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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kuopion yliopistosta 
annetun lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kuo
pion yliopistosta annettua lakia niin, että ham
maslääkäreiden koulutustarpeen vähenemisen 
vuoksi Kuopion yliopiston hammaslääketieteel
linen tiedekunta lakkautetaan vuoden 1996 
alusta. Koulutus jatkuisi kuitenkin yliopiston 
lääketieteellisessä tiedekunnassa 30 päivään ke-

340015Q 

säkuuta 1998. Lisäksi ehdotetaan lakiin eräitä 
teknisluontoisia muutoksia. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 
päivänä toukokuuta 1994. Hammaslääketie
teellisen tiedekunnan lakkauttamista merkitse
vä säännös tulisi kuitenkin voimaan vasta 1 
päivänä tammikuuta 1996. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Nykytila ja ebdotetut muutokset 

1.1. Hammaslääketieteellisen koulutuksen nyky
tila ja sen arviointi 

Nykytila 

Hammaslääketieteen opetusta annetaan ja 
alan tutkimusta harjoitetaan Helsingin, Turun 
ja Oulun yliopistojen lääketieteellisten tiede
kuntien hammaslääketieteen laitoksissa sekä 
Kuopion yliopiston hammaslääketieteellisessä 
tiedekunnassa. 

Hammaslääketieteen koulutus aloitettiin 
Helsingin yliopistossa vuonna 1892 ja Turun 
yliopistossa vuonna 1958 sekä Oulun yliopis
tossa ja Kuopion yliopistossa, silloisessa Kuo
pion korkeakoulussa vuonna 1973. 

Hammaslääketieteellisen alan perustutkinto 
on hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto, 
jonka suoritusaika on viisi vuotta. Perustutkin
toja on suoritettu vuosina 1989-1992 vuo
dessa keskimäärin 115, joista Helsingissä 39, 
Turussa 33, Oulussa 23 ja Kuopiossa 20. 

Hammaslääketieteen tohtorin tutkintoja suo
ritetaan vuodessa 5-10. Vuosina 1981-1992 
Helsingissä on suoritettu 35, Turussa 25, 
Kuopiossa 25 ja Oulussa 9 tohtorin tutkintoa. 
Tieteellisiä julkaisuja tuotetaan eniten Helsin
gin ja Turun laitoksissa, mutta myös Kuopio 
on lähituntumassa. Turun ja Helsingin yksi
köiiiä on myös merkittäviä yhteyksiä alan 
teollisiin sovelluksiin. 

Ammatillisena jatkokoulutuksena voidaan 
suorittaa erikoishammaslääkärin tutkinto, jon
ka suoritusaika on erikoistumisalasta riippuen 
3 tai 4 vuotta. Erikoishammaslääkärin tutkin
toja suoritettiin vuonna 1992 yhteensä 17, 
joista Helsingissä 2, Turussa 4, Oulussa 5 ja 
Kuopiossa 6. 

Hammaslääketieteen opetuksessa on vuonna 
1992 ollut budjettivaroin palkattuja henkilöitä 
yhteensä 457, näistä Helsingissä 136, Turussa 
155, Oulussa 91 ja Kuopiossa 75. 

Muilla kuin budjettivaroiiia- pääosin mak
sullisen palvelutoiminnan varoin - palkattua 
henkilöstöä oli vuonna 1992 henkilötyövuosina 
laskettuna 87, joista Oulussa 21, Helsingissä 17, 
Kuopiossa 18 ja Turussa 31. 

Suun perusterveydenhuollosta huolehtivat 
kansanterveyslain (66172) mukaan kunnat. Eri
koissairaanhoidosta huolehtivat erikoissairaan-

hoitolain (1062/89) mukaan sairaanhoitopiirit 
ja erityistason sairaanhoidon järjestämisestä 
valtioneuvoston määräämät erityisvastuualu
eet. Yliopistot ovat tehneet alueidensa kuntien 
terveyskeskusten ja sairaaloiden kanssa so
pimuksia, joiden mukaan niiden hammasklini
kat huolehtivat eräistä palvelu- ja erityistehtä
vistä. 

Helsingin yliopistollisella keskussairaalalla 
sekä Turun, Tampereen, Kuopion ja Oulun 
yliopistollisilla sairaaloilla on niitä koskevassa 
lainsäädännössä edellytetyt hammas- ja suusai
rauksien poliklinikat tai klinikat. Yliopistojen 
hammasklinikat toimivat yhteistyössä yliopis
tollisten ··sairaaloiden vastaavien klinikoiden 
kanssa ja tuottavat vaativan tason erityispalve
luja muun muassa yliopistollisten sairaaloiden 
suu- ja hammassairauksien hoitoyksiköille. 
Näiden palvelujen määrä vaihtelee yliopistoit
tain. 

Nykytilan arviointi 

Maailman terveysjärjestön suositus teollistu
neille maiiie on yksi hammaslääkäri kahta 
tuhatta asukasta kohti. Suomessa tämä tavoite 
on ylitetty sekä koko maassa että alueittain. 
Suomessa oli vuonna 1992 4 669 työikäistä (alle 
64-vuotiasta) hammaslääkäriä, joten Suomessa 
on yksi hammaslääkäri noin 1 080 asukasta 
kohti. Vuonna 1971 vastaava luku oli 1 736. 
Alueelliset erot ovat edelleen suuria. Hammas
lääkäreitä oli vuonna 1992 eniten Uudenmaan 
läänissä, jossa oli yksi työikäinen hammaslää
käri 898 asukasta kohti. Vähiten hammaslää
käreitä oli Pohjois-Karjalan läänissä, jossa oli 
yksi työikäinen hammaslääkäri 1 628 asukasta 
kohti. 

Työikäisiä erikoishammaslääkäreitä oli Suo
messa vuonna 1992 yhteensä 577. Yli puolet 
heistä eli 314 asui Uudenmaan sekä Turun ja 
Porin lääneissä. Väestömäärään nähden eri
koishammaslääkäreitä oli eniten niissä lääneis
sä, joissa oli hammaslääketieteen koulutusyk
sikkö. Vähiten erikoishammaslääkäreitä oli La
pin läänissä, jossa oli yksi työikäinen erikois
hammaslääkäri yli 50 000 asukasta kohti. Myös 
Pohjois-Karjalan ja Vaasan lääneissä erikois
hammaslääkäreitä oli vähän. 

