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Herra puheenjohtaja.

Hallituksen esityksen säätämisjärjestystä koskevassa osassa viitataan hal-
litusmuodon säännöksiin Helsingin yliopistosta sekä pakkojäsenyyteen ylioppi-
laskunnissa.

Mitä ensinnäkin Helsingin yliopistoa koskevan sääntelyn tarkkuuteen tulee, 6
luvun säännökset näyttävät täyttävän HM 77 §:n vaatimukset. Toisin sanoen
itsehallinto säädetään tasolle, jota perustuslakivaliokunta lausunnossaan 6/1969
edellytti. Se, että valtio rahoittaa Helsingin yliopiston toiminnan, on luonteva perustelu
sille, että opetusministeriöllä on yliopistoa koskevaa ohjausvaltaa, jota nykyisin
käytetään tulosjohtamisen menetelmin. Tulosjohtaminen puolestaan näyttää
soveltuvan itsehallinnon ideaan paremmin kuin aiempi johtamistapa mm. erityyppisin
sitovin ministeriön päätöksin ja budjetin määrärahaperusteluin.

Hallitusmuodon 77 § ei turvaa muille yliopistoille ja korkeakouluille it-
sehallintoa. Niiden osalta organisaatiosta voidaan säätää hyvin vapaasti.

Se, mitä itsehallintoon kuuluu, on hallitusmuodossa sekä yliopistojen että
myös kuntien osalta jätetty oikeuskäytännön eli perustuslakivaliokunnan
kannanottojen varaan.

Olennaista HM 77 §:n 2 momentin mukaan perustuslakivaliokunnan kannan
mukaan oli se, että HM 77 §:n sanalle "konsistori" ei annettu oikeudellista sisältöä
esim. siten, että se tarkoittaisi pelkästään professoreista kokoonpantua elintä, kuten
tilanne oli hallitusmuodon säätämisen aikaan. Toisin sanoen lakiehdotuksen 12 §:ssä
säädetyt yliopiston hallitusta tarkoittavat säännökset mahtuvat HM 77,2 §:n
"konsistori"-käsitteen piiriin.1

Ylioppilaskunnan pakkojäsenyys.

Perusoikeusuudistuksen yhteydessä säädetyn uuden yhdistysoikeutta koskevan
säännöksen mukaan perustuslaki nimenomaisesti vahvisti ns. negatiivisen
yhdistymisvapauden (HM 10 a 2 §). Uudistusta tarkoittaneessa hallituksen esityksessä
(309/1993 s. 60) todetaan kuitenkin, että nykyiseen tapaan voidaan lainsäädäntöteitse
perustaa julkisoikeudellisia yhdistyksiä julkisoikeudellisia tehtäviä varten. Myös
jäsenyydestä voitaisiin edelleen säätää laissa, mutta yhdistymisvapautta turvaavan
perustuslainsäännöksen voidaan tällöinkin katsoa puoltavan pidättyvää suhtautumista
pakkojäsenyyteen. Samankaltainen ilmaisu oli myös perusoikeuskomitean mietinnössä
(KOM 1992:3 s.272, ylioppilaskunnat mainitaan s. 263).

Hallituksen esitys lähinnä pysyttäisi nykyiset ylioppilaskunnat entisessä
asemassaan. Niin ollen hallituksen esityksen tarkoittama, jossain määrin kyllä-

1 Kuriositeettina totean, että Nykysuomen sanakirja vuodelta 1967 määrittelee konsistorin professoreista
kokoonpannuksi hallintoelimeksi s.475. Samoin vierasperäisten sanojen sanakirja vuodelta 1973.
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kin hämärä vaatimus pidättyvyydestä toteutuu. Sekä komitea että hallituksen esitys
halusivat tuolla ilmaisulla asettaa jonkinlaisia rajoituksia pakkojäsenyydestä
säätämiselle.

Valtakunnanoikeuden jäsenen valintatapa.

Valtakunnanoikeudesta annetun lain 1,1 §:n mukaan tuomioistuimeen kuuluu
mm. Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan lainoppinut professori, jonka
samoin kuin hänen varajäsenensä tiedekunta valitsee keskuudestaan neljäksi vuodeksi.
Hallituksen esityksen mukaan tiedekunnan tällöin muodostavat "virkaan nimitetyt
Helsingin yliopiston professorit". Säännöksessä on jossain määrin perustuslain
selityksen makua.

Avoimeksi ehkä jää se, voidaanko valtakunnanoikeuteen määrätä määrä-
aikaisesti tai sivutoimisesti nimitetty professori tai ulkomaan kansalainen.

Tieteen, taiteen ja ylimmän opetuksen vapaus turvataan HM 13 §:ssä.
Hallituksen esityksen säännöksien ei voida suorastaan sanoa rajoittavan tätä vapautta
ainakaan korkeakoululaitoksen ulkopuolelta. Lakiehdotuksen 6 § turvaa vastaavasti
opetuksen ja tutkimuksen vapauden yliopiston sisällä. Tosin tätä vapautta voidaan
rajoittaa käytännössä koulutuksen ja opetuksen järjestämisestä annettuja säännöksiä ja
määräyksiä käyttämällä. Todellisuudessa virkaehtosopimuksin ja tiedekuntien
vahvistamin opetusohjelmin opetussisältöjä ja -metodeja voidaan varsin, tuntuvasti
rajoittaa. Esim. virkaehtosopimus määrittää luento-opetuksen määrän. Tämä voi olla
vastoin jonkun opettajan käsitystä siitä, että parasta ja ainoaa tarvittavaa opetusta on
pienryhmäopetus seminaareissa. Tiedekunnat vahvistavat opetussisällöt, eli sitä kautta
sen asiakentän, jolla opettajan on opetuksessaan pysyttävä. Ylemmän tason opettajat
voivat lisäksi antaa hyvinkin yksityiskohtaisia opetusta ja tutkimusta koskevia
määräyksiä alaisilleen opettajille ja tutkijoille.

Kaiken kaikkiaan HM 13 §:n ja lakiehdotuksen 6 § todellinen sisältö
opetuksen ja tutkimuksen vapaudesta jää melkoisen avoimeksi. Perimmältään nämä
vapaudet kait merkitsevät oikeutta valita tutkimusteemansa ja oikeuden esittää mitä
mielipiteitä (ja kuinka typeriä) tahansa opetuksessa, joka osuu vahvistetun
opetussuunnitelman alaan. Tämä asiantila toteutuu hallituksen esityksessä, joten
sikälikin lakiehdotus voidaan säätää tavallisena lakina.

Opetus- ja tutkintokielet vahvistetaan suomen kieleksi lakiehdotuksen 9 §:n 1
momentissa. 2 momentissa säädetään joukko korkeakouluja kaksikielisiksi.
Säännöksen seurauksena esim. oikeustieteen alalla velvollisuus antaa ruotsinkielistä
opetusta on vain yhdellä yliopistolla/tiedekunnalla (Helsinki). Ei voitane sanoa, että
järjestely olisi vastoin HM 14 §:ää, jonka mukaan julkisen vallan on huolehdittava
maan suomen- ja ruotsinkielisen väestön sivistyksellisistä ja yhteiskunnallisista
tarpeista samanlaisten periaatteiden mukaan.

Yleisen yhdenvertaisuussäännöksen, HM 5 §, erityisesti sen 2 momentin
mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä, eikä ketään saa ilman hy-
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väksyttävää perustetta asettaa eri asemaan mm. kielen perusteella. Lakiehdotuksen 26
§:ssä säädettäviä, Helsingin yliopistoa koskevia kielikiintiöitä on joskus pidetty
yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisina. Tämä on mielestäni aiheetonta.

