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Behörighet och löneklass för lärare som ger specialundervisning i grundskolan 1.1.2005 

Behörighetsalternativen och löneklasserna för lärare inom grundskolans 
specialundervisning är följande: 

Behörig för specialundervisning (specialundervisning som ges elever vid si-
dan av annan undervisning) enligt 17 § 1 mom. i lagen om grundläggande 
utbildning är den som 

1 har behörighet som speciallärare enligt 14 § 1 mom. i förordningen om 
examina och lärarutbildning på det pedagogiska området (576/1995) 
(förutsätter magisterexamen och specialpedagogik som huvudämne, 
pedagogiska studier för lärare och studier för speciallärare) → löne-
klass C53 

2 har behörighet enligt förordningen om behörighetsvillkoren för personal 
inom undervisningsväsendet att ge klassundervisning och har slutfört 
studier för speciallärare enligt 14 § 2 mom. i den förordning som 
nämns i punkt 1 (studier för speciallärare efter lämplig examen eller 
utbildning) eller studier för speciallärare enligt 35 § i förordningen om 
pedagogiska examina och studier (530/1978) (klasslärarexamen och 
fristående studier för speciallärare) → löneklass C53 eller C52 eller 
C51 enligt personens examensnivå 

3 har avlagt högre högskoleexamen och slutfört de studier för speciallä-
rare som nämns i punkt 2 → löneklass C53 

Behörig som speciallärare (undervisning av elever som överförts till special-
undervisning) enligt 17 § 2 mom. i lagen om grundläggande utbildning är 
den som 

1 har behörighet som speciallärare enligt 14 § 1 mom. i förordningen om 
examina och lärarutbildning på det pedagogiska området (576/1995) 
och slutfört sådana studier inom de olika ämnen och ämnesblock som 
undervisas i grundskolan → löneklass C53 (14 § 1 mom. förutsätter 
högre högskoleexamen) 

2 har behörighet enligt förordningen om behörighetsvilllkoren för perso-
nal inom undervisningsväsendet (986/1998) att ge klassundervisning 
och har slutfört studier för speciallärare enligt 14 § 2 mom. i den för-
ordning som nämns i punkt 1 eller enligt 35 § i förordningen om peda-
gogiska examina och studier → löneklass C53 eller C52 eller C51 en-
ligt personens examensnivå 

3 har behörighet som ämneslärare (dock inte behörighet som ämneslä-
rare enligt ändringen 294/1996 av grundskoleförordningen 718/1984) 
och har slutfört de studier för speciallärare som nämns i punkt 2 och 
sådana studier inom de olika ämnen och ämnesblock som undervisas i 
grundskolan → löneklass C53 eller C52 enligt personens examens-
nivå 
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Behörig som lärare med specialundervisning för utvecklingsstörda elever är 
från och med 1.1.1999 också den som 

1 har lämplig högskoleexamen och har slutfört de studier för speciallä-
rare som avses i 14 § 2 mom. i förordningen om examina och lärarut-
bildning på det pedagogiska området eller 35 § i förordningen om pe-
dagogiska examina och studier → löneklass C52 (om personen har 
lägre högskoleexamen) eller C51 (om personen har yrkeshögskoleex-
amen) 

2 före ingången av år 1999 har fått behörighet enligt 103 § 4 mom. i 
grundskoleförordningen, som trädde i kraft 1.8.1984, att undervisa ut-
vecklingsstörda elever (= behörig för specialklasslärartjänst i tränings-
undervisning som motsvarar klasslärartjänst är den som har avlagt 
barnträdgårdslärarexamen eller kandidatexamen i humanistiska veten-
skaper och slutfört fristående studier för speciallärare) → löneklass 
C52 (om personen har lägre högskoleexamen) eller C51  

(Den som avlagt barnträdgårdslärarexamen enligt gammal modell, som inte 
betraktas som en högskoleexamen, kan inte längre efter 1998 få behörighet 
som speciallärare enligt denna punkt genom studier för speciallärare.) 

Den som med stöd av förordningen om behörighetsvillkoren för yrkesutbil-
dad personal inom socialvården (804/1992) hade behörighet för de under-
visningsuppgifter som avses i nämnda förordning (träningsundervisning för 
mycket gravt utvecklingsstörda elever) när 103 c § (117/1997) i grundskole-
förordningen trädde i kraft 1.8.1997 har fortfarande behörighet för special-
klasslärar- och speciallärartjänst med undervisning av mycket gravt utveckl-
ingsstörda elever, även om han eller hon inte uppfyller de behörighetskrav 
som stadgas i grundskoleförordningen. Behörig för en sådan tjänst är även 
den som avlagt en yrkesinriktad examen på minst institutnivå inom social- el-
ler hälsovårdsbranschen eller någon annan bransch och slutfört fristående 
studier för speciallärare med inriktning på delområdet specialundervisning 
för mycket gravt utvecklingsstörda, före utgången av år 1998 → löneklass 
C49 

Slutligen kan konstateras att tolkningen av behörighet hör till undervisnings-
ministeriet, och i oklara fall skall förfrågningar därför riktas till detta ministe-
rium. 

 


