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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Åbo Akademi -nimisestä 
yliopistosta annetun lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että Åbo Akademi 
-nimisestä yliopistosta annettu laki tarkistetaan 1 
päivänä tammikuuta 1988 voimaan tulevan val
tion virkamieslainsäädännön johdosta. 

Esityksen tarkoituksena on lisäksi mahdollistaa 

akatemian hallintoelinten opiskelijoita edusta
vien jäsenten valinta ylioppilaskunnan piirissä. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi
maan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se 
on hyväksytty ja vahvistettu. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne Ja ehdotetut 
muutokset 

Åbo Akademi -nimisestä yliopistosta annetussa 
laissa (1057/80), jäljempänä akatemialaki, on 
eräitä säännöksiä, jotka tulevat tarpeettomiksi tai 
epäselviksi 1 päivänä tammikuuta 1988, jolloin 
valtion virkamieslaki (75 51 86) tulee voimaan. 
Lainsäädännön selkeyden vuoksi nämä säännök
set ehdotetaan kumottaviksi tai muutettaviksi. 

Hallitusmuodon 65 §:n 1 momentin mukaan, 
sellaisena kuin se on 24 päivänä lokakuuta 1986 
annetussa ja 1 päivänä tammikuuta 1988 voi
maan tulevassa laissa (754/86), virkoja voidaan 
perustaa tulo- ja menoarvion rajoissa niin kuin 
siitä lailla säädetään. Viran nimeä ja laatua eli 
virkatyyppiä ei enää tarvitse vahvistaa lailla. 

Valtion virkamieslain 10 §:n 1 momentissa 
säädetään, että virka on ennen sen täyttämistä 
julistettava haettavaksi. Tästä voidaan poiketa 
lailla tai asetuksella muiden kuin hallitusmuodon 
89 § :n 1 momentissa tarkoitettujen virkojen osal
ta. Hallitusmuodon 89 §:n 1 momentissa (754/ 
86) mainitaan nimenomaan korkeakoulujen pro-
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fessorin virat. Valtion virkamieslain voimaanpa
nolain (756/86) 8 §:n 1 momentissa säädetään, 
että ennen valtion virkamieslain voimaantuloa 
annettujen säännösten ollessa ristiriidassa valtion 
virkamieslain kanssa on, eräitä voimaanpanolaissa 
tarkoitettuja tapauksia lukuun ottamatta, sovel
lettava valtion virkamieslakia. Säännösten sana
muoto viittaa siihen, että akatemialain 11 § :ssä 
olevaa säännöstä, jonka nojalla professorin virka 
voidaan täyttää kutsusta virkaa haettavaksi julis
tamatta, ei voida ilman lainsäädäntötoimenpitei
tä soveltaa valtion virkamieslain tultua voimaan. 

Valtion virkamieslain säätämisen yhteydessä ei 
kuitenkaan ole ollut tarkoitus vaikuttaa siihen 
menettelyyn, joka koskee kutsumista korkeakou
lun professorin virkaan. Kutsuruismenettelyn oi
keusperusteena on vanhastaan ollut hallitusmuo
don 89 §:n 1 momentin ja 90 §:n 1 momentin 
muodostama kokonaisuus. Kyseisiä säädöksiä tar
kistettiin virkamieslain säätämisen yhteydessä. 
Kutsuruismenettelyn oikeusperusteena oleviin 
kohtiin ei kuitenkaan puututtu. Hallitus on 
esityksessään valtion virkamieslainsäädännön uu
distamiseksi (hall. es. n:o 238/84) todennut, että 
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professorin virkojen täyttämisessä noudatettavaa 
menettelyä ei ole tarkoituksenmukaista käsitellä 
yleisen virkamieslainsäädännön uudistamisen yh
teydessä. Tätä menettelyä tullaan selvittämään 
erikseen. Näiden virkojen täyttämismenettelyn 
uudistaminen on selvitettävänä opetusministe
riön asettamassa toimikunnassa. Lainsäädännön 
selkeyden vuoksi ehdotetaan tässä vaiheessa, että 
akatemialain 11 §: n säännöstä kutsumismenette
lystä voidaan edelleen soveltaa sen estämättä, 
mitä valtion virkamieslain 10 §:n 1 momentissa 
ja sen voimaanpanolain 8 §:n 1 momentissa on 
säädetty. 

Akatemialain 7 §:n 2 momentin mukaan aka
temian päätösvaltaa käyttävien monijäsenisten 
hallintoelinten jäsenet voidaan valita akatemian 
eiirissä vaaleilla siten kuin asetuksella säädetään. 
Abo Akademi -nimisestä yliopistosta annetun 
asetuksen (523/81) mukaan akatemian hallituk
sen jäsenistä 14 valitaan vaaleilla. Näistä opiskeli
jat valitsevat keskuudestaan kuusi jäsentä ja kul
lekin henkilökohtaisen varajäsenen. Tiedekunta
neuvoston jäsenistä ja varajäsenistä opiskelijat 
valitsevat keskuudestaan neljäsosan. 

