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A s e t u s

N:o 1419

Tampereen teknillisestä korkeakoulusta annetun asetuksen 14 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995

Opetusministerin esittelystä
muutetaan Tampereen teknillisestä korkeakoulusta 11 päivänä joulukuuta 1992 annetun

asetuksen (1275/92) 14 §:n 1 momentti seuraavasti:

14 §
Opetus- ja tutkimusneuvostoon kuuluvat

vararehtori ja osastonjohtajat. Heidän lisäk-
seen korkeakoulun opettajat ja tutkijat valit-
sevat keskuudestaan kolmeksi kalenterivuo-

deksi kerrallaan kaksi jäsentä ja varajäsentä
siten kuin johtosäännössä määrätään.
— — — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 1996.

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri Olli-Pekka Heinonen

150—1995 450301A



A s e t u s

N:o 1420

Teknillisestä korkeakoulusta

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995

Opetusministerin esittelystä säädetään Teknillisestä korkeakoulusta 26 päivänä heinäkuuta
1985 annetun lain (684/85) nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Teknillisen korkeakoulun yleistä hallintoa

hoitavat hallitus, tieteelliset neuvostot, rehto-
ri ja hallintovirasto, osaston hallintoa osasto-
neuvosto ja osastonjohtaja sekä erillisen lai-
toksen hallintoa johtaja tai johtokunta ja joh-
taja.

2 §
Korkeakoulun hallintoelimiä valittaessa

henkilökuntaan kuuluviksi katsotaan:
1) korkeakoulun päätoiminen virkamies;

sekä
2) korkeakouluun päätoimisessa työsopi-

mussuhteessa oleva henkilö.
Opiskelijaksi katsotaan hallintoelinten jä-

seniä valittaessa korkeakouluun läsnäolevak-
si opiskelijaksi ilmoittautunut henkilö, jolla
on oikeus suorittaa korkeakoulussa tutkinto.
Henkilökuntaan kuuluva opiskelija katsotaan
opiskelijaksi, jos hän opiskelee perustutkin-
toa varten ja henkilökuntaan kuuluvaksi, jos
hän opiskelee jatkotutkintoa varten.

Korkeakoulun hallintoelimien jäsenet toi-
mivat virkavastuulla.

3 §
Korkeakoulussa vallitsee opetuksen ja tut-

kimuksen vapaus. Opettajan on kuitenkin-
noudatettava opetuksen järjestämisestä an-
nettuja säännöksiä ja määräyksiä.

Korkeakoulun opetus on julkista. Yleisön
pääsyä seuraamaan opetusta voidaan rajoit-
taa perustellusta syystä.

Opiskelijoista, opetuksesta ja tutkinnoista
säädetään erikseen.

4 §
Korkeakoulun, elinkeinoelämän ja julkisen

hallinnon välistä yhteistyötä varten korkea-
koululla on neuvottelukunta, jonka jäsenet
korkeakoulun hallitus kutsuu. Neuvottelu-
kunnan tehtävänä on antaa lausuntoja ja teh-
dä aloitteita korkeakoulua koskevista periaat-
teellisesti tärkeistä asioista.

Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan
korkeakoulun hallitukseen yhden edustajan,
jolla on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja
puheoikeus.

2 luku
Hallitus

5 §
Hallitukseen kuuluvat rehtori ja vararehto-

rit. Heidän lisäkseen hallitukseen valitaan
seitsemän muuta jäsentä ja yhtä monta vara-
jäsentä.

Korkeakoulun professorit apulaisprofesso-
rit valitsevat keskuudestaan kolme jäsentä ja
yhtä monta varajäsentä ja muu henkilökunta
keskuudestaan kaksi jäsentä ja yhtä monta
varajäsentä sekä Teknillisen korkeakoulun
ylioppilaskunnan edustajisto opiskelijoiden
keskuudesta kaksi jäsentä ja varajäsentä.

Professoreita ja apulaisprofessoreita sekä
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muuta henkilökuntaa edustavat jäsenet ja
varajäsenet valitaan kolmeksi kalenterivuo-
deksi ja opiskelijoita edustavat jäsenet yh-
deksi kalenterivuodeksi.

Jäsenten ja varajäsenten valinnasta sääde-
tään tarkemmin johtosäännöllä.

6 §
Hallituksen tehtävänä on vastata korkea-

koulun toiminnan kehittämislinjoista sekä:
1) hyväksyä korkeakoulun toiminta- ja

taloussuunnitelma sekä muut laajakantoiset
suunnitelmat;

2) päättää korkeakoulun osastojaosta ja
koulutusohjelman perustamisesta ja lakkaut-
tamisesta sekä koulutusohjelmien tavoitteis-
ta;

3) hyväksyä korkeakoulun johtosäännöt ja
muut vastaavat määräykset;

4) hyväksyä korkeakoulun toimintaan liit-
tyvät laajakantoiset yhteistyösopimukset;

5) päättää korkeakouluun vuosittain otetta-
vien opiskelijoiden määrästä ja valintaperus-
teista; sekä

6) käsitellä muut sen tehtäväksi asetuksella
säädetyt tai johtosäännöllä määrätyt asiat.

