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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi taideteollisesta korkeakou
lusta annetun lain 3 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan taideteollisesta korkea
koulusta annetun lain 3 §:ää muutettavaksi siten, 
että korkeakouluun voidaan perustaa apulaispro
fessorin virka, joka voi olla myös sopimuspalkkai
nen. Vuoden 1984 tulo- ja menoarvioesityksessä 
ehdotetaan perustettavaksi kaksi apulaisprofesso-

rin sopimuspaikkaista virkaa ja samalla lakkaotet
tavaksi kaksi yliopettajan ylimääräistä tointa. 

Esitys liittyy sanottuun tulo- ja menoarvioesi
tykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhtey
dessä. Lainmuutos ehdotetaan tulemaan voimaan 
1 päivänä elokuuta 1984. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Taideteollisesta korkeakoulusta annetun lain 
(52/73) 3 §:n mukaan korkeakouluun voidaan 
perustaa rehtorin, koulutuskeskuksen johtajan, 
professorin, yliopettajan, lehtorin ja sihteerin 
virkoja. Korkeakoulussa on tällä hetkellä neljä 
professorin virkaa. Korkeakoulussa toteutettu 
tutkinnonuudistus jatkotutkintoineen edellyttää 
opettajien virkarakenteen kehittämistä. Hallituk
sen esityksessä valtion tulo- ja menoarvioksi vuo
delle 1984 korkeakouluun ehdotetaan perustetta
vaksi kaksi apulaisprofessorin sopimuspaikkaista 
virkaa ja samalla lakkaotettavaksi kaksi yliopetta
jan ylimääräistä tointa. 
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2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Esityksellä ei ole merkittäviä taloudellisia vai
kutuksia. 

3. Voimaan tulo 

Esitys liittyy vuoden 1984 tulo- ja menoarvioe
sitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yh
teydessä. Laki ehdotetaan saatettavaksi voimaan 1 
päivästä elokuuta 1984. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
taideteollisesta korkeakoulusta annetun lain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan taideteollisesta korkeakoulusta 19 päivänä tammi
kuuta 1983 annetun lain (52/73) 3 §:n 1 momentti näin kuuluvaksi: 

3 § 
Korkeakouluun voidaan perustaa reh~orin, 

koulutuskeskuksen johtajan, professorin, apulais
professorin, yliopettajan, lehtorin ja sihteerin 
virkoja. Virat voivat olla myös sopimuspalkkaisia. 

Helsingissä 7 päivänä lokakuuta 1983 

Tämä laki tulee vmmaan 1 päivänä elokuuta 
1984. 

Ennen tämän lain voimaan tuloa voidaan ryh
tyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimen
piteisiin. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Opetusministeri Kaarina Suonio 
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Lzi'te 

Laki 
taideteollisesta korkeakoulusta annetun lain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan taideteollisesta korkeakoulusta 19 päivänä tammi
kuuta 1983 annetun lain (52/73) 3 §:n 1 momentti näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

3 §. 
Korkeakouluun voidaan perustaa rehtorin, 

koulutuskeskuksen johtajan, professorin, yliopet
tajan, lehtorin ja sihteerin virkoja. Virat voivat 
olla myös sopimuspalkkaisia. 

Ehdotus 

3 § 
Korkeakouluun voidaan perustaa rehtorin, 

koulutuskeskuksen johtajan, professorin, apulais
profossorin, yliopettajan, lehtorin ja . sihteerin 
virkoja. Virat voivat olla myös sopimuspalkkaisia. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 
1984. 

Ennen tämän lain voimaan tuloa voidaan ryh
tyä lain täytäntöönpanon edellyttämzin toimen
piteisiin. 




