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1.

Tillämpningsanvisningar

I och med revideringen av lagstiftningen om kyrkliga tjänsteinnehavare är det från
och med 1.6.2013 församlingarna och inte domkapitlen som ska bedöma kantorernas behörighet. Kantorutbildningskommittén har sammanställt anvisningar för hur
biskopsmötets beslut om examina som krävs för kantorstjänst ska tillämpas.
Det finns tre olika kantorstjänster inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Den
vanligaste tjänsten i församlingarna är en tjänst som förutsätter högre högskoleexamen (så kallad B-tjänst). En kantorstjänst som förutsätter utvidgad universitetsexamen (så kallad A-tjänst) ger färdigheter för högklassig konstnärlig verksamhet och är
en obligatorisk tjänst i domkyrkoförsamlingarna. Den tredje kantorstjänsten förutsätter någon annan examen som biskopsmötet godkänt (så kallad C-tjänst). Till varje
tjänst finns det olika utbildningsvägar, som i dessa anvisningar klargörs för att underlätta behörighetsbedömningen. Nedan används förkortningarna A-, B- och C-tjänst.
Den gällande författningen om examina som krävs för kantorstjänst godkändes av
biskopsmötet 8.2.2010. Den avvek på många sätt från de tidigare bestämmelserna.
För det första fastställdes för första gången vilka studier som ska ingå i de examina
som krävs för varje kantorstjänst (Kyrkans författningssamling nr 108, 1 §). För det
andra breddades utbildningsgrunden från kyrkomusikutbildning till musikfostran, vilket ledde till att innehållet i de examina som gav behörighet för kantorstjänst blev
mångsidigare. Slutligen inkluderades alla tidigare behörigheter i författningen. De gäller fortfarande.
För att vara behörig för kantorstjänst ska den sökande ha avlagt en examen som ger
behörighet och uppfylla språkkraven samt vara medlem i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, konfirmerad och vid god hälsa. Personen ska visa intyg över alla dessa
behörighetskriterier. Om arbetsuppgifterna så kräver ska den sökande också visa ett
utdrag ur straffregistret.
Språkkunskapskravet för kantorstjänst gäller enligt 6 kap. 4 a § i kyrkoordningen alla
kantorstjänster. Det bör noteras att alla kantorstjänster nuförtiden förutsätter högskoleexamen, även om också vissa examina på andra stadiet enligt en övergångsbestämmelse ger behörighet för C-tjänst.
Det förekommer att läroanstalten som bilaga till examensbetyget utfärdar en behörighetsklausul eller ett separat utlåtande som anger för vilken tjänst examen ger behörighet. Behörighetsklausuler har skrivits i varierande utsträckning under olika tider
antingen i examensbetygen eller i de utlåtanden som fogats till dessa. Från och med
2013 ska en behörighetsklausul ingå i alla betyg för musikkandidat- och musikmagisterexamen samt musikerexamen (YH) som avlagts med kyrkomusik som huvudämne. Om en sådan klausul eller ett sådant utlåtande saknas, ska det undersökas
huruvida studiernas innehåll är förenligt med behörighetsbestämmelserna.
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Behörigheten för kantorstjänster som förutsätter högre högskoleexamen och utvidgad universitetsexamen består av två examina: lägre och högre högskoleexamen.
Alla studier enligt 1 § i Kyrkans författningssamling nr 108 ska ingå i dessa examina.
Studierna kan i allmänhet inte ingå i filosofie eller pedagogie magisterexamen med
musikpedagogik som huvudämne eller i högre yrkeshögskoleexamen, och ofta inte
heller i musikmagisterexamen med musikpedagogik som huvudämne, eftersom specialstudier i kyrkomusik kan avläggas endast vid Sibelius-Akademin inom läroämnet
kyrkomusik, vid yrkeshögskolorna i Uleåborg och Tammerfors samt vid Yrkeshögskolan Novia. I dessa magisterexamensbetyg har läroanstalten inte kunnat skriva någon
behörighetsklausul, och behörigheten för kantorstjänst konstateras i sådana fall i ett
annat examensbetyg, närmare bestämt i ett betyg över yrkeshögskole- eller musikkandidatexamen.
Bedömningen av examinas behörighet försvåras av att examensbenämningarna och
namnen på läroanstalter och läroämnen har ändrats flera gånger under årens lopp.
Också de gällande bestämmelserna innehåller föråldrade benämningar. Till exempel
heter Sibelius-Akademin numera Konstuniversitetet Sibelius-Akademin och avdelningen för kyrkomusik i sin tur läroämnet eller huvudämnet kyrkomusik.
Under punkt 3 nedan finns en förteckning över examensbenämningarna från och
med 1951. I kolumnen för examensbenämningar anges vilken tjänst varje examen
har gett behörighet till och när. De alternativ enligt kyrkans författningssamling nr 66
som ger behörighet för en A-tjänst specificeras inte i tabellen, utan de måste kontrolleras i författningen under punkt 4.
Om man i församlingen inte är helt säker på hur behörigheten ska tolkas bör man
vända sig till de stiftssekreterare som ansvarar för musikfrågor, stiftskantorerna eller
den tjänsteinnehavare som ansvarar för musikfrågor vid Kyrkostyrelsen.

