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liallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi peruskoululain ja lukio
lain sekä niihin liittyvien lakien muuttamisesta. 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset la
eiksi, joilla siirretään niin sanottuihin koululakei
hin sisältyvien lakien voimaantuloa yhdellä vuo
della 1 päivästä elokuuta 1984 elokuun 1 päivään 
1985. Samalla ehdotetaan muutettavaksi perus-

koululakia ja lukiolakia siten, että asianomaisissa 
laeissa säädetään koulun opettamiseen ja muu
hun toimintaan käytettävästä tuntimäärästä. 

Lait on tarkoitus saattaa voimaan heti niiden 
tultua eduskunnan hyväksymiksi. 

PERUSTELUT 

1. Lakien voimaantulon siirtämi
nen 

Toukokuun 27 päivänä 1983 annettiin perus
koululaki (476/83), lukiolaki (477/83), iltalukio
laki (478/83), laki kunnan kouluhallinnosta 
(479/83), laki kunnan peruskoulun, lukion ja 
yleisen kirjaston valtionosuuksista ja -avustuksista 
sekä lainoista annetun lain muuttamisesta (480/ 
83 ), laki kuulovammaisten ja näkövammaisten 
kouluista (481/83), laki yksityisten koulujen ja 
kasvatuslaitosten perustamisesta ja ylläpitämisestä 
annetun lain 1 §:n muuttamisesta (482/83), laki 
valtion viran tai pysyväisen toimen haltijain ni
mittämiskirjoista sekä heidän oikeudestaan pysyä 
virassaan tai toimessaan annetun lain 22 §:n 
muuttamisesta (483/83), laki kehitysvammaisten 
erityishuollosta annetun lain muuttamisesta 
(484/83) sekä laki kehitysvammaisten erityishuol
losta annetun lain voimaanpanosta annetun lain 
31 §:n kumoamisesta (485/83). 

Kaikissa edellä mainituissa laeissa säädettiin 
yhtenevästi, että ne tulevat voimaan 1 päivänä 
elokuuta 1984. Valtion taloudellisen tilan hei
kennyttyä on kuitenkin tullut välttämättömäksi 
siinää mainittujen lakien voimaantuloa yhdellä 
vuodella. Tältä osin lakiehdotukset liittyvät val-
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tion vuoden 1984 tulo- ja menoarvioehdotuk
seen. Lakien voimaantulon siinämisellä saavute
taan taloudellista säästöä vuonna 1984 noin 32 
miljoonaa markkaa, josta valtionosuus on noin 
29 miljoonaa markkaa. 

2. Opetukseen käytettävien voima
varojen säätäminen 

Peruskoululain ja lukiolain mukaan opetusryh
mien muodostamisesta säädetään asetuksella. 
Hallituksen käsityksen mukaan opetusryhmien 
muodostamiseen käytettävissä olevat voimavarat 
ovat siinä määrin keskeinen ja koulun toiminnan 
järjestämisen kannalta olennainen tekijä, että on 
asianmukaista säätää niiden suuruudesta lailla. 

Peruskoululain 31 §:ää ehdotetaan muutetta
vaksi siten, että siitä ilmenevät koulun käytettä
vissä olevat voimavarat. Ehdotettu säännös sisäl
tää opetussuunnitelmassa vahvistettujen oppiai
neiden opettamiseen, luokkamuotoiseen oppi
laanohjaukseen ja tukiopetukseen käytettävät 
voimavarat. Säännös määrittelee erikseen perus
koulun ala-asteen ja yläasteen voimavarat sekä 
antaa valtuudet säätää erityisopetuksen voimava
roista asetuksella. Asetuksella määritellään myös 
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se, miten paljon tunteja tulee käytettäväksi muu
hun tarkoitukseen kuin oppiaineiden opettami
seen (luokkamuotoiseen oppilaanohjaukseen ja 
opinnoissaan tilapäisesti jälkeenjääneille taikka 
muusta syystä sitä tarvitseville oppilaille tukiope
tukseen) sekä kuinka suuressa määrin tunteja 
voidaan koululautakunnan päätöksellä siirtää pe
ruskoulusta toiseen. Erityisopetuksen voimavarat 
on jätetty säännösehdotuksessa mainittujen voi
mavarojen ulkopuolelle ja niistä säädettäisiin 
edelleen asetuksella. 