Laaja yksimielisyys vallitsee siitä, että ham
maslääketieteellistä peruskoulutusta on vähen-
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nettävä. Hammaslääkärintoimen neuvottelu
kunta, suun terveydenhuollon koulutustoimi
kunta (komiteanmietintö 1988:1) ja korkeakou
luneuvosto ovat arvioineet, että hammaslääke
tieteen peruskoulutukseen tulisi ottaa 80 - 100 
opiskelijaa vuosittain. Vuonna 1991 opiskelun 
aloitti 136 ja vuonna 1992 130 uutta opiskeli
jaa. Vuoden 1993 opiskelijavalinnoissa yliopis
toihin hyväksyttiin yhteensä 108 uutta ham
maslääketieteen opiskelijaa. Yksiköiden voima
varat on kuitenkin mitoitettu yhteensä 200 
uutta opiskelijaa varten. 

Jos hammaslääkäreiksi koulutettavien mää
rää edelleen vähennettäisiin ottamalla entistä 
vähemmän opiskelijoita kaikkiin koulutusyksi
köihin, yksiköistä muodostuisi toiminnan te
hokkuuden kannalta liian pieniä ja suppeita. 
Alan koulutuksen ja tutkimuksen keskittämi
nen kahteen yksikköön mahdollistaisi näiden 
vahvistamisen ja kehittämisen entistä monipuo
lisemmiksi sekä koulutuksen että tutkimuksen 
järjestämisessä. 

Erikoishammaslääkärikoulutusta tulisi lähi
vuosina lisätä. Tarvetta lisäämiseen aiheuttaa 
se, että suuri osa poikkeusmenettelyllä pätevyy
tensä saavuttaneista erikoishammaslääkäreistä 
tulee lähiaikoina eläkeikään. Erikoishammas
lääkärin koulutus saadaan apulaisosastonham
maslääkärin viroissa. Näitä virkoja on koulu
tusyksiköissä yhteensä 54 ja niiden lisäämiseen 
on tarvetta. 

Korkeakouluneuvoston selvityksen mukaan 
opettajien perusvoimavarataso on kaikissa yk
siköissä saavutettu. 

1.2. Hammaslääketieteellisen koulutuksen 
väbentämissuunnitelma 

Valtioneuvoston päätös 18.6.1993 

Valtioneuvosto hyväksyi 18 päivänä kesä
kuuta 1993 koulutuksen ja korkeakouluissa 
harjoitettavan tutkimuksen kehittämissuunni
telman tarkisteen vuosille 1991 - 1996. Suun
nitelmaan kuuluu korkeakoulujen rakenteelli
sen kehittämisen toimenpideohjelma vuosina 
1993-1996. Toimenpideohjelman 2 kohdan 
mukaan Turun yliopiston ja Kuopion yliopis
ton hammaslääketieteen yksiköt lakkautetaan. 
Kuopion yliopiston osalta tämä merkitsee 
hammaslääketieteellisen tiedekunnan lakkaut
tamista. Turun yliopistossa hammaslääketie-

teellinen koulutus ja tutkimus kuuluu lääketie
teelliseen tiedekuntaan, joten toimenpideohjel
man toteuttaminen ei vähennä yliopiston tiede
kuntien määrää eikä siis edellytä yliopistosta 
annetun lain muuttamista. Hammaslääketie
teellisistä tutkinnoista annetussa asetuksessa 
(290176) säädetään, missä yliopistoissa tutkin
toja voidaan suorittaa, joten koulutuksen lak
kauttaminen Kuopion ja Turun yliopistoista 
edellyttää tämän asetuksen muuttamista. Tar
koitus on, että asetusta muutetaan samanaikai
sesti tässä esityksessä ehdotettavan Kuopion 
yliopistosta annetun lain muutoksen kanssa. 

Kuopion yliopiston kehittämisen turvaami
seksi valtioneuvosto piti välttämättömänä yli
opiston uusien painopistealueiden vahvistamis
ta seuraavilla tavoilla: 

1. Opetusministeriön korkeakoulujen kehit
tämissuunnitelman tarkistcessa määriteltyjen 
periaatteiden mukaisesti Kuopion yliopistossa 
aloitetaan valtakunnallinen tohtorinkoulutus
ohjelma (graduate school) A.I.Virtanen -insti
tuutissa. 

Bioteknia-hanke toteutetaan Kuopion kau
pungin ja valtion välisen sopimuksen mukai
sesti. 

A.I.Virtanen -instituutin käynnistämiseen ja 
tohtorinkoulutusohjelmaan osoitetaan 30 vir
kaa. 

2. Monitieteisen terveydenhuollon ja yhteis
kuntatieteiden koulutuksen vahvistamiseen ja 
uusimuotoisen sosiaali- ja terveyspalvelujen 
johtamisen ja yrittäjyyden koulutuksen aloitta
miseen yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa 
osoitetaan 8 virkaa. 

3. Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden 
tiedekunnassa vahvistetaan ympäristötieteellis
tä terveystutkimusta ja lääketieteellistä tiede
kuntaa täydennetään puuttuvilla tieteenaloilla. 
Näihin tarkoituksiin osoitetaan 8 virkaa. 

4. Edellä olevat toimenpiteet toteutetaan ai
kataulussa, joka sopeutetaan hammaslääketie
teen opetuksen lakkauttamiseen. A. 1. Virtanen 
-instituutin kehittämistoimet ajoitetaan pääosin 
vuosille 1994- 1995. 

Turun yliopiston osalta valtioneuvosto päät
ti, että vapautuvista voimavaroista osa käyte
tään Turun yliopiston hammaslääketieteen yk
sikön menestyksellisen tutkimus- ja kehitystoi
minnan turvaamiseen (erityisesti biomateriaalit, 
suuontelon puolustusmekanismit, röntgenlait
teet, oraalinen patologia) ja että alan jatko- ja 



1993 vp- HE 323 5 

täydennyskoulutusmahdollisuudet pyritään tur
vaamaan. 

Valtioneuvoston päätöksen taustaa 

Kuten jakson 1.1. alajaksossa "Nykytilan 
arviointi" on esitetty, uusien hammaslääkärien 
tarve edellyttää nykyään 80 - 100 opiskelijan 
ottamista koulutukseen vuosittain. Koulutuk
sen jatkaminen kaikissa nykyisissä yksiköissä 
merkitsisi neljän pienen ja heikosti resurssoidun 
yksikön muodostumista. Neljän yksikön toi
minnan ylläpitäminen niiden työnjakoakin ke
hittämällä on epätarkoituksenmukaista. 