Säännös ei myöskään estäne muissa yliopistoissa esim. ulkomaalaiskiintiöiden
tai muiden vastaavien järjestelyjen (kuten saamenkielisten kiintiöt Lapin yliopistossa)
toteuttamista. Samaten eräät sukupuoleen perustuvat kiintiöt lienevät hyväksyttävästi
perusteltuja yhdenvertaisuuden kannalta.

Eräille yliopistoille laissa vahvistettu oikeus antaa itseään koskevissa asioissa
(mm. lainsäädännöstä) lausuntoja perustuu Helsingin yliopistoa lukuunottamatta
tavalliseen lakiin, joten nämä säännökset voidaan nyt esillä olevalla lailla kumota
tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. Konsistorin lausuntovalta toteutetaan suoraan
viittaussäännöksellä hallitusmuotoon.

Kurinpitorangaistuksesta opiskelijoille säädetään 19 §:ssä melko avoimesti
(opetus- tai tutkimustoimintaan kohdistuva rikkomus). Menettelytavasta säädetään
asetuksella. Maksimirangaistus, enintään vuoden kestävä erottaminen (kaikkine
opintososiaalisine seuraamuksineen), on merkittävä seuraamus. On epäselvää,
voidaanko kurinpitomenettelystä säätäminen jättää asetuksen tasoon, joskin laki säätää
muutoksenhakumahdollisuuden lääninoikeuteen. Samoin rangaistavan teon
määrittelemättä jättäminen lakitasossa ei ainakaan aivan viimeisen päälle täytä HM 6 a
§:n "lailla säätämisen" vaatimusta.

Säätämisjärjestykseen vaikuttamattomana tekijänä voidaan viitata 18 §:n 2
momenttiin. Säännös sallii opiskelijakarsinnat vain, jos yliopiston opetuskapasiteetti
asettaa sisäänotolle rajoja. Tosiasiassa ainakin oikeustieteellisiin tiedekuntiin
voitaisiin ottaa nykyistä enemmän opiskelijoita. Keskeinen tekijä si-
säänottorajoitukselle ovat lakimiesjärjestöjen ja opiskelijajärjestöjen vaatimukset
pienehköstä sisäänotosta lakimiestyöttömyyden minimoimiseksi.

Ilkka Saraviita
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ANTERO JYRÄNKI/4.3.1997 PeV

P.M.

HE 263/1997 vp

(yliopistolainsäädäntö)

Oikeus opetukseen; opetuksen ja tieteen vapaus

HM 13 §:n 2 ja 3 momentissa säädetään:

"Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle yhtäläinen mahdollisuus saada

kykyjensä ja erityisten tarpeittensa mukaisesti myös muuta kuin perusopetusta sekä kehittää itseään varattomuuden sitä

estämättä.

Tieteen, taiteen ja ylimmän opetuksen vapaus on turvattu."

Esillä oleva ehdotus yliopistolaiksi toteuttaa HM 13.2 §:ään sisältyvää perustuslaillista toimeksiantoa

yliopisto-opetuksen osalta - ennen muuta järjestämällä yliopistolaitosta, jossa opetusta annetaan.

Kiinnitän myös huomiota ehd. 8 §:ään, jonka mukaan korkeakoulututkintoon johtava opetus on

opiskelijalle maksutonta. Maksuttomuusperiaatetta täydentää muulla lainsäädännöllä toteutettu

opintotukijärjestelmä (vrt. HM 13.2 §: "varattomuuden sitä estämättä").

Helsingin yliopiston itsehallinto

Hallitusmuodossa on erinäisiä Helsingin yliopistoa koskevia säännöksiä. Tärkein on HM 77 §:

"Helsingin yliopistolle pysytetään itsehallinto-oikeus.
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Uusia säännöksiä yliopiston järjestysmuodon perusteista annetaan lailla, mutta tarkemmat yliopistoa koskevat säännökset

asetuksella, sittenkun kummassakin tapauksessa sen konsistori on asiasta antanut lausuntonsa."

Sen ohella HM 87 §:ssä säädetään, että tasavallan presidentti nimittää "yliopiston kanslerin" sekä

"yliopiston ja teknillisen korkeakoulun professorit".

Kun Hallitusmuoto säädettiin v. 1919, maassa oli vain yksi yliopisto. Se selittää, miksi HM 77

§:ssä mainittiin vain Helsingin yliopisto ja miksi toisaalla perustuslaissa (HM 87 §) oli mahdollista

puhua pelkästä "ylipistosta" ja tarkoittaa silti juuri Helsingin yliopistoa.

Uusia valtionyliopistoja alettiin perustaa 1950-luvun lopulta alkaen. Samoin syntyi uusia valtion

korkeakouluja. 1970-luvun lopulla valtiollistettiin kaikki silloin toimivat yksityiset yliopistot.

Yliopistojen ja korkeakoulujen itsehallinto ei ole itsetarkoitus vaan sen tavoitteena on opetuksen

ja tieteen vapauden turvaaminen ja sitä kautta mahdollisimman hyvien tulosten saavuttaminen niin

opetuksen kuin tutkimuksen alalla. Juuri kerrottu korkeakoululaitoksen laajeneminen olisi saattanut

hyvin oikeuttaa sen, että Helsingin yliopistolle perustuslaissa taattu itsehallinto olisi tulkinnalla

ulotettu perustuslaissa taattuna oikeutena koskemaan kaikkia valtion yliopistoja ja korkeakouluja.

Joka tapauksessa: jos tällä hetkellä valmisteilla oleva uusi Hallitusmuoto suunnitelmien

mukaisesti tulee voimaan muutaman vuoden kuluttua, siinä taataan oletettavasti itsehallinto kaikille

korkeakouluille yhtäkään niistä erikseen mainitsematta.

Vallitsevan suppean tulkinnan mukaan esillä olevaa yliopistolakia on kuitenkin tarkastettava juuri

Helsingin yliopiston itsehallinnon perustuslainsuojan kannalta.

Perustuslakivaliokunta on eräissä vaiheissa ottanut kantaa HM 77 §:n sisältöön.

V. 1923 Helsingin yliopiston järjestysmuodon perusteita koskevaa lakia käsiteltäessä valiokunta

totesi, että tämän lain tulee HM 77 §:n sisältämän velvoitteen täyttämiseksi kohtuullisen tarkasti

määritellä yliopiston eri hallintoelimet ja niiden toiminta-alat. Sen mukaisesti valiokunta kirjoitti

lakiehdotuksen säännöksiä tarkemmaksi kuin hallitus oli esittänyt (PeVM 2/HE 26 (1922 vp)/1923

vp). Tästä johtuu, että vuoden 1923 lain alkuperäistä sanamuotoa voidaan pitää pitkälti HM 77 §:n

autenttisena tulkintana, sikäli kuin on sääntelyn yksityiskohtaisuudesta kysymys.

Yliopiston itsehallinto-oikeuden HM 77 §:n puitteissa perustuslakivaliokunta määritteli siten, että

se sisältää yliopiston oikeuden järjestää opetus, hoitaa omaisuuttaan, ehdottaa opettajansa ja

virkamiehensä sekä tehdä ehdotuksia ylipistoa koskevaksi lainsäädännöksi.



V. 1969 pantiin vireille lainsäädäntöhanke korkeakoulujen sisäisen hallinnon uudistamiseksi.

Perustuslakivaliokunta antoi hankkeesta lausuntonsa (PeVL 6/1969 vp), johon sisältyi erinäisiä tärkeitä

HM 77 §:n tulkintoja. Nyt käsillä olevan esityksen kannalta ovat asiaan vaikuttavia mm. seuraavat

tulkinnat:

- Lain tasolla on säädettävä seuraavista seikoista: yliopiston tehtävä, sen hallintoelimet, niiden

kokoonpano ja keskinäiset suhteet, miten niissä päätäntävaltaa käytetään, muutoksenhaku eri

hallintoelinten päätöksistä, millaisia virkoja toimia yliopistossa voi olla, miten ne täytetään, tarpeelliset

määräykset yliopiston kielisuhteista. Lisäksi määriteltävä keitä kuuluu Helsingin yliopistoon.