Lukiolain 21 §:ää esitetään muutettavaksi vas
taavasti siten, että lukiolaista ilmenevät lukion 
käytettävissä olevat voimavarat, joihin sisältyvät 
opetus, luokkamuotoinen oppilaanohjaus ja tuki
opetus. Lukioiden kesken siirrettävä osa tuntike
hyksestä on tarkoitettu kielenopetuksen ja valin
naisuuden järjestämiseen. Iltalukioiden ja lukioi
den iltalinjojen voimavarat säädetään iltaluki
olain 8 §:n nojalla annettavalla asetuksella. 

Peruskoulun yläasteen ja lukion käyttöön tule
vat voimavarat on tarkoitus määritellä koulun 
opetustuntien kertymän avulla. Koulu saa käyt
töönsä toisaalta vuosiluokkaa kohti tulevan tunti
määrän ja toisaalta kutakin oppilasta kohti las
kettavan tuntimäärän. Kokeilussa käytetty malli, 
jossa voimavarat mitoitettiin perusopetusryhmien 
lukumäärän perusteella, saattoi joissakin tapauk
sissa johtaa epäoikeudenmukaiseen lopputulok
seen sen vuoksi, että rajatapauksissa pienetkin 
oppilasmäärän muutokset vaikuttivat olennaisesti 
koulun käytettävissä oleviin voimavaroihin. Nyt 
esitetyssä mallissa oppilasmäärän muutokset vai
kuttavat oikeanmääräisinä koululle tuleviin voi
mavaroihin. Voimavarojen valtakunnallinen ko-

1. 

konaismäärä sekä jakautuma erikokoisten koulu
jen kesken pysyy molemmissa malleissa saman
suuruisena. 

Lukion tuntikehyksen perustana on nykyisen 
ryhmittelytavan mukaan määräytyvä tuntikerty
mä. 

Peruskoululain, lukiolain ja iltalukiolain muu
toksiin sisältyvät kustannukset vastaavat niitä 
kustannuksia, jotka on esitetty hallituksen esityk
sen peruskoululaiksi ja lukiolaiksi sekä niihin 
liittyväksi lainsäädännöksi perusteluissa. Tästä 
syystä ei kustannuksia voida pitää uusina kustan
nuksina, vaan jo aiemmin koululainsäädännön 
uudistamisen yhteydessä koulutoimeen suunnat
tuina kustannuksina. Neljän vuoden (1985-
1988) siirtymäkauden aikana kertyy noin 190 
miljoonan markan lisäkustannukset vuoden 1982 
hintatason mukaan laskettuna nykysäännösten 
aiheuttamiin kustannuksiin verrattuna. Korjattu
na valtion vuoden 1984 tulo- ja menoarvion 
hintatasoon ovat lisäkustannukset noin 225 mil
joonaa markkaa, josta valtionosuus on noin 175 
miljoonaa markkaa. Peruskoulun opetusryhmiä 
koskeva lisäkustannus aiheutuu yksinomaan pe
ruskoulun yläasteen tuntikertymän lisäämisestä 
noin 6,2 tunnilla eli noin 14 % :lla verrattuna 
nykyisten säännösten mukaiseen kertymään. Pe
ruskoulun erityisopetuksen tuntikehyksen mitoi
tuksessa tulee otettavaksi huomioon perusope
tusryhmän koon pienentäminen. Peruskoulun 
ala-asteella sekä iltalukioissa ja lukioiden iltalin
joilla tuntikertymä on sama kuin nykyisten sään
nösten mukaan. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset: 

Laki 
peruskoululain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 27 päivänä toukokuuta 1983 annetun peruskoululain 
(476/83) 31 §, 96 §:n 1 momentti ja 99 § näin kuuluviksi: 

31 § 
Peruskoulun ala-asteella saadaan käyttää ope

tussuunnitelmassa vahvistettujen oppiaineiden 
opettamiseen kutakin peruskoulun piiriin sijoi
tettua rehtorin ja luokanopettajan virkaa kohti 29 
tuntia viikossa. Milloin piirin peruskoulun ala
asteella on vähintään seitsemän edellä tarkoitet-

tua virkaa, saadaan kutakin virkaa kohti käytettä
vää tuntimäärää korottaa kahdella tunnilla vii
kossa. 

