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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Lappeenrannan teknilli
sestä korkeakoulusta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi Lap
peenrannan teknillisestä korkeakoulusta annettu 
laki uusimman korkeakoululainsäädännön mu
kaiseksi. Samalla on tarkoitus mahdollistaa moni
jäsenisten hallintoelinten jäsenten valinta korkea-

koulun omassa piirissä toimitettavilla vaaleilla. 
Laki on tarkoitus saattaa voimaan mahdollisim
man pian sen jälkeen kun eduskunta on sen 
hyväksynyt. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne Ja astan val
mistelu 

Laki Lappeenrannan teknillisestä korkeakou
lusta on annettu 4 päivänä heinäkuuta 1969 
(458/69). Lakia on osittain muutettu 29 päivänä 
joulukuuta 1973 annetulla lailla (980/73) ja 29 
päivänä marraskuuta 1974 annetulla lailla (872/ 
74). Lain 1 §:n mukaan Lappeenrannan teknilli
sen korkeakoulun tehtävänä on antaa ylintä tek
niikan ja siihen liittyvien taloustieteiden opetus
ta, suorittaa tieteellistä tutkimustyötä sekä muu
toinkin edistää teknillistaloudellista ja teknillis
tieteellistä kehitystä. Korkeakoulun tehtävänä on 
lain mukaan myös huolehtia teknillisten alojen 
opettajien valmistuksesta. 

Opetus Lappeenrannan teknillisessä korkea
koulussa alkoi vuonna 1969. Syksyllä 1982 kor
keakoulussa oli noin 1 200 opiskelijaa ja noin 
100 opettajaa. Vuonna 1982 korkeakoulussa suo
ritettiin lähes 100 diplomi-insinöörin tutkintoa. 
Saman vuoden loppuun mennessä korkeakou
lussa on suoritettu 4 lisensiaatin tutkintoa ja 3 
tohtorin tutkintoa. 

Korkeakoulussa annetaan opetusta neljässä 
koulutusohjelmassa: energiatekniikan, kemian-
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tekniikan, konetekniikan ja tuotantotalouden 
koulutusohjelmassa. 

Korkeakoululaitoksen kehittämissuunnitelman 
mukaan Lappeenrannan teknillistä korkeakoulua 
on tarkoitus kehittää siten, että nykyisestä 1 200 
opiskelijan korkeakoulusta kehittyisi vuoteen 
1986 noin 1 600 opiskelijan korkeakoulu. Samal
la korkeakoulun opettajavoimia on tarkoitus lisä
tä noin 100 openajasta 160 opettajaksi. 

Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu on va
kiinnuttanut toimintansa tekniikan ja siihen liit
tyvän taloustieteen opetusta ja tutkimusta anta
vana korkeakouluna. Lisäksi korkeakoulu on vah
vistanut omaleimaisuuttaan kehittämällä moni
puolisen kielikeskuksen sekä perustamalla erityi
sen SEV-kaupan tutkimusprojektin. 

Asetus Lappeenrannan teknillisen korkeakou
lun väliaikaisesta hallinnosta on annettu 27 päi
vänä maaliskuuta 1975 (221/75 ). Asetuksen mu
kaan korkeakoulun yleistä hallintoa hoitavat hal
litus sekä rehtori ja hallintovirasto. Opetuksen ja 
tutkimuksen hallinnosta huolehtivat opetus- ja 
tutkimusneuvosto sekä laitosneuvostot. 

Tutkimuksen ja opetuksen hallinnon perusyk
sikkö on yhden tai useamman oppiaineen ja 
tutkimusalan muodostama laitos. Korkeakou
lussa on viisi laitosta. Ne ovat yleisten tieteiden 
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laitos, energiatekniikan laitos, kemiantekniikan 
laitos, koneenrakennuksen laitos ja tuotantota
louden laitos. 

Korkeakoulun monijäsenisten hallintoelinten 
kokoonpano perustuu niin sanottuun kolmikan
taperiaatteeseen. 

Voimassa oleva laki Lappeenrannan teknillises
tä korkeakoulusta vuodelta 1969 on sekä asialli
sesti että teknisesti vanhentunut. Lain nojalla 
annettu hallintoasetus vuodelta 1975 on väliai
kainen. Korkeakoulun kehittyminen nykyaikai
seksi korkeakouluksi edellyttää, että sitä koskeva 
lainsäädäntö saatetaan ajanmukaiseksi. 