3 luku

Rehtori ja vararehtorit

7 §
Korkeakoulussa on rehtori ja kaksi vara-

rehtoria. Rehtorin ja vararehtorit valitsee
kolmeksi lukuvuodeksi kerrallaan vaalikolle-
gio, johon kuuluvat professorin ja apulais-
professorin virkaan nimitetyt henkilöt, halli-
tuksen jäsenet, hallintojohtaja, hallintoviras-
ton toimistopäälliköt ja erillisten laitosten
johtajat sekä kaksi muuta henkilökuntaa ja
kaksi opiskelijoita edustavaa jäsentä kustakin
osastoneuvostosta, siten kuin johtosäännöllä
tarkemmin määrätään.

Rehtorin ja vararehtorien vaali toimitetaan
kukin erikseen umpilipuin. Jollei ensimmäi-
sessä äänestyksessä kukaan saa ehdotonta
äänten enemmistöä, toimitetaan uusi äänes-
tys kahden eniten ääniä saaneen kesken. Jos
äänet menevät tasan, ratkaisee arpa.

Jos rehtori tai vararehtori ei enää kuulu
korkeakouluun, valitaan jäljellä olevaksi
kaudeksi uusi rehtori tai vararehtori, jos toi-

mikautta on jäljellä enemmän kuin kuusi
kuukautta.

8 §
Rehtorin ja vararehtorin tulee olla korkea-

koulun professorin tai apulaisprofessorin
virkaan nimitetty henkilö.

Sama henkilö voidaan valita rehtoriksi
enintään kolmeksi kolmivuotiskaudeksi.

9 §
Rehtorin tehtävänä on:
1) johtaa, valvoa ja kehittää korkeakoulun

toimintaa sekä vastata sen toiminnan tulok-
sellisuudesta;

2) toimia korkeakoulun hallituksen pu-
heenjohtajana;

3) jakaa korkeakoululle myönnetyt määrä-
rahat;

4) hyväksyä korkeakouluun otettavat opis-
kelijat;

5) päättää viran sijoittamisesta sekä ope-
tusalan täsmentämisestä tai muuttamisesta;
sekä

6) käsitellä muut korkeakoulun yleistä hal-
lintoa koskevat asiat, joista ei toisin säädetä
tai johtosäännössä määrätä, sekä nimittää
dosentti ja muut johtosäännöllä rehtorin ni-
mitettäviksi määrätyt virkamiehet.

Rehtori käyttää korkeakoulun puhevaltaa
tuomioistuimissa ja viranomaisissa sekä
edustaa muutenkin korkeakoulua. Rehtorilla
on oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa
korkeakoulun kaikkien hallintoelinten ko-
kouksissa.

10 §
Hallitus vahvistaa jokaista toimikautta var-

ten erikseen rehtorin ja vararehtorien työnja-
on, jossa määrätään vararehtorien korkea-
koulun johtamiseen kuuluvat tehtävät.

Rehtori voi siirtää toimivaltaansa kuuluvan
asian vararehtorin tai hallintoviraston käsitel-
täväksi.

Rehtori voi saattaa hallituksen ratkaista-
vaksi toimivaltaansa kuuluvan asian, joka on-
korkeakoulun kannalta laajakantoinen tai
periaatteellisesti tärkeä.

11 §
Rehtorin ollessa estynyt hoitaa hänen teh-

täviään ensimmäinen tai hänenkin ollessaan
estynyt toinen vararehtori.

Rehtori on vapautettu hänen varsinaiseen
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virkaansa kuuluvista tehtävistä, samoin vara-
rehtori rehtorin tehtäviä hoitaessaan.

Hallitus voi myöntää vararehtorille vapau-
tusta osaksi tai kokonaan opetusvelvollisuu-
desta.

4 luku

Hallintovirasto

12 §
Hallintoviraston tehtävänä on huolehtia

asioiden valmistelusta ja esittelystä sekä pää-
tösten toimeenpanosta. Hallintovirasto käsit-
telee sille säädetyt ja johtosäännössä määrä-
tyt asiat sekä rehtorin sen käsiteltäväksi siir-
tämät asiat.

Hallintovirasto voi saattaa hallituksen rat-
kaistavaksi toimivaltaansa kuuluvan asian,
joka on korkeakoulun kannalta laajakantoi-
nen tai periaatteellisesti tärkeä.

13 §
Hallintoviraston päällikkönä on hallinto-

johtaja.
Hallintojohtajalla on oikeus olla läsnä ja

käyttää puhevaltaa korkeakoulun kaikkien
hallintoelinten kokouksissa.

14 §
Hallintoviraston toimivaltaan kuuluvat asi-

at ratkaisee hallintojohtaja. Hallintojohtaja
voi siirtää hallintoviraston toimivaltaan kuu-
luvan asian korkeakoulun muunkin virka-
miehen ratkaistavaksi.

Rehtori voi yksittäistapauksessa ottaa rat-
kaistavakseen sellaisenkin asian, joka muu-
toin olisi hallintoviraston ratkaistava.

Hallintoviraston rakenteesta ja tehtävistä
annetaan tarkempia määräyksiä johtosään-
nössä.

5 luku

Tieteelliset neuvostot

15 §
Korkeakoulussa on enintään viisi kolmeksi

kalenterivuodeksi kerrallaan asetettua tieteel-
listä neuvostoa. Neuvoston jäseneksi voi-
daan valita professorin tai apulaisprofessorin
virkaan nimitetty henkilö tai muuhun kor-
keakoulun virkaan nimitetty tohtorin tutkin-
non suorittanut henkilö. Lisäksi ylioppilas-

kunnan edustajisto valitsee opiskelijoiden
keskuudesta kaksi jäsentä.

