiskt
tillämpa vetenskapliga forskningsmetoder
och skapa ny vetenskaplig kunskap,
2) gör sig väl förtrogen med utvecklingen,
grundproblemen och forskningsmetoderna
inom det egna området, samt
3) förvärvar en sådan kännedom om all-
män vetenskapsteori och om andra veten-
skapsområden anslutna till det egna forsk-
ningsområdet som gör det möjligt att följa
utvecklingen inom dem.
Inom området för konstindustri kan målet
för påbyggnadsutbildningen utöver vad som
avses i 1 mom. även vara att den studerande
uppnår förmåga att självständigt skapa me-
toder för konstnärlig gestaltning eller pro-
dukter eller prestationer som fyller höga
konstnärliga krav.

Inom området för bildkonst, musik samt
teater och dans kan målet för påbyggnadsut-
bildningen utöver eller i stället för vad som
avses i 1 mom. vara att den studerande uppnår
förmåga att självständigt skapa metoder för
konstnärlig gestaltning eller produkter eller
prestationer som fyller höga konstnärliga
krav.

22 §

Avläggande av doktorsexamen

En studerande som har antagits till på-
byggnadsutbildning för att avlägga doktors-
examen skall
1) genomföra studierna inom påbyggnads-

utbildningen,
2) uppvisa självständigt och kritiskt

tänkande på sitt forskningsområde, samt
3) avfatta en doktorsavhandlig och offent-

ligt försvara den.
En studerande som har antagits till på-

byggnadsutbildning inom området för bild-
konst, musik, konstindustri samt teater och
dans kan i stället för att avfatta en doktors-
avhandling avlägga av universitetet fastställda
offentliga lärdoms- och färdighetsprov.
Såsom doktorsavhandling kan även god-

kännas vetenskapliga publikationer eller ma-
nuskript som har godkänts för publicering och
som behandlar samma problemkomplex och
vars antal av universitetet anses tillräckligt
och ett sammandrag av dessa, eller något
annat arbete som uppfyller motsvarande
vetenskapliga kriterier. Till publikationerna
kan även höra sampublikationer, om förfat-
tarens självständiga andel i dem kan påvisas.

23 §

Avläggande av licentiatexamen

En studerande som har antagits till på-
byggnadsutbildning kan avlägga licentiatexa-
men sedan han eller hon har genomfört den
av universitetet fastställda delen av de studier
som hör till påbyggnadsutbildningen och den
specialiseringsutbildning som eventuellt ingår
i examen.
Licentiatexamen omfattar en licentiatav-

handling, i vilken den studerande skall upp-
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visa god kännedom om sitt forskningsområde
samt förmåga att självständigt och kritiskt
tillämpa vetenskapliga forskningsmetoder.
Inom området musik samt teater och dans
kan licentiatexamen i stället för en licentiat-
avhandling även omfatta offentliga lärdoms-
och färdighetsprov.
Såsom licentiatavhandling kan även god-
kännas vetenskapliga publikationer eller ma-
nuskript som har godkänts för publicering och
som behandlar samma problemkomplex och
vars antal av universitetet anses tillräckligt
och ett sammandrag av dessa, eller något
annat arbete som uppfyller motsvarande
vetenskapliga kriterier. Till publikationerna
kan även höra sampublikationer, om förfat-
tarens självständiga andel i dem kan påvisas.

24 §

Specialiseringsutbildning som ingår i licen-
tiatexamen

Specialiseringsutbildning kan ingå i en
licentiatexamen inom påbyggnadsutbildning-
en. Examen omfattar då systematisk fördjup-
ning i specialområdet både teoretiskt och
praktiskt, en licentiatavhandling inom special-
området och handledd arbetserfarenhet inom
specialområdet. Målet för den specialiserings-
utbildning som ingår i licentiatexamen är att
den studerande blir väl förtrogen med sitt
specialområde och uppnår förmåga till själv-
ständig verksamhet inom specialområdet.

6 kap.

Särskilda bestämmelser

25 §

Tillgodoräknande av studier

En studerande får vid avläggande av
examen enligt vad universitetet beslutar räkna
sig till godo studier som han eller hon har
genomfört vid en annan inhemsk eller ut-
ländsk högskola eller vid en annan läroanstalt
samt ersätta studier som hör till examen med
andra studier på samma nivå. En studerande
får enligt vad universitetet beslutar räkna sig
till godo studier samt ersätta studier i examen

också genom kunskaper som visats på annat
sätt.