Peruskoulun yläasteella saadaan käyttää ope
tussuunnitelmassa vahvistettu jen oppiaineiden 
opettamiseen kutakin koulun vuosiluokkaa kohti 
enintään 3 5 tuntia sekä kutakin oppilasta kohti 
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enintään puolitoista tuntia viikossa. Milloin vuo
siluokalla on vain yksi perusopetusryhmä, saa
daan edellä tässä momentissa säädetystä poiketen 
tällaista vuosiluokkaa kohti käyttää kuitenkin 
kaikkiaan 56 tuntia viikossa. 

Osa 1 ja 2 momentissa tarkoitetuista tunneista 
käytetään luokkamuotoiseen oppilaanohjaukseen 
ja tukiopetukseen ja osa voidaan siirtää käytettä
väksi toisen piirin peruskoulussa, sen mukaan 
kuin asetuksella säädetään. 

Jollei asetuksessa ole toisin säädetty, opetus
ryhmien muodostamisen perusteista päättää tar
vittaessa valtioneuvosto. 

Erityisopetukseen ja 4 §:n 2 ja 3 momentissa 
tarkoitettuun opetukseen käytettävästä tuntimää
rästä säädetään asetuksella. 

96 § 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 

1985. 

2. 

99 § 
Jos koulussa opetetaan koulujärjestelmän pe

rusteista annetun lain 5 §:n 3 momentin mukai
sesti erilaajuisia oppimääriä, on näitä opetettava 
edelleen lukuvuonna 1985-86 peruskoulun kah
deksannella ja yhdeksännellä vuosiluokalla ja 
lukuvuonna 1986-87 yhdeksännellä vuosiluo
kalla. Jos oppilas on aloittanut opiskelunsa sellai
sen edellä tarkoitetun oppimäärän mukaan, jota 
vastaavaa oppimäärää ei tämän lain mukaan 
opeteta, on hänen opetuksensa järjestettävä hä
nen aloittamansa oppimäärän mukaisena. Koulu
hallitus päättää tarvittaessa siitä, mitä oppimääriä 
pidetään tämän pykälän tarkoittamina vastaavina 
oppimäärinä. 

Tämä laki tulee vmmaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Laki 
lukiolain 21 ja 62 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 27 päivänä toukokuuta 1983 annetun lukiolain 
(477 /83) 21 § ja 62 §:n 1 momentti näin kuuluvaksi: 

21 § 
Lukiossa saadaan lukuvuoden työpäivien aika

na käyttää opetussuunnitelmassa vahvistettujen 
oppiaineiden opettamiseen vuosiluokkaa kohti 
enintään 27 tuntia viikossa sekä kutakin oppilasta 
kohti enintään 0,9 tuntia viikossa. Milloin vuosi
luokalla on vain yksi perusopetusryhmä, saadaan 
edellä tässä momentissa säädetystä poiketen täl
laista vuosiluokkaa kohti käyttää kuitenkin kaik
kiaan 47 tuntia. 

Osa 1 momentissa tarkoitetuista tunneista käy
tetään luokkamuotoiseen oppilaanohjaukseen, 
tukiopetukseen ja muuhun opetukseen ja osa 

voidaan siirtää käytettäväksi toisessa lukiossa, sen 
mukaan kuin asetuksella säädetään. 

J oli ei asetuksessa ole toisin säädetty, opetus
ryhmien muodostamisen perusteista päättää tar
vittaessa valtioneuvosto. 

62 § 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 

1985. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . 
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3. 
Laki 

iltalukiolain 8 ja 26 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 27 päivänä toukokuuta 1983 annetun iltalukiolain (478/83) 21 §:n 1 momentti, Ja 
lisätään 8 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti: 

8 § 

Iltalukion opetusryhmien muodostamisesta 
säädetään asetuksella. Jollei asetuksessa ole toisin 
säädetty, opetusryhmien muodostamisen perus
teista päättää tarvittaessa valtioneuvosto. 

~6 § 
Tämä laki tulee vo1maan 1 päivänä elokuuta 

1985. 

4. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

Laki 
kunnan kouluhallinnosta annetun lain 19 §:n muuttamisesta 

päivänä 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan kunnan kouluhallinnosta 27 päivänä toukokuuta 
1983 annetun lain (479/83) 19 §:n 1 momentti näin kuuluvaksi: 

19 § 
Tämä laki tulee v01maan 1 päivänä elokuuta 

1985. Sillä kumotaan koulutoimen johtajista ja 
sihteereistä 12 päivänä joulukuuta 1969 annettu 
laki (783/69). 

5 . 

