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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Eläinlääketieteellisestä 
korkeakoulusta 

ESITYKSEN P ÄÄSIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan nykyinen vuodelta 
945 oleva laki eläinlääketieteellisestä korkea
~oulusta korvattavaksi uudella samannimisellä 
ailla. Esityksen tarkoituksena on saattaa laki 
rastaamaan korkeakoulun nykyisiä olosuhtei
a. Samalla on tarkoituksena mahdollistaa jä
enten valinta monijäsenisiin hallintoelimiin 

korkeakoulun omassa piirissä toimitettavilla 
vaaleilla ja kutsumismenettelyn käyttäminen 
professorin virkoja täytettäessä. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mah
dollisimman pian sen jälkeen, kun se on hy
väksytty ja vahvistettu. 

YLEISPERUSTELUT 

L. Nykyinen tilanne 

Laki eläinlääketieteellisestä korkeakoulusta 
:725/45) on annettu vuonna 1945 ja voimassa 
::>leva asetus eläinlääketieteellisestä korkeakou
.usta (330/84) vuonna 1984. Jälkimmäiseen on 
;ittemmin tehty eräitä muutoksia. 

Eläinlääketieteellinen korkeakoulu aloitti 
:oimintansa syyskuussa 1946. Korkeakoulussa 
::>Ii silloin neljä professorin ja kaksi yliassisten
tin virkaa. Opiskelijoita oli kahdeksantoista. 
Opiskelu oli mahdollista suorittaa korkeakou
lussa eläinlääketieteen kandidaatin tutkintoon 
saakka, jatko-opinnot voitiin suorittaa syksys
tä 1948 alkaen Tukholmassa ja vuodesta 1950 
alkaen myös Oslossa. 

Syksyllä 1962 ja sen jälkeen opintonsa aloit
taneet opiskelijat ovat voineet suorittaa opin
tonsa kokonaisuudessaan eläinlääketieteellises
sä korkeakoulussa. 

Vuonna 1956 hankittiin korkeakoulun käyt
töön Mäntsälästä Hautjärven kartano, jossa 
toimivat korkeakoulun obstetriikan ja gyneko
logian laitos, ambulatorinen klinikka sekä 
Hautjärven opetus- ja koetila. Korkeakoulun 
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pieneläinklinikalla annetaan polikliinistä hoi
toa ja sairaalahoitoa. 

Oppiaineiden ja tutkimusalojen mukaan jao
teltuna korkeakoulussa on kolme osastoa eli 
peruseläinlääketieteen, sovelletun eläinlääketie
teen sekä elintarvike- ja ympäristöhygienian 
osastot. Lisäksi korkeakoulussa on erillisinä 
laitoksina kirjasto sekä Hautjärven opetus- ja 
koetila. 

Korkeakoulun hallintoa hoitavat nykyisen 
lainsäädännön mukaan hallitus, rehtori ja hal
lintovirasto. Osastojen hallintoa hoitavat osas
toneuvostot ja osaston johtajat. Erillisillä lai
toksilla on johtokunnat ja johtajat. 

Rehtorin ja vararehtorin valitsee hallitus kol
meksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Heidän li
säkseen valtioneuvosto määrää hallitukseen 
kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan kaksi
toista muuta jäsentä ja näille henkilökohtaiset 
varajäsenet. Muista jäsenistä kolme määrätään 
professorin ja apulaisprofessorin viran haiti
joista ja hoitajista, kolme muista opettajista ja 
tutkijoista, kolme muusta henkilökunnasta ja 
kolme opiskelijoista; varajäsenet määrätään 
vastaavista ryhmistä. Ennen jäsenten ja varajä-
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senten määräämistä on edellä mainituilla ryh
millä tilaisuus tehdä esityksensä asiassa. 