26 §

Betyg

Universitetet ger den studerande ett exa-
mensbetyg över avlagd högre eller lägre
högskoleexamen. Examensbetyget skall in-
nehålla uppgifter om
1) examensbenämning och utbildningsom-

råde,
2) huvudämne i examen eller en helhet

som jämställs med huvudämnet, eller utbild-
ningsprogram,
3) specialiseringsutbildning som eventu-

ellt ingår i examen och specialområde,
4) det centrala innehållet i examen, samt
5) den studerandes språkkunskaper; vid

anteckning av språkkunskaperna skall 19 § i
statsrådets förordning om bedömning av
kunskaper i finska och svenska inom stats-
förvaltningen (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.
Universitetet ger även under studiernas

gång på begäran ett intyg till den studerande
över genomförda studier.
Till den som har avlagt examen eller

genomfört studier vid universitetet ger uni-
versitetet en sådan bilaga till examensbetyget
eller intyget som är avsedd särskilt för
internationellt bruk. I bilagan ges tillräckliga
uppgifter om universitetet, de studier och
studieprestationer som avses i examensbety-
get eller intyget samt nivån på dem och deras
ställning i utbildningssystemet.
Ett universitet, där det är möjligt att

fullgöra en studieprestation som hör till de
studier i lärarutbildningen som avses i 19 §,
kan på ansökan ge ett intyg att den sökande
på annat sätt än genom studier som ingår i de
föreskrivna behörighetsvillkoren visat att han
eller hon har inhämtat kunskaper och fär-
digheter som motsvarar studieprestationen.
Vid behov kan universitetet för utfärdande av
intyget ställa som villkor att den sökande
genomgår kompletterande studier.
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27 §

Lärda grader

Universitetet kan ge den som har avlagt
1) ekonomie magisterexamen rätt att an-
vända titeln ekonom,
2) agronomie- och forstmagisterexamen
rätt att använda titeln agronom eller forst-
mästare,
3) bildkonstexamen enligt den upphävda
förordningen om lägre och högre högskole-
examen på bildkonstens område (367/1993)
rätt att använda titeln kandidat i bildkonst och
den som avlagt slutexamen vid Bildkonst-
akademin enligt nämnda förordning rätt att
använda titeln magister i bildkonst, samt
4) högre högskoleexamen med namnet
kandidatexamen enligt tidigare gällande be-
stämmelser och föreskrifter rätt att använda
titeln magister.

28 §

Utvecklande av utbildningen och examina

Universitetet har till uppgift att fortlöpande
utvärdera och utveckla examina, de studier
som ingår i examina samt undervisningen.
Särskild uppmärksamhet skall ägnas exami-
nas, undervisningens, studiehandledningens
och studiernas kvalitet, samhällets utbild-
ningsbehov, examinas och studiernas natio-
nella och internationella motsvarighet samt
uppnående av goda resultat i utbildningen.

7 kap.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

29 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1
augusti 2005.
Genom denna förordning upphävs följande
förordningar jämte ändringar:
1) förordningen av den 21 april 1978 om
veterinärmedicinska examina (298/1978),
2) förordningen av den 30 mars 1994 om
farmaceutiska examina (246/1994),

3) förordningen av den 25 oktober 1991
om filosofie doktorsexamen (1279/1991),
4) förordningen av den 26 mars 1976 om

odontologiska examina (290/1976),
5) förordningen av den 18 mars 1994 om

humanistiska och naturvetenskapliga examina
(221/1994),
6) förordningen av den 21 april 1995 om

examina och lärarutbildning på det pedago-
giska området (576/1995),
7) förordningen av den 31 januari 1995 om

examina i ekonomiska vetenskaper
(139/1995),
8) förordningen av den 25 april 1997 om

examina vid Bildkonstakademin (381/1997),
9) förordningen av den 22 april 1994 om

gymnastik- och idrottsvetenskapliga examina
(327/1994),
10) förordningen av den 26 september