Tämä laki tulee v01maan 
kuuta 198 . 

Laki 

päivänä 

kunnan peruskoulun, lukion ja yleisen kirjaston valtionosuuksista ja -avustuksista sekä lainoista 
annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan kunnan peruskoulun, lukion ja yleisen kirjaston 
valtionosuuksista ja -avustuksista sekä lainoista annetun lain muuttamisesta 27 päivänä toukokuuta 
1983 annetun lain (480/83) voimaantulosäännös näin kuuluvaksi: 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 
1985. 

Tämä laki tulee v01maan 
kuuta 198 . 

päivänä 
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6. 
Laki 

kuulovammaisten ja näkövammaisten kouluista annetun lain 19 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan kuulovammaisten ja näkövammaisten kouluista 27 
päivänä toukokuuta 1983 annetun lain (481183) 19 §:n 1 momentti näin kuuluvaksi: 

19 § 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 

1985. 

7. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

Laki 

päivänä 

yksityisten koulujen ja kasvatuslaitosten perustamisesta ja ylläpitämisestä annetun lain 1 §:n 
muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan yksityisten koulujen ja kasvatuslaitosten perustami
sesta ja ylläpitämisestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta 27 päivänä toukokuuta 1983 annetun lain 
(482/83) voimaantulosäännös näin kuuluvaksi: 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 
1985. 

8. 

Tämä laki tulee v01maan 
kuuta 198 . 

Laki 

päivänä 

valtion viran tai pysyvatsen toimen haltijain nimittämiskirjoista sekä heidän oikeudestaan pysyä 
virassaan tai toimessaan annetun lain 22 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 

muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan valtion viran tai pysyväisen toimen haltijain 
nimittämiskirjoista sekä heidän oikeudestaan pysyä virassaan tai toimessaan annetun lain 22 §:n 
muuttamisesta 27 päivänä toukokuuta 1983 annetun lain ( 483/83) voimaantulosäännös näin 
kuuluvaksi: 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 
1985. 

Tämä laki tulee v01maan 
kuuta 198 . 

päivänä 
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9. 
Laki 

kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 
muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 
muuttamisesta 27 päivänä toukokuuta 1983 annetun lain (484/83) voimaantulosäännöksen 1 
momentti näin kuuluvaksi: 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 
1985. 

10. 

Tämä laki tulee vOimaan 
kuuta 198 . 

Laki 

päivänä 

kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain voimaanpanosta annetun lain 31 §:n 
kumoamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 
voimaanpanosta annetun lain 31 §:n kumoamisesta 27 päivänä toukokuuta 1983 annetun lain 
(485/83) 2 § näin kuuluvaksi: 

2 § 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 

1985. 

Helsingissä 21 päivänä syyskuuta 1983 

Tämä laki tulee vOimaan 
kuuta 198 . 

Tasavallan Presidentti 
MAUNO KOIVISTO 

päivänä 

Opetusministeri Kaarina Suonio 
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Ltite 

1 . 
Laki 

peruskoululain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 27 päivänä toukokuuta 1983 annetun peruskoululain 
(476/83) 31 §, 96 §:n 1 momentti ja 99 § näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

31 § 
Peruskoulun opetusryhmien muodostamisesta 

säädetään asetuksella. Jollei asetuksessa ole toisin 
säädetty, opetusryhmien muodostamisen perus
teista päättää tarvittaessa valtioneuvosto. 

96 § 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 

1984. 

99 § 
Jos koulussa opetetaan koulujärjestelmän pe

rusteista annetun lain 5§:n 3 momentin mukai
sesti erilaajuisia oppimääriä, on näitä opetettava 
edelleen lukuvuonna 1984-85 peruskoulun kah
deksannella ja yhdeksännellä vuosiluokalla ja 

Ehdotus 

Peruskoulun ala-asteella saadaan käyttää ope
tussuunnitelmassa vahvistettujen oppiaineiden 
opettamiseen kutakin peruskoulun piiriin sijoi
tettua rehtorin ja luokanopettajan virkaa kohti 29 
tuntia viikossa. Mtlloin piirin peruskoulun ala
asteella on vähintään seitsemän edellä tarkoitet
tua virkaa, saadaan kutakin virkaa kohti käytettä
vää tuntimäärää korottaa kahdella tunmlla vti
kossa. 