Tieteellisten neuvostojen lukumäärästä,
jäsenten lukumäärästä ja jäsenten valinnasta
määrätään tarkemmin johtosäännöllä.

16 §
Tieteellinen neuvosto valitsee keskuudes-

taan professorin tai apulaisprofessorin virkaan
nimitetyn jäsenen puheenjohtajaksi ja
varapuheenjohtajaksi.

17 §
Tieteellisen neuvoston tehtävänä on:
1) tehdä hallitukselle esityksiä laajakantoi-

sista, korkeakoulun opetusta ja tutkimusta
koskevista kysymyksistä;

2) toimia ehdollepanoviranomaisena täytet-
täessä professorin ja apulaisprofessorin vir-
kaa tai päätettäessä kutsumismenettelyyn
ryhtymisestä; sekä

3) käsitellä muut sen tehtäväksi asetuksella
säädetyt tai johtosäännöllä määrätyt asiat.

6 luku

Osastot

18 §
Korkeakoulussa on useamman oppiaineen

ja tutkimusalan muodostamia osastoja. Osas-
tojaosta päättää hallitus.

19 §
Osastoneuvostoon valitaan kolmeksi kalen-

terivuodeksi kerrallaan hallituksen päätöksen
mukaan vähintään kahdeksan jäsentä ja yhtä
monta varajäsentä. Osaston professorit ja
apulaisprofessorit valitsevat jäsenistä ja vara-
jäsenistä puolet ja osaston muu henkilökunta
neljäsosan siten kuin johtosäännössä määrä-
tään.

Ylioppilaskunnan edustajisto valitsee yh-
deksi kalenterivuodeksi asianomaisen osas-
ton opiskelijoiden keskuudesta jäsenistä ja
varajäsenistä neljäsosan.

20 §
Osastoneuvoston tehtävänä on:
1) tehdä ehdotukset toiminta- ja talous-

suunnitelmaksi;
2) hyväksyä osaston opetussuunnitelmat;
3) määrätä väitöskirjojen, lisensiaatintöi-

den ja diplomitöiden ja muiden opintosuori-
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tusten esitarkastajat, tarkastajat ja vastaväit-
täjät sekä arvostella nämä opintosuoritukset;

4) hyväksyä osastossa suoritetut tutkinnot;
5) nimittää virkoihin, joihin nimittäminen

johtosäännön mukaan kuuluu osastoneuvos-
ton tehtäväksi;

6) tehdä esitys dosentin nimittämisestä;
sekä

7) käsitellä muut sen tehtäväksi asetuksella
säädetyt tai johtosäännöllä määrätyt asiat.

Osastoneuvosto voi siirtää osastonjohtajan
ratkaistavaksi 1 momentin 3, 4 ja 6 kohdas-
sa tarkoitettuja asioita.

21 §
Osastoneuvosto valitsee keskuudestaan

toimikaudekseen osastonjohtajan ja osaston
varajohtajan.

Osastonjohtajan ja osaston varajohtajan
tulee olla virkaan nimitetty professori tai
apulaisprofessori.

Sama henkilö voidaan valita osastonjohta-
jaksi enintään kolmeksi kolmivuotiskaudek-
si.

22 §
Osastonjohtajan tehtävänä on:
1) johtaa, kehittää ja valvoa osaston toi-

mintaa sekä vastata sen toiminnan tuloksista;
2) toimia osastoneuvoston puheenjohtaja-

na;
3) jakaa osastolle myönnetyt määrärahat;

sekä
4) käsitellä ne osastolle kuuluvat asiat,

joista ei ole toisin säädetty tai johtosäännös-
sä määrätty.

23 §
Osastojen välisen yhteistyön hoitamisesta

määrätään johtosäännöllä.

7 luku

Erilliset laitokset

24 §
Korkeakoulussa on erillisenä laitoksena

toimiva kirjasto, joka on Suomen teknillinen
keskuskirjasto. Korkeakoulussa voi olla mui-
ta erillisiä laitoksia sekä instituutteja, jotka
ovat useamman oppiaineen tutkimusyhteis-
työtä varten muodostettuja yksikköjä. Kor-
keakoulun hallitus perustaa ja lakkauttaa
erilliset laitokset ja instituutit.

Erillisen laitoksen hallintoa hoitaa johtaja
tai johtokunta ja johtaja. Hallitus nimeää
johtokunnan puheenjohtajan ja muut jäsenet.
Enintään puolet johtokunnan jäsenistä voi
olla korkeakouluun kuulumattomia henkilöi-
tä.

Tarkemmat määräykset erillisen laitoksen
hallinnosta annetaan johtosäännössä.

8 luku

Asioiden käsitteleminen

25 §
Korkeakoulussa asiat ratkaistaan esittelystä.

Esittelymenettelyä ei kuitenkaan käytetä
vaalikollegiossa eikä arvosteltaessa opin-
tosuorituksia. Esittelymenettelystä määrätään
tarkemmin johtosäännössä.