1975 om medicinska examina (762/1975),
11) förordningen av den 17 februari 1995

om agrikultur-forstvetenskapliga examina
(214/1995),
12) förordningen av den 12 februari 1996

om juridiska examina (86/1996),
13) förordningen av den 3 maj 1996 om

psykologiska examina (318/1996),
14) förordningen av den 3 februari 1995

om examina vid Sibelius-Akademin
(148/1995),
15) förordningen av den 3 juni 1994 om

universitetsexamina inom det konstindustri-
ella området (440/1994),
16) förordningen av den 17 februari 1995

om universitetsexamina på teater- och dans-
området (216/1995),
17) förordningen av den 17 februari 1995

om teknisk-vetenskapliga examina
(215/1995),
18) förordningen av den 7 april 1995 om

teologiska examina (517/1995),
19) förordningen av den 19 juni 1997 om

examina i hälsovetenskaper (628/1997), samt
20) förordningen av den 30 mars 1994 om

samhällsvetenskapliga examina (245/1994).
Följande lagrum i de förordningar som

upphävs i 2 mom. tillämpas dock fortfarande:
1) 5 a och 14 a § i förordningen om

farmaceutiska examina,
2) bilagan till och 14 a § i förordningen om

humanistiska och naturvetenskapliga exami-
na,
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3) bilagan till förordningen om examina
och lärarutbildning på det pedagogiska områ-
det,
4) 3 § i förordningen om examina vid
Bildkonstakademin,
5) 14 § i förordningen om psykologiska
examina,
6) 3 § i förordningen om examina vid
Sibelius-Akademin,
7) 5 och 6 § i förordningen om universi-
tetsexamina inom det konstindustriella områ-
det,
8) 5 § i förordningen om teknisk-veten-
skapliga examina,
9) 10 § i förordningen om examina i
hälsovetenskaper,
10) bilagan till förordningen om samhälls-
vetenskapliga examina samt 4 a § till den del
den gäller utbildningsansvaret för utbildning-
en i socialt arbete och 14 a §.

30 §

De studerandes ställning

En studerande som vid denna förordnings
ikraftträdande studerar för en examen enligt
de upphävda förordningar som avses i 29 §
har enligt övergångsbestämmelserna i lagen
om ändring av universitetslagen (715/2004)
rätt att övergå till att studera enligt denna
förordning eller fortsätta studierna enligt de
upphävda förordningarna.
En studerande kan för en examen enligt
denna förordning räkna sig till godo studie-

prestationer som har ingått i studier enligt de
upphävda förordningarna, på det sätt som
universitetet bestämmer.

31 §

Övergångsbestämmelse som gäller examens-
benämningarna inom det juridiska området

Vad som i lag eller någon annan förordning
föreskrivs om juris kandidat, skall efter denna
förordnings ikraftträdande även avse juris
magister.

32 §

Titeln medicine kandidat och odontologie
kandidat

Studerande inom det medicinska området
kan fortfarande beviljas titeln medicine kan-
didat enligt 17 § 3 mom. i förordningen om
medicinska examina, om alla universitet med
utbildningsansvar inom det medicinska områ-
det ordnar den utbildning som leder till
medicine licentiatexamen utan att lägre hög-
skoleexamen ingår i utbildningen.
Studerande inom det odontologiska områ-

det kan fortfarande beviljas titeln odontologie
kandidat enligt 17 § 4 mom. i förordningen
om odontologiska examina, om alla univer-
sitet med utbildningsansvar inom det odon-
tologiska området ordnar den utbildning som
leder till odontologie licentiatexamen utan att
lägre högskoleexamen ingår i utbildningen.

Helsingfors den 19 augusti 2004

Undervisningsminister Tuula Haatainen

Direktör Markku Mattila
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Bilaga 
  
  
  
  
  
  
FÖRTECKNING ÖVER UTBILDNINGSOMRÅDENA VID UNIVERSITETEN,  
EXAMINAS NAMN OCH DE UNIVERSITET DÄR EXAMINA KAN AVLÄGGAS 
  
  
  
  
  
Förkortningar av utbildningsenheternas namn: 
  
BA  Bildkonstakademin 
HHH  Helsingfors handelshögskola 
HU  Helsingfors universitet 
HU (SSKH) Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet 
JoU  Joensuu universitet 
JU  Jyväskylä universitet 
KIH  Konstindustriella högskolan 
KU  Kuopio universitet 
LU  Lapplands universitet 
SHH  Svenska handelshögskolan 
SibA  Sibelius-Akademin 
TeaH  Teaterhögskolan 
TH  Tekniska högskolan 
TTU  Tammerfors tekniska universitet  
TU  Tammerfors universitet 
UU  Uleåborgs universitet 
VTU  Villmanstrands tekniska universitet 
VU  Vasa universitet 
ÅA  Åbo Akademi 
ÅHH  Åbo handelshögskola 
ÅU  Åbo universitet 
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Utbildningsområde och examen Utbildningsansvar  

