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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi peruskoululain 57 §:n ja 
lukiolain 31 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että peruskoulun ja 
lukion opettajanvirkaan voidaan nimittää paitsi 
Suomen kansalainen myös Islannin, Norjan, 
Ruotsin tai Tanskan kansalainen. Ehdotus liittyy 
eduskunnalle annettuun hallituksen esitykseen 
Pohjoismaiden välillä peruskoulun aineenopetta-

jien ja erityisopettajien sekä keskiasteen oppilai
tosten aineenopettajien yhteispohjoismaisista työ
markkinoista tehtyjen sopimusten eräiden mää
räysten hyväksymisestä. 

Muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 
samanaikaisesti mainittujen sopimusten kanssa. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Peruskoululain 57 §:n 1 momentin (614/85) ja 
lukiolain (477 /83) 31 §:n 1 momentin mukaan 
voidaan peruskoulun ja vastaavasti lukion opetta
janvirkaan vakinaiseksi nimittää vain Suomen 
kansalainen. Mainittujen säännösten nojalla vie
raan kielen opettajanvirkaan voidaan kuitenkin 
nimittää muukin kuin Suomen kansalainen ja 
mainitun peruskoululain 57 §:n 1 momentin 
nojalla peruskoulun luokanopettajan virkaan 
myös Islannin, Norjan, Ruotsin tai Tanskan kan
salainen. 

Säännös, jonka mukaan Islannin, Norjan, 
Ruotsin tai Tanskan kansalainen voidaan nimit
tää vakinaiseksi peruskoulun luokanopettajan vir
kaan, perustuu peruskoulun luokanopettajien 
yhteispohjoismaisista työmarkkinoista 3 päivänä 
maaliskuuta 1982 allekirjoitettuun sopimukseen. 

Syyskuun 29 päivänä 1986 on vastaavasti alle
kirjoitettu Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja 
Ruotsin väliset sopimukset peruskoulun aineen
opettajien, käytännöllis-esteettisten aineiden 
opettajien ja erityisopettajien yhteisistä työmark
kinoista sekä keskiasteen oppilaitosten (lukion ja 
ammatillisten oppilaitosten) aineenopettajien ja 
käytännöllis-esteettisten aineiden opettajien yh
teisistä työmarkkinoista. Sopimukset edellyttävät 
sopimusten määräysten sisällyttämistä kansalli
seen lainsäädäntöön. Tämän vuoksi peruskoulu-
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lain 57 §:n 1 momenttia ehdotetaan muutetta
vaksi siten, että muunkin peruskoulun opettajan
viran kuin luokanopettajanviran vakinaiseksi hal
tijaksi voidaan nimittää Islannin, Norjan, Ruot
sin tai Tanskan kansalainen. Niin ikään lukiolain 
31 §:n 1 momenttia muutettaisiin siten, että 
lukion opettajanviran vakinaiseksi haltijaksi voi
taisiin nimittää minkä tahansa pohjoismaan kan
salainen. 

Muut muutokset ovat kielellisiä. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Ehdotetut muutokset eivät tule aiheuttamaan 
valtiolle välittömiä lisäkustannuksia. 

3. Voimaan tulo 

Edellä mainitut sopimukset tulevat voimaan 
kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä kun 
kaikki sopijavaltiot ovat ilmoittaneet Islannin 
ulkoministeriölle sopimusten hyväksymisestä, eli 
todennäköisesti vuoden 1988 aikana. Ehdotetut 
lainmuutokset tulisi saattaa voimaan samanaikai
sesti sopimusten kanssa. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset: 
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1 . 
Laki 

peruskoululain 57 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 27 päivänä toukokuuta 1983 annetun peruskoululain 
(476/83) 57§, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 12 päivänä heinäkuuta 1985 annetussa laissa 
(614/85), näin kuuluvaksi: 

57§ 
Peruskoulun viran vakinaiseksi haltijaksi voi

daan nimittää vain Suomen kansalainen. Perus
koulun opettajanvirkaan voidaan kuitenkin ni
mittää myös Islannin, Norjan, Ruotsin tai Tans
kan kansalainen sekä vieraan kielen opettajanvir
kaan muukin kuin edellä mainittu. 