Teknillisestä korkeakoulusta, Tampereen tek
nillisestä korkeakoulusta ja Lappeenrannan tek
nillisestä korkeakoulusta annettujen lakien (684/ 
85, 685/85 ja 686/85) mukaan asianomaisen 
korkeakoulun ylioppilaskunnan edustajisto voi 
valita opiskelijoita edustavia jäseniä korkeakou
lun hallintoelimiin siten kuin asetuksella sääde
tään. Vastaava säännös ehdotetaan lisättäväksi 
akatemialain 7 §:ään. 

Hallintoelimen opiskelijajäsen suorittaa usein 
tutkintonsa kesken hallintoelimen toimikauden 
ja siirtyy pois akatemian piiristä. Hallintoelimen 
jäseneksi tulee tällöin hänen varajäsenensä, jolle 
kutsutaan varajäsen. Tässä tilanteessa käy usein 
niin, että vaalissa valittuja varajäseniä ei enää ole. 

Akatemian ylioppilaskunta on asetuksella pe
rustettu, kaikkia opiskelijoita edustava julkisoi
keudellinen yhteisö. Tarkoituksena on tässä vai
heessa asetuksella säätää, että ylioppilaskunnan 
edustajisto valitsee opiskelijoita edustavat jäsenet 
ja heille varajäsenet sekä uusia varajäseniä, jos 
näitä tarvitaan kesken hallintoelimen toimikau
den. 

2. Lakiehdotuksen valmistelu 

Lakiehdotus on valmisteltu Åbo Akademin 
esitysten pohjalta. Stiftelsen för Åbo Akademi 
-säätiötä on kuultu asiassa säätiön ja valtion 

välillä 26 päivänä kesäkuuta 1981 tehdyn akate
mian valtiollistamista koskevan sopimuksen mu
kaisesti. 

3. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Esityksellä ei ole vaikutusta valtion talouteen. 

4. Lakiehdotuksen perustelut 

Akatemialain 10 §:ssä olevalla virkatyyppisään
nöksellä ei enää edellä mainitusta syystä ole 
oikeudellista merkitystä virkojen perustamisen 
kannalta. Säännös ehdotetaan kumottavaksi. 

4 §. Valtion virkamieslain tullessa voimaan 
poistuu näissä lainkohdissa tarkoitetut palvelus
suhdelajit, vakinainen toimi ja ylimääräinen toi
mi. 4 §:n 2 momenttia ehdotetaan muutettavak
si siten, että siitä poistetaan tointa koskeva mai
ninta. 

7 §. Edellä mainituilla perusteilla pykälään 
ehdotetaan lisättäväksi uusi 3 momentti, jonka 
mukaan akatemian ylioppilaskunta voi valita 
opiskelijoita edustavat jäsenet akatemian hallin
toelimiin siten kuin asetuksella säädetään. 

11 §. Akatemialain 11 §:n 2 momentin mu
kaan valtioneuvosto nimittää harjoittelukoulun 
rehtorin. Harjoittelukoulun rehtorin nimittämi
nen on muissa opettajankoulutusyksiköissä har
joittelukoululainsäädännön uudistamisen yhtey
dessä siirretty valtioneuvostolta asianomaiselle 
korkeakoululle. Vastaavan järjestelyn aikaansaa
miseksi akatemiassa ehdotetaan akatemialain 
11 §:n 2 momentissa oleva säännös kumottavak
si. Jotta kutsumismenettelyä voitaisiin edelleen 
soveltaa, pykälän 3 momenttia ehdotetaan muu
tettavaksi edellä lausutun mukaisesti. 

12 §. Valtion virkamieslain 7 §:ssä säädetään 
opetusalan tai tehtäväpiirin muuttamisesta. Lain 
tullessa voimaan kumotaan nykyinen valtion vir
kojen ja toimien järjestelyvaltuuslaki (767 1 76). 
Akatemialain 7 §:ää ehdotetaan tästä syystä tar
kistettavaksi. 

14 §. Pykälän 1 ja 2 momenttia ehdotetaan 
muutettaviksi siten, että niistä poistetaan tointa 
koskevat maininnat. 

Opettajan virkaan vaaditaan 14 §:n 1 momen
tin mukaan täydellinen ruotsin kielen taito ja 
kyky ymmärtää suomen kieltä. Akatemia päättää 
kuitenkin itse ulkomaalaiselta opettajalta vaadit
tavasta kielitaidosta. Käytännössä on osoittautu-
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nut, että Suomen kansalaisilla, jotka eivät ole 
syntyperäisiä, on samat vaikeudet osoittaa säädet
ty kielitaito kuin ulkomaalaisilla. Tästä syystä 
säännöstä ehdotetaan muutettavaksi siten, että 
akatemia päättää myös kielitaidosta, joka vaadi
taan Suomen kansalaiselta, joka ei ole syntyperäi
nen. 