Lakiehdotus on valmisteltu yhteistyössä Lap
peenrannan teknillisen korkeakoulun kanssa. 
Korkeakoulu on antanut lakiehdotuksesta puol
tavan lausuntonsa. 

2. Esityksen organisatoriset Ja 
taloudelliset vaikutukset 

Lakiehdotuksella luodaan nykyaikainen saa
döksellinen pohja korkeakoulun toiminnalle. 
Uuden lain nojalla on tarkoitus poistaa korkea
koulun hallinnon väliaikaisuus antamalla nykyi
sen väliaikaisen hallintoasetuksen sijaan asetus 
Lappeenrannan teknillisestä korkeakoulusta. Ase
tuksella annettaisiin yksityiskohtaiset säännökset 
muun muassa korkeakoulun hallinnon rakentees
ta, hallintoelinten kokoonpanosta, asioiden rat
kaisemisesta, virkojen täyttämisestä sekä muutok
senhausta ja muusta oikeusturvasta. Asetuksella 
ei ole tarkoitus olennaisesti muuttaa nykyisen 
hallinnon rakennetta tai hallintoelinten kokoon
panon perusteita. 

Lakiehdotuksen mukaan korkeakoulun päätös
valtaa käyttävien monijäsenisten hallintoelinten 
jäsenet voitaisiin valita korkeakoulun piirissä toi
mitettavilla vaaleilla, mikä merkitsisi korkeakou
lun sisäisen itsehallinnon kannalta tärkeää muu
tosta nykytilanteeseeen. Asetuksella annettaisiin 
tarkemmat säännökset vaalimenettelystä ja siitä, 
mitkä hallintoelimet tulisivat vaaleilla valittavik-

si. Nykyinen laki Lappeenrannan teknillisestä 
korkeakoulusta ei anna tähän mahdollisuutta, 
vaan korkeakoulun ylimmän päättävän elimen 
jäsenet määrää valtioneuvosto. 

Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun yli
oppilaskunta ja korkeakoulu ovat korostaneet, 
että opiskelijoiden asiantuntemus korkeakoulun 
hallintoelimissä taattaisiin parhaiten antamalla 
opiskelijajäsenten valinta korkeakoulun ylioppi
laskunnalle, joka on asetuksella perustettu kaik
kia opiskelijoita edustava julkisoikeudellinen yh
teisö. Ylioppilaskunnan piirissä edustajien valin
nan suorittaisi ylioppilaskunnan jäsenten vaalilla 
valitsema edustajisto. Tällainen valintamenettely 
olisi perusteltua erityisesti korkeakoulun keskus
hallinnon elinten osalta, joiden jäseniksi on tar
koituksenmukaista saada kokeneimpia opiskelijoi
ta. Kun opiskelijajäsen usein suorittaa lopputut
kintonsa kesken hallintoelimen toimikauden ja 
siirtyy pois korkeakoulun piiristä, olisi uuden 
jäsenen valinta myös yksinkertaisinta, jos se ta
pahtuisi ylioppilaskunan piirissä. Edellä sanotun 
vuoksi esitetäänkin, että korkeakoulun keskushal
lintoelinten opiskelijajäsenet nimeäisi Lappeen
rannan teknillisen korkeakoulun ylioppilaskun
nasta 9 päivänä toukokuuta 1975 annetun ase
tuksen (338/ 75) 3 § :ssä mainittu ylioppilaskun
nan edustajisto. 

Koska korkeakoulun erillisillä laitoksilla saattaa 
olla korkeakoulun omaan toimintaan liittyvien 
tehtävien lisäksi myös laajemmalle ulottuvia teh
täviä, on tarpeen, että eräiden tällaisten laitosten 
monijäsenisiin hallintoelimiin voitaisiin määrätä 
myös Lappeenrannan teknilliseen korkeakouluun 
kuulumattomia henkilöitä. 

Korkeakoulun itsenäisyyden turvaamisen kan
nalta on tärkeää, että sille varataan mahdollisuus 
esittää omat näkökantansa yksinomaan sitä kos
kevista säädösehdotuksista. Tätä koskeva säännös 
esitetään otettavaksi lakiin. 

