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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi taideteollisesta korkea
koulusta annetun lain 3 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan taideteollisesta korkea
koulusta annetun lain 3 §:ää muutettavaksi sen 
johdosta, että korkeakouluun on tarkoitus perus
taa hallintojohtajan virka. Esitys liittyy vuoden 

1985 tulo- ja menoarvioon Ja on tarkoitettu 
käsiteltäväksi sen yhteydessä. 

Lainmuutos ehdotetaan tulemaan voimaan 1 
päivänä maaliskuuta 1985. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne Ja ehdotetut 
muutokset 

Taideteollisesta korkeakoulusta annetun lain 3 
§:n 1 momentin (903/83) mukaan korkeakou
luun voidaan perustaa rehtorin, koulutuskeskuk
sen johtajan, professorin, apulaisprofessorin, yli
opettajan, lehtorin ja sihteerin virkoja. Hallin
nollisten asioiden käsittelyn tehostamiseksi ehdo
tetaan hallituksen esityksessä valtion tulo- ja 
menoarvioksi vuodelle 1985 korkeakouluun pe
rustettavaksi hallintojohtajan peruspalkkainen 
virka. Tästä syystä ehdotetaan lain 3 §:ää vastaa
vasti muutettavaksi. 
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2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Esitys lisää korkeakoulun palkkausmenoja noin 
110 000 markkaa vuodessa. 

3. Voimaan tulo 

Esitys liittyy vuoden 1985 tulo- ja menoarvio
esitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen 
yhteydessä. Laki ehdotetaan saatettavaksi vot
maan 1 päivänä maaliskuuta 1985. 

Edellä sanotun 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 1973 annetun lain 3 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 2 päivänä joulukuuta 1983 
annetussa laissa (903/83), näin kuuluvaksi: 

3 § 
Korkeakouluun voidaan perustaa rehtorin, 

koulutuskeskuksen johtajan, professorin, apulais
professorin, hallintojohtajan, yliopettajan, lehto
rin ja sihteerin virkoja. Virat voivat olla myös 
sopimuspalkkaisia. 

Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 1984 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuu
ta 1985. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryh
tyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimen
piteisiin. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Gustav Björkstrand 
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Liite 

Laki 
taideteollisesta korkeakoulusta annetun lain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan taideteollisesta korkeakoulusta 19 päivänä tammi
kuuta 1973 annetun lain 3 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 2 päivänä joulukuuta 1983 
annetussa laissa (903 183 ), näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

3 § 
Korkeakouluun voidaan perustaa rehtorin, 

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

Ehdotus 

3 § 
Korkeakouluun voidaan perustaa rehtorin, 

koulutuskeskuksen johtajan, professorin, apulais
professorin, hallintojohtajan, yliopettajan, lehto
rin ja sihteerin virkoja. Virat voivat olla myös 
sopimuspalkkaisia. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuu
ta 1985. 

Ennen tämän lain voimaantuloa vozdaan ryh
tyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimen
piteiszin. 