17 §. Pykälää ehdotetaan muutettavaksi si
ten, että tointa koskevat maininnat poistetaan. 

5. Voimaan tulo 

Laki ehdotetaan saatettavaksi voimaan mah
dollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväk
sytty ja vahvistettu. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
Åbo Akademi -nimisestä yliopistosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan Abo Akademi -nimisestä yliopistosta 30 päivänä joulukuuta 1980 annetun lain 

(1057 /80) 10 § ja 11 §:n 2 momentti, 
muutetaan 4 §:n 2 momentti, 11 §:n 3 momentti, 12 §, 14 §:n 1 ja 2 momentti ja 17 §, sekä 
lisätään 7 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 17 päivänä tammikuuta 1986 annetulla 

lailla (39/86), uusi 3 momentti, jolloin nykyiset 3 ja 4 momentti siirtyvät 4 ja 5 momentiksi, . . 
seuraavasu: 

4 § 

Kanslerin tulee olla korkeakouluopetukseen ja 
korkeakouluhallintoon perehtynyt etevä tiede
mies, joka ei ole akatemian viran haltija. 

7 § 

Akatemian ylioppilaskunta voi valita opiskeli
joita edustavat jäsenet ja varajäsenet akatemian 
hallintoelimiin siten kuin asetuksella säädetään. 

11§ 

Sen estämättä, mitä valtion virkamieslain 
(755/86) 10 §:n 1 momentissa ja valtion virka
mieslain voimaanpanolain (756 1 86) 8 § :n 1 mo
mentissa on säädetty, voidaan avoinna olevaan 
professorin tai apulaisprofessorin virkaan kutsusta 
nimittää henkilö, jonka pätevyys on todettu ja 
kiistaton ja jonka nimittäminen virkaan on akate
mian tehtävän kannalta tarkoituksenmukaista. 

12 § 
Professorin ja apulaisprofessorin virat, jotka on 

perustettu akatemiaan 1 päivästä elokuuta 1981 
lukien, jäävät pysyvästi akatemiaan. Näiden vir
kojen opetusalaa ja tehtäväpiiriä voidaan kuiten
kin muuttaa valtion virkamieslain 7 § :ssä sääde
tyssä järjestyksessä. 

14 § 
Akatemian opettajan virkaan vaaditaan täydel

linen ruotsin kielen taito ja kyky ymmärtää 
suomen kieltä. Akatemia päättää ruotsin ja suo
men kielen taidosta, joka vaaditaan ulkomaalai
selta sekä Suomen kansalaiselta, joka ei ole 
syntyperäinen. 

Muuhun kuin opettajan virkaan vaadittavasta 
kielitaidosta on voimassa, mitä valtion virkamie
hiltä vaadittavasta kielitaidosta annetussa laissa 
(149/22) on säädetty virkaan vaadittavasta kieli
taidosta kaksikielisellä virka-alueella, jossa enem
mistön kieli on ruotsi. 

17 § 
Professorin tai muun viran perustamisesta aka

temiaan lahjoitus- tai testamenttivaroilla sääde
tään kussakin tapauksessa annettavalla asetuksel
la. 

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

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1987 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

päivänä 

Opetusministeri Christoffer Taxell 
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Liite 

Laki 
Åbo Akademi -nimisestä yliopistosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan Abo Akademi -nimisestä yliopistosta 30 päivänä joulukuuta 1980 annetun lain 

(1057 /80) 10 § ja 11 §:n 2 momentti, 
muutetaan 4 §:n 2 momentti, 11 §:n 3 momentti, 12 §, 14 §:n 1 ja 2 momentti ja 17 §, sekä 
liså'tään 7 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 17 päivänä tammikuuta 1986 annetulla 

lailla (39/86), uusi 3 momentti, jolloin nykyiset 3 ja 4 momentti siirtyvät 4 ja 5 momentiksi, 
seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

4 § 

Kanslerin tulee olla korkeakouluopetukseen ja 
korkeakouluhallintoon perehtynyt etevä tiede
mies, joka ei ole akatemian viran tai toimen 
haltija. 

7 § 

10§ 
Akatemiaan voidaan perustaa professorin, apu

laisprofessorin, lehtorin, yliassistentin, laborato
rioinsinöörin, museonhoitajan, ylikirjastonhoita
jan, kirjastonhoitajan, hallintojohtajan, toimisto
pääilikön, rehtorin, apulaissihteerin, osastoJih
teerin, kamreerin, toimistosihteerin ja kirjaajan 
virkoja sekä kanslistin, preparaattorin, ylivahti
mestarin ja talonmiehen toimia. 