Osaston johtajaksi ja varajohtajaksi hallitus 
määrää osastoon kuuluvan professorin tai apu
laisprofessorin viran haltijan tai hoitajan kah
deksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Lisäksi hal
litus määrää osastoneuvostoon samaksi toimi
kaudeksi neljä, kahdeksan tai kaksitoista muu
ta jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet 
samoista henkilöstöryhmistä kuin hallitukseen. 

Korkeakoulussa on nykyisin noin 300 opis
kelijaa. Professorin virkoja on yksitoista, apu
laisprofessorin virkoja kolme, yliassistentin 
virkoja kaksikymmentä sekä assistentin virkoja 
kahdeksan. Korkeakoulun palveluksessa on 
noin 150 henkilöä, jotka eivät kuulu opetus
henkilöstöön. 

2. Uudistusehdotus 

Tarkoituksena on uudistaa eläinlääketieteel
listä korkeakoulua koskeva lainsäädäntö siten, 
että korkeakoulun hallinnosta, virka- ja ope
tuskielistä, virkojen täyttämisestä sekä muista 
lainsäädäntöä edellyttävistä korkeakoulun 
asioista säädetään vastaavalla tavalla kuin mui
den korkeakoulujen osalta on säädetty. 

Eläinlääketieteellisellä korkeakoululla olisi 
lakiehdotuksen mukaan muiden korkeakou
lujen tapaan sisäisissä asioissaan itsehallinto 
siten kuin asetuksella säädetään. 

Koska korkeakoulun itsehallinnon kannalta 
on tarkoituksenmukaista, että korkeakouluun 
kuuluvat saavat itse valita korkeakoulun hal
lintoelinten jäsenet, ehdotetaan, että korkea
koulun päätösvaltaa käyttäviin monijäsenisiin 
hallintoelimiin voidaan valita jäseniä korkea
koulun piirissä toimitettavilla vaaleilla. 

Tarkoituksena on, että korkeakoulun yli 
päättävä elin olisi korkeakoulun hallitus, jo 
hon rehtorin ja vararehtorin lisäksi kuului~ 
professoreiden ja apulaisprofessoreiden, mui 
den opettajien ja tutkijoiden, muun henkilö 
kunnan sekä opiskelijoiden edustajia. 

Lakiin ehdotetaan sisällytettäviksi säännök 
set korkeakouluun kuuluvista henkilöistä sek: 
korkeakoulun virkakielestä ja virkoihin vaadit 
tavasta kielitaidosta samoin kuin muista kor 
keakouluista annetuissa laeissa on. Opetuskie 
liä koskeviin säännöksiin ehdotetaan lisättä 
väksi ruotsinkielistä opetusta ja muun kui1 
suomen tai ruotsin kielen käyttämistä koskeva 
säännökset. 

Lakiehdotuksen mukaan professorin virkaa~ 
voitaisiin nimittää kutsusta samoilla edellytyk 
sillä kuin muissa korkeakouluissa. Voimass: 
olevassa laissa ei ole säännöstä, jonka mukam 
korkeakoulun virkaan voitaisiin nimittää kut 
sumismenettelyä käyttäen. 

Lakiehdotuksen pykälät opiskelijaksi pääse 
misestä, lahjoitus- ja testamenttivaroista j< 
virkojen perustamisesta näillä varoilla seki 
maksullisista palvelutehtävistä eivät poikke< 
muita korkeakouluja koskevista vastaavisu 
säännöksistä. 

Lakiehdotus on valmisteltu eläinlääketieteel 
Iisen korkeakoulun tekemän esityksen pohja!· 
ta. 

3. Esityksen henkilöstövaikutuk
set ja taloudelliset vaikutuk
set 

Lakiehdotus ei edellytä henkilökunnan lisää· 
mistä, eikä sillä muutenkaan ole välittömi~ 
valtiontaloudellisia vaikutuksia. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

1 §. Korkeakoulun tehtävän määrittely vas
taa uusimpien korkeakouluista annettujen la
kien mukaista tehtävänmäärittelyä. 

