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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Sibelius-Akatemiasta, 
teatterikorkeakoulusta, taideteollisesta korkeakoulusta, Suomen 
elokuva-arkistosta ja elokuvien tarkastuksen toimittamisesta an
nettujen lakien muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi valtion 
virkamieslainsäädännöstä aiheutuvat muutok
set Sibelius-Akatemiasta, teatterikorkeakoulus
ta, taideteollisesta korkeakoulusta, Suomen 
elokuva-arkistosta ja elokuvien tarkastuksen 
toimittamisesta annettuihin lakeihin. Lisäksi 
Sibelius-Akatemiasta, teatterikorkeakoulusta 

ja taideteollisesta korkeakoulusta annettuihin 
lakeihin ehdotetaan tehtäväksi muita vähäisiä 
muutoksia. 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voi
maan mahdollisimman pian sen jälkeen kun ne 
on hyväksytty ja vahvistettu. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Hallitusmuodon 65 §:n 1 momentin (754/86) 
mukaan virkoja voidaan perustaa tulo- ja me
noarvion rajoissa niin kuin siitä lailla sääde
tään. Viran nimeä ja laatua eli virkatyyppiä ei 
enää tarvitse vahvistaa lailla. 

Valtion virkamieslaki (755/86) sisältää sään
nökset virkojen perustamismenettelystä. Muu
tettavaksi ehdotetuissa laeissa olevilla virka
tyyppisäännöksillä ei enää ole oikeudellista 
merkitystä virkojen perustamismenettelyn kan
nalta. Lainsäädännön selkeyden vuoksi nämä 
säännökset ehdotetaan kumottaviksi. 

Muutettaviksi ehdotetuissa laeissa on sään
nöksiä, jotka koskevat myös valtion virkamies
lain voimaan tullessa poistuneita palvelussuh
delajeja. Nämä säännökset ehdotetaan muutet
taviksi siten, että niistä poistetaan tointa kos
kevat maininnat. 

Taidekorkeakouluista annetuissa laeissa on 
säännös, jonka mukaan professorin virka voi
daan täyttää kutsumismenettelyä noudattaen 
virkaa haettavaksi julistamatta. 

Valtion virkamieslain 10 §:n 1 momentissa 
säädetään, että virka on ennen sen täyttämistä 
julistettava haettavaksi. Tästä voidaan poiketa 
lailla tai asetuksella muiden kuin hallitusmuo-
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don 89 §:n 1 momentissa tarkoitettujen virko
jen osalta. Hallitusmuodon 89 §:n 1 momentis
sa mainitaan nimenomaan korkeakoulujen 
professorin virat. Valtion virkamieslain voi
maanpanolain (756/86) 8 §:n 1 momentissa 
säädetään, että ennen valtion virkamieslain 
voimaantuloa annettujen säännösten ollessa 
ristiriidassa valtion virkamieslain kanssa on, 
eräitä voimaanpanolaissa tarkoitettuja tapauk
sia lukuun ottamatta, sovellettava valtion vir
kamieslakia. Säännösten sanamuoto viittaa sii
hen, että kutsumismenettelyä koskevia sään
nöksiä ei voida ilman lainsäädäntötoimenpitei
tä soveltaa valtion virkamieslain tultua voi
maan. 

Valtion virkamieslain säätämisen yhteydessä 
ei kuitenkaan ole ollut tarkoitus vaikuttaa 
säännöksiin, jotka koskevat kutsumista kor
keakoulun professorin virkaan. Kutsumisme
nettelyn oikeusperusteena on vanhastaan ollut 
hallitusmuodon 89 §:n 1 momentin ja 90 §:n 1 
momentin muodostama kokonaisuus. Kyseisiä 
säännöksiä tarkistetttiin virkamieslain säätämi
sen yhteydessä. Kutsumismenettelyn oikeus
perusteena oleviin kohtiin ei kuitenkaan puu
tuttu. Hallitus on esityksessään valtion virka
mieslainsäädännön uudistamiseksi (hall. es. 
238/84) todennut, että professorin virkojen 
täyttämisessä noudatettavaa menettelyä ei ole 
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tarkoituksenmukaista käsitellä yleisen virka
mieslainsäädännön uudistamisen yhteydessä. 
Näiden virkojen täyttämismenettelyn uudista
mista on selvittänyt opetusministeriön asetta
ma toimikunta. Lainsäädännön selkeyden 
vuoksi ehdotetaan tässä vaiheessa, että taide
korkeakouluista annettujen lakien säännöksiä 
kutsumismenettelystä voidaan edelleen soveltaa 
sen estämättä, mitä valtion virkamieslain 
10 §:n 1 momentissa on säädetty. 