- Perustuslaki ei velvoita pysyttämään kanslerin virkaa Helsingin yliopistossa.

- Jos kanslerin virka kuitenkin halutaan pysyttää, virasta on säädettävä lailla, koska asia kuuluu

Helsingin yliopiston järjestysmuodon perusteisiin.

- Hallitusmuotoa ei voi tulkita siten että Helsingin yliopiston konsistorin olisi koostuttava yksinomaan

professoreista.

- Konsistorin kokoonpanosta pitää kuitenkin säätää lailla.

- Kun perustuslakia ei "yhdenkään sanan osalta" voi muuttaa tai selittää tavallisella lailla, ei voida

tavallisella lailla säätää, että HM 77 §:n tarkoittamana konsistorina toimii valtuusto. Asianomainen

hallintoelin täytyy pysyttää konsistorin nimisenä.

- Hallitusmuoto ei estä ottamasta "konsistoriin" edustajia sellaisistakaan henkilöryhmistä, jotka eivät

vielä HM:n säätämisen aikaan osallistuneet hallintoon.

Esitetystä tulkinnoista on ehkä konsistori -nimeä koskeva arvostelulle alttein. HM 77 §:n

tarkoituksenahan on selvästi turvata se, että Helsingin yliopiston keskeisimmälle hallintoelimelle on

annettava tilaisuus antaa lausuntonsa säädösehdotuksista.1 Tämän tarkoituksen kannalta asianomaisen

hallintoelimen nimi on sivuseikka.

Parissa perustuslakivaliokunnan uudehkossa lausunnossa käsitellään lisäksi virkamies-

lainsäädännön ja Helsingin yliopiston itsehallinnon välistä suhdetta (PeVL:t 13/1985 vp;l/-

1 Ks. Myös PeV 10/1978 vp, jossa käsitellään yliopistojen
kuulemisvelvoitetta lakeja ja asetuksia valmisteltaessa. PeV;n mukaan
HM77 §:n ”säännös Helsingin yliopiston kuulemisesta ei (…) ole otettu
hallitusmuotoon sen vuoksi, että olisi katsottu säädetyn
kuulemisvelvoitteen vaativan perustuslain säätämisjärjestystä, vaan
Helsingin yliopiston turvaamiseksi perustuslain tasolla.”
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1990 vp).

Lainsäädäntöteknisesti on Helsingin yliopiston itsehallinnon HM 77 §:n mukaan nauttima suoja

huomattu nyt esillä olevassa lakiehdotuksessa kahdella tavalla: osin ilmeisesti siten, että suojan

vaatimusten on annettu vaikuttaa kaikkia yliopistoja koskeviin yleisiin säännöksiin, osin siten, että

yliopistolain sisältävään ehdotukseen on otettu erillinen luku, joka sisältää Helsingin yliopistoa koskevia

erityissäännöksiä.

Yleisesti voi katsoa, että lakiehdotus kokonaisuutena täyttää HM 77 §:n vaatimukset. Voimaan

jäisivät edelleen laki ja asetus korkeakoulun professorin ja apulaisprofessorin viran täyttämisestä

(856/91; 1581/91), jotka täydentävät Helsingin yliopistoa koskevaa lainsäädäntöä tärkeältä osalta.

Helsingin yliopistoa koskevista erityissäännöksistä todettakoon seuraavaa:

Kansleri. PeV:n kannan mukaan kanslerilaitos ei kuulu HM 77 §:n vaatimaan itsehallinnon

ydinosaan. Sen mukaisesti täytyy katsoa, ettei kanslerin oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa

valtioneuvostossa käsiteltäessä Helsingin yliopiston asioita (lakiehd. 20 §) liioin voi ehdottomasti johtua

HM 77 §:stä. Pikemminkin voi sanoa, että yliopistolaitoksen tasapuolisen kehittämisen kannalta on

ongelmallista, että yhdellä yliopistolla on tällainen oikeus, joka on luonteeltaan privilegionomainen.

Konsistori. Lakiehd. 21.2 §:n säännös on melko tarpeeton.

Tiedekunnan (vast.) tehtäväluettelo. Lakiehd. 22 § johtuu HM 77 §:stä ("tarkemmat yliopistoa

koskevat säännökset annetaan asetuksella").

Kansalliskirjasto. On kyseenalaista, onko termillä "kansalliskirjasto" mitään oikeudellista

merkityssisältöä. Vapaakappalelain mukaan (420/80) Helsingin yliopiston kirjasto joutuu jakamaan

vapaakappaleensa viiden muun kirjaston kanssa, sanomalehdet kuitenkin vain yhden kirjaston kanssa.

Ruotsin kielen ja ruotsinkielisten asema

HM 14 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään:

"Suomen kansalliskielet ovat suomi ja ruotsi.

Jokaisen oikeus käyttää tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa asiassaan omaa kieltään, joko suomea tai ruotsia, sekä

saada toimituskirjansa tällä kielellä, turvataan lailla. Julkisen vallan on huolehdittava maan suomen ja ruotsinkielisen väestön

sivistyksellisistä ja yhteiskunnallisista tarpeista samanlaisten perusteiden mukaan."



HM 14 § säilyi perusoikeusuudistuksessa kuta kuinkin ennallaan; siihen vain lisättiin 3 momentti, joka

koski saamelaisten, romanien ja ym. ryhmien oikeuksia.

Pykälän 1 ja 2 momentti sisältävät itse asiassa hyvin monenlaisia oikeuksia: aktiivioikeuksia. tasa-

arvoisuusoikeuksia ja sivistyksellisiä oikeuksia. HM 14 §:stä voidaan johtaa valtiolle niin velvollisuus

pidättyä tietynlaisista toimista kuin velvollisuus hyväksyä tietynlaista lainsäädäntöä.

HM 14 §:n sisällöstä keskusteltiin eduskunnassa erityisesti 1930-luvulla, kun Helsingin yliopistoa

pyrittiin suomalaistamaan, ts. yliopisto pyrittiin järjestämään yksikieliseksi. Perustuslakivaliokunta

katsoi (PeVM 4/1935 vp) HM 14.2 §:n jälkimmäisen virkkeen sisältävän sen periaatteen että valtion on

sivistykselliseltä kannalta "pidettävä samaa huolta maan ruotsinkielisistä kuin suomenkielisistäkin

asukkaista."

Kun ajatellaan yliopistoja, tämä lausuma jättää auki sen, toteutetaanko ruotsinkielinen yliopisto-

opetus valtionyliopistoissa vaiko valtion tukemissa yksityisissä yliopistoissa. Keskusidea on

yhdenvertaisuudessa: jos valtio yleensä huolehtii väestön sivistyksellisistä tarpeista, on ruotsinkielisistä

pidettävä yhtäläistä huolta kuin suomenkielisistä. Vaatimustaso on tässä siis asetettu suhteellisen

korkealle.