    

AGRIKULTUR-FORSTVETENSKAPLIGA HU, JoU1 

Kandidatexamen i livsmedelsvetenskaper 
Bachelor of Food Sciences 

  

Agronomie- och forstkandidatexamen 
Bachelor of Science (Agriculture and  
Forestry) 

  

Magisterexamen i livsmedelsvetenskaper 
Master of Food Sciences 

  

Agronomie- och forstmagisterexamen 
Master of Science (Agriculture and Forestry) 

  

Licentiatexamen i livsmedelsvetenskaper 
Licentiate of Food Science 

  

Agronomie- och forstlicentiatexamen 
Licentiate of Science (Agriculture and Forestry) 

  

Doktorsexamen i livsmedelsvetenskaper 
Doctor of Food Sciences 

  

Agronomie- och forstdoktorsexamen 
Doctor of Sciences (Agriculture and  
Forestry) 

  

    

BILDKONST BA 

Kandidatexamen i bildkonst 
Bachelor of Fine Arts 

  

Magisterexamen i bildkonst 
Master of Fine Arts 

  

Doktorsexamen i bildkonst 
Doctor of Fine Arts 

  

    

DANS TeaH 

Kandidatexamen i danskonst 
Bachelor of Arts (Dance) 

  

Magisterexamen i danskonst 
Master of Arts (Dance) 

  

    

                                                      
1  endast forstvetenskapliga området 
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Utbildningsområde och examen Utbildningsansvar  

Licentiatexamen i danskonst 
Licentiate of Arts (Dance) 

  

Doktorsexamen i danskonst 
Doctor of Arts (Dance) 

  

    

EKONOMISKA 
  

HHH, JU, SHH, TU, UU, 
VTU, VU, ÅA, ÅHH 

Ekonomie kandidatexamen 
Bachelor of Science (Economics and Business  
Administration) 

  

Ekonomie magisterexamen 
Master of Science (Economics and Business  
Administration) 

  

Ekonomie licentiatexamen 
Licentiate of Science (Economics and Business 
Administration) 

  

Ekonomie doktorsexamen 
Doctor of Science (Economics and Business  
Administration) 

  

    

FARMACEUTISKA HU, KU, ÅA2 

Farmaceutexamen 
Bachelor of Science (Pharmacy) 

  

Provisorsexamen 
Master of Science (Pharmacy) 

  

Farmacie licentiatexamen 
Licentiate of Science (Pharmacy) 

  

Farmacie doktorsexamen 
Doctor of Science (Pharmacy) 

  

  

                                                      
2  endast farmaceutexamen 
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Utbildningsområde och examen Utbildningsansvar  

    

GYMNASTIK- OCH 
IDROTTSVETENSKAPLIGA 

JU 

Kandidatexamen i gymnastik- och idrotts-
vetenskaper 
Bachelor of Science (Sport and Health Sciences) 

  

Magisterexamen i gymnastik- och idrotts-
vetenskaper 
Master of Science (Sport and Health Sciences) 

  

Licentiatexamen i gymnastik- och idrotts-
vetenskaper 
Licentiate of Philosophy (Sport and Health  
Sciences) 

  

Doktorsexamen i gymnastik- och idrottsvetenskaper 
Doctor of Philosophy (Sport and Health Sciences) 

  

    

HUMANISTISKA 
  

HU, JoU, JU, TU, UU, 
VU, ÅA, ÅU 

Kandidatexamen i humanistiska vetenskaper 
Bachelor of Arts 

  

Filosofie magisterexamen 
Master of Arts 

  

Filosofie licentiatexamen 
Licentiate of Philosophy 

  

Filosofie doktorsexamen 
Doctor of Philosophy 

  

    

HÄLSOVETENSKAPER JU, KU, TU, UU, ÅA, 
ÅU 

Kandidatexamen i hälsovetenskaper 
Bachelor of Health Sciences 

  

Magisterexamen i hälsovetenskaper 
Master of Health Sciences 

  

Licentiatexamen i hälsovetenskaper 
Licentiate of Health Sciences 

  

Doktorsexamen i hälsovetenskaper 
Doctor of Health Sciences 
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Utbildningsområde och examen Utbildningsansvar  

JURIDISKA HU, LU, ÅA3, ÅU 

Rättsnotarieexamen 
Bachelor of Laws 

  

Juris magisterexamen 
Master of Laws 

  

Juris licentiatexamen 
Licentiate of Laws 

  