2.

Behörighet som beviljas av biskopsmötet och Kyrkostyrelsen

Enligt 6 kap. 29 § i kyrkoordningen kan Kyrkostyrelsen (till och med 12.5.1995 biskopsmötet) bevilja den som innehar sådana kunskaper och den skicklighet som motsvarar avlagd kantorsexamen behörighet för kantorstjänst.
Beslut om erkännande, jämställande och godkännande av musikexamina och musikstudier som avlagts utomlands fattas av Kyrkostyrelsen med stöd av 22 kap. 2 § i
kyrkolagen. Det finns en grundläggande bestämmelse om erkännande av studier utomlands i 6 kap. 15 § i kyrkolagen.
Om biskopsmötet eller Kyrkostyrelsen har beviljat en person behörighet ska det av
intyget i fråga framgå för vilken tjänst behörigheten har beviljats.
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3.

Förteckning över examensbeteckningar
Examina
som gett
behörighet
för
kantorstjänst
sedan
1951

1
Kyrkomusikerexamen eller
fristående examen
Konservatoriet i Uleåborg

2
Kyrkomusikerexamen eller
fristående examen
Konservatoriet i Tammerfors
3
Kyrkomusikerexamen eller
fristående examen
Konservatoriet i Åbo

4
Kyrkomusikerexamen eller
fristående examen
Svenska konservatoriet
i Jakobstad
5
Yrkeshögskoleexamen inom
kulturbranschen med inriktningsalternativet kyrkomusik
Musiker (YH)
 Uleåborgsnejdens YH
 Birkalands, sedan 2011
Tammerfors YH
 Svenska yrkeshögskolan,
sedan 2008 Yrkeshögskolan
Novia
6
Undantagsutbildning vid centralen för kyrkans gudstjänstliv och musik

7
Kantor-organistexamen
Sibelius-Akademins
avdelning för kyrkomusik

Tidsperiod
under
vilken
examen
gett
behörighet

Kantorstjänst
som
förutsätter
annan av
biskopsmötet
godkänd
examen

Kantorstjänst
som
förutsätter
högre
högskoleexamen

Kantorstjänst
som
förutsätter
utvidgad
universitetsexamen

s.k. C-tjänst

s.k. B-tjänst

s.k. A-tjänst

Kyrkans
författningssamling
Nr 108, 4 §

Kyrkans
författningssamling
Nr 108, 2 §

Kyrkans
författningssamling
Nr 108, 3 §

1984–31.7.2007

X

1986–31.7.2007

X

1992–31.7.2007

X

1985–31.7.2007

X

2000–

X

1980–31.7.2007

X

1951–31.7.2010

X

4

X

8
Kantor-organistexamen
Kuopio musikinstituts
avdelning för kyrkomusik,
sedan 1977 konservatoriets linje
för kyrkomusik

9
Musikkandidatexamen (lägre)
Sibelius-Akademins
avdelning för kyrkomusik
utbildningsprogrammet
för kyrkomusik,
Sibelius-Akademins (temporära)
utbildningsenhet i Kuopio,
1.8.2003– avdelningen i Kuopio,
utbildningsprogrammet
för kyrkomusik

10
Musikkandidatexamen (lägre)
inkl. studier enl. KFS 108;
Sibelius-Akademins
avdelning för kyrkomusik,
utbildningsprogrammet
för kyrkomusik/ämnesgruppen
för kyrkomusik,
Sibelius-Akademins (temporära)
utbildningsenhet i Kuopio,
1.8.2003– avdelningen i Kuopio,
utbildningsprogrammet för
kyrkomusik/ ämnesgruppen
för kyrkomusik