Suomalaistamishankkeen yhteydessä perustuslakivaliokunta esitti toisenkin lausuman, joka ei ehkä

ollut oikein hyvin yhteensovitettavissa edellisen kanssa; jälkimmäinen sisälsi selvästi sellaisen

varauksen, jota edellisessä ei ollut. Jälkimmäisessä PeV totesi, että yliopiston osalta HM 14.2 §

merkitsee sitä, että "ruotsinkieliseen väestöön kuuluvilla ylioppilailla on oikeus saada yliopisto-

opetuksensa omalla kielellään siinä taajuudessa kuin heillä on tähän todellista tarvetta [kurs.

tässä]".(PeVL 1/1935 vp)

Prof. KAARLO KAIRA selvitteli kirjallisessa lausunnossaan valiokunnalle tuollaisen varauksen

sisältöä:

"On näet otettava huomioon, että ruotsinkielisten opiskelijain, jotka ovat koulussa saaneet perusteellisen opetuksen

suomenkielessä, on edellytettävä kykenevän vaivatta seuraamaan suonenkielistä yliopisto-opetusta. Tuskin voidaan siis katsoa,

että ruotsinkielisillä opiskelijoilla on todellista tarvetta saada tätä opetusta kaikissa aineissa omalla kielellään.

Se intressi mikä näillä opiskelijoilla on omakieliseen opetukseen, tiivistyy kuitenkin todelliseksi tarpeeksi niissä

opiskeluaineissa, joissa opetuskielellä on huomattavan tärkeä merkitys. Mutta samassa määrin kuin opinnot tapahtuvat kokeilun

ja käytännöllisen harjoittelun muodossa, vähenee opintojen tehokkuuden kannalta kielen merkitys, ja voi tämä merkitys

vähentyä siinä määrin, että opiskelijoilla ei voi katsoa olevan todellista tarvetta saada opetusta omalla äidinkielessään.1'

Helsingin yliopiston suomalaistamishanke päättyi aikanaan siihen, että yliopisto jäi kaksikie-



liseksi; lailla määrättiin tietty vähimmäismäärä Helsingin yliopiston professuureista ruotsinkielisiksi. En

ole ryhtynyt tässä yhteydessä selvittämään, missä aineissa nämä professuurit nykyisin ovat ja miten

niiden jako vastaa KAARLO KAIRAN aikanaan esittämiä periaatteita. Joka tapauksessa on kiistatonta, että

ruotsinkieliset opiskelijat erinäisissä aineissa joutuvat osallistumaan suomenkieliseen opetukseen.

Ruotsinkielistä yliopisto-opetusta annetaan Helsingin yliopiston ohella myös Åbo Akademi ja

Svenska Handelshögskolan -nimisissä valtion korkeakouluissa, jotka ovat kokonaan ruotsinkielisiä.

Yleinen on ilmeisesti se käsitys, että tällainen resurssipanostus toteuttaa HM 14.2 §:ssä olevan

yhdenvertaisuusvaatimuksen.

Valituskiellot

Yliopistolakiehd. 36 §:ssä kielletään valittamasta yliopiston päätöksestä, joka koskee paitsi erinäisiä

henkilövaaleja taikka yleistä määräystä, myös apurahaa tai avustusta, opiskelijaksi hyväksymistä

koskevaa oikaisuvaatimusta, tai päätöksestä, jolla opiskelijaa on rangaistu varoituksella.

Nämä säännökset - tai jotkin niistä - ovat jossain määrin ongelmallisia HM 16 §:n kannalta. Siinä

säädetään:

"Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asiamukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa

tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen

tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.

Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut

oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla."

Mainittu perustuslainkohta takaa oikeuden saada hallintopäätös valituksella hallintotuomioistuimen

käsiteltäväksi niissä asioissa, joissa on kysymys yksilön oikeuksista ja velvollisuuksista.

Perustuslakivaliokunta on tähän mennessä suhteellisen varovasti ottanut tältä pohjalta kantaa

valituskieltojen perustuslainmukaisuuteen.1 Luonnollisesti HM 16 § on tältäkin osin

1 Ks. seuraavia tapauksia:
1) PeVL 19/1996 vp (HE 47/1996 vp, osuuspankkien yhteenliittymä)
"Hallitusmuodon 16 §:n loppuosan takia on a sianmukaista harkita
muutoksenhakuoikeuden liittämistä keskusyhteisön julkisissa tehtävissä
tekemiin päätöksiin." Tämän huomautuksen täyttämistä ei kuitenkaan
tehty tavallisen lainsäädäntöjärjestyksen käyttämisen



11

otettava vakavasti.

Apurahan tai sitä vastaavan avustuksen saamiseen ei yliopistoon kuuluvalla ole subjektiivista

oikeutta.

Sama saatetaan sanoa opiskelijaksi hyväksymisestä, jossa kuitenkin voitaneen edellyttää, että

opiskelijavalinnoissa noudatetaan yhtäläisiä perusteita jokaisen opiskelijaksi pyrkivään nähden, ja ennen

muuta, ettei ketään pyrkivää epäasianmukaisesti syrjitä tai suosita (vrt. HM 5 §:n

yhdenvertaisuussäännökset). - Varoitus kurinpitorangaistuksena ei puutu varallisuuteen tai

henkilökohtaiseen vapauteen; silti kunnian suojasta (HM 8.1 §) saattaa johtua tarvetta saattaa varoituksen

antaminen hallintotuomioistuimessa tutkittavaksi. - Nyt sanotuilta osin tulisikin harkita valituskiellon

poistamista lakiehdotuksesta. HM 16.2 §:n kannalta valituskieltoa tältä osin on ehkä kuitenkin pidettävä

enemmän kauneusvirheenä kuin perustuslain-vastaisena sääntelynä.

Jatkovalituksen kieltoa määräajaksi erottamisen osalta en pidä - vaikka otan huomioon HM 16.2 §:n

muutoksenhakua koskevan säännöksen - valtiosääntöoikeudellisesi ongelmallisena.

Yhdistymispakko

Yliopistolakiehdotus säilyttäisi ylioppilaskunnat pakkoyhdistyksinä. Tarkempia säännöksiä niistä

annettaisiin asetuksella ja ylioppilaskunnan itse itselleen hyväksymillä säännöillä.

HM 10 a.2 § säädetään:

"Jokaisella on yhdistymisvapaus. Yhdistymisvapauteen sisältyy oikeus ilman lupaa perustaa yhdistys, kuulua tai olla

ehdoksi, eikä huomautus johtanutkaan lakiehdotuksen muuttamiseen.

2) PeVL 21/1996 vp (luonnonsuojelulaista)
"Hallitusmuodon 16 §:n kannalta on kuitenkin riittävää, että 24 ja 61
§:n kuulemis- ja muutoksenhakusäännökset tulevat sovellettaviksi."

3) PeVL 37/1996 vp (aluehallinnon uudistaminen)
Viitataan HM 16 §:ään. "Esityksen perusteluissa luetellaan koko joukko
säännöksiä, joilla valittaminen on kielletty. Valiokunta pitää
välttämättömänä, että tällaiset muutoksenhakurajoitukset otetaan
pikaisesti arvioitaviksi myös hallitusmuodon 16 §;n kannalta. "



kuulumatta yhdistykseen ja osallistua yhdistyksen toimintaan. (...) [kurs. tässä]"

Hallituksen esityksessä, jolla perusoikeusuudistus annettiin eduskunnalle, mainittiin negatiivinen

yhdistysvapaus (HE 309/1993 vp s. 60/1), mutta ei lähdetty erittelemään sitä tarkemmin.

Esillä olevassa ehdotuksessa hallitus perustelee pakkojäsenyyttä sillä, että ylioppilaskunnat ovat osa

yliopistoinstituutiota ja osallistuvat monien opiskelijoiden kannalta tärkeiden, luonteeltaan

julkisoikeudellisten toimintojen ylläpitämiseen: ne ovat mukana terveyspalvelujen hallinnossa ja

opiskelija-asuntotoiminnassa sekä nimeävät monissa yliopistoissa opiskelijajäsenet korkeakoulujen

hallintoelimiin.