Lakiehdotus ei edellytä korkeakoulun henkilös
tön lisäämistä eikä sillä muutoinkaan ole välittö
miä taloudellisia vaikutuksia. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotus 

1 §. Korkeakoulun erityisluonnetta kuvaava 
tehtävän määrittely ehdotetaan säilytettäväksi 

voimassa olevan lain mukaisena. Teknillisten alo
jen opettajien valmistusta koskeva säännös ehdo
tetaan kuitenkin poistettavaksi tarpeettomana. 
Uusimmissa korkeakoululaeissa on pykälän 2 mo-
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menttia vastaava säännös, joka ehdotetaan otetta
vaksi myös kyseiseen lakiin. 

2 §. Pykälä vastaa sisällöltään voimassa olevaa 
säännöstä korkeakoulun kotipaikasta. 

3 §. Korkeakoulun itsenäisyyden turvaamiseksi 
on tärkeää, että sille varataan mahdollisuus esit
tää omat näkökohtansa yksinomaan sitä koskevis
ta säädösehdotuksista. Tämän vuoksi ehdotetaan 
pykälän 3 momenttiin otettavaksi säännös, jonka 
mukaan korkeakoululle on varattava tilaisuus 
antaa lausuntonsa yksinomaan sitä koskevaa lakia 
tai asetusta valmisteltaessa. Eräitä muita korkea
kouluja koskevissa laeissa on vastaava säännös. 
Myös muilta osin pykälä vastaa sisällöltään muita 
korkeakouluja koskevia vastaavia pykäliä. 

4 §. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi, että 
osasto on korkeakoulun opetuksen ja tutkimuk
sen hallinnon perusyksikkö. Osastoista säädettäi
siin tarkemmin asetuksella. Pykälän 2 momentin 
mukaan korkeakoulussa voisi olla tulo- ja meno
arvion rajoissa erillisiä laitoksia. 

5 §. Korkeakouluun kuuluisivat lainkohdan 
mukaan sen opettajat, tutkijat, muu henkilökun
ta ja opiskelijat. 

6 §. Pykälän 1 momentin säännöksen mukaan 
korkeakoulun hallinnosta säädettäisiin muiden 
korkeakoulujen tapaan edelleen asetuksella. Py
kälän 2 ja 3 momentin tarkoituksena on mahdol
listaa korkeakoulun päätäntävaltaa käyttävien 
hallintoelinten jäsenten valinta korkeakoulun ja 
sen ylioppilaskunnan piirissä. Tarkoituksena on, 
että Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun 
hallinnosta annettavaan asetukseen otetaan mo
nijäsenisten hallintoelinten kokoonpanoa koske
vat säännökset. Koska korkeakoulun eräiden eril
listen laitosten hallinnossa saattaa olla tarpeen 
korkeakoulujen ulkopuolinen asiantuntemus, tä
män mahdollistava säännös ehdotetaan otetta
vaksi lakiin. 

7 §. Lainkohtaan on lähinnä sisällytetty nykyi
set virat ja peruspalkkaiset toimet. 

8 §. Lainkohta on kirjoitettu vastaamaan uu
simpia vastaavia säännöksiä. 

9 §. Korkeakoulun opettajan virkaan tai toi
meen on eräissä tapauksissa tarkoituksenmukaista 
voida nimittää ulkomaalainen, vaikka tämä ei 
olisi osoittanut säädettyä suomen ja ruotsin kie
len taitoa. Eräitä muita korkeakouluja koskevien 

lakien tapaan ehdotetaan taman mahdollistava 
säännös otettavaksi pykälään. Myös muilta osin 
pykälä vastaa uusimpia vastaavia säännöksiä. 