11
Musikkandidatexamen
(högre)
Sibelius-Akademins avdelning
för kyrkomusik, utbildningsprogrammet för kyrkomusik
Sibelius-Akademins
(temporära) utbildningsenhet i
Kuopio, 1.8.2003- avdelningen i
Kuopio, utbildningsprogrammet
för kyrkomusik

12
Musikmagisterexamen
Sibelius-Akademins
utbildningsprogram
för kyrkomusik
Sibelius-Akademins (temporära)
utbildningsenhet i Kuopio,
1.8.2003– avdelningen i Kuopio,
utbildningsprogrammet
för kyrkomusik

13
Sibelius-Akademins behörighetsutbildning

1960–31.7.2010

X

1.8.1995–31.7.2003

X

1.8.2010–

X

1984–31.7.1995

X

X

1.8.1995–31.7.2011

X

X

1993–1995

X

X

5

X

14
Musikmagisterexamen
Sibelius-Akademin,
kyrkomusik eller
musikpedagogik som
huvudämne;
lägre och högre högskoleexamen innehåller tillsammans
studier enligt KFS 108, 1 §

15
Filosofie eller pedagogie magisterexamen
Jyväskylä eller Uleåborgs
universitet, huvudämne
musikpedagogik; lägre och
högre högskoleexamen
innehåller tillsammans studier
enligt KFS 108, 1 §

16
Musiker inom kulturbranschen, högre YH-examen;
lägre och högre högskoleexamen innehåller tillsammans
studier enligt KFS 108, 1 §

17
Utöver kantor-organistexamen
diplomexamen i orgelspel,
sång eller körledning,
Sibelius-Akademin

18
Musikdirektörsexamen
Sibelius-Akademins
avdelning för kyrkomusik
19
Musikkandidatexamen
(högre högskoleexamen;
kyrkomusik som huvudämne)
och dessutom A-studieprestation i körsång, sång eller
orgelspel med tillhörande
tilläggsstudier,
Sibelius-Akademin

20
Musikmagisterexamen
kyrkomusik som huvudämne
och A-studieprestation i
körsång, sång eller orgelspel
med tillhörande tilläggsstudier
(BM 21.9.1994),
Sibelius-Akademin

1.8.2010–

X

X

1.8.2010–

X

X

1.8.2010–

X

X

1.11.1981–31.7.2010

X

X

X

1.11.1981–31.7.2010

X

X

X

1.11.1981–31.7.2005

X

X

X

1.8..1995–31.7.2005

X

X

X
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21
Alternativ enligt Kyrkans författningssamling Nr 66, se
punkt 4

22
Musikmagisterexamen
kyrkomusik som huvudämne
och A-studieprestation
i körsång, sång eller orgelspel
med tillhörande studier,
Sibelius-Akademin
23
Musikmagisterexamen
kyrkomusik som huvudämne
och utöver detta musiklicentiat- eller musikdoktorsexamen som hänför sig
till utövningen av kyrkomusik,
Sibelius-Akademin

24
Musikmagisterexamen,
som inkluderar A-prestation i
orgelspel, sång eller körledning
och studier enligt KFS 108, 1 §,
Sibelius-Akademin

25
Musikmagisterexamen,
som inkluderar studier enligt
KFS 108, 1 § och utöver den
A-studieprestation i körsång,
sång eller orgelspel med tillhörande studier,
Sibelius-Akademin
26
Musiklicentiat- eller musikdoktorsexamen som hänför sig
till utövning av kyrkomusik och
inkluderar studier
enligt KFS 108, 1 §,
Sibelius-Akademin
27
Musikmagisterexamen
kyrkomusik som huvudämne,
Sibelius-Akademin,
dessutom huvudämnesstudier
för annan magisterexamen som
hänför sig till utövning av kyrkomusik

1987–31.7.2005

X

X

X

1.8.1995–31.7.2011

X

X

X

14.2.2006–31.7.2011

X

X

X

1.8.2010–

X

X

X

1.8.2010–

X

X

X

1.8.2010–

X

X

X

1.8.2010–

X

X

X
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4.