2 §. Pykälän 1 momentti vastaa voimassa 
olevaa säännöstä korkeakoulun kotipaikasta. 

Pykälän 2 momentti varmistaa mahdollisuu
den perustaa uusia toimintayksiköitä muillekin 
paikkakunnille. 

3 §. Korkeakoulu on opetusministeriön alai
nen samoin kuin muut korkeakoulut, ja sillä 
on sisäisissä asioissaan itsehallinto kuten muil
la korkeakouluilla. Korkeakoulun itsenäisyy
den turvaamiseksi on tärkeää, että korkeakou-
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lulle varataan mahdollisuus esittää omat näkö
kantansa yksinomaan sitä koskevista säädöseh
dotuksista. Tämän vuoksi ehdotetaan pykälän 
3 momenttiin otettavaksi säännös, jonka mu
kaan korkeakoululle on varattava tilaisuus an
taa lausuntonsa yksinomaan sitä koskevaa la
kia tai asetusta valmisteltaessa. Vastaava sään
nös on useimmissa muita korkeakouluja kos
kevissa laeissa. 

4 §. Pykälässä määritellään korkeakouluun 
kuuluvat henkilöt samoin kuin muista korkea
kouluista annetuissa laeissa. 

5 §. Pykälän 1 momentin mukaan säännök
set korkeakoulun hallinnosta annettaisiin mui
den korkeakoulujen tapaan edelleen asetuksel
la. Pykälän 2 momentti sisältää korkeakoulun 
päätösvaltaa käyttävien hallintoelinten jäsen
ten valintaa koskevat säännökset. Monijäsenis
ien hallintoelinten kokoonpanoa koskevat 
säännökset otettaisiin korkeakoulun hallinnos
ta annettavaan asetukseen. 

6 §. Korkeakoulu on maassa alansa ainoa ja 
sen vuoksi kaksikielinen. Opettajan on pidettä
vä vähintään puolet opetuksestaan suomen kie
lellä tai, jos hänen velvollisuutenaan on ruot
sinkielisen opetuksen antaminen, ruotsin kielel
lä. Dosentit saisivat itse valita opetuskielensä. 

Ulkomaalaiset opettajat ja tarpeen vaatiessa 
myös suomalaiset opettajat saisivat käyttää 
opetuskielenä muuta kuin suomea tai ruotsia. 

Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi henkilö
kohtaisessa opetuksessa, kuulusteluissa ja ko
keissa käytettävistä kielistä. 

7 §. Hallitus pitää tarkoituksenmukaisena ja 
korkeakoulun tutkimuksen kehittämisen kan
nalta suotavana, että opettajilta ei vaadittaisi 
täydellistä suomen tai ruotsin kielen taitoa. 
Virkaan vaadittaisiin vain sellainen kielitaito, 
jota opiskelijoiden, opetuksen ja kyseiseen 
opettajan virkaan kuuluvien muiden tehtävien 
kannalta on pidettävä riittävänä. 

Ulkomaalainen sekä Suomen kansalainen, 
joka ei ole syntyperäinen, voitaisiin nimittää 
opettajan virkaan sen estämättä, että hän ei ole 
osoittanut säädettyä kielitaitoa. Kielitaidon 
puute otettaisiin tällaisen hakijan osalta huo
mioon ratkaistaessa hänen sopivuuttaan vir
kaan. 

Asetuksella säädettäisiin, miten virkaan pyr
kivän on osoitettava kielitaitonsa. 

Muun kuin opettajan viran haltijan osalta 
olisivat voimassa valtion virkamiehiltä yleisesti 
edellytetyt kielitaitovaatimukset. 

8 §. Pykälän tarkoituksena on mahdollistaa 
professorin viran täyttäminen tavanomaisen vi
rantäyttömenettelyn lisäksi myös kutsusta. 
Tarkemmat säännökset täyttömenettelystä an
nettaisiin asetuksella. 

