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Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi peruskoululain, lukiolain, aikuislukiolain 21 ja 24 §:n, ammatillisista oppilaitoksista annetun lain 24 § :n sekä ammattikorl<eakouluopinnoista annetun lain 20 § :n muuttamisesta

Eduskunnalle on vuoden 1996 valtiopäivillä annettu hallituksen esitys n:o
128/1996 vp laeiksi peruskoululain, lukiolain, aikuislukiolain 21 ja 24 §:n, ammatillisista oppilaitoksista annetun lain 24 §:n

sekä ammattikorkeakouluopinnoista annetun
lain 20 §:n muuttamisesta. Nyt koolla oleva
eduskunta, jolle sivistysvaliokunta on antanut asiasta mietintönsä n:o 6/1997 vp, on
hyväksynyt seuraavat lait:

Laki
peruskoululain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 27 päivänä toukokuuta 1983 annetun peruskoululain (476/83) 58 e, 62 a, 62 b,
62 d, 68 ja 70 §,
sellaisina kuin ne ovat, 58 e § 16 päivänä huhtikuuta 1987 annetussa laissa (417/87), 62 a §
muutettuna viimeksi mainitulla lailla sekä 3 päivänä elokuuta 1992 ja 24 päivänä maaliskuuta 1995 annetuilla laeilla (707/92 ja 427/95), 62 b, 68 ja 70 § mainitussa 3 päivänä elokuuta
1992 annetussa laissa sekä 62 d § muutettuna mainituilla 16 päivänä huhtikuuta 1987 ja 3
päivänä elokuuta 1992 annetuilla laeilla sekä 25 päivänä tammikuuta 1991 annetulla lailla
(171/91), sekä
muutetaan 52 §:n 3 momentti sekä 54 aja 78 a §,
sellaisina kuin ne ovat, 52 §:n 3 momentti ja 54 a § mainitussa 25 päivänä tammikuuta
1991 annetussa laissa sekä 78 a § muutettuna mainituilla 3 päivänä elokuuta 1992 ja 24 päivänä maaliskuuta 1995 annetuilla laeilla, seuraavasti:
52§
Peruskoulussa voi olla virkasuhteisia tuntiopettajia.
54 a §
Peruskoulun viroista ja viranhaitijoista sekä tuntiopettajista on voimassa, mitä kunnan
viroista ja viranhaitijoista kuntalaissa ja kunnallisen viranhaltijan palvelussuhdeturvasta
annetussa laissa (484/96) säädetään sekä
kuntalain nojalla määrätään, jollei tässä laissa tai sen nojalla annetussa asetuksessa toisin säädetä.
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78 a §
Peruskoulua korvaavan koulun rehtorin ja
opettajan toimista, toimenhaitijoista ja tuntiopettajista on soveltuvin osin voimassa,
mitä 55 §:ssä, 56 §:n 1-4 momentissa,
56 a, 56 b, 58 a, 59 ja 62 g §:ssä ja 69 §:n
1, 3 ja 4 momentissa säädetään peruskoulun
viroista, viranhaitijoista ja tuntiopettajista.
Varoituksen antamisesta ja toimenhoidosta
pidättämisestä on lisäksi soveltuvin osin voimassa, mitä niistä valtion virkamiehen osalta
säädetään.
Toimenhaltija voidaan 56 §:n 1 momentin
sekä 56 a §:n 1 momentin nojalla siirtää pe-
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ruskoulun, lukion, lukion aikuislinjan, aikuislukion tai muun oppilaitoksen virkaan
vain, jos saman ylläpitäjän peruskoulua korvaavassa koulussa tai yksityisessä lukiossa,
sen aikuislinjalla tai aikuislukiossa ei ole

HE 128/1996 vp
soveltuvaa tointa, johon toimenhaltija voidaan siirtää.
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199 .

päivänä

Laki
lukiolain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 27 päivänä toukokuuta 1983 annetun lukiolain (477/83) 32 e, 36 a, 36 b, 36 d,
42 ja 44 §,
sellaisina kuin ne ovat, 32 e § 16 päivänä huhtikuuta 1987 annetussa laissa (418/87), 36 a §
muutettuna viimeksi mainitulla lailla sekä 3 päivänä elokuuta 1992 ja 24 päivänä maaliskuuta 1995 annetuilla laeilla (708/92 ja 428/95), 36 b, 42 ja 44 § mainitussa 3 päivänä elokuuta
1992 annetussa laissa sekä 36 d § muutettuna mainituilla 16 päivänä huhtikuuta 1987 ja
3 päivänä elokuuta 1992 annetuilla laeilla ja 25 päivänä tammikuuta 1991 annetulla lailla
(172/91), sekä
muutetaan 27 §:n 3 momentti sekä 28 aja 53 §,
sellaisina kuin ne ovat, 27 §:n 3 momentti ja 28 a § mainitussa 25 päivänä tammikuuta
1991 annetussa laissa sekä 53 § muutettuna mainituilla 3 päivänä elokuuta 1992 ja 24 päivänä maaliskuuta 1995 annetuilla laeilla, seuraavasti:
27 §
Lukiossa voi olla virkasuhteisia tuntiopettajia.
28 a §
Lukion viroista ja viranhaitijoista sekä tuntiopettajista on voimassa, mitä kunnan viroista ja viranhaitijoista kuntalaissa ja kunnallisen viranhaltijan palvelussuhdeturvasta
annetussa laissa (484/96) säädetään sekä
kuntalain nojalla määrätään, jollei tässä laissa tai sen nojalla annetussa asetuksessa toisin säädetä.
53 §
Yksityisen lukion rehtorin ja opettajan toimista, toimenhaitijoista ja tuntiopettajista on
soveltuvin osin voimassa, mitä 29, 30, 30 a,