26 §
Hallintoelin kokoontuu, milloin puheenjoh-

taja tai hänen ollessaan estynyt varapuheen-
johtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin
vähintään kolme jäsentä sitä ilmoittamansa
asian käsittelyä varten kirjallisesti pyytää.

Hallintoelin on päätösvaltainen kun ko-
kouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään
puolet muista jäsenistä on läsnä.

27 §
Monijäsenisen hallintoelimen kokouksessa

päätetään muut kuin vaaliasiat yksinkertai-
sella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä
tasan voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja
on kannattanut.

Äänestysmenettelystä, jota käytetään tehtä-
essä virkaehdotusta professorin tai apulais-
professorin viran täyttämistä varten, sääde-
tään erikseen.

28 §
Vaali toimitetaan enemmistövaalina. Jollei

ensimmäisellä kerralla kukaan saa ehdotonta
äänten enemmistöä, toimitetaan uusi vaali
kahden eniten ääniä saaneen kesken. Äänten
mennessä tasan ratkaistaan vaalin tulos ar-
valla.

29 §
Opintosuorituksen arvosteluun saavat ko-

kouksen puheenjohtajan sekä virkaan nimi-
tettyjen professorien ja apulaisprofessorien
lisäksi osallistua vain samantasoisen opin-
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tosuorituksen suorittaneet. Hallintoelimen
muilla jäsenillä on kuitenkin puheoikeus
kokouksessa.

Opintosuoritusta arvosteltaessa hallintoelin
on päätösvaltainen, kun kokouksen puheen-
johtajan lisäksi vähintään viisi muuta pää-
töksentekoon oikeutettua jäsentä on läsnä.

Jos hallintoelimessä ei ole riittävästi sellai-
sia jäseniä, jotka saavat osallistua päätöksen-
tekoon, rehtori määrää hallintoelimeen tar-
peellisen määrän lisäjäseniä. Lisäjäsen mää-
rätään hallintoelimen toimikaudeksi, jollei
rehtori erityisestä syystä päätä toisin.

30 §
Tarkempia määräyksiä asioiden käsittele-

misestä annetaan johtosäännössä.

9 luku
Henkilökunnan nimittäminen tai ottaminen

sekä virkavapaus

31 §
Tieteellinen neuvosto tekee virkaehdotuk-

sen professorin ja apulaisprofessorin virkaan
sekä esityksen professorin viran täyttämises-
tä kutsusta. Apulaisprofessorin nimittää kor-
keakoulun hallitus. Professorin ja apulais-
professorin viran täyttämisestä on muutoin
voimassa mitä siitä erikseen säädetään.

Hallintojohtajan nimittää korkeakoulun
hallitus ja dosentin rehtori. Korkeakoulun
muun henkilökunnan nimittämisestä tai otta-
misesta määrätään johtosäännössä.

32 §
Yliassistentin, assistentin, erikoistutkijan ja

tutkijan virat täytetään enintään viideksi
vuodeksi kerrallaan siten kuin johtosäännös-
sä määrätään. Erikoistutkijan ja tutkijan virat
voidaan erityisestä syystä täyttää pysyvästi.

33 §
Hallintovirasto julistaa haettavaksi hake-

muksesta täytettävän viran.

34 §
Yliassistentin tai lehtorin viran hakijan

tulee opetustaitonsa osoittamiseksi antaa jul-
kinen opetusnäyte. Asiaa käsittelevä hallin-
toelin voi erityisestä syystä vapauttaa haki-
jan opetusnäytteen antamisesta.

35 §
Dosentiksi voidaan hakemuksesta nimittää

henkilö, joka on suorittanut tohtorin tutkin-
non tai tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäyt-
teet ja jolla on perusteelliset tiedot omalta
alaltaan, julkaisuina tai muilla tutkimuksilla
osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön ja
hyvä opetustaito. Lisäksi dosentilta vaadi-
taan tarpeellinen käytännöllinen kokemus
alaansa liittyvissä tehtävissä silloin, kun alan
hallinta sitä edellyttää.

Osastoneuvosto toteaa dosentuurin tarpeel-
lisuuden ja hankkii vähintään yhdeltä asian-
tuntijalta lausunnon hakijan tieteellisistä an-
sioista, jollei hakijan tieteellistä pätevyyttä
ole neuvoston käsityksen mukaan aikai-
semmin todettu.

Dosentiksi hakevan on opetustaitonsa
osoittamiseksi annettava julkinen opetus-
näyte, jollei osastoneuvosto erityisistä syistä
katso opetusnäytteen antamista tarpeettomak-
si.

Jos osastoneuvosto toteaa hakijan täyttävän
säädetyt vaatimukset, se tekee rehtorille esi-
tyksen asianomaisen nimittämisestä dosen-
tiksi.

36 §
Virkavapauden ja sitä vastaavan vapautuk-

sen työsopimussuhteiselle henkilökunnalle
myöntää hallintovirasto, jollei johtosäännös-
sä toisin määrätä.

10 luku

Muutoksenhaku

37 §
Asianosainen saa hakea muutosta korkea-

koulun hallintoelimen päätökseen valittamal-
la, jollei tässä asetuksessa tai muualla laissa
tai asetuksessa toisin säädetä. Valituksesta
on voimassa, mitä muutoksenhausta hallinto-
asioissa annetussa laissa (154/50) säädetään
muutoksen hakemisesta ylemmän hallintovi-
ranomaisen päätökseen.