9-11 §. Muista korkeakouluista annetuissa 
uusimmissa laeissa on säädetty vastaavalla ta
valla opiskelijaksi pääsemisestä sekä lahjoitus
ja testamenttivaroista, virkojen perustamista 
näillä varoilla ja virkojen haltijoiden oikeuksis
ta ja velvollisuuksista. 

12 §. Korkeakouluilta tilatuista tutkimuksis
ta ja palvelutehtävistä perittävät maksut ehdo
tetaan määrättäviksi valtion maksuperustelais
sa (980/73) säädettyjen yleisten perusteiden 
mukaan. Tarkemmat säännökset maksuista an
nettaisiin asetuksella. 

13 ja 14 §. Pykälät sisältävät asetuksenanto
valtuus- ja voimaantulosäännökset. 

2. Tarkemmat säännökset 

Asetuksella annettaisiin tarkemmat säännök
set vaalimenettelystä valittaessa jäseniä Eläin
lääketieteellisen korkeakoulun hallintoelimiin 
sekä siitä, mitkä hallintoelimet tulisivat vaaleil
la valittaviksi. 

Yksityiskohtaiset säännökset muun muassa 
korkeakoulun hallinnon rakenteesta, asioiden 
ratkaisemisesta, virkojen täyttämisestä sekä 
muutoksenhausta ja muusta oikeusturvasta an
nettaisiin niin ikään asetuksella. 

3. Voimaantulo 

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

Ennen lain voimaantuloa voitaisiin ryhtyä 
sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi näin kuuluva lakieh
dotus: 
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Laki 
Eläinlääketieteellisestä korkeakoulusta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Eläinlääketieteellisen korkeakoulun tehtävä

nä on antaa eläinlääketieteen perus- ja jatko
koulutusta, suorittaa ja edistää eläinlääketie
teellistä tutkimusta sekä kehittää käytännön 
eläinlääkintää ja harjoittaa siihen liittyvää pal
velutoimintaa. 

Toiminnassaan korkeakoulun on pyrittävä 
kehittämään opiskelijoita kykeneviksi palvele
maan isänmaata ja ihmiskuntaa. 

2 § 
Korkeakoulun kotipaikka on Helsingin kau

punki. 
Korkeakoulun toimintayksiköitä voidaan si

joittaa myös muille paikkakunnille. 

3 § 
Korkeakoulu on opetusministeriön alainen. 
Sisäisissä asioissa korkeakoululla on itsehal

linto siten kuin siitä asetuksella tarkemmin 
säädetään. 

Korkeakoululle on yksinomaan sitä koske
vaa lakia tai asetusta valmisteltaessa varattava 
tilaisuus antaa asiasta lausuntonsa. 

4§ 
Korkeakouluun kuuluvat sen opettajat, tut

kijat, muu henkilökunta ja opiskelijat. 

5 § 
Korkeakoulun hallinnosta säädetään asetuk

sella. 
Korkeakoulun päätösvaltaa käyttävien mo

nijäsenisten hallintoelinten jäsenet voidaan va
lita korkeakoulun piirissä toimitettavilla vaa
leilla siten kuin asetuksella säädetään. Vaalioi
keutettu on jokainen korkeakouluun kuuluva 
henkilö ja vaalikelpoinen jokainen täysivaltai
nen vaalioikeutettu, joka on Suomen kansalai
nen tai virkamies Suomessa. 

6 § 
Korkeakoulun virkakielestä on soveltuvin 

osin voimassa, mitä on säädetty valtion viran
omaisesta, jonka virka-alue on kaksikielinen. 

Korkeakoulun opetuskielinä ovat suomi ja 
ruotsi. 

Korkeakoulun opettajan on, jäljempänä 
mainituin poikkeuksin, pidettävä vähintään 
puolet opetuksestaan suomen kielellä. Dosentti 
saa itse valita opetuskielensä. 