On totta että HM 10 a §:n estämättä voidaan edelleen perustaa lailla tai asetuksella

julkisoikeudellisia yhdistyksiä julkista tehtävää varten. Ilmeisesti on myös edelleen mahdollista -

tehtävän niin vaatiessa - määrätä yhdistyksen jäsenyys pakolliseksi (vrt. esim. kalastuskunnat). Ongelma

on siinä, missä tapauksissa näin on lupa tehdä. Edellytetäänkö, että tuollainen pakkoyhdistys hoitaa

yksinomaan julkisia tehtäviä? Vai onko sekamuotokin mahdollinen: pakkoyhdistys toimii osin

tavanomaisen aatteellisen yhdistyksen päämäärin, osin hoitaa julkisia tehtäviä? Näinhän on laita

ylioppilaskuntien osalta (vrt. esim. Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan osalta SäädK 756/72, 1,2 §:

"ylioppilaskunnan tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia,

sosiaalisia ja henkisiä pyrkimyksiään.").

Ylioppilaskuntien osalta saatetaan myöntää edellämainituin perustein pakkojäsenyyden

perustuslainmukaisuus. Tällöin olisi kuitenkin asiallista määritellä ylioppilaskuntien julkiset tehtävät

yleisin termein samantasoisilla säännöksillä kuin pakkojäsenyydestä säädettäisiin, tosin sanoen

eduskuntalailla.

Tiivistelmäksi esitän, että ehdotus yliopistolaiksi voidaan hyväksyä tavallisessa lainsäädäntö-

järjestyksessä.



Mikael Hidén

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA 4.3.1997 KELLO 10 HE
263/96 vp yliopistolaiksi ja laiksi yliopistolain voimaanpanosta

Esityksen perusteluissa on säätämisjärjestyksen kannalta huomiota vaativina kysymyksinä viitattu yhtäältä

Helsingin yliopistoa koskevan HM 77 §:n säännösten merkitykseen sekä toisaalta kysymykseen

ylioppilaskuntien ns. pakkojäsenyydestä eli opiskelijoiden kuulumisesta ylioppilaskuntiin suoraan lain

nojalla. Näiden kysymysten lisäksi saattaa olla tarpeen kiinnittää huomiota norminantovallan delegointiin

ehdotuksessa.

Hallitusmuodon 77 §:n 1 momentin mukaan "Helsingin yliopistolle pysytetään itsehallinto-oikeus." Sen

jälkeen kun lakiehdotuksen valmistelussa on luovuttu ajatuksesta, jonka mukaan suurta toimivaltaa käyttävät

rehtorit olisi nimittänyt opetusministeriö, ei ehdotus nähdäkseni aiheuta itsehallinnon suojaan sinänsä liittyviä

valtiosääntöongelmia.

Hallitusmuodon 77 §:n 2 momentin mukaan

"Uusia säännöksiä yliopiston järjestysmuodon perusteista annetaan lailla, mutta tarkemmat
yliopistoa koskevat säännökset asetuksella, sittenkun kummassakin tapauksessa sen konsistori
on asiasta antanut lausuntonsa."

Säännöksen alkuosassa on pidätetty säännökset "järjestysmuodon perusteista" annettavaksi lailla. Tämä

lainkohta sisältääkin - HM 77 §:n 1 momentin säännöksen periaatteellista merkitystä unohtamatta -

käytännössä ehkä merkittävimmän eron Helsingin yliopistoa ja muita yliopistoja koskevassa

säätelykompetenssissa. Helsingin yliopistoa koskevaa säätelyä ei voida yhtä vapaasti jättää hallinnollisiin

säädöksiin, vaan eduskunnan on päätettävä asiasta säännöksen tarkoittamalla tavalla.



Mitä sitten on luettava järjestysmuodon perusteisiin, joista on säädettävä lailla? Ko. perustuslainkohdan

merkitykseen perustuslakivaliokunta otti kantaa jo käsitellessään vuoden 1923 valtiopäivillä Helsingin

yliopiston järjestysmuodon perusteista annettuun lakiin (191/14.7. 1923) johtanutta lakiehdotusta.

Mietinnössään (prvm 2/HE 26(22vp)/23 vp) valiokunta totesi tästä mm.:

"Itse asiaan nähden valiokunta on asettunut sille kannalle, että yliopiston järjestysmuodon
perusteita koskevan lain tulee tarkemmin, kuin mitä esitykseen sisältyvässä lakiehdotuksessa
on tapahtunut, määritellä yliopiston eri hallintoelimet ja niiden toiminta-alat, ja on siitä syystä
ottanut lakiehdotukseen erinäisiä säännöksiä, jotka esityksestä puuttuvat..."

Vuoden 1969 valtiopäivillä perustuslakivaliokunta tarkasteli samaa kysymystä kahteenkin otteeseen,

Ehdotuksesta läksi korkeakoulujen sisäisen hallinnon kokeilutoiminnasta antamassaan lausunnossa (prvl

4/HE 232/69 vp) valiokunta totesi mm.:

"...että yliopiston järjestysmuodon perusteista säädetään lailla. Tämä merkitsee, ettei
järjestysmuodon perusteita koskevia säännöksiä voida antaa lakia alemmanasteisilla
säädöksillä, eikä tavallisen lain käsittelyjärjestyksessä annettavalla lailla voida siirtää oikeutta
näiden säännösten antamiseen alemman asteisilla säännöksillä tapahtuvaksi..."

Hieman myöhempänä lausunnosta ilmeni myös, ettei sellaistakaan järjestysmuodon perusteita koskevan

säätelyvallan siirtämistä kokeilutarkoituksessa asetuksenantajalle, joka tapahtuisi yliopiston esityksestä,

voitaisi tehdä mahdolliseksi tavallisessa laissa.

Saman vuoden valtiopäivillä valiokunta antoi myös lausunnon ehdotuksesta laiksi korkeakoulujen sisäisen

hallinnon perusteista (prvl 6/HE 223/69 vp). Siinä valiokunta esitti järjestysmuodon perusteisiin kuuluvista

asioista kappaleen, joka on lainattu myös hallituksen esityksen perusteluihin:

" Jotta Helsingin yliopiston järjestysmuodon perusteista sisältyisi lakiin hallitusmuodon
mukaiset säännökset, olisi lain säännöksillä perustuslakivaliokunnan käsityksen mukaan
määriteltävä, paitsi yliopiston tehtävä, sen hallintoelimet, niiden kokoonpano ja keskinäiset
suhteet sekä miten niissä päätäntävaltaa käytetään. Lisäksi olisi laissa oltava säännökset siitä,
miten muutoksenhaku eri hallintoelinten päätöksiin on järjestetty, millaisia virkoja ja toimia
yliopistossa voi olla ja miten ne täytetään sekä tarpeelliset määräykset yliopiston kielisuhteista.
Edelleen olisi laissa myös määriteltävä, keitä kuuluu Helsingin yliopistoon."



Toisaalla lausunnossa valiokunta totesi yliopiston omista hallintoviranomaisista mm.:

"Yliopiston omat hallintoviranomaiset, lukuunottamatta konsistoria, jonka olemassaoloa
hallitusmuodon 77 §:n 2 momentti ilmeisesti edellyttää, on määriteltävä laissa. Näiden
viranomaisten kokoonpano voidaan perustuslakivaliokunnan käsityksen mukaan määritellä
laissa joko täysin yksityiskohtaisesti taikka siten, että siinä määritellään ne yliopiston omaan
itsehallintopiiriin kuuluvat henkilöt, jotka osallistuvat kunkin hallintoelimen jäsenten
valintaan, lukuunottamatta kanslerin nimittämistä."