Esitykseen sisältyvät taidekorkeakouluja 
koskevat lakiehdotukset on valmisteltu oppilai
tosten esitysten pohjalta. 

Esitys sisältää ehdotukset laeiksi Sibelius
Akatemiasta annetun lain (1068/79) muuttami
sesta (1), teatterikorkeakoulusta annetun lain 
(87 /79) muuttamisesta (2), taideteollisesta kor
keakoulusta annetun lain (52/73) muuttamises
ta (3), Suomen elokuva-arkistosta annetun lain 
(891/78) 3 §:n kumoamisesta (4) ja elokuvien 
tarkastuksen toimittamisesta annetun lain 
(300/65) 3 §:n kumoamisesta (5). 

Lakiehdotus 3 (1 ja 2 a §). Taideteollisen 
korkeakoulun niin sanottu tarkoituspykälä 
(1 §) ehdotetaan muutettavaksi vastaamaan 
muiden korkeakoulujen vastaavia säännöksiä. 
Korkeakoulua koskevassa laissa ei tällä hetkel
lä ole valtuutusta säätää asetuksella opiskele
maan pääsyn edellytyksistä. Tämä puute ehdo
tetaan korjattavaksi. 

Lakiehdotus 1 (7 §), lakiehdotus 2 (6 §) ja 
lakiehdotukset 3, 4 ja 5 (3 §). Mainituissa 
laeissa olevat virkatyyppisäännökset ehdote
taan kumottavaksi. Lisäksi on tarkoituksena, 
että lakiehdotuksessa 5 kumottavaksi ehdote
tun 3 §:n 2 momentin säännös sisällytetään 
elokuvien tarkastuksen toimittamisesta annet
tuun asetukseen (51166). 

Lakiehdotukset 1 ja 3 (6 §) ja lakiehdotus 2 
(5 §). Sibelius-Akatemian ja taideteollisen kor
keakoulun osalta ehdotetaan lakiin otettavaksi 
säännös, jonka nojalla korkeakouluun kuulu
maton voitaisiin valita erillisen laitoksen hallin
toelimen jäseneksi. Teatterikorkeakoulun osal
ta ehdotetaan säännösten täsmentämistä. 

Lakiehdotus 1 (8 § ja 10 §), lakiehdotus 2 
(8 §)ja lakiehdotus 3 (5 §). Sibelius-Akatemian 
opetuskieltä ja opettajien kielitaitoa koskevia 
säännöksiä ehdotetaan muutettavaksi. Sään
nökset, joissa säädetään opettajalta vaaditta-

vasta kielitaidosta, ehdotetaan muutettavaksi 
siten, että maininnat toimesta ja toimenhalti
joista poistetaan. 

Opettajaksi voidaan voimassa olevien sään
nösten mukaan nimittää muu kuin Suomen 
kansalainen sen estämättä, että hän ei ole 
osoittanut säädettyä kielitaitoa. Kielitaidon 
puute otetaan tällaisen hakijan osalta huo
mioon ratkaistaessa hänen sopivuuttaan vir
kaan. Käytännössä on osoittautunut, että Suo
men kansalaisilla, jotka eivät ole syntyperäisiä, 
on ollut samat vaikeudet osoittaa säädetty 
kielitaito kuin ulkomaalaisilla. On tarkoituk
senmukaista, että myös syntyperältään ulko
maalainen hakija, joka hakemuksesta on otet
tu Suomen kansataiseksi tai ilmoituksesta saa
nut Suomen kansalaisuuden, voidaan kielitai
tovaatimusten estämättä nimittää korkeakou
lun opettajan virkaan. Näin ollen ehdotetaan 
säädettäväksi, että ulkomaalainen sekä Suo
men kansalainen, joka ei ole syntyperäinen, 
voidaan nimittää opettajan virkaan sen estä
mättä, että hän ei ole osoittanut säädettyä 
suomen tai ruotsin kielen taitoa. 

Lakiehdotus 1 (12 §), lakiehdotus 2 (10 §) ja 
lakiehdotus 3 (7 §). Säännöksiä ehdotetaan 
muutettavaksi, jotta kutsumismenttelyä voitai
siin edelleen soveltaa. 