Peruskoulun yläasteella saadaan kå'yttää ope
tussuunnitelmassa vahvistettujen oppiaineiden 
opettamiseen kutakin koulun vuosiluokkaa kohti 
enintään 35 tuntia sekä kutakin oppzlasta kohti 
enintään puolitoista tuntia vtikossa. Mzlloin vuo
szluokalla on vain yksi perusopetusryhmä, saa
daan edellä tässä momentissa säädetystä poiketen 
tällaista vuoszluokkaa kohti käyttää kuitenkin 
kaikkiaan 56 tuntia vtikossa. 

Osa 1 ja 2 momentissa tarkoitetuista tunneista 
käytetään luokkamuotoiseen oppilaanohjaukseen 
ja tukiopetukseen ja osa voidaan siirtää käytettä
väksi toisen piirin peruskoulussa, sen mukaan 
kuin asetuksella säädetään. 

Jollei asetuksessa ole toisin säädetty, opetus
ryhmien muodostamisen perusteista päättää tar
vittaessa valtioneuvosto. 

En'tyisopetukseen ja 4 §:n 2 ja 3 momentissa 
tarkoitettuun opetukseen käytettävästä tuntimää
rästä säädetään asetuksella. 

96 § 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 

1985. 

99 § 
Jos koulussa opetetaan koulujärjestelmän pe

rusteista annetun lain 5 §:n 3 momentin mukai
sesti erilaajuisia oppimääriä, on näitä opetettava 
edelleen lukuvuonna 1985-86 peruskoulun kah
deksannella ja yhdeksännellä vuosiluokalla ja 
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Voimassa oleva laki 

lukuvuonna 1985-86 yhdeksännellä vuosiluo
kalla. Jos oppilas on aloittanut opiskelunsa sellai
sen edellä tarkoitetun oppimäärän mukaan, jota 
vastaavaa oppimäärää ei tämän lain mukaan 
opeteta, on hänen opetuksensa järjestettävä hä
nen aloittamansa oppimäärän mukaisena. Koulu
hallitus päättää tarvittaessa siitä, mitä oppimääriä 
pidetään tämän pykälän tarkoittamina vastaavina 
oppimäärinä. 

2. 

Ehdotus 

lukuvuonna 1986-87 yhdeksännellä vuosiluo
kalla. Jos oppilas on aloittanut opiskelunsa sellai
sen edellä tarkoitetun oppimäärän mukaan, jota 
vastaavaa oppimäärää ei tämän lain mukaan 
opeteta, on hänen opetuksensa järjestettävä hä
nen aloittamansa oppimäärän mukaisena. Koulu
hallitus päättää tarvittaessa siitä, mitä oppimääriä 
pidetään tämän pykälän tarkoittamina vastaavina 
oppimäärinä. 

Tämä laki tulee vozmaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Laki 
lukiolain 21 ja 62 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 27 päivänä toukokuuta 1983 annetun lukiolain 
(477 /83) 21 § ja 62 §:n 1 momentti näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

21 § 
Lukion opetusryhmien muodostamisesta sääde

tään asetuksella. Jollei asetuksella ole toisin sää
detty, opetusryhmien muodostamisen perusteista 
päättää tarvittaessa valtioneuvosto. 

?2 § 
Tämä laki tulee vOimaan 1 päivänä elokuuta 

1984. 

Ehdotus 

21 § 
Lukiossa saadaan lukuvuoden työpäivien aika

na käyttää opetussuunnitelmassa vahvistettujen 
oppiaineiden opettamiseen vuoszluokkaa kohti 
enintään 27 tuntia vzikossa sekä kutakin oppzlasta 
kohti enintään 0, 9 tuntia viikossa. Mzlloin vuosi
luokalla on vain yksi perusopetusryhmä, saadaan 
edellä tässä momentissa säädetystä pozketen täl
laista vuosiluokkaa kohti käyttää kuitenkin kazk
kiaan 47 tuntia. 

Osa 1 momentissa tarkoitetuista tunneista käy
tetään luokkamuotoiseen oppzlaanohjaukseen, 
tukiopetukseen ja muuhun opetukseen ja osa 
voidaan siirtää käytettäväksi toisessa lukiossa, sen 
mukaan kuin asetuksella säädetään. 