Valitusta ei saa tehdä päätöksestä, jolla
johtosääntö tai muut yleiset määräykset on
hyväksytty taikka rehtori, vararehtori, dekaa-
ni, osastonjohtaja ja erillisen laitoksen johta-
ja on valittu, eikä myöskään päätöksestä jo-
ka koskee dosentiksi nimittämistä tai apura-
han tai avustuksen myöntämistä. Valitusta ei
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myöskään saa tehdä päätöksestä, joka on
yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa.

11 luku

Erinäiset säännökset

38 §
Sen estämättä, mitä toimikaudesta sääde-

tään, kokoontuvat osastoneuvostot viimeis-
tään kaksi viikkoa ennen toimikautensa alka-
mista valitsemaan osastonjohtajan ja osaston
varajohtajan. Kokouksen puheenjohtajana
toimii osastoneuvoston virkaiältään vanhin
professori.

39 §
Hallintoelimeen valittu jäsen tai varajäsen,

joka ei enää kuulu siihen ryhmään, josta
hänet on valittu, pysyy kuitenkin hallintoeli-
men jäsenenä tai varajäsenenä toimikautensa
loppuun.

Jos hallintoelimen jäsen ei enää kuulu kor-
keakouluun, tulee varajäsen hänen tilalleen
jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Jos varajäsen
ei enää kuulu korkeakouluun tai hänestä tu-
lee hallintoelimen jäsen, valitsee uuden vara-
jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi halli-
tus, opiskelijoiden osalta kuitenkin ylioppi-
laskunta

12 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

40 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elo-

kuuta 1996.

Tällä asetuksella kumotaan Teknillisestä
korkeakoulusta 12 päivänä syyskuuta 1986
annettu asetus (662/86) siihen myöhemmin
tehtyine muutoksineen.

Aikaisempien säännösten nojalla annetut
johtosäännöt ja yleiset määräykset jäävät
edelleen voimaan siltä osin kuin ne eivät ole
ristiriidassa tämän asetuksen kanssa, kunnes
uudet johtosäännöt ja muut yleiset määräyk-
set on annettu.

41 §
Hallitus, osastoneuvostot ja tieteelliset

neuvostot valitaan tämän asetuksen mukaan
ensimmäisen kerran toimikaudeksi, joka al-
kaa 1 päivästä elokuuta 1996 ja päättyy 31
päivänä joulukuuta 1999. Kumotun asetuk-
sen mukaan valittujen hallituksen ja osasto-
neuvostojen toimikautta jatketaan 31 päivään
heinäkuuta 1996 saakka.

Kumotun asetuksen mukaan valitut rehtori
ja vararehtori jatkavat tehtävässään toimi-
kautensa loppuun.

42 §
Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi

tarvittavat johtosäännöt ja muut yleiset mää-
räykset voidaan hyväksyä ennen asetuksen
voimaantuloa. Ennen asetuksen voimaantu-
loa voidaan ryhtyä myös muihin sen täytän-
töönpanemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

43 §
Jos asian käsittely on kesken tämän ase-

tuksen voimaan tullessa, siirtyvät jatkotoi-
menpiteet sillä hallintoelimelle, jolle asia
tämän asetuksen tai sen nojalla annettavan
johtosäännön mukaan kuuluu.

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri Olli-Pekka Heinonen
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A s e t u s

N:o 1421

eräiden korkeakoulujen opetuksesta ja opiskelijoista annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995

Opetusministerin esittelystä
muutetaan eräiden korkeakoulujen opetuksesta ja opiskelijoista 25 päivänä lokakuuta 1991

annetun asetuksen (1292/91) 1 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 21 päivänä elokuuta
1995 annetussa asetuksessa (1066/95), seuraavasti:

1 §

Soveltamisala

Tämä asetus koskee Joensuun yliopistoa,
Lapin yliopistoa, Lappeenrannan teknillistä
korkeakoulua, Oulun yliopistoa, Sibelius-Aka-
temiaa, Taideteollista korkeakoulua,
Tampereen teknillistä korkeakoulua, Tampe-
reen yliopistoa, Teatterikorkeakoulua, Teknil-

listä korkeakoulua, Turun kauppakorkea-
koulua, Turun yliopistoa ja Vaasan yliopis-
toa, joita jäljempänä kutsutaan korkeakou-
luiksi.
— — — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elo-
kuuta 1996.

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri Olli-Pekka Heinonen
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Kunnan nimi kalleus-
luokka

Turun ja Porin lääni
Alastaro II
Askainen II
Aura II
Dragsfjärd II
Eura II
Eurajoki II
Halikko II
Harjavalta II
Honkajoki II
Houtskari  I
Huittinen II
Iniö  I
Jämijärvi II
Kaarina II
Kankaanpää II
Karinainen II
Karvia II
Kemiö II
Kiikala II
Kiikoinen II
Kisko II
Kiukainen II
Kodisjoki II
Kokemäki II
Korppoo  I
Koski II
Kullaa II
Kustavi II
Kuusjoki II
Köyliö II
Laitila II
Lappi II
Lavia II
Lemu II
Lieto II
Loimaa II
Loimaan kunta II
Luvia II