Juris doktorsexamen 
Doctor of Laws 

  

    

KONSTINDUSTRIELLA KIH, LU 

Konstkandidatexamen 
Bachelor of Arts (Art and Design) 

  

Konstmagisterexamen 
Master of Arts (Art and Design) 

  

Konstdoktorsexamen 
Doctor of Arts (Art and Design) 

  

    

MEDICINSKA HU, KU, TU, UU, ÅU 

Medicine kandidatexamen 
Bachelor of Medicine 

  

Medicine licentiatexamen 
Licentiate of Medicine 

  

Medicine doktorsexamen 
Doctor of Medical Science 

  

    

MUSIK SibA 

Musikkandidatexamen 
Bachelor of Music 

  

Musikmagisterexamen 
Master of Music 

  

                                                      
3  endast rättsnotarieexamen 
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Musiklicentiatexamen 
Licentiate of Music 

  

Musikdoktorsexamen 
Doctor of Music 

  

    

NATURVETENSKAPLIGA 
HU, JoU, JU, KU, TTU4 
TU, UU, ÅA, ÅU 
  

Kandidatexamen i naturvetenskaper 
Bachelor of Science 

  

Filosofie magisterexamen 
Master of Science 

  

Filosofie licentiatexamen 
Licentiate of Philosophy 

  

Filosofie doktorsexamen 
Doctor of Philosophy 

  

    

ODONTOLOGISKA HU, UU, ÅU 

Odontologie kandidatexamen 
Bachelor of Dentistry 

  

Odontologie licentiatexamen 
Licentiate of Dentistry 

  

Odontologie doktorsexamen 
Doctor of Dental Science 

  

    

PEDAGOGISKA HU, JoU, JU, LU, TU, 
UU, ÅA, ÅU 

Pedagogie magisterexamen 
Master of Arts (Education) 

  

Pedagogie licentiatexamen  
Licentiate of Philosophy (Education) 

  

Pedagogie doktorsexamen 
Doctor of Philosophy (Education) 

  

    

                                                      
4 Inom det naturvetenskapliga området har Tammerfors tekniska universitets utbildningsansvar i läro-
ämnen om vilka särskilt föreskrivs genom förordning av undervisningsministeriet. Namnet på en exa-
men som avläggs vid Tammerfors tekniska universitet följer dock alltid examensbenämningen inom det 
teknisk-vetenskapliga området.    
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PSYKOLOGISKA HU, JoU, JU, TU, ÅA, 
ÅU 

Psykologie kandidatexamen  
Bachelor of Arts (Psychology) 

  

Psykologie magisterexamen 
Master of Arts (Psychology) 

  

Filosofie magisterexamen 
Master of Arts 

  

Psykologie licentiatexamen 
Licentiate of Arts (Psychology) 

  

Psykologie doktorsexamen 
Doctor of Philosophy (Psychology) 

  

    

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA 
  

HU, HU (SSKH)5, JoU, 
JU, KU, LU, TU, VU, 
ÅA, ÅU 

Förvaltningskandidatexamen 
Bachelor of Administrative Sciences 

  

Politices kandidatexamen 
Bachelor of Social Sciences 

  

Kandidatexamen i samhällsvetenskaper 
Bachelor of Social Sciences 

  

    

Förvaltningsmagisterexamen 
Master of Administrative Sciences 

  

Politices magisterexamen 
Master of  Social Sciences 

  

Magisterexamen i samhällsvetenskaper 
Master of Social Sciences 

  

    

Förvaltningslicentiatexamen 
Licentiate of Administrative Sciences 

  

Politices licentiatexamen 
Licentiate of Social Sciences 

  

Licentiatexamen i samhällsvetenskaper 
Licentiate of Social Sciences 

  

    

                                                      
5  endast kandidatexamen 
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Förvaltningsdoktorsexamen 
Doctor of Administrative Sciences 

  

Politices doktorsexamen 
Doctor of Social Sciences 

  

Doktorsexamen i samhällsvetenskaper 
Doctor of Social Sciences 

  

    

TEATER TeaH, TU 

Kandidatexamen i teaterkonst  
Bachelor of Arts (Theatre and Drama) 

  

Magisterexamen i teaterkonst 
Master of Arts (Theatre and Drama) 

  

Licentiatexamen i teaterkonst 
Licentiate of Arts (Theatre and Drama) 

  

Doktorsexamen i teaterkonst 
Doctor of Arts (Theatre and Drama) 

  

    