Lausunnossa otettiin kantaa myös ehdotuksen kohtaan, jonka mukaan korkeakouluissa voisi olla muitakin

kuin ehdotuksessa mainittuja hallintoelimiä "siten kuin niistä korkeakoulun perussäännöissä säädetään tai

määrätään". Valtion korkeakoulujen perussäännöt edellytettiin annettavaksi asetuksella.   Valiokunta totesi

kysymyksen siitä, mitä hallintoelimiä yliopiston hallinto-organisaatioon kuuluu, kuuluvan Helsingin

yliopiston järjestysmuodon perusteisiin, ja katsoi sen vuoksi, että po. säännös, jolla "annettaisiin valtuutus

säätää niistä asetuksella", vaati perustuslainsäätämisjärjestystä, jos säännös koskisi myös Helsingin

yliopistoa.

Lausunnon lopulla todettiin erään lakialoitteen osalta jälleen, ettei "...järjestysmuodon perusteista voida antaa

lakia alemman asteisia säännöksiä yliopiston esityksestään (p.ö: esityksestäkään) eikä tavallisella lailla voida

siirtää valtaa näiden määräysten antamiseen asetuksella."

Vuoden 1985 valtiopäivillä perustuslakivaliokunta tarkasteli myös Helsingin yliopiston itsehallintoa

käsitellessään ehdotusta valtion virkamieslainsäädännön uudistamisesta. Lausunnossaan (prvl 13/HE 238(84

vp)/85 vp) valiokunta aikaisempiin kannanottoihinsa viitaten totesi ehdotuksen eräiden virkojen täyttöä

koskevien säännösten olevan ristiriidassa yliopiston itsehallinnon kanssa. Järjestysmuodon perusteisiin

kuuluvien asioiden osalta valiokunta toisti vuoden 1969 lausunnoissa mainittuja, laissa säädeltäviä asioita.

Yliopistossa olevien virkojen osalta valiokunta kuitenkin totesi, että virkojen perustamisen osalta tilanne oli

HM 65 §:n muuttamisen johdosta muuttunut, ehkä yliopistolla olevia virkatyyppejä sen vuoksi enää tarvinnut

osoittaa laissa. Erään detaljin - virkojen täyttökiellon - osalta valiokunta totesi:

"Hallitusmuodon 77 §:n 2 momenttiin perustuvan lakitasoisen säätelyn vaatimuksen kanssa
ristiriidassa lakiehdotus sen sijaan on siltä osin kuin viran täyttökiellon antava asianomainen
viranomainen ehdotetaan säädettäväksi asetuksella. Mahdollisuutta kieltää viran täyttö on
pidettävä viran täyttömenettelyn niin olennaisena osana, että se tähänastisen
lainsäädäntökäytännön valossa on luettava Helsingin yliopiston järjestysmuodon perusteisiin.
Tämän vuoksi kyseinen viranomainen on mainittava nimeltä virkamieslaissa, jotta laki tältä
osin voidaan säätää tavallisessa lainsäädäntöjärjestyksessä."



Säädettäessä voimassaolevaa lakia Helsingin yliopistosta totesi hallitus esityksensä (HE 250/90 vp)

perusteluissa ehdotuksen sisältävän HM 77,2 §:ssä edellytetyt säännökset yliopiston järjestysmuodon

perusteista ja viittasi samassa yhteydessä perustuslakivaliokunnan lausuntoihin vuosilta 1969 ja 1985.

Asiassa ei hankittu perustuslakivaliokunnan kannanottoa eikä sivistysvaliokunta mietinnössään (32/90 vp)

viitannut HM 77,2 §:n merkitykseen.

----------------

Perustuslakivaliokunnan edellä esitettyjen kannanottojen valossa on ongelmallista, täyttävätkö eräät

yliopistolakiehdotuksen kohdat HM 77,2 §:n vaatimuksen järjestysmuodon perusteiden säätämisestä lailla.

Yliopiston ylimmän päättävän hallintoelimen (11 §) eli hallituksen kokoonpano säädetään 12 §:ssä.

Perustellusti voitaisiin kysyä jo sitä, onko kokoonpano tullut riittävästi laissa säädetyksi, jos laissa sidotaan

vain se, että rehtori on puheenjohtajana, säännöksessä mainitut kolme ryhmää edustettuina ja kustakin

ryhmästä tulee olla vähemmän kuin puolet. Vaatimukseen järjestysmuodon perusteiden säätämisestä laissa ei

sen sijaan mielestäni mitenkään sovi se, että kysymys yliopiston ulkopuolisten kuulumisesta hallitukseen ja

heidän osuutensa suuruudesta - laissa asetetun 1/3 enimmäismäärän puitteissa - jätetään lain tasolla täysin

avoimeksi mahdollisuudeksi. Jos kyseessä olisi jokin rajattu ja valvottu toimivallan käyttö yliopiston sisällä,

ei tällaisen laissa avoimeksi jättämisen tarvitsisi olla tässä suhteessa arveluttavaa. Esimerkkinä tästä voidaan

mainita Helsingin yliopistosta nyt voimassa olevan lain 10,4 §, jonka mukaan konsistorin alaisen erillisen

laitoksen johtokunnassa voi olla enintään puolet yliopiston ulkopuolisia. Ehdotuksessa on tässä kuitenkin

kysymys ylimmästä päättävästä hallintoelimestä, joka mm. hyväksyy ne johtosäännöt, joiden puitteissa

erilliset laitokset toimivat. Kysymys siitä, onko tällaisessa elimessä yliopiston ulkopuolisia, on merkittävä

periaateratkaisu ja se voi myös käytännössä olla päätösvallan käytön kannalta merkittävä. Voidaan myös

todeta, että perustuslakivaliokunta edellä lainatussa lausunnossaan 6/69vp viittasi (pariin otteeseen)

"yliopiston itsehallinnon piiriin (tai itsehallintopiiriin)" kuuluvien henkilöiden osallistumiseen.

Ehdotuksen 12 §:n 4 momentissa on mm. ulkopuolisten mukanaoloa koskeva kysymys



osoitettu Helsingin yliopiston osalta järjestettäväksi asetuksessa. Jos seurataan perustuslakivaliokunnan

kannanottojen osoittamaa linjaa, ei näin merkittävää kysymystä - onko ylipäätään ulkopuolisia ja kuinka

paljon - mielestäni voida jättää asetuksenantajan varaan.

Mielestäni valiokunnan käytäntöön ei sovellu myöskään se, että hallituksen toimikausi jäisi ilmeisesti

asetuksen varaan.   Tämäkin on ehdotuksessa kyllä sikäli avoin kysymys, että 12 §:n 3 momentissa, johon

4 momentissa viitataan, ei lausuta toimikaudesta, joka sen vuoksi voisi 42 §:n mukaan ilmeisesti jäädä

myös johtosäännön varaan. Sivumennen sopii ehkä myös kysyä, minkä filosofian vuoksi rehtorin

toimikausi lyödään lukkoon laissa (13,2 §), mutta ylimmäksi päättäväksi hallintoelimeksi sanotun

hallituksen toimikauden pituus jätetään periaatteessa vaikkapa vain johtosääntöasiaksi.