Lisäksi akatemiaan voidaan nimittää dosentteja 
sekä valtion tulo- ja menoarvion rajoissa ottaa 
assistentteja ja muita ylimääräisiä toimenhaltzjoi
ta sekä tzlapäisiä toimihenkzföitä ja työsopimus
suhteessa olevaa henkzlökuntaa. 

11§ 

Harjoittelukoulun rehtorin nimittää valtioneu
vosto. 

Avoinna olevaan professorin tai apulaisprofes
sorin virkaan voidaan kutsusta nimittää henkilö, 
jonka pätevyys virkaan on todettu ja kiistaton ja 
jonka nimittäminen siihen on akatemian tehtä
vän kannalta tarkoituksenmukaista. 

Ehdotus 

4 § 

Kanslerin tulee olla korkeakouluopetukseen ja 
korkeakouluhallintoon perehtynyt etevä tiede
mies, joka ei ole akatemian viran haltija. 

7 § 

Akatemian ylioppilaskunta voi valita opiskeli
joita edustavat jäsenet ja varajäsenet akatemian 
haiiintoelimiin siten kuin asetukseiia säädetään. 

10§ 
(Kumotaan) 

11§ 

(2 mom. kumotaan) 
Sen estämättä, mitä valtion virkamieslain 

(755186) 10 §:n 1 momentissa ja valtion virka
mieslain voimaanpanolain (756!86) 8 §:n 1 mo
mentissa on säädetty, voidaan avoinna olevaan 
professorin tai apulaisprofessorin virkaan kutsusta 
nimittää henkilö, jonka pätevyys on todettu ja 
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Voimassa oleva laki 

12 § 
Professorin ja apulaisprofessorin virat, jotka 

perustetaan akatemiaan tämän lain tullessa voi
maan, jäävät pysyvästi akatemiaan. Näiden virko
jen opetusalaa ja niihin kuuluvia tehtäviä voi
daan kuitenkin muuttaa valtion virkojen ja toi
mien järjestelyvaltuuslaissa (767 1 76) säädetyssä 
järjestyksessä. 

14 § 
Akatemian opettajan virkaan tai toimeen pää

semiseksi vaaditaan täydellinen ruotsin kielen 
taito ja kyky ymmärtää suomen kieltä. Ulkomaa
laiselta opettajalta vaadittavasta ruotsin ja suo
men kielen taidosta päättää akatemia. 

Muuhun kuin opettajan virkaan tai toimeen 
pääsemiseksi vaadittavasta kielitaidosta on voi
massa, mitä valtion virkamiehiltä vaadittavasta 
kielitaidosta annetussa laissa (149 1 22) on säädet
ty virkaan tai toimeen nimitettäväitä vaadittavas
ta kielitaidosta kaksikielisellä virka-alueella, jossa 
enemmistön kieli on ruotsi. 

17§ 
Professorin tai muun viran tai toimen perus

tamisesta akatemiaan lahjoitus- tai testamenttiva
roilla säädetään kussakin tapauksessa annettavalla 
asetuksella. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun viran- tai 
toimenhaltzjalla on soveltuvin osin samat oikeu
det ja velvollisuudet kuin muulla vastaavalla 
akatemian viran- tai toimenhaltijalla. 

Ehdotus 

kiistaton ja jonka nimittäminen virkaan on akate
mian tehtävän kannalta tarkoituksenmukaista. 

12 § 
Professorin ja apulaisprofessorin virat, jotka on 

perustettu akatemiaan 1 päivästä elokuuta 1981 
lukien, jäävät pysyvästi akatemiaan. Näiden vir
kojen opetusalaa ja tehtäväpiiriä voidaan kuiten
kin muuttaa valtion virkamieslain (755!86) 
7 §:ssä säädetyssä järjestyksessä. 

14 § 
Akatemian opettajan virkaan vaaditaan täydel

linen ruotsin kielen taito ja kyky ymmärtää 
suomen kieltä. Akatemia päättää ruotsin ja suo
men kielen taidosta, joka vaaditaan ulkomaalai
selta sekä Suomen kansalaiselta, joka ei ole 
syntyperäinen. 

Muuhun kuin opettajan virkaan vaadittavasta 
kielitaidosta on voimassa, mitä valtion virkamie
hiltä vaadittavasta kielitaidosta annetussa laissa 
(149/22) on säädetty virkaan vaadittavasta kieli
taidosta kaksikielisellä virka-alueella, jossa enem
mistön kieli on ruotsi. 

17 § 
Professorin tai muun viran perustamisesta aka

temiaan lahjoitus- tai testamenttivaroilla sääde
tään kussakin tapauksessa annettavalla asetuksel
la. 

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

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 