Koulutusyksiköiden toiminta on ollut mää
rällisesti ja laadullisesti tuloksellista. Yksiköis
sä; erityisesti Helsingin ja Turun yliopistojen 
koulutusyksiköissä on myös tuotettu ham
mashoidollisia ja teollisia sovellutuksia. Yksi
köt tarjoavat monia erityispalveluja alueittensa 
kunnille. Koulutuksen vähentäminen siinä 
määrin, kuin koulutustarve nyt edellyttää, on 
kuitenkin taloudellisesti ja muutenkin tarkoi
tuksenmukaisesti toteutettavissa vain Iakkaut
tamalla ainakin hammaslääkärien peruskoulu
tus kahdessa yksikössä. 

Opiskelijat tulevat koulutusyksiköihin pää
asiassa kunkin koulutusyksikön vaikutusalueel
ta, ja tutkinnon suorittaneet sijoittuvat enim
mäkseen koulutusyksikkönsä vaikutusalueelle. 
Hammaslääketieteen alan koulutustarve pysty
tään tyydyttämään kahdessa yksikössä nykyi
sen neljän yksikön sijasta. Hammaslääkäripal
velujen saatavuus maan kaikissa osissa on 
turvattava vastaisuudessakin. 

Helsingin yliopiston yksikön vaikutuspiirissä 
on noin 1,8 miljoonaa asukasta, Turun yliopis
ton yksikön vaikutuspiirissä noin 1,4 miljoonaa 
asukasta ja Oulun yliopiston sekä Kuopion 
yliopiston vaikutuspiirissä kummassakin noin 
0,9 miljoonaa asukasta. Pohjois- ja Itä-Suomen 
alueet yhdessä vastaavat väestöpohjaltaan 
suunnilleen Helsingin tai Turun yksikön vaiku
tusaluetta. Kaksi koulutusyksikköä, joista toi
nen sijaitsee maan etelä- ja toinen pohjoisosas
sa, riittävät turvaamaan maan hammaslääkäri
koulutuksen tarpeet. 

Hammaslääketieteen peruskoulutuksen kes
kittäminen parantaa mahdollisuuksia kehittää 
koulutusta, tutkimusta ja erikoispalveluja jäl
jelle jäävissä yksiköissä. Osa säästyvistä voima
varoista tuleekin ohjata näiden yksiköiden ke
hittämiseen. Suuren yksikön voimavarat anta-

vat myös hyvät edellytykset kansainväliseen 
yhteistyöhön. Jäljelle jäävät yksiköt voivat 
poistaa vaikutusalueiden laajentumisesta johtu
via ongelmia järjestämällä uusien opiskelijoiden 
valintakokeita vaikutusalueidensa eri osissa se
kä lisäämällä yhteistyötä alueensa yliopistollis
ten sairaaloiden ja keskussairaaloiden kanssa 
erikoishammashuollon palvelujen ja hammas
lääkäreiden täydennyskoulutuksen turvaami
seksi. 

1.3. Kuopion yliopiston hammaslääketieteellisen 
tiedekunnan lakkauttaminen 

Hammaslääketieteellisen koulutuksen ja tutki
muksen nykytila Kuopion yliopistossa 

Syksyllä 1993 Kuopion yliopiston hammas
lääketieteellisessä tiedekunnassa oli yhteensä 
156 opiskelijaa. Vuonna 1993 yliopistoon on 
hyväksytty 25 uutta hammaslääketieteen opis
kelijaa. 

Hammaslääketieteen opiskelijoita on 1980-
luvulla ollut Kuopion yliopistossa noin 
180-190. Peruskoulutukseen hakijoiden mää
rä on vaihdellut vuosittain 1980-luvun lopulla 
noin 60:stä yli IOO:aan. Uusia opiskelijoita on 
otettu vuosittain noin 30. 

Kuopion yliopiston hammaslääketieteellises
sä tiedekunnassa on vuosina 1 989 - 1992 suo
ritettu noin 20 hammaslääketieteen lisensiaatin 
tutkintoa vuodessa. Vuosina 1973- 1992 on 
valmistunut kaikkiaan 381 hammaslääketieteen 
lisensiaattiaja 26 hammaslääketieteen tohtoria. 
Niin sanotun vanhamuotoisen erikoishammas
lääkärikoulutuksen aikana vuosina 1987 -
1988 on valmistunut 50 erikoishammaslääkä
riä. Vuosina 1989 - 1992 on valmistunut 24 
erikoishammaslääkäriä, joiden koulutus on jär
jestetty erikoishammaslääkärin tutkinnosta an
netun asetuksen (629/84) mukaan. Kehitysyh
teistyöhankkeessa Tansanian kanssa on suori
tettu kuusi Master of Dentistry -nimistä tut
kintoa. 

Vuoden 1993 alkaessa hammaslääketieteelli
sen tiedekunnan henkilötyövuosien määrä oli 
98. Näistä 74 oli budjettivaroin palkattuja ja 24 
muulla rahoituksella palkattuja. Yliopiston 
muiden tiedekuntien hammaslääketeteelliselle 
tiedekunnalle antaman opetuksen osuus vastasi 
laskennallisesti noin 8 henkilötyövuoden ope
tuspanosta. 

Budjettivaroin palkatuista henkilötyövuosis-
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ta oli opetushenkilöstön, osastohammaslääkä
rit mukaan luettuina, työvuosia 33, apulais
osastonhammaslääkärin koulutusvirkojen hal
tijoiden ja hoitajien työvuosia 13 ja muun kuin 
opetushenkilöstön työvuosia 28. 

Tiedekunta tuottaa suun terveydenhuollon 
erikoishoitopalveluja Pohjois-Savon sairaan
hoitopiirin potilaille sekä potilaille, joita Keski
Suomen, Pohjois-Karjalan, Mikkelin ja Savon
linnan keskussairaalat ja näiden alueiden kun
tien terveyskeskukset lähettävät. Vuonna 1991 
yliopiston hammasklinikalla on hoidettu noin 
800 keskussairaaloiden ja terveyskeskusten lä
hettämää potilasta. Tiedekunta antaa konsul
taatioapua sekä teoreettista ja kliinistä täyden
nyskoulutusta suun terveydenhuollon ammatti
laisille. Suun terveydenhuollon tutkimus- ja· 
kehittämishankkeissa tehdään runsaasti yhteis
työtä alueen terveyskeskusten kanssa. Tiede
kunta toimii yhteistyössä Kuopion terveyden
huolto-oppilaitoksen, Valtion hammasteknik
ko-opiston Kuopion sivuosaston ja Kuopion 
aikuiskoulutuskeskuksen kanssa suun tervey
denhuollon koulutuksessa. Ylioppilaiden ter
veydenhoitosäätiö käyttää opiskelijoiden ham
mashoidossa hammasklinikan laitteistoa ja asi
antuntemusta. 