Hallituksen ja rehtorin toimivallan järjestely ehdotuksessa on myös ongelmallinen. Ehdotuksen 11 §:n 2

momentin mukaan hallituksen muista kuin säännöksessä edellä mainituista tehtävistä voidaan

säätää/määrätä asetuksella ja yliopiston sisäisillä määräyksillä. Rehtorista taas todetaan 13,1 §:ssä että hän

ratkaisee yleistä hallintoa koskevat asiat, jollei asetuksessa tai yliopiston sisäisissä määräyksissä toisin

säädetä tai määrätä. Se, että Helsingin yliopiston osalta hallituksen ja rehtorin toimivaltakysymys voisi

näin olla periaatteessa yliopiston sisäistenkin ratkaisujen varassa, ei mielestäni täytä HM 77,2 §:stä

valiokunnan käytännössä johdettuja vaatimuksia. Palaan tähän asetuksen ja johtosäännön suhteeseen vielä

myöhempänä.

Ehdotuksen 14 §:n 1 momentin mukaan yliopiston hallitus päättää yliopiston jakaantumisesta tiedekuntiin

tai muihin yksiköihin sekä näiden alaisiin laitoksiin. Periaatteessa - laintasoisen säännöksen antamana

kompetenssina - tämä voisi merkitä sitä, että Helsingin yliopiston konsistori päättäisi, onko yliopistossa

tiedekuntia vai ehkä vain konsistorin alaisia laitoksia tai ehkä laitoksia ja säännöksen 2 momentissa

tarkoitettu yhteinen elin. Kun otetaan huomioon, kuinka keskeisestä asiasta yliopiston toiminnassa on

kysymys - säännöskin puhuu elimistä "tutkimuksen ja opetuksen järjestämistä varten" - ei mielestäni ole

mahdollista katsoa, että laissa nyt "määritellään" yliopiston "hallintoelimet" sillä tavoin kuin

perustuslakivaliokunnan käytännössä on edellytetty. Sama pitää paikkansa tähän yhteyteen liittyvästä 14

§:n 2 momentin säännöksestä, jonka mukaan yliopistossa voi olla opetuksen ja tutkimuksen hallintoa

varten koko yliopistolle yhteinen hallintoelin. Tämän elimen organisoinnista todetaan, että siitä ("josta")

päättää hallitus ja sen kokoonpanossa on noudatettava, mitä 12 §:n 1 momentis-
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sa sanotaan hallituksesta. Elimen tehtävistä ei säännöksessä tarkemmin mainita. Vuoden 1969

valtiopäivillä perustuslakivaliokunta katsoi (prvl 6/69 vp), ettei asetukselle voitu delegoida uusien

(merkittävien) hallintoelinten kehittämistä korkeakoululle, jos säännös koskisi myös Helsingin yliopistoa.

Valiokunta katsoi myös, ettei tällaista toimivaltaa voitu siirtää asetukselle edes niin, että ko. säännöksiä

annettaisiin vain yliopiston esityksestä. Tähän ajatteluun ei mitenkään sovi, että konsistori voisi suoraan

perustaa tällaisen elimen ja osoittaa sille esim. huomattavan osan tiedekuntien nykyisistä tehtävistä.

Ne huomautukset, joita edellä on esitetty hallitusta koskevan 12 §:n yhteydessä, soveltuvat osaksi myös

tiedekuntia tai muita 14 §:ssä tarkoitettuja yksiköitä koskevaan 15 §:ään. Kun säännöksen 1 momentin

lopussa viitataan 12 §:ään, on viittauksen ulkopuolelle jätetty 12 §:n 4 momentti. Tämän mukaisesti voisi

myös Helsingin yliopiston osalta 12 §:ssä tarkoitetun elimen jäsenmäärä, kokoonpano ja toimikausi

ilmeisesti jäädä 42 §:n mukaan vaikka vain johtosäännön varaan. Tähän liittyviin säädöstasokysymyksiin

palaan vielä myöhempänä. Kun kysymys on käytännöllisesti merkittävä, olisi mielestäni jo HM 77,2 §:n

kannalta aiheellista, että säännöksessä nimenomaisesti todettaisiin dekaanin tai vastaavan toimivan moni-

jäsenisen elimen puheenjohtajana aivan niinkuin nyt on todettu rehtorista hallituksen puheenjohtajana (12

§).

Edellä olen viitannut Joninkin kohtiin, joissa lakiehdotus ei mielestäni täytä HM 77,2 §:n vaatimusta

järjestysmuodon perusteiden säätämisestä lailla sellaisena kuin tämä vaatimus on tulkittu

perustuslakivaliokunnan käytännössä. Kuten edellä on myös todettu, tätä vaatimusta ei voi täyttää sillä,

että ko. asia siirretään nimenomaisesti säädettäväksi asetuksella. Tähän kysymykseen liittyy kuitenkin

myös kysymys siitä, miten tarkemmat säännökset Helsingin yliopistosta annetaan.

Hallitusmuodon 77 §:n 2 momentin mukaan säännökset järjestysmuodon perusteista annetaan lailla,

"mutta tarkemmat yliopistoa koskevat säännökset asetuksella". Kun perustuslaissa käytetään tässä sanaa

asetus, sitä ei Hallitusmuodon sanankäytössä mielestäni voida tulkita muulla tavoin kuin että sillä

tarkoitetaan HM 28 §:ssä säädettyä tasavallan presidentin antamaa asetusta. Yliopistoa koskevien, lakia

alemmanasteisten "tarkempien" säännösten antamista ei siten voitaisi jo HM 77,2 §:n säännöksen vuoksi

siirtää valtioneuvoston tai ministeriön päätöksellä annettavaksi. Tämä on ollut tilanne myös käytännössä.

Eri asia on, että



erilaisia, korkeakoulujen toimintaan yleensä vaikuttavia normeja on voitu antaa myös ministeriön

päätöksillä.

Vaatimusta, jonka mukaan yliopistoa koskevat tarkemmat säännökset on annettava asetuksella, ei voida

sivuuttaa myöskään sillä tavalla, että tarkemmat säännökset siirrettäisiinkin annettavaksi yliopiston

sisäisillä säännöksillä, lähinnä johtosäännöillä. Esimerkiksi yliopiston itsehallinnollisuuteen vetoamalla ei

tässä voida jättää huomiotta sitä, että yliopiston itsehallinnon turvaavassa pykälässä on myös

konkreettinen säännös yliopistoa koskevan säätelyn järjestämisestä ja tähän järjestelyyn vielä sisältyy

vaatimus yliopiston konsistorin kuulemisesta. Tässä kohden voidaan myös viitata perustuslakivaliokunnan

lausumaan Helsingin yliopiston järjestysmuodon perusteita koskevan lain käsittelyssä vuoden 1923

valtiopäivillä (prvm 2/HE 26(22 vp)/23 vp). Itsehallinnon sisältöä lyhyesti kuvailtuaan valiokunta totesi:

"Sitä vastoin ei yliopistolla ole ollut lainsäädäntöoikeutta - lukuunottamatta oikeutta
erinäisten johto- ja ohjesääntöjen antamiseen, jotka hallituksen nimittämä kansleri on
vahvistanut vaan on kaikki yliopiston lainsäädäntö kuulunut hallinnollisen lainsäädännön
alaan.

Hallitusmuoto aiheuttaa tässä ainoastaan sen muutoksen, että osa yliopiston lainsäädäntöä,
sen järjestysmuodon perusteet, tulee lailla järjestettäväksi; tarkemmat yliopistoa koskevat
säännökset taas annetaan asetuksella...."

Käytäntö on ollut tämän näkemyksen mukainen: asetuksessa Helsingin yliopistosta (1241/91) on 71

pykälää ja Helsingin yliopistosta annetun lain 47 §:ssä taas todetaan tarkemmat säännökset annettavaksi

asetuksella, minkä "lisäksi" yliopisto voi antaa johtosääntöjä.