30 b, 32 a, 33, 36 g ja 43 §:ssä säädetään
lukion viroista, viranhaitijoista ja tuntiopettajista. Varoituksen antamisesta ja toimenhoidosta pidättämisestä on lisäksi soveltuvin
osin voimassa, mitä niistä valtion virkamiehen osalta säädetään.
Toimenhaltija voidaan 30 §:n 1 momentin
sekä 30 a §:n 1 momentin nojalla siirtää lukion, sen aikuislinjan, aikuislukion, peruskoulun tai muun oppilaitoksen virkaan vain,
jos saman ylläpitäjän yksityisessä lukiossa,
sen aikuislinjalla tai aikuislukiossa taikka
peruskoulua korvaavassa koulussa ei ole
soveltuvaa tointa, johon toimenhaltija voidaan siirtää.
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199 .

päivänä
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Laki
aikuislukiolain 21 ja 24 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 3 päivänä kesäkuuta 1994 annetun aikuislukiolain (439/94) 21 § sekä 24 §:n
3 ja 4 momentti,
sellaisina kuin niistä ovat 21 §ja 24 §:n 3 momentti 24 päivänä maaliskuuta 1995 annetussa laissa (429/95), seuraavasti:
21 §
Aikuislukion viroista, viranhaitijoista ja
tuntiopettajista on vastaavasti voimassa, mitä
lukion viroista, viranhaitijoista ja tuntiopettajista säädetään lukiolain 28, 28 a, 29, 30,
30 a, 30 b, 31, 32 a, 33, 35, 36 g, 43, 45, 46
ja 67 §:ssä.
24 §
Yksityisen aikuislukion toimista, toimenhaitijoista ja tuntiopettajista on soveltuvin
osin voimassa, mitä 29, 30, 30 a, 30 b, 32 a,
33, 36 g, 43 ja 46 §:ssä säädetään lukion
viroista, viranhaitijoista ja tuntiopettajista.
Varoituksen antamisesta ja toimenhoidosta

pidättämisestä on lisäksi soveltuvin osin voimassa, mitä niistä valtion virkamiehen osalta
säädetään.
Toimenhaltija voidaan lukiolain 30 §:n
1 momentin sekä 30 a §:n 1 momentin nojalla siirtää aikuislukion, lukion tai sen aikuislinjan, peruskoulun tai muun oppilaitoksen virkaan vain, jos saman ylläpitäjän yksityisessä aikuislukiossa, lukiossa tai sen aikuislinjalla tai peruskoulua korvaavassa koulussa ei ole soveltuvaa tointa, johon toimenhaltija voidaan siirtää.
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199 .

päivänä

Laki
ammatillisista oppilaitoksista annetun lain 24 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ammatillisista oppilaitoksista 10 päivänä huhtikuuta 1987 annetun lain (487/87)
24 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on 25 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa
(146/91), seuraavasti:
24 §
Kunnallisen oppilaitoksen virkoihin, niiden
haitijoihin ja väliaikaisiin hoitajiin sekä tuntiopettajiin sovelletaan, mitä kuntalaissa ja
kunnallisen viranhaltijan palvelussuhdeturvasta annetussa laissa (484/96) säädetään

sekä kuntalain nojalla määrätään, jollei tässä
laissa tai sen nojalla annetussa asetuksessa
toisin säädetä.
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199 .

päivänä
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Laki
ammattikOJ:keakouluopinnoista annetun lain 20 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ammattikorkeakouluopinnoista 3 päivänä maaliskuuta 1995 annetun lain
(255/95) 20 §:n 1 momentti seuraavasti:
20 §

Kunnallisen ja yksityisen ammattikorkeakoulun henkilöstön asema
Kunnallisen ammattikorkeakoulun virkoihin, niiden haitijoihin ja väliaikaisiin hoitajiin sekä tuntiopettajiin sovelletaan, mitä
kuntalaissa (365/95) ja kunnallisen viranhal-

Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 1997

tijan palvelussuhdeturvasta annetussa laissa
(484/96) säädetään sekä kuntalain nojalla
määrätään, jollei tässä laissa tai sen nojalla
annetussa asetuksessa toisin säädetä.

Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199.

päivänä