Jollei asetuksessa ole toisin säädetty, opetus
ryhmien muodostamisen perusteista päättää tar
vittaessa valtioneuvosto. 

62 § 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 

1985. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
198 . 

kuuta 



1983 vp. - HE n:o 89 9 

3. 
Laki 

iltalukiolain 8 ja 26 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 27 päivänä toukokuuta 1983 annetun iltalukiolain (478/83) 21 §:n 1 momentti, Ja 
lisätään 8 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

8 § 

26 § 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 

1984. 

4. 

Ehdotus 

8 § 

Iltalukion opetusryhmien muodostamisesta 
säädetään asetuksella. jollei asetuksessa ole toisin 
säädetty, opetusryhmien muodostamisen perus
teista päättää tarvittaessa valtioneuvosto. 

26 § 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 

1985. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Laki 
kunnan kouluhallinnosta annetun lain 19 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan kunnan kouluhallinnosta 27 päivänä toukokuuta 
1983 annetun lain (779/83) 19 §:n 1 momentti näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

19 § 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 

1984. Sillä kumotaan koulutoimen johtajista ja 
sihteereistä 12 päivänä joulukuuta 1969 annettu 
laki (483/69). 

168301027C 

Ehdotus 

19 § 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 

1985. Sillä kumotaan koulutoimen johtajista ja 
sihteereistä 12 päivänä joulukuuta 1969 annettu 
laki (483/69). 

Tämä laki tulee vozmaan 
kuuta 198 . 

päivänä 
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5 . 
Laki 

kunnan peruskoulun, lukion ja yleisen kirjaston valtionosuuksista ja -avustuksista sekä lainoista 
annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan kunnan peruskoulun, lukion ja yleisen kirjaston 
valtionosuuksista ja -avustuksista sekä lainoista annetun lain muuttamisesta 27 päivänä toukokuuta 
1983 annetun lain (480/83) voimaantulosäännös näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 
1984. 

6. 

Ehdotus 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 
1985. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
198 . 

kuuta 

Laki 
kuulovammaisten Ja näkövammaisten kouluista annetun lain 19 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan kuulovammaisten ja näkövammaisten kouluista 27 
päivänä toukokuuta 1983 annetun lain (481183) 19 §:n 1 momentti näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

19 § 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 

1984. 

7. 

Ehdotus 

19 § 
Tämä laki tulee vmmaan 1 päivänä elokuuta 

1985. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
198 . 

kuuta 

Laki 
yksityisten koulujen ja kasvatuslaitosten perustamisesta ja ylläpitämisestä annetun lain 1 §:n 

muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan yksityisten koulujen ja kasvatuslaitosten perustami
sesta ja ylläpitämisestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta 27 päivänä toukokuuta 1983 annetun lain 
(482/83) voimaantulosäännös näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 
1984. 

Ehdotus 

Tämä laki tulee vmmaan 1 päivänä elokuuta 
1985. 

Tämä laki tulee vozmaan 
kuuta 198 . 

päivänä 
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8. 
Laki 

valtion viran tai pysyvatsen toimen haltijain nimittämiskirjoista sekä heidän oikeudestaan pysyä 
virassaan tai toimessaan annetun lain 22 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 

muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan valtion viran tai pysyväisen toimen haltijain 
nimittämiskirjoista sekä heidän oikeudestaan pysyä virassaan tai toimessaan annetun lain 22 §:n 
muuttamisesta 27 päivänä toukokuuta 1983 annetun lain (483/83) voimaantulosäännös näin 
kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 
1984. 

9. 

Ehdotus 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 
1985. 

Tämä" laki tulee voimaan päivänä· 
198 . 

kuuta 

Laki 
kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 

muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 
muuttamisesta 27 päivänä toukokuuta 1983 annetun lain (484/83) voimaantulosäännöksen 1 
momentti näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 
1984. 

Ehdotus 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 
1985. 

Tämä laki tulee vozmaan 
kuuta 198 . 

päivänä 
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10. 
Laki 

kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain voimaanpanosta annetun lain 31 §:n kumoamisesta 
annetun lain 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 
voimaanpanosta annetun lain 31 §:n kumoamisesta 27 päivänä toukokuuta 1983 annetun lain 
(485/83) 2 § näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

2 § 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 

1984. 

Ehdotus 

2 § 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 

1985. 

Tämä laki tulee vozmaan 
kuuta 198 . 

päivänä 