Bestämmelser om examen som krävs för kantorstjänst

Kyrkans författningssamling Nr 108
Givet i Helsingfors den 9 februari 2010
____________
Biskopsmötet har med stöd av 2 kap. 3 § 2 mom. i kyrkolagen samt 6 kap. 40 § 1 mom. och 41
§ 1 mom. i kyrkoordningen fattat följande beslut:
1§
Innehåll i examen som krävs för kantorstjänst
I en examen som krävs för kantorstjänst som avlagts efter 31.7.2010 ska ingå:
1)
studier i gudstjänstmusik och musiken vid kyrkliga förrättningar och församlingsevenemang, i
vilka ingår studier i sång, musikledning och orgelspel med musik av olika stil samt instrumentvård, sammanlagt minst 90 studiepoäng
2)
teologiska studier som omfattar bibelkunskap, kyrkans bekännelse och gudstjänstlivet, minst 10
studiepoäng
3)
pedagogiska studier som anknyter till konfirmandundervisningen och musikfostran i en församling, sammanlagt minst 10 studiepoäng
4)
en helhet om minst 20 studiepoäng, i vilken ingår tillämpade studier i kyrkomusik samt handledd
praktik på heltid i en församling inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.
De studier som avses i 1 mom. ska avläggas utöver examen, om de inte ingår i den examen
som avlagts.
2§
Kantorstjänst som förutsätter högre högskoleexamen
Följande examina eller studier ger behörighet för kantorstjänst som förutsätter högre högskoleexamen enligt 6 kap. 40 § 1 mom. i kyrkoordningen:
1)
Avlagt efter 31.7.2010:
a)
musikmagisterexamen
b)
filosofie eller pedagogie magisterexamen med musikpedagogik som huvudämne
c)
högre yrkeshögskoleexamen inom kulturbranschen (musiker, högre YH).
2)
Avlagt före 1.8.2010:
a)
kantor-organistexamen
b)
behörighetsutbildning som ordnats av Sibelius-Akademin åren 1993–1995
c)
musikkandidatexamen avlagd senast 31.7.1995 inom utbildningsprogrammet för kyrkomusik vid Sibelius-Akademin, det evangelisk-lutherska inriktningsalternativet eller inom
samma utbildningsprogram efter detta datum avlagd musikmagisterexamen.
3§
Kantorstjänst som förutsätter utvidgad universitetsexamen
Följande examina eller studier ger behörighet för kantorstjänst som förutsätter utvidgad universitetsexamen enligt 6 kap. 40 § 1 mom. i kyrkoordningen:
1)
Utöver eller inkluderat i examen som avses i 2 § 1 punkten
a)
studieprestation i körsång, sång eller orgelspel på den högsta av grundexamensnivåerna
vid Sibelius-Akademin
b)
huvudämnesstudier för musikmagisterexamen motsvarande ovan nämnda underpunkt i
ett annat utbildningsprogram som direkt hänför sig till eller stöder utövningen av kyrkomusik
c)
musiklicentiat- eller musikdoktorsexamen vars innehåll hänför sig till eller stöder utövning
av kyrkomusik.
2)
Avlagt före 1.8.2010:
a)
vid Sibelius-Akademin utöver kantor-organistexamen avlagd diplom-examen i körledning,
sång eller orgelspel eller musikledarexamen vid avdelningen för kyrkomusik
b)
musikkandidatexamen avlagd senast 31.7.1995 vid Sibelius-Akademins utbildningsprogram för kyrkomusik inom det evangelisk-lutherska inriktningsalternativet eller senare avlagd musikmagisterexamen och utöver detta senast 31.7.1995 avlagda tilläggsstudier
som avses i 3 § i det beslut (Biskopsmötets beslut 21.9.1994, 3 § följer som bilaga till
detta beslut) om examen som krävs för kantorstjänst som biskopsmötet godkände den 21
september 1994 (kyrkans författningssamling nr 66)
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c)

utöver musikmagisterexamen vid Sibelius-Akademin som direkt hänför sig till eller stöder
utövningen av kyrkomusik examen på A-nivå vid Sibelius-Akademin och tillhörande studier eller annan magister-, licentiat- eller doktorsexamen som direkt hänför sig till eller
stöder utövningen av kyrkomusik.