N:o 1422

Valtioneuvoston päätös
kuntien yleisen kalleusluokituksen vahvistamisesta

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1995
—————

Valtioneuvosto on kuntien yleisestä kalleusluokituksesta 29 päivänä joulukuuta 1973 anne-
tun lain (955/73) 2 §:n nojalla, sellaisena kuin se on 22 päivänä heinäkuuta 1983 annetussa
laissa (636/83), valtiovarainministeriön esittelystä päättänyt, että kunnat jaetaan kalenteri-
vuosiksi 1996-1999 kahteen kalleusluokkaan, joista I luokka on kalliimpi, seuraavasti:

2   450301A/150

Kunnan nimi kalleus-
luokka

Uudenmaan lääni
Artjärvi II
Askola II
Espoo  I
Hanko II
Helsinki  I
Hyvinkää I
Inkoo II
Järvenpää  I
Karjaa II
Karjalohja II
Karkkila II
Kauniainen  I
Kerava I
Kirkkonummi  I
Lapinjärvi II
Liljendal II
Lohja II
Lohjan kunta II
Loviisa II
Myrskylä II
Mäntsälä II
Nummi-Pusula II
Nurmijärvi II
Orimattila II
Pernaja II
Pohja II
Pornainen II
Porvoo II
Porvoon mlk II
Pukkila II
Ruotsinpyhtää II
Sammatti II
Sipoo II
Siuntio II
Tammisaari II
Tuusula II
Vantaa  I
Vihti II



3244 N:o 1422
Kunnan nimi kalleus-

luokka
Marttila II
Masku II
Mellilä II
Merikarvia II
Merimasku II
Mietoinen II
Muurla II
Mynämäki II
Naantali II
Nakkila II
Nauvo  I
Noormarkku II
Nousiainen II
Oripää II
Paimio II
Parainen II
Perniö II
Pertteli II
Piikkiö II
Pomarkku II
Pori II
Punkalaidun II
Pyhäranta II
Pöytyä II
Raisio II
Rauma II
Rusko II
Rymättylä II
Salo II
Sauvo II
Siikainen II
Somero II
Suodenniemi II
Suomusjärvi II
Säkylä II
Särkisalo II
Taivassalo II
Tarvasjoki II
Turku II
Ulvila II
Uusikaupunki II
Vahto II
Vammala II
Vampula II
Vehmaa II
Velkua II
Västanfjärd II
Yläne II
Äetsä II

Ahvenanmaa
Brändö  I
Eckerö  I
Finström  I

Kunnan nimi kalleus-
luokka

Föglö  I
Geta  I
Hammarland  I
Jomala  I
Kumlinge  I
Kökar  I
Lemland  I
Lumparland  I
Maarianhamina  I
Saltvik  I
Sottunga  I
Sund  I
Vårdö  I

Hämeen lääni
Asikkala II
Forssa II
Hattula II
Hauho II
Hausjärvi II
Hollola II
Humppila II
Hämeenkoski II
Hämeenkyrö II
Hämeenlinna  I
Ikaalinen II
Janakkala II
Jokioinen II
Juupajoki II
Kalvola II
Kangasala II
Kihniö II
Kuhmalahti II
Kuorevesi II
Kuru II
Kylmäkoski II
Kärkölä II
Lahti II
Lammi II
Lempäälä II
Loppi II
Luopioinen II
Längelmäki II
Mouhijärvi II
Mänttä II
Nastola II
Nokia II
Orivesi II
Padasjoki II
Parkano II
Pirkkala II
Pälkäne II
Renko II
Riihimäki II



N:o 1422 3245
Kunnan nimi kalleus-

luokka
Ruovesi II
Sahalahti II
Tammela II
Tampere  I
Toijala II
Tuulos II
Urjala II
Valkeakoski II
Vesilahti II
Viiala II
Viljakkala II
Vilppula II
Virrat II
Ylöjärvi II
Ypäjä II

Kymen lääni
Anjalankoski II
Elimäki II
Hamina II
Iitti II
Imatra II
Jaala II
Joutseno II
Kotka II
Kouvola II
Kuusankoski II
Lappeenranta II
Lemi II
Luumäki II
Miehikkälä II
Parikkala II
Pyhtää II
Rautjärvi II
Ruokolahti II
Saari II
Savitaipale II
Suomenniemi II
Taipalsaari II
Uukuniemi II
Valkeala II
Vehkalahti II
Virolahti II
Ylämaa II

Mikkelin lääni
Anttola II
Enonkoski II
Hartola II
Haukivuori II
Heinola II
Heinolan mlk II
Heinävesi II
Hirvensalmi II

Kunnan nimi kalleus-
luokka

Joroinen II
Juva II
Jäppilä II
Kangaslampi II
Kangasniemi II
Kerimäki II
Mikkeli II
Mikkelin mlk II
Mäntyharju II
Pertunmaa II
Pieksämäen mlk II
Pieksämäki II
Punkaharju II
Puumala II
Rantasalmi II
Ristiina II
Savonlinna II
Savonranta II
Sulkava II
Sysmä II
Virtasalmi II

Pohjois-Karjalan lääni
Eno II
Ilomantsi II
Joensuu  I
Juuka II
Kesälahti II
Kiihtelysvaara II
Kitee II
Kontiolahti II
Lieksa II
Liperi II
Nurmes II
Outokumpu II
Polvijärvi II
Pyhäselkä II
Rääkkylä II
Tohmajärvi II
Tuupovaara II
Valtimo II
Värtsilä II