Opettajan, jonka velvollisuutena on ruotsin
kielisen opetuksen antaminen, on pidettävä 
vähintään puolet opetuksestaan ruotsin kielel
lä. 

Muuta kuin suomen ja ruotsin kieltä saa
daan käyttää opetuskielenä tarpeen vaatiessa. 

Ulkomainen opettaja saa käyttää opetuskie
lenään muuta kuin suomen tai ruotsin kieltä. 

Henkilökohtaisessa opetuksessa, kuuluste
lussa ja kokeissa saavat opettaja ja opiskelija 
käyttää joko suomen tai ruotsin kieltä. Opiske
lijoiden oikeudesta kuulusteluissa ja kokeissa 
käyttää muuta kuin suomen tai ruotsin kieltä 
säädetään asetuksella. 

7 § 
Korkeakoulun opettajan virkaan vaaditaan, 

että virkaan pyrkivä riittävästi hallitsee suomen 
kieltä. Lisäksi vaaditaan ruotsin kielen suulli
nen ja kirjallinen taito. Ruotsinkielistä opetus
ta varten perustettuun opettajan virkaan vaadi
taan kuitenkin, että virkaan pyrkivä riittävästi 
hallitsee ruotsin kieltä ja että hänellä on suo
men kielen suullinen ja kirjallinen taito. Suo
men ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta 
säädetään asetuksella. 

Ulkomaalainen sekä Suomen kansalainen, 
joka ei ole syntyperäinen, voidaan nimittää 
opettajan virkaan sen estämättä, että hän ei ole 
osoittanut 1 momentissa tarkoitettua suomen 
ja ruotsin kielen taitoa. 

Muuhun kuin opettajan virkaan vaadittavas
ta kielitaidosta on voimassa, mitä valtion vir
kamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta annetus
sa laissa (149/22) on säädetty. 

8 § 
Sen estämättä, mitä valtion virkamieslain 

(755/86) 10 §:n 1 momentissa on säädetty, 
voidaan avoinna olevaan professorin virkaan 
kutsusta nimittää henkilö, jonka pätevyys on 
todettu ja kiistaton ja jonka nimittäminen 
virkaan on korkeakoulun tehtävän kannalta 
tarkoituksenmukaista. 
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9§ 
Asetuksella säädetään, millä edellytyksillä 

henkilö voi päästä opiskelijaksi korkeakou
luun. 

10§ 
Korkeakoululla on oikeus ottaa vastaan lah

joitus- ja testamenttivaroja. Niiden vastaan
ottamisesta, hoitamisesta ja käyttämisestä sää
detään asetuksella. 

11 § 
Professorin tai muun viran perustamisesta 

korkeakouluun 10 §:ssä tarkoitetuilla varoilla 
säädetään kussakin tapauksessa annettavana 
asetuksella. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun viran halti
jalla on soveltuvin osin samat oikeudet ja 
velvollisuudet kuin muulla vastaavalla virka
miehellä. 

Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 1988 

12 § 
Korkeakoulu ja sen laitokset voivat suorittaa 

valtion ja kunnan viranomaisille sekä yksityi
sille ja yhteisöille näiden tilaamia tieteellisiä 
tutkimuksia ja muita palvelutehtäviä. 

Tilatuista tutkimuksista ja palvelutehtävistä 
perittävistä maksuista säädetään asetuksella. 
Maksut määrätään valtion maksuperustelaissa 
(980/73) säädettyjen yleisten perusteiden mu
kaan. 

13 § 
Tarkemmat säännökset tämän lain täytän

töönpanosta annetaan asetuksella. 

14 § 
Tämä laki tulee voimaan päivänä 

kuuta 198 . 
Tällä lailla kumotaan eläinlääketieteellisestä 

korkeakoulusta 17 päivänä heinäkuuta 1945 
annettu laki (725/45). 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Opetusministeri Christoffer Taxell 
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