10 §. Nykyisen Lappeenrannan teknillisestä 
korkeakoulusta annetun lain mukaan voidaan 
sekä professorin että apulaisprofessorin virka täyt
tää myös kutsusta. Apulaisprofessorin virkojen 
osalta kutsumismenettely on tehty mahdolliseksi 
vasta uusimpia korkeakouluja koskevissa säädök
sissä. Uusien korkeakoulujen osalta on tätä perus
teltu virkojen täytön nopeuttamisella, joka alka
van korkeakoulun osalta onkin eräissä tapauksissa 
ollut perusteltua. Korkeakoulun toiminnan va
kiinnuttua on apulaisprofessorin virkojen osalta 
kutsumismenettelyä kuitenkin käytetty erittäin 
vähän ilmeisesti siksi, että apulaisprofessorin vir
kaa yleensä tavoittelee pätevyydeltään verrattain 
tasainen nuorempien tutkijoiden joukko, josta 
ansioiltaan muita selvästi pätevämmän henkilön 
löytäminen ilman normaalia viranhakumenette
lyä on vaikeaa. Kutsumismenettelystä ehdote
taaukio luovuttavaksi apulaisprofessorin virkojen 
osalta. Samalla lainkohta uudistetaan myös muil
ta osin vastaamaan uusimpia säännöksiä. 

11 §. Pykälä on kirjoitettu uusimpien vastaa
vien säännösten mukaan. 

12 §. Lainkohta vastaa sisällöltään nykyistä 
säännöstä. 

13 §. Pykälän 1 momentti vastaa sisällöltään 
nykyistä vastaavaa säännöstä. Lisäksi pykälään 
ehdotetaan otettavaksi säännös lahjoitusvaroin 
perustetun viran tai toimen haltijan oikeuksista 
ja velvollisuuksista. Tämä säännös on kirjoitettu 
uusimpien vastaavien säännösten mukaisesti. 

14 §. Lainkohta on uusi ja se on kirjoitettu 
muita korkeakouluja koskevien säännösten mu
kaisesti. 

2. Voimaantulo 

Ehdotettu laki on tarkoitus saattaa voimaan 
mahdollisimman pian sen jälkeen kun eduskunta 
on sen hyväksynyt. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
Lappeenrannan teknillisestä korkeakoulusta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun teh

tävänä on antaa ylintä tekniikan ja siihen liitty
vien taloustieteiden opetusta, suorittaa tieteellis
tä tutkimustyötä sekä muutoinkin edistää teknil
listaloudellista ja teknillistieteellistä kehitystä. 

Toiminnassaan korkeakoulun on pyrittävä ke
hittämään opiskelevaa nuorisoa kykeneväksi pal
velemaan isänmaata ja ihmiskuntaa. 

2 § 
Korkeakoulun kotipaikka on Lappeenrannan 

kaupunki. 
Tarvittaessa voidaan korkeakoulun laitoksia si

joittaa myös muille paikkakunnille. 

3 § 
Korkeakoulu on opetusmmlstenon alainen. 
Sisäisissä asioissaan korkeakoululla on itsehal

linto siten kuin siitä asetuksella tarkemmin sää
detään. 

Korkeakoululle on yksinomaan sitä koskevaa 
lakia tai asetusta valmisteltaessa varattava tilai
suus antaa asiasta lausuntonsa. 

4 § 
Korkeakoulun opetuksen ja tutkimuksen hal

linnon perusyksikkö on yhden tai useamman 
oppiaineen ja tutkimusalan muodostama osasto 
siten kuin asetuksella säädetään. 

Korkeakoulussa voi valtion tulo- ja menoarvion 
rajoissa olla erillisiä opetus-, tutkimus- ja palve
lulaitoksia. 

5 § 
Korkeakouluun kuuluvat sen opettajat, tutki

jat, muu henkilökunta ja opiskelijat. 

6 § 
Korkeakoulun hallinnosta säädetään asetuksel

la. 

Korkeakoulun päätösvaltaa käyttävien monijä
senisten hallintoelinten jäsenet voidaan valita 
korkeakoulun piirissä toimitettavilla vaaleilla si
ten kuin asetuksella säädetään. Vaalioikeutettu 
on jokainen korkeakouluun kuuluva henkilö ja 
vaalikelpoinen jokainen täysivaltainen vaalioikeu
tettu, joka on Suomen kansalainen tai virkamies 
Suomessa. 

Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun yli
oppilaskunnasta annetun asetuksen (338/75) 3 
§:ssä mainittu ylioppilaskunnan edustajisto voi 
valita opiskelijoita edustavat jäsenet korkeakou
lun hallintoelimiin siten kuin asetuksella sääde
tään. 