Lakiehdotus 1 (14 §), lakiehdotus 2 (12 §)ja 
lakiehdotus 3 (9 §). Näistä säännöksistä ehdo
tetaan poistettavaksi maininnat toimesta ja 
toimenhaltij asta. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Esityksellä ei ole taloudellisia vaikutuksia. 

3. Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan mahdolli
simman pian sen jälkeen, kun ne on hyväksytty 
ja vahvistettu. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnalle hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo
tukset: 
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1. 
Laki 

Sibelius-Akatemiasta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan Sibelius-Akatemiasta 28 päivänä joulukuuta 1979 annetun lain (1068/79) 7 §, 
muutetaan 10, 12 ja 14 § sekä 
lisätään 6 §:ään uusi 3 momentti ja 8 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2-4 momentti 

siirtyvät 3-5 momentiksi, seuraavasti: 

6 § 

Korkeakoulun erillisen laitoksen monijäseni
sen hallintoelimen jäseneksi voidaan määrätä 
myös korkeakouluun kuulumaton henkilö, si
ten kuin asetuksella säädetään. 

8 § 

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

10§ 
Korkeakoulun opettajan virkaan vaaditaan, 

että virkaan pyrkivä riittävästi hallitsee suomen 
tai ruotsin kieltä. Opettajalta vaaditaan lisäksi, 
että hän vmmärtää toista kotimaista kieltä. 
Suomen 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 säädettyä kielitaitoa. 

Muuhun kuin opettajan virkaan vaadittavas-

2. 

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

12 § 
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. 

14 § 
Professorin tai muun viran perustamisesta 

korkeakouluun 13 §:ssä tarkoitetuilla varoilla 
säädetään kussakin tapauksessa annettavana 
asetuksella. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun viran halti
jalla on soveltuvin osin samat oikeudet ja 
velvollisuudet kuin korkeakoulun muulla vas
taavan viran haltijalla. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Laki 
teatterikorkeakoulusta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan teatterikorkeakoulusta 26 päivänä tammikuuta 1979 annetun lain (87 /79) 6 § sekä 
muutetaan 5 §:n 3 momentti, 8, 10 ja 12 § seuraavasti: 

5 § 

Korkeakoulun koulutuskeskuksen ja kirjas-
ton hallintoon voi osallistua myös muita kuin 
korkeakouluun kuuluvia. 
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8 § 
Korkeakoulun opettajan virkaan pääsemi

seksi vaaditaan, että virkaan pyrkivä pystyy 
antamaan opetusta joko suomen tai ruotsin 
kielellä. Kielitaidon osoittamisesta säädetään 
asetuksella. 

Ulkomaalainen sekä Suomen kansalainen, 
joka ei ole syntyperäinen, voidaan nimittää 
opettajan virkaan sen estämättä, että hän ei ole 
osoittanut 1 momentissa säädettyä kielitaitoa. 

Muuhun kuin opettajan virkaan vaadittavas
ta kielitaidosta on voimassa, mitä valtion vir
kamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta annetus
sa laissa (149122) on säädetty. 

10§ 
Sen estämättä, mitä valtion virkamieslain 

(755/86) 10 §:n 1 momentissa on säädetty, 

3. 

voidaan avoinna olevaan professorin virkaan 
kutsusta nimittää henkilö, jonka pätevyys on 
todettu ja kiistaton ja jonka nimittäminen 
virkaan on korkeakoulun tehtävän kannalta 
tarkoituksenmukaista. 

12 § 
Professorin tai muun viran perustamisesta 

korkeakouluun 11 §:ssä tarkoitetuilla varoilla 
säädetään kussakin tapauksessa annettavana 
asetuksella. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun viran halti
jalla on soveltuvin osin samat oikeudet ja 
velvollisuudet kuin korkeakoulun muulla vas
taavan viran haltijalla. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Laki 
taideteollisesta korkeakoulusta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan taideteollisesta korkeakoulusta 19 päivänä tammikuuta 1973 annetun lain (52173) 

3 §, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 23 päivänä marraskuuta 1984 annetussa laissa 
(804/84), 

muutetaan 1, 5, 7 ja 9 §, näistä 7 § sellaisena kuin se on 11 päivänä kesäkuuta 1982 annetussa 
laissa (441/82), sekä 

lisätään 2 a §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 11 päivänä kesäkuuta 1982 annetussa laissa, 
uusi 2 momentti ja 6 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna viimeksi mainitulla lailla, 
uusi 3 momentti seuraavasti: 

1 § 
Taideteollisen korkeakoulun tehtävänä on 

antaa ylintä taideteollisen alan opetusta, har
joittaa alan tutkimusta ja tuotekehitystä sekä 
muutoinkin edistää taideteollisen alan kehitys
tä. 