Kun kaikki merkitsevät, Helsingin yliopistoa (sen järjestysmuotoa) koskevat "tarkemmat " säännökset on

annettava asetuksella, ei se tapa, jolla tarkempien säännösten antaminen on lakiehdotuksessa järjestetty,

kaikilta osin ole HM 77,2 §:n mukainen. Hallituksen tehtäviä koskevan 11 §:n 2 momentissa tehdään

mahdolliseksi säätää hallituksen "muista" tehtävistä asetuksella tai määrätä yliopiston sisäisillä

määräyksillä. Sisäisillä määräyksillä ei tässä tietysti voitaisi poiketa siitä, mitä asetuksessa on säädetty,

mutta säännös jättää täysin mahdolliseksi sen, että säätely asetuksenantajan vaietessa merkittävästi jää

vain sisäisten määräysten varaan. Samantapainen on rehtorin tehtäviä koskeva järjestely 13 §:n 1

momentissa. Lainsäätäjän antama mahdollisuus, että tarkempi säätely jää johtosääntötasolle, ei ole

kunnolla sopusoinnussa HM 77,2 §:n kanssa. Asianmukaisena ei tässä vakaisi mielestäni pitää



myöskään sellaista selitystä, että Helsingin yliopiston osalta ko. asioista tultaisiin kuitenkin käytännössä

säätämään asetuksessa.   Tällainen selitys ei tuntuisi sisällöllisestikään vakuuttavalta siihen nähden, että

hallituksen aikomuksena on (HE,s.25) antaa kaikkia yliopistoja koskeva yhteinen asetus. Siinä määrin

kuin (merkittävien) tarkempien säännösten antamis-valtaa järjestetään laissa, tulisi Helsingin yliopiston

osalta nimenomaisesti viitata vain asetukseen samaan tapaa kuin on tehty ehdotuksen 12 §:n 4 momentissa

ja 38 §:n 2 momentissa.

Edellä esitetty huomautus koskee myös Helsingin yliopiston tiedekunnan tai vastaavan yksikön

monijäsenisen elimen tehtäviä koskevan 22 §:n 5) kohtaa.

Sanottu koskee myös johtosäännöistä ja määräyksistä säädettävää 42 §:ää, jonka 1 momentti tulisi ainakin

hallintoelinten toimikauden osalta ilmeisesti koskemaan myös Helsingin yliopistoa, jos ehdotettuja

säännöksiä ei muuteta.

---------------

Olen edellä tarkastellut lähinnä vain sitä, miten Helsingin yliopistoa koskeva säätely on ehdotuksessa

järjestetty. Minusta perustuslakivaliokunta voisi kuitenkin kiinnittää huomiota myös eräisiin piirteisiin

siinä, miten säätelyvaltaa on ehdotuksessa yleensä järjestetty. Kysymys ei ole niinkään

valtiosääntöongelmista, vaan säätelylle ja hallinnollisille järjestelyille asetettavista vaatimuksista, jotka

sopivat myös perustuslakivaliokunnan arvioitaviksi. Itsehallinnollisiksi järjestettyinä yhteisöinä

yliopistoille voidaan ilmeisesti osoittaa norminantovaltaa "itsehallintoyhteisön hallintoa ja toimintaa

koskevissa asioissa" kuten valiokunta totesi vuoden 1993 valtiopäivillä evankelis-luterilaisen kirkon

kirkolliskokoukselle annettavasta säädösvallasta (prvl 20/HE 23/93 vp). Vapaasta norminantovallan

siirtämisvallasta tässä ei kuitenkaan voi olla kysymys - siihenkään nähden, että yliopistojen itsehallinto ei

yleisenä ole perustuslaintasoisesti järjestetty. Vaikka norminantovaltaa voidaankin delegoida korke-

kouluille, on mielestäni aiheellista kysyä, onko erityisesti 12 §:n 3 momentin järjestely tässä

asianmukainen. Säännös merkitsee sitä, että (kanslerittomissa korkeakouluissa) hallitus voi johtosäännöllä

merkittävästi muuttaa omaa kokoonpanoaan seuraavalle toimikaudelle ja 42 §:n nojalla myös muuttaa

hallituksen toimikautta ja siten myös päättää oman toimikautensa jatkamisesta (esim.

johtosääntömuutoksen siirtymäsäännöksenä). Tällaiseen päätökseen ei olisi muutoksenhakuoikeutta (36

§). Tällainen toimivaltasäätely, joka antaa ylimmälle monijäseniselle toimielimelle vallan päättää omasta

olemassaolostaan ja hyvin väljissä puitteissa
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myös vallan määritellä oman kokoonpanonsa (seuraavalla toimikaudella), on julkisessa hallinnossa hyvin

outo. Tiedossani ei ole vastaavaa esimerkkiä itsehallinnollisten tai muiden julkisten järjestelyjen piiristä.

Kun hallinnollisten järjestelyjen tulisi toimia kohtuullisen ennustettavasi myös jännitteellisissä tilanteissa,

olisi tämän organisaatiovallan delegointia vielä syytä kunnolla harkita.

Hyvin väljäksi muotoiltu on myös 42 §:n delegointisäännös ja erityisesti 2 momentin kohta, jonka mukaan

yliopisto voi johtosäännöllä määrätä "muista...sisäisistä asioistaan”, jollei niistä säädetä muualla laissa tai

asetuksessa. Tämä säätely merkitsee sitä, että asetus ja johtosääntö on asetettu tavallaan kilpaileviksi

vaihtoehdoiksi: jos lainsäätäjä ei reagoi, jää säätely kokonaan yliopiston sisälle. Kun jotkin asiat voivat

kuulua asetuksen tasolle, vaikka niistä ei vielä olekaan mitään säädetty, olisi mielestäni sisällöllisesti

perustellumpaa muotoilla säännös esim. niin että säännöksessä lukisi: "...jollei niistä säädetä tai ole

säädettävä laissa tai asetuksessa".

-------

Kun uudistuksessa ei ole uskallettu säätää, että (Helsingin) yliopistossa on tiedekuntia, on

valtakunnanoikeuden jäsenen vaalin säätelyssä (28 §) jouduttu turvautumaan hyvin keinotekoiseen

säätelyyn. Ehdotettu laki tulee merkitsemään sitä, että Helsingin yliopistossa on kaksi erillistä

oikeustieteellistä tiedekuntaa: 15 §:n mukainen "normaali" tiedekunta ja sitten erikseen

"valtakunnanoikeustiedekunta", jonka kokoonpano on hyvin oleellisesti toinen. Kun

valtakunnanoikeudesta annetussa laissa (1,2 §) viitataan Helsingin yliopiston oikeustieteelliseen

tiedekuntaan ja todetaan, että "tiedekunta valitsee keskuudestaan", täytynee katsoa säännöksen

lähtökohtana olevan, että on olemassa yliopiston tehtäviä varten oikeustieteellinen tiedekunta ja tämä

valitsee. Tällaiseen lähtökohtaan ei sovi, että "varsinaisen" tiedekunnan oheen kehitetään jokin selkeästi

toinen kokoonpano, joka sitten laissa nimetään valtakunnan jäsenen vaalin suorittavaksi

oikeustieteelliseksi tiedekunnaksi. Ehdotettu järjestetty johtaa käytännön erikoisuuksiin esim. niin, että

oikeushistorian professori ja oikeussosiologian professori, jotka kuuluvat nyt selvästi tiedekuntaan ja

tiedekuntaneuvostoon (laajaan kokoonpanoon) eivät kuuluisi valtakunnanoikeustiedekuntaan. En toisaalta

tiedä, miten tällaisesta voidaan päästä asianmukaisesti eroon, jos samanaikaisesti pidetään kiinni siitä

hallituksen ajatuksesta, että laissa ei saa sanoa, että Helsingin yliopistossa on tiedekuntia.


