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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomailla suoritettujen 
korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun lain 
2 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulko
mailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuot
tamasta virkakelpoisuudesta annetun lain 2 §:ää 

siten, että siihen sisältyvä julkisen viran käsitteen 
määrittely vuoden 1988 alusta lukien vastaisi 
valtion virkamieslain mukaista käsitteistöä. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen 
tuottamasta virkakelpoisuudesta annetussa laissa 
( 5 31186) säädetään Suomen kansalaisen ulko
mailla suorittamien korkeakouluopintojen tuot
tamasta kelpoisuudesta julkiseen virkaan ja toi
meen. 

Lain 4 §:n 1 momentin mukaan ulkomailla 
suoritetut korkeakouluopinnot tuottavat julki
seen virkaan tai toimeen saman kelpoisuuden 
kuin virkaan tai toimeen vaadittavat Suomessa 
suoritettavat korkeakouluopinnot, jos nama 
opinnot on lain nojalla tehdyssä päätöksessä 
rinnastettu toisiinsa. 

Lain 2 §:n 1 momentissa on säädetty, että 
julkisella viralla tarkoitetaan laissa valtion ja 
itsenäisen julkisoikeudellisen laitoksen virkaa, 
tointa taikka kunnan tai kuntainliiton virkaa. 
Pykälän 3 momentin mukaan laki ei koske muun 
muassa sotilasvirkaa eikä -tointa. 

Tammikuun 1 päivänä 1988 voimaan tulevan 
valtion virkamieslain (7 55 1 86) mukaan valtiolla 

3709771 

ei ole enaa pysyviä eikä ylimääräisiä totmta. 
Tämän vuoksi kyseessä olevia momentteja ehdo
tetaan muutettaviksi siten, että niistä poistetaan 
viittaukset valtion pysyvään ja ylimääräiseen toi
meen. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Ehdotetut muutokset ovat luonteeltaan tekni
siä, eikä niillä ole taloudellisia vaikutuksia. 

3. Voimaan tulo 

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan valtion 
virkamieslain voimaantuloajankohtana 1 päivänä 
tammikuuta 1988. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun lain 2 §:n 

muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen 
tuottamasta virkakelpoisuudesta 11 päivänä heinäkuuta 1986 annetun lain (531186) 2 §:n 1 ja 3 
momentti näin kuuluviksi: 

2 § 

julkinen virka ja toimi 

Julkisella viralla tarkoitetaan tässä laissa val
tion, kunnan tai kuntainliiton virkaa sekä itsenäi
sen julkisoikeudellisen laitoksen virkaa ja tointa. 

Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 1987 

Tämä laki ei koske hallitusmuodon 85 §:ssä 
tarkoitettua oikeusvirkaa eikä myöskään sotilas
virkaa. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1988. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Ulla Puolanne 
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Liite 

Laki 
ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun lain 2 §:n 

muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen 
tuottamasta virkakelpoisuudesta 11 päivänä heinäkuuta 1986 annetun lain (531186) 2 §:n 1 ja 3 
momentti näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

2 § 

julkinen virka ja toimi 

Julkisella viralla tarkoitetaan tässä laissa valtion 
ja itsenäisen julkisoikeudellisen laitoksen virkaa, 
tointa tai ylimääräistä tointa taikka kunnan tai 
kuntainliiton virkaa. 

Tämä laki ei koske hallitusmuodon 85 §:ssä 
tarkoitettua oikeusvirkaa eikä myöskään sotilas
virkaa tai -tointa. 

Julkisella viralla tarkoitetaan tässä laissa val
tion, kunnan tai kuntainliiton virkaa sekä itsenäi
sen julkisoikeude//isen laitoksen virkaa ja tointa. 

Tämä laki ei koske hallitusmuodon 85 §:ssä 
tarkoitettua oikeusvirkaa eikä myöskään sotilas
virkaa. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1988. 