Toiminnassaan korkeakoulun on pyrittävä 
kehittämään opiskelevaa nuorisoa kykeneviksi 
palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa. 

Korkeakoulussa voi olla valtion tulo- ja 
menoarvion rajoissa erillisiä opetus-, tutkimus
ja palvelulaitoksia. 

2a§ 

Asetuksella säädetään, millä edellytyksillä 
voi päästä opiskelijaksi korkeakouluun. 

5 § 
Korkeakoulun opettajan virkaan vaaditaan, 

että virkaan pyrkivä on asetuksessa säädetyllä 
tavalla osoittanut riittävästi hallitsevansa suo
men kieltä. Opettajalta vaadittavasta ruotsin 
kielen taidosta säädetään asetuksella. 

Ulkomaalainen sekä Suomen kansalainen, 
joka ei ole syntyperäinen, voidaan nimittää 
opettajan virkaan sen estämättä, että hän ei ole 
osoittanut 1 momentissa säädettyä kielitaitoa. 

Muuhun kuin opettajan virkaan pääsemisek
si vaadittavasta kielitaidosta on voimassa, mitä 
valtion virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidos
ta annetussa laissa (149122) on säädetty. 

6 § 

Edellä 1 §:n 3 momentissa mainittujen lai
tosten monijäsenisen hallintoelimen jäseneksi 
voidaan määrätä myös korkeakouluun kuulu
maton henkilö, siten kuin asetuksella sääde
tään. 
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7 § 
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. 

9 § 
Professorin tai muun viran perustamisesta 

4. 

korkeakouluun 8 §:ssä tarkoitetuilla varoilla 
säädetään kussakin tapauksessa annettavana 
asetuksella. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun viran halti
jalla on soveltuvin osin samat oikeudet ja 
velvollisuudet kuin muulla vastaavan viran hal
tijalla. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Laki 
Suomen elokuva-arkistosta annetun lain 3 §:n kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Täten kumotaan Suomen elokuva-arkistosta 

24 päivänä marraskuuta 1978 annetun lain 
(891178) 3 §. 

5. 

2§ 
Tämä laki tulee voimaan 

kuuta 198 . 

Laki 
elokuvien tarkastuksen toimittamisesta annetun lain 3 §:n kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Täten kumotaan elokuvien tarkastuksen toi

mittamisesta 29 päivänä toukokuuta 1965 an
nettun lain (300/65) 3 §, sellaisena kuin se on 2 
päivänä joulukuuta 1983 annetussa laissa (902/ 
83). 

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 1988 

2 § 
Tämä laki tulee voimaan 

kuuta 198 . 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

päivänä 

päivänä 

Opetusministeri Christoffer Taxell 
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Liite 

1. 
Laki 

Sibelius-Akatemiasta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan Sibelius-Akatemiasta 28 päivänä joulukuuta 1979 annetun lain (1068179) 7 §, 
muutetaan 10, 12 ja 14 § sekä 
lisätään 6 §:ään uusi 3 momentti ja 8 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2-4 momentti 

siirtyvät 3-5 momentiksi, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

6§ 

7 § 
Korkeakouluun voidaan perustaa professo

rin ja apulaisprofessorin virkoja, jotka voivat 
olla myös sopimuspalkkaisia, sekä lehtorin, 
kirjastonhoitajan, hallintojohtajan, sihteerin, 
apulaissihteerin, kamreerin ja osastosihteerin 
virkoja samoin kuin toimistosihteerin, kirjasto
amanuenssin, kirjanpitäjän, kanslistin, kone
kirjoittajan, vahtimestarin, talonmiehen, kir
jastoapulaisen ja toimistoapulaisen toimia. 

Lisäksi korkeakouluun voidaan nimittää do
sentteja sekä valtion tulo- ja menoarvion ra
joissa ottaa assistentteja, muita ylimääräisiä 
toimenhaltijoita, tilapäisiä toimihenkilöitä ja 
tuntiopettajia sekä työsopimussuhteessa olevaa 
henkilökuntaa. 