Kuopion lääni
Iisalmi II
Juankoski II
Kaavi II
Karttula II
Keitele II
Kiuruvesi II
Kuopio  I
Lapinlahti II
Leppävirta II
Maaninka II



3246 N:o 1422
Kunnan nimi kalleus-

luokka
Nilsiä II
Pielavesi II
Rautalampi II
Rautavaara II
Siilinjärvi II
Sonkajärvi II
Suonenjoki II
Tervo II
Tuusniemi II
Varkaus II
Varpaisjärvi II
Vehmersalmi II
Vesanto II
Vieremä II

Keski-Suomen lääni
Hankasalmi II
Joutsa II
Jyväskylä  I
Jyväskylän mlk II
Jämsä II
Jämsänkoski II
Kannonkoski II
Karstula II
Keuruu II
Kinnula II
Kivijärvi II
Konnevesi II
Korpilahti II
Kuhmoinen II
Kyyjärvi II
Laukaa II
Leivonmäki II
Luhanka II
Multia II
Muurame II
Petäjävesi II
Pihtipudas II
Pylkönmäki II
Saarijärvi II
Sumiainen II
Suolahti II
Toivakka II
Uurainen II
Viitasaari II
Äänekoski II

Vaasan lääni
Alahärmä II
Alajärvi II
Alavus II
Evijärvi II
Halsua II
Himanka II

Kunnan nimi kalleus-
luokka

Ilmajoki II
Isojoki II
Isokyrö II
Jalasjärvi II
Jurva II
Kannus II
Karijoki II
Kaskinen II
Kauhajoki II
Kauhava II
Kaustinen II
Kokkola II
Korsnäs II
Kortesjärvi II
Kristiinankaupunki II
Kruunupyy II
Kuortane II
Kurikka II
Kälviä II
Laihia II
Lappajärvi II
Lapua II
Lehtimäki II
Lestijärvi II
Lohtaja II
Luoto II
Maalahti II
Maksamaa II
Mustasaari II
Nurmo II
Närpiö II
Oravainen II
Pedersören kunta II
Perho II
Peräseinäjoki II
Pietarsaari II
Seinäjoki II
Soini II
Teuva II
Toholampi II
Töysä II
Ullava II
Uusikaarlepyy II
Vaasa  I
Veteli II
Vimpeli II
Vähäkyrö II
Vöyri II
Ylihärmä II
Ylistaro II
Ähtäri II

Oulun lääni
Alavieska II



N:o 1422 3247
Kunnan nimi kalleus-

luokka
Siikajoki II
Sotkamo II
Suomussalmi II
Taivalkoski II
Temmes II
Tyrnävä II
Utajärvi II
Vaala II
Vihanti II
Vuolijoki II
Yli-Ii II
Ylikiiminki II
Ylivieska II

Lapin lääni
Enontekiö  I
Inari  I
Kemi  I
Kemijärvi  I
Keminmaa  I
Kittilä  I
Kolari  I
Muonio  I
Pelkosenniemi  I
Pello  I
Posio  I
Ranua  I
Rovaniemen mlk  I
Rovaniemi  I
Salla  I
Savukoski  I
Simo  I
Sodankylä  I
Tervola  I
Tornio  I
Utsjoki  I
Ylitornio  I

Kunnan nimi kalleus-
luokka

Haapajärvi II
Haapavesi II
Hailuoto II
Haukipudas II
Hyrynsalmi  I
Ii II
Kajaani II
Kalajoki II
Kempele II
Kestilä II
Kiiminki II
Kuhmo  I
Kuivaniemi  I
Kuusamo  I
Kärsämäki II
Liminka II
Lumijoki II
Merijärvi II
Muhos II
Nivala II
Oulainen II
Oulu  I
Oulunsalo II
Paltamo II
Pattijoki II
Piippola II
Pudasjärvi II
Pulkkila II
Puolanka II
Pyhäjoki II
Pyhäntä II
Pyhäsalmi II
Raahe II
Rantsila II
Reisjärvi II
Ristijärvi  I
Ruukki II
Sievi II

—————
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1995

Valtiovarainministeri Iiro Viinanen

Finanssineuvos,
apulaisosastopäällikkönä Seppo Suokko



Maa- ja metsätalousministeriön päätös

N:o 1423

siirtymäkauden tuen maksamisesta kalanviljelyelinkeinolle annetun maa- ja
metsätalousministeriön päätöksen 7 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 1995

Maa- ja metsätalousminsteriö on muuttanut siirtymäkauden tuen maksamisesta kalanvil-
jelyelinkeinolle 10 päivänä marraskuuta 1995 antamansa päätöksen (1276/95) 7 §:n seuraa-
vasti:

7 §
Takaisin perittävälle tuelle on maksettava

vuotuinen korko, joka vastaa korkolain
(633/82) 3 §:n 2 momentissa tarkoitettua
Suomen Pankin vahvistaman viitekoron suu-
ruista korkoa lisättynä kolmella prosenttiyk-
siköllä. Jollei palautettavaa määrää makseta

asetettuna eräpäivänä, sille on maksettava
korkolain 4 §:n 3 momentin mukaista vii-
västyskorkoa.

Tämä päätös tulee voimaan 18 päivänä
joulukuuta 1995.