2. 

Peruskoulun viranhaltijan ja tuntiopettajan 
kelpoisuusvaatimuksista säädetään asetuksella. 
Opetusministeriö voi erityisestä syystä myöntää 
niistä erivapauden. 

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettä
vänä ajankohtana. 

Laki 
lukiolain 31 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 27 päivänä toukokuuta 1983 annetun lukiolain 
(477 /83) 31 § näin kuuluvaksi: 

31 § 
Lukion viran vakinaiseksi haltijaksi voidaan 

nimittää vain Suomen kansalainen. Lukion opet
tajanvirkaan voidaan kuitenkin nimittää myös 
Islannin, Norjan, Ruotsin tai Tanskan kansalai
nen sekä vieraan kielen opettajanvirkaan muukin 
kuin edellä mainittu. 

Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 1988 

Lukion viranhaltijan ja tuntiopettajan kelpoi
suusvaatimuksista säädetään asetuksella. Opetus
ministeriö voi erityisestä syystä myöntää niistä 
eri vapauden. 

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettä
vänä ajankohtana. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Opetusministeri Christoffer Taxell 
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Liite 

1. 
Laki 

peruskoululain 57 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 27 päivänä toukokuuta 1983 annetun peruskoululain 
(476/83) 57§, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 12 päivänä heinäkuuta 1985 annetussa laissa 
(614/85), näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

57 § 
Peruskoulun virkaan voidaan vakinaiseksi ni

mittää vain Suomen kansalainen. Peruskoulun 
vieraan kielen opettajanvirkaan voidaan kuiten
kin nimittää muukin kuin Suomen kansalainen 
sekä peruskoulun luokanopettajan virkaan Islan
nin, Norjan, Ruotsin tai Tanskan kansalainen. 

Peruskoulun viranhaltijan ja tuntiopettajan 
kelpoisuusehdoista säädetään asetuksella. Ope
tusministeriö voi erityisestä syystä myöntää niistä 
erivapauden. 

2. 

Ehdotus 

57§ 
Peruskoulun viran vakinaiseksi haltijaksi voi

daan nimittää vain Suomen kansalainen. Perus
koulun opettajanvirkaan voidaan kuitenkin ni
mittää myös Islannin, Norjan, Ruotsin tai Tans
kan kansalainen sekä vieraan kielen opettajanvir
kaan muukin kuin edellä mainittu. 

Peruskoulun viranhaltijan ja tuntiopettajan 
kelpoisuusvaatimuksista säädetään asetuksella. 
Opetusministeriö voi erityisestä syystä myöntää 
niistä erivapauden. 

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettä
vänä ajankohtana. 

Laki 
lukiolain 31 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 27 päivänä toukokuuta 1983 annetun lukiolain 
(477/83) 31 § näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

31 § 
Lukion virkaan voidaan vakinaiseksi mmtttaa 

vain Suomen kansalainen. Lukion vieraan kielen 
opettajanvirkaan voidaan kuitenkin vakinaiseksi 
nimittää muukin kuin Suomen kansalainen. 

Lukion viranhaltijan ja tuntiopettajan kelpoi
suusehdoista säädetään asetuksella. Opetusminis
teriö voi erityisestä syystä myöntää niistä eriva
pauden. 

Ehdotus 

31 § 
Lukion viran vakinaiseksi haltijaksi vozdaan 

nimittää vain Suomen kansalainen. Lukion opet
tajanvirkaan voidaan kuitenkin nimittää myös 
Islannin, Norjan, Ruotsin tai Tanskan kansalai
nen sekä vieraan kielen opettajanvirkaan muukin 
kuin edellä mainittu. 

Lukion viranhaltijan ja tuntiopettajan kelpoi
suusvaatimuksista säädetään asetuksella. Opetus
ministeriö voi erityisestä syystä myöntää niistä 
eri vapauden. 

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettä
vänä ajankohtana. 