4§
Kantorstjänst som förutsätter någon annan examen godkänd av biskopsmötet
Följande examina eller studier ger behörighet för kantorstjänst som förutsätter annan examen
enligt 6 kap. 40 § 1 mom. i kyrkoordningen:
1)
Avlagt efter 31.7.2010:
a)
yrkeshögskoleexamen inom kulturbranschen musikerexamen (YH)
b)
musikkandidatexamen avlagd inom utbildningsprogrammet för kyrkomusik.
2)
Avlagt före 1.8.2010:
a)
Undantagsutbildning ordnad av kyrkans central för gudstjänstliv- och musik på 1980-talet
som ledde till avlagd lägsta kantorsexamen
b)
senast 31.7.2007 avlagd kyrkomusikerexamen vid konservartorium eller motsvarande fristående examen
c)
musikkandidatexamen som avlagts vid Sibelius-Akademin 1.8.1995–31.7.2003
d)
yrkeshögskoleexamen inom kulturbranschen med inriktningsalternativet kyrkomusik (musiker YH)
e)
examen eller studier som ger behörighet för kantorstjänst som förutsätter högre högskoleexamen eller utvidgad universitetsexamen.
5§
Utländska examina
Beslut om erkännande, jämställande och godkännande av musikexamina och musikstudier som
avlagts utomlands fattas av kyrkostyrelsen på det sätt som föreskrivs i kyrkolagen och kyrkoordningen.
6§
Ikraftträdande
Detta beslut träder i kraft den 1 augusti 2010.
____________
Genom beslutet upphävs biskopsmötets beslut av den 14 februari 2006 om examina som krävs
för kantorstjänst (kyrkans författningssamling nr 104).
Detta beslut tillämpas på kantorstjänster för vilka beslut om tillsättande fattas efter att detta beslut trätt i kraft.
Detta beslut påverkar inte behörigheten för kantorer som redan innehar en tjänst.
De bestämmelser som gällt fram till dess detta beslut träder i kraft kan till den 31 juli 2011 tilllämpas på studerande som inlett sina studier innan detta beslut trädde i kraft.

Nedan följer 3 § i biskopsmötets beslut av den 21 september 1994, vilken medföljer som bilaga till nr
108 i författningssamlingen
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Kyrkans författningssamling nr 66
Givet i Jyväskylä den 21 september 1994
____________
Biskopsmötet har med stöd av 2 kap. 3 § 2 mom. kyrkolagen och 6 kap. 40 § 1 mom. kyrkoordningen meddelat bestämmelserna som följer:
3§
Behörighet till tjänst som kräver kantorsexamen av högsta graden ger avlagd musikkandidatexamen som avses i 2 § samt dessutom studier som ingår i den eller särskilt slutförs enligt för SibeliusAkademin godkända undervisningsplaner läsåren 1988-1995:
ALTERNATIV A
Antingen a)

1)
2)

eller

b)

eller

c)

eller

d)

två studieperioder av följande: orgel 3, sång 3 och körledning 3, och
fördjupade studier eller som fördjupade projektstudier i orgel, sång, körledning, projekt eller forskning i kyrkomusik, samt
3)
en studieperiod av följande: orgel 4, sång 4, körledning 4, som inte ingår i
studierna som avses i 2 punkten.
Slutförda studier i instrumentgruppen för orgel vid Sibelius-Akade-mins utbildningsprogram för solistisk eller utövande tonkonst Orgel A.
Slutförda studier i instrumentgruppen för sång vid Sibelius-Akade-mins utbildningsprogram för solistisk eller utövande tonkonst Sång A.
Slutförda studier i inriktningsalternativet för körledning enligt utbildningsprogrammet för orkester- och körledning Körledning A.

ALTERNATIV B
För deras del som slutfört studierna som avses i 2 §, före den 1 augusti 1988 enligt SibeliusAkademins undervisningsprogram för läsåren 1987–1988
Antingen

1a)

eller

1b)

samt

2a)

eller

2b)

eller

2c)

Högsta ämnesstudieprestation i orgel eller sång inom Sibelius-Akademins
solistiska utbildningsprogram,
särskilda ämnesstudier inom inriktningsalternativet för körledning inom utbildningsprogrammet för orkester- och körledning.
Särskilda obligatoriska ämnesstudier inom utbildningsprogrammet för kyrkomusik inom något annat inriktningsalternativ än det som examen som
nämns i 2 § är slutförd i,
fördjupade studier inom solistiska utbildningsprogrammet och i anslutning till
det ämnesstudier med orgel eller sång som huvudämne,
fördjupade studier och ämnesstudier i körledning i anslutning till utbildningsprogrammet för orkester- och körledning.
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