10§ 
Korkeakoulun opetusvirkaan tai -toimeen 

vaaditaan, että virkaan pyrkivä pystyy anta
maan opetusta suomen tai ruotsin kielellä siten 

8 § 

Korkeakoulun erillisen laitoksen monijäseni
sen hallintoelimen jäseneksi voidaan määrätä 
myös korkeakouluun kuulumaton henkilö, si
ten kuin asetuksella säädetään. 

7 § 
(kumotaan) 

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

10§ 
Korkeakoulun opettajan virkaan vaaditaan, 

että virkaan pyrkivä riittävästi hallitsee suomen 
tai ruotsin kieltä. Opettajalta vaaditaan lisäksi, 
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Voimassa oleva laki 

kuin asetuksella säädetään. Kielitaidon osoitta
misesta säädetään asetuksella. 

Opetusvirkaan tai -toimeen voidaan kuiten
kin nimittää muu kuin Suomen kansalainen 
sen estämättä, että hän ei ole osoittanut säädet
tyä kielitaitoa. 

Muuhun kuin opetusvirkaan tai -toimeen 
pääsemiseksi vaadittavasta kielitaidosta on voi
massa, mitä valtion virkamiehiltä vaadittavasta 
kielitaidosta annetussa laissa (149/22) on sää
detty. 

12 § 
Avoinna olevaan professorin virkaan voi

daan kutsusta nimittää henkilö, jonka pätevyys 
virkaan on todettu ja kiistaton ja jonka nimit
täminen siihen on korkeakoulun tehtävän kan
nalta tarkoituksenmukaista. 

14 § 
Professorin tai muun viran taikka toimen 

perustamisesta korkeakouluun 13 §:ssä tarkoi
tetuilla varoilla säädetään kussakin tapaukses
sa annettavana asetuksella. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun viran tai 
toimen haltijalla on soveltuvin osin samat oi
keudet ja velvollisuudet kuin muulla vastaavan 
korkeakoulun viran tai toimen haltijalla. 

Ehdotus 

että hän ymmärtää toista kotimaista kieltä. 
Suomen 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 säädettyä kielitaitoa. 

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

12 § 
Sen estämättä, mitä valtion virkamieslain 

(755/86) JO §: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 
tarkoi!uks~nmukaista. 

14 § 
Professorin tai muun viran perustamisesta 

korkeakouluun 13 §:ssä tarkoitetuilla varoilla 
säädetään kussakin tapauksessa annettavana 
asetuksella. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun viran halti
jalla on soveltuvin osin samat oikeudet ja 
velvollisuudet kuin korkeakoulun muulla vas
taavan viran haltijalla. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 
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2. 
Laki 

teatterikorkeakoulusta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan teatterikorkeakoulusta 26 päivänä tammikuuta 1979 annetun lain (87 /79) 6 § sekä 
muutetaan 5 §:n 3 momentti, 8, 10 ja 12 § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

Korkeakoulun kirjaston hallintoon voi osal
listua myös muita kuin korkeakouluun kuulu
via. 

Korkeakouluun voidaan perustaa rehtorin, 
apulaisrehtorin, koulutuskeskuksen johtajan, 
professorin, apulaisprofessorin ja lehtorin vir
koja, jotka voivat olla myös sopimuspalkkai
sia. Lisäksi voidaan perustaa sihteerin, kirjas
tonhoitajan ja taloudenhoitajan virkoja sekä 
toimistosihteerin, kirjanpitäjän, kanslistin ja 
konekirjoittajan toimia. 

Lisäksi voidaan korkeakouluun valtion tulo
ja menoarvion rajoissa ottaa assistentteja, mui
ta ylimääräisiä toimenhaltijoita, tilapäisiä toi
mihenkilöitä ja tuntiopettajia sekä työsopimus
suhteessa olevaa henkilökuntaa. 

8 § 
Korkeakoulun opetusvirkaan tai -toimeen 

pääsemiseksi vaaditaan, että virkaan tai toi
meen pyrkivä pystyy antamaan opetusta joko 
suomen tai ruotsin kielellä. Kielitaidon osoitta
misesta säädetään asetuksella. 