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 1995

Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä

Kalastusneuvos Markku Aro
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Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös

N:o 1424

sähkön vähittäismyyjän myyntiehtojen ja -hintojen julkaisemisesta ja ilmoittamisesta
sähkömarkkinaviranomaiselle

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1995

Kauppa- ja teollisuusministeriö on 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun sähkömarkkina-
lain (386/95) 22 §:n 2 momentin sekä 23 §:n 2 momentin nojalla päättänyt:

1 §
Sähkön vähittäismyyjä huolehtii siitä, että

sähkömarkkinakeskus saa voimassa olevat
yli 20 kV:n jännitteellä tapahtuvaa sähkön
vähittäismyyntiä koskevat myyntiehdot sekä
enintään 20 kV:n jännitteellä tapahtuvaa säh-
kön vähittäismyyntiä koskevat myyntiehdot
käyttöönsä niiltä osin kuin ne täydentävät
kauppa- ja teollisuusministeriön liittymiseh-
doista ja sähkönmyyntiehdoista antamaan
päätökseen (781/95) liitettyjä sähkönmyyn-
tiehtoja.

2 §
Sähkön vähittäismyyjä huolehtii siitä, että

sähkömarkkinakeskus saa sähkömarkkinalain
22 §:n 1 momentissa määritellyt toimitusvel-
vollisuuden piirissä olevien asiakkaiden jul-
kiset sähkönmyyntihinnastot sekä niiden
määräytymisperusteet aina, kun niissä ta-
pahtuu muutoksia.

3 §
Edellä 2 §:ssä tarkoitetuista määräytymis-

perusteista tulee ilmetä sähkön hankinnan
sekä myyjän myynti- ja hankintatoimen kus-
tannukset sekä muita kustannuseriä selventä-
vät periaatteet, kuten esimerkiksi myyjän
pääoman arvostusperiaatteet, tuottovaatimus
ja käytetty poistomenetelmä.

Edellä 1 ja 2 §:ssä mainitut tiedot tulee
toimittaa sähkömarkkinakeskukselle yhden

kuukauden sisällä siitä, kun myyntiehdot tai
niiden muutokset tulevat voimaan.

4 §
Sähkön vähittäismyyjä huolehtii siitä, että

sähkömarkkinakeskus saa 2 momentissa mää-
ritellyt vähittäismyynnin keskihinnat
erikseen kilpailun piirissä olevien ja toimi-
tusvelvollisuuden piirissä olevien asiakasryh-
mien osalta vuoden alun tilanteen mukaisesti
viimeistään seuraavan maaliskuun lopussa.

Sähkön keskihinnat ilman siirron kustan-
nuksia käyttäjäryhmittäin (perus-, teho- ja
energiamaksut, sisältää arvonlisäveron ja
muut verot), p/kWh:

— Kerrostaloasunto (2 MWh/v, sulake
1*25 A)

— Pientalo (5 MWh/v, sulake 3*25 A)
— Maatilatalous (10 MWh/v 3*35 A)
— Pientalo, jossa on suora sähkölämmi-

tys (18 MWh/v, josta yöllä 8 MWh/v)
— Yhdessä vuorossa toimiva pienteolli-

suusyritys (75 kW ja 150 MWh/v, josta yöl-
lä 35 MWh)

— Kahdessa vuorossa toimiva kes-
kisuuri teollisuusyritys (500 kW ja 2 000
MWh/v, josta yöllä 625 MWh)

— Suuri teollisuusyritys (2 500 kW ja
10 000 MWh/v, josta yöllä noin 3 100
MWh)

Sähkömarkkinakeskus voi antaa tarkenta-
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via ohjeita yöajasta, viikonlopun halvan
energian ottamisesta huomioon jne.

Jakoperusteena 1 momentissa mainittujen
asiakasryhmien välillä voidaan tarkemman
tiedon puuttuessa käyttää esimerkiksi sitä,
onko asiakkaalla todellista mahdollisuutta
kilpailuttaa sähkönostojaan esimerkiksi siten,
että hänellä on kilpailuttamisen edellyttämä
mittarivarustus.

5 §
Sähkön vähittäismyyjän tulee ilmoittaa

sähkömarkkinakeskukselle myynnin jakautu-
minen seuraavien käyttäjäryhmien osalta
sekä kilpailun että toimitusvelvollisuuden
piirissä olevien asiakasryhmien kesken,
GWh

— asuinhuoneistot ja asuintaloyhtiöt
yhdessä

— muut käyttäjät

— alle 200 kW (tai muut asiakkaat, joilla
ei ole tehomittausta)

— 200—500 kW
— 500—2 500 kW
— yli 2 500 kW

6 §
Sähkön vähittäismyyjä voi antaa 1—5 §:ssä

mainittujen tietojen tuottamisen ja toimitta-
misen sähkömarkkinakeskukselle jonkun
muun laitoksen tai yhteisön tehtäväksi.

7 §
Sähkön vähittäismyyjän tulee pitää 4 §:ssä

mainitut tiedot julkisesti saatavilla toimitus-
velvollisuuden piirissä olevien asiakkaiden
osalta.

8 §
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä

tammikuuta 1996.

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1995

Kauppa- ja teollisuusministeri Antti Kalliomäki

Neuvotteleva virkamies Arto Lepistö
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