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 I enlighet med lagtingets beslut1 föreskrivs:

1 §
Lagens tillämpningsområde

 I denna lag finns bestämmelser om jämstäl-
lande av högskolestudier genomförda utanför 
Åland med föreskrivna behörighetsvillkor inom 
de ramar som föreskrivs i 3 och 4 §§, då behö-
righetsvillkoren för en tjänst eller uppgift är en 
i landskapslag eller med stöd av landskapslag 
föreskriven examen på en viss nivå eller en viss 
högskoleexamen eller studieprestation.
 Jämställandet av högskolestudier enligt 
denna lag ska i fråga om reglerade yrken gälla 
sådana yrken som är reglerade i landskapslag 
eller med stöd av landskapslag. Jämställandet 
av högskolestudier ska i första hand göras i för-
hållande till de examina som avläggs på Åland.
 Denna lag ska inte tillämpas om det i en 
annan lagstiftning finns bestämmelser om den 
behörighet för en tjänst eller uppgift som hög-
skolestudier utanför Åland medför och som av-
viker från bestämmelserna i denna lag.

2 §
Högskolestudier utanför Åland

 Med högskolestudier utanför Åland avses i 
denna lag sådan högskoleexamen eller studie-
prestation som omfattas av ett officiellt system 

för högskoleexamina och där läroanstalten är 
erkänd  av  en  nationell  utbildningsmyndig  het.

3 §
Examen avlagd utanför Europeiska ekono-

miska samarbetsområdet eller Schweiz
 Landskapsregeringen kan på ansökan beslu-
ta om den behörighet för en tjänst eller uppgift 
som högskolestudier utanför Åland medför då 
det i landskapslag eller med stöd av landskaps-
lag ställs krav på en viss högskoleexamen och 
sökanden oavsett nationalitet har avlagt en 
högskoleexamen i en annan stat än en stat 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområ-
det (EES-stat) eller i Schweiz.

4 §
Erkännandebeslut förenat med ett beslut om 

jämställande
 Landskapsregeringen kan på ansökan i 
anslutning till ett beslut om erkännande av 
yrkeskvalifikationer enligt landskapslagen 
(2017:22) om erkännande av yrkeskvalifikatio-
ner för en sökande som har avlagt en högskole-
examen i en EES-stat eller i Schweiz besluta om 
jämställandet av på vilken nivå den sökandes 
högskoleexamen är i förhållande till dess plats 
i utbildningssystemet.
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5 §
Grunder för jämställande

 När högskolestudier genomförda utanför 
Åland ska jämställas på det sätt som föreskrivs 
i denna lag ska i fråga om examinas eller olika 
studieprestationers motsvarighet sinsemellan 
bedömas med avseende på nivån med hänsyn 
till deras omfång, svårighetsgrad och inrikt-
ning, och examinas eller studieprestationers 
motsvarighet sinsemellan vad området beträf-
far bedömas med hänsyn till hur examina el-
ler studieprestationerna överensstämmer till 
innehållet.

6 §
Utlåtande

 Landskapsregeringen kan vid behov begära 
ett utlåtande från en högskola eller annan lä-
roanstalt till stöd för beslutfattandet.

7 §
Översättning och bestyrkta kopior

 Landskapsregeringen ska kräva att det till 
ansökan fogas översättningar till svenska av 
sådana handlingar som inte är på svenska. 
Vid behov kan landskapsregeringen kräva att 
översättningarna till svenska är utförda av en 
auktoriserad translator.

 Landskapsregeringen kan kräva att officiellt 
bestyrkta kopior av handlingar ska fogas till an-
sökan, om landskapsregeringen har grundade 
tvivel i fråga om kopiornas äkthet och det inte 
finns något annat sätt att säkerställa äktheten.

8 §
Anvisningar

 Landskapsregeringen kan vid behov utfärda 
anvisningar om de handlingar och intyg som 
ska fogas till en ansökan enligt denna lag.

9 §
Besvär

 Besvär över lagligheten av landskapsreger-
ingens beslut får anföras hos högsta förvalt-
ningsdomstolen.

10 §
Ikraftträdande

 Denna lag träder i kraft 1 april 2017.
 På ärenden som har inletts före denna lags 
ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som 
gällde vid ikraftträdandet.
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