Opetusvirkaan tai -toimeen voidaan kuiten
kin nimittää muu kuin Suomen kansalainen 
sen estämättä, ettei hän ole osoittanut säädet
tyä kielitaitoa. 

10§ 
Avoinna olevaan professorin virkaan voi

daan kutsusta nimittää henkilö, jonka pätevyys 
virkaan on todettu ja kiistaton ja jonka nimit
täminen siihen on korkeakoulun tehtävien kan
nalta tarkoituksenmukaista. 

Ehdotus 

5 § 

6§ 

Korkeakoulun koulutuskeskuksen ja kirjas
ton hallintoon voi osallistua myös muita kuin 
korkeakouluun kuuluvia. 

(kumotaan) 

8 § 
Korkeakoulun opettajan virkaan paasemi

seksi vaaditaan, että virkaan pyrkivä pystyy 
antamaan opetusta joko suomen tai ruotsin 
kielellä. Kielitaidon osoittamisesta säädetään 
asetuksella. 

Ulkomaalainen sekä Suomen kansalainen, 
joka ei ole syntyperäinen, voidaan nimittää 
opettajan virkaan sen estämättä, että hän ei ole 
osoittanut 1 momentissa säädettyä kielitaitoa. 

Muuhun kuin opettajan virkaan vaadittavas
ta kielitaidosta on voimassa, mitä valtion vir
kamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta annetus
sa laissa (149122) on säädetty. 

10§ 
Sen estämättä, mitä valtion virkamieslain 

(755/86) JO §:n 1 momentissa on säädetty, 
voidaan avoinna olevaan professorin virkaan 
kutsusta nimittää henkilö, jonka pätevyys on 
todettu ja kiistaton ja jonka nimittäminen 
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Voimassa oleva laki 

12 § 
Professorin tai muun viran taikka toimen 

perustamisesta korkeakouluun 11 §:ssä tarkoi
tetuilla varoilla säädetään kussakin tapaukses
sa annettavana asetuksella. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun viran tai 
toimen haltijalla on soveltuvin osin samat oi
keudet ja velvollisuudet kuin muulla vastaavan 
korkeakoulun viran tai toimen haltijalla. 

3. 

Ehdotus 

virkaan on korkeakoulun tehtävän kannalta 
tarkoituksenmukaista. 

12 § 
Professorin tai muun viran perustamisesta 

korkeakouluun 11 §:ssä tarkoitetuilla varoilla 
säädetään kussakin tapauksessa annettavana 
asetuksella. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun viran halti
jalla on soveltuvin osin samat oikeudet ja 
velvollisuudet kuin korkeakoulun muulla vas
taavan viran haltijalla. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Laki 
taideteollisesta korkeakoulusta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan taideteollisesta korkeakoulusta 19 päivänä tammikuuta 1973 annetun lain (52/73) 

3 §, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 23 päivänä marraskuuta 1984 annetussa laissa 
(804/84), 

muutetaan 1, 5, 7 ja 9 §, näistä 7 § sellaisena kuin se on 11 päivänä kesäkuuta 1982 annetussa 
laissa (441/82), sekä 

lisätään 2 a §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 11 päivänä kesäkuuta 1982 annetussa laissa, 
uusi 2 momentti ja 6 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna viimeksi mainitulla lailla, 
uusi 3 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

1 § 
Taideteollisen korkeakoulun tehtävänä on 

antaa tiedollista ja käytännöllistä taideteolli
suuden ja siihen liittyvien ammattialojen ope
tusta, antaa koulutusta kuvaamataidon opetta
jiksi valmistuville, harjoittaa edustamiensa alo
jen tutkimustyötä sekä muutenkin edistää näi
den alojen kehitystä. 

Korkeakoulussa on koulutuskeskus, jossa 
voidaan antaa muutakin kuin korkeakouluta
soista opetusta. 

Ehdotus 

1 § 
Taideteollisen korkeakoulun tehtävänä on 

antaa ylintä taideteollisen alan opetusta, har
joittaa alan tutkimusta ja tuotekehitystä sekä 
muutoinkin edistää taideteollisen alan kehitys
tä. 

Toiminnassaan korkeakoulun on pyrittävä 
kehittämään opiske/evaa nuorisoa kykeneviksi 
palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa. 

Korkeakoulussa voi olla valtion tulo- ja 
menoarvion rajoissa erillisiä opetus-, tutkimus
ja palvelulaitoksia. 

2a§ 

2 381365C 

Asetuksella säädetään, millä edellytyksillä 
voi päästä opiskelijaksi korkeakouluun. 
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Voimassa oleva laki 

3 § 
Korkeakouluun voidaan perustaa rehtorin, 

koulutuskeskuksen johtajan, professorin, apu
laisprofessorin, hallintojohtajan, yliopettajan, 
lehtorin ja sihteerin virkoja. Virat voivat olla 
myös sopimuspalkkaisia. 

Lisäksi voidaan korkeakouluun valtion tulo
ja menoarvion rajoissa ottaa assistentteja ja 
muita ylimääräisiä toimenhaltijoita, tilapäisiä 
toimihenkilöitä ja tuntiopettajia sekä työsopi
mussuhteessa olevaa henkilökuntaa. 

5 § 
Korkeakoulun virkaan tai toimeen pääsemi

seksi vaaditaan, että virkaan tai toimeen pyrki
vä on asetuksessa säädetyllä tavalla osoittanut 
riittävästi hallitsevansa suomen kieltä. Viran 
tai toimen haltijalta vaadittavasta ruotsin kie
len taidosta säädetään samoin asetuksella. 

7 § 
Avoinna olevaan professorin virkaan voi

daan kutsusta nimittää henkilö, jonka pätevyys 
virkaan on todettu ja kiistaton ja jonka nimit
täminen siihen on korkeakoulun tehtävän kan
nalta tarkoituksenmukaista. 

9§ 
Professorin viran tai muun opettajan viran 

taikka toimen perustamisesta korkeakouluun 
lahjavaroilla säädetään kussakin tapauksessa 
annettavana asetuksella. Tällaisen viran tai 
toimen haltijalla on samat oikeudet ja sovellu-

Ehdotus 

3 § 
(kumotaan) 

5 § 
Korkeakoulun opettajan virkaan vaaditaan, 

että virkaan pyrkivä on asetuksessa säädetyllä 
tavalla osoittanut riittävästi hallitsevansa suo
men kieltä. Opettajalta vaadittavasta ruotsin 
kielen taidosta säädetään asetuksella. 

Ulkomaalainen sekä Suomen kansalainen, 
joka ei ole syntyperäinen, voidaan nimittää 
opettajan virkaan sen estämättä, että hän ei ole 
osoittanut 1 momentissa säädettyö kielitaitoa. 

Muuhun kuin opettajan virkaan pääsemisek
si vaadittavasta kielitaidosta on voimassa, mitä 
valtion virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidos
ta annetussa laissa (149/22) on säädetty. 

6 § 

Edellä 1 §:n 3 momentissa mainittujen lai
tosten monijäsenisen hallintoelimen jäseneksi 
voidaan määrätä myös korkeakouluun kuulu
maton henkilö, siten kuin asetuksella sääde
tään. 

7 § 
Sen estämättä, mitä valtion virkamieslain 

(755/86) JO §: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. 

9 § 
Professorin tai muun viran perustamisesta 

korkeakouluun 8 §:ssä tarkoitetuilla varoilla 
säädetään kussakin tapauksessa annettavana 
asetuksella. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun viran halti-
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Voimassa oleva laki Ehdotus 

vin osin samat velvollisuudet kuin korkeakou
lun muulla vastaavalla opettajalla. 

jalla on soveltuvin osin samat oikeudet ja 
velvollisuudet kuin muulla vastaavan viran hal
tijalla. 

4. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

Laki 
Suomen elokuva-arkistosta annetun lain 3 §:n kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

Voimassa oleva laki 

3 § 
Elokuva-arkistossa voi olla johtajan virka, 

joka voi olla myös sopimuspalkkainen. Tämän 
lisäksi elokuva-arkistossa voi olla ylimääräisiä 
toimenhaltijoita ja tilapäisiä toimihenkilöitä 
sekä työsopimussuhteessa olevaa henkilökun
taa. 

5. 

Ehdotus 

3 § 
(kumotaan) 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

Laki 
elokuvien tarkastuksen toimittamisesta annetun lain 3 §:n kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

Voimassa oleva laki 

3 § 
Elokuvatarkastamassa voi olla johtajan so

pimuspalkkainen virka sekä ylimääräisiä toi
menhaltijoita. 

Johtaja toimii samalla tarkastamon puheen
johtajana. 

Ehdotus 

3 § 
(kumotaan) 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

päivänä 

päivänä 
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