Korkeakoulun 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun 
laitoksen monijäsenisen hallintoelimen jäseneksi 
voidaan määrätä myös korkeakouluun kuuluma
ton henkilö siten kuin asetuksella säädetään. 

7 § 
Korkeakouluun voidaan perustaa professorin, 

apulaisprofessorin, lehtorin, yliassistentin, kirjas
tonjohtajan, kirjastonhoitajan, johtajan, hallinto
johtajan ja toimistopäällikön virkoja. 

Lisäksi korkeakouluun voidaan nimittää do
sentteja sekä ottaa valtion tulo- ja menoarvion 
rajoissa ylimääräisiä toimenhaltijoita, tilapäisiä 
toimihenkilöitä ja työsopimussuhteessa olevaa 
henkilökuntaa. 

8 § 
_Korkeakoulun virka- ja opetuskielenä on suo

mL 
Muuta kuin suomen kieltä saadaan käyttää 

opetuskielenä tarpeen vaatiessa. 
Ulkomaalainen opettaja, joka on määrätty joko 

tilapäise,sti tai hallitusmuodon 84 §:n mukaisesti 
vakinaisesti toimimaan opettajana korkeakou
lussa, saa käyttää opetuskielenään muuta kuin 
suomen kieltä. 

Opiskelijain oikeudesta käyttää kuulusteluissa 
ja tutkinnoissa muuta kuin suomen kieltä sääde
tään asetuksella. 
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9 § 
Korkeakoulun opettajan virkaan tai toimeen 

pääsemiseksi vaaditaan, että virkaan tai toimeen 
pyrkivä on asetuksessa säädetyllä tavalla osoitta
nut riittävästi hallitsevansa suomen kieltä. Opet
tajalta vaadittavasta ruotsin kielen taidosta sääde
tään asetuksella. Opettajan virkaan tai toimeen 
voidaan kuitenkin nimittää tai ottaa muu kuin 
Suomen kansalainen sen estämättä, että hän ei 
ole osoittanut säädettyä suomen ja ruotsin kielen 
taitoa. 

Muuhun kuin opettajan virkaan tai toimeen 
pääsemiseksi vaadittavasta kielitaidosta on voi
massa, mitä valtion virkamiehiltä vaadittavasta 
kielitaidosta annetussa laissa (149/22) on säädet
ty. 

10 § 
Avoinna olevaan professorin virkaan voidaan 

kutsusta nimittää henkilö, jonka pätevyys on 
todettu ja kiistaton ja jonka nimittäminen vir
kaan on korkeakoulun tehtävän kannalta tarkoi
tuksenmukaista. 

11 § 
Asetuksella säädetään, millä edellytyksillä hen

kilö voi päästä opiskelijaksi korkeakouluun. 

12 § 
Korkeakoululla on oikeus ottaa vastaan lahjoi

tus- ja testamenttivaroja. Niiden vastaan:ottami
sesta, hoitamisesta ja käyttämisestä säädetään 
asetuksella. 

Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 1984 

13 § 
Professorin tai muun viran perustamisesta kor

keakouluun 12 §:ssä tarkoitetuilla varoilla sääde
tään kussakin tapauksessa annettavalla asetuksel
la. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun viran haltijal
la on soveltuvin osin samat oikeudet ja velvolli
suudet kuin muulla vastaavalla viran haltijalla. 

14 § 
Korkeakoulu ja sen laitokset voivat suorittaa 

valtion ja kunnan viranomaisille sekä yksityisille 
ja yhteisöille näiden tilaamia tieteellisiä tutki
muksia ja muita palvelutehtäviä. 

Tilatuista tutkimuksista ja palvelutehtävistä 
perittävistä maksuista säädetään asetuksella. 
Maksut määrätään valtion maksuperustelaissa 
(980 17 3) säädettyjen yleisten perusteiden mu
kaan. 

15 § 
Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöön

panosta annetaan asetuksella. 

16 § 
Tämä laki tulee v01maan päivänä 

kuuta 198 . 
Tällä lailla kumotaan Lappeenrannan teknilli

sestä korkeakoulusta 4 päivänä heinäkuuta 1969 
annettu laki (458/69) siihen myöhemmin tehtyi
ne muutoksineen. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Gustav Björkstrand 
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