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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till
lag om ändring av 1 § universitetslagen

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås att namnet på
Villmanstrands tekniska högskola ändras till
Villmanstrands tekniska universitet och
namnet på Tammerfors tekniska högskola

ändras till Tammerfors tekniska universitet.
Lagen avses träda i kraft så snart som möj-

ligt efter det att den antagits och blivit stad-
fäst.

—————

MOTIVERING

1. Nuläge och föreslagna ändring-
ar

De universitet som avses i universitetsla-
gen (645/1997) räknas upp i lagens 1 § 1
mom. Ordet universitet förekommer dock
inte i själva namnet på alla universitet. Bl.a.
universiteten på det tekniska området kallas
högskolor. Av dem har Villmanstrands tek-
niska högskola och Tammerfors tekniska
högskola ansett att eftersom det finländska
högskoleväsendet är indelat i universitet och
yrkeshögskolor, så är det för tydlighetens
skull viktigt att det faktum att de räknas som
universitet tydligt framgår även av namnet.
De redan tidigare vedertagna engelska nam-
nen som högskolorna använder är Lappeen-
ranta University of Technology och Tampere
University of Technology.

En ändring av namnet har föreslagits av
Villmanstrands och Tammerfors tekniska
högskola. Tekniska högskolan har meddelat
att den inte önskar ändra sitt namn.

Med hänvisning till ovanstående föreslås
att 1 § 1 mom. universitetslagen ändras så att
namnet på Villmanstrands tekniska högskola
ändras till Villmanstrands tekniska universi-

tet och namnet på Tammerfors tekniska hög-
skola ändras till Tammerfors tekniska uni-
versitet.

2. Proposit ionens verkningar

Propositionen har inga ekonomiska eller
andra betydande verkningar.

3. Beredningen av proposit ionen

Propositionen har beretts vid undervis-
ningsministeriet som tjänsteuppdrag utifrån
framställning från respektive högskola. Änd-
ringsförslaget sändes på remiss till alla uni-
versitet. Ingen motsatte sig de föreslagna
namnändringarna.

4. Ikraftträdande

Lagen föreslås träda i kraft så snart som
möjligt efter det att den har antagits och bli-
vit stadfäst.

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs riksdagen följande lagförslag:
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Lagförslag

Lag

om ändring av 1 § universitetslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i universitetslagen av den 27 juni 1997 (645/1997) 1 § 1 mom. som följer:

1 §

Tillämpningsområde

Universitet som avses i denna lag är
1) Helsingfors universitet,
2) Joensuu universitet,
3) Jyväskylä universitet,
4) Kuopio universitet,
5) Lapplands universitet,
6) Uleåborgs universitet,
7) Tammerfors universitet,
8) Åbo universitet,
9) Vasa universitet,

10) Åbo Akademi,
11) Villmanstrands tekniska universitet,
12) Tammerfors tekniska universitet,
13) Tekniska högskolan,
14) Helsingfors handelshögskola,
15) Svenska handelshögskolan,
16) Åbo handelshögskola,
17) Bildkonstakademin,
18) Sibelius-Akademin,
19) Konstindustriella högskolan,
20) Teaterhögskolan.

— — — — — — — — — — — — — —
———

Denna lag träder i kraft den 200 .
—————

Helsingfors den 18 oktober 2002

Republikens President

TARJA HALONEN

Undervisningsminister Maija Rask
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Bilaga
Parallelltext

Lag

om ändring av 1 § universitetslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i universitetslagen av den 27 juni 1997 (645/1997) 1 § 1 mom. som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

1 §

Tillämpningsområde

Universitet som avses i denna lag är
1) Helsingfors universitet,
2) Joensuu universitet,
3) Jyväskylä universitet,
4) Kuopio universitet,
5) Lapplands universitet,
6) Uleåborgs universitet,
7) Tammerfors universitet,
8) Åbo universitet,
9) Vasa universitet,
10) Åbo Akademi,
11) Villmanstrands tekniska högskola,
12) Tammerfors tekniska högskola,
13) Tekniska högskolan,
14) Helsingfors handelshögskola,
15) Svenska handelshögskolan,
16) Åbo handelshögskola,
17) Bildkonstakademin,
18) Sibelius-Akademin,
19) Konstindustriella högskolan,
20) Teaterhögskolan.

— — — — — — — — — — — — — —

1 §

Tillämpningsområde

Universitet som avses i denna lag är
1) Helsingfors universitet,
2) Joensuu universitet,
3) Jyväskylä universitet,
4) Kuopio universitet,
5) Lapplands universitet,
6) Uleåborgs universitet,
7) Tammerfors universitet,
8) Åbo universitet,
9) Vasa universitet,
10) Åbo Akademi,
11) Villmanstrands tekniska universitet,
12) Tammerfors tekniska universitet,
13) Tekniska högskolan,
14) Helsingfors handelshögskola,
15) Svenska handelshögskolan,
16) Åbo handelshögskola,
17) Bildkonstakademin,
18) Sibelius-Akademin,
19) Konstindustriella högskolan,
20) Teaterhögskolan.

— — — — — — — — — — — — — —
———

Denna lag träder i kraft den 200 .
———