TEKNISK-VETENSKAPLIGA TH, TTU, UU, VTU, VU, 
ÅA, ÅU 

Teknologie kandidatexamen 
Bachelor of Science (Technology)/(Architecture) 

  

Arkitektexamen 
Master of Science (Architecture) 

TH, TTU, UU 

Diplomingenjörsexamen 
Master of Science (Technology) 

  

Landskapsarkitektexamen 
Master of Science (Landscape Architecture) 

TH 

Teknologie licentiatexamen 
Licentiate of Science (Technology)/(Architecture) 

  

Teknologie doktorsexamen 
Doctor of Science (Technology)/(Architecture) 

  

    

TEOLOGISKA HU, JoU, ÅA 

Teologie kandidatexamen 
Bachelor of Theology 

  

Teologie magisterexamen 
Master of Theology 
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Teologie licentiatexamen 
Licentiate of Theology 

  

Teologie doktorsexamen 
Doctor of Theology 

  

    

VETERINÄRMEDICINSKA HU 

Veterinärmedicine kandidatexamen 
Bachelor of Veterinary Medicine 

  

Veterinärmedicine licentiatexamen 
Licentiate of Veterinary Medicine 

  

Veterinärmedicine doktorsexamen 
Doctor of Veterinary Medicine 

  

    

Filosofie doktorsexamen (Doctor of Philosophy) kan avläggas inom vetenskaplig 
påbyggnadsutbildning vid Helsingfors universitet, Jyväskylä universitet, Uleå-
borgs universitet, Joensuu universitet, Kuopio universitet, Åbo universitet, Tam-
merfors universitet, Åbo Akademi, Vasa universitet, Lapplands universitet, Tek-
niska högskolan, Tammerfors tekniska universitet, Villmanstrands tekniska uni-
versitet, Helsingfors handelshögskola, Svenska handelshögskolan och Åbo han-
delshögskola. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Statsrådets förordning

Nr 795

om ändring av studentexamensförordningen

Given i Helsingfors den 19 augusti 2004

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,
upphävs i studentexamensförordningen av den 21 november 1994 (1000/1994) 3 § 1 mom.
och 8 §,
av dem 8 § sådan den lyder i förordning 1192/1998, samt
ändras 2 och 3 a § och 11 § 2 mom.,
av dessa lagrum 3 a § sådan den lyder i förordning 210/1995 och 11 § 2 mom. sådant det
lyder i förordning 733/2002, som följer:

2 §
För studentexamensnämnden utses en ord-
förande och ett behövligt antal övriga med-
lemmar på framställning av universiteten och
de övriga högskolorna samt utbildningssty-
relsen. Medlemmarna i nämnden skall vara
väl förtrogna med ämnena i studentexamen
och med undervisningsväsendet.
Studentexamensnämnden utvecklar stu-
dentexamen i samarbete med utbildningssty-
relsen.

3 a §
Behörighetsvillkor är för generalsekretera-
ren högre högskoleexamen samt förtrogenhet
med de uppgifter som hör till tjänsten samt för
examenssekreterarna högre högskoleexamen
och förtrogenhet med förvaltningsuppgifter.

11 §
— — — — — — — — — — — — —
I stället för provet i det andra inhemska

språket kan examinanden i detta språk av-
lägga provet i modersmålet.
— — — — — — — — — — — — —

Denna förordning träder i kraft den 1
september 2004.
Förordningens 11 § 2 mom. tillämpas

första gången på studentexamina som avläggs
vid det första examenstillfället 2005. På
studentexamina som avläggs vid det andra
examenstillfället 2004 tillämpas 11 § 2 mom.
sådant det lyder vid ikraftträdandet av denna
förordning.

Helsingfors den 19 augusti 2004

Undervisningsminister Tuula Haatainen

Regeringsråd Ulla Taskinen
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Statsrådets förordning

Nr 796

om upphävande av 10 § i gymnasieförordningen

Given i Helsingfors den 19 augusti 2004

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,
föreskrivs med stöd av 39 § i gymnasielagen av den 21 augusti 1998 (629/1998):

1 §
Genom denna förordning upphävs 10 § i
gymnasieförordningen av den 6 november
1998 (810/1998), sådan den lyder i förord-
ningarna 734/2002 och 561/2003.

2 §
Denna förordning träder i kraft den 1

september 2004.

Helsingfors den 19 augusti 2004

Undervisningsminister Tuula Haatainen

Regeringsråd Ulla Taskinen
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