Tiedekunnassa on käynnissä 36 kansainvälis
tä tutkimushanketta 20 maan yliopistojen kans
sa. Näiden tutkimushankkeiden yhteydessä on 
tarkoitus tehdä noin 20 väitöskirjaa Kuopion 
yliopiston hammaslääketieteellisessä tiedekun
nassa. Kuopion yliopisto on tehnyt hammas
lääketieteen alalla yhteistyösopimuksia ulko
maisten korkeakoulujen kanssa ja osallistuu 
kansainvälisiin vaihto-ohjelmiin. 

Kuopion yliopiston hammaslääketieteen tilat 
ovat yliopiston ensimmäisessä rakennusvai
heessa Canthiassa, joka valmistui vuonna 1978. 
Tilojen määrä on 4 464 hyötyneliömetriä. 

Hammaslääketieteellisen tiedekunnan lakkautta
miseen liittyvät järjestelyt 

Esityksen mukaan Kuopion yliopiston ham
maslääketieteellinen tiedekunta lakkautetaan. 
Opiskelijoiden aseman turvaamiseksi hammas
lääketieteellinen koulutus lopetettaisiin siten, 
että opiskelijat ehtisivät suorittaa tutkintonsa 
ennen kuin koulutus Kuopion yliopistossa lop
puu. Tiedekunta lakkautettaisiin 1 päivästä 
tammikuuta 1996, mutta hammaslääketieteelli
nen koulutus jatkuisi lääketieteellisessä tiede
kunnassa 30 päivään kesäkuuta 1998. Syksystä 

1994 Kuopion yliopiston hammaslääketeiteelli
seen tiedekuntaan ei enää otettaisi uusia opis
kelijoita. 

Tarkoitus on, että Kuopion yliopiston ham
maslääketieteen opiskelijat, jotka eivät ole suo
rittaneet lisensiaatin tutkintoa ennen 30 päivää 
kesäkuuta 1998, saisivat siirtyä Oulun yliopis
toon jatkamaan opintojaan. Kuopion ja Oulun 
yliopistot sopisivat siirtymisjärjestelyistä keske
nään. Turun yliopiston hammaslääketieteen 
opiskelijoille on tarkoitus järjestää vastaavan
laiset siirtymismahdollisuudet Helsingin yli
opiston lääketieteelliseen tiedekuntaan. 

Oulun yliopistosta annetun asetuksen 90 §:n 
(1583/91) mukaan tiedekuntaneuvosto määrää 
ne yleiset perusteet, joiden mukaan muussa 
suomalaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa 
tai muussa oppilaitoksessa suoritetut opinnot 
luetaan opiskelijalle hyväksi, jollei näistä perus
teista säädetä erikseen. Helsingin yliopistosta 
annetun asetuksen (1241/91) 55 §:n mukaan 
konsistori määrää ne yleiset perusteet, joiden 
mukaan muussa suomalaisessa tai ulkomaises
sa korkeakoulussa tai muussa oppilaitoksessa 
suoritetut opinnot luetaan opiskelijalle hyväksi 
tutkintoa suoritettaessa, jollei näistä perusteista 
säädetä erikseen, ja tiedekuntaneuvosto päättää 
kunkin opiskelijan osalta, miten nämä opinnot 
luetaan hyväksi. 

Muutettaessa hammaslääketieteellisistä tut
kinnoista annettua asetusta kuten jakson 1.2. 
alajaksossa "Valtioneuvoston päätös 18. 6. 
1993" on esitetty, on tarkoitus säätää, että 
hammaslääketieteen opiskelija, joka koulutuk
sen lakkaamisen vuoksi siirtyy jatkamaan opin
tojaan toisessa yliopistossa, saa lukea hyväk
seen Kuopion ja Turun yliopistoissa suoritta
maosa hammaslääketieteen opinnot kokonai
suudessaan. 

Kuopion yliopiston hammaslääketieteellisen 
tiedekunnan lakkauttamisen yhteydessä yliopis
tosta lakkaa myös erikoishammaslääkärien 
koulutus. Yksikössä voidaan nykyään suorittaa 
kaikkien hammaslääketieteen erikoisalojen tut
kintoja. Maamme hammaslääkäreistä on eri
koishammaslääkäreitä noin kaksitoista pro
senttia. Erikoishammaslääkäreistä on puutetta 
erityisesti Lapin, Kymen, Mikkelin, Pohjois
Karjalan ja Vaasan lääneissä. 

Kuopion hammaslääketieteellisen tiedekun
nan hammasklinikka on tuottanut suuren osan 
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ja lähialuei
den erikoistason hammashoitopalveluista. Kli
nikalla on ollut noin 3 500 hoitokäyntiä vuo-
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dessa. Näistä palveluista sairaanhoitopiiri ja 
kunnat ovat vuonna 1991 maksaneet yliopis
tolle yhteensä 750 000 markkaa. Sairaanhoito
piirin on lakisääteisesti huolehdittava erikoista
son hammashoitopalvelujen järjestämisestä. 
Palvelujen tuottaminen edellyttää Kuopion yli
opistollisen sairaalan hammas- ja suusairauk
sien poliklinikan laajentamista noin kaksinker
taiseksi, mikä merkitsisi henkilöstön lisäämistä 
noin 15 henkilötyövuotta, sekä hammas- ja 
suusairauksien hoidon lisäämistä alueen kes
kussairaaloissa. Opetusministeriö ja sosiaali- ja 
terveysministeriö selvittävät yhdessä, miten eri
koistason hammashoitopalvelut järjestetään 
hammaslääketieteen koulutuksen lakkauttami
sen jälkeen. Lisäksi huolehditaan Kuopion 
yliopistosta lakkaavien erikoishammaslääkä
rien koulutusalojen opetuksen turvaamisesta 
maan muiden koulutusyksiköiden toimesta. 

Kuopion yliopiston hammaslääketieteellisen 
tiedekunnan lakkauttaminen merkitsee myös 
monipuolisen tutkimusyksikön lakkaamista. 
Yksikkö toimii muun muassa Maailman ter
veysjärjestön (WHO) kehitysmaiden suun ter
veydenhuollon suunnittelun ja tutkimuksen yh
teistyökeskuksena. Hammaslääketieteellisessä 
tiedekunnassa käynnissä olevaa tutkimusta ja 
tutkijankoulutusta jatketaan mahdollisuuksien 
mukaan jäljelle jäävissä yksiköissä. 

1.4. Kuopion yliopistosta annettuun lakiin 
ehdotetut muutokset 

Esityksen mukaan Kuopion yliopiston tiede
kunnista säädettäisiin Kuopion yliopistosta an
netun lain (129/83) 4 §:n 1 momentissa kuten 
nykyäänkin. Samassa momentissa ehdotetaan 
säädettäväksi myös A. I. Virtanen -instituutis
ta, joka on perustettu yliopiston erilliseksi 
laitokseksi vuoden 1990 alusta. Kansantervey
den tutkimuslaitosta koskeva 2 momentti jäisi 
ennalleen. Pykälän 3 momentti, jonka mukaan 
yliopistossa voi talousarvion rajoissa olla mui
takin tutkimus- ja palvelulaitoksia, ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että sen mukaan yliopis
tossa voisi olla myös muita tiedekuntiin kuu
lumattomia erillisiä laitoksia. 

Kuopion yliopistosta annetun lain 6 §:n 2 
momentin mukaan yliopiston päätösvaltaa 
käyttävien monijäsenisten hallintoelinten jäse
net voidaan valita yliopiston piirissä toimitet
tavilla vaaleilla siten kuin asetuksella sääde
tään. Säännöksen mukaan vaalioikeutettu on 

jokainen yliopistoon kuuluva henkilö ja vaali
kelpoinen on jokainen täysivaltainen vaalioi
keutettu, joka on Suomen kansalainen tai 
virkamies Suomessa. Hallitusmuodon 84 § on 
muutettu vuonna 1989 annetulla lailla (724/89) 
siten, että julkiseen virkaan voidaan yleensä 
nimittää myös muu kuin Suomen kansalainen. 
Yhdenmukaisesti tämän kanssa ehdotetaan, 
että vaatimus Suomen kansalaisuudesta tai 
asemasta virkamiehenä Suomessa poistetaan. 
Ulkomaalaisen oikeudelle toimia hallintoeli
men jäsenenä ei ole voimassa olevien säännös
ten mukaan rajoituksia Helsingin, Joensuun, 
Lapin, Tampereen, Turun eikä Vaasan yliopis
toissa, Åbo Akademissa eikä Turun kauppa
korkeakoulussa. 

Kuopion yliopistosta annetun lain II §:n 
mukaan yliopistolla on oikeus ottaa vastaan 
lahjoitus- ja testamenttivaroja, joiden hoitami
sesta ja käyttämisestä säädetään asetuksella. 
Lain 12 §:n 1 momentin mukaan professorin tai 
muun viran perustamisesta yliopistoon II §:ssä 
tarkoitetuilla varoilla säädetään kussakin ta
pauksessa annettavana asetuksella. Pykälän 2 
momentissa säädetään tällaisessa virassa olevan 
virkamiehen oikeuksista ja velvollisuuksista. 
Koska valtion virkamieslain (755/86) mukaan 
virkoja ei enää perusteta asetuksella, 12 § eh
dotetaan muutettavaksi siten, että siinä sääde
tään vain niin sanotuissa lahjoitusviroissa ole
vien virkamiesten oikeuksista ja velvollisuuksis
ta. 

Kuopion yliopistosta annetun lain 13 §:ssä 
säädetään yliopiston oikeudesta harjoittaa 
maksullista palvelutoimintaa. Pykälän 1 mo
mentin mukaan yliopisto ja sen laitokset voivat 
suorittaa valtion ja kunnan viranomaisille sekä 
yksityisille ja yhteisöille näiden tilaamia tieteel
lisiä tutkimuksia ja muita palvelutehtäviä. Py
kälän 2 momentin mukaan tilatuista tutkimuk
sista ja palvelutehtävistä perittävistä maksuista 
säädetään asetuksella ja maksut määrätään 
valtion maksuperustelaissa (980/73) säädettyjen 
yleisten perusteiden mukaan. 

Vuoden 1973 maksuperustelaki on kumottu 
uudella valtion maksuperustelailla ( 150/92), ja 
opetusministeriö on uuden lain nojalla antanut 
päätöksen korkeakoulujen eräistä suoritteista 
perittävistä maksuista (81/93). Voimassa olevan 
valtion maksuperustelain soveltamisalaa koske
van säännöksen mukaan laki koskee korkea
kouluja ilman, että siitä olisi erikseen säädet
tävä korkeakouluista annettavissa laeissa, joten 
13 § ehdotetaan kumottavaksi. 
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2. Esityksen vaikutukset 

2.1. Organisaatio- ja henkilöstövaikutukset 

Kuopion yliopiston hammaslääketieteellisen 
tiedekunnan lakkauttamisen vaikutukset ham
maslääketieteellisen koulutusalan organisaati
oon ilmenevät yksityiskohtaisemmin edellä ole
vasta jaksosta 1.3. 

Kuopion yliopistossa oli vuoden 1993 alussa 
hammaslääketieteellistä koulutusta varten yh
teensä 75 henkilötyövuotta. Muiden tiedekun
tien hammaslääketieteelliselle tiedekunnalle 
antaman opetuksen osuus vastasi lisäksi las
kennallisesti noin 8 henkilötyövuoden opetus
panosta. Peruspalkkaisia virkoja on 68, muut 
henkilötyövuodet koostuvat tilapäisistä ja työ
sopimussuhteisista tehtävistä sekä tuntiopetuk
sesta. Viroista 35 on yliassistentin, apulaisopet
tajan, assistentin, osastonhammaslääkärin ja 
apulaisosastonhammaslääkärin virkoja, jotka 
on täytetty määräajaksi. 

Hammaslääketieteellisen koulutuksen lopet
taminen Kuopion yliopistossa johtaisi siis 75 
henkilötyövuoden vähenemiseen. Yliopiston 
muissa yksiköissä on kuitenkin opetus- ja 
tutkimushenkilöstön vajausta. Jaksossa 1.2. se
lostetun päätöksen mukaisesti hammaslääketie
teellisen tiedekunnan voimavaroista 46 henki
lötyövuotta on tarkoitus jättää yliopistolle käy
tettäväksi muiden alojen vahvistamiseen. 

Lisäksi apulaisosastonhammaslääkärin virat, 
joita on kolmetoista, on tarkoitus siirtää muu
alla tapahtuvaan erikoishammaslääkärien kou
lutukseen. 

Näin ollen tiedekunnan lakkauttamisesta 
seuraa 29 henkilötyövuoden vähentäminen 
Kuopion yliopistosta ja 16 henkilötyövuoden 
vähentäminen korkeakoululaitoksesta. 

Hammaslääketieteen osuus yhteisestä ope
tuksesta yliopiston muiden tiedekuntien kanssa, 
joka ei sisälly edellä tarkoitettuun 75 henkilö
työvuoteen, vastaa laskennallisesti noin 8 hen
kilötyövuoden opetuspanosta. Nämä henkilö
työvuodet jäisivät yliopiston käyttöön 
hammaslääketieteellisen koulutuksen loputtua
kin. 

Hammaslääketieteellisessä tiedekunnassa on 
edellä tarkoitetun henkilöstön lisäksi maksulli
sen palvelutoiminnan määrärahoilla palkattua 
ja muulla ulkopuolisella rahoituksella palkat
tua henkilökuntaa yhteensä 18 henkilötyövuot
ta vastaava määrä. Rahoitus ja tehtävät lak
kaavat toiminnan päättyessä. 

Noin puolet hammaslääketieteellisen tiede
kunnan viroista on täytetty määräajaksi, ja 
huomattava osa muussa palvelussuhteessa kuin 
peruspalkkaisessa virassa olevasta henkilöstös
tä on otettu määräajaksi. Lähes kaikki määrä
aikaiset palvelussuhteet päättyvät vuosina 1994 
ja 1995. Lakkautettavan tiedekunnan viroista 
ja tehtävistä noin 60 prosenttia jää Kuopion 
yliopistoon muiden tehtävien hoitamista var
ten. Näin ollen tiedekunnan henkilöstön määrä 
pienenee vähitellen samalla kun opiskelijoiden 
määrä pienenee. Muiden hammaslääketieteel
listen koulutusyksiköiden avoimiksi tulevia vir
koja ei täytetä pysyvästi tässä vaiheessa, joten 
lakkautettavista·viroista voidaan siirtää opetta
jia ja muita virkamiehiä jäljelle jääviin koulu
tusyksiköihin. Henkilöstön määrän supistuessa 
henkilöstöhallinnossa sovelletaan menettelyta
poja, joista valtioneuvosto on päättänyt 
17.6.1993 (valtioneuvoston periaatepäätös hen
kilöstöä vähennettäessä noudatettavasta henki
löstöpolitiikasta). 

2.2. Taloudelliset vaikutukset 

Kuopion yliopiston henkilötyövuosien mää
rän nettovähennys hammaslääketieteellisen tie
dekunnan lakkauttamisen johdosta on 29 hen
kilötyövuotta ja tästä aiheutuva toimintameno
jen vähennys 7-9 miljoonaa markkaa vuodes
sa. Tästä vähennyksestä 3-4 miljoonaa mark
kaa vuodessa aiheutuu kolmentoista apulais
osastonhammaslääkärin viran siirrosta, mikä ei 
vähennä korkeakoululaitoksen menoja. Kuopi
on yliopiston hammaslääketieteellisen tiede
kunnan lakkauttamisesta aiheutuu siis korkea
koululaitoksessa 4--5 miljoonan markan net
tomääräinen säästö vuodessa. 

Hammaslääketieteelliseltä tiedekunnalta va
pautuvat tilat voidaan hyödyntää yliopiston 
muussa toiminnassa. Tilojen voidaan arvioida 
vähentävän yliopiston tulevaa rakentamistar
vetta noin 3800 hyötyneliömetriä. Tilojen kor
jaamisesta aiheutuvat kustannukset huomioon 
ottaen rakentamiskustannuksia säästyisi 
20-30 miljoonaa markkaa. 

3. Asian valmistelu 

3.1. Valmisteluvaiheet ja -aineisto 

Opetusministeriö asetti 21 päivänä lokakuuta 
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1991 työryhmän selvittämään, mikä maan nel
jästä hammaslääketieteen koulutusyksiköstä 
tulisi lakkauttaa. Työryhmä ehdotti mietinnös
sään (opetusministeriön työryhmien muistiaita 
1991 :43), että hammaslääketieteen koulutus 
Helsingin yliopistossa tulisi lakkauttaa. Alueen 
terveyspalvelujärjestelmän edellyttämä erikois
tumiskoulutus tulisi kuitenkin turvata myö
hemmin määriteltävällä tavalla. Työryhmä ei 
ollut yksimielinen. 

Työryhmän muistiosta pyydettiin lausunnot 
asianomaisilta korkeakouluilta ja yliopistollisil
ta sairaaloilta, korkeakouluneuvostolta, Suo
men Akatemialta, Suomen ylioppilaskuntien 
liitolta, sosiaali- ja terveysministeriöitä ja val
tiovarainministeriöltä. Lausunnonantajien kes
kuudessa vallitsi yksimielisyys koulutuksen su
pistamistarpeesta. 

Lausunnoissa ei yleensä otettu kantaa siihen, 
mikä yksikkö tulisi lakkauttaa. Sosiaali- ja 
terveysministeriö kuitenkin kannatti lausunnos
saan hammaslääketieteen peruskoulutuksen 
lakkauttamista Helsingin yliopistosta. 

Eräissä lausunnoissa esitettiin kaikkien nel
jän yksikön säilyttämistä siten, että jokin niistä 
erikoistuisi esimerkiksi jatko- ja täydennyskou
lutukseen. Suunnilleen saman ajatuksen sisälsi 
koulutusta järjestävien yliopistojen rehtorien 
opetusministeriölle toimittama kannanotto, jos
sa myös katsotaan, että hammaslääketieteen 
alalta voitaisiin vähentää noin sata virkaa tai 
tehtävää. 

Työryhmän ehdotus, jonka mukaan ham
maslääketieteellinen koulutus lakkautettaisiin 
Helsingin yliopistosta, sai useissa lausunnoissa 
ja julkisessa keskustelussa osakseen voimakasta 
kritiikkiä. Tällöin korostettiin Helsingin yli
opiston hammaslääketieteen laitoksen tuloksel
lisuutta opetuksessa ja erityisesti tutkimukses
sa, laitoksen tarjoamia monia erityispalveluja, 
ruotsinkielisen koulutuksen järjestämismahdol
lisuuksia, toiminnan kytkentöjä alueen tervey
denhuoltojärjestelmään, laitoksen tilojen ja lait
teistojen uutuutta sekä laitoksen vaikutusalu
een suurta väestöpohjaa. 

Valtioneuvosto teki 4 päivänä kesäkuuta 
1992 periaatepäätöksen, jonka mukaan Kuopi
on yliopiston hammaslääketieteellinen tiede
kunta oli lakkautettava. Opetusministeriön 16 
päivänä kesäkuuta 1992 asettama työryhmä 
selvitti mietinnössään (opetusministeriön työ
ryhmien muistiaita 1992:58) lakkauttamisen 
toteuttamistapaa ja vaikutuksia. 

Korkeakouluneuvosto antoi 8 päivänä huh-
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tikuuta 1993 opetusministeriölle esityksensä 
korkeakoululaitoksen rakenteelliseksi kehittä
miseksi. Esitystä oli terveystieteiden osalta val
mistellut jaosto, joka oli ehdottanut hammas
lääketieteellisen koulutuksen lakkauttamista 
Kuopion ja Turun yliopistoista. Neuvosto pää
tyi äänestyksen jälkeen ehdottamaan Oulun 
yliopiston hammaslääketieteen koulutusyksi
kön lakkauttamista. 

Valtioneuvosto hyväksyi 18 päivänä kesä
kuuta 1993 kehittämissuunnitelman, jonka mu
kaan Kuopion ja Turun yliopistojen hammas
lääkärikoulutus lakkautetaan. 

Eduskunta on hyväksyessään hallituksen esi
tyksen valtion talousarvioksi vuodelle 1994 
edellyttänyt valtioneuvoston päätöksen mukai
sesti vapautuvien voimavarojen käyttämistä 
Turun yliopiston hammaslääketieteen tutki
mus- ja tuotekehitystoiminnan tehokkaaseen 
jatkamiseen sekä jatko- ja täydennyskoulutus
mahdollisuuksien turvaamista, Kuopion yli
opiston uusien painopistealueiden vahvistamis
ta ja Kuopion yliopiston lääketieteellisen kou
lutuksen jättämistä päätöksen mukaisten sääs
tötoimien ulkopuolelle. 

3.2. Lausunnot 

Luonnoksesta hallituksen esitykseksi pyydet
tiin korkeakouluneuvoston sekä hammaslääke
tieteellistä koulutusta 'järjestävien yliopistojen 
lausunnot. Lausunnoissa esitettiin huomautuk
sia pääasiassa esityksen perustelujen sisällöstä 
ja yksityiskohdista. Perusteluja on mahdolli
suuksien mukaan tarkistettu lausunnoissa esi
tetyt näkökohdat huomioon ottaen. 

Kuopion yliopiston lausunnon mukaan läh
tökohtana tulee olla, että peruskoulutuksessa ja 
tieteellisessä jatkokoulutuksessa olevat opiske
lijat saavat suorittaa opintonsa loppuun Kuo
pion yliopistossa. Opiskelijoille tulisi sitä paitsi 
antaa oikeus jatkaa opintojaan myös Helsingin 
yliopistossa eikä vain Oulun yliopistossa. 

Myös Suomen ylioppilaskuntien liitto r.y. on 
esittänyt kannanoton, jossa voimakkaasti pai
notetaan opiskelijoiden aseman turvaamista 
koulutuksen lakatessa. 

Näiden lausuntojen perusteella esityksessä 
ehdotetaan, että koulutus Kuopion yliopistossa 
jatkuu 30 päivään kesäkuuta 1998. Koska 
opiskelijoita on viimeksi otettu syksyllä 1993, 
tämä merkitsee, että lähes kaikki ehtivät päät-
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tää opintonsa Kuopiossa. Niillä, jotka eivät ole 
suorittaneet tutkintoaan ennen 1 päivää heinä-

kuuta 1998, on oikeus oikeus jatkaa opintojaan 
Oulun yliopistossa. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

4 §. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin tie
dekunnista ja A. I. Virtanen -instituutista. 
Tiedekuntien luettelosta poistettaisiin hammas
lääketieteellinen tiedekunta. Opetusministeriö 
on perustanut A. I. Virtanen -instituutin yli
opiston erilliseksi laitokseksi vuoden 1990 alus
ta. Instituutista ja sen tehtävistä säädettäisiin 
laissa instituutin aseman korostamiseksi tutki
mus- ja jatkokoulutusyksikkönä. Erillisiä lai
toksia koskeva 3 momentti ajanmukaistettai
siin. 

6 §. Pykälän 2 momentin muutos mahdollis
taisi kaikkien yliopistoon kuuluvien ulkomaa
laisten valitsemisen hallintoelimiin. Pykälän 3 
momentti muutettaisiin siten, että siinä ei erik
seen mainittaisi kansanterveyden tutkimuslai
tosta, josta säädetään 4 §:n 2 momentissa. 

12 §. Pykälästä poistettaisiin säännös, jonka 
mukaan viran perustamisesta yliopistoon lah
joitus- tai testamenttivaroilla säädetään asetuk
sella. 

13 §. Vuonna 1992 annettu uusi valtion 
maksuperustelaki ei edellytä, että sen sovelta
misesta säädetään asetuksella, joten pykälä 
kumottaisiin. 

2. Voimaantulo 

Hammaslääketieteellisen tiedekunnan lak
kauttaminen Kuopion yliopistosta edellyttää 
riittävän pitkää valmisteluaikaa. Näin ollen 
tätä koskeva 4 §:n 1 momentin muutos ehdo
tetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1996. Kuopion yliopistosta annetun lain 
muiden säännösten muutokset eivät johdu 
hammaslääketieteellisen tiedekunnan lakka u t
tamisesta, ja ne ehdotetaan tuleviksi voimaan 1 
päivänä toukokuuta 1994. 

Voimaantulosäännöksen mukaan hammas
lääketieteellinen tiedekunta lakkautettaisiin 
vuoden 1996 alusta, mutta hammaslääketieteel
linen koulutus jatkuisi lääketieteellisessä tiede
kunnassa 30 päivään kesäkuuta 1998 loppuun. 
Opiskelijoilla, jotka eivät siihen mennessä ole 
suorittaneet lisensiaatin tutkintoa, olisi siirty
misoikeus Oulun yliopistoon mainitun vuoden 
heinäkuun alusta lähtien. 

Lain säännösten täytäntöönpanon edellyttä
miin toimiin voitaisiin ryhtyä ennen voimaan
tuloa. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
Kuopion yliopistosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan Kuopion yliopistosta 21 päivänä tammikuuta 1983 annetun lain (129/83) 13 §, 
muutetaan 4 §:n 1 ja 3 momentti, 6 §:n 2 ja 3 momentti ja 12 §, näistä 4 §:n 1 momentti ja 12 § 

sellaisina kuin ne ovat 1 päivänä heinäkuuta 1988 annetussa laissa (623/88), seuraavasti: 

4 § 
Yliopistossa on farmaseuttinen tiedekunta, 

luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiede
kunta, lääketieteellinen tiedekunta ja yhteis
kuntatieteellinen tiedekunta. Lisäksi yliopistos
sa on A. I. Virtanen -instituutti biotieteellistä 
tutkimusta ja jatkokoulutusta varten. 

Yliopistossa voi olla myös muita tiedekuntiin 
kuulumattomia erillisiä laitoksia. 

6 § 

Yliopiston päätösvaltaa käyttävän monijäse
nisen hallintoelimen jäsenet voidaan valita yli
opiston piirissä toimitettavilla vaaleilla. Moni
jäsenisen hallintoelimen jäsenenä voi olla vain 
yliopistoon kuuluva täysivaltainen henkilö, 
jollei jäljempänä toisin säädetä. 

Erillisen laitoksen hallintoelimen jäseneksi 
yliopisto voi määrätä myös yliopistoon kuulu
mattoman henkilön. 

Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 1994 

12 § 
Lahjoitus- ja testamenttivaroilla perustettuun 

virkaan kuuluvat samat oikeudet ja velvollisuu
det kuin muuhun vastaavaan virkaan. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä touko
kuuta 1994. Lain 4 §:n 1 momentti tulee kui
tenkin voimaan vasta 1 päivänä tammikuuta 
1996. 

Hammaslääketieteellinen koulutus jatkuu 
Kuopion yliopiston lääketieteellisessä tiedekun
nassa 30 päivään kesäkuuta 1998. 

Kuopion yliopiston hammaslääketieteen 
opiskelijoilla, jotka eivät ole suorittaneet ham
maslääketieteen lisensiaatin tutkintoa ennen 1 
päivää heinäkuuta 1998, on oikeus mainitusta 
päivästä lukien siirtyä Oulun yliopiston lääke
tieteelliseen tiedekuntaan jatkamaan hammas
lääketieteen opintoja. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toi
miin. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Opetusministeri Riitta Uosukainen 
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Liite 

Laki 
Kuopion yliopistosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan Kuopion yliopistosta 21 päivänä tammikuuta 1983 annetun lain (129/83) 13 §, 
muutetaan 4 §:n 1 ja 3 momentti, 6 §:n 2 ja 3 momentti ja 12 §, 4 §:n 1 momentti ja 12 § sellaisina 

kuin ne ovat 1 päivänä heinäkuuta 1988 annetussa laissa (623/88), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

4 § 
Yliopistossa on farmaseuttinen tiedekunta, 

hammaslääketieteellinen tiedekunta, luonnontie
teiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, lääke
tieteellinen tiedekunta ja yhteiskuntatieteellinen 
tiedekunta. 

Yliopistossa voi olla tulo- ja menoarvion 
rajoissa muitakin tutkimus- ja palvelulaitoksia. 

6 § 

Yliopiston päätösvaltaa käyttävän monijäse
nisen hallintoelimen jäsenet voidaan valita yli
opiston piirissä suoritettavilla vaaleilla siten 
kuin asetuksella säädetään. Vaalioikeutettu on 
jokainen yliopistoon kuuluva henkilö ja vaalikel
poinen jokainen täysivaltainen vaalioikeutettu, 
joka on Suomen kansalainen tai virkamies Suo
messa. 

Kansanterveyden tutkimuslaitoksen ja muun 
4 §:n 3 momentissa tarkoitetun laitoksen pää
tösvaltaa käyttävän monijäsenisen hallintoeli
men jäseneksi voidaan määrätä myös yliopis
toon kuulumaton henkilön siten kuin asetuksel
la säädetään. 

12 § 
Professorin tai muun viran perustamisesta 

yliopistoon 11 §:ssä tarkoitetuilla varoilla sääde
tään kussakin tapauksessa annettavalla setuksel
la. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun viran haita
jalla on soveltuvin osin samat oikeudet ja velvol
lisuudet kuin yliopiston muulla vastaavalla vir
kamiehellä. 

Ehdotus 

4 § 
Yliopistossa on farmaseuttinen tiedekunta, 

luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiede
kunta, lääketieteellinen tiedekunta ja yhteis
kuntatieteellinen tiedekunta. Lisäksi yliopistos
sa on A. /. Virtanen -instituutti biotieteellistä 
tutkimusta ja jatkokoulutusta varten. 

Yliopistossa voi olla myös muita tiedekuntiin 
kuulumattomia erillisiä laitoksia. 

6 § 

Yliopiston päätösvaltaa käyttävän monijäse
nisen hallintoelimen jäsenet voidaan valita yli
opiston piirissä toimitettavilla vaaleilla. Moni
jäsenisen hallintoelimen jäsenenä voi olla vain 
yliopistoon kuuluva täysivaltainen henkilö, joll
ei jäljempänä toisin säädetä. 

Erillisen laitoksen hallintoelimen jäseneksi 
yliopisto voi määrätä myös yliopistoon kuulu
mattoman henkilön. 

12 § 
Lahjoitus- ja testamenttivaroilla perustettuun 

virkaan kuuluvat samat oikeudet ja velvollisuu
det kuin muuhun vastaavaan virkaan. 
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Voimassa oleva laki 

13§ 
Yliopisto ja sen laitokset voivat suorittaa 

valtion ja kunnan viranomaisille sekä yksityisille 
ja yhteisöille näiden tilaamia tieteellisiä tutki
muksia ja muita palvelutehtäviä. 

Tilatuista tutkimuksista ja palvelutehtävistä 
perittävistä maksuista säädetään asetuksella. 
Maksut määrätään valtion maksuperustelaissa 
(980173) säädettyjen yleisten perusteiden mu
kaan. 

Ehdotus 

13§ 
(kumotaan) 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuu
ta 1994. Lain 4 §:n 1 momentti tulee kuitenkin 
voimaan vasta 1 päivänä tammikuuta 1996. 

Hammaslääketieteellinen koulutus jatkuu 
Kuopion yliopiston lääketieteellisessä tiedekun
nassa 30 päivään kesäkuuta 1998. 

Kuopion yliopiston hammaslääketieteen opis
kelijoilla, jotka eivät ole suorittaneet hammas
lääketieteen lisensiaatin tutkintoa ennen 1 päivää 
heinäkuuta 1998, on oikeus mainitusta päivästä 
lukien siirtyä Oulun yliopiston lääketieteelliseen 
tiedekuntaan jatkamaan hammaslääketieteen 
opintoja. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryh
tyